
SZOT-támogatás 
három vasutas 

ifjúsági klubnak 
1 Az ifjúsági klubol? támoga
tására egymillió forint hoz7.á
járulást szavaz.ott meg a SZOT 
titkársága, s az e1Től szóló ha
tárorza1.ot Szabó Antal, szak
�ze.rvezetünk főtitkára is meg
.kapta. 

A SZOT központ;. alapjából 
biztosí1.ott egymillió forintból a 
Vasutasok Szakszervezetéhe2 
tartoz6 ifjúsági klubok közül 
20 OOO forintot utaltak át a 
miskolei csomópontnak, illetve 
a miskolci Vörösmarty MA V 
Művelődési Ház keretében mű
ködő ifjúsági klub részére 
Ugyancsak húsze,:er forin.tot 
kaptak Kiskunhalas állom� 
fiataljai klubéletük kultúrális 
céljaira. A békéscsabai csomó
pont ifjú�gi klubja pedig 6000 
forintos houájárul.ásban része
sült. 

A SZOT titirságától !kapott 
anyagi támogatás rendeltetés
szerű felhasználásáról lapunk
ban a későbbiek során még 
részletesen be.számolunk. 

FARAGJÁK A DOMBOT 

Meggyorsul 

a közlekedés 
Húszezer köbméter földet 

mozgattak meg eddig Nyugat
Magyarország folyamatban lé
vő legnagyobb va�út-korszerú
sítési munkálatánál, az oszkói 
domb „lefaragása" során. Ere
de'.ileg ala<1u tat akartak fúrni 
a domb gyomrába, ez azonban 
igen nagy beruházást igényel
ne. A szombathelyi igazgató
sá" 110 mi/lió forintot költ a 
tabb évig tartó munl;ára. Új 
nyomvonalat építenek á dom
bon keresztül. amely 1,3 kilo
méterrel rövidebb lesz a régi
nél. Bevágás;al képezik ki az 
új n�·omvonalat, azaz . .lefara11:
nak"' va.lr.mennyit az oszkoi 
dombból. Mindez hatalmas 
földmunkával jár. A gépek 
mintegy félmillió köbméter 
földet mozgatnak meit. 

A korszerűsit�s f0lytán meg
gyorsul a közlekedés Naf!yl�a
nizsa és Szombathely kozott. 
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DECEMBER 13-ÁN 

A� Utasellátó Vállalat munkájáról 
tárgyalt a központi vezetőség 

A szakszervezet központi ve
zetősége december 13-i ülésén 
az Utasellátó Vállalat szolgál
tatásainak szlnvonaláról, va
lamint a vállalat dolgozói élet
és munkakörülményeinek ala
kulásáról szóló jelentést tár
gyalta. A napirend e�őadója 
Tóth László, az Utasellátó Vál
lalat fóigazgatója volt. Részt 
vett fl. tanácskozáson Rödönyi 
Károly államtitkár is. 

Mint a jelentés leszögezi, a 

vállalat üzletpolitikájának 
alapja a tömegközlekedésben 
részt t;evók színvonalas el!átá
sa, olcsó árakon. Aruforgal
muk a bázishoz képest 1973-
ban várhatóan 6,4 százalékkal 
emell;cdik. Különös gondot 
fordítanak az ételforgalom nö
velésére. A kocsma jellegű üz
leteket fokozatosan bisztrósít
ják. Az ellátás bővítése érde
kében egyre több helyen tér
nek út az előre gyártott, fél
kész ételek alkalmadsára. Az 
előre ,csomagolt l<észítmények 
rés,:aránya az ételforgalmon 
belül több mint 60 százalék. 

Hátráltalja a még gyorsabb 
fejlődést a korszerű csomago-

lóanyagok esetenkénti hiánya. 
Nem kielégítő az ellátásuk jó 
minőségű pék- és hentesáru
ból sem. 

Az üdítőital-forgalom fejlő
dési üteme kiemelkedő. Jelen
tős összegeket fordítanak a 
hűtőkapacitás bővítésére. 

Sok szó esett a vita során a 
szeszes ital-értékesítésről. A 

kulturált formában tb'rténő 
szeszárusítás nem ellen tétes a 

vállalat kereskedelmi felada
taival. A vállalat mégis sok 
helyen megszüntette a szeszes
ital-kimérést. Pedig a szeszki
vonás negatívan hat a válla-

Ennél az üzemágnál legna
gyobbak a létszámgondok. 
Nagy a munkaerőhiány és a 
fluktuáció. Sok a túlóra, hosz:
szú a távollét. Baleseti szem
pontból is nagyobb a veszély, 
mint a vendéglátóiparban. 

A jelentés kiemeli, hogy a 
szolgáltatás fontos tényezője 
az eladók kulturált munkája. 
A munkaerőhiány miatt nem 
mindig nyílik mód arra, hogy 
megfelelően szakképzett dol
gozók kerüljenek felvételre. Az 
ellenőrzés szaporításával igye-

(Fo!ytatás a 3. oldalon) 

Sikerekben gazdag, 
békés, boldog, új esztendőt kívdnunk 
olvasóinknak, minden vasutasnak, 

nyugdijamak és kedves hozzátartozóiknak! 
lat fejlesztésére, emellett a,------------------------------------------
dolgozók keresetcsükkenését 
eredményezi. 

A vállalat munkájának leg
fontosabb részét a mozgószol
gálat alkotja. Ez okozza a leg
több problémát is. Nagy gond 
a kocsipark avultsága. Fon
tos fejlesztést jelent a gáz
üzemre átállás és a bisztróko
csipark kiépítése. Színvonal
emelkedést jelent a modern 
csomagolású szendvicsek áru
sítása, s egyes vonalakon a mi
ni bárkocsi beállítása. 

A GONDOS FELKÉSZÜLÉS EREDMÉNYE: 

·zavartalanulf) ba,leset nélkül 
bonyolódott le az ünnepi forgalom 

A legkorszerűbb technika is igénvli 
az újítók ötleteit, javaslatait 

Január 16-án tartják országos tanácskozásukat a vasutas újítók és feltalá!ók 

Két-szeresen időszerű most, 
-hogy méltassuk az újító:< ér
demeit: 1973-ban ,·olt huszon
öt éves az újitómoz:;a'om és 
1974 január 16-án tai·tjá,k or-. 
szágos tanácskozásul;at a Tö
-rel;vés Művelődési Központ
ban a va:sutas úJitók, feltalá
lók. 

A Szé-1<e�fehétTári YOntatátj 
főnökségnél - új, korszerű 
mozdoni·6riá�ok körott járva 
- azt kutattuk, kérdezgettük: 
mi szükség ran újításra, ész
szerüsitésre, a..1nikor n modern 
vontatójármúve'k gyártásánál, 
sót. már a ternzésénél js ki
"·áló szak?mbere:k. kol!e'.,Jívák 
legjobb ötlet2it haszno5ítják? 

A válas?.OkbóJ egyértelműen 
'kiderült, hogy nagyon iJ nagy 
szükség i-an minden j5 elgon
doló,�ra, újítási javas!!ltra, mert 
csak ígv érhető el, hogy a mil
liós értékű gépek min� rövi
debb ide.;g álljan,!J<, olykor 
csupán egy-egy ki.,,ebb javítás 
miatt. 

Németh Jiidit, a főnökség 
újítási előadója e!mondta. hogy 
az úiíl.ómoz.galom el'x3 évében 
- 1949-ben - tizennégy újí
tást adtak he a fohén·ári von-
1atásnál, ebbéi! három került 
megvalósításra. Tizenöt évvel 
késöbb, 1963-ban. a bmyúttott 
21 javaslatból 17-et fogadtak 
el és való.itoltak meg. egy 
évvel ezelött pedig 45:29 volt 
az arány. 19i3-b<tn mintegu 80 
újítást adtak he a főnökség 
dolgozói. s ebből 15 az októberi 
újítá,;i hónap idejére esik. 

A legjobb újítók közé tarto
zih He,·esznyei Ferenc. a tmk 
csoportvezetöjc N ki 32. díja
zott úiíhlsa volt eddig, s eze
'kérl l·l OOO forint újítá.,i díjat 
<<apott. LegJe-lentősehb ész
szerűsltése mintegv 50 OOO fo
rint haszonnal 1árt. Azelőtt 
targon�án szállitoÜák az ola
jat a mozcltmvol,roz, mn-,t pe
di.i az ő javaslata nyomán a 

Szász Ferene 
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Egy életen át 
a munkás-paraszt hatalomért 

Hetvennyolcadik születés-
napját ünnepelte december 
7-én Bodnár Lajos MÁV
nyugdíjas, az egykori vörös
katona. 

- Kevesen vagyunk, egyre 
fogyunk - szól, amint le
ülünk beszélgetni, azután elő
veszi a szegedi veteránok má
jus elsejei felvoruulásairól az 
utóbbi években készített fény
képeket. Valamennyi felvéte
len ó, a szálfa termetű, büsz
ke tartásű Bodnár Lajos ha
lad az élen, aki még most, 78 
éves korában is őrzi fiatalos vo
násait, derűs kedvét és tenJ11i
akarását. Csak akkor komoro
dik el az arca, amikor a ké
pen rámutat egy--egy idős em
berre: ,,Ez az elvtárs tavaly 
halt meg; aki mögötte lépdel, 
még előbb távozott . • •  , aki 
itt, a, bal szélen halad, már a 
következő május elsejét sem 
érte meg . . .  Hej, nagyon sok 
szenvedésen ment át a mi ge
nerációnk . • •  " 

Reménytelen 
sorsuk volt 

Kérem, meséljen a saját 
életéről. 

- Beszélek is én arról szí
vesen - mondja, majd kifejti, 
hogy a világnak többet kelle
ne tanulnia a történelemből, 
a sokat megélt emberek, a for
radalmárok tapasztalataiból. 

Cigarettával kínálom, de ó 
elhárítja mozdulatomat. 

- l!Jn 1919 óta nem dohány
zom - jegyzi meg. - Inkább 
igyunk egy kis bort. Azt min
dig tartok idehaza, s meg
lszom belőle naponta egy vagy 
két decit. De soha sem többet, 
mert úgy érzem, a kevéske bor 
jót tesz . . .  

A poharak;,a Lajos bácsi fe
lesége tölti ki az italt, aki ép
•,en negyven évvel ezelőtt vál
lalt sorsközösséget az akkori
ban ,,reménytelen sorsú/\ 
százszor és ezerszer megalá
zott, a, �,áci fegyházban esz
tendőket töltött, majd később 
,s többször ,meghurcolt em
berrel, a, Horthyék „fekete
/·önyL'ében" nyilvántartott 
., i-eszedelmes" kommunistával. 

- A feleségem varrónő volt, 
amikor házasságot kötöttünk 
-- szól Lajos bácsi ellágyult 
hangon, amiből érződik, mi
lyen fogalmai lehetnek a há-
1,astársi hűségről, az asszonyok, 
h 5siességéről, áldozatvállalá
sairól. S mintha csak a fele
ség ihletné további gondola
tait, így folytatja szavait: 

- Az én anyám tizenhárom 
gyereknele adott életet, miköz
ben bolyongott családunk az 
országban. Pontosan kilenc he
lyen laktunk. Apám pá,yaőr 
volt a vasútnál, s leghosszabb 
ideig Mikepércsen teljesített 
kiadóőri szolgálatot. Véglege
sen azután Bárándon teleped
ti.ink le. A kilenc életben ma
radt gyermek közül négy fiű 
szintén vasutas lett . . .  

A négy fiú : János (aki táv
írász volt a szegedi vasútigaz
gatóságon), Béla (ő a debre
ceni üzletvezetőség irodakeze
löjeként tett hitet a forrada
lom meUet, s későb.b emigrá
c'óban, Moszkvában halt meg), 
Károly (a legfiatalabb Bodnár 
gyerek, aki raktárnoki beosz
tásból ment nyugdíjba Hód
mezővásárhelyen, de már jó 
ideje szintén Szegeden 1alcik) 
és Lajos bácsi, aki most a rég
múlt időkre, az egykori küz
delmekre emlékezik. 

A királyi 

törvényszék előtt 
- Engem 1913-ban, 18 éves 

1,orom ban vettek fel a vasút
hoz pályamunkásnak Debre
·ccnben. miután már többször 
dolgoztam a, pálya.fenntartá,
nál fűtisztltó gyerekként. Az 
első világháború kitörésekor 
már vonatfékező voltam Nyír
egyházán, s két évvel később 
kerültem vissza Debrecenbe. 
ahol ugyancsak vonatkísérő
ként teljesítettem szolgálatot, 
amikor kapcsolatba léptem a 
kommuni�tákkal . . .  

Regényben lehetne csak le
fmi a sok érdekes élményt, 

epizódot, amelyek öntudatos 
forradalmárirá, a Tanácsköz
társaság katonájává érlelték a 
fiatal vasutast. 

- Nem ártana, ha tisztáz
nánk azt a, fogalmat, hogy kit 
nevezhetünk méitán a Tanács
köztársaság katonájának 
mondja Lajos bácsi. - Ezt 
ugyanis még az ellenforradal
márok vészbíróságai is fO!litoS
r.ak tartótták; persze, a saját 
szempontjaik szerillJt. Szá
momra viszorut ez azért fan.
tos, mert nem szívesen a.wno
sítom magam azokkal a „ve
teránokkal", akik ugyan be
léptek a Vörös Hadseregbe, 
de semmi áldozatra nem vol
tak hajlandók azért, hogy a 
Tanácsköztársaság valóban 
fenn is maradjon, később 
azonban mellüket veregetve 
hivatkoztak arra, hogy ők a 
Vörös Hadseregben szolgáltak. 

A hetvennyolc éves férfi 
előveszi a szépen bwendezett 
lakás egyik s:rekrényének fiók
jából a régi dokumentumokat, 
amelyel< a tovatűnt ifjúság 
nagyszerű tetteit idézik. Vas
kos iratköteget nyújt át. 

- Olvassa csak! - szól köz
ben. 

S olvasom : Vádindítvány az 
egi-i királyi ügyészségtől. ügy
iratszám: 7329. kü. 1920. A ti

zenhét vádlott - köztük Bod
nár Lajos debrecel'llÍ vonat
fékező a hetedik - mind 21 
-28 éves fiatalember. Foglal
kozásukat tekintve : munká
sok. Cipészek, asztalosok, la
katosok, gépészkovácsok, nap
számosok, illetve vain közötltük 
egy földműves, valamint egy 
karcagi felírónő : Cz. Nagy 
Etel, aki al<kor volt 21 éves. 
A vád ellenük : tíz-, kilenc-, 
hétrendbeli gyilkosság. rab
lás, lázadás és még több 
mondva csinált ürügy annak 
érdekében, hogy ezeket áz if
jakitt halálra ítélhessék. 

Azután az egri királyi tör
vényszék B. 3100./1920. számú' 
ítélete következik : ,.Vádlottak 
valamennyi cselekményüket, 
mint a Tanácskötársaság fegy
veres erejének tagjai, · a Ta
nácsköztársaság fenntartása 
érdekében követtél. el." Ezért, 
vagyis csak azért, mert neve-
2>ettek az ítélet indoklása sze
rint sem nem öltek, sem nem 
raboltak, csupán „vörös ter
rorcsapat" tagjai voltak, élet
fogytiglani vagy annál keve
sebb időtartamú börtönbünte
tést kaptak, egyetlen személy, 
a parancsnok - Nagy Jőzsef 
őrmester, debreceni hentesse
géd - kivételével. őt ugyainis 
halálra ítélte a királyi tör
vényszék „a Btk. 153. §-ába 
ütköző, a 155. § szerint minő
sülő, s ugyanezen § 1.  tétele 
szerirut büntetendő lázadás 
bűntettében való veretői köz
reműködés miatt." 

- Nézre csak az ítélet 18. 
oldalán, hogyan vélekedett ró
lunk az ellenforradalom vész
bírósága ! - mondja Bodnár 
Lajos. 

,.Köztudomás szerint a Vö• 
rös Hadsereg is a régebbi há
borúkban szolgált rendes had
seregből lett kialakítva, és 
csak később. fokozatosan fej
lődött a proletárdiktatűrát vé
dő osztályhad.,;ereggé. Mivel 
azonban eme hadsere�ben so
kan· voltak, akik csak 
kénvszerből, mnndhatnl : csak 
színleg szolgálták a Tanács
köztársasá!(ot, a királyi tör
vényszék álláspontja szerint a 
rendes frontszolgálatra kiren
delt ilyen vöröscsaoatok nem 
tekinthetők az uralkodó osz
tály fegyveres me�madásá-

ra alalmlt csoportosulásnak. 
De más elbírálás alá esnek 
az úgynevezett terrorcsapatok, 
amelyekhez a vádlottak is tar
toztak. Ők már a belépéskor 
tudatában voltak annak, hogy 
a proletárdiktatúra megterem
tésére vállalkoztak, s amellett 
tűzzel-vassal kitartanak, ha 
kell, életük feláldozásával is ... " 

- Ennyi maradt tehát a 
vádból? 

- Igen, ennyi maradt, mi
re a csendőrök agyonltinozva, 
megvasalva végighurcoltak 
bennünket a dicső harcok 
színhelyén, Debrecentől Haj
dúszoboszlón, Karcagon, Ceg
léden, Szolnokon, Hatvanon, 
Tiszafüreden, Poroszlón, Rá
bolyon, Tilajpusztán át 
Borsodivánkáig, hogy szembe
sitsenek bennünket a lakos
sággal. A községek, falvak la
kói azonban mindenütt a párt
fogásunkra keltek. ,,Kenyeret, 
lisztet, cukrot osztottak, az 
éhségtől mentettek meg ben
nünket" - mondták a csend
őrök szemébe. ,,A rablást és 
a fosztogatást ők akadályozták 
meg" - vallotta a borsod
ivánkai plébános . . . 

Harc, 
mindig másképpen 

Bodnár Lajos 1924-ben sza
badult felt:'.telesen a váci fegy
házból, de a harcot soha többé 
nem adta fel. 

- Utoljára 1944 márciusá
ban tartóztattak le, miután 
az újszegedi kendergyá·rban, 
ahol akkor dolgoztam, tűz 
ütött ki, s az újonnan vásárolt 
gépek is leégtek . . •  

A felszabadító szovjet had
sereg Ausztriába,n érte utol 
az őt elhurcoló, sok-sok tár
sát halomra gyilkoló fasisztá
kat. Bécs l,özéében szabadult 
ki a nácik és a nyilasok kar
maiból. 

- Sokszor csak a csodával 
határos módon maradt meg 
az életem - foglalja össze 
elbeszélését Lajos bác-s:i. 

Egy pillanatra elhallgat, 
maid még egy fényképet mu
tat. 

- Látja, 1956-ban, hatuan
egy esztendős koromban is
mét magamra öltöttem az 
egyenruhát: beálltam a kar
hatalmisták közé, hogy fegy
verrel szálljunk szembe azok
kal, akik fegyvert emeltek a 
munkás-paraszt hatalomra . • •  

Amikor helyreállt a rend 
és újra jöttek az ország épí
tését, gyarapítását szolgáló 
feladatok, Lajos bácsi is min
dig megtalálta a maga tenni
valóját. Korábban a városi 
pártbizottság és az SZMT tagja 
volt, most a megyei pártbi
zottság tagjaként vesz részt a 
fegyelmi bizottság munkájá
ban. Az emberek, elsősorban 
a kommunisták egyéni helyt
áll�nak megítélésében so
kat számít az 54 éves párt
tagsága idején szerrett meg
annyi tapasztalata. Pá.rtmun
kának tekinti azt a tevékeny
séget is, amit - 55 éves szak
szervezeti tagságához híven 
- a vasutas-szakszervezet te
rületi bizottságában a MA V
nyugdíjasok érdekében végez. 

Áldozatos munkáját, harcos 
kiállását társadalmunk szá
mos kitüntetéssel is elismerte. 
Tulajdonosa a Tanácskönárs.a:
sági Emlékéremnek, a Magyar 
Partizán Emlékéremn,�k, a 
Munkás-Paraszt Hatalomért 
Emlékéremnek, a Szocialista 
Munkáért l!:rdeméremnek, a 
Szocialista Hazáért J!:rdem
éremnek, a Felszabadulási Ju
bileumi Emlékéremnek, és 
megkapta a Munka Érdem
rend arany fokozatát, vala
mint a Szakszervezeti Mun
káért kitüntetés arany fokoza
tát is. 

- Egy ilyen gazd.:g, ered
ményes életút láttán bennün
ket, fiatalabbakat is a büszke
ség érzése tölt el, s megerősö
dött hittel valljuk: dol�ozmi, 
élni csak Lajos bácsihoz ha
sonlóan szabad - mondom 
bűcsúzóul, mire ő csendesen 
!gy válaszol : 

- Kell is, hogy a, veteránok 
egykori tettei az utánunk .iö
vő nemzedékben tovább él-
jenek • • • Kovács József 

Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetése 

a Vasúti Főosztály kultúrtermében 
Bensőséges ünnepség szín

helye volt december 21-én a 
Vasúti Főosztály kultűrterme : 
az 1973. év második fe
lében nyugalomba vo::iult 
mintegy 2500 vasutas közül 88 
hosszú szolgálati időt eltöltött 
kiemelkedően dolgozó vasutas
nak kitüntetéseket adtak át. 

Az ünnepséget Urbán Lajos, 
a MÁV vezérigazgatója nyi
totta meg, majd Tóth György
né dr., a vasutasok szakszerve
zetének alelnölrn, a Vasúti Fő
osztály szakszervezeti bizott
ságának titkára mondott ün
nepi beszédet. Megköszönte a 
nyugalomba vonulók hosszú, 
odaadó munkáját, hűségüket a 
vasúthoz. Kérte őket; ne sza
kítsák meg kapcsolatukat volt 
szolgálati helyükkel s gverme
keiket, unokáikat neveljék a 
vasút szeretetére, hogy a vas
utas dinasztiák tovább erősöd
jenek. 

Ezután Rödönyi Károly, 
közlekedési államtitkár, a nyu
galomba vonulók érdemeit 
méltató szavak kíséretében ;it
adta a kormány, majd pedig a 
közlekedé�- és postaügyi mi
niszter által adományozott !ti
tüntetéseket. 

D,·. Pethes Imre, l'l Vasúti 
Főosztály MSZMP Bizottságá
nak titkára szólott ezután, 
majd Urbán Lajos a vezér
igazgatói kitüntetéseket nyúj
totta át. 

A Magyar Nt'-p'kuz•ru,sa,;ág Elnö
ki Tanácsa - nyugállományba vo„ 
nul�uk alkal.mából - iöbb évtlre
d9n át végzett kie;melkedd mull!ká
juk elismeréséül a 

MUNKA l'i:RDEMREND 
EZÜST FOI-.OZATA 

kitüntetésben részesít,et:t,e: Mámo
ros Imre müsz, főtanácsost (Bp. 
Keleti Mfüz. Kocsi szolg. Foot.) � 

MUNKA l'i:RDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitünletést kapták : Kovács Ferenc 
féfelügy. (Debrecen áll.) ; Mihályi 
J'ózset müsz. főe!l. (Sreged Vont. 
Fón.) : Rendes Péter fófelügy. 
(TBFF Pécs} : Ha tesz Tihamér 
müsz. fófelügy. (Ml.slrolc Vonit. 
Főn.). 

A közlekedés- és posta,(lgyi mi
niszber 
MINISZTERI DIC�l'i:RETBEN 

l'észesítette : Baranyai József mü-:sz. 
fóíelü�y. (SzombalJlely J'j. U.) ;  
Csabai István feíell. (Szolnok Jj. 
U.) ; Dar:lzsl J'ówef főfelügy. (Dom
bóvár Ép. Főn.) ; Debrec7.,eny lm-re 
főflelügy. (MA V Klt>éró,rvártó U. 
Gyön:;!YöS) ; DobOs Ferenc fóell. 
(Debrecen áll.) : Falusy István .tó
en. (LaTidler ,Jen-ó Ji. ű.) : Fil,öo 
Ferenc mérnök főia·n. (Vas. Fő-

A Győri Vagon- és Gépgyár 
egykori esztergályostanonca. a 
század első éveiben nemcsak 
szakmát tanult, hanem a 
murukásmozgalommal is meg
ismerkedett. Az inasévek vé
ge és sza.Jeszervezeti t,a,gságá
nak kezdete egyaránt 1905. A 
felszabadulását követő ván
dorévek során dolgozott Bécs
ben, Berlin,ben, Hannoverben, 
Londonban és Glasgowban, s 
kalandos hajóűton, Trieszten 
keresztül került ismét haza 
Győrbe, majd Szombathelyre. 
Ahol megfordult, részt yett a 
vasasszakszervezet és a szo
ciáldemokrata pártmozgalom 
tevekenységében. 

1912-ben került a csepeli 
Weiss Manfréd-gyárb�, 1913 
májusában pedig a MAV 
Sszaki Főmúhelybe. Itt aktí
van dolgozott a Landler Jenő 
vezetésével füegálisan működő 
Vasutasok Szabad Szervezeté-· 
ben. Az első világháború évei
ben egyik szervezője a hábo-
1·úeUenes nagy 1:asutassztráj
koknak. A Magyar Vasutas 
szerkesztőségében ' ismerkedett 
meg későbbi feleség;Svel, a 
Landler Jenő mellett admi-

Rödiinyi Károly államtitkár átnyújtja. a. kormánykitüntetést 
Hámoros Imre műszaki főtanácsosnak. 

O<Sllt. 8. Szaik=t.) ; Fülöp Nándor 
fóell. (Nagyszentjános álL) ; Gál>Or 
Pál töell. (szentes vont. Fön.); 
Grof László fó!el(lgy, (Vas. Föoszt. 
10. S:oa'koszt.) ; Héja Gyula főfel
ügy. (MAV ll:pltésl Géptelep Főn. 
Bp.) ; Héja Gyula fó!elügy. 
(BVKH) ; Horváth LadOS f/lfelügy. 
(Sz3mbathely Vasútig.) ; Kerezsi Pál 
felvigy. (Debrecen Déli P:et.) ; Király 
Sándor feLVigy. (Szomt,a.t11ely áll.) ;  
Koosts János fel vígy. (SZertá.rfön. 
N�y'.k.anizsa) ; dr. Kollár I,ados fő
orvos-főtan. (MA V Ter. Eg,;szség
ügyi Kö:ap. Pécs) ; Kozma Zoltán 
főfelügy. (Miskolc Tiszai pu.); Ku
hajcslk J'óz,;,e,f főcll. (Baja áll.) ; 
Lajt<>s Dezső felv!gy. (VllL Fermt. 
Fán. Bp.) ; Macsuga László fóel.L 
(MislkO!c Tiszai pu.); Nagy István 
ell. (MAV Házk-ezelési Főn.) ; Né
mel:h Benedek fe!vigy. (MA V Bp. 
Ep. Fön.) : Sófalvi Feren<: felvigy. 
(Eszak:I J'j. U.); Sóvágó Sándor 
m(tSZ. fóell. (Del>re<len Vont Fán,) ; 
Szalay Béla főfel(lgy. (BVKH); 
Szunyog'h László mü.sz. fllklügy. 
(Mislrol<: Vasútig.) ; Tancslk Lajos 
f6íelügy. (P>éas Vasútig.) ! Tivadar 
János f6felügy. (Debrecen Vasűt
ig.) ; Tose Béláné főell. (Bp. Fe
rencváros áll.). 

A MA v vezérlga,,;gatója 
VEZl'i:RIGAZGATŐI 

DICSERETBEN 
reszesitetbe: Aszódi József f6ell. 
/Bp. J'ózsefváros áll.) ; Bagdács 
Gyula munkás (Debrecen Osztó
ezer.árfán.) ; Balla István müsz. 
fóell. (Szieged Vont. Foot.) ; Bat>a
nvi István főell. (Szentes Vont. 
Főn.) ; Benedek J'enő főell. (MAV 
�pJav. U. Bp.) : Bolbás Mllclós fel• 
vtgy. (Bp. K<,le-11 pu.) ; CSikós J'ó
zsef f/lell. (Miskolc Jj. U.); Csólca 
István főell. (Szob áll.) : Debreceni 
József főell. (SzékeGi'chérvár Vont„ 
Fön.); Dér Imre mam. klvigy. 
(Tapolca Vont. Főn.); ltrchegyi Já
nos músz. fÖ'felügy. (Vas. Főoszt. 
G. sz,-koszt.) ; Flll'ka.s Sándor m űsz. 
fóJlelügy. (Bp. Epltésl Fón.)j Fehér 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Jánoo :felvigy. (Mlslkolc Ftf. FŐII>.) ; 
Filep Mi,klós f6e11. (Bp. Déli pu. 
sz.ertárfón.) ; Gairaimszegi De2'SŐ fó
ell. (Bp. TBEF) ; Hegyi István fel
vigy. (Celldömölk Ep. Fön.) ; He
gyi Jáwefné ell. (Pécs Srertárfőn.) ; 
Holló István f/lell. (MA V Anyagell. 
Ig.); Horváth Gyula fóell. (Dombó
vár áll.) ; Horváth Lajos műsz. f<l.1-
vigy. (Vác Vont.Főn.) ; Huszár Be
ned.ek f/lell. (Esz.aki J'J. U.) ; !illés 
J'ó?.Sef fóel!. (MA V ll:p. Gépbelep 
Főn.); Iván J'ó7Se/. f6ell. (Vas. Fő• 
oszt. 7. Sza.koozt.); J'acob György
né fófelügy. (B\-ial) ; Kiss Kálmán 
müsz. fől!elügy. (Kapoovár Ptf. 
Fán.) ; lűrály ZS!gmond főtan. 
(Vas. Főoszt. 4. Szakoszt.) ; Kolom 
Sándor fóell. (Debrecen áll.); Ko• 
vács Géza ell. (Hódmezővásárhely 
Pt!. Főn.) ;  Lruig Erzsébet főelL 
(BVKH) ; I,e:,,ényi István fóell. (Sze
rencs áll.); Magya.r Imre főeH. 
(Kiskunhalas áll.) ; Magyar László 
főfelügy. (Ml,;kolc vasútig.) ; Ma• 
jor Lászlóné mÜSZ. feLvigy. (Mis• 
kolc TBFF) ; Máté Sándor műsz:. 
főell. (Hámán Kató Von.t. Fön.); 
Mike lstván főfelügy. (Kaposvár 
áll.) ; Mol:nár Sándor fel.Vigy. (Gy6.r 
Ptf. Főn.) ; Nagy István mÜSZ. f6-
en. (Debreceni TBFF) ; ócsai Lász
ló fóell. (Miskolc Tiszai pu.);  Pör• 
di J'ános ell. (Szeged áll.) ;  sajtl 
Mátyás felvigy. (Vésztő Vont. 
Fán.) ;  Sándor Ferencné fóe!L 
(MAV Kórház és Közp. Rend. Int.) ; 
Schlesser Sándor föeli. (Pápa Ptf. 
Főn.) ; Simonyi Mihály fóell. (DU
nakeszl Jj . .  U.); SOIY,tlosi Gyula 
műsz. főfelügy. (Bp. Távközlési 
Femrt. Főn.) ; Szabó Károly műsz. 
felvigy. (Szombathely vom. Fön.); 
Szalma Géza felv!gy. (Srekes:fehér-
vár J'j. U.) : S7..áVai Gyula f(5f<,J(l,gy. 
(Hatvan-Filresabony Ftf. Főn.) -;  
Srendroi J'ózset fófelügy. (Duna
úiváros á:U.) : Tiiborc Sándor mú..'">z. 
főeU. (Szombathelyi Vont. Főn.); 
T,óth György feíell. (Szolnok áll.) ; 
Tó!Jh lli'l"\•án m üsz. fel!l,n,. (Debre-/ 
cen vasútig.) ; Tóth László mii= 
főfelügy. (Debrecen Jj. U.): Ujj 
Endre felvi,gy. (Kisújszállás Ptf.. 
Fim.). 

Miklós Imre 85 éves 
nisztrátori teendőket végző 
Székely Margittal 

1918 végén az elsők között 
csatlakozott a Kommunisták 
Magyarországi Pártjához és 

részt vett a KMP J!Jszaki fő
műhelyi üzemi szervezetének 
megalakításában. A proletár
forradalom győzelmét köve
tően a Belügyi Népbiztosság 
politikai megbízottja volt Bi
har megyében. Nagyvárad ro
mán megszállása után Kun
szentmiklós járás politikai 
megbízottja lett. 

A Tanácsköztársaság leve
rését követően Bécsbe emig
rá;lt. Hazatérése ·után, 1921. 
ma,Jus 2'0-án letartóztatták, 
majd 1921. október 7-én 
mint a toloncházban szerve
zett éhségsztrájk egyik veze
tőjét - a zalaegerszegi inter
nálótáborba szállították. 1922 
augusztrusában szabadult. Elő
ször kisebb üzemekben dolgo
zott, maj<I a Ganz-gyárba ke
rült, ahol .ismét bekapcsoló
dott a munkásmozgalomba. 
1924 januárjában sztrájk szer
vezése n;iiatt azonban elbocsá
tották, feketelistára került. 
ezért nem hPlvezkedhetett el 
szakmájában. Sorsa úgy fordult, 
hogy külföldön élő testvéré
nek támoi:?atásával textil-kis
kereskedést nyitott. A forra
dalmi munkásmozgalommal 
való kapcsolata azonban ez
után sem szakadt meg. Tagja 
volt a Magyarországi Szocia
lista Munkáspártnak, támo
gatta a Vasas Sp01·t Clubot, az 
J.930-as évektól ped;g rend
szeres anyag! támogatást 
nyújtott a Vörös Segélynek. 
Első felesége 1942-ben el
hunyt, 17 éves fiát és 19 éves 

leányát lM-4-ben meggyilkol
ták a nyilasok. 

A felszabadulást követően 
Miklós Imre részt vett az 
MKP szervezésében. Rehabi
litáltá,k, és visszakerült a 
MA V Északi Fóműihelyébe 
mint főművezető. De 1945 vé
gén, amikor megbetegedett, a 
MÁV nyu,gdíja:z,ta. újra ke
reskedő lett. 1948 végén mint 
osztályidegen t kizárták a párt
bóL Eredménytelenül feLleb
bezett. 1952-téíl ismét esztergá• 
lyooként dolgozott az Építő
gépgyárban, majd az ATRA 
gyárban, ahonnan 1959-ben 
- 71 éves korában - mint 
segédd:iszpécser merut nyug
díjba. 

Az 1956-os ellenforradalom 
leverését követően részt vállalt 
a párt újjászervezésében. Ma
gas kora ellenére még ma is 
aktívan dolgozik az MSZ1\IIP 
V/1-es pártszervezetében és a 
Vasutasok Szakszervezete Ke
leti pályaudvari nyugdíjas
szervezeMben.. 

1969 máTciusában megkapta 
a Tanácsköztársasági Emlék
érmet és a Munka J!Jrdemrend 
ezüst fokozatát. 85. születés
napja alkalmából a Vasuta
sok Szakszervezete elnö'k:sél(e 
a Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés ezüst fokozatával tün
tette ki. 

Amikor 85. születésnapján 
- december 21-én - szere
tettel köszöntjük s jó egész
séget kívánunk Miklós Imré
nek, kanyargós, sok megpró
bál tatást tartogató életútjának 
legfőbb tanulságát a szocia
lista munkásmozgalom iránti 
hűségében keressük és talál
juk meg. 

Gadanecz Béla 
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Az Utasellátó Válla/11t munkájáról
tárgyalt a lcözponti vezetőség 

Társadalmi 

őriárat 

Kecskeméten 
Kecskemét állomás szocia

lista brigádjai 1973-ban ered
ményesen küzdöttek a vasút
nál évről évre emelkedő áru
károk, dézsmálások okozta 
veszteségek csökkentéséért. A 
Petőfi brigád tagjai például -
felajánlásaikat teljesítve 
rendszeresen ta,·tanak éjjeli 
őrjáMtot az állomás területén. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

keznek elejét venni a vendé
gek, a vásárlók megkárosítá
sának. Az egészségügyi szer
vek általában megnyugt,atón.ak 
találták a munkahelyek tisz
taságát. A még jobb eredmény 
érdekében fokozzák a takarítás 
gépesítését. 

A t·áUalat állandóan szem 
előtt tartja a több mint 6000 
dolgozó élet- és munlcakörül
ményeine/c jav!tását. A dolgo-
70k személyi jövedelme 1 970 
óta 12.1 százalékkal emelke
dett. Céljuk a teljesítmények
hez egyre jobban igazodó bé
rezési formák alkalmazása. Az 
elöző években a szeszlövonás 
miatt nem tudták az előirány
zott átlagbér-növekedést elér
ni. 1973-ban a tervezett bér
fejlesztést teTje.siteni tudták. 

Az év első kilenc hónapjá
ban védóételre. védői talra 35 
ezer, munkaruhára, védőruhá
ra. védőfelszerelésre 840 ezer 
forintot fordítottak. A válla
lati segély össze1e 1972-ben 
386 ezer forint volt. 

A dolgozók közül állami ok
tatásban 165, szakmai oktatás
ban 250, továbbképző tanfo
lyamokon 124, marxista-leni
nista egyetemen 71 tanul. Je
lenleg 218 szakmunkástanulót 
foglalkoztatnak. Közülük 64 
kap tanulmányi ösztöndíjat. 
Eddig 252 dolgozó tett alap
fokú nyelvvizsgát, akiknek 80 
íorin t nyelvpótlékot fizetnek. 
Jelenleg 40-en járnak nyelv-

nak. Éjszakai műszakban való 
foglalkoztatásukat m::-gszüntet
ték. Hatévesnel fiat,1labb gyer
mekét gondozó anyát csak 
rendkívüli esetben szabad túl
óráztatni. Intézkedéseik előse
gítették, hogy a nők szakmai, 
általános és politikai múvelt
sége növekedett. Emelkedett a 
vezető beosztásba állított nók 
száma. Ez azonban még nem 
áll arányban a vállalatnál 
foglalkoztatott nők számával. 

Az ifjúsági törvényből adó
dó feladatokra kidolgozták a 
vállalat intézkedési tervét. 
Megtiltották a fiatalkorúak· 
foglalkoztatását az uta.v\szol
gálatnál, a szeszes italt árusító 
üzletekben és az önálló gép
kezelést igénylő munkakörök
ben. Rendezték az éjszakai 
foglalkoztatásukat. A korábbi
nál kedvezőbb lehetőségeket 
biztosítottak a fiataloknak a 
továbbképzést, külföldi kikül
detést és tapasztalatcserét, a 
sportolási lehetőségeket ille
tően. Több ifjúsági klubot 
rendeztek be. Támogatják a 
lakásépítési akciójukat. 

A további tennivalókat az 
alábbiakban foglaHa össze a 
vállalat vezetősége: 

- A mozgószolgálat tavább
fejlesztése keretében folytat_ 
ják a kocsitípuso,k konszerúsí
tését. 

- Az arra alkalmas söntés.. 
üzemeket étkezést biztosító 
modern bisztró.kká alakítják 
át. 

- Gyorsítják a gyorsfa
gyasztott ételek saját üzemben 
történő előállítását és forgal
mazását. 

- Minden tervévben külön 
meghatározzák a munkakörül
mények, a bizton6ági, a szo.. 
ciális és az egész zgügyj hely
zet javítására szükséges teen
dőket. 

- Bővítik a2. oktatási for
mákat, a kulturális ellátottsá
got 

- Ha engedélyt kapnak rá, 
úgy vezetik be az 5 napos mun. 
kahetet, hogy az üzle'tek nyit
vatártás.i ideje, a 57..olgált<a,tá
sok színvOl"ala és a dolgozók 
jövedehne ne csökikenjen. 

A központi vezetőség elis
merését fejezte ki az Utasel
látó Vállalat vezetőségének az 
utazóközönség egyre szini,o-na
lasab b kiszolgálását elősegítő 
intézkedéseiért, s a 1:állalat 
dolgozói élet- és munkaTcörül
ményeinek javítása érdekében 
kifejtett erőfeszítéseiért. Mél
tányolja azokat a nehéz&ége
ket, melyet a színvonalasabb 
szolgáltatás, a szesze;ital-áru
sítás több üzemben történt 
beszüntetése a be,,étel alaku
lására gyakorol. A vasutas
szal{,szervezet közreműködik 
segít minden olyan intézked� 
meghoziatalában, amelyet fen
tiek ellensúlyozá6a érde:kében 
.szüksé<ses foganatosítani annak 
érdekében, hogy a bevéte�ki
esés'l.ek a dolgozók ne lássák 
kárát. 

Az ehhez hasonló társadalmi 
segítség nyomán Kecskeméten 
tavaly egyszer sem keletkezett 
dézsmálásból eredő árukár, s 
az egyéb okból bekövetkező 
árukárok is a felére csökken
tek, az előző évi kárösszegek
hez képest. Az érdemek közül 
felvétlenül ide sorolható az is, 
hogy a személy- és kalauzko
csikat soha nem tárolják lezá
ratlanul az állomáson, s a ko
csik lezárásában, őrzésében 
szintén részt vállaltak a szo
cialista brigádok tagjai. 

Felvétel az Úttörővasútra 
A l\.IA V Széchenyi-hegyi útföró

vasút üzemfónöksége felv�tclt hir
�!!L_ az U74. január ;u-é.n induló űt
torővasutas tanfolyamr.a. Jelent
kez�et:1:1ek a budapesti és környé„ 
k1 utwrő pajtások, akik az álta• 
lános iskola IV., v. és VI. OSZtá• 
Iyo_� tanulói. Tanulmányi eredmé
ny�k legalább 4-es átlagú1 egész• 
ség1 szempontból úttörővasut.as 
szolgálatra megtelelnek, és az fs„ 
kola úttörőcsapata erre a ldtilnte• 
tésre javasolja. A felvétel ideje é., 
helye : 197-1. január 21-30„Jg, na• 
ponta 9-18 óráig az Ottörőva.sút 
üzc11:1t6nö.kségén, Hűvösvölgyben. 
Felvilágosítás : ilz.emi telcfonou 
52-74 '6. városi telefonon 167-621. 
Felv�ell lapot kívánságra küJ„ 
dilnk. Vasut:Js szül6k gyermekei 
előnyben részesfilnek. 

tanfolyamra. A felsoroltakon ,-----------------------------------------
kívül több százan vesznek 
részt politikai szemináriumo
kon. 

A vállalat vezetősége a szak_ 
6Zervezeti bizotbsággal együtt 
kidolgozta a munkaverseny
szabályzatot. A szocialista bri
gádmozgalomban 213 brigád 
1881 fővel versenyez. Gondot 
fordítanak = üzemi demokrá
cia .szélesítésére. 

Az elmúlt évek során 1971-
ben volt a legkedvezőbb a bal
eseti helyzet. 1972-ben rom
lott, 1973-ban ismételten ja
vult. A balesetek túlnyomó
részt az étszolgálatnál a biifés, 
az egyéb vendéglátóipari egy
ségekben a segédmunkási, ké
zilányi, szakképzettséget nem 
igénylő munkalcörökben for
dulnak elő. Legtöbbjük elc,;ú
szás, forrázás, kéz el vágás kö
vetkezménye. Az üzemi bal
esetet szenvedetteknek mint
egy 90 százaléka.,részesült tel
jes kártérítésben. A megelő
zés érdekében éven te 1 .1 mil
liót fordítanak a műszaki hiá
nyosságok felszámolására, 1 
millió forintot érintésvédelmi 
mérések végzésére és a hibák 
kijavítására. 

Az új és a korszerűsített 
ilzemekben már mindenütt 
biztosítottak öltözőt, zuhanyo
zót. Ezenkívül 18 régi üzem
ben szereltek íel meleg vizes 
zuhanyozót. Az utóbbi évek
ben 255 korszerű fűtőberende
zést szereltek be. Száznéi;:y 
olyan üzemben szereltek fel 
meleg vizes bojlert, ahol a kö
zeljövőben korszerűsítésre 
nincs lehetőség. 1971-ben 362 
hűtőberendezést, 88 konyhagé
pet, 74 söntésberendezést és 
144 egyéb gépet vásároltak. 

Kialakították a munkavédel
mi apparátust. Létrehozták a 
központi munkavédelmi cso
portot, országszerte megszer
vezték a munkavédelmi meg
bízottak hálózatát. Igazgatói 
tanácsülésen évenként értéke
lik a vállalat munkavédelmi 
tevékenységét és főigazgatói 
utasításban hatál'Ozzák meg a 
munkavédelmi és egészségügyi 
tennivalókat. A féléves helyett 
negyedévenkénti balesetelhá
rítási oktatást vezettek be. 
1970-72-ben 1243 fő tett ered
ményes egészségvédelmi és 
biztonsági vizsgát. 

A vállalatnál 65 százalékos a 
nók aránya, ezért megkülön
böztetett figyelmet fordítanak 
érdekvédelmükre. Kidolgozták 
az erre vonatkozó intézkedési 
tervüket. Meghatározták azo
kat a munkaköröket, amelyek
ben nőket nem szabad fogT,a,l
koztatni. ' Az iskolaév kezdete 
előtt a többgyermekes és a 
gyermeküket egyedtil nevelő 
anyáknak beiskolázási segélyt 
adnak. Gyermekeik részére 
enköltséges étkezést blztosíta-

PILLANATKÉPEK 

a bud_apesti személypályaudvarok 1 

ünnepi forgalmáról 
Mostani lapszámunkban -

más helyen - már összegez
tük a karácsonyi, illetve az 
év végi utasforgalommal kap
csola,tos munkát, s méltán ál
lapíthattuk meg, hogy ismét 
kitúnőre vizsgáztak a vasu ta
so.1<:. A fővárosi pályaudvaro
kon készített riportunk pilla
naUcépei szintén ezt bizonyít
ják. 

Keleli pályaudvar 
A Keleti pályaudvaron a gép

kocsik dallamkürtjére emlé
keztet_ő szignál hangot, gyors 
egymasutánba,n követik a 
megnyugtató közlemények : 

- . . .  mentesítő vonat indul 
Miskolcra. . .  Békéscsabára • . . 
Győrbe . . •  

A siető utasók tömegében 
nem könnyű átjutni a penz
tárcsarnokon. Még nehezebb 
a felvilágosító iroda dolgozói
nak és a karszalagos tájékoz
tatóknak a helyzete: ezeregy 
kérdésre ezeregy választ ad
niak. . Me,;: kell hagyni. példá
san állják az ostl'Omot. 

Oi·ári János állomásfőnök
helyettes dicséri az öszinte 
igyekezet.et, természetesen. 
azokét is, akik nem ilyen lát
ványosan, hanem az utasok 
elől elzárt szolgálati helyeken 
végzik felelősségteljes mun
kájukat. 

- Ahhoz képest, hogy most 
még többen utaznak, mint úz
i,aly ilyenkor, igazán elége
dettek lehetünk - mondja. -
úgy érezzük, sikerült tervsze
rü,en szét'i.ú.znt az utazásokat. 

Az „utazások széthúzásán" 
azt érti, hogy a felkészülés 
jól sikerült, a pályaudvar ter
vei pontosan megegyeztek az 
igazgatóság terveivel, és a 
mentesítő vonato'<at a szük
ségletnek megfelelően állítot
ták forgalomba. 

- December 21-én már 

tok késése nehezftette a Ke
letiben a dolgozó vasutasok 
munkáját. A Meridián Ex
pressz naponta „feladta a lec
két". Nemcsak nagy késéseket, 
hanem óriási tömegeket is 
hozott, s emiatt 3-4 többlet
kocsit kellett hozzákapcsolni. 

- A szolgálati ágak jó 
együttműködéSét biwnyítja az 
is, hogy mindezt bírtuk ko
csival - méghozzá tiszta, ki
fogástalan világítású és fűté• 
sű kocsival - han�úlyozta 
óvári János állomásfőnök
helyettes. 

Budapest - Nyugati 
A Nyugatiba/11 is óriási volt 

a nyüZ&gés, de bármerre jár
tunk, mindenütt karszalagos 
útbaigazítókat - többségük
ben fiatal vasuta.sokia.t - lát
tunk. 

A vágányok között Tóth Hu
gó térfónök újságolja, hogy az 
állomási KISZ-bizottság tel
jes erővel „bedobta magát" az 
ünnepi· forgalomba: az ifjúsá
gi szervezet úzgjat kocsikat 
tisztogatnak, i•onatot menesz
tenek és szükség szerint ad
nak segítséget a műszaki szol
gálatnak. 

- Kitűnően bevált az elő
zetesen készftett tervünk -
mondja a térfőnök a december 
20-án elkezdődött forgalom
mal kapcsolatban. - Az uta
sok már karácsony előtt 10-
12 nappal jöttek menetjegyü
ket megváltani, így a pénztá
raknál később sem álltak vég
telen sorok. A debreceni vo
natokat mind megerősítettük, 
azon túl, hogy mentesítő sze
relvényeket is indítottunk. Va
lahogy a központ! szolgálat is 
jobban felkészült erre a ka
rácsonyra . . .  

Alighogy kimondta ezt a tér
főnök, máris megjelent No-

vák Károly felügyelő, az ig;az
gatóság forgalmi osztályának 
képviselője. Utasítást hozott a 
rendelkező forgalmi szolgálat
tevőnek : A 400 percet késő 
Balt-Orient Exp1'essz mentesí
tő szerelvényét - tek"intettel a 
Budapestről induló utasokra 
- menetrend szerint el kell 
indítani Bukarest felé. A iké
sett, Németországból érikezó 
expressz követi majd a men
tesftőt . . •  

Később a térfőnök megje
gyezte: - Nem hiába mon
dom én, hogy ilyen zavartalan 
jól szervezett ünnepi forga� 
lomra nem emlékszem, pedig 
lassan negyedszázada teljesí
tek itt szolgálatot. 

A ;,csendes" Déli 
A Déliben ugyancsak rend

ben zajlottak az események, 
csupán az állomásfőnök ide
geskedett. Még atTa sem tu
dott néhány percet szakítani, 
hogy pár elismerő szót ejtsen 
a pályaudvar derekasan helyt
álló dolgozóiról. 

Mit tehettünk? Megkérdez
tük Békefi G11ulát, az i gazga
tóság III. osztályának ügyele
tesét, aki megannyi gondja, 
inté:?Jkednivalója közepette is 
elmondta, hogy a Déli pálya
udvaron dolgozó vasutasok -
bár reájuk jóval kisebb nyo
más nehezedett, mint a Nyu
gatira és a Keletire - ugyan
csak rászolgáltak a dicséret
re. A Déliből indított vonatok 
általában 70-80 százalékos 
kihasználtsággal közlekedtek. 
talán csak a szombathelyi sze-1 

relvények voltak kicsit zsú
foltabbak. 

Végső soron ez mégicsak azt 
jelenti, hogy .az utasok elé
gedettek lehettek. S ez így van 
jól, így helyes . . .  

Gergely József 
nagy tömegeket szállítottunk 
az ország minden részébe, s a r-· ---------------------------



következő napon ismét 4 
mentesítő szerelvényt indítot
tunk Nyíregyházára, hármat 
Békéscsabára, egyet Szeren
csig, Miskolcig, Győrig. Hu
szonharmadikán ennél is több 
.,tartalékvonatunk" volt, nem 
beszélve arról, hogy az e,zyéb
ként közlekedő szerelvénve
ket !s meger/'ísítettük. Ki
moncl.ott zsúfo1t«á,;:. lépcsőn 
utazás nem fordult elő . . .  

A kedvező időjárás köny
nyít�tte, a nemzetközi vona-

A barátság jegyében . . .  
A miskolci igazgatóságnál 

megalakult az MSZBT-tagcso
port, s annak 12 tagú elnök
sége december 10-én megtar
totta első ülését. ŐSS7.eállítot
ták a tagcsoport 1974. évi prog
ramját is, s eszerint január 21-
én Lenin halálának ötvenedik 
évfordulójáról emlékeznek 
m�g, felkészülnek az április 4-i, 

a májll5 1 -i, noveml.er 7-i ün
nepségekre. December 3-án 
méltó módon megünnepelték 
Miskolc felszabadulásának 30. 
évfordul&ját. Tervezik, hogy 
testvéri kapcsolatokat alakíta
nak ki a szovjet vasutasokkal, 
kiállítások és íilmbemutatók 
révén is erősítik a szovjet-ma
gyar barátságot. 

. Fenyöfaünnep a szakszervezetben 
Karácsonykor kicsik és nagyok az ajándékozás és az aján

dékvárás izgalmaival vannak teli. !gy volt ez december 15-én 
a vasutas-szakszervezet Benczúr utcai székházának tanácster
mében is. Ezen a napon rend-ezték meg a már hagyomán11os 
Jenyőfaünnepséget, melyre a szakszervezet vezetői a MAV-ne
velőotthondkban tanuló árva és ilélárva gyerekeket hívták meg. 
A meghitt ünnepségen. előbb Tóth Györgyné dr. alelnak, majd 
Szabö Antal főtitkár köszöntötte a gyerekeket és tanáraikat. 
Beszélt a nagy család, a vasutasság felelősségteljes munkájá
ról, arról a megbecsült hivatásról, mely mértani pontosságot, 
nagy szakmai felkészültséget igényel minden vasutastól. 

A főtitkár rövid beszéde után került sor a legizgalmasabb 
pillanatra, az a)ándékcsomagol< felbontására. Az öröm a gyer
melrnrcokon akkor ragyogott fel igazán, amikor ki-ki meg
pillantotta : teljesült-e kívánsága. A szakszervezet vezetői 
ugyanis a gyerekek három kívánsága közül egyet teljesítettek. 

,,Nézzétek srácok, milyen nagyszerü üto"'ket kaptam!" - llr• 
vendezik a szöszke kisfiú a két pingpongütónek. 

,,Vajon, melyik szebb, az enyém, vagy a te babád?" - ez ol• 
vasható le a szomszédjára pillantó kislány teklntetéb61 

(G:,ergyól János felvételei) 

Vasutas orszaggyúlési képviselők 

látogatása· szakszervezetünkben 
T6th Géza Szabolci;; megyei, 

Korponai Lajos Hajdú-Bihar 
megyei, Kalmár János Pest 
megyei vasutas országgyűlési 
képviselők december 18-án, az 
országgyűlés téli ülésszaka 
előtt a Vasutasok Szakszerve
zetének székházában megbe
szélést folytattak szakszerve
zetünk vezetőivel. A megbe
szélésen részt vett Szabó An

tal főtitkár, Molnár György 
titkár és Kajcsa József, a köz
gazdasági osztály vezetője. 

Szabó Antal főtitkár tájé
koztatta a képviselőket a vas
út 1973. évi munkájáról, a vas
utas dolgozók életkörülményei
nek javítása érdekében tett és 
a tervbe vett intézkedésekről. 

Részletesen foglalkoztak a 
vasút ötödik ötéves tervének 
előkészületeivel, annak gazda
sági és szociálpolitikai vonat
kozású fejezeteivel. A képvise
lők tájékoztatást kaptak né
hány olyan üzemszervezési, 
közgazdasági és műszaki-tech
nikai jellegú kérdésről, amely-

nek rendkívül érzékeny nép,: 
gazdaBági és nemzetközi ke
reskedelmi összefüggései van
nak. A főtitkár kérte a képvi
selőket, hogy adott esetben, 
lehetőségeikhez mérten segít
sé!k a vasúti rekonstrukcióhoz 
szükséges feltételek biztosítá
sát. 

A szakszervezet vezet/Sinek 
véleménye szerint van javítani 
való a vasúton a belső ilzem
és munkaszervezés teré.n is, de 
ezen túlmenően olyan szabá
lyozó rendszert kell kialakíta
ni, 'hogy a vasút dolgozó! bér
jellegű és béren kívüli juttatá
sokat illetően hibájukon kívül 
ne kerüljenek hátrányos hel)'• 
zetbe. 

A megbeszélést mindkét 
részről hasznosnak ítélték meg. 
A szakszerv-ezet vezetői igére• 
tet tettek, hogy az össz;vasutas-
ságot érint-5, :nagydbb je. 
lentőségú gazdasági és szociál-
politikai jellegű kérdésekrot 
rendszeresen tájékoztatjálC 
majd vasutas képviselőkel 
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360 mill ió utas és 122 millió 
tonna áru elszállítása 

Fordítsunk nagyobb gondot 

a ba lesetek megel őzésére 
A közelmúltban nyilvános

ságra hozták a népgazdaság 
1971. évi feladatait, melyek 
különösen azért jelentősek, 
mert a negyedik ötéves terv
ben megjelölt gazdaságpoliti
kai célok megvalósítását szol
gálják. 1974°ben - a negyedik 
ötéves terv utolsóelőtti évében 
is - a legfontosabb feladat a 
termelés és a felhasználás ha-· 
tékonyságának növelése, a 
népgazdaság általános egyen
súlyi helyzetének javítása. 

Előtérben 
a m!nöségi mutatók 

A népgazdasági terv irány
elvei alapján a vasút legjelen
tősebb feladata a személy- és 
áruszállítási igények időben 
töTténő biztonságos és gazda
ságos kielégitése. Ezeket a 
feladatokat tartalmazza válla
lati tervünk, melynek főbb 
mutatóit - a teljességre való 
törekvés nélkül az aláb
biakban ismertetem. 

Személyszállítási feladatunk 
mintegy 360 millió utas elszál
lítása, mely az előző évirtél 1-
1,5 százalékkal kevesebb. 
Utaskilométer-teljesítményben 

azonbari - az utazási távol
ság kismértékű emelkedése 
miatt - az előző évihez ha
sonló értékkel számolunk. Szá
mításainkat arra alapoztuk, 
hogy ebben az évben is tovább 
csökken, főként a hivatásfor
galomban, a vasúton utazók 
száma. Ennek oka az egyéni és 
távolsági közúti közlekedési 
eszk-Ozök mennyiségének nö
vekedése, a rövidített munka
hét további kiterjesztése és 
egyéb befolyásoló tényezők. A 
nemzetközi forgalomban vi
szont - az elöző évekhez ha
sonlóan - forgalomnöveke
désre kell felkészülnünk 

Személyszá!lításv.nkban in
kább a minőségi mutatók je
lentkeznek egyre nagyobb sú!y
lyal. Egyik legfontosabb célki
tűzésünk ezért a személyszál
lítás biztonságának növelése, 
a személyszállító vonatok me
netrendszerúségének, sebessé
gének és gyakoriságának fo
kozása. Az utazás kulturáltsá
gát biztosító fűtés és kiszolgá
lás javítása is fontos felada
tunk. 

Aruszállítási feladatként 
1974-ben is a népgazdaság ré
széról felmerülő szállítási igé
nyek teljes kielégítését tekint
jük. AruszáUítá.«i teroünkben 
azzal számolunk, hogy az igé
nyek a múlt évi szinten je
lentkeznek, de a feladatok 
számunkra mégis megnöve
kednek. 1974-ben ugyanis to
vább változik az áruösszetétel 
struktúrája. A rakodás szem
pontjából kevésbé munkaigé
nyes tömegáruk - szén, szén
brikett, ásványolaj stb. 
részaránya ugyan csökken, de 
nő a munkaigényesebb áruk 
- épületelemek, gépel,;:, beren
dezések stb. - volumene. A 
nemzetközi szállításoknál is 
további növekedés várható, 
mégpedig elsősorban a tranzit
nál és az exportküldemények-
nél. 

Ámszállítási terv 
két váliozatban 

Tekintettel arra, hogy a vár
hatótól eltérően nagyobb szál
lítási igény is jelentkezhet, a 
vasút áruszállítási terve két 
változatot tartalmaz, mégpedig 
118-122 millió tonna elszállí
tásával számolva. 

A KGST-országok közötti 
áruforgalom kiszélesedését, és 
a jelenlegi nemzetközi hely
zetben megélénkülő forgalom
nak a vasúti áruszállításra 
gyakorolt hatását figyelembe 
véve, mind az átlagos száHí
tási távolság, mind az áruton
nakilométer-teljesítmény mér
sékelt emelkedésével számo
lunk. 

Az említett arányeltolódás, 
a speciális és nemzetközi szál
lítási igények növekedése, va
lamint a rakodások szükség
szerűen fokozódó gépesítése 
egyre nagyobb követelménye
ket támaszt a mozdony- és ko
csipark jobb kihasználása ér
dekében. Néhány fontosabb 

műszaki-gazdasági mutatót ki
emelve: 

- a tehervonatok átlagos 
utazási sebességét 18,5 km/óra 
értékre terveztük; 

- a teherkocsiforduló idő
nél 3,4 nappal számolunk; 

- a kocsitartózkodási időt 
átlagosan 12 órára csökkent
jük;  

- a tehervonatok átlagos 
terhelését 1066 tonnára növel-
jük. ' 

Az 1974. évi áruszáHítási iel
a<latok teljesítése érdekében 
különösen ügyelni kel l :  

- a teherkocsipark megfe
lelő kihasználására; 

- az optimálisan lehetséges 
elegygyűjtésre ; 

- a ki- és berakási idők le
rövidítésére; 

- a kocsiforduló idő csök
kentésére; 

- az iparvágányokat kiszol
gáló menetek gyakoriságának 
emelésére; 

- a vonatok sebességének 
emelésével több irányvonat 
közlekedtetésére stb. 

A gazdaságosság fokozása. 
vonatkozik az alaptevékenysé
get szolgáló vasúti, ipari · és 
építőipari munkára is. 1974. 
évi tervünk számol azzal, hogy 
a pályaépítési és -fenntartási, 
a járműgyártási, de elsősor
ban járműfenntartási, vala
mint a távközlő- és biztosító
berendezések építési és fenn
tartási munkáinál a mennyi
ségi növekedés minőségi vál
tozásokkal is párosul. 

A vasút 1974. évi beruházási 
tervében általában szerephez 
jutottak a negyedik ötéves 
tervtörvényben, a közlekedés
politikai koncepcióban és a 
különböző párt- és kormány
határozatokban rögzített gaz
daságpolitikai célok és feltéte
lek. 

Vágánytsere 
360 kilométeren 

Hálózatfejlesztési progra-
munk legfontosabb feladata az 
elhasználódott és elavult pá
lyaszakaszok építésének foko
zottabb ütemű végrehajtása. 
1974-ben ezért mintegy 360 
km vágánycserét kell elvégez
nünlc. 

Ez a mennyiség jelentősen 
meghaladja az elmúlt évek 
szintjét. A nagyobb pályafej
lesztések 'között vannak a Sza
jol-Debrecen, Hcitvan-Mis
kolc, Dombóvár-Bátaszék, Bp. 
Ferencváros-Bicske, Szabad
battyán-Murakeresztúr, Por
pác-Hegyeshalom vonalak 
korszerűsítési munkái. A biz
tosító- és távközlőberendezési 
hálózat fejlesztésére a terv 
400 millió forintot biztosít. Ez 
az összeg több mint a IV. öt
éves terv előirányzata, azon
ban a korábban kitűzött mű-

Gyakran visszatérő gondot 
1974-ben az előz6 évekhez , okoz, hogy a helyi szakvona-

1¾épest jobban kell alkalmaz- li és szakszervezeti szervek a 
kodnunk az egyre bővülő kor- bekövetkezett üzemi balese
szerű járműpark kiszolgálási tekről nem mind-en esetben 
és javítási igényeihez, illetőleg szereznek tudomást. Ennélfog
a pályaépítési és anyagmozga- va az üzemi balesetek egy 
tás gépesítéséhez. Ennek meg- részének nincs nyoma. 
felelően a járműjavító üzemek úgy véljük, hogy a mozgal
k01·szer,!sítésére 240, a vonta- mi szervek a megfelelő nevelő
tási telepek fejlesztésére 140 felvilágosító és ellenőrző mun
és a gépesítésre 160 milUó fo· ka növel,\sével, adott esetekben 
rintot fordítunk. pedig a mulasztót� felelősség_ 

a baleset eredetére vonatko
zóan rákérdezett, és ha a bal
eset nem a munkahelyen kö
vetkezett be, han-om otthoni 
er�etű volt, akkor a beteg
nyilvántarti:si könyv meg
jegyzé.si rovatába bejegyezte: 
a sérülés „nem üzemi baL 
eset". Ezt a bejegyzést a dol
gozóval alá is íratta. Volt olyan 
gyakorlat is,� amikor nem a 
betegnyilv�tartási könyvbe 
írták be a !lolgozó nyilatkoza
tát. hanem külön írásos nyi
latkozatot kzrtek a sérülttól. 
J:vlindez azért törlknt így mert 
a betegségek egy helyen, még_ 
pedig a betegnyilvántartásJ 
könyvben voltak előjegyezve. 
Tehát külön baleseti nyilván
tartási könyvet a sérültekről 
a szaks:z'olgáLabi szervek nem 
vezettek. 

sérülést, annak orvosi diag_ 
nózisát, a betegség kezdeté
nek és befejezésének idejét. 
Viszont  nagyon egyértelműen 
meg kell követelni az orvo. 
soktól - ha kell, a Vasút
egészségügyi tgazgatóság vagy 
a TEK-ek útján is -, hogy 
az orvosi igazolások „a bal
esettel összefügg igen, nem" 
rovat alapjcin legyenek ki
töitve. 

90 millió forint 
szoriális beruházásokra 

A szociális beruházásoknál 
- mintegy 90 mi!lió forint rá
fordítással - az a célki tűzé
sünk, hogy az eredeti progra
mot teljesítsük. Egészségügyi 
bet·uházásaink között teljes 
erővel folyik a budapesti Köz
ponti Rendelő Intézet beru
házási munkája, de nem ke
vésbé fontos a pécsi és szegedi 
rendelőintézet, a hévízi reuma
kórház és a balatonfü,·edi szív
kórház építése. Jelentős· össze
get - mintegy 50 milliót -
fordítunk lakásépítésre, ezen
kívül nevelőotthonainkat és 
oktatási intézményeinket is 
fejlesztjük. 

További Intézkedéseket kell 
tennünk a beruházási egven
sűly megteremtése érdekében. 

Jelentősek feladataink a 
munkaerő- és bérgazdálkodás 
és általában a kölhségekkel va
ló gazdálkodás területén. A 
költségcsök'kentésn� számta
lan lehetősége van, mégis a 
legáltaláno)labb módszerek a 
következők : 

- a munka termelékenysé
gének növelése; 

- az a.nyagta1carékosság fo
kozá.c;a; 

- az állóeszközök jobb ki
használása; 

- a forgóeszközök forgási 
sebességének fokozása. 

A felsoroltakon kívül a költ
ségcsökkentés minden módsze
rét alkalmaznunk kell, hiszen 
ez az alapja a további bérfej
lesztésnek, egyéb juttatásnak 
stb. 

összefoglalásként megálla
píthatjuk, hogy 1974. évi ter
vünk célkitűzéseit csak a mun
kafegyelem megszilárdításával, 
a munka jobb megszervezésé
vel, a vezetés színvonalának 
minden szinten történő emelé
sével, a műszaki fejlesztéssel, 
továbbá az élő- és holtmunká
val való jobb gazdálkodással 
valósíthatjuk meg. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

re vonásának kezdeményezé
sével lényeges előrehaladást 
tudnának e téren elérni. Ter
mészetesen a gazdasági szer
vek vezetőitől is hasonló el
várást kell megkövetelni. 

Kinek a feladata ? 
Ebben a munkában nagy 

segítséget jelenthet a mun
kavé<ielrni őrök tevékenysége. 
Ezzel kapcsolatban az elnök
ség legutóbb megá!lapitotta, 
hogy a központi oozetőség 
1961. június 23-i és az e!nök
ség 1961. október 20-i ha.táro_ 
zatát sok helyen nem hajtot
ták végre. Pontosabban fo
galmazva, a munkavédelmi őr
hálózatot még nem min<lenütt 
szervezték meg úgy, hogy 
minden műszakban és minden 
cs_oportban munkavédelmi őr 
működne. 

Az elmúlt időszakban több 
esetben is foglalkoztunk a 
balesetek üzemi eredetének 
megállapításával ók.apcso1atos 
rendelkezések értelmezésével. 
Mivel a közelmúltban újabb 
vita merült fel. szükségesnek 
tartjuk, hogy e1Től ismét szól

Új szabályozás 
Ez a gyakorlat mindaddig 

elfogadott volt, amíg a Leg
főbb ügy-észség ilyen jellegű 
vizsgálatára a vasúton nem 
került sor. A Legfőbb Ügyész
ség az eljárást törvényséTtő
nek tartotta, és intézkedett a 
helytelen gya.korlat measzün
tetésérő!. Ezt korrigált.a az új 
VMSZ, amikor módosította a 
3/1967 (VII. 21.) sz. SZOT
szabályzatra korábban kiadott 
vasúti végrehajtási utasítást. 

Az új szabályozás értelmé
ben - hozzátéve, hogy ez 
csak a MAV vonatkozásában 
UJ - a VMSZ-előadóknak 
(betegnyilvántartási könyv 
vezetőknek) a betegnyi!vántar
tási könyvtől függetlenül egy 
baleset-nyilvántaTtáS'i köny-

junk. 
1 

vet kell fe!fektetniük, amiben 
A vitát az váltotta ki, hogy kötelesek az összes sérülése

a munkavédelmi ügyintéző ket, akár üzemi eredetű, akár 
vagy a vszt-előadó fel.adatát nem, beírni. A munkavédelmi 
képezi-e egy bekövetkezett ügyintéz&k az egyeztetési. el.. 
sérülés esetén a baleset üzemi járá.saik során a továbbiak
eredetére vonatkozó nyilatko- ban már ezeket a könyveket 
zat kérése a l>ales:?tes · do].go_ ellenőrzik. A VSZT-előa<lók 
zótól. (betegnyil vántart.ási könyv ve-

zetők) által felfelctetett bal-

Be kell tartani 
az előírásokat 

Mindez igényli, hogy a 
VSZT-előadók (beteg.nyilván
tartási könyv kezelői<) részle
tesen tanulmányozzál, az új 
VMSZ 18. sz. mellé.'cletében 
foglalt előírásokat, és határo
zottan tartsák be a 3/1967 
(VII. 21.) sz. SZOT-szabály
zatban, valamint ennek vég
rehajtására kiadott vasúti 
végrehajtás;i utasításban fog
lalt előírásokat. Ez pedig na.. 
gyon egyértelműen rendelke
zik arra, hogy a balesetek 
üzemi eredetének megállapí
tása első fokon a szak6zo!gá-
1ati szerv munkavédelmi ügy_ 
intézőjének a feladata, a dön
tés pedig a szakszervezeti bi
zottságok feladatát képezi. 

Ez egyben azt is j-elentl, 
hogy a balesetek üzemi ere
detének jegyzőkönyvezése nem 
a VSZT-etőadók, hanem a 
szerv munka.1.1édelmi ügyinté
zőjének feladatkörébe tarto
zik. Egyébként sincs jelentő- · 
sége annak, hogy a VSZT
elóadó vegye ki a nyilatkoza
tot a sérülttől, mert az csak 
bemondás és nem vizsgálat 
alapján történne. Márpedig az 
ilyen bemondás alapján leírt 
nyilatkozatnál a nem üzemi 
baleset éppen úgy !ehet üze
mi ba.teset, mint ahogy ez 
fordítL-a is igaz. Ennek igazo. 
lására a példák egész sorát 
lehetne felsorakoztatni. l\1int köztudott, az új VMSZ eset-nyi1vántartási könyv rO:. megjelenése előtt (1973. októ- vatainak viszont teljes égé- A balesetek üzemiségének 

ber 4. Magyar AllamvaS'uta.k szében meg kell egyezniük a elbírálásánál vannak olya11 
Hivatalos Lapja 40. száma) a 

betegnyilvántartási 'könyv ro- problémák is, amelyek meg-
3/1!)67. (VII. 21 .) sz. SZOT-

vataival. 
, haladják a szakszervezeti bi-

szabályzatra épülő vasúti vég- zattságok hatáskörét, és a 
rehajtási utasítás szerint a Nyomatél<kal felhívjuk va- . felsőbb szakszervezeti szer-VMSZT-ügyintézöknek volt !amennyi szakszolgáJati szerv ooknek is gyakran okoznak olyan feladatuk, hogy min<l-
azokat a megbetege<iéseket, VSZT...eJőa<lójánaik (betegnyil- gondot. Ez pedig a balesetek-
amelyek az orvosi diagnóZii.s vántartáisi könyv vezetőinek) nek üzemiség szerinlli megíté
alapján sérülésre utalta,k, a figyelmét arra, hogy a jövő_ 1ése a 3/1967 (VII. 21.) sz. 
„betegnyilvántartási könyv- ben a balesetek előjegyzését SZOT...szabályázat, valamint .az 
ben" piros irónnal alá kellett külön a betegnyilvántartási 1958. évi 40. tvr. 7. § szerinti, 
húzniuk. Ennek alapján vizs- /könyvben kel! eszközölni. továbbá a 211964 (IV. 3.) MüM, gálták a szakszolgálati szer- Me1a1szűnt tehát az a korábbi illetőleg ennek módosítására vek munkavé<ie1:'tl ügyintézői rendelkezés, miszerint a sé- kiadott 4 '1967. (VI. 8.) MüM a baleset eredetét. rülésre utaló kórismérveket sz. rendelet alapján. Erről a 

E rendelkezések végrehajtá- a betegnyilvá.it.artási könyv- következő számban adunk tá
sa során az a gyakorlat ala- ben piros irónnal alá kell je'koztatót. 
kult ki, hogy a vszt-előa<ló húzni. Helyette a jövőben a 
(betegnyilvántartási könyv baleset-nyilvántartási könyv_ 
kezelője) ezekre a sérültekre ben kötelesek beírni min<len 

Takács József 

(Folytatjuk) 

szaki színvonalat ennek elle- r-------------------------------------------------------

nére sem tu<ljuk elérni. Az ál
lomásJ és vonali biztosítóbe
rendezések építésénél igyekez
tünk megteremteni az össz
hangot mind a pályakorszerű
sítés és villamosítás, mind az 

állomásfejlesztés építési mun
káival. 

A vasútvonalak villamosítá
sa keretében tovább folytatjuk 
a munkálatokat Szajol és Lö
kösháza között és célkitűzé
sünk, hogy az esztendő végére 
már Lökösházáig közlekedje
nek villamos vontatású vonat
jaink. 

A páJyaudvarok, vasúti cso
mópontok és állomások között 
legjelentősebbek a záhonyi át
rakókörzet és a szolnoki ' sze
mélypályaudvar munKai, de 
nagyobb ütembfi!n folytatjuk 
Debrecen, .a Déli pályaudvar, 
Hegyeshalom, Rajka, Gyéké
nyes és Murakeresztur állo
mások beruházási munkála
tait is. 

Jelentős összeget biztosítunk 
- a vontatás korsze. u.suese 
és az utazás kulturáltsagának 
fokozása érdekében - vasúti 
jár:nűvek beszerzése. é. Jár
múbeszerzési tervünk 50 kü
lönböző teljesitményu villa
mos- és Diesel-mozuony, 130 
korszeriL személyszá,"tó kocsi, 
valamint 3200 külonbözö te
herkocsi beszerzésével szá
mol. Reméljük, hogy terven 
felül további 50 szovjet gyárt
mányú, M 62-es Diesel--moz
dony vásárlására is sm:: kerül, 

"Volt egy korszak, amikor mi kezdtük az életet" 
EgJ' kitüntetett csoportvezetö portréja 

Décsi László a dunakeszi 
járműjavítóban dolgozik. Mun
kája sokrétű: csoportvezető az 
V-ös gyárrészlegben, a kerék
műhelyben; titká?-a a párt
alapszervezetnek, tagja az üze
mi · párt-vb-nek; elnöke a 
szakszervezeti segélyezési bi
zottságnak. A sokévi, sokféle 
munka elismerése: a -Munka 
Érdemrend arany fokozata 
kormánykitüntetés, melyet 
1973. november 7. alkalmából 
nyújtottak át neki. 

Mozdulatai gyorsak, energi
kusak, s e fürgeséget látva nem 
gondolná az ember, hogy már 
betöltötte 54. életévét. Har
minc éve szolgálja a vasutat. 
Édesapja, nagyapja, felesége, 
mind dolgoztak a vasútnál. 
Omaga F:rsekújváron kezdte, 
még a háborús években, a ·ko
csik' alvázait szerelték össze. 
Szakképzettsége: lakatos. 

- A nagybátyám a kommu
nista párt titkára volt Érsek
újváron. lgy hamar kapcso
latba kerültem a mozgalom
mal, elefnte csak mint „szim
patizáns". Később, miután ide
kerültem az üzembe, megkér
dezték, melyik pártba akarok 
belépni? 1947-ben történt ez: 

felvettek a kommunista páTt
ba, s rögtön be is osztottak 
falujárásra. 1950-ben tiszti is
kolára küldtek. Nemsokára 
hadnagyi rendfokozatban sze

reltem le, s az alapszervezet
ben agit.-propos voltam. 

- Mikor lett titkár? 
- Az üzemi párt-végrehaj-

tóbizottságnak 12 é-1:e tagja 
vagyo_k. Most nyolc éve meg
vá!a.sztottalc az alapszervezet 
titkárának. A 33 tag közül 12 
munkásőr. Igyekszünk minden 
feladatot jól megoldani. Mint 
ahogyan a termelésben is. A 
kerékmúhelybe<n több mint 
negyvenen dolgozunk, s nekem 
az a feladatom, hogy - mint 
csoportvezető - a lehető leg
jobban szervezzem meg a 
munkát, gondoskodjak a hoz
zám beosztott emberekről, a 
termelés zavartalanságáról. 

- Milyen is ez a műhely
beli munka? 

- Nem könnyú, azt mond
hatom. A négytengelyes ko
csik kerekeiről leszereljük a 
régi, 40 milliméter vékonysá
gúra koptatott abroncsokat, s 
a helyükbe újat, kétszer olyan 
vastagságú a.brancsot rakunk. 
Új módszerrel dolgozunk, vil-

lannyal hevítjül. fel az acélt, 
daruval belehelyezzük a tár
csát, utána kezdődik az eszter
gálás, profilírozás. Az elhasz
nált. régi csapágyak helyébe 
is újakat szerelünk fel. Tehát 
cseréről, javításról van szó, s 

lehet, hogy így elmondva nem 
láts21ik nagy dolognak. De ne- , 
künk, akik itt dolgozunk, nagy 
dolog, mert ez a munka - az 
életiink. 

A családról, a magánéletről 
faggatom. Hiszen a munkahe
lyen, a közéletben is csak az 
tudja igazán állni a sarat, aki
nek rendezett az élete. Kide
rül: leánya szintén itt dolgo
zik, a munkaügyi osztályon; és 
a veje is, raktárvezetói beosz
tásban. A fiatalok már önálló 
életet élnek, s ők ketten, a fe
leségével, néhány méternyire 
az üzemtől, a gyártelepi két
szobás szolgálati lakásban lak
nak. Nagy öröm volt - nem
csak náluk, hanem a többi 
házban is -, hogy másfél hó
napja bevezették . a gázt, már 
azzal fűtenek. Kényelmes, 
tiszta, nincs vele vesződség, 
mint korábban a kályhával. 

Négy éve vett egy Moszkvi.
csot, azóta nem ült vonaton. 

Ha be akarnak ugrani Buda
pestre, nincsenek időhöz köt
ve. 

- Nem olyan rossz ez a 
vasúti kereset - mondja. -
Nekem 4000-4200 forint a ha
vi átla.gom, ebből fenn lehet 
tartani egy kocsit, ha sokba is 
kerül. Az a baj, hogy korán 
születtem. Illetve a mi korosz
tályunk. Most sokkal jobban 
lehet boldogulni, mint a mi 
fiatalkorunkban. Engem ak
koriban a mozdonyvezető lá
nya már lenezett . . . Azt a 
korszakot el se tudják képzel
ni a mai fiatalok . . .  De így a 
jó, elvégre azért harcoltunk, 
küszl,ödtünk. hogy más vilá• 
got teremtsünk. N2m igaz?!  

P.  J. 
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Mit jelentett az egységko.rmány 
a chilei népnek? 

A békeszerető népek, köztiik a magyar nép szolidarittisa élteti a harc lolytatóit 

Nehéz írni, kiragadni né
hány példát, amikor az ember 
megtudja a fasiszta katonai 
puccs tragikus és drámai hí
rét. 

A magyar elvtársak szíves 
meghívásának tettünk eleget. 
Azon a napon érkeztünk Bu
dapestre, amikor az Alkot
mány évfordulóját ünnepeiték. 
Miután néhány napot eltöltöt
tünk ezen a csodá!latos, test
véri, vendégszerető és szép 
földön, vissza akartunk térni 
országunkba, itt-turtózkodá
sunk élményeivel. Akkor lep
te:, meg bennünket a chilei 
események, melyek megmoz
g2ttcik az egész világ haladó 
eriiit. Ezért, ismétlem, nehéz, 
de megpróbálok leírni néhány 
gondolatot. 

Ahhoz, hogy a lehető leg
objektívabban, legkomolyab
ban és legreálisabban értékel
jem a tényeket és vái,aszoljak 
n magyar nép és munkások 
c-1·tliet5 aggodalmára. helyére 
k"ll tenm i és értékelni kell a 
tényeltet. 

Először is szerénytelenség 
néikül mondhatom, hogy a mi 

vasútjainik, amennyire isme
rem. sokban hasonlítanak a 
magyar vasúthoz. A Chilei Al
l�mvastttaknak 25 ezer dolgo
=ója tan, a �•asúthálózat hosz
sz2 k'J. 9 ezer km. A Népi Egy
ség Kormányában nagymér
tékb�!'\ megjavult a vasút ve

.;lCLése, maguk a dolgozók is 
ré.szt vettek benne, egy Ad
mi"1iszt:·at1v Tr}:flácsot alkotYa. 

.11 réigi, reakciós kormányok 
nem tettek semmit azért, hogy 
eU:erüljék a magánközlekedési 
i•úlblatoklcal folyó tisztesség-
te!r1 t>ersenyt, ellenkezöleg, 
me0,különbőztető politikát 
fo'rtattak, növelve a vállalat 
állandó deficitjét, me:yet tu
lajdonképpen az á!lamnak kel
le•t volna szubvencionálni. 
Ugvanakkor a teher- és utas
�ziillltást ,·égzó magánvállala
tok gyorsan meggazdagodtak. 

Latin-Amerikában Chile volt 
az elsö ország, ahol vasút 
épült a múlt század közepén. 
,1 i-asutas dolgozók harca rég
óta fontos helyet foglal el a 
c,'ii!ei s::akszerrezeti mozga
lom történetében. A vasúti 
munkáso!, fontos szerepet ját
szotlak és 1938-ban segítettek 
me;,.teremteni a Népfront lét
rejöttéhez szüksé�es körülrné
n•·eket, mely a baloldali erőit 
?,,Jz:,Jm.'.,ben fejeződött ki. 
,hil<> elnökévé Pedro. Aguirre 
Cerdát választották, megbuk
tatva a reakció és burzsoázia 

egyetlen jelöltjét Gustavo Ross 
Santa Mariát. 

A szakszervezet szervezeti 
felépLtése a következő : Vasúti 
Munkások Szövetsége, mely a 
műhelyek és a vasutak 15 ezer 
munkását foglalja magában, 
általában napibéreseket. A 
Mozdonyvezetők és Fűtök Szö
vetsége több mint 2 ezer mun
kást tömörít soraiba. Az Alkal
mazottak Szövetségéhez körül
belül 6 ezer adminisztratív dol
gozó tai,tozik, a Nyugd!jasok 
Nemzeti Szövetségéhez mint
egy 12 ezer exalkalmazott tar
tozik. 

A mérnököknek és techni
kusoknak saját szervezetük 
van, ők nem tagjai a Vasút
ipari Szövetségnek. 

Valamennyi vasutas.szerve
zet - kivéve a mérnököket és 
technikusokat képviselve 
van a szakszervezet legf,-1-
só szervében, a Chilei Vasút
ipari Szövetségben (FIFCHJ, 
A szövetségnek saitóorgánu
mai is varunak; ilyen az El 
Riel, A Sín című újság és 
más folyóiratok technikai tan
anyaggn;l. 

Az aktív dolgozók ing11enes 
orvosi ellátásban részesülnek, 
a családtagok és nyuqdíjasak 
azonban nem. de a dolgozók 
már Wht:s,ör felvetették an
nak szükségét, hogy ezt az el
látást rájuk is kiterjesszék. A 
-szövetségnek van �yerme!dn
tézrr:ér,ye. ,·alamint egy szo
fr\l is e:látási nénztára. mely
nek vnetőit korábban a ve
·,é:·igazgató nevezte ki, de az 
E!;!'·ségkormány úgy döntött, 
ho0y magának a személrret
nek nyílt s�a,,azássa! kel'. meg
vii 1 'ISztani őket. 

A chilei vasutaknál 30 év 
szolgálat után lehet nyugdíjba 
menni, de a mozdonyrezetók 
minden ledolgozott öt év után 
eqy év kedvezmén11t kapnak. 
Vannak olyan kivételes esetek 
\s. amikor valamilyen oknál 
(ogva 15 év után is nyugdíjba 
le',et menni. 

A Néni Egységkormány ide
jén a chilei munkások elhatá-
1·ozták, hozy eme1.ni kem a ter
melést és termelékenységet. 
Ebből a vasúti "1U"1kások sem 
maradtak ki. óriási erófe.�zíté
<<'ket tetiek. h!Y711 nöi-eljék a 
teherszállításÓkat, lelkesen 
részt vett�k az önkéntes mun
kákban, hazafias érzéssel és 
annak a tudatával, ho,zy meny
nvire fontos ,,z a tö11ténelmi 
folyamat. mely Chilében ab
ban az időben végbecment. 

Az Egységkormány fennállá-
• 

sának három éve alatt minden 
tekintetben nagy e1órehaladá
sok történtek Chilében. A ve
zétők mindvégig ru,gy felelős
séggel és fegyel�.nmel visel
kedtek a merényletekkel szem
ben, melyeket fasiszta elemek 
hajtottak végre vasúti beren
dezéseken. Az volt a szándé
k-uk, hogy egy állandó káosz 
á!Lapotát teremtsék meg, s bű
nös szabotcizsakctókkal tönkre
tegyék az egész o-rszágot. 

Ugyanakkor az imperializ
mus, a hírhedt kémszervezete
ken, és más szerveken a 
CIA-n, ITT-n, a Kennecot-Olll 
keresztül, melyeknek érdekeit 
sértették a Népi Egység intéz
kedései, a chilei reakcióval 
együtt már készítették az ál
lamcsínyt. Sokszor kísérletez
tek és szeptember 11 -én végre
hajtották azt, amit közösen ki
terveltek. 

A fasiszta puccsot, mely a 
chilei nép és vívmányai ellen 
irányult, most a katonai junta 
megpróbálja igazolni. Mindent 
e1 1cövetnek, hogy törvényesít-
5ék bűneiket. A legarcátlanabb 
hazugsághoz folyamodna1c a 

Népi Egység kormánya tevé• 
kenységéuel kapcsolatban, sze
rencsére a nép jól ismeri ezt a 
tevékenységet, és tudja, hogy 
a népi erők becsületesen dol
goztak, hogy elkerüljék a vér• 
ontást. 

A fasiszta tábornokok, akik 
véres puccsal kerültek hata
lomra, lábbal tiporják a de
mokratikus vívmányokat, fel
használva a fegyveres erők 
legreakciósabb szektorait, hogy 
megbénítsák a chilei forradalmi 
folyamatot. Ez a forradalom 
számíthatott és számíthat mos\ 
is, jobban mint bármikor, a 
haladó népek és békeszerető 
erők támogatására. 

A gazdasági prolllémákról, 
melyek a Népi Kormány fenn
állása idején léteztek, a követ
kezőket szeretném elmondani. 
Az alapvetó nemzeti kincsek, 
a réz, a salétrom és a vas ál
lamosítása megvalósult. Sor 
lrerült a nagy bankok á.J:l.amo
sítására, a nemzeti és nemzet• 
közi monopóliumok likvidáció
jára, az agrárreform a parasz
toknak adta a földet, s a mlllll
kások mind hatékonyabban 
részt vá111al tak az üzemek ve

zetésében. 
S ha mindehhez hozzátesz

szük a nevelési po1itikát, mely 
a nép naflv többségének hoz
záférhetőve tette a kultúrát, 
vagy azokat a szociális intéz-

A vasutas szakszervezet „ajándéka '' 
,.�.matör filmfesztivftl, képzóművészeti kiállítás, 

vasutas Európa-bajnokság a jubiláló Szolnokon 

1975-ben két jelentős jubileu
mot is ünnepel a csaknem 70 
ezr-,s lélekszámú megyeszék
hely és fontos vasúti csomó
pont, Szolnok. A Tisza-parti vá
rosban egy év múlva ünneplik 
a város fennállásának 900. és 
és felszabadulásának harmin
cadik évfordulóját. A szolno
kiak 1975-ben, sőt már az idén 

nagyszabású rendezvényekkel, 
ünnepségekkel szeretnék emlé
kezetessé tenni az évfordulót. 
Ezért látogatott november vé
gén Szolnokra Szabó Antal, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára, hogy átadja a szak
szervezet „ajándékát" a 900 
éves jubileumára készülő vá
rosnak. A főtitkárt és munka
társait a Szakszervezetek Me
gyei Tanácsának székházában. 
a házigazda Arvai István, az 
SZMT vezető titkára üdvözöl
te. 

A főtitkár röviden emlékez
tetett arra a tárgyalásra, ame
lven előzetes megállapodást 
kötöttek. miként segítik Szol-
1,ok jubileumának méltó meg
ünnepelését. A város jelentős 
,·asúti csomópont - több mint 

'hatezer vasutas dolgozik itt -, 
így Unnepségeinek színvonalát 
igyel,eznPk el/5segíteni .  

A kétéves program tervezet
ben kíemP.11-erló a jöt>ó évre 
ten·eutt XXIV. Ors�1aos Vas
utas Képzómüvészeti• Kiállítás 

és a MAV Sztmfónikusok Ze
nekarának hangversenye. Má
jus uagy június lenne alkalmas 
a Magyar Közlekedéstudomá
nyi Egyesülettel közösen, mű
szaki napok rendezésére. Biz
tos az időpontja a vasutas fel
nőtt női teke Európa-bajnok
ságnak, amelyet június 27 és 
július 1 között rendeznek Szol
nokon. 

Jelentős összeggel járul hoz
zá a vasutas szakszervezet a II. 
Munkcisportré amatőr film
fesztivál megrendezéséhez. Elő
zetesen, a magyar filmklubok 
mellett nevezéseket várnak er
re az NDK-ból, Lengyelország
ból. Tizenkét kórust hívnak 
meg a uasutas dalosok orszá
gos találkozójára. Az évforduló 
évében is rangos sportesemé
nyek (nemzetközi vívóbajnok
ság, asztalitenisz-verseny) ke
rülnek a megyeszékhelyre. 

Kukri Béla, a városi tanács 
elnökhelyettese tolmácsolta a 
jubileumi szervezőbizottság 
kérését, hogy Szolnokon ren
dezzék meg 1975-ben a XXV. 

vasutasnap központi ünnepsé
gét. Egyben - ha az építés be
fejPződi k -'- akkor adnák át 
ünnepélyesen a csaknem 1,5 
milliárd forint költséggel ké
szülő új személypályaudvart. A 
nagyszabású szanálások során 
lebontásra ítélt József Attila 
úti vasutasotthon az új állomás 

előtti tér egyik épületében kap 
majd helyet. Epítéséhez, be
rendezési költségeihez 1,5 mil
lió forinttal járul hozzá a Vas
utasok Szakszervezete. Jelen
tős társadalmi munkát ajánlot
tak fel a helyi vasutas dolgo
zók is. 

A megbeszélesen szó volt a 
városi üzemek, vállalatok pél
damutató segítőkészségéről, a 
bölcsödék és az óvodák építé
sében. A helyi Volán 7. számú 
vállalat és az alföldi olajbá

nyászok központjához tartozó 
üzemek már a második jubi
leumi óvodát építik. A főtitkár 
ígéretet tett, hogy 8-10 óvodai 
hely építési költségét - 5-600 
ezer forintot - a központi ve
zetőség biztosítja. 

A/ tanácskozás befejezése
ként Arvai István köszönte 
meg a vasutas szakszervezet 
törekvését, hogy Szolnok jubi
leumi ünnepségeinek színvona
lát nemzetközi és hazai esemé
nyek rendezésével emeli. 

Délután Szabó Antal főtitkár 
meglátogatta a két nagy MA V
beruházást. Nemrég már meg
kezdődött a szolnoki járműja
vítóban a Diesel-mozdonyok 
javítása. A személypályaudva
rón épül az új felvételi épület, 
amelyet majd aluljáró köt ösz
sze a vágányokkal. 

Bájos László 
• 

kedéseket, melyek a nők, az 
anyák és a gyermekek, a nyug
díjasok érdekében születtek, 
természetes, hogy sértette a 
nemzeti burzsoázia és a kapi
talisták érdelreit. 

Ezért a reakciósok, hogy 
megvédjék érdelreiket és visz
szaszerezzék osztályprivllé
gi urn aikat olyan poUtikát foly
tattak a Népi Egység ellen, 
mely gazdasági szabotázsban, 
a réz embargójára irányuló 
kísérletekben, hitelmegtagadá
sokban, spekulációkban, fel
vásárlásokban, feketepiacban, 
a szállítók sztrájkjában, az 
észak-amerikai imperializmus 
segítségével, terrormerényle
tekben sőt, gyilkosságban feje
ződött ki, melyek a reakciósok 
gyűlöletét tükrözték AJ!lende 
elnök törvényes kormányával 
szemben. 

Biztos vagyok benne, hogy 
a népi szervezetek gyorsan 
magukhoz térnek a fasiszta 
puccs után, és olyan objektív 
feltételleket teremtenek, mely 
lehetővé teszi. hogy Chile foly
tassa a megkezdett forradalom 
útját, azt az utat, melyet a 
chilei nép, a munkásosztály 
választott. 

A nemzetközi politika fon
tos személyiségei ítélték el 
nagy felháborodással Allende 
e1nök meggyilkolását. Vílág
szerte töme,ggyií.léselcen tilta
koztak a véres terror ellen. 

Szeretném kiemelni a ma
g.var nép és kormány különbö
ző szolidaritási megnyilvánu
lásait. Allralmunk volt részt 
venni néhány ilyen megmoz
duláson és megh'lltottan lát
tuk azt a segítőkészséget, 
mely népünk igaz harcának 
támogatására irányul. Ez a 

szolidaritás éltet minket, hogy 
folytassuk a harcot, hogy or
szágunkban megdöntsük a fa
•izmust. Számítunk a nemzet
közi közvélemény segítségére, 
és biztosak vagyunk benne, 
hogy Chile valamennyi haladó 
erejének egységével győzni fo
gtmk. 

Végül ezen a cikken, ezen az 
Uzeneten keresztül, valameny
nyi magyar vasutast üdvözlöm, 
sok sikert kívánok nekik ha
zájuk szocialista építésében, 
valamint a béke és a társadal
mi haladás erősítésében. 

Angusto Sepnlveda 

A pihenés évei 

következnek 

A dolgos hétköznapoktól va
ló búcsúzás, mindig fontos ha
tárkő egy ember életében. 
Ilyenkor még egyszer szóba 
kerül mindaz a hasznos tevé
kenység, amelyet a búcsúzni 
készülő élete során mások ér
dekéb€n kifejtett. 

Keszei László, a VSZTO 
munkatársa március l-én 
nyugállományba vonul. Elis
merten nagy szaktudású, rend
szerető ember volt. Az ered
ményes munkában eltöltött 46 
esztendőből húsz éven keresz
tül a társadalombiztosítási 
osztály elvi csoportjában szer
kesztette az Ügyviteli l!Zrtesító
ket. Az elvi állásfoglalások ki
alakításában, rendeletterveze
tek elkészítésében, különös 
gonddal vette figyelembe azo
kat a lehetőségeket, amelyek 
megvalósítása a vasutas dol
gozók érdekeit szolgálja. 

Rész vett a ½ százalékos 
ÖTA alal)5zabályának elkészí
tésében és rendszeresen segít
séget adott az ügykezelési bi
zottság munkájához. Tizenöt 
év óta, mint szakszervezeti bi
zalmi intézle munkatársai 
ügyes-bajos dolgait. 

Jó munkája elismeréséül 
legutóbb, 1973 decemberében 
nyújtották át részére a „Szak
szervezeti munkáért" kitünte
tés arany fokozatát. 

P. K. 

• 

Valamennyi csatlakozott és baráti szervezethez 

Nyilatkozat Chiléről és Uruguayról 
A Szállítási Dotgozók Szakszervezetei Nemz!1tközi Szö�e� 

ségének prágai irodája 1973. november 19-20-an tartott ülé
sén miután megvizsgálta a Chilében fennálló nehéz hel.yrebet, 
elh�tározta hogy kifejezésre juttatja szolidaritását Cltile né
pével és m'unkásosztályitval, főképpen pedig a szállítási dolgo
zókkal, akik a fasiszta zsarnokság elnyomásának vannak ki• 
téve. 

Az ülésen elhatározták, hogy ismét felhívják az ENSZ-t 
és az OIT-t (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) avatkozzon ba 
és szervezetei révén haladéktalanul tegye meg a szükséges in• 
téikedéseket abból a célból, hogy Chil-ében vessenek véget az 

elnyomásnak és állitsák helyre a szakszervezeti jogokat és • 
demokratikus szabadságjogokat. 

Felhívja az összes csatlakozott és baráti szervezetet. sok· 
szorozzák meg és tegyék intenzívebbé a szolidaritási akciójukat 
chilei testvéreik irányában. 

* 

A Szállítási Dolgozólc Szakszervezetei Nemzetközi Szövet• 
ségének irodája november 19-én és 20-án Prágában �1:o� 
ülésén teljes szolidaritását nyilváníto1toa Uruguay szál:htási 
dolgozói iránt, akik az Uruguayban hatalmon levő rendszer 
elnyomásának áldozatai. 

A:z. iroda kéri a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 87 és 98 
számú határozatainak alkalmazását, amelyek garantálják Uru
guayban a szakszervezeti jogot és a sztrájkjogot. 

Követeli, hogy az elbocsátott dolgozókat a kereskedelmi 
hajókra ismét vegyék fel, ismét alkalmazzák a kikötőkben, a 
városi közlekedésben és vessenek véget a szakszervezeti veze• 
tök és aktívák üldözésének. 

Debkuma.r Ga.ngull s. k. 
főtitkár 

Cikkünk nyomán : 

Eredmé1Jyes 
,�címkereső .szolgálat ' �  
Lapunk november 17-i szá

mában kértük olvasóinkat, se
gítsenek megtalálni egy, a 
Szovjetunióból érkezett levél 
címzettjét. Nem sokkal később 
- december 5-én - a debre
ceni vasútigazgatóság munka
ügyi és szociális ellátási osz
tályáról Balogh Sándor cso
portvezető már biztató értesí
tést küldött, annak ellenére, 
hogy az igazgatóság rendelke
zésére álló okmányokban és a 
fónökség szolgálati táblázatai
ban Lovász László tisztre vo
natkozó adatokat 1945-ig visz
szamenöleg sem találtak. 

,,Feltevésünk helyes volt. 
Lovász László, Görbeháza, Vt• 
lágos u. 52. szám alatti lakos 
1946--48-ban pályamunkás
ként dolgozott a MAV polgá• 
rí pályamesteri szakaszán, s 
részt vett a debreceni-füzes
abonyi vasútvonal átépítésé• 
ben. Ekkor ismerkedett meg 
és került szoros barátságba 11 
most öt kereső szovjet kato• 
náual, foanov Peter Grigorje• 
vics elutárssal. 

,,Mivel a levél szerint Lo
vász László 1953-ban a Horto
bágy uagy Kónya közelében 
dolgozott, a keresést az emlí
tett helységek gazdaságainál 
folytattuk - hangzott a tájé
koztatás. Ezen a nyomon el
indulva, az SZTK megyei irat
tári anyagában több azonos 
névre bukkantunk, s az egyik 
Lovász László azonos lehet a 
keresett személlyel, legalább
is err,e utal életkora, volt mun
kahelye, és Görbeházán beje
lentett állandó lakása. ügyin
tézőnk, Lévai András szemé
lyesen keresi fel, s az ered
ményről értesítjük a szerkesz
tőséget." 

Az 1908-ban született, im• 
már 65 esztendős, ősz hajú Lo
vász László meghatottan, ar• 
cán felcsillanó örömmel emlé• 
kezett barátjára, Ivanov Pete!' 
Grigorjevicsre. Kapcsolatuk 
újbóli felvételéig jó egészsé• 
get, hosszú életet kíván neki 
és családjának. Kéri, hogy mi• 
előbb látog8$Sa meg, szeretet• 
tel várja. Külön köszöni a 
Magyar Vasutas közremllkö• 
dését, amellyel lehetővé tette 
az újbóli kapcsolat megterem• 
tését." 

A köszönetet mi azoknak to• 
vábbítjuk, akiket igazán illet! 
olvasóinknak. Közülük is első• 
sorban az Északi Járműjavító-
ban dolgozó Lovászi László
nak, az üzem szak6zervezeti 
bizottságának és a debreceni 
vasútigazgatóság dolgozóinak. 

Néhány nap múlva csak
ugyan megjött az értesítés: 

Az élet vize . . .  
Amikor az em

ber már az ötven 
táján jár, mind 
gyakrabban mon-
dogatja, hogy 
„öregszem". Hát 
még ha a re
uma is ikínorzza, 
mint engem ! 

Hiába, megkop
taik a csontok. És 
amikor a fájda
lom hirtelen be
léhasít a gerin<:
be, már nem azt 
mondja, hoa.,y 
öregszem, inkább 
csak egyszerűen, 
hogy jaj t Ilyen
kor eszembe jut 
a fiatalságom : 
hatvan kilós lé
temre 80 kilós ter
heket cipeltem, 
de nem mondta 
senki, hogy nem 
szabad. Most 
szól a főnök ! 
Szól a munka
védelem ! S van
nak gépek, ame
lyek átveszik a 
terheket • , . 

A fájdalmas 
reumát most már 

csak gyógykezelni 
lehet. Az orvos 
javasolta, hogy 
vegyek kúrát a 
Gellértben. Adott 
uta1'ványt is, az
zal járok a ku
polacsarnakos fiu--

dőbe. Tef=enek 
a mozaik falak, 
márvány falak, 
csempe falak, a 
szép swbrok, a 
zuhogó forrásvi
zel(, A derekam
ra rakott ólom
súlyok kevésbé, 
de elviselem. A 
masszírozó gyúrá
sa viszont jólesik. 
Aranyból van a 
keze ennek az 
őszülő masszirozó 
mesterne!k. Azt 
mondják, a mi
nisztereket, veze
tő funkcionáriuso
kat is ö gyúrja. 

Amíg tart a 
gyúrás, ezen el
gondolkozom. Hi
szem is, nem iS. 
„Miért jönne ide 
a miniszter?" -
kérdezem. ,,Neki 
is jót tesz a 
Gellért gyógy:;i-
ze" - mondja a 
masszirozó. azután 
ad még egy ki
adós sorozatot a 
hátam közepébe, 
amitől egészen ki
egyenesedik a 
járásom. ,,Most 
pedig mehet úsz
ni, kész vagyun„1;:" 
- szól rám. 

Télen úszni? 
Akárcsak Schirilla 
a Dunában. A 

Gellértben ez mé
giscsak jobb do• 
log. Má1· ot:t botor• 
kálak a medencé
ben, amikor észre
veszem, hogy a 
medence szélén 
egy vállas, tisztes 
férfi lépdel, mezít
láb, fi.Tdőöltözet• 
ben. Hű, de is.'Tle
rős. Annyira ha
sonlít az egyik mi• 
niszterünkre, hogi, 

semmi kétség 
- ez valóban ó., 
Most zuhanyozik. 
majd jön vissza a 
zuhanytól, és a 
legtermészetesebb 
mozdulatokkal be• 
lépdel a 38 fokos 
meden<:ébe. Megy 
egyenesen a zuho
gó források alá . . .  

Ennek láttán ér• 
zem át igazán, 
hogy az országos 
gondok terhei sem 
könnyűek. Awk
noz is kell az erő, 
egészség. S ezt 
nemcsal, a mun
kában elért sike-
rek. a kevés sza• 
badidőben élvezett 
muzsika örömei 
teremti!, új iá. Kell 
ahhoz a Gellért
források gyógyítd 
vize L--; • • •  

Kovács Sándor 
(Landler közp; 

szállf'lás) 
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Magyar siker 
a Toka i· Expresszen 

\ 

Erdős Sándor (BVSC) nyerte a nemzetközi párbajtőrversenyt 

Jobban nem is sikerülhetett 
'Volna a vasutas vívóknak az 
eseményekben gazdag 1973-as 
szezon befejezése, mint ahogy 
a Tokaj Expressz nemzetközi 
párbajtórveraeny zárult. Erdős 
Sándor, a BVSC kiválósága, az 
olimpiai bajnok magyar válo
gatott tagja, imponáló vívással 
wretlenül nyerte a negyedszer 
Jnegrendezett viadalt. 

A Játékcsarnokban két na
pon át nyolc ország 117 vívó
da küzdött a győzelemért, s 
hogy milyen nagy. voLt a harc, 
azt többek között az olimpiai 
bajnok, dr. Fenyvesi Csaba és 
az idei világbajnokság több 
döntősének a kiesése is mut.at
ita. Erdös Sándor azonban nem 
respektálta egyetlen ellenfelét, 
még a világbajnok és tavalyi 
Tokaj Expressz gyóz.tes svéd 
Rolf Edlínget sem. 

- Úgy érzem. friss vagyok, 
Jó formában várom a követke
ző ö-t asszót - mondta Erdős 
Sándor a döntó körmérkőzés 
előtt. - Mindenesetre, ha az 

elsö 4Sszóban Osztrics Pista 
ellen sikerül nyernem, meg-
11ónek az esélyeim. 

Es sikerült. S nemcsak Oszt-

rics hanem a többi finalista 
eUen is amit a televíziós köz,.
ve,títés jóvoltából sok százezer 
sportkedvelő láthatott. 

- Erdős Sanyit ilyen jól 
még soha nem láttam v!t-ni 
azt hiszem másfél év alatt 
rendkívül sokat javult köny
nyebb stílusosabb le<tt a moz
gása biztosabban készí.li elő és 
hajtja végre az akcióit - voLt 
a döntó után dr. Bay Béla, a 
válog:i.tott szakvezetőjének, a 
vasutas szakosmály egyik ala
pítójának elismerő véleménye. 
- Sanyi 26 éves, ami a pár
bajtőrözőknél fiatal kor; azt 
hiszem még sok ö,·ömet szerez 
nekünk. 

A verseny minden szem• 
pontból magas színvonalú volt. 
Kitűnó volt a rendezés is, 
melyben döntó rész;t vállalt dr. 
Nedeczky László, a BVSC 
szakosztálrvezetője. Talán az 
1959-es budapesti világbajnok
ság óta nem volt hasonló nagy 
közönsége - hatszáz nézó -
hazai versenynek, mint a mos
taninak és aminek mindenki a 
legjobban örült: magyar győ
zelem született, méghozzá vas
utas győzelem! 

A döntó befejezése után az 
első 12 helyezett szép tisztelet
díjakat kapott, s ezek közül 
Erdős Sándor hatalmas heren
di vázát. amelyet dr. Csanádi 
György, közlekedés- és posta
ügyi miniszter ajánlott fel és 
adott át a győzteseknek. 

Végeredmény : 1. Erdős Sán
dor (BVSC) 5 győzelem, 2. 
Rolf Ed!ing (svéd) 3, 3. Oszt
rics István (OSC) 3, 4. Mochi 
(olasz) 2, 5. Pezza (olasz) 2, 6 
Pethő (°Q. Dózsa) 0. 

Kozák l\llhály 

Több megértést a helyi szerve·ktől 
A GYVSC-SÍZŐK JÖVŐJÉRŐL TÁRGYALTAK GYÖNGYÖSÖN 

A Gyöngyösi Vasutas se ve-
2:etősége kibóvített elnökségi 
tilést tartott a kitérőgyártó 
üzem egyik klubhelyiségében, 
ahol megjelent Szakál Imre, a 
Magyar Síszövetség főtitkára, 
Németh Imre olimpiai bajnok, 
a Népstadion és a hozzá tarto
zó létesítmények igazgatója, a 
megyei és városi sporthivatal, a 
vasutas-szakszervezet, vala
mint a gyöngyooi városi ta
nács képviselői. 

Az értekezletnek két napi
rendi pontja vo1t. Először 
Horváth Bé!a oktató számolt 
be a síszakosztály munkájáról. 
Elmondta többek között, hogy 
az 1972/73-as versenyidényben 
a nehézségek - hóhiány és 
anyagi problémák - ellenére 
is ellőre léptek. A hó hiánya 
különösen az ugrókat érintet
te érzékenyen, akik emiatt 
már két éve nem használhat
ják a mátraházi nagysáncot, a 
mellette levő kissánc is csak 
részben volt alkalmas a ver
senyzésre. Speciális futásban 
kedvezőbb volt a helyzet. Egy 
versenyző elérte az I. osztályú 
szintet, két ifjúsdgt sportoló 
aranyjelvényes lett, a serdülő 
korosztályban pedig az első 
tíz között öt gyöngyösi ver-

senyző található. A biatlon 
szakágban az ifi OB-n elért el
só hely és a felnótt OB-n ki
harcolt értékes helyezés bizo
nyítja a fejlódést. 

Szó esett a sportegyesület 
középtávú fejlesztési tervéről 
é• az utánpótlás-nevelésről. Az 
edzó hangsúlyozta, hogy a 
szakosztály további fejlódésé
hez, az eredményesebb szerep
léshez a jelenlegi támogatáson 
felül elengedhetetlenül szük
ség van minimum 35-40 ezer 
forint körú.li összegre és a je
lenleginél jobb állapotban levő 
mikrobuszra. 

Az első napirend utáni vita 
tárgyát a gazdasági helyzet ké
pezte. Mint kiderült, a vas

utas-szakszervezet maXimális 
támogatást biztos!t a gyöngyö
si sízőknek. Ha a helyi szer
vek megértőbbek lennének és 
több pénzt adnának a vidék 
egyik legeredményesebb sí
szakosztályának, kevesebb 
gondja lenne a GYVSC-nek, 
hiszen sportolóik nemosak az 
ürem, hanem Gyöngyös város 
reprezenltáns.ai is. 

A második napirendi pont a 
Mátraházán levó nagysánc 
.,igelesítésével" foglalkozott. 
Miután a MagyaT Síszövetség 

szakmai szempontból jóvá
hagyta Horváth Béla tervét, 
most nyilvánosság előtt is 
megismerhették az érdekeltek. 
Mindeniki helyeseLte a tervet. 
A nagysánc múamyaggall tör
ténó -bevonása nagy lendületet 
adna a magyar síugrósport fej
lódésének. NémEtfü Imre el
mondotta, hogy a kezelésük
ben levó nagysánchoz még az 
építkezések során felvezették a 
vizet, ami a mátrai viszonyok 
között igen költséges volt. (A 
víz a műanyag locsolásához 
szükséges.) A Népstadion Vál
lalat S'.!iát költségére elvégezné 
az építést, csak legyenek olyan 
gazdasági szervek, amelyek 
megvásárolnák az igelitet (mű
anyag), ami kb. 1 millió 200 
ezer forintba kerülne.. Az 
építkezéshez minden segítsé
get szívesen vesznek. Ha a 
műanyag vásárlása megtörté
nik, akkoT a Kitérögyár szocia
lista brigádjai társadalmi 
munkában elkészítik a mű
anyagot összefogó rácsokat. A 
Mátraaljai Szénbányák Válla
lat je1enlevó képviselóje gumi
szónyeget ajánlott fel. 

Szlgetváry József 

Négyen a legjobbak között Az- írott szó ereje 
Több éves szdkás már, hogy 

az MTI sportrovata a szakszö
vetségek véleménye· alapján 
minden év végén nyilvános
ságra hozza a legeredménye
SE'bb versen;vzók, játékosok 
névsorát. Az 1973-as listán 
négy BVSC-s sportolóval ta
lálkozhatunk, akiknek ezúton 
gratulálunk a „győzelmük
höz". 

Gergely Gábor asztaliteni
szezó egész évben egyenletes 
fejlődést mutatott, biztes tag
ja lett a válogatottnak. A húsz 
esztendős sportoló megnyerte a 
Budapest Bajnokságot, több 
hazai és nemzetközi erőpróbán 
helyezéseket ért el, v\lághírú 
versenyzőket győzött le. Nagy 
reményekTe jogosít a játéka, s 
az áprilisi Európa-bajnoksá
gon további előbbrelépés vár
ható tőle. 

szezonban is sorra aratta a 
haz.ai győzelmeit, csak az Euró
pa Kupában maradt adós ki· 
magas,ló eredménnyel. Hu
szonhét éves, s még hosszabb 
ideig erőssége lehet a sportág
nak. Az 1974-es évben Európa
bajnokság lesz, ő is erre ké
szül. 

Hajnal Attila műugró ebben 
a „mezőnyben" a legfiatalabb, 
19 éves múlt, jelenleg katonai 
szolgálatot teljesít. A szakem
berek véleménye szerint a jö
vő nagy versenyzője lehet, 
megfelelő bátorsággal, sokol
dalú felkészültséggel. Még 
nem kiforrott műugró, sokat 
kell csiszolnia gyakorlatain. A 
jelek arra vallanak, hogy első
sorban a toronyugrásban szá
mítlhat komolyabb sikerekre. 
A BVSC sajátnevelésú sporto
lója. 

örömmel tölti el a tollforga
tó embert, ha azt látja, hogy 
a korábban papírra vetett pa
naszok orvoslást kapnak. 
Évekkel ezelótt szóvá tettem a 
Magyar Vasutasban, hogy Ukk 
és Gógánia állomások között a 
6-os őrház nincs bekerítve, s a 
pályaőr gyermekét könnyen 
baleset érheti. Ennek nyomán 
az órházat hamarosan kerítés
sel látták el. 

írtam arról is, hogy az őr
házban nincs villany. Most vi
szont arról számolhatok be, 
hogy a szombathelyi igazgató
ság ezt a problémát is megol
dotta: karácsonykor már vil
lanvfénynél ünnepelhettek az 
őrház lakói. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Gerevich Pál az új kardvívó 
generáció egyik legtehetsége- r----------------------------

sebb tagja. A huszonöt éves 
versenyző 1948 szeptemberé Vöröskeresztesek évi mérlege 
ben azon a napon született, A szombathelyi járműjavító 
amikor édesapja Lond0nban üzemi vöröskeresztes szerveze
egyéni olimpiai bajnok lett. é k é á ó t úlé é „ 
Rendk!vül technikás, sokolda- t ne vz r aggy s n Jo 

eredményekről adott számot a 
lú kardozó, aki már legyőz.te vezetóség. Az egyik legsikere
a világ valamennyi számottevő seb!:l akcióként a Vért Viet
sportolóját. Sokat jelenthet to. namnak mozgalmat értékelték, 
vábbi fejlődésében. hogy rend- ezenkívül sokat tettek az aktí
kívül komoly sportember, vahálózat tagjai az ifjúsági és 
minden asszóban egyforma 

családvédelmi feladatok vég
lelkesedéss�I harcol. 

Rozgonyiné Tóth Mária vál- zésében, a munkahelyi egész-

iozatlanul a legeredményesebb ségvédelem tökéletesítésében 

magyar múugrónő. Az 1973:.as is. 

A sikerek legfőbb titka az 
értékelés szerint ab')an rejlik, 
hogy nincs az üzemben olyan 
munkaterület, ahol ne tevé
kenykedne a vöröskeresztes 
alapszervezet egy-két ah-tivis
tája, akikét törekvéseikben se
gítenek a munkahelyi vezetők 
és a szocialista brigádok tag-
jaí. 

Radányl György 

Húség a vasúthoz? 

- Postás-vasutas komplex: 
brigád. Kiskun:Célegyháza ál• 
lomáson kiemelkedó munkas1.
kereket ért el 1973-ban a pos
tások és a vasutasok komplex
brigádja. Az évi vállalások ün• 
nepélyes értékelésekor a sze
gedi postaigazgatóság és a 
MAV Szegedi Igazgatósága di
cséretben részesítette a brigá
dot, ezenkívül annak nyolc 
tagja pénzjutalmat kapott. 

- Szabadnapos vagyok, de bejöttem újévet köszönteni . . .  

- T AVOZOK. A debreceni 
vasútigazgatóságon 14 nyug• 
díjba vonuló dolgozót búcsúz
tattak december 20-án. Az ün
nepségen - amelyen részt vett 
Volosinovszki János, a szak
szervezet területi bizottságá
nalc titkára is - Fábián An
dor, az igazgatósági pártbi• 
zottság titkáTa méltatt� 4 
nyZLgdíjba vonultak érdemeit. 
A gazdasági vezetés nevében 
Békési Rezsó igazgatóhelyet
tes mondott köszönetet a; helyt
állásért. s jutalmat adott át 
Tészükre. A KISZ-fiatalok vi• 
rággal és músorral kedvesked• 
tek az idős 1:asutasoknak. 

- �n meg haza se mentem, így hát cgé.,zségedre komám! 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Tanácskoztak a FAVÉD Vál lulat 
szocial ista brigádvezetői 

A Faanyagvédelmi és Fate
lítö Vállalat gazdasági és 
moz.galmi. vezetői december 
7-én immár harmadszor ta
'láL!mztak az üzemek élen.járó 
szocialista brigádvezetöivel. A 
vállalat központjá:n.ak kultúr
termében megrendezett ta
nácskozást Kszef József, a vál-
1.a,la ti szaks2',ervezeti tanács 
titlkára nyitotta meg, majd 
Végh A. Bé!a igazgató tartott 
'beszámolót. Bevezetöjében is
mertette a vállalat eredmé
nyeit, s utána a munkaver
seny és a szocialista brigád
moa,galom hcly:r.etét tagLaJ.ta. 
Rámutatott, hogy az üzemek
ben a munka termelékenysége 
tovább növelhető a inehéz fizi-
1<:ai munkát könnyítő rakodó
gépek jobb kihasználásával, s 
az így felszabaduló munkaeró 
átcsoportosításával. 

Az elmúlt két évben a vál
lalat - dombóváTi, püspökla-

dányi és tokodi üzemrésze 
egyrészt saját, másrészt kül
ső forrásból, közel 17 millió 
forintot forditott rakodógépek 
Vá$árlására, metóleg azok 
üzemeltetését biztosító utalc 
építésére és a térvilágítás meg
javítására. Korszerúsöd tek az 
üzemek termeló berendezés� 
is. A püspökladányi üzemben 
például decemberben kezdte 
meg munkáját a 3,4 millió fo
rintért vásárolt Hi!debrand 
típusú szárítóberendezés. 
Ugyanott helyezték üzembe a 
parkettagyártó gépsort és az 
új lreretfúrész,t, amelyek költ
sége 1,4 millió forint. A toko
di üzemben a különtözó fa
ipari csarnokok építésére 1,4 
millió, a falburlmlatgyártó gép
sor beszerzésére pedig féLrnil
Hó forintot fordítottak. 

Ezek a számok is fémjelzik 
a vállalat rohamos fejlődését. 
A fejlődés egyben azt is meg

- IFJú MESTEREK. Klskunha• 
la.s csomópont sz.aksze.I'\·ezeti klub
könyvtirá.i>an vizsgázla.t.t.ák, m.aJd 
megjutaHtutztá.k az á.UomAs legkl- • 
válóbb fiataljait. A Szakma Ifjú • 
mestere l"imct három liereskedcl• 
mi dolgozó érllemclte ki : ifjű Bu-
dai La.Jos, nemete l\Uk!ósné és T. 
KJss Zsuzsa. Kiváló Ifjú szaQcmun-
't.ás lett Obendorier Jó�fn� tá,v .. 
irász és Tóth Andrásné ügyvitelt 
dolgozó. A tdvá?ó lfjúmunká.llj:Okat 
megillető okteve1·e1 Gerner Lá..c;?.-
16 tolatásvez.e.töt, vfncze István ko
csirendez,Jt, csernák Jó7.setné át
meneszt5t, vecst"rnyh:. Sándorné 
kocsi!elirót és Bíró Jó:r.ser vá.Jtó• 
kezeJöt tüntették ki. 

--------------1 !követeli, hogy az új, korszerű 

- Záhony „kályhája". Har
mincmillió forintos beruházás• 
sal megkezdték Záhonyban az 
új kazánház építését, mivel a 
régi, távlati tervek nélkül lé• 
tesített fűtési rendszer már 
nem képes a megnövekedett 
igényeket kielégíteni. Az 1974 
végén átadásra kerülő létesít
mény építése jó ütemben ha
lad. s üzembe helyezése után 
a község valamennyi közintéz
ményét ellátja majd energiá
val. A szerkesztőség uzeni 

E,gressy Zs!gm<m<t Záhony ; Mll<-16s László KJ.siku."tiélegyháza ; Bódogh M.lhály Dombóvár; CSlzma.zJa Béláné, Radányl György Szombathely; Szücs Ferenc Hatvan ; Ko
vács Sándor Bp.; Bognár Károly 
Tapolca; Fekete László MiSkolc : 
Putnoki IstVán K.ecskem� ; Tóth 
Tibor Kiskunh.ala:s: JeveJeUc,ct la
punk anyagához felhaisznáJjuk. 

Szúcs Ferenc Hatvan ; Horváth 
L<::.tván Márkó; zernen János M.art
f(I; som Lászlóné Debrecen-v.1-
s.ártér : levclclket lll1'1.ékes helyre 
továbblt.ottuk. 

Köszönet a jókívánságokért 
A magyar sajtó napja, a ka

rácsonyi ünnepek és az új év 
alkalmából nagyon sok olva
sónktól, társadalmi szervtől, a 
vasút különböző beosztású gaz
dasági és mozgalmi vezetőitől 
érkezett jókívánságokért ez
úton mondunk köszönetet. Az 
új esztendőben a vasútra, a 
vasutasokra háruló feladatok 
eredményes megoldásához jó 
-egészséget és sok sikert kívá• 
nunk! 

A szerkesz,őség 

A Hivatalos Lapból 

A Hlvat.alos Lapból a szak.szer
vezet! bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

Az 50. súmból : 112458/1973. A 
MAV ltszaki JármGja,itó Uzem 
közúti gépkocs.ljavít6 tevékenysé
gének megszüntetése és a MAV 
ltpítésl Géptelep F6nökség hatás
körébe utalása. 

114825/1973. A Magyar Allamvas
utak tervgazdasági és műszak! 
fejlesztési szervezetének korszerü
sltése. 

114669/1973. személyt használat
ban levő egyen-. mun1ca- és vé
dőruhák 1973. évi leltározása. 

lllAGYAJl Vt.SU'IAS 
a Vasutasók Szakszervezetének 

lapja 
Szerkes2ti a szerkeszt6 b1tottség 

1'6szerkeszt6: Gulyás János 
Felelő@ szerkesztő: V1s1 Ferenc 

Szerkeszt�ség : 
Budapest Vt.. Benczúr utca u. 

Telefon: 
városi : 229-8'72. Ozeml : 19-7'1, 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava LBpkladO Vállalat 
Budapest vn„ B.ákóezl Ot Iii. 

Telefon: 224-819 
Lev "tctm: 1984. Budapest 

Felelős kladO: Gábor Már'.on, 
a Népszava t.aoktadO Vállalat 

tgazgatéja 
Cse-kkc;1ámlasz.ámunk: 

MNB 215-11 859 
Szikra i.apnyomda 

gépeket szakképzett mu.nkások 
kezeljék. A vállalat igazgató
ja ezzel kapcsolatban nagyra 
értékelte azt a kezdeménye
l'lé&t, mely szerint a s7..ocialista 
'brigádok mind na.gvobb szám
'ban ikapcsolódtak be a tanu
qásba. Jelenleg - például 124-en 
részesülne1e szakmai képzés
ben, 71-en pedig különbözó ál
lami oktatási formákon ta
nulnak. A tanulás fontossá
gát hangsúlyozva arra is fel
'hívta a figyelmet, hogy a szo
cialista brigádok fordítsanak 
még nagyobb gondot a faipari 
termékek minóségéne,k javí
tására. Hiszen a vállalat jó 
hírnevét a pontosan és szép ki
vitelb<>....n elkészített új gyárt
mányokkal lehet csak biztosí
tani. 

A FAV�D Vállalatnál 
egyéb/Gént 87 brigád tevékeny
kedik. 

Halálozás 
Az óesztendő végén kaptuk a 

s-i:omorli 11..í.rt, hogy hosszú beteg
sége lltán elhunyt Papp András, 
aki sza..ksrervezetiln.k lársadalom-
bizt<>5itási osztályáról 1973 m.á.jusá
bam ment nyugdíjba, m.lutA.n U 
évig az elvi- és segélyezési csoport 
vezetője volt. 

csaknem két és lé\ évUzeden it 
munká.lkodott le.Lkesen és ered
ményesen a társadalombi.Ltositásl 
osztályon a ,·asutasok és hozzát.a.r
tozóik érdrt.:ebeu, s eköz1Jc,n nagy 
megbecsülést szerzett körükben. 
Sza.kmai felli..é ·z.üJtsége, �e-gitöké-sz.• 
sége, lga.z- e.tnberségc révén mind
végig köztiszteletnek ön.-c,ndhetett, 
s munkája etí..smerése,._éppen több-

ször kapott kitünteti-�. Legutóbb 

U73-ban i::.mertkk e1 moz�alml te• 
vékenységét a Sz.a.1tsz,:-rvezctl 1\-lun
káért arany}etvénnyel. 

Utazós elött és utazós után 
,. , 

EDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy vólasrtél<ban vósórolhat az 

� U TA S E LlAT O ;r'  
pályaudvari pavilonjaiban. 



VILAG PROLETÁRJAI. EGYESiiL JHiff ' A DEBRECENI VONTA TÁSNÁL ! 

Átadtá k  a 800 személyes 
szociá l is . létesítményt 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA· 

XVJJL 8VFOLYAM, %. SZ..U-1 ARA: 70 FILL8& 1974.. JANUAR 18. 

Napirenden 

a MÁV 1973. évi munkája 
AZ ÉV ELSŐ ÜLÉSÉN ÖT NAPIRENDI P ONTOT TÁRGYALT 

A SZAKSZERVEZET ELNÖKSÉGE 
A &Zakszervezet elnöksége 

Január 11-én ülést tartott. UT• 
bán Lajos, a MA V vezériga2, 
gatója jelentést a.dott a vasú. 
1973. évi munkájáról. a szerve
ltád program időarányos vég
rehajtásáról A jelentést az el
nökség tudomásul vette, és el
.fo@;adta a szocialista munka
verseny 1974. évi irányelveit, 
valamint a MA V teriilet.én a 
Jtiváló" címért folyó vemeny 
1974. évi célkitűzéseit. (A VIJ• 
.sú.t 197 3. évi munkájáról szóló 
ismertetőt lap-unk más helyén 
közöljük.) 

Az elnökségi ülés második 
11.ap!rendi pontja volt a MAV 
oezérigazgatóság beszámoló_;a 
az 1971-75 évre kötött Vwllek• 
tít, szerződés 197 3. évi végre
hajtásáról és kiegészítéséről. 
Ugyancsak e napirendi Pont 
kereteben került megvitatásra 
a kollektív szerződés végrehaj-
1:asával kapcsolatos szakszer
'Vezeti munkáról szóló besá· 
tnoló. 

A vezérigazgatóság beszámo
lója a kollektív szerzódésben 
foglalt aron szabályok érvé
nyesülésével foglalkOtz'.Ott ki
emelten. amelyek viszonylag 
nehe.:ebben válnak gyako:-lat
tá. Mmdenekelőtt a szer'z.ődes 
munkaviszonyra, a munka- és 
pihenőidőre vonatkozó előírá
sainak érvényesülésével. A 

Harminc év 

a Déliben 

Az új év első napján utol
jára teljesített szolgálatot Gu
lyás Gáspár kezelő-levelező, 
Bp. Déli pályaudvar vonatkí
séróinek szeretett Gazsi bá-
csija. 

1937-ben kezdte vasúti szoj
gálatát pályamunkásként, 
tnajd a vonatkísérethe.t kerül', 
a?"llelyhez hű maradt a most 
bekövetkezett nyugdíjazásáig. 
1943 óta dolgozott a Déli pá
'1,audvaTon. 

Egész életét a közösségért 
való tenniakarás jellemez\e. 
A szakszervezeti mozgalom
ban előbb bizalmikent, majd 
1957 óta az állomási szakszer
rezeti bizottság gazdasági fe
lelőseként tevékenykedett. A 
s1.akszervezet pénzüeyei állan
dóan rendben voltak nála. {cy 
az ellenőrzések alkalmával 
mindig megkapta a legtelJe
!!ebb elismerést. Segédvezény
lőként szintén hasznosította 
tok évtizedes tapasztalatát. 

A hozzá forduló dolgozók 
problémáit na,zy hozzáértéssel 
és emhers6 •n:el Igyekezett 
m1ndil! me"<Jln�ni. Ez a tuJa;
c1,.,ns11!a �nool't� a bú"SÚZá5· 
1<-l)r tett r�.s,,,t,<t_ amelv �7."" 
r„ nt nem friC!' tPl.;a-c;,...n el<rra
k�rlnJ volt munkahelvétől c2-
'lltán sem. 

munka díjazása címO fejezet
ból megtudhatjuk, hogy az év 
folyamm végrehajtott bérfej
lesztési intézkedések eredmé
nyeképpen a bérszínvonal 6,5 
százalékkal maga�bb az 197Z 
évinél. Az 1973. év eredményei 
alapján kifizethetó év végi Té• 
szesedés ki>. 12 napi bérnek 
megfeleló összeg lesz. 

Mint a jelentés megállapítja, 
a kollekitív srerzódés rendelke
zéseinek t.öbbsége nem swrul 
módosításra, a=k átmentek 
a gyakorlatba, érvényesülésük 
bizt.osított. Az időkÖ2lben meg
jeletlt jogszabáayok, rendelke
zések a vá.llúozó élet- és mun
kakörülmények a termelé
kenység javítására irányuló 
töreh77ések a2l0llban szükséges
sé tes-«ik egyes szabályok kor
rigálását, korszerűsítését. 

Az elnökség mindíkét beszá
molot, valamint a kollektív 
szerződést módosító függelék 
tervezetet elfogadta és azokat 
a dolgozók elé bocsátja meg
mtatásra. Megbízta a közgaz
dasági osztályt, hogy a vezér
igazgatósággal együtt a viták 
során elhangzott javaslatok fi
gyelembe vételével készítsék 
el a módosítás tervezetét és 
azt terjessllék az elnökség elé. 

Felhívta •a sza.kszervt:i:et 
alap- és középszerveit, hogy 
a dolgozói érdekek védelmé
ben kövelJkezetesen és hat.éko-

nyan segítsék elő a munlm
ügyi szabályok érvényesülését. 
Tevékenyen működjenek közre 
a tervezett módosításait cél• 
jának tudatosításában, hogy a 
dolgozók felkészülten nyilvá
níthassák véleményüket a sza
bályok kiaJakftásában. 

Megtárgyalta az elno1rnég a 
mulllkavédelm.i, szociális és 
egés7.ségügyi helyret javítására 
biztosított összeg 1974 és 1975 
évi felosztására vona,tkozó ter
vezetet. A MAV a IV. öté'Oes 
tervében munkavédelmi, szo
ciális és üzemegészségügyi be
ruházásokTa 2,4 milliárd forin
tot irányzott eló. A tervidőszak 
fejle82lúési célkitűzései a beru
házási egyensúly ntegteremté
sére vonatkozó kormányintéz
kedések végrehajtása követ
keztében lényegesen módosul
tak. Ezért vált szükségessé a 
tervidőszak ut.olsó két évére 
vonatkozó tervek módosítása. 
Az ujonnan elkészített tervja
vaslatban az eredeti összegnél 
186 millió forinttal többet for
dítunk a fenti célokra. 

A tervezetet az elnökség jó
váhagyta. 

Az elnök,;ég jóváhagyta n 
szakszervezet 1974 első féléves 
munkatervé1;, a S?..akv..erv 
E'.::. a 1/2 &7.ázalékos Önkéntes 
Támogatási Alap idei költség
vetését, majd néhány személlyi 
kérdésben döntött. 

A debreceni vontatási fónökség áJ szociális épülete 

Az elmúl<t esztendő utolsó 
szombatján avatták fel Debre
cenben a vontatási főnökség 
üzemi swciális épületét, amely 
800 dolgozónak biztosít kényel
mes öltözési, fürdési lehetó
séget. Ugyanebben a 29 millió 
forinrtios beruházással megvaló
sított épületben kapott helyet 
a 400 adagos üzemi konyha, 
az ebédlő, orvos.i rendelő és 
az oh---tatóterem.. 

Az átadási ünnepségen Sze
gedi Nándor vasútigazgató üd
vözölte a vontatási főnökség 
dolgozóit és azokat a vendé
geket, akik ez alkalommal 
osztoztak a dolgozók örömé
ben. Szakszervezetünk elnö-k-

• 

ségét Berta István, a munka-
védelmi felügyeléíség vezetője 
kéP.Viselte. 

Szegedi Nándor vasútigazga
tó a.vatóbesz.édében emlékezte
tett arra, hogy az MSZMP X. 
kongresszusának előestéjén fu
rott be Debrecen állomásra az 
ellSő villamosmozdony, s azóta 
a csomópont újabb és újabb 
létesítményekkel gazdagodott. 
Elk�ült a MAV Rendelőin
t.ézet, az oktatási főnökség, 
létrejött a Tiszántúl egyik 
legnagyobb Diesel-vontatási 
bázisa, és rrtegkeixlódött az ál
lomás nagy arányú rekon
strukciója. Az igazgatóság ve
zetője méltatta a vontatási fő. 

A szegedi üzemirányító/e jól látják:. 

nőkség dolgozóinak példamu
tató helytállását is, 1JJmellyel 
hozzájárultak az 1973. é\•i áru
szállítási terv teljesítéséhez. a 
vasútra háruló feladatok el
végzéséhez, majd kijelentette: 
az új szociális létesítmény ké
nyelmével, felszer�ltségécel, ki
etégiti a.z iránta támasztott 
i.gényeket, s rangos helyet fog
lal el a MAV hasonló rendel• 
tetésű létesítményei között. A 
tervezőket és az építőket -
köztük a MAV Tervező inté
zet, a MA V Hídépíté,;i Főnök
ség, a TIGÁZ, a Közmű- és 
Mélyépítő Vállalat kollektíváit 
- dicséret illeti a jól végzet: 
munkáért. 

Minden vasút és valamennyi vasutas érdeke 
a tranzitforgalom gyorsítása, ésszerű szervezése 
A szegedi igazgatóság III. szem előtt tartasáról beszélünk, ket kellett fcloszlatni. Ugyan

A vasutas újítók alkotásaiból 
forgalmi osztályában működó akkor ez alJl.tt a csehszlovák, a akkor hasonló nehé"5égeok tá
üzemirányító csoport szinte 1'omán, a jugoszláv, a szovjet madtak Curticil>an, aminek 
naponta kiveszi részét a MA V vasutwk érdekeit is értjük, hi- szintén vonatácsorgás, fei01,z
vonalhálózatán folyó munka szen céljain/:, feladataink azo- lat.ás lett a kü,;etkezménye a 

V: � ll�i- 1 :Ti- f/1." , 1, 1 szervel'Jéséből, a szállítás gyor- nos.!lk. Ha valahol - bárme- békéscsabai fővonalon. Az 
lli81ilillS HV/11, a, .l. otell ves sitására irányuló inté-z:ked:ések- lyik ország vonalán - torló- üze:rnirányítók gundjait tetéz-',/ '  ból. A szegedi üzenúrányítók dás keletkezik. a z  hátrányosan ték a 600-as vonal villamositá-

)l,
IJ
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szervezési tevékenységének je- ére.:teti hatását a többi vasút si munkálataival júró vágán}·-
1.fll r rf/j UtJtJ.t _nf,r;, U.IIIIJU lentóségét növeli, hogy a ha- vonalain is. Ezért elsőrendű zárak is. 

zánkon átmenő évről évre nö- követelmény a jó kapcsolat ki-
A vasutas újítók és feltalá- tot. Az újítók jutalmazására vekvő tranzit.szállítások tete- .i.lakítása a forgalom szervezé.. 

n
tz ����!::,é,;a a ��� 

lók országos konferenciája ni- ötven millió forintot fizettek mes része érinti az igazgató- sében. megoldások közös keresése kalmából, január 15-én kiállí- ki. ság hálózatát. Különös gondot 1973-ban a Kelebia határál- nyomán sikerült helyes szertás nyílt az Északi Járműja- A kiállítást Szabó Antal fő- kell forditani a Szob-Curtici, lomáson belépett kocsik száma vezési intézkedéseket h<Yz.ni. vító Törekvés Művelődési titkár nyitotta meg. Beszédé- Szob-Kelebia, illetve a Zá- 2,16. a kilépet.t kocsiké 5,57 Erek közé tartozik a Kelebia Központjuban. Az újítómozga- ber. elismeréssel szólt azokról hony-Ke!ebia és ezek fordí- százalékkal nőtt a korábbi évi -Szabadka közötti tranzitforlom '.!5 éves jubileumát. a az újítókról és feltalálókról, tott viszonylatában közlekedő adatokhoz képest. Hasonló nö- galom sűrűségének csökkentémegtett ,utat jól szemléltetik akiknek szinte életelemévé tehervonatok forgalm:ínak vekedés következett be a Cur- se olyképpen. hogy a 16 tonna a vasutas újítók és feltalálók vált az új keresése. A főtitkár tervszerűségei·e, • folyamatossá- tici-Lökösházán át irányuló va.gy annál kisebb tcngelynyoalkotásai. rövid megnyitó beszéde előtt gára. A.: iranyítás minden forgalomban is. Részben en- mású rakott kocsik átadása A kiállításon látható újítá- Urbán Lajos, a MAV vezér- résztvevőjének közös erőfeszí- nek tudha,tó be, hogy az ószi, nem Kelebián. hmem Röszsok között ni11csenek szenzá- igazgatója kitüntetéseket adott tése szükséges ahhoz. hogy ne téli hónapo'kban csökkent a kén, vagyis a Szegcd-t'enclezó ciós felfedezések, jelentőségük át a legeredményesebb vas- Jegyen torlódás, ne következ- CFR, illetve a JZ vonatfoga- Röszke-Horgos .kbegító útvo-a
ki

zon ban 
é
fgy

k 
is nagy, hiszen utas újítóknak és feltalálók- zen be fölöslegesen a vonat.ok dási készsége. Megtörtént na! igénybevételével történik. vetel n l ül a ,nehéz és ve- nak. f '-zl tása Voltak napok. ami/.;or Röszkén szélyes vasúti munka köny- e,.,,, a . többsZÖr is, hogy a jugoszláv 

ha"rom ra1<'•ott vo,,atot, i'llet••n • , , • ( /. vasutas újítók és felta- k ta 1 á ... H ny1teset mozd1tják elő, még á 
.,.,z lr-.ínyítiis minden részt- vasutaso a napon szo., $00 170_180 ·a"ott koc„t „ettek lálók országos konferenci já- 1 k ' "' •• � azok is, amelyek értékét nem ra lapzárta után, január lG-án vevője" forgalmába természe- tizenegy vonat be yett csa • át a ;ugoszlái; vasut!Isok. Ez j�lzik a megtakarítás össze- került sor. Erról következő te;;en. a szomszédos vasutak kilencet vettek át, s ennek kö- természet.esen nemcsak a szegevel. Ilyenek a balesetek lapunkban számolunk be ol- dolgozói is beleta,rto-znak, s vetke2Jtében vonalainkon Ju- gedi üzemir-ányító!<: .:.S a �wm• megelőzését szolgáló újítások. t•asóinknak.) amikor a MA V érdekeinek goszláviába tartó szerelvénye- széclos JZ területileg illC'liékes Ezek mellett mindössze ez ol-

---------------------------------------, ve.1:etőinek összefogását dícséri, vasható: a megtakarítás fo- ,• hanem mindazoknak 32 eró-Tintban nem mérhető. feszítését, akiknek munkája Természetesen a vasút Úji- összefügg a tranzitforgalom 

�
ó

�
o

!
g

���!:t\al t ji
e

f�t Harm1·ncon olu' 11·akkal e'lu··zemsz1·n1 felett �1t

n

:�������r. 
h
i:�

áu

� kdhető értékei :  a nyolcezer -
Röszkén átmenő kocsikat Bu-újítl 25 év alatt csaknem ne- dapest-Ferencváros állom.á. gyedmíllió javaslatot adott be. Az óév utolsó munkanap- az elismerés különösen érté- ket előbb-utóbb vezetői be- son kellett átsoro?ni a 900-as Enrek egyharmadát elfogad- ján rendezett ankéton vették kes, mivel Kiskunfélegyháza osztásba akarnak helyezni. 1 • 

ták és azóta megvalósították. számba Kiskunfélegyháza t.l- állomáson s=ázhúsz 30 éven Kedves színfoltja volt az if- i•onal he yett a cegled-szegedi 
A megtakarítás értéke meg- lom.ás fiataljai, hogy milyen aluli fiatal teljesít szolgálatot, júsági ankétnak, amikor a 30 vonalra. 
közelíti az egymilliárd forln- eredményeket sikerült elér- így nagyrészt rajtuk is múlott, évi szolgálattal nyugalomba Ebből a szempontból egyéb 

niök az ifjúsági törvény vég- hogy az áilomás 19'13-ban él- vonult Nagyszombati István- szervezési feladatokra is szük! 
rehajtására ir-.inyuló erófeszí. üzemszint felett teljesítette a nak az állomásfőnök és Tóth ség lenne, különös tekintettel 

KOMMUNISTA MŰSZAK AZ ÓVODÁÉRT 
tések közben - a múlt �v kitűzött feladatokat. Mihály párttitkár átadta a 

l • ed "b tartott Ki·v�10· dolgo""ó k1'tu··ntetést. A arra, hogy BudapeSt-Ferenc-e so negy e en meg Az ankét részvevői derűs 
fi·ata"lok 'elk-es tapsa i·s bi" _ városban, Rákosrendezőn a 

Miskolc-Tiszai pá!y!ludvar 
dolgozói decemberben négy al
kalommal tartottak kommu
nista műszakot. részben azért. 
hogy elősegítsék a kulturált 
utazás feltételeinek megterem
tését és a kiválp színt túltel
jesítését másrészt pedig ar.ért, 
hogy a kommunista múszak
Nn kiérdemelt munka.bért b..."-

fizessék Miskolc város c,;e!d<
számlájtira - a felszabadulás 
30. évfordulója alkalmából tett 
felajánlásként - óvoda építé
se céljából. 

A részn�•elben k ülönösen 
kitűntek a szem!élvfordában 
utazó YOm,tl<isérők : nyolcvan
nyolcan vállaltak 1-.:ülönbözö 
feladatokat a kommunista 1nü
szakban. 

hasonló me({beszélés óta. kedvvel emlekeztek arra, ml- zonyi'totta," hogy e· rte' kelik a legsúlyosabb a loátszámhiány Patyi Margit KISZ-titkár lyen nagy szenzációnak számi-megnyitó szavai után Miklós !ott lB7l-ben, hogy félegyházi becsületes, szorgalmas munkát. és a legjobban kihasznált a 
László állomásfőnök többek női brigád továbbított gyors. s készek követni az Idősebbek kapacítás. Jó lenne példá� 
között elmondta, hogy rend- vonatot Budapestre. A kezde- ió példáját. Ezután a fiatalok ha a Rösz.1-e átmenetben köz
kívül nag�·ra értékeli a fiata- ményezés helyesnek bizonyult: kitüntetésére került sor. tóth !ekedtethetö, papirfával. Zs'· lok helytállását. Szinte kivétel Márta és Mayer Hedvig el- . 1 nélkül, valamennyien élen jár- azóta máT ;ónehány vonatve- nyerte � Kiváló ifjúmunkás. gulival ra cott, 18 tonna vagy 
tak az utasítások pontos meg. zetönőjük van, sót az állomás- illetve a Kiváló ifjú szak--mun- annál kisebb tengelynyomású 
tartásában, s példás magatar- főnökség káderutánpótiási ter- kás. Sándor Ilona és Horváth kocsikat már Záhonyban. eset
tásukkal uz Igazgatóság clls- vében jelenleg 2!? olyan állo- Katalin pedig a Kiváló ifjú leg Debrecenben, illetve Szol-
merését lli kiérdemelték. Ez más! fiatal neve szerepel, aki· vonatvez.etó kifüntetést. . nokon soroznák !ránYVonatba. 
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M I T  K E L L  T U D N I A kegyelet emMkműve 
a népesedéspolitikai határozat alapján módosított 

társp dal ombi zt osít á si rend el kezésekrol ? 

:1124. · Január 21-én hunyt el, VJagylm.íJ' Iljics Lenin, • 
,zoVjetunió Kommunista Pártjának és a világ első mun

,ás- és paraszt.államának alapit6Ja, az egész világ dol• 

,ozólnak vezére és tanítója. Fél évs!<áza!l óta végeh\t• 
hatatlan sorban vonulnak a moszkVal Lenin-mauzóleum
ba az emberek a földkerekség minden pontjáról, mind„ 

azok, akik számára -mérhetetlenül drága Lenin neve. Az MSZMP Politikai Bízott• idő alap;án ;áró terhességi• 
sága az elmúlt évben határo- gyermekágyi segélyre, az 
zatot hozott a népesedéspoliti• anyasági segélyre, val,amint a 
kai problémák folyamatosan terhesség megszakítása esetén 
történő megoldására. Ezt kö- ;áró táppénzre ;ogosultSáJJ 
vetóen a Minisztertanács 1040 szabályait. Módosultak a nyug
/1973. (X. 18.) számú határo- ellátások és egyéb ellátások 
zata alapján több fontos tár- évenkénti rendszeres emelé
sadalombiztosítási szolgálta- séről szóló szabályok is. Az 
tást is érintő rendelet jelent új rendelkezések intézkednek 
meg a múlt év decemberében. arról is, hogy 1974. június 

Az 1974. január 1-én hatály- l-től kezdődően két gyermek 
ba lépett rendelkezések módo- után magasabb össze<!ú családi 
sítják a gyermekápol.ási táp- pótlék kerüljön kifizetésre a 
pénzre, a 180 napi biztosítási dolgozóknak. 

Mi: ta.rt:Jmaznak az új rend:.lkezásek ? 
Az új rendelkezések szerint 

a dolgozó anya és az egyedül• 
áUó apa Tészére továbbra is 
korlátozás nélkül jár a gyer
mekápolási táppénz a gyermek 
l éves koráig. 

Az 1 évesnél idősebb, de 3 
évesnél fiatalabb beteg gyer
mek �polására évenként 60 
napig, a 3 éve.snál i-dósebb, de 
a 6 évesnél fiatalabb beteg 
gyermek ápolására évenként 
30 napig - az egyedülálló 
anyának vagy apának pedig 
60 napig - jár a gyermek
ápolási táppénz. Több gyer
mek esetén a gyerme\{ápolási 
táppénz gyermekenként illeti 
meg a dolgozó anyát és az 
egyedülálló apát. 

setveszteség nélkül elláthatja. 
Az új szabályozás tehát a ko• 
rábbi kizáró feltételt eltörölte 
és ezzel megszüntetett egy fe
leslegesnek és formálisnak bi
zonyult igazoltatási eljárást. 

Jelentős az az új rendelke
zés is, amely a korábbi szabá
lyokhoz képest bővítette azok
nak az egyedülálló dolgozók
n ak a körét, akik a gyermek
ápolási táppénzt igénybe ve
hetik. 1974. ;anuáT 1-től kez• 
dődően ugyanis egyedüláUó• 
nak kell tekinteni azt a dol
gozót is, akinek házastársa 
kórházi ápolásban Tészesül 
vagy külföldön tartózkodik a 

gyermek betegségének tarta
ma alatt. Azt a körülményt, 
hogy a házastárs kórházi ápo
lásban részesül vagy külföl
dön tartózkodik, nyilatkozat• 
tal kell i,gazoln í. 

Ezen túlmenően a társada
lombiztosítási bizottságok ha· 
táskört kapnak arra, hogy \n

segély folyósításának szigorú 
előfeltétele: a szülő nőnek a 
terhesség ideje alatt megha
tározott számú orvosi vizsgá
laton kell részt vennie és ezt 
minden esetben igazolni kell. 

Az anyasági segély csak an
nak a szüló nőnek jár, aki a 
betegségi biztosítás szabályai 
szerint a szülés időpontjában 
orvosi gyógykezelésre jogosult, 
feltéve, hogy terhességének 
tartama alatt terhességi orvo5i 
vizsgálaton részt vett. 

A te-rhesség ideje alatti OT• 
vosi vizsgálaton történő -rész
vétel kötelező, ami nemcsak a 
szülő nő és a születendő gyer
mek egészségének megóvását 
célozza. hanem jelentősen be
folyásolja a kifizetendő anya• 
sági segély mértékét is. 

Kfüe!ezó 
orvo.i v:z:gálat 

Az anyasági segély összege 
magában foglalja az eddig fi· 
zetett 400 forint csecsemőke
lengye-segélyt is és gyerme
kenkén t illeti meg a jogosul
tat. 

Fontos tudni és ezért külön 
felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az 1974. június 30-a után 
bekövetkezett szülés esetén 
nem ;áT anyasági segély an• 
nak. aki a �hessége tartama 
alatt egyszer sem vett Tészt 
terhességi orvosi vizsgálat()'II,. 

Az átmeneti rendelkezések 
szerint 1974. január 1-e és jú-

nius 30-a közötti szülés ese
tén gyermekenként 2500 forint 
összegű. anyasági segélyt kap 
az a szülő nő, aki terhességi
nek tartama alatt bármikor 
háromszori - koraszülés ese
tén egyszeri - terhességi or
vosi vizsgálaton vett részt. Ha 
az anya terhességi orvosi vizs- ,, 
gálaton nem vett részt három
szor - koraszülés esetén egy
szer -, vagy egyáltalán nem 
volt terhessé!(i orvosi vizsgá
laton, gyermekenként csak 
1000 forint összegű. anyasági 
segélyre ;ogosult. 

A terhességi orvosi vizsgá
laton való részvételt, valamint 
azt, hogy az első - kot·aszü
lés esetén az egyszeri - ter
hességi orvosi viz•gálat a ter
hesség kezdetétől számított 
140 .napon (20 héten) belül 
megtörtént „terheseondozási 
knnvv"-vPl Pnnek hiánvában 
külön orvosi igazolással ke!l 
igazolni. 

Azok a nók, akiknek a ter
hesség mt'.ivi megszakítását 
1973. december 31-e után en
gedélyezték a terhesség meg
szakítása esetén - a korábbi 
rendelk„7,ésektől eltérően -
a keresőké'r>telens�g elsó l>á
rom napjára is kapnak táp• 
pénzt. Az úi rendelkezé<l sze
rint a kórházi ánolás költ-;éee 
sem t„rheli a terhessée meg
szakítása m;att a kórházban 
fe'kvó nőt. U<1vaT't'<lak inave
nes a kórhá7,i ánnl�s a c-ss1á-i
ta!? terhassba6ne1{ művi meg
szakítása esptén is. 

Dr. Kiss Ferene 

A z  egész haladó emberiség mélységes fájdalommal fo-
gadta Vl,agy1mir Iljics Lenin halálának hírét. A 

dolgozók gondolatai, messze a szovjetország határain túl 
ts, Moszkva felé szálltak. Temérdek levél és távirat ér
kezett a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi
zottságának és a szovjet kormánynak, valamint F. Dzer
zsinszkijnelc, a Len!n emlékének megörökítésére kine
vezett kormánybizottság elnökének címére, s ezekben 
azt kérték: halB.sszák el a temetést, őrizzék meg az utó
kor szdmára Lenin emberi alak;át. A Putyilov-gyár 
munkásai és mérnökei ezt írták: ,,Szükséges, hogy Iljics 
fizikailag velünk maradjon és látható legyen a dolgo- , 
zók mé-rhetetlen tömegei számára." 

Már 1924. január 27-én ott állt a Vörös téren a Lenin 
mauzóleum faépü!ete, amely A. V. Scsuszev szovjet épí
tész terve alapján létesült. Az építkezés szakadatlanul 
folyt éjjel-nappal, hóban-fagyban. A moszkvai munká
sokkal - kubikosokkal, ácsokkal, asztaloso/ckal - váll
vetve dolgoztak külföldi politikai emigráns barátaink. 
Magyarok Kun Béla vezetésével, lengyelek, osztrákok, 
7<nnek vették ki részüket a Lenin-mauzóleum épitésé· 
ból. 

1930 októberében, a fa-mauzóleumot kőépülettel cse
rélték fel. Ennek építése is rekordidő alatt fe;eződött be. 
Mindenki, aki a mauzóleum létesítésén munkálkodott - • 
a márványt kereső uráli kőfaragó, a monolit fekete lab
rado_rba . a_ ,,Leni;1-" szó bet-űi számára fészkeket vájó, 
tveri granitszobrasz, a mauzóleum falait felhúzó gomeli 
építőmunkás - egytől egyig önfeláldozóan, tel;es erő
bevetéssel, sz!vvel-lélekkel dolgozott. 

A mauzóleum építését közvetlenül a terv készító;e 
A. V. Scsuszov, a tehetséges szovjet építész irányította'. 
A Vörös teret át1·endezték, és az, középen a Lenin-mau, 
zóleummal, a tríbünökkel és a Kreml fala mentén ül
t�tett �züstfenyőkke!, _valóban az ország fenséges fő te
revé valt, amelyet vilagszerte ismernek. 

• • •  � kormánybizot�ság ut�n elsőnek N. Krupszkaja, 
�- Ul3anov és D. Ul3anov latogatta meg a Lenin-mau
zoleumot. Azután felkeresték a Moszkvában ülésező 
XIII. pártkongresszus küldöttei. 

ötven é� telt el. A �.lág vala�ennyi országának kép-

Az új rendelkezés jelentő
sen növelte a gyermekápolási 
táppénzre jogosultság időtar
tamát azzal, hogy a dolgozó 
anya vagy az egyedülálló apa 
a gyermek 6 éves koráig ré
szesülhet gyermekápolási táp
pénzben. 

A gyermekápolási táppénz
re jogosultság elbírálásánál 
1974. január l-től nem kell 
vizsgálni és a beteg gyerme
ikét ápoló szülőnek igazolnia 
azt. hogy él-e a közös háztar
tásban más olyan családtag. 
aki a gyermek ápolását kere-

dokolt esetben a jogszabály- --------------------------
ban felsorolt eseteken túl is 

viselői,_ nemzet!ségukre valo tekintet nélkül, el;önnek a Lenm-mauzoleumba, hogy leró;ák a tiszteletet azon ember emlékének, aki, Makszím Gorkij szavat ,, s7erint
! 

va!óban megérdemelte, hogy a világ örökké em-egyedülállónak nyilvánítsanak 
olyan szülőket, akik 6 évesnél 
fiatalabb beteg gyermekük 
ápolása miatt kénytelenek az 
életben előforduló egyéb okok 
miatt a munkából távol ma
radni. 

Bővült az anyasági segélyre jogosultak köre 
A:r. új rendelkezés a terhes. 

&égi-gyermekágyi segély mér
tékét 180 napi biztosítási- idő 
esetén - az eddigi 50 száza
lék helyett - a dolgozó nő 
munkabéTe napi átl,agána.k 65 

százalékában határozza meg. 
Ezt a rendelkezést 1974. ja

nuár l-től alkalmazni kell 
akkor is, ha a dolgozó nő ko
rábban megkezdte szülési sza
badságát. A terhességi-gyer
mekágyi segélyt tehát január 
1-töl kezdődően 65 százalékos 
mértékben kell folyósítani. 

Az új rendelkezések alap
ján bót>ült az anyasági segély
re jogosultak köre. kedvezően 
változott a jogosultság felté
tele és jelentősen emelkedett 
az anvasági se!lély összege. 

A jogosultak köre bóvült 
a,áltsl. hogy nemcsak a fele• 
ség (élettárs), hanem bárme-

lyik egyéb asaládtag szülése 
esetén is jár az anyasági se
gély. Az anyasági segélyre ed· 
dig nem jogosult C6aládtagok 
részére az új rendelkezés alap
ján az 1973. december 31-e 
után bekövetkezett szülés ese
tén állapítható meg az anya
sági segély. tgy· például a 
leánygyermek szülése esetén 
is meg kell állapítani az anya
sági segélyre való jogosultsá• 
got feltéve, ha az egyéb felté
telek ezt lehetővé teszik. 

A jogosultság feltételeiben 
az a változás, hogy 1974. ja
nuár l-től nem kel[ elözetes 
biztosítási Időt - a szülést 
megelőző 2 éven belül 190 
vagy 270 napot - igazolni 
ahhoz, hogy az anyasági se
gélyre való jogosul1ságot m�g 
lehessen állapítani. Megszorí
tás azonban, hogy az anyasági 

A népesedéspolitikai kormányhatározat nyomán 

Bővült a tt-óizottsdfok hatásköre 
Országos értekezletet tartott 

a VSZTO január 10-én a tár• 
sadalombiztosítási bizottságok 
elnökei, egészst'gügyi és ellen
őrzési szakbizottságok vezetói, 
valamint a területi ellenőrzési 
csoportok vezetői részéi·e. A 
tanácskozáson megjelent Mol• 
nár György, a Vasutasok 
Szakszervezete titkára. vala• 
mint Soltész Dezsőné, a SZOT 
Tá.t'Sadalombiztosításl Főigaz
gatóság képviselője is. 

Dr. Bordi István a VSZTO 
vezetóje, megnyitó beszédében 
foglalkozott az elmúlt eszten
dó eredményeivel, tapasztala
taival, majd a társadalombiz
tosítási munka konkrét elem
zésével, irányt mutatott a so
ronkövetkező feladatok ellá• 
tásához. Hangsúlyozta : a né• 

pesedéspolitikaí ko-rmányhatá
rozat végrehajtá,sa érdekében, 

· bővült a társadalombiztosítási 
bizottságok hatásköre s ezzel 
egyidejűleg felelőssége is. A 
bizottságok munkáját ebből 

fakadóan. tovább kell fejlesz· 
teni, javítani. 

A megjelent társadalmi ak
tivisták előtt -, a továbbiak
ban - szakelőadók adtak tá

;ékoztatást a népesedéspoliti• 
kai kormányhatározat alapján 
megjelent Tendelkezésekről, 
majd megjelölték a helyes 
végrehajtás érdekében teendő 
feladatokat. Ennek érdekében 
fokozni kell a szerveresi, agi
tációs munkát, a társadalmi 
ellenőrzést és az egészségügyi 
szakbirottságok és a1bizottsá• 
gok tevékenységét is. 

A mozgalmi munka fontos
ságáról, jelentőségéról, vala
mint a társadalmi aktivisták 
új tartalommal történő, jelen
tős munkavállalásáról Soltlasz 
Dezsőné beszélt röviden. 

A tát'Sadalomblztos!tási bi• 
zottságok elnökei közül is so
kan elmondták tapasztalatai
kat, javaslataikat a kormány
határozat végrehajtásával kap• 
csolatban. 

- Pálinkás -

Nyolcas névadó 

Nyolcas névadó-ftnnepséget tartottak Rákosrendezőn, a TBEF 
kultúrtermében az állorllás dolgozói. Az ünnepség résztvevői, 
köztlik a szakszervezeti bizottság és a KISZ-szervezet vezetői 

szeretettel köszöntötték az ünnepelteket. 

lekezzek Ta. 
Nyik.oláj Zubóv 

APN 

Közlekedési morál napjainkban 

Nagy sikerű kiállítás 
a Népköztársaság útján 

A Belügyminisztérium és az 
Országos Közlekedésbiztonsági 
Tanács rendezésében érdekes, 
tan-qlságos kiállítás nyílt Bu
dapesten, a VI. Népköztársaság 
útja 55. szám alatti kiállító. 
teremben Közlekedési morál 
73 címmel. 

A kiállítás hétkómap 11-19 
óra között - vasánnap 10-től 
14 Máig - tekinthet5 meg. 
Csak hétfői napokon van szün• 

nap. Jellemző az érdeklődésre, 
a sok látnivalóra és a ,.!állí
táson vetített filmekre, hogy 
- a látogatók elbeszéléseinek 
hatására - n�csak a járó
kelők térnek be naphosszat a 
kiállítóterembe, hanem. az or
szág minden részéből az üze
mekben, mtl!Thkahelyeken szer
vezett csoportok is szívesen 
keresik fel a kiállítást'. Mind 

a m1alogosan, mind a gépjár• 
művön közlekedők hasznát 

------------------------------------------1 veszik az eléjük tá,-t tanulsá-
goknak, az életben előforduló, 
sokszor megtörtént közle�dé-�i 
veszélyhelyzetek éS balesetei. 
tanulmányozásának. 

N EGYV E N  ÉVE N ÁT: 

Hajnaltól késö estig 
a betegekért fáradozott 

• 

1 

Dl'. Símon Dezsö, aki négy 
évtizedes pályafutása során 28 
esztendőn át volt Bánréve köz
ség körzeti orvosa, nyugalom
ba vonult. MAV-pályaorvos
ként már a felszabadulást kö
vető viszontagságos gazdasági 
körülmények között is példa
mutatóan végezte orvosi hiva� 
tását, s attól kezdve mindjob
ban kiérdemelte a körzetében 
- Bánrévén, Saj6német!ben, 
Centeren, sa;ópüspökiben -
lakó vasutasok és családtag
jaik szeretetét, megbecsülését. 

0 is szereti, nagyra becsüli 
a vasutasokat, hiszen nagyapja 
és édesapja szintén a MAV-nál 
teljesített szolgálatot, s a csa
lácli �hagyományokhoz híven: 
a legidősebb fiát is rasutasnak 
nevelte. (Mérnök-főintézőként 
dolg-ozik.) 

Mindez egymagában is érd� 
messé tenné immár nyugdíjas 
orvosunkat a nyilvános mélta
tásra. de dr. Simon Dezső leg
főbb érdemei egész munk;,ssá• 
gának ismeretében mérhetők. 

Rendelését mindennap reg. 
�el 6 órakor kezdte, hogy kör
zetét e1.láthassa. Nem -ritkán 
120-130 betege volt naponta, 
s idó hiányába11, soha nem 

akart senkit elküldeni. Azután 
következett a fekvő betegek 
meglátogatása, valamennyi 
hozzá tartozó községben. Jel
lemző, hogy már 19;">3-tól 
rendszeresen végzett rákszúrő 
vizsgálatokat, továbbá az 
anyákért és a gyennekekért 
végzett egyéb orvosi tevékeny
ségével is kiemelkedő eredmé
nyeket ért el. A csecsemőha
liandóság csökkentését tekint
ve például a bánrévei körzet 
csakhamar országos viszony
latban is az élvonalba került, 
ezenkívül nagyon sokat tett 
körzeti orvosunk a reumatikus 
szfvgyu11adásban szenvedő 
gyermekek gondozásában és a 
reumás láz megelőzésében. 
Nem túlzás, amit a körzetben 
mondanak róla: ,,Gyalcran ho
zott viSsza az életbe menthe
tetlennek hitt embereket • . •  " 

Dr. Simon Dezső or-oosi hi
vatásának példamutató teljesí
tése mellett hat gye-rmeket ne
velt fel, szakított időt minden
kor a közéleti tepékenységre is. 
T'!�z éven át volt a ltözségi, 
illetve a ját·ási tanács tagja, 
ugyanakkot az egészségügyi 
áL'landó bizott.ság elnökeként is 

fáradozott a lakosság érdeké
ben. Jó munkája elismeréséül 
két alkalommal az Egészség
ügy Kiváló Dolgozója, majd az 
E:rdemes Orvos kitüntetést kap
ta meg, s a Munka F:rdemrend 
ezüst fokozatával is kitüntet
te az Elnöki Tanács. Tulajdo
nosa a Vöröskeresztes Mun
káért kitüntetés arany fokoza
tának is. Ezek az elismerések 
tulajdonképpen a feleségénelt 
is . szólnak, hiszen ő .  mindvé
gig asszisztensnők.ént dolgozott 
mellette. 

A körzetben lakó vasutasság 
nevében ezúton !s köszönjük a· 
nagyszer.ű orvos több évtizedes 
fáradozását. önzetlen és áldo
zaté'.>S munkáiát. 

Murányi , Tibor 

E néhány sorban nem mu.. 
laszt;uk el, hogy fel ne 'hív
•ju/c a kisgyermeke-s szülők fi• 
_gyelmét ugyanerre, hiszen a 
gyermekbalesetek megel�é
ben is fontos szerepet játszhat 
a kiállítás nyomán a családi 
körben levont következtetés: 
az 'utca nem játszótér! l!;s -
ami már ismét a felnőtteket 
illeti - ne legyenek közöm
bösek, amikor gyermekek jár
nak vagy játszanak közelük
ben. Az esetleges tragédiák 
bekö�tkezése előtt emeljék 
fel .szavukat a gyermekek ér
dekében. 

KERÉKPÁROK 

A RAKTÁRBAN 

A Zalaszentivánról Zala
egerszegre bejáró vasutasok 
nevében köszönöm a szerkesz
tőség közreműködését és a 
szombathelyi vasútigazga\óság 
intézkedését, amelynek követ
keztében a dolgozók kerékpár
ját havi 9 forintért Zalaszent• 
iván-állomás raktárában őr
zik. 

A panasz orvoslása óta sem 
kerékp'árlopás, sem alkatré
sze!,;: leszerelése nem fordult 
elő. 

Markos József 
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A HÁRJIAS JELSZÓ SZELLEMÉBEN 

Milyen liegyen a mérce? 
Nagyobb a jövője, mint a múltja . . . 

Az újítómozgalom a második negyedsz ázad küszöbén 

Gondolatok a szocialista brigádok évi munkájának 

a= újabb t·állalások megtételéhez 

értékeléséhez, 
Az áJitomásolkt61 a voruta1'ási 

tőnökségekig és a járműjavító 
Ü2lefllekig szadco,zoJ,gálataink 
minden területén ott te\·ékeny
kednek a vasút ötl:etes embe
rei, az újírok, a feltalálók. A 
legképzettebb munkásaink, 
mÚS2laki dolgozóink ők, akik 
tehetséggel, a munkában szer
zett itapasztalataikka,l segítik a 

m1'.isza.ki, technológiai problé
mák jobb megoldását. 

Az 1970-ben. bevezetett er
kölcsi és anyagi elismerési, 
:titütntetési rendszerben most 
már negyedszer kerül sor a 
több mint 6000 vasutas szoci
alista brigád évi tevékenysé
gének , 'rtéi:elésére. Az 1970 
óta leMjlott m-szá,gos és 1:1álla
lati szintű brigádvezetői ta
nácskozások tapasztalatai iga-
zolják, hogy az erkölcsi és 
anyagi elismerés növelte a 
mozgalom tekintélyét. A sro
cialista brigádok munkájában, 
a felajánlások teljesítésében 
következetesebben érvényesül 
a minőségi követelemény, és 
tovább erősödött a társadal
mi, illetve a swcialista jel
leg. Meggyőz.ódéssel mondhat
juk, hogy a szolgála,ti helye
ken, műhelyekben meghatáro
zó tényező a szocialista brigá
dok munkája, és e2lt a gazda
sági veretők elisme.rik. Mi 
több: nemcsak segítik ci bri
gá,dokcit, hanem ki i& kérik 
t>éleményiiket, felkarolják he
lyes kezdemén11ezéseiket. 

Az utoli;Ó percben ? 

'.eppen ennek következtében : 
felelősségteljes, nehéz fel
adat a szocialista. brigádok évi 
mutt.ká.jának értékelése, mind 
a munk,ahelyi közösségek, 
mind a gazdasági vezeták és 
a mozgaJmi szervek számára. 
Nehéz, főként azért, mert 
nemcsak egyszerűen. a terme
lésben elér,t. eredményeket 
kell számba venni, hmnem a 
brigádtagoknak a munkahe
Jyen végzet,t közösségi tevé
kenységét, általános művelt
ségük. smkrnai tudásuk gya
rapítását, a különböző alkal
makra szervemett megmoz.du
lásokban való részvételüket is. 

Év elején a brigádok álobalá
ban csak az ismert feladatok 
lehető legjobb elvégzésére 
vállalna'k kötelezettséget, ai:-
ra tesmek felajánlást. Év 
közben azonban az előre nem 
ismert feladaitok rnegoldásá
bain js reszt vesznek, s ter
mészetesen m: iiyen m1.11'lkák 
elvégzését sem lehet figyel
men kívül h,a,gy,ni, még akkoi:
sem, ha esetleg a brigádnap
lóba nem lenne bejegyezve. 

Az évi mu.nm éi:-tékelése, 
elbír� ott nem okoz gon
dot, ahol év közben rendsze
resen, folyamatosan törődtek 
a brlgádokkal. Tcipasztalha.tó 
azonban, 1wgy egye, szolgála
ti helyeke,i. minden.ki az 
utolsó hetekben, hónapokban 
igyekezett pótolni az el ,i.em 

Szocialista brigádok vezetöinek tanácskoT.isa, a miskolci 

Január 16-án, amiJ!lt err-ól 
már beS'zámoltunk, országos 
ta,nácskozást tartottak a vasút 
újítói és feltalálói, hogy elő
segítsék a műszaki haladást 
szol�ó mozgalom még széle
sebb kibcmta,kozását. Mlután 
az országos tanácskozásra lap
zá.rta után került sor. ezuttal 
csa:k arz: országos tanácskorzás
ra való leikes k.é,zülődésrol 
adhatunk képet tudósítóink 
beszámolói alapján. Erekl>ől 
is k:icsendül azonban a biza
kodás ószi.nte meggyőződése: 
,,Hisszük, hogy az újltási moz
galomnak nag11obb a ;övője, 
mint amt>kkm-a 4 raúltju!" 

járműjavítóban 

r,íbbí önmagukhoz mért fej
lődésük figyelembevételével 
kell megítélni, nem pedig a 
mozgalomban eltöltött éveik 
szerint. Ha például egy bri
gád olyan kiemelkedő ered
ményt ért el, amely érdemes
sé teszi tagjait a magasabb 
elismerésre, akkor a szocia
lista ·brigád.zászló után akár 
az ezüst;, vagy az arany fo
kozatú elismerés ls adomá
nyozható részükre. 

E néhány gondolat - a bri
gádok éVi mullikajána:k érté
keléséhez nyújtott segítség 

után swljunk néhány 
olyan problémáról is, ame
lyek az 1974. évi vállalások 
kiial,akításakor, a felajánlások 
ös.szesítésénél, megszövegezé
sénél oko2:hatnak nehézséget. 

Tegyenek pót{clajánlást 

Mindenekelőllt azt kell lát
ni, hogy az évi vállalások 
kialakításánál -nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a 
Magyar Szocúilista Munkás
párt Központi Bizottsága 
1971. december 1-i határo:ro
tát, 11mel11 a szocialista mun
kat1ersen11 és a • brigcíd111,oz
galom továbbfejlesztésére vo
natkozik. A határozat többek 
között kimondja, hogy „a 
szocialista munkaverseny
mozgalom alapvető fom1ája a 
szocialista brigádmozgalom''. 
Ebből is következik, hogy ,r 
szocialista brigádok a dolgo
zó tömegek legjobbjait tö
mörítik, s a brigádtagok moz
gosító és pé<ldamutató szere
pet vállalnak és töltenek be 

(Hajkó Járuls felvétele) 

a gazdasági munkában, tanu
lásban, a közösségi életben. 

A swcialista kollektívák 
t<:m1úakarását, kezdeményezé
sei't mindenkinek segítenie 
kell. A szoLgá!ati hel11ek veze
tői a szakszervezeti bizottsá
gokkal együttműködve - a 
brigádok bevonásával 
konkrétan jelöljék meg az 
adott munka.hel11 legfonto
sabb feladatait magába 'fog
laló ajánlásokat. A brigádok 
ezeket beszéljék meg, és en
nek alapján: tegyenek válla
lást, az egész évre. Vegyék 
persze azt is figyelembe, 
hogy evi szinten, jóelóre 
nem lehet mi'lldenre kiterje
dő vállalást tenni .av: év ele
jén. Egyebek között befol11á
solhatják majd tevékenységü
ket az év közben bevezetett 
munk4- es üzemszérvezési 
intézkedések, techno!úgiai mó
dosítások, amelyek il(énylik a 
Jó ötleteket. elgondol6sokat, a 
példamufató helytállást, a te
vékeny közremliködést. A 
brigádok ezzel kapcsolatban 

Újítók és elb,rálók 

versenye 

A �zegedi t•asútigazgatóság 
területén újítási versennyel. .is 
készültek az országos tanács
kozásra. Az eredményeket &
tékelve dr. Elek György ig.ez
gatóhelyeltes arról szúmoiha
t,ott be, hogy a múlt wben to
vább növekedett :::.z igazgató
ság területén az újítási kedv. 
1973 cls5 kilenc hónapjában 
533 újítási javaslMot a11újtot
tak be. A javaslatok közül 
263-at fogadta-k el,· 35.44 szá
.za,lék!kal többet, mi.nt az előző 
évben. Az elfogadott javasla
tok kö2lÜl 176 került beveze
tésre, 49 százalélokal több, 
'll'int a bázis időszakban. A ki
mutat.haló ga2ldasági eredmlny 
meghala<lta a másfél millió 
forintot, az eszmei eredménye
ket is beszámítva pedig közel 
2,5 millió forintoo megbakari
tást tett lehetővé az újítók 
munkája 

év közben tegyenek t�hát A szegedi.Jk újítási ,-en.e-
pótfelaJánlást. nyét e�bíráló bizottság az ön-

Mindebből kitúnik, hogy a áliló e1bírálási joggal ren,delke-
vállalások a brigádok évi zó szolgálati hely�lm51 beérke-
munkájához csak keretül zett 25 önétitékcló jelen.t.és 
szolgálnak, vagyis crok a fö aw,pjún hatarozta meg a he
törekvések rö<>"�ítésére allml- lyezéseket. Az ügyintézők ver
masak. de feltétlenül tarlal- senyében a központban : 1. 
mazzák azokat a töbl>let-fel- Csáki Béla, IV. osztaly, 2. Dé
adatokat, amelyek nem tar- nes Lajos, II. osztály, 3. Csaná
toznaik a munkaköri feladatok di János, III. osz,tály. A kül
közé. S mindezt a hármas jel- szolgáiat legjobb újítási ügy
s2lÓ valóraváltásán.ak szel- intézői : 1. Halmai János, szen-
lemében állítsák össze, 9 tesi építési főnökség, 2. Kasza 
a.szerint dolgozzanak. Lajos, szegedi pályafennfarl.ási 

Molnár László 

1:>égzett feladatokat. Ilyenkor ,-------------------------

főnökség, 2. Kovács Endre, 
szegedi vontatási főnökség. 
Ugyanezt a helyezési sorrendet 
állapították meg a központi 
osztályok. és a külszolgálati 
főnökségek újítási versenyének 
élvonalában is. Az újítási ver
seny helyezettjei és a mozga
lomban eredményesen tevé
kenykedő aktivisták között 
32 500 forí11t jutalmat ósztott 
szét dr. Elek G11ö�gy igazgató
helyettes. 

azután sok vita keletkezik a 
vállalások teljesítése körül. A 

brigádtagok igazolásért fut
kosnak, a gazdasági vezetó 
,.beszámoltatásokat" szervez, 
mégis - vagy éppen ezért! 
- nem mindig megalapozott 
körültekintő Javaslatok kerül
nek a címek odaítélésére hi
vatott, illetve a cím megtar
tásában érdemi döntést ho
,:ó termelési tanácskozás elé. 

Nemcsak 

az évek számítanak 

A helyenlként elóforduló 
ertetmezé5i problémák miatt 
hangsúlyozzuk, hogy a tenne
Jésí t4nácskozás csak a szocia
lista brigád cím adomán11ozá
sá!'ól, vag11 megtartásáról 
dönt, nem pedig a különböző 
fokozatok odaítéléséről. A 
bronz- és az ezGst fokozatú 
elismerés adományozásáról 
a S2JOlgálatl hely veretője a 
82'.akszervezeti bi2lottsá.ggal 
egyetértésben d<int, miután a 
termelés! tanácskozás már 
kimondta a brlgádoknaik a 
szocla-list;a cún megtartására, 
illetve elnyerésére vonatkozó 
jogosultságát. 

Eléggé általánosan vitatott 
kérdés, hogy a brigádok 
munkáját az elismerési for
rnákk,al hogy;i.n, minek alap
:lán lehet megítélnL A válasz 
egyértelmű: a szocialista bri
Qládoka& évi munkájuk és ko: 

KOSZORÚ A NÉVADÓ SÍRJÁN 

Nemzetközi kapcsolatot létesített 

egy celldömölki szocialista brigád 
"Csak egy rövidke hírt kö

zöljenek a Magyar Vasutas
ban brigádunkról" - kérte 
szerkesztéí6égünknek írott le
velében a celldömölki voma
tási főnökség II. Rákóczi Fe

renc szocialista brigádja ne
vében V.ida László moz.clony
vezető. A hír így szól : ,,Közös
ségünk ,tz év a.Jatt immár 
másodszor nyerte ei az arantt
koozonís szoci.a.lista brigád d
met, s ebből a.z alkalomból 
küldöttséget menesztettiLnk 
Kassára, hogy megkoszorúzzuk 
névadónk sírját." 

A kérésnek ezzel eleget tet
tünl,, de szívesen kiegészítjük 
a hírt azzal Is, hogy a Rákóczi 
brigád tagjai négy napot töl
töttek Kassán, Késmárkon, 
Lőcsén, közben sz.or06 barát
ságot kötöttek a csehszlovák 
vasutasokkal Mi több: a kas
scii Locomotfo Vasutas Kör 
ötve" tagú énekkarát meghfo
tá.'· 1974 nya7'ára, celldömölki 
1:1e-ndégszereplésre. 

Az olvasó pers2.e csodálkoz
va kérdezheti : micsoda fele• 
lőtlenség ez. hlszen a vendég
látáshoz anyagi fedezet !s 
kell?! C6akhogy a szocialista 
brigádot elsősorban mindig a 
felelősségtudat vei.érU tettel� 

ben, s ez most sem volt más
képpen. Megtudtuk, �ogy a 
celldömölki vontatást fooök
ség szocialista brigádjai vala
mennyien helyeslik a Rákóczi 
brigád tagjainak döntését, s a 
kassai énekkar kulturális 
missziójára - az együttes lá
togatásával Járó költségek fe
dezésére - már több mint öt• 
ezer forintot ll1f(Ljtöttek össze, 
amit szakszervezetün'k szom
bathelyi területi bizottsága is 
elismerő szavakkal vett tudo
másul. 

A Hegyi-brigád 

404 ezer forintja 

A smm,bathelyi járműjaví
tóban az újL'lók és a szakvéLe
ményezők ven.enyeztek. A be
veootett újításokkal elért meg
takarítások: alapján állapítot
ták meg az újitók helye'l".ési 
sorrendjét: 1. Lengi Dezs6, 
Diesel-osztályi művezető, 270 
ezer forinttal, 2. Horv6-th Pé-

ter, gyá.rtmánys2'lel"lresztő, 198 
ewr forintos megtakal!"'Ítással. 
Az el6ő helyerett 3000. a má
sodilk 2500 forint jutalomban 
résresült, de a úovábbi helye
retteket is megjuta.lmazrtáftc. 

A sza.h-véleményezök verse
nyét Kopcsándi G11örgy :nor
matechnológus nyerte, a má
sodilk Németh Károl11, karban
tarló osztályve2letó-helyettes 
lett. Külön megendezték a 
sz.ombathelyi járműjavítóban 
a szocialista brigádok újítási 
� is. Ezt He,gvi Zoltán 
brigádja nyerrt,e 404 e...er fo
rintos meg;ta:karítássall, míg a 
második helyen Csóka Mihál11 
Diesel-l.akatos swciaJ.ista bri
gádja végrett 270 ezer 1'orint 
megtakarításával. - A ver-

. seny sikere tanúsítja, hogy 
ahdl. a legfontosalbb felad a tok
ra irányítják az újítók figyel
mét, az eredmény nem ma.rad 
el. 

Az újítási �ommal 
való fokowtt törődés ·meg
hozta eredményeit a pecs1 
oo.sútigazgatóság területén is, 
alhol az elmúlt 25 eszterudó 
a.Jatt 3509 újítást vezettek be, 
11 megttikarítás 2 5 millió 55 

ezer forintra rúgott. Amíg 19n 
első tíz hónapjában 310 újí
tást adtak be, 1973-ban 405 
újítiást. A megta:lrar:(tások ösz
szege 1,9 millióról 3,3 millió 
forintra növekedett.. A múlt év 
novemberében megtartott újí
tási tanácskozások során 88 

újítót és újítási ügyintézőt ré
szesített erki>1csl és anyagi e.1-
ismerésben ti pécsi igazgntó
ság vezetése. 

Kilencmillió megtakarítás 

Növekedetit az újításokkal 
elért gazdasági eredmény -
bár a beadott ja'Vaslatok szá
ma némileg csökkent - a 
múlt évben. Erról számolhat
tak be 4 miskolci járműjavító 
újítóina!k tanácslrozásán. A 
múlt évben keriilt ugyanis el
fO{IIJdásra a gőzkazánok gáz
tüzelésre való átalakítását 
megoldó ú.jíttis, s ez egyedül 
kilencmillió forint megtakarí
tást tett !ehetővé. Az újítókat 
ezért 321 ezer fminttal dijaz
ták. Az újítások rendszeresebb 
propagá.Jásáról, kiállitás l"e!ll· 
dezéséről és más, a mozgalom 
feJ.lendít.ését célzó intézkedé
sekről fogadott el határozati 
javaslatot a miskol.ci járműja
vító újítói.n,a,k tanácsko--.cása. 

Az újítómozga,J.om 25 éves 
fennállása aJ.kalmából ren
dezték meg ·az újítits! tanács
kozást Budapesten, a MAV 
Gépjavító Vzemben is. ónod11 
Sándor főmérnök megemléke
zett arról, hogy 1950. január 
2-án jegyezték be az üzemük 
újítási naplójába az e1só ja
vaslatot, s ezt azóta az újítá
sok százai követték, több mil
lió forintos megtakarítással. 
Az üzem legjobb újítói emwé!k
LaJpot és pénzjutailmat kaptak. 

A miskolci igazgatóság vas� 
utas újítói szolgálati áganként 
értékelték tanácskozásaikon az 
újítási mozgalom helyzetét, m 
elmúlt 25 év tapasztalatait, 
eredményeit. A legjobb újító-

kat kiváló d� kitüntet.és,. 
ben !részesitetbék és megkap
bá,k a 25 éves évforduló tis:zite.. 
letére a.La,pftobt emJ.élq>lakettet. 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
újítási hónap rendezésével ün
nepelték meg a IDOZJgalom ne
gyedszizados évlordulóját. A 

miskolci újítbk 15 leg:stlrere
sebb újításuklkal az orsz.ágos 
újítási .k:iáJlításon is 1'É6Zt vesz. 
nek. 

Újítók klubja 

A debreceni járműjavító 
művelődési házában 145 újító, 
valamint a KP.M. illetve a 
Vasúti Főosztály iképviselöi
nek, az üzem gazdasági és tö

megszerve:r.eti vezetőinek rész
vételével tartották meg az 
újítók, feltalálók tanácskozá
sát. Nagy László, a szakszer
vezeti bizottság termelési fe
lelősének megnyitó szavai 
után Szabó József főmérnök 
tartott beszámolót. 

Beszédében többek között 
elmondta, hogy a járműjavító 
dolgozói az elmúlt 25 évben 
mintew 9000 újítási jcivaslatot 
nyújtottak be, 11 ezek közűl 
3600 újítást be is vezettek, 
amivel 27 millió forint nép
gazdasági hasznot sikerült el
érni. Az újítóknak kifizetett 
díj másfél millió forintot tesz 
ki. 

A hozzászólásdk után az 
újítómozgalom 25 éves fenn• 
állása alkalmából megjutal
mazták, illetve kitüntették az 
üzem legeredményesebb úji
tóit. 

A debnloen.i �t6ság 
újítási ankétján 150 újító
s-zakwl.eményező és újítási 
megbízott előtt Szegedi Nán
dor vasútigaZ!§airo értékelte az 
újítómozgalom 25 éves .ered
ményeit. A beadott 15 885 ja
vasu:itból 527 3-.:Jt fogadtak el 
és 4211 újítás kerwZt megooló
sításrlJ. Erek :revén 69,5 millió 
forintoo megtakairítást értek el.., 
s a kitizetet1: újítási díjak ösz
� meghaladta a 3,2 millió 
!orln!tot. 

F,€Y dolgozó n� el & 
debreceni iga.z.gatóság wme-
tén a ltitváló feltaláló kitünte
t.ést, míg a kiváló újít6 jelvény 
arany fokozaitát nyolcan, ezüst 
fokozatát 13-an, bronz foko
zatát 20-an kapták meg az el
múlt negyedszázad során. Az 
ankét ürmepélyes perceit je
lentetúék, amLkor Sz.egedi Nán
dor va,,,7Ítigazgat6 öt újítónak 
átadta a Kiváló dolgozó jel
vényt és harmincan kapták 
meg a „25 éves az újitóm<>z
galom" emlékla-pot, valamint 
jutalomban is részesültek. 

A debreceni vasúti csomó
ponton - az igazgatóság terü
let.én elsőnek - megalakítat
ták az újítók klubját. A klub
ban tanáccsal, szakvélemény
nyel segítik az érdeklődó újí
tókat. A klub minden tagja 
évent,e leg)alább három újítás 
beadását_ vállaJta és azt, hogy 
tevékenyen kö2ll,emúködnek 
Debrecen állomás 560 millió 
forintos rekonstrukciójának 
végrehajtásában. 

L. J. 

VIGYÁZZUNK A KAJ.AUZKOCSIKRA! 
Szomballlely ís Pápa jó píldál mutat 

Sok a panasz azzal kapcso.. 
latban, hogy az ujonnan be
szerzett, milliós értékű pogy
gyászkocsikat a vasutasok nem 
beosiilik meg. (Lapunkban er
ről nagyobb terjedelmű cikke, 
is közlünk a közeljövőben -
111 szerk.) Persze kivétel i8 
akad, s most En"ől szeretnénk 

� ejteni. 
Szombathelv állornáS<ll!l de

cember 6-án vörö6bárcázták 
a 92.-17-902 számú kalauz-
kocsit, vonórúdék és -tőke 
javítása miatt. Kérésünkre a 
műszaki dolgoo:ók vállalták. 
hogy vonatunk indulásáig a 
javítást elvégzik. A forgalmi 
do!gooók ugyanalklkor az első 
szóra nyomban a javítóvá
gányra állitották a kocsit, sót, 
indulásig a kocsi külső taka
rítását (mooását) is bizt.osítot-

ták Ezúton köszönjük a 8ZOm• 
bathelyiek segítőkészségét, 
amit már sok esetben tapasz
taltunk. 

Pápa; is ilyen állorrws. Mi
vel jelenleg C6ak egy levelezó.. 
kocsink van, az állom.ás dol
gozói mindent el!követnek. 
hogy ei: mi.ndig rendben le
gyen. Az állomásfőnök azt is 
eLrendelte, hogy az 1348 és az 
1330 számú vonatok kfu:ötti 
ldóben kocsinkat az állomáson 
fűtés alá helyezzék. Mi, akik 
Budapest-Keleti pályaudvar lét• 
s-zámába tartozó vonatkísérők 
vagyun,k, úgy érezzük, hogy a 
dolgozókról való gondoskodás 
legszebb példáit tapasztaljuk 
Szombathely és Pápa állomá.. 
sem. 

Bandi Béla. 
Hideg Antal 

levelezök 



AZ 1973. ÉVI GYORSMÉRLEG SZERINT : 

A MÁV 363 ·millió utast, 
122 millió tonna árut szállított 

Ha munkásnő, 
akkor a sor végére ! ? 

Társadalmi ellenőrzést a lakásépítési kölcsönök szétosztásándl ! 

Korai lenne még a MA V el
múlt éVi mun,kájáról :reszletes 
elemz:'st adunk, annyit azon
ban 1nár megállapíthatunk: 
197 3-ban a száUítási igényeket 
szinte teljes egészében kieLégi
tettük, a beruházási egyensúly 
helyreállítása érdekében tett 
intézkedéseink eredményesek 
t10Lta.k és iie m keli szégyen-

keznünk az elmúlt évi gazdál
kodásunk miatt sem. Ezúttal 
csak átfogóa.n kÖt"Vonalaizzuk 
1973. éVi munilcánk eredmé
nyeit és h!Á!lyosságait, de ezek 
il.smeretében ls levonhatunk 
hasznos tanulságokat a ránk 
váró új feladatokra való fel
készüléshez. 

lett - nagyot kel! el.őrelép
nünk beruházásaink előkészí
tése, műszaki-gazdasági elem
ző munkánk megjavítása terén. 

Kormos, füstös, zajos mun
kahely a kovácsok múhelye. A 
kemencékben izzik az acél, 
amott íujtatók szuszognak, 
emitt az 1200 kilós ütősúlyú 
gőzkalapács dobol, de úgy, 
hogy remegnek tőle a falak. A 
pörölyvezető mert nem 
akad már régóta olyan férfi, 
aki elvállalná ezt a munkakört 
- csinos, szöke asszony. Amint 
vezérh a hatalmas gépet, min
den idegszála a munka tárgyá
ra, az üllőn formalódó ütköző
tányérra irányuL 

csönnel segíti majd, ez irányú 
kérését azonban nem teljesí
tették, holott mások, nem fi
zikai dolgozók is, részesültek 
ebben a kedvezményben. 

férje a bőrgyártó! kölcsönkép
pen 25 ezer forintot. Nem len
ne igazságos, ha valaki itt, is, 
ott is anyagi támogatásban ré
szesülne, miközben más szá
már:! ugyanez egy helyen sem 

Négymillió tonna áru 
terven felül 

A t1asúton eli;z<illitott !/63 
1niltió utas ugyan 1,5 száza
léka! kevesebb volt az előző 
evinél, azonban feladataink 
nem, csökkentek. Az utazási tá
volsig 1,6 százalékos emelke
désével az utaskilométer telje0 

sítmény bázis szinten maradt 
es jobbak a személyszállflt'ls 
minőségének javulására utaló 
mutatók is. Az utazasi távolság 
emelkedése anért követl,ezett 
be. mert a nemzetközi utasfor_ 
galom közel 1 százalékkal 
nöbt és a rövidtávú vasúti uta
zások ki>zútra terelésével egy 
idöben a távolsági utazás a 
közútról egYlI'e Jnkább a vas
útra áramlik. 

la.gos terhelés pedig kőze? 1 
százalékkal nőtt a bázishoz ké
pest. A késési arány egy száza
lékkal, a vonatácsorgások szá
ma pedig több mint 20 száza
lékkal csökk:mt. A vontató 
járművek jobb kihaszná;[ását 
bizonyítja a napi haszcmkllo
méter alakulása is. Jtz a vma
mos mozdonyolmál 1,1 sz-ízalék, 
a Diesel-mozdonyokná! 0,3 szá
zalékkal volt magasabb az elő
ző évinél. 

A MA V 1973. évi eszköz- és 
pénzügyi gazdálködása is lced
vezöen alakult. Az elmúlt évet 
jelentős többletbevétellel zár
tuk. A bevétel nagyobb há
nyada a szállítási volumen nö
vekedésével kapcsolatos, külö
nösen az export- és tranzit• 
szállítmányokból eredő tételek 
jelentősek. ltedvezően alakul
tak az alap- és meDlékJtevé
kenységhez felhasznált költsé
gek is. 

- Tökéletes összhangban 
kell lennie a kovácsokkal -
jegyzi meg mellettem Koczur 
István, a műhely egyik legré
gibb munkása -, különben 
egyetlen mozdulat végzetes 
balesetet okozhatna. De a ko
vácsok nyugodtak, Irénke 
megbízható, kitűnően érti a 
dolgát . • •  

Jó eredményeket értünk el a 
személyszállítás minooégi mu
tatóinál is. A késési arány és a 
menetrendszerűség komplex 
mutatója több mint 10 száza
kékkaJ csökken.t, vagyis ponto
,;abban közlekedtek személy
S7-állító vonataink éS ]l:evesebb 
volt a vonatácsorgás. Az uta
zási sebesség egy év alatt 
36,3 km/óráról 37 km/órára 
emelkedett, A vonatok zsúfolt
ságának kedvezőbb alakulását 
'szemlélteti az ülőhelyek átla
gos k.ihasználá'Si mutatójánaik 
több mint 2 százru1ék06 csök
kenése. 

Javult az állomási helyisé
gek és a vonatok tisztasága és 
fűtése, de ezzel korántsem le
hettinl{ élégedettek. Az utazó
közönséggel szemben tainusí
tandó udvarla:s magatartást il
letően .i& van még javítani va
lónk. 

Az ártmzállításban csúcstel
jesítményt értünk el : közel 122 

millió tonnát szá,Uítottunk, ami 
3.5 százalékkal, több mint négy 
milUó tonnával haladja meg a 
ta.valyi szintet. 

A belföldi és importszállítás 
csak mérsékelt.ebb ütemben, 
0,4, illetőleg 2,3 százalékkal 
nőtt l!l72-höz képest, az export 
t's tranzitforgalom azonban 

· igen intenzíven, 23,7, illetve 
10,1 százalékkal emelkedett 
egy év alatt. 

A tehervonatok utctzási se
bessége z,1 százalékkal, az át-

Kedvező eredményeinket 
meglevő eszközeink jobb ki• 
használásának, a szervezet
tebb, fegyelmezettebb munká
nak és nem utolsósorban mű
szaki-fejlesztési programunk 
megvalósításának köszönhet
jük. 

Az áruszállítási igényeket 
sztnte teljes egészében kielégí• 
tettük, bár az év utolsó hónap
jaiban kocsikiállítási problé
mák mutatkoztak. A MA V 
kö1'látozott teherkocsi-kapaci
tását elsősorban a legfonto
sabb, népgazdasági érdekeket 
s:wlgáló export és mezőgazda
sá,µ szállitáisokra, valamint a 
záhonyi átrakásokhoz kellett 
felhasználni, ezért bizonyos 
szá!Htási igények egy részének 
kielégítése 1974-re húzódott át. 

Az év utolsó hónapjaiban 
mutatkozó kapacitáshtányt 
még növelte a szomszéd vas
utak kMlátozott elegyfogadási 
képessége, amely nem követte 
a nemzetközi szállítási igények 
bővülését. Problémátnkat az 
üzemszervezési tevékenység 
fokozásáva,J. csökkenthettük 
volna, de a szomszédos vas
utak hasonló nehézségei miatt 
azokat egyedül nem tudtuk 
volna teljes mértékben kikü
szöbölni. Ebben az évben -
lehetőségeinkhez képest - na
gyobb gondot kelt fordítanunk 
a nemzetközi teherkocsi-gaz
dálkodásra és intézkednünk 
kell az árukárok csökkentésére 
is. Mindezt persze tígy kell 
végrehajtanunk. hogy a szállí
tási igényeket időben, gyorsan, 
biztonsá�osan és maradéktaQa• 
nul kielégítsük. 

Hatmilliárdot költöttünlc 
beruház:ásokra 

Az alaptevékenységet szol- llt1 csom6pontok éS il.1lömások 
guló vasúti ipar és építöipar fejlesztésénél, ígJI Záhony
tet-v szerint végezte fenntartá- körzet, , Szotnok-csomópont, 
si, gyártási és építési felada- Bp. Déli pályaudvar, Debre
tait és ezzel nagymértékben cen, Hegyeshalom, Rajka álló• 
hoz�ájárult ahhoz, hogy a• mások beruházási munkáináL 
J:\IAV 1973-ban jól látta el a Járműparkunk korszerúsfté-
szállítási feladatokat. se során beszerzésre ketiilt 22 

Beruházásunk 1973. évi villanymozdony, va!,amint 28 

munkájának eredménye - az nagy és 20 kis teljesítmény� 
üzemszervezési intézkedések Diesel-mozdony. Teherkocsit 
mellett - szoros összefüggés- mintegy 2800-at vásároltunk, 
ben van a vasútoo végrehaj- személygépkocsi{larkunk pedig 
tott korszerűsítésekkel. őssz- 53 darab négytengelyes kocsi• 
icasúti szinten több mint hat- val gazdagodott. Járműbeszer
mil!iárd forintot költöttünk :tési tervünk mintegy 100 szá
beruházásra melyböl 2 9 mil- zalékos teljesítése a beruházók 
liárdot a va'.súti hálózat fej- és szállítók szoros együttmú,
lesztésére, 2,2 milliárdot jár- ködé&át és Jó rnunMját dlcsé
műbeszerzésre, 830 milliót vél- ri. 
lalarti beruházások'l'a, 340 mil- . Szociális és lmmkavédelml 
liót pedig egészségügyi fejles2i- beruházási tervünket - 70 tésekre és egyéb kötelezettsé- millió forint t'áfOTdítással -gek teljesítésére foroíoottunk. ugyancsak teljesítettük. A vál-

A vasúti hálózat fejlesztésén lalati beruházásokon belül je
belül elvégeztük 215 vágány- lentős összeget - 265 milliót 
kilométer korszerűsítését és fordfto�mk járműjavító üze-
340 kitérő cseréjét. Megvaló- meink fejlesztésére, 105 milliót 
sult 14 állomáson a korszerű a vontatási s:w!gálat kotszerú
biztosítóberendezés felszerelé- sítésére és 154 millió szolgálta 
se és 94 kilométeren önmúkö• a pályafenntartás fejlesztését, 
dő. vonatbefolyás.olásra is ar- elsősorban a gépe5ítést. 
kalmas térközbiztosító beren• A beruházási egyensúly 
dezést létesítettünk. Sor kerül1 megteremtése érdekében tett 
60 fél-, illetve fénysorompó intézkedéseink helyességét 
il:1lembe helyezésére is. tükrözi a beruházások tet"Vezé• 

A vortlllvillamosftási mun- sében, műszaki ellenőrzésében 
káknál az előirányzott ütem és a pénzügyi fegyelem meg
szerint történt az előrehaladás. szílárdításában bekövetkezett 

Megfelelő volt a műs7aki mlnősée;i változás. 1974.-ben -
teljesítés a pályaudvarok, vas- eredményeink megtartása mel• 

Jobb 
együttműködésre 

van sz:ükség 
üzemanyag-ellátásunk egész 

évben biztosítva volt. Nem 
mondható el ugyanez az építé
si és fenntartási feladatokhoz 
szükséges anyagellátásról. Az 
évi beszerzési lehetőségektől 
eltérő felhaszná•lási igény, az 
építési és pályafenntartási ter
vek.tői való eltérés a munkák
nál problémákat okozott. (Pél
dául kábelel!átási zavarok, kü
Uinféle felépítményi vasanya
gok, kötőelemek, járműalkat• 

Sipos András főművezető is 
dicséri a húsz éve itt dolgozó 
Juhász Istvánnét, a Landler 
Jenő Járműjavító kovácsmú
helyének kitüntetett kiváló 
dolgozóját. 

- Sajnos, az öt férfi pöröly
vezet6ből már csak egy van, ő 
is nyugdíjba készül, ezért is 
érezzük, hogy nagyon meg kel! 
becsülnünk a bárhová odaál
lítható Juhásznét - mondja. 

részek stb. hiánya,) 
A jövőben az építési és Jobban oda kell figyelni 

fenntartási mllll1kák tel'vszerű 
végzésére és anyagellátására, 
valamint a felhasználó- és „Meg kell becsülnünk" az 
anyagellátó szervek közötti ilyen dolgozót - cseng a fű. 
jobb együttműködési-e kell tö- lemben még most is Sipos 
rekedni. András és a műhelybeliek 

Az eredményes ga2Jdálkodás szava. A párt- és a kormány 
lehetővé tette, hogy a kormány határozatai szintén megkűlön
által biztosított bérfejlesztése• böztetett bánásmódra kötele
ken túlmenöen - saját erőből zik mindazokat, akik a hozzá- ·  
- további béremelésekre is juk forduló munkások ügyes
sor kerülhessen. Közismert, bajos dolgait intézik. Juhász 
hogy az ipari és epítóipari Istvánné, sajnos, nem ezt ta
munkás ál!ománycsoportú dol- pasztalja . . •  
góz6k és termelést irányítók ,,Az a sérelmem - írta szer
átlagosan 7,5 százalékos bér- kesztöségünknek küldött leve-t 
emelésben részesültek. A kor- lében -, hogy az Énekes utca 
mányhatározat által nem érin- 11-13. szám alatt épülő szö
tett közlekedési munkás és ki- vetkezeti lakások elkészítésé
segítő állománycsoportú dolgo- hez szükséges anyagi támoga
zók április l-től 4,3 szúzalékos tást, a dolgozók által kért és a 
béremelést kaptak, és július 1- MAV által biztosított hosszú 
tól, a forgalmi vég.renajtó és lejátatú, kamatmentes köl
irányító munkakörökben, vala- csönösszegeket nem a hivata
mlnt az utazószemélyzetnél is los rendeletek szellemében 
sor került bérfejlesztésre. osztják szét, illetve ítélik oda. 

Az év közepétől bevezetett , Sokkal inkább érvényesül, relatív bértömeg-gazdálkodás hógy kinek milyen pártfogója 
a vasúti közlekedési tevékeny- van." 
ségnél újabb béremelést bizto- 1 Juhászné ezután megírta sítot_t. Az er�m_ényes gazdái- hogy - mivel nincs főbérleti kodast az 1s Jelzi, hogy a vas- lakása, és mert a XV. kerületi út összes dolgozójára vetítve bőrgyárban szerszámkészítőCsökkent az egy főre jutó ként dolgozó férjével, valamunkaóra és tµImunka ideje, 1 mint 15 éves kislányával lakik és valamennyi területen növe- a 75 éves anyósa egyszobás lakedett a munka termelékeny- kásában (vele együtt) - ő is sége. betársult 1972-ben a Landler A vasutas dolgozók munká- járműjavító dolgozói által létja· eredményeként elmondhat- rehotott lakásépítő szövetkejuk, hogy IV. ötéves tervünk zetbe. Joggal remélte, hogy a harmadik évét sikeresen zát-

1
300 OOO forintos építési költ-tuk. ség egy részének e.Jőteremtését 

Dr. Holló Lajos az üzem, illetve a vasút hosz-
szakosztályvezető l szú lejáratú kamatmentes kö-1-

A br,"gád szeret ... -t� ... 

A kecskeméti vontatá!t f6'nökség amnyplakettes Arpád szo
cialista brigádja a he,lyi gyermek- és ifjúságvédő intézetet 
patronálja. A brigádtagok eddig mintegy 30 OOO forint értékű 
társadalmi munkát végeztek az intézetben, ezenktvül az ott
hon 27 kis lakóját is többször vitték kirándulni. Képünk a 
brigádtagok legutóbbi látogatásakor készült, amikor átadták 

karácsonui ajándékaikat a kicsin11ekw.ek. 

Nem mindegy 
kinek adnak kö,csönt 

A budapesti vasútigazgató• 
ság igazgatási és jogi osztá
lyán - -ahol az efféle hite�
ügyeket intézik - gyorsan k1• 
derül, hogy a rendelkezésre 
álló keretet a T,özvetlen mun• 
kahely vezetösége által készí
tett sorrend szerint használják 
fet. Ez helyes, hiszen ott isme
rik a dolgozókat és köriUme
nyeiket, és ott kell a döntésért 
szemtlll szembe a vállain! a fe
lelősséget a közösség előtt. A 
Landler járműjavítóból érke
zett 34 kölcsönigény közül a 
vasút csak tizenhatot tudott 
1973-ban kielégíteni. Juhászné 
ebből azért maradt ki, mert a 
feLterjesztett névsorban ő ·a 32. 
volt. 

- A sorrendet � igazgató
ság soha nem cseréli fel? -
kérdeztem. 

- Nagyon indokolt esetben 
előfordul, de kizárólag a mun
kahely kezdeményezésére. A 
Landlerból például szintén 
kaptunk olyan kérést a leg
utóbbi keret szétosztásakor, 
hogy valakit, alti Juhászné 
után következett volna, ve
gyül� elöre. Az indoklás csu
pán az volt, hogy „egy nő i.s 
legyen a kölcsönben részesítet
tek között". Bár előzőleg is ka· 
pott kölcsönt irodában, admi• 
nisztratív munkakörben dol
gozó nő . -

Miért maradt ki 
Juhászné? 

A Landler járműjav!tó igaz
gatója .felháborodva vette tu
domásul, hogy a vállalat gaz
dasági, párt- és szakszerveze
ti bizottsága, KISZ-szervezete 
nevében munkálkodó 3 tagú 
bizottság rangsorolását valaki 
önkényesen megváltoztatta. 
Erről az szb-titkár csak annyit 
tud: szóltak neki az igazgató
ságról, hogy egy nődolgozót is 
beveszne!{ a kölcsönben része
sülők közé, mire ő azt mondta, 
hogy jó. A bizottság tagjai 
minderről ugyancsak nem tud
tak semmit, dc azért készek 
azonnal mentegetni a hahlatlan 
közömbösséget, amitől ők sem 
mentesek. 

- Juhászné szempontjából 
mindez nem érdekes - mond
ja a há(omtagú bizottság egyik 
felelőse. - ő ugyanis kezdet• 
től fogva tudta, hogy az álta
lunk készített i·angsorolásban 
a 32. helyre került. Mivel 
azonban csak 16 igénylő ké,·é
sl! volt telJasíthető, meg kell 
értenie, hogy miért maradt ki. 

- De hogyan kerülhetett 
Juhászné az utolsók közé? -
adódik a kérdés. - Húsz év a 
kovácsműhelyben, a sok tár
sadalmí munka, az elismeré
sek, a többi munkás véleménye 
- mindez nem számít? 

- Kérem, mi ezt ismerjük, 
és Juhászné( sokkal előbbre 
soroltuk volna, ha nem kap a 

biztosítható. 
A bőrgyárban, vagyis a Rá

kospalotai Bőr- és Műanyag
feldolgozó Vállalatnál megüt
közve hallgatják a járműjavító 
3 tagú bizottságának álláspont
ját, s a vezetök nem rejtik 
véka alá a véleményüket. 

A családot 

kétszeresen is súj:ották 
- Furcsán értelmezik ott a 

munkáscsaládok lakásépítésé
nek felkarolását, ahol megvon
ják tő!ilk mindazt, amit más 
vonatkózásban valahol kapnak 
- szól a szakszerv,ezeti bizott
ság titkára, majd kifejti, hogy 
Juhász István szerszámkészítő, 
vagyis Juhászné f�rje olykép
pen fordult kölcsönért vállal,a
tához (ahol három éve dolgo
zik), mintha a családtagjaihoz, 
rokonságához ment volna. ,,Be 
keli fizetni az építkezésre, de 
nincs annyi pénzünk" - kö
zölte. A vállalat nem tudott 
másképpen segíteni, gyorsan 
e�akított 25 OOO forintot a 
részesedési alapból, és odaadta 
,,rövjd visszafizetésre" - ma
ximum öt évre - a dOtlgozó
nak. 

- No, de ezért megtagadni 
Juhásznétól az igazi segítséget, 
a hosszú lejáratú kölcsönt? -
csodálkozik és még inkább 
bosszankodik a szakszervezeti 
bizottság titkárnője, majd 
megmagyarázza megdöbbenése 
okáit: - A családot tehát azzal 
is sújtották a maí megértő tá
mogatásunk után, hogy Juhá• 
szék most elesnek attól a ked• 
vezményt6l, amit a hosszú le
járatú (a vállalati fejlesztési 
alapból biztosított} építési köl
csön folyósítása esetén a laklú 
árából eiengedne az állam. 

Vál:alni kell 
a lefelősséget ! 

S van ennek az ügynek méi= 
egy nagyon fontos tanulsága. 
Mégpedig az, hogy semmiféle 
bizottság létrehozása nem 
menti fel a szolgálati helyek 
vezetőit, szakszervezeti biZott
ságait az alól a felEJlősség alól, 
amely a munkásokat joggal 
megillető „előnyök", juttatá
sok, kedvezmények biztosítá
sával reájuk háruJ. 

Nem vitatjuk: a Landler 
járműjavító vezetői és a köl• 
csönigényeket elbíráló, rang
soroló 3 tagú bizottság tagjai 
igyekeztek körülteklntően el
járni. Ennek ellenére: egyesek 
kényelmeskedtek, mások té
vedtek, felületesen döntöttek. 

Az ellenszer pedig adva van 
mindenütt. csak élni kell vele. 
Ez a társada.!mi ellenőrzés. 
aminek előfeltétele a nyílt, 
őszinte beszéd, a munkahelyi 
közvélemény figyelembe véte
le. Lakáselosztásról, építési 
kölcsönigények felterjesztésé
ről, illetve kielégítéséről � 
névsort feltétlenül ki kellene 
függeszteni a munkahelyen. :E:s 
vállalni a felelősséget! 

Nem úgy, mint most • • •  
Kovács József 

Korszerű oktatóterem épül 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 

A vasút egyre gyorsabb üte
mű fejlődése, a korszerű jár
művek és modern biztosító
berendezések, magasabb kép
zettségű, kellő szaktudású dol
gozólrnt is igényelnek. A MAV 
oktatási rendszere azonban 
ezzel a nagy arányú fejlődés
sel kOTántsem tartott iépést. 
Igaz, a vasúti oktatást. kikép
zést, kellő szaktudású és nagy 
szakmai ismerettel rendelkező 
oktatók végzik, akik igyekez
nek lelkiismeretesen - a sok
szor nem is nagyon hálás -
feladatuknak mostoha körül
mények között is eleget ten
ni. 

A vasút nemhogy nem ren
delkezik modern, az oktatást, 
a képzést elősegítő oktatóter
mekkel. de még az egyszerd 
szemléltető eszközök is kevéS 
szolgálati helyen találhatók 
meg. Különösen vonatkozik ez 
a forgalmi szakszolgálatra, az 
ott történő oktatásökra, kép-
1.ésekre. 

Az oktatás jelentőségét és 
fontosságát szem. előtt tartva 
a miskolci igazgatóság Igyek
szik a hiányosságot pótolni 
azzal, hogy Misk,;>lc-Tiszai pá
lyaudvaron korszerű oktató
termet létesít 

Kisvárdai JáRoa 
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A műszaki előrelépés és a f e jlödés gondjai 
. 

, 

a budapesti TBEF-nél 
Az ellentmondások eszten

deje. !gy foglalhatjuk össze 
röviden arokat az erófeszfté
reket, problémákat, amelyek 
reflektorfényt, de ugyama;kkor 
árnyékot is vetítettek a MAV 
Tát. '<özlési és Biztosítóberen
dezéri Ep!tési Főookség 1973. 
évi t.eV'él«;nYségére 

Az építés nagyszerű tényei
s-ól, a nehbségek okozta zök
kenókről bes2Jélgettiink Vich,a 
Sándorral, a pártszervezet tit
kárával, Bánsági Ferenc szb
titkárral és Tóth László fó
mémök.keL 

Vöröstéglás ház 
- Kezdjük az egyik legör-

-r,endete&ebb ténnyel - mond-

a Szántód-Kőröshegy-Bala
tonfenyves közötti szakaszt, s 
ugyanilyen jellegű munka 
folyt a Székesfehérvár-Mar
tonvásár közötti 57..ak.aszon is. 
Autcxmatlzálást hajtottak vég
re még a Budapest-Szombat
hely vonal egy szakaszán, 
a Veszprém-Herend-Város
lőd között, de itt - kábelhiány 
miatt - az üzembehelyezés 
még nem törlénh!rtett rneg: 

- Hadd tegyük hozzá; -
kapcsolódik a beszé!getéSlbe 
Bánsági Ferenc szb..titkár -
hogy a balatonmenti automa
tizálás külijn,ősen szívügyünk 
voU, hiszen Balatonfenyvesen 
ebben az évben olyan munlkás
szállást al.ak!tottunk ki, amely 
a főnökség dolgozói számára 
- egyidőben 50-60 fő részé
,-e is - nyári üdülést biztosit, 

· olyan Zakókocsik>kal fs, ame
lyekben víz és vmany is van. 

Kábelgondok miatt 

lemaradás 

Zamo!'sági Gyárnak adta át a 
vasútbiztosító berendezések 
gyártását. A változtatás már 
1972-től éreztette nogatfv ha
tását, hiszen a Ganz-g_vár még 
nincs teljesen felkészülve az 
új profilra. 

- Problémák vannak a jel
fogókkal. is, - kapjuk a felvi
lágosítást. - Ezeket ti Telefon
gyár gyulai gyáregysége kés::í
ti, de eddig még csak elenyé
sző számban szállítottak ilyen 
berendezést. 

A főnökség 1973-ban az em• 
litett nehézségek miatt, erőfe
szítései ellenére sem teljesít
hette 175 rni11ió forint árbevé
teli tervét. A háromnegyed év 
eredménye 125 miUió forint 
volt, s az évet 10-15 százalé
kos lernaradrussal. zárták. A 
munkakörülmények és a sz,o.. 
ciális helyzet javft.ásá:ra így is 
történtek int.é?-.kedések; a= ed
dig is biztosított modern rá
diók mellett a kihelyezett 
munkások 1974 elsö' negyedé
ben. folyamatosan televíziót f,s 
ksipnak; a lal:ókocsikban a 
pokrócokat paplanokkal kíván
ják felváltani. 

Man,s László 

„Kékfényes" búnözö 

Felismerték 
az expresszen 
A Lillafüred exp,-essz de

cember 13-án reggel is úgy 
robogott át Hatvan állomáson 
Budapest felé, mint máskor. 
Mégis történt valamd rendkí
vüli esemény. 

Egy papírszeletkét dobot le 
a forgalmi szolgálattevőnek a 
Nyíregyháza állomás létszá
mába tm1m.ó jegyvizsgáló. A 
papíron ez állt: ,.A televízió 
Kék fény műsorában tegnap 
este köTözött, szökésben levő 
Botos József a vonat első 
kocsijában utazik. A Keleti
ben rendör legyen az érke
zéskor!" 

Ami ezután következett, ab. 
ban már nem volt semmi 
rendkívüli : a ves2lé.lyes bűnö
ző az iga215ágszolgáltatás l<;e
zébe került. A Budapesti 
Rendőr-fókapitányság köszö
netét és elismerését fejezte ki 
mind a nyíregyházi vonallki
sérőknek, mind a Hatvan ál
lomáson közreműködő va;s. 
utasoknak. 

Sziies Ferene 

ja a párttit!kár, s kimutat a 
sz.éles ablakon a szernbe.n ter
peszkedő modern, vörös tég
la épületre. - Tavaly elkészült, 
és ez év elején hivatalosan ts 
átadják új egészségügyi és szo
ciáli.& létesitményiinkei, amely 
ideiglenesen 11uír üzemel. Há- . 
romszáz :férőhelyes nagy elő
adóterem, 120 főt elilelyezó 
munkásszá,l,Jás, üzemorvosi 
rendelő, beteg-fekbető s:oolba 
és tanácsterem reszl ezt az 
ép(Uetiét a főnökség új centru
mává. Ha hozzávesszük, hogy 
100 téróhelyes étterem is épült, 
egy modem üzemi konyhával, 
akkor képet alkothatunk anról: 
milyen jelentősen. gazdagiod
tunk 1973-ban. 

- Szintén 1973-ban kezdő
, dött - folyta,tja a párttitkár 
- . a Budapest-Hegyeshalom 
vonalon a relronstlru'kcióval 
� blz1xJsf tó berende-
:reselk fEilszerelwe. Ez a szaka- r--�----------------------

De temiészetesen a fő „hatl
színtiér" színhelyei a rn.agyaT 
vasutaknak az egész ország 
t.estét behálózó vonalai voltak, 
ahol szintén :nagyon sok min
den történt, az elmúlt eszten
dőben.. Tótk L,á,szló .főmérnök 
mondta el, hogy éppen német 
vendégek vannak hivatali szo
bájábaln: a Rákospalota-új
pest-Veresegyháza vonalon 
ugyanis német 1'e:nd.szerű biz
tosító berendezést szerelnek, s 
-most zajlanak az átadás nap• 
;Ja!. 

Keresztül-kasul 

az országban 
Az elvégzett és a még !olya

matban lévő munkákat hosz
szansorolják. Tavaly került 
oor a Rákos-Szolnok vonaJ 
viUamosílására, s egyik főfel
adatk:ént keze1ték a szolnoki 
személypályaudvar rekoo
strukcióját. A Budapest-Ve-
1'esegyháza-Vác vonalon is 
NDK-rendszerű biz!,osiiói be
rendezés fel.s.zerelése és üzem
behelyezése törtlént meg. 
Az Óbuda-Esztergom-A!• 
má,sfű.zitó vonalon viszont 
szovjet rendszerű, külsőt.éli, 
klorszerű biztosífuerendezést 
.szereltek fel. Aut.omailizálták 

srokra bontctt munka négy LEN 
' , 

éven át tart. majd. szép fel- GYELORSZAGBOL: 
adat volt a Déli pályaudvii„ 
rekon rtru..1«:lója jegyében a 
távközl-ési és hangosítási mun
kák elvégzése is, s Nyíregyhá
za állomás második vágányá
nak építésével kapcsolatos 
üremalatti munka, amely a 
biztooítóberenderes kiegészíté
sére irányult. 

Speciá l is kocsik a MÁV-nak 

- De melyek is voltak a 
];>eszélgebés elején említett 
problémák, nehé1.1Ségek? 
ikérdezzük. 

- Fe1,a.dataf-rik elvégzéséhez 
nem volt eleoendő kábelünk -
mondja Vicha Sándor. - Ezért 
kellett Import-lehetőségeket 
keresnünk: a csehszlovákiai 
decini kábclgyárból azóta már 
10 kilométe,- hosszúságú kábelt 
kaptunk, s további 10 kilomé
ter úton 1'4n. :J!)z;t a kábel
mennyiséget a Mezótúr-Gyo
ma köZÖtti 19 kilométeres sza
kaszhoz használjuk fel, 6 a to
Vlá.bbi mennyiség Lökös.'iázáig 
oldhatja majd meg kábelfek
tetési gondjainkat. Ezen a vo
nalon az új (1v végig kell be
fejezni a Villamosítást és a 
hfroközlő berendez.élek korsze
rúsítését úgy, hogy ereket a 
szükséges védőkapcsolásokkaJ 
is eJlásuk. 

Megtudtuk, hogy a felvető
dött zökl<enökben nagy ré,rne 
volt annak a profil-változta
tásnak, hocy hoSszú évtl.redek 
gyakorlatával S7emben ez év
iöl a Telefongyár a Ganz-Vil-

Gazdaságtalan és fölösleges 
lenne valamennyi KGST-or
szágban az öss1.es kocsití
pus gyártására berendezkedni 
ezét-t a lengyelorszá;;i Swidni� 
cán múködó vagongyár kapott 
megbízatást a poranyag- és 
bizonyos vegyianyagokat szál
lító tartálykocsik kész.ítésére. 

A Magyar Allamvasutaknak 
decemberben adták át a tim
földszállitó-!artályok első 10 
darabból álló típussorozatát, s 
ugyancsak decemberben 20 
darab klórbenzol (tömény 

kénsav) szállító tartálykocsit 
is szállitott a MAV-nak a len
gyelországi vagongyár. 

A kocsik műszaki átvételé
vel Laszló Károlyt, a szegedi 
vontatási főnökség kocsijavi
tó-műhelyének veretójét bízta 
meg a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium. Képünkön : 
László Károly (középeI)) a len
gyel gyár mérnökével és a 
meo-vezetőhelyettesével a 
ll.lA V-kocsik átvétel-e után_ 

Dr. Bánkfalvy Gynla 

."li 

Huszonöt éves a KGST 
· 

uszonöt évvel ezelőtt, 1949 januárjában Mosz��ába� 
D megalakult az európai szocialista országok . UJS�ex:u 

nemzetközi szervezete, a Kölcsönös Gazdasági Segitseg 
Tanácsa. Létrejöttének célja a szocialista országok építő mun
kájának gyorsítása, a kapitalista embargó elleni védekezés„ a 
nagy szériákban való termelés lehetőségeinek megtere".'ltes�, 
piac biztosítása az egyes szocialista országok gazdasági feJ
lettsége közt történelmi okokból mutatkozó szintkülönbségek 
felszámolásának elősegítése. 

A KGST-hez tartozó országok összterülete ZS millió négy
zetkilométer a Föld területének majdnem 19 százaléka. La
kosságuk 348 millió, ami nagyjából a Föld lakosságának 10 
százalék.a. Földünk leghatalmasabb gazdasági közössége. 

A 25 év meggyőzően bizonyítja a lefektetett alapelvek he
lyességét, a szocialista országok gazdasági együttműködésének, 
az integráció elmélyítésének hatalmas lehetőségeit. 

A jubileum alkalmával tegyünk rövid áttekintést a vas
utak szemszögéből. A KGST-országok vasutainak áruforgal
ma közel 60 százalékát teszi ki a vilá.g összvasutain lebonyoli
tott áruforgalomnak. Majdnem 17-szer annyi, mint a Közös 
Piac országainak együttes vasúti áruforgalma. A vasúti köz• 
lekedés a KGST-országokban még igen hosszú ideig megtart
ja alapvető szállítói szerepét, részarányában csökkenő, de vo• 
lumenében mérsékelten emelkedő tendenciával. 

ülönösen fontos a vasúti közlekedés a KGST-orszá
K gok egymás közötti és más országokkal lebonyolított 

forgalmában. A tervezési és közlekedési szakemberek 
kiterjedt tudományos kutatást végeznek a közlekedés, ezen be
lül a vasút jövőjének kidolgozására. A Komplex Integrációs 
Program nagy teret szentel a nemzetközi vasúti szállítások
nak. 

A határállomások, fővonalak, rendező pályaudvarok kapa
citásának növelése mellett nagyon jelentős a kocsipark fejlesz
tése. a rakodás komplex gépesítése és automatizálása. Ki• 
emelt téma a fuvarozás egyenletességének, ütemességének ja
vítása, a fuvarozási sebesség növelése, a tartózkodások, üres 
futások csökkentése, a nemzetközi kocsiforduló gyorsítása. 

A nemzetközi munkamegosztás egyik legfontosabb esz
köze a korszerű szállítási módszerek, a konténerizáció, a ra
kodólapos szállítás fejlesztése. A konténe,-es fuvarozási 1'end
szert metöen igen jelentós az 1971-ben Budapesten kötött 
egyezmény. 

A vasutak képviselői konzultációkat folytatnak a nemzet
közi forgalom fejlesztésének fő irányairól. Előtérbe került a 
modem vontatási nemekre való áttérés befejezése, a forgalom 
irányitásara szolgáló korszerű berendezések további bevezeté
se. Folyik a teherkocsik szabványosítási programjának kidol
gozása és végrehajtása. A korszerűsítés terén a következ6 
evtized egyik legjelentősebb intézkedése kétségkívül az ön
működ-ő kapcsolószerkezet bevezetése lesz. 

A 
z átrakó határállomásol{ munkájának könnyítése mel

lett a Komplex Program az átrakás nélküli árufuvaro
zás fejlesztését is szorgalmazza Ez mindenekelőtt a 

forgóvázcserés forgalom optimális méretű növekedését jelen-
ti. Ez igen jelentős lesz főleg a vegyi áruk, az átrakásra ké
nyes, vagy egyáltalán át nem rakható áruk tekintetében. Az 
irányvonatok számát a nemzetközi forgalomban is emelni ki• 
vánják. 

A Komplex Program célul tűzte a szállítások egyenletes
ségének növelését. Megoldására két módszert szorgalmaznak.: 
az elöszál!ításokat, az év kevés bé terhelt időszakaiban illetve 
a szállíttat6 felek egyenletesebb feladását. Ennek jel�ntósége 
főleg akkor mérhető le, ha figyelembe vesszük, hogy csúcs
időszaki szükségletre egy vasút sem méretezheti a kocsipark
ját. Ez hallatlanul nagy és indokolatlan beruházási terheket 
jelentene, egyben nagyon gazdaságtalan kihasználatlanságokat 
más időszakban. 

A -nemzetközi együttműködés kiemelkedő szervezete az 
OPW, a k�zös teherkocsipark. Ez a szervezet k01'ai i7'tegrációs 
szervezet�e'!-t, magyaT kezdeményezésre már 1964-ben megke7dte _m.ukodé�ét. A park az üres futások mennyiségének és ara:iy�mak �sokkentésével relatív kapacitásnövelést jelent. 
T�l�es1tmenyevel ma már domjnál a KGST-országok nemzetko�1 . árufuvarozásá_nak lebonyolításában. Életképességét bizonyit;a, hogy nagysaga megkétszereződött. 

A KGST-országok magasabb szintre kívánják emelni a nemzetkö�i �tasközlekedést Is. A Komplex Program két fontosabb cel\otúz_ése: a gyorsforgalmú vonatok hálózatának megteremtese, illetve a háló- és étkezőkocsikat üzemeltetd vállalatok eflyüttmúk_ődésének fejlesztése. A nagysebességű 
"o�a!o� hálozatat elsosorban a fővárosok, valamint a nagyobb u_duloközponto!t és Ipari centrumok között tervezik. Az utazási sebesség novelésében a különböző műszaki intézkedések m�;ett �elentős __ helyet foglal el a határállomási tartózkodások O?m1málisra csokkentése, a hatósági vizsgálatok egyszerűsí-

______________________ __:_ _____ ___: 
tese. 

HAT HÓNAP AZ NDK VASUTASAI KÖZÖTT 

Tapasztalatcsere az erfurti vontatási telepen 
A szocialista országok vas

utasai sok vonaJrnzásban köl
csönösen tanulhatnak egymás
tól - ez a meggyőződés erő
�ödött meg bennem a Német 
Demokratikus Köztársaságban 
töltött hathónapos tanulmány
utam során. A fél év alatt 
alkalmam volt a Deutsche 
Reichsbahn erfurti vontatási 
telepén tanulmányozni a mun
ka szervezését, irányítását, 
amit részben megkönnyített, 
hogy a szervezési felépítés ott 
is ugyanolyan, mint nálunk, a 
MA V vontatási telepei részére 
kidolgozott új függelmi rend 
S?Jerint. A munkára a begya
korlottság, a gördülékenység 
és a fegyelem jellemző. 

Bizton ág és takarékosság 

A Német Demokratikus 
Köztársaság népgazdaságában 
mindenütt - igy Eríurtban is 
- érvényesül a jelszó . R e n d, 
f e g y e l e m, b i z t o n s á g  
é •  a l e g s z i g o ,- ú b b  t a
k a , é k o s s á g I A népgazda
ságnak ezt a je1szavát saját 
munkájában mindenki szem 
el6tt tartja. 

Számomra érd-?kes vo!lt, 
hogy a DR-nél a műszaki ko-

csiszolg'Ílat külön szolgálati 
ág. Talán ez is szerepet ját
szik abban, hogy a vasúti sze
mélygépkocsik tisztaságára na• 
gyobb gondot fordítanak, mint 
nálunk, illetve, hogy eredm�
nyesebben megoldják a kocsik 
takarításával, karbantartása
val összefüggő gondokat. 

A helyzet ismerete 

nem minden 

A vontatójármdvek üzeme
lésével kapcsolatos tapasztaJa
tok &szegyűjtésére. elemzésé
re ott már rendszeresen hasz.. 
nálják a számítógépeket. Er
furtban egyébként gőz-, Dlesel• 
és villamos mozdon,yok.at egy
aránt üzemeltetnek. A nálunk 
jól bevált, szovjet gyártmá
nyú M62-es Diesel-mozdony<l4 
kat a német vasutasok is di
csérik, s náluk ezek a vontató
járművek a 120-as sorzatszá
mot Viselilt.. 

Tapasztaltnm ezt is, hogy a 
�zolgálatt utasítások szövegei 
világosak, egyértelműek, amit 
eleve biztosít, hogy azok kidol
gozásába a külszolgálati fő
nökségeket is bevonja a vas
út felső vezetősége. 

Feltűnt, hogy a vasútnál is 

állandó törekvés mutatkozik a 
tudományos eredmények, a 
korszerű eljárásmódok mi
előbbi üzemi alkalmazására. 
ll:rdekes továbbá. hogy a veze
tést, a vezetóképzést általá
ban nem a he yzet egészének 
tokéletes ismerett:re alapozzák, 
h8íllcm azt várjúk tőle minde
nekelőtt, hogy a megkívánt 
állapottól való eltérést, az at
tól való különbséget lássák a 
vezetők, és törekedjenek az 
eltérés csökkentésére vagy 
megszüntetésére. A gyakorlat
ban ennek igen nagy jelentő
sége van, hiszen gandoljunk 
csak arra, hogy nálunk igen 
sok, a helyzetet tökéletesen is
merő vezető található a szol
gálati fónökségekhél, viszont 
lényegesen kevesebben vannak 
köztük olyanok, nklk céltuda
tos következetességgel tesznel{ 
is valamit a .. jó1 ismert" hely
zet javításáért. Az erfurti von
tatásnál különben azt ts meg
figyeltem. hogy a vezetök, tl
letve részlegek, munkakötök 
felelóssége és feladatköre vi

lágosan elhatárolt. Az ott töl
tött félesztendős tartózkodá
som alatt „kinclt a dolga?'' -
jellegű Illetékességi vita egyet
len egyszer sem fordult elő. 

Az NDK-ban közismert 
mL:nkae··őhiányra jellemző, 
ho s 112 orsz;íg déli teTületein 
fekvó vontatási telepei, - az 
egyes munkal,öröktól függően 
- 15-30 százalékos Létszám
hiánnyal dolgoznak. A munka 
elvégzé.;ét azonban minden kö
rii.l ménye k között biztosítja a 
munkásai, és a 1,·ezetők -magas 
színvonalú munkaerkölcse, kö
telességtudata, fegyelme. A bé
rezés teljesen kötődik a betöl
tött munkakörhöz és a felmu
tatott teljesítményhez. 

e 
supán néhány formáját és módszerét ismertettük a KG�T-orsz_ág?k vasutai közötti kapcsolatnak és 

_ . egyut�műkodesnek. ipgy részük ma még csak a keooeti sta.d�umát éli, d� néh�ny ev múltán éreztetni fogja gyilmölcsozo hatását, _ b1zonyttva a KGST jelentőségét fontosságát sok esetben meg fel sem mérhető jelentőségét. 
' ' 

TÍZ ESZTENDŐ TITKÁRI POSZTON 
Negyven évi vasúti szolgálat 

után nyugdíjba ment Süveges 
István főellenőr, Gyula állo
más raktárnoka. Több mint 10 
esztendőn at töltötte be dolgo
zótársai bizalmából az szb-tit
kári tisztet. Nyugdíjazása al-

K elf enek az új ismeretek �=�1
cs

:e�i
h

�e� 
biwttságánaik ti tkám adta át 

A tanulmányútról készített nís7.ére a kiválóan végzett 
beszámoló jelen!é5ben sokkal ·  mozgalmi tevékenYfiég elisme
részJetesebben ramutattam a réseként a Szakszen,ezeti Mun• 
hasznosítható tapasztalatokra. káért kitüntetés airany fukoza.. 
Kétségt.elen, hogy e tapasztala- tát. 

más dolgozói az szb-titkár 
egyik legközvetlenebb munkatársát: Szabolcs János föellen
őrrt ,az állomás másik raktár
nokát, aki 36 évi vasúti szolgá. 
latot hagyott maga mögött, 
ami.kor elérkezett számára a 
megérdemelt pihenés időszaka. Horányi Lá8zl6 állomásfőnök 
- méltatva a két derék vasu
tas megannyi érdemeit - az 
ünnepségen igen nagyra érté
kelte Szabolcs János szaksze,,_ 
vezeti vonalon t>égzett tá1'11a• 
dalmi munkáját ts. tok �kelés�\ !"Ileghonosítása, Ugy�or búcsúztatták és 

valamint az UJ ISillerebek gya- megajándékozták Gy,ula álla
korlati átvétele további meg-

Roldizsá.r Gyula 
fontolásokat Igényel, az azon
ban máris egyértelműen meg
állapítható, hogy érdemes a 
baráti, szocialista országok 
vasútjait, gondjaikat és törek
véseiket alaposabban megis
merni. 

A mozgalom veteránjai 

Ez feltétlenül kedvezően 
hat saját munkánk szervezésé
re, gazdasági eredményeink 
növelésére. 

Gelsz Mihály 
MA V Pécsi Igazgatóság, 

vontatási osztály 

A szakszervezeti mozgalom 
veteránjai közül huszat ven
dégül látott és megjutalma
zott az ó€Jv végén a vasutas
SXS!ksrervezet budapesti terü
leti bi-z;ottsága. 

Rékasi István, a területi 
bizottság titkára meleg sza
vakkal köszöntötte az Idős 
vasutasokat, s átadta részükre 
a szaksrervezet ajándékát. 

A pohárköszöntő után klala-

kult baráti beszélgetés során 
a veteránok emlékeztek az 
egykori harcokra, a múlt küz
delmekre. Elmondták továbbá, 
hogy még most is mi:ndaoy
nyian végeznek szakszervezeti 
munkát a nyugdíjasok köré
ben, s ez a tevékenyi!ég - a 
másokért vállalt társadalmi 
elkötelezett:ség - ad erőt ah
hoz, hogy a továbbiakban :i9 
ugyanígy munkálkodjanak. 



• MAGYAR VASUTAS 

M UNKA VÉDEL EMRŐL M INDENKINEK (X.) 

Mikor nem ismerik el a baleset 
üzemi jellegét? 

A balesetek üzemiségenek nek tartam kliemeln:i, hogy a 

megítélésénél előfordulnak sz1zbá.lyzat szempontjából az 
olyan esetek, amelyek sok olyan baleseteket is üzemi 
utánjárást okoznak a sérül- • balesetnelk kell tekinteni, 
teknek. Nem egyszer megtör- amelyeket a vállalat működé
tén.ik, hogy egy sérülés jelle- sí körén kívül eső elhárítha
gét a helyi szalkszolgálati szerv tatlan ok, v.alamint kizárólag 
szakszervezeti bizottságának a károsult dolgozó elhárítlia
dönté,'<?"-el ellentétben a MAV tatlan, vagy vétkes magatar
lv1/U,{1díj Hivatal nem ismeri el tása ok-0zta. Továbbá üzemi 
üzemi balesetnek. Ebből adó- balesetnek tekintendők á7,ok a 
dik, hogy a sérülteknek két sérülések is, �elyek nem a 
különböző szervtől, olyan egy- munkaviszonyból íolyó köte
másnak ellentmondó írás van lezettségek teljesítéséből e1-ed
a birtokukban. amely az egyik: nek. Ilyenek például az alko
szerv részéről elismeri a más1k holcs befolyásoltság folytán a 
szerv részéról pedig nem isme- vonatból való kizuhanás és 
ri el a sérül-és üzemi jellegét. ebből eredő sérülés, vagy ál
Az utóbbi döntés azt jelenti lapotváltozás; az alkohol fo
a betegállomúnyban tartott gyasztásból bekövetkezett esz
dolgozónak, hogy a betegségé- mél.etves2l:oéS é; ebből ei-edő 
nek időtartama alatt nem jo- fulladás; 1ekete íuvarból ere
gosult a megkülönböztetett, és dő, vagy fusizásból keleth--ezett 
lényegesen kedvezóbb társada- sérü1és; elfajult játékból ere
lombizto&ítási szolgáltatásr-.1. dő enyhe lefoJyású vagy sútyos 

Háromlile tényál'ás 

Ahol n dolgozók nem isme
rik kellően az üzemi balesetek 
eLbirálására vonatkw.ó és je
lenleg érvényben lévő jog:sza
bályouíst, nem tudják elkép
zelni : hogyan lehetséges, hogy 
két szerv egyazon sérülésnél 
kétféle döntést hozhat. Ebből 
ikövetkezi:k, hogy a balesetet 
szenvedettek közül so1'an a 
legkülönbözőbb fórumokhoz 
forduln&k valós, vagy vélt pa
naszuk orvoslása érde'kébt."ll. 
Ilyenkor az ügyintézés lassan 
halad, a panasz fölöslegesen 
jloglalkoztat olyan szerveket, 
amelyek nem illetékesek an
na,k intézésében. 

Ezeku� lássuk: mi a teen
dő akkor, ha a dolgozót bal
eset éri? 

(rokkantsággal járó, halált 
ok<>í'-Ó) sérulás stb. 

A :szabályzat a1kalmazása 
merint visront nem minősül 
üzemi balesetnek az a baleset, 
amely a vállalat területén 
1>'J)ort- és kultúrális rendezvé
nyek során keletkezett, vagy 
munkásszálláson következett 
be, toi:ábbá, ha az a rendsze
res személyi használatra ki
adott jármüvön nem a mun
kával összefüggésben kövefilce
zett be, kivéve, ha a baleset a 

vállalatnak felróható müszaki 
hiányosságok kővetkezmén11e. 
Ide tartJOzik még az úti baleset 
(lakástól a munkahelyig, vagy 
fordítva) ki,véve, ha a baleset 
a vállalat saját VaJsY bérelt 
járművével történt. 

A leírtakból' kitűnik, hogy 
a 3/1967.(VII.21.) SZOT sza
bályzat alapján kivizsgálásra 
kötelezett 6ériilések, éppen a 
különböző jogpolitikai oéJ,kitű
zések miatt, nem minden eset
ben alapozzak meg a társada
lom1Yi2l!P&itási 500lgáltatás 
szempontjából elismert üzemi 
baleset fogalmát. 

Hová kell fordulni 
vila esetén? 

Ha a s-Labályzatból adódó 
üzemi baleset tek:Lntetében a 
szakvonali szerv éti a sérült, 
vagy a szakvanali srerv és a 
helyi szakszerveret megbi2X>tt
ja között vita merül fel ak
kor: 

SZOT Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság; és a KJ"M kép
viseletéből áililó fel.szólamwsi 
birottságnál. Végső soron pe
dig a bú·óság dönt. 

Ennek a szabályO'Zásn.a,k 
ig,em lényeges résre az a kité
tel, miszerint a dolgozó gon
datlansága, felelőtlensége, te
hát az a körülmény, hogy a 
baleset bekövetkezését vigyá
zatlan.ságával, hibás magatar
tásával elómozrlította, esetleg 
saját maga idézte elő - a 
szándékosság esetét leszámítva 
- a baleset üzemi jeLbegét 
nem érinti. Nem lehet a bal
eseti el.látást azon a címen 
sem megtagadni, hogy a bal
eset azért !következett be. mert 
a sérült a reá vonatkozó bal
esetelháritó óvórendszabály 
eUiírásainak nem tett eleyet. 

Nem minősül 
üzemi ha/esetnek 

A társadalom.biztosítási szol
gá.Jtatás szempontjából álta
lában nem minősülnek üzemi 
balesetnek az alábbiak: 

- hosszabb ideig tartó hő
mérsékleti behatás által elő
idérett .károsodás, mert az .il
talában előre látható és meg
felelő védekezéssel elhárítható. 

- a megfeszítJellt munka kö
vetkeztében beállott idegÖSSze
roppanás, mert ez az idegrend
szer húzamosabb időn át tartó 
tú12JOtt igénybevételének kö
vetkezménye, 

- s végül az ellnezavar. 
(V onatössreü tköz.és esetén az 
idegösszeomlás, vagy az elme
zavar balesetnek minősül, még 
akkor is, ha a külső erő küz
vetlen behat.ás,ától függetlenül 
ikövet.lcezett be. Ilyen esetben 
aron!x..n a MA V Nyug'tlíj Hi
vatal véleményét kell kérm.) 

Befejezésül szeretnénk fel
hívni az olvasók figyelmét ar
ra, hogy előző cilckiinokben gé
pelésből adódóan sajtöhiba ke
letkezett. i'\.z első hasáb 6. bek. 
8. sorában „v .!SZT" helyett 
VSZT, a második hasáb 2. bek. 
4. sorában „ VMSZ" helyett 
„VSZT" és ugyancsak ebben 
a hasábban a 3. bek. 7. sorá
ban „beteg:nyilvántartás" he
lyett balesetnyilvántartás" ér
tendő. 

Takács Jó,;sef 
(Vége) 

CIKKÜNK NYOJIÁN: 

Jutalom a jó munkáért 
A Magyar Vasutas december 

1-i számában Tiszta Váróte
rem, ragyogó ablakok cimmel 
dícséró sorok jelentek meg 
Várpalota állomásról. Ezzel 
kapcsolatban értesítem a szer
kesztőséget, hogy Csepi István
né állomási takarítónőt példa
mutat.6 munkájáért elismerés
ben és pénz}utalomban rl!!sze
sítettem. 

A Magyar Vasutasnak is kö
szönöm, hogy segíti a kultu
rált utazási körülmények ja
vítására irányuiló eráfeszíbé
seinket. 

Szabó Béla 
vasútigazgató 

Öt sorompó helyett: 
egy felül járót! 

Alábbi javaslatommal 
úgy gondolom - a szakértök 
is egyetértenek: 

Ha a Szeren.cs és Sátoral
:jaújhely kö2i:'A:ti 210. számú 
szelvényben levő útátjárónál 
- kedvező helyen - egy köz
úti felüljáró épülne, nem ke
vesebb, mint öt útátjárót le
hetne megszüntetni. Ennek az 
öt, gyérforgaJmú átjárónak a 
fenntarbása (három és fél dol
g,o,zó munkabérével együtt) 
nem kis Ö5Szegbe kerül, ráadá
sul a sorompós átkelés nem is 
biztonságos. ugyanakkor gyak
ran várakozásra készteti az át
haladókat. 

Borkuii András, 
váltóőr, Olaszliszka 

Néhány perc,n múlik ..•  

Talán még nem késő fel
hívni az új menetrend ikészí
tőinek figyelmét az.okra az 
utasokra, akik éjszaJkánMnt 
Dombóvár állomás várótermé
ben tengődnek a rossz átszál
lási lehetőség miatt. Jó lenne 
rajtUk segíteni. 

Ezek az utasok Veszprém 
felől érkeznek 19 óra 17 perc
kor, a 6011. számú vonattal, 
és a pusztasza:bolcs-budapesti 
fővonalon folyta,tnálk útjukat, 
csakhogy 19 óra 03 perckor 
elmegy az utolsó, az 1911. szá
mú vonat. Niinos más válasz
tásuk: hajnali 2 óra 16 percig 
várnak a gyorsra, vagy a 3,25-
kor induló !."ZJemélyVonatra. 

Jogga,J. kérde'Zlheti1k: .,Hát 
nem a vasút van az utaso
kért . • .  ?" 

Bódogh Mihály 

19'74. JANUAR 18. 

Jf egjegyezzük: 

Több Illegbecsülést aioknak, akik 
leleplezik a kocsirongálókat! 

Bogná1' Károlv, lapunk régi tudósítója írta meg szerkesz.. 
tő5égünknek az alábbi esetet: 

December 20-án, a Budapest-Tapolca között közlekedő 
1116. számú személyvonat jegyvizsgálója, Orbán Ernő, kocsi
rongáló huligánok garázdálkodásáról értesítette Badacsony
tördemic-Szigliget állomást. A forgalmi szolgálattevő, 
Kajtár László tartalékos - mivel a négy „fenegyerekkel" 
nem volt tanácS-Os a vonaton szembeszállni - telefonon kérte 
Tapolcáról, hogy várják rendőrök a vonatot, Teldntve azon
ban, hogy a két állomás közötti 10 kilométeres tá...-o!ságot a 
vonat néhány perc alatt megteszi (és mert a rendőrség nem 
tudott gyors segítséget igérni) Tompa Károly forgalmi szolga
lattevő - aki egyben KISZ-titkár is - a tapolcai vasutasok
ból „rögtönzött karhatalmat" szervezett. 

Amint beérkezett a vonat, a tapolcaía1: nyomban elfogták 
a négy fosztogatót. Hiába dobálták el futás közben a személy
kocsikból kiszerelt égőket, foglalatokat, alkatrészeket, a vas
utasok összeszedték és átadták azokat is a később odaérkező 
rendőröknek. A jómadarak hamarosan bíróság előtt felelnek 
tetteikért. 

Tudósítónk azzal fejezi be levelét, hogy az ügyben sze-
replő vasutasok - akik közül htírman önkéntes rendőrök -
dicséretet és jutalmat érdemelnek. 

Miért? Ez talán nem természetes? De igen, csak éppen 
nem minden1ci szerint. Legalább is erre utal, hogy Bányai 
Sándo1' miskolci vonatvezető - aki a múlt év elején hasonló
képpen garázdálkodó kocsirongálókat tett ártalmatlanná a 
428-as számú éjszakai vonaton, a szolgálaton kívül Adácsra 
utazó, a Keleti vontatási főnökség létszámába tartozó Bencsik 
János mozdonyVezetővel együtt - még csak egy elismerő 
szót sem kapott feletteseitől. Igaz, hogy a főbűnöst több mint 
egy évi szabadságvesztésre ítélte a gödöllői járásbíróság a 
vasúti kocsik rongálásáért, de Bányai Sándort a. vonaton uta
zó huligánok leköpdösték, Benesi/. Jánost pedig életveszélye
s� meg_fenyegették. Tanúként kétszer utaztak saját költségü
kon a birósagra (,,Önök vasutasok, tehát útiköltségre nem tar
l;qna:k igényt" - mondta egyszerűen a bíró), ezenkívül• a szolgálat alóli mentesítés is keresetveszteséggel járt. . • :- Higgyék el, ha jutalmat nem is vártam, egy dicsérő 
szo 3ólesett vol11,a - panaszolta nemrég a miskolci vonatvezető, akárcsak a Keletibe tartozó kollégája. Különben annak idején mindketten eseménykönyVi jelentésben tárták a történteket szolgálati főnökségük elé. 

- Mi történt a jelentés után? - érdeklődött szerkesz
�günk: munkatársa a Keleti vontatási főnökség vezetőjénel. 

- En bizontt nem tudom - hangzott az 6színte válasz. 
Meg ke!lene • kérdezni Bencsik mozdonyvezetőtől, de ő m-0st betegallomanyban van. Majd elküldök valakit a lakására, Adácsra, ha ez olyan sürgős . • .  

. Nem! nem annyira a sürgősség a fontos, hanem annak 
felismerese. hogy a kocsirongálók leleplezése ártalmatlanná tétele mindannyiunk érdeke. 

' 

K. :s. 

Köszönet a gyógyításért 
A múlt év nyarán bal bo

ka- és sípcsonttörést szenved
tem, s egy ideig az egri kór
ház baleseti osztályán ápol
tak. Idős, nyugdíjas vagyok, 
sérülésem nehezen gyógyult, 
eziért a kórház javaslatára a 
MAV Egészségü!111i Közpon, 
további kezelésre Bq.dapestre 
utalt. 

A sikeres gyógyításért ez-

úton mondok kösronetet a 
Frankel Leó utca 54. szám 
alatti reumaosztály dolgozói• 
nak, e1SÓ60rban Kovács. főor
vosnak és dr. Kós Éva osztály
orvosnak, akik bárom héten 
át lelkiismeretesen fáradoztak 
értem. s ugyanezt teszik vala• 
mennyi betegükért. 

Potoczky Dezső, 
nyugdíjas főbizalmi 

Mindenekelőtt azt kell tudni, 
hogy a jelenleg ervényoen 
lévő munkajog az üzemi bal
esetek háromféle fogalmát, 
I1elyesebben szólva három kü
lönböző tényállását ismeri el 
an,nak megfelelően, hogy a be
jelentési, nyilvántartási és ki
Vizsgá1ási köt.elezettségról -
a vállalat anyagi felelősségéről 
- vagy pedig társadalombiz
tosítási szolgáltatásról van� 
szó. Ennek megfelelően a bal
esetek bejelentiési, nyilvántar
tási és kiviugálási kötelezett
séget i,lletően a 3Jl967(VlI.21.) 
sz. SZOT szabályzat előixásai , 
a vállalat anyagi felelősségére 
a 2/1964.(IV.3.) MOM, i'loletve 
ennek módosítására a 4/1967 
(VI.8./ MűM.sz. alatt kiadott 
rendeiet: a társadalombiz!bosí
tási szolgáltatásra vonatkozóan 
a vasutas dolgozók számára, a 
vasutasok betegségi bizt-Osítá
sá.t magában fogfaló MAV 
ügyviteli Utasítás rendelkezé
sei tartalmaznak kötelező ér
vényű szabályozást. 

- kisebb baleset esetében 1-----------------------------------------------------. 

A háromféle tényállás között 
fennálló eltéréseket az okozza, 
hogy a jogszabály a vállail.at 
bejelentési, nyilvántartási és 
kivizsgálási kötelezettségével, 
- a vállalat anyagi felelós.sé
gével - illetve a társadalom
biztosítás szo�tatásaival 
kapcso1atban részben eltérő 
tényálláshoz kíván különböző 
joghatásokat fűzni, mert mind 
a három esetben más és más 
jogpolitikai cél:kitúzésröl van 
SZÓ. 

Üzemi vagy nem üzemi 
Ebből ikiindul,va a baleretE'k 

üzemiségérc,l, az alábbiakat 
kell tudni: 

A 3/1967. (Vlt.21./ sz. SZOT 
i:rz.aibályzat értelmében m.i:íllden 
balesetet a sérülést szenvedett 
a dolgozónak vagy m1mkatár
s.i:n.a.k be kell jelen ten.i, s azt 
az illetékes szaksro!galati 
szervnek nyilvántartásba kell 
.-enni és a szabályzatban 
megh�tározott baleJetvizsgáló 
bizottságn.a,k ki kell vizsgálni. 
E 'vizsgálat alapján a sza.k
S2Xlt!gálati szerv vezetőjének 
nyilatkoznia kell a baleset 
üzemi jellegét illetően. 

Lapunkban már foglalkoz
tunk azzal, hogy az említett 
szabályzat alapján mely bal
est.>tek tartoznak áZ üzemi bal
eset.ek fogalmi kfü�. F..zért 
erre most � röviden térünk 
b., Mi.Dden.ekelótt lényeges-

első fok-On a helyi szakszerve
zeti bizottság, másodfokon a 
Vasutasok Szakszervezete We
tékes területi biz.ottságának; 

- súlyosabb kategóriába 
tp.rtozó balesetek esetében el
ső fokon az előbbiekben emlí
tett területi bizottság, másod
fokon pedig a Vasutasok Szak
szervezete Munkavédelmi Fel
ügyeiösége állásfoglalása az 
irányadó. 

Vita esebén az ügymenet 
meggyorsítása érdekében az 
említett szervekhez kell for
dulni. Nyomatékkal szeretnénk 
azonban kihang:súlyomi, hogy 
ez az állásfoglalás nem irány
adó a bíróságoknál a büntető
jogi és a vállalat anyagi fele
l&sé!',ének elbírálása szem
pontjából, továbbá · a MA V 
Nyugdíj Hivatal áltail a tár
sadaJombiztosíl;á,;l szolgáltatás 
tekintetében horott dönt.ésre 
vonatkozóan. A tá1'sadalom
bi.ztosítási szolgáltatások szem
pontjából üzemi balesetnek 
azok a balesetek minősülnek, 
amelyek a munkaviszonyból 
folyó kötelezettségek. teljesíté
sével összefüggésben. az üzem
ben vagy üzemen kívül követ
keztek be. Ürernánek minősül 
az a baleset is amely a dolgo
zót munkába vagy onnan la
kására (szállására) menet éri. 
Igen lényeges kritérium az is, 
hogy a dolgozó betegállomány
ba való tarlás.a, illetve bet,eg
sége orvosi megállap,itás alap
ján összefüggésbe álljon az 
á,)Jítóla&IOS sérüléssel. 

Amennyiben az igény elbí
rálásánál vita merül fel abban 
hogy baleset t.örtént�, a MAV 
Nyugdíj Hivatal - a Munka
képesség-csökkentést Vélemé
nyező On:osi Bizottság meg
hallgatásával - az öSS2leS kö
rülmény gondos mérlegelésé
vel dönt. További vita esetén 
íellebbezni lehet a SZOT; a 

A közösségért dolgozni szép feladat 
Dolgozik a Mecsek alján -

Pécs székhellyel - tizenhárom 
vasutas, akik évtizednél is ré
gebben vállaltak kötelezettsé
get társadaLmi munka végzé
sére. Van közöttük orvos, von
tatási, állomási, TBFF, igazga
tósági cl.ol.gmó, s bálr sza:kvo.. 
naoH beosztásuk különböző 
akaratuk t.öretlen, cselekwésük 
egységes, módszerük kipr6bált, 
jól bevált - a közösségi mun
kában. 

A Vasutasok Szakszerverrete 
Pécsi TerüJeti Bizobu;ága mel
lett működő társada.lombiztio
sftásl bizmtság tagjai 6k, 8 
airniért szót érdemelnek, az 
ösSzehang,;)lt, n,agysreru mun
kájuk eredménye. 

Mindig következetesen 

Tevékenységük a pécsi igaz
gatóság területére korlátozó
dik, pontosabban öt megye 
harmincnyolc társadaJlombizto
sításl tanácsa mun:káj,ának se
gítésére, ellenőrzésére. Nem 
ismernek fáradságot, mindig 
következetesek. S a teladaix>-
kat - melyek vastJ!lastáir6alk 
érdekeit szolgálják - jól tel
jesítik. Az elismerés terrnés?Je.. 
!lesen csak ha.ngza,txis szó ma
radna, ha a nwodanivalót nem 
támasztanák alá - a tények. 

Félévenként tartalmas, átfo
gó munkatervet kászftooek, 
amelyben célkitúzéreilret a fel
sőbb veootés határozatai� 
szellemében jelölik meg. Ezt 
nem álitaJános, sablon szöveg 
:Oormájábain teszik, hanem le
bontják a helyi stijátosságok
nak megfeleUí, kon'.krét tenni
va.lól."'Ta. 

A birottság havonta egy al
kalommal ülésez.ik. A gyakori 
találkozás lehetöv>é teszi, hogy 
az adódó problémákra gyorsan 
rea,gáljanak, a smlkséges segít
séget azonnal megadják. fgy 
a mun!k.a is jobban számccnilcér
hető. A felelős írásos jelentést 
készít a végzett céllfelada!tról, 
és ezt az él'.'tekwetek aJlkallmá
val megvitatják. Véleményt 
mondanak, kérdoéselret tesznek 
fel, s e kéroések!kfirel minden
képpen a teljes tájélrowtf:ság
ra t.örekszenek. 

A lröz.ömböl!ség nálun,k is
meretlen, a fásultságot régen 
számúzibék. Az;t tartják vala
mennyien: a közös3égért dol
go.mi, szép feladat. S, hogy 
mindent tudjanak a helyi ese
ményekrol, feklsztotltáJt egy
más közöflt az öt megye terü
letét. Ha szaikvonali munkájuk 
engedi, segítő szándéklkal lá
togatást t.esznek - k:iiki a ma
ga körzeblfuen - a társada
lombiztosítási ta.nácsoknáil, s 
tapasztalata1krol beszámolnak 
a bioottsági ülésen. 

Köz& cróvd 

FEijegyemi Is elég lenrle azt 
a ookrétú munikát, melyet kö
zm erővel, egy eszt.enc1óben 
valóra válitana:k. Al!andó fel
adataik közé tllTto2:lk, a szol
gálati helyek betegszázalék 
nlaku.lásának figyelemmel kí
sérése, az üzemellenórző or
vosokkal való Vaipcsolat fenn
tartása. Ezen.kívül mindig na
pirendi pamik.ént ke.1lelik a 
crokkent munks,lrepességú c]Q}
gw,óktw való bánásmódot, 

meg!elel6 mun,kaköriilmé
nyeik bizt.osítását. A helyesen 
megosztott munkát öt sz.aikibi
ZJOttság látja el 

1973 második félévében több 
1ranyú feladart.ot folytattak. 
Terv szerint történt ez is, elő
re rögzített oé1 és idő megje
löléssel.. 

Elsőnek P.:-<S álJ.omá.s tt. 
munkáját ellenórimék. Meg
ál!lapíbották, hogy helyesen. 
foglalkoznak az ott dolgozó 
vasutasok társadalombiztosítá
si problémáival. Kiemelten 
vá:2:sgálták az egész.'légügy:i al
bizottság ténykedését az üzem
ellenőr2lŐ orvossal wiló kap
csolatát, az egészségügyi fel
vilá.!,osíiiással összefüggő ten
nivalcílkat. Elemezték a beteg
látogatási, nyugdíjelőkészító, 
e1lenáraési a1bizottság munká
ján; és másutt is hasznmítható 
észrevébeleket tettek. 

Szeptemberben brigádvim
gá:lat;ot tartottak a ha1'kány
fii,rdóí MAV Gyógyházban. E:i: 
a mlllllka évenként ismétlődő 
:feladatuk egyike, amely a ko
rábban É6llle1t hiányok meg
szüntetésére, i1letve az újon
:nan jelentkező problémák fel
vetésére irányul. Az Ol"'VOOOlt 
mellett, be8zélgetést folytattak 
a beutalt betegekkel i3. EJ;Jen
őraésük alapos, körültekJntő, 
segítő szándékú volt. 

Nem kisebb jelent.óségtl a 
dunaújvárosi fogszakorvosi 
valamint üremorvosi rendelők 
működésének vizsgá.J.ata, ame
lyet októberben tartottak meg. 
Az egészségügyi szakbizottság 
veretóje különös gonddal vé
gezte reladatát. összefoglaló 
jelentésében, a biwttsági ülé-; 

seo rés21letes tájélkoztatót 
adott. Ennek alapján a biZJOtt
ság tagjai előtt kialakult a 
kép, amely reálisan, egyútta,J. 
kedvezően tükrözte Dunaújvá
ros állomás MAV egészségügyi 
intézményei dolgozóinak mtí
ködését. 

A közösségá-t dolgoznak 

Nem véletlenül egységes,: 
összehangolt a bi2l0ttság mun
kája SzükséglSzerú kövellkez
ménye ez annak, hogy érzik 
feladatuk fontossá.gát, szeretik, 
megbecsülik társaikait - egy
mást. Kötelességérzetük erős 
ak.afrattal párosul. V ezetójÜlli: 
- Bánáti Jóa;ef - nagy h=
zá.értéssel m-ányftja munkáju
kat. Fáradhatatlanul dolgozik. 
aktivitása jó példát mutat a 
töb�ek előtt. Dicséretes, hogy 
a nehéz feladatoktól sem riad
nak vissza, s azonnal reagál,
'IJ,ak a napi események.rfl!,, 
ugyana.klkar a központi hatá
rooatokat helyesen hajtják 
végre. 

Egymássa! való emberi kap.. 
csolatu.k elv1ársl, baráti. E2lén . 
is van mindig egyet.értés körz.öt
tük, a táir6adalmi munkában. 
ők tizenhárman, hoeszú évek 
óta :nagy&7.ert1en helytálllnak. 
Jól tudják: a közösségén 'Oég
zet.t mun!ka nem kényszer. Aki 
iJyet vállal, csak szívvel, lélek
kel, meggyőződésből dolgozhat. 
Teszik is önzetilenül 

Ha oszt.ályoznák társadalmi 
t.evékenységüket,' az .,példás• 
len.ne. 
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A haladó hagyományokhoz híven, új módszerekkel Megszúnt a Keskenyvágányíí Ceglédi Kisvasut 
Az 1887/88-as 1lmévben száz- 'hallgatók s triilatnosf.elügyelő.. 

tiz hallgatóval keziclte mt,g ségeknél a. mérnökök segítő
múk.ödé6ét a vasúti tJim;f.képző. jeloém fogna.k dolgozni. 

bárkit érettségi nélkül t1Q.{11I 
egyéb fogyatékossággal ve• 
gyünk fel ci hallgatók közé -
swlt az igazgató. - A fel
vételi vti:a;gák méreéj.ét a2ál
tail is magasra emeltülk, hogy 
a jelölttől nem. a saját s-,,ak• 
teriiletére vonatkozó ismerete
ket kérjük számon. fgy már 
ez a1kalommal is rákénysze
rül az ismertek gyújtésére . • • 

Az intézet jelenlegi épületét . 
csak később, 1890 szept.ember 
l-én adta 4t rendeltetésének 
Baross Gábor, a vasminiszter'. 
Az.óta - hozzávetőleg - mint
egy húszezer vásúti tisztet, 
tisztviselőt képe-m:ek ki a Lu
ther utca 3. számú ház falai 
között. A legelső hallgatók 
köre tartarott például Tur
tsán11i Pál, aki később - 1904. 
ben - a nagy vasutassztrájk 
vezéralakja volt. 

Szakosítás, 
a reform szellemében 

Aki ma ellátogat a MÁV 
TÍSztképző Intézetébe, úgy lát
ja, hogy külsöségeiben nem, 
de benső értékében sokat vál• 
t.ozott az intézmény. Ezekről 
a változásokról beszélgetünk 
dr. Kun Dezső igazgatóval és 
Bu.jna Kálmán igazgatóhelyet
tessel. 

Protekció nélkül 

- Szakmailag hogyan osz. 
lik. meg a létszám? 

- A legtöbben, vagyi., száz• 
harmincan ci forgalmi szolgá.. 
latot képvÍSelik ci hallgatók 
közül. Ezenkívül negyvenket
ten · kereskedelmi, ötvenhár· 
man pályafenntartási tísztek 
lesznek, gépészetet nyolcvanan 
tanulnak, huszonhatan pedig 
távközlési és biztositóberende• 
zési ismereteket szereznek. 

Az is új jelenség az intézet
ben, hogy e.,<>yre több női hall.. 
gatója van a műszaki sza:k· 
sooLgálatokhoz tartozó tanfo-

A hallgatók fele kintlakó, 
másik fele pedig a Tisztképző 
Intézet Dob utcai szállójában 
van elhelyezve. A nevelőknek 
nagy szerepüik v,a,n a szállás
helyen. Erre utal az .is, hof!V 
a bentlakók tanulmányi átlaga 
jobb, mint a kW lakóké. 

1500 6ra a fővárosért 

lyamoknak. - A MA V Tisztképző Intézeté-
Beszélgetésünilt�, a telefon ben folyó politikai képzés, a 

csengetése zavarJa meg. Az közósségi életre nevelés iS 
igazgatóhelyettes türelmesen példás. Ezzel függ össze többek 
hallgatja a hívó fél kívánsá- . között, hogy a hallgatók 1500 
gát, azután nagyon határozot• óra társadalmi munkát végez• 
tan szól a t.elefoJ1Jkagylóba: tek Budapest centenáriumára. 

- Nem, nem! Ezt semmi.. Fásitottak, parkosítottak, ezen-- A hallgatók létszáma 340 képpen sem lehet. Amit ön kívül 31,8 liter vért adtak 
fó - mondja az igazgató, s kér, azt /elsőbbségünk sem Vietnamnak. 
magyarázatként nyomban hoz- engedné, és mi sem térhetünk Az intézet vezetősége, ))árt.. záfúzl: - Ennyien egyszerre el az előírástól . . .  szervezete, szakszervezeti bi• 
'inég soha sem tanultak ná- Kiderül, hogy egy "idéki zottsága és természetesen 
lu.nk a felszabadulás óta. A hivatal ,.befolyásos" személyi- KISZ-szervezete is következekét világháború között, a de- sége próbált a tanfolyamra tesen igyekszik megvalósítani konjuktúra hatásától függően, ,.beajánlani" egy olyan üjú M:t a törekvést. hogy olyan 50-100 fős tanfolyamok vol- vasutast, akinél hiányoztak az tisztek kerüljenek ki a swltak. Napjainknak nemcsak ez előfeltételek. Nincs meg gálati helyekre. akik alkalma-a jellemzője, hanem az is, ugyanis a felvételhez szüksé- sak a vasútnál folyó munka hogy az oktatási reform szel• ges négy szakvizsgája. Yégzésére és irányítására. 
lemében, az egyre növekvő - Az már megszűnt, hogy Gergely .József 
követelmények miat;t; szakosí• 
tottutik. Korábban egy bizo
nyos stúdiurnon belül kapott 
kiképzést minden.ki, függetle
nül attól, hogy milyen szak
területen kívánt dolgozni. En
neit követke-ztében a hallgatók 
vagy sokat, vagy túlságosan 
keveset kaptak egy-egy tárgy
körből. 

A szakosítás úlabb ered
ményelcént a jelenlegi tanév
ben már erősáramú villamos-
1Sági ismeretel,et is oktatnak. 

- Ezt a villamos vontatás 
ter;edése tette szükségessé -
vette át a szót Bujna Kálmán, 
az egyik legrégibb nevelő. -
A nálunk tanult és vizsgázott 

- Azért nem ta!a.lkoztunk, mert a ti brigádotok matekátlaga 
csak 2,3 volt • • •  

( Dallos Jenő rajza.) 

A magyar keskenyvágányú 
vasutak menet>rendje a hiva• 
talos polgári menetrendkönyv 
második részében kapott he
lyet. Ennek a• résznek azon
ban egyre kevesebb lesz a lap
ja, hiszen az új közlekedési el
vek érvényesítésével sorra 
csökken a „kisvasutak� szá
ma. 1973. december 31-én a 
311. sz. menetrendi táblát kel
lett érvényteleníteni, áthúzni, 
mert ezen a napon beszüntet
ték a ceglédi kisvasút üzemét. 

A kisvasút építésére annak 
idején Cegléd város, a vasút 
által érintellt községek, érde
kelt földbirtokosok részvény
társaságot hoztak létre. Akkor 
az igényeknek megfelelő 11 
kg� felépítménnyel épült; a 
forgalom lebonyolítására 3 db 
négytengelyes Diesel-elektro
mos motorkocsit szereztek be. 
az esetleges külön tehervona� 
tok céljaira egy „traktor"-na.k 
keresztelt motoros mozdonyt. 
Az üzemet 1921. március 16-án 
indították. A nagyjábcin máig 
változatlan vonal 32 kilométer 
hosszú, 22 megállóhelye, illet
ve állomása és rakodóhelye 
van. 

Vegyes vonatok 
Forgalma jóformán mindvé

gig vegyes vonatok közlekedé
sét kívánta, az őszi répaforga
lom idején került csupán sor 
egy-egy répavonat közlekedte
tésére. A nagyvasúttal Cegléd 
állomáson létesítettek kapcso
latot, kétvágányú átrakó épült 
az állomás mellett. A vonal 
végpontja, Tiszajenő-Vezseny 
kisvasúti állomás 50 kilomé
terre van a Szolnok-Kiskun
félegyháza vasútvonal állomá
sától. Bár mindkettő MAV 
üzemi szolgálati hely, mégis 
két egymástól idegen világ a 
kettő. A kisvasút a budapesti, 
a nagyvasút a szegedi igazga
tósághoz tartozik. Az elhatá
rolódás oly erős, hogy a nagy 
vasút várótermébe is CS!fk az 
autóbuszjáratok menetrendje 
van kiragasztva, mintha a pi
ci vasút már a világon se len
ne. 
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CSANAKOT BIZSÓKKAL kodtam például, amikor lát
tam, hogy egy-egy gyárilag 
előállított tányért ügyeskedő, 
de hozzá nem értő emberek 
nitrofestékkel bepingáltak, s 
·az ide tévedt turistáknak bu
sás haszonnal úgy adtak to
vább, mint a palóc nepmiké• 
szet „remekeit". A végén el· 
kezdtem faragni, felhasználva . 
a palócok valódi népi motí
vumait . • •  

Palócföldi fafaragók szakl<öre 
, Balassagyarmaton működik 
Nógrád megye egyetlen fafa
ragó szakköre. Az ősi palóc
mintákat felelevenítő kis nép
·művészeti CSÓport .két éve ala
kult meg, az. állomáson dolga. 
zó vasutasok kezdeményezé
sére, Egri Istrán távközlési 
műszerész vezetésével A szak
körnek a Mikszáth Kálmán 
MúvelódéSi Központ adott 
otthont. 

A tíz fafaragó kozül negyen 
dolgoznak a MAV-nál. Gáspár 
ll. István vonatfékez.ó még 
csak három hónapja gyako. 
rolja a palóc népi művészet• 
nek ézt a jellegzetes ágát, az 
úgynevezett áttört mintájú 
!képek faragását, de Goda Sán
dor pályamester és Varsi Já.• 
nos. a távközlési fenntartási 
főnökség műszerésze kezdettől 
fogva részt vesznek a népmű
vészeti hagyományok ápolásá
ra lelkesen vállalkozott szak• 
lkör munl,ájában. 

A népmúi·észet 
ifjú mestere 

Az elért eredmények egyik 
legs,;ebb bizonyítéka, hogy az 
elmúlt évben - egy pályázat 
alapján - Egri Istvánt a 
KISZ Központi Bizottsága a 
Népmúvészet ifjú mestere 
címmel tlintette ki. Díjnyertes 
munkált - egy faragott asz• 
talt. két széket, egy fogast és 
egy fali tékát - Berlinben, a 
X. Világifjúsági és Diáktalál
loozón ís bemutatták. 

Az egyik péntekén, vagyis a 
szakkör foglalkozási napján, 
mi Is ellátogattunk a balassa• 
gyarmati múvelődésí központ
ba, hogy megtekintsük a nóg
rádi fafaragók serénykedését. 
Ez alkalommal nemcsak szem
tanúi lehettünk az ördögien 
ügyes kéi:mozdulatoknalt, ha
nem egy rögtönzött tárlatban 

is gyönyörködhettünk. A szak• 
kör tagjai ugyanis meghívták 
Bánszky Pált, a Népmúvelési 
Intézet osztályvezetőjét, s tu
dományos előadása után 
egyenként mondott véleményt 
a kiállitott múvekről. 

A legtöbb elismerő szót per
sze most is a népművészet 
ifjú mestere kapta, miközben 
az is kiderült, hogy a fiatal 
múszerész nem is Nógrád me
gyébe. hanem Hajdu-Biharba, 
Földes kozsegbe való. 

Parasztházak kinaei 
- Hogyan került ennyire 

szoros kapcsolatba a palóc 
múvá,zettel? - kérdezem. 

- Nyolc évvel ezelőtt he
lyeztek Balassagyarmatra -
válaszolj.a, majd mosolyogva 
fgy folytatja szavait: 

- 0.,-zintén szólva, sokáig 
nem érdekelt sem más tájak, 
sem pedig szűkebb hazám 
népmúvészete. Műszerész let• 

tem, ezert elsősorban a tech
nika - az elektromosság, a 
motorok szerkezete, a távköz
lés - kötötte le minden ér
deklődésemet. De hogy-hogy• 
nem, egyszercsak vidéki út
jaim során a Nógrád • megyei 
falvak parasztházaiban felkel
tették figyelmemet a már-már 
ritkaságnajc sz.ámító faragvá
nyok, amelyek a régi bútoro
kat, fából készült fülesbögré• 
ket. vagyis csanakokat, a ka
rikás ostorok nyelét és az 
egyéb használati tárgyak dí
szítették. A minták jellegze-

tgy kezdődött tehát, s Egri 
István már nemcsak az. általa 
alapított szakkört vezeti, ha
nem a. Rákóczi Általános Is
kola tanulóit is oktatja a népi 
fafaragó múvészet fortélyaira. 
Még a szerszámo� a borotva• 
éles bizsókot is ő készíti el ré• 
szükre. Ezek serint sok idejét 
köti le a nepmúvészet szen
vedélyessé váll szeretete. 

tességei megmaradtak ben• 
r _ -k 7-7_ nem, s lyukas óráimban mind \..J.UI együtt u:rJet: 

gyakrabban gondolkoztam el _ Bizony, ha jól összeszá• 
a vonalak, a sttlus összhang- malom, talán harminc órám ján. Ugyanakkor a városban is rámegy hetenként, a tanu• 
azt tapasztaltam, hogy egyik• lással együtt, amiben benne 
másik üzletben népmúvészeti 00.11. a.z is, hogy most végzem 
tárgyak gyanánt egészen más. a mar.rtsta-leninista középts
szedett-vedett mintájú tányé- , kolát. Ennek ellenére sem pa• 
rokat és faragványokat áru&í- ��odoz_n. .. A fel�gem m�g
tanak, meghamisítva a nép e1;t.ő - kulonbe!l ? � a _vasut
valódi művészetét. Bosszan- I;ál dolgo� távll'aszkent -, 

es felettese1mtól, munkatár
saimtól szintén megkapok 
minden támogatást. Tavaly 
például a l(ISZ Központi Bi
zottság javaslatára elküldtek 
a Tolna megyei Fadd-Do-mbo
riba, hogy vegyek részt az ifjú 
népművészek tíznapos tovább· 
képzése céljából rendezett tá
borozáson. Ezért különösen 
hálás vagyok Pusztai Ferenc 
művezetőnek és a Madách Im
re szocialista brlgád tagjainak, 
hiszen távollétemben ők -re
gezték el helyettem is a mun
).át • • •  

Fa.faragók a szakk�rben. Gonila Sá.nilor pályamester és Egri 
István műszerész a kis tarutvánnyal: Kajtor Zsolt általános 
iskolai tanulóval megismerteti a, metszésnél aikalma.2Jott be• 

A célt tehát helyesen is-
merték fel valamennyien: 
meg kell menteni a gazdag, 
de hanyatlasnalt indult palóc 
múvészetet az utókornak. S 
ehhez megérdemelnek minden 
támogatást. lyes �ésfogá.st. 

(Szöko Deuő .telvét.e:W Séra Sándor 

A Ceglédi Gazdasági Vasút motorosvona¼, 192'7-ből. 
(Lovas Gyula rajza) 

A ,vezsenyi \>égállomáson 
apró mozdonyszín áll, mellette 
az ország egyetlen kisvasúti 
fordítókorongja, közlekedés
tö,téneti ritkaság. 

A háborús évek elótt né
hány szakaszon 23 kg-os fel• 
építménnyel cserélték ki a vé
kony, eredetileg épített vá
gányzatot. A gőzüzemet is ak
kortól vezették be a vonalon. 

A kisvasút az állami keze
lésbe vétel után folyamatosan 
uJ járműveket kapott; ma 
közlekedéstörténészek, érdek
lődők számái-a valóságos egy
veleg. Teherkocsi a Szegedi 
Gazdasági Vasútról, a Nyír
egyházi Városi Vasútról, egy
kor 950 mm-es nyomtávú sze
mélykocsik a Debrecen Városi 
Erdei Vasútról. MA V-kocsin 
még rajta az eredeti csapágy. 
tok: AEGV - Alföldi E!só 
Gazdasági Vasut. 

Diesel-von tatás 
1961 óta már a kisvasút va• 

!amennyi vonatJát a Győri Va
gongyárban készült M 48 so
rozatú Diesel-mozdonyok von
tatják. A legtöbb kocsin ma is 
még rajta díszlik a légfék
tömlő. Több mint tíz éve még 
valaki úgy tervezte, hogy be
vezetik a ceglédi kisvasúton a 
légfékezést, hogy a vonat má
sodik felébe sorozott személy
vonati részből vészfékezéssel 
megál!íthassák a mozdonyt. A 
kocsikat vezetékkel fel is sze- , 
relték, de soha sem használ• 
ták azt, 

Ha induláskor szétszakadt a 
szerelvény, kiabáltak, integet
tek a mozdony után. míg a ve
zér észre nem vette a Diesel
mozdonyról, hogy a vonat fe
le elmaradt, s vissza nem tolt 
érte. 

A vasút a szétszórt tanyákdt 
meg Törtelt, Kóröstetétlent. 
Jászkarajenőt kapcsolta a já
rási székhelyhez, Ceglédhez. 
Kedden meg pénteken, a ceg
lédi hetivásáros napokon volt 
legnagyobb az utas• meg a da
rabáru-forgalom. 

Ma már a vasút mellett 
épült aszfaltúton ott fut a 
győztes vetélytárs, az autó
busz, és a szántóföldekről köz
vetlenül a szolnoki cukorgyár
ba viszi a répát. két pótkocs11 
is maga után húzva a Diesel
vontató. 

Felszedi/.: 

a vágányokat 
Ma a menetrendkönyvben 

Cegléd meg Tiszajenő-Ve
zseny állomások nevei mellett 
három titokzatos betű olvas
ható: KCK. Csak a beavatol• 
tak tudják, hogy ezek jelenté
se: Keske-nyvágányú Cegléd! 
Kisvasút. Korábban a vasút 
akkori cégjelét - Ceglédi Gaz
dasági Vasút - három betú 
így rövidítette: CGV. A kör
nyék népe azonban a vékony 
sínekre utalva „Cérnán Guruló 
Vacak"-nak értette a rövidl
tést, becézte a kisvasutat. 

Mindez már a múlté, mint 
ahogy soITa fogynak el a vas
út mellől a tanyák is. Alig van 
valami abból, aminek kielégí
tésére ez a vasút épült. A 
mozdonyok meg a kocsik egy 
része a szegedi igazgatóság
hoz kerülnek, egy részüket a 
helyszínen szétvágják, néhány 
történeti értékú kocsit a nagy
cenki Múzeumv113út szeretne 
megkapni. A kisvasút dolgozóit 
várja a nagyvasút, a vágányo
kat felszedik, s helyükön köz
úti járművek száguldanak 
majd. 

Lovas Gyula 

*-
' 

MÁV ,_ 

Vasutas 

dolgozók! 
A vasút különböző szolgálati helyein becsületesen helytal!o 
dolgozóink előtt is ismetetes az egyes munkakörökben meglevő 
létszámhiány, amely miatt sokszor többlet-felodatokat kell 
vállalniok és egyes munkakörökben a kötelező munkaidőnél 
többet kell teljesiteniök. 
A munkaerő-utánpótlás, a meglévő létszámhiány enyhítésében 
nogyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink azzal, 
hogy ha lakóhelyükön, ismerőseik között megfelelő 
propagandát fejtenek ki. 
Ismertessék o vasúti munka szépségeit, 
a kereseti lehetőségeket és a MAV által nyújtott 
kedvezményeket. 
Milyen kedvezményben részesülnek a vasutosoU 
- munkába járáshoz díjtalan utazási igazolványt 

(szabadjegyet) kapnak; 
- a családtagoknak meghatározott számú díjtalan 

és korlátlan számú önköltséges utazási ked1e1111ény jár; 
- egyévi szolgálat után térítésmentes 

külföldi utazási kedvezmény; 
- nyári, téli egyenruha, munkaruha, 1édóruha•elkitás; 
- munkásszállás, üzemi étkeztetés; 
- a kocsirendezők, voncitvezetók, jegyvizsgálók 

nyugdíjkorhatára 60 é• helrett 55 év; 
- díjmentes szállítási utalvány évenként 1200 kg feladásához 

az ország bármely részéből; 
- a vasút éves munkájának eredménJességétól függően 

év végi részesedés; 
- a 10 évi •os�ti szolgálat után a törzsgárdajelvény bronz, 

20 év után ezüst, 30 é• után arany fokozcitát kapják 
dolgozóink a wele járó 500, 1000, Illetve 2000 forinttaf; 

- 30 évi szolgálat után az ország egész területére 6n6nyes 
szabadjegy is jár, cimelr a nyugdíjazás után is megmaíad; 

- széles körü kép1ési és továbbképzési lehetőségeket blzlosit 
a vasút, melyek alcipján az előmenetel mindenki részéte 
biztosított. 

Elsősorban kocsirendezői, váltókezelői és utaz6i 
munkakörökben várjuk az új dolgozók jelentki,zését. 
Kérjük és várjuk vasutas dolgozóink támogatását! 
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Tizenkét év után ú i ra 
a BVSC-ben 

SZÉKELY PÁL LETT A.BÍRKÓZÓK VEZETŐEDZŐJE 

.\tag} t-argabetut tcebt meg 
Székely Pál, a BVSC egykori 
magyar bajnok birkózój,a, mi
re Y.i.s.szatért a va.sutas klub
b� A most 40 esztendős 
111P<>rtember 1962-ig szerepelt a 
kek-fehéreknél, onnan a Va
sashoz igazolt és ott kewte 
edzői pfüyafu.tását is, .amelyet 
az utóbbi négy évben az új
pesti Dózsánál folytatott. A 
BVSC vezetői a múlt év vé
gén fefüeres'kk. s arra kérték, 
,·egye át. a nehéz helyzetbe· 
jutott birkózó szako,;ztály ve
zetóedzói tisztét. 

- Eleget tettem & hivó 
no-na.k, itt OO/JYOk. január 
eleje óta en irci,nyitom a bir
kózók edzéseit - mondta Szé
kely Pál., amikor meglátogat
tu:t. - Annyit azonban mór 
eUíljáröban megmondtam, 
hogy csodát ne várjanak tö
lem. Hosszú évek kellenek, 
anúg a sZ!jkosztályban ismét 
jelentő , hazai és nemzetközi 
viszonylatban is számottevő 
sikereket érnetllnk el 

Az új szakvezető tevékeny
sége elw lépéseként felmérte 
a helyzetet. s ,unikor erről ér
dek1ócltünk. eJég komor lett 
az arca, nagyon mérLéktartó a 
hangja. 

- Sajnos nagyon mélypont-

"'1. jutott a sza.kosztály, a fel
n.ött csapat „foghíja.s", a köz
vetlen utánpótlás gárda. nem 
kielégító. Ezért nincs más vá
lasztásunk. mint a sportisko
lásokná!I, a 11-12 éveseknél 
elkezdeni az ,,alap lerakását", 
mert csakis reájuk építhf!'tjük 
a jövőt. Varga István, Mátyá
si László és Fuferenda János, 
a sportiskola edzői lelkes 
sza!kemberek, bízom bennük. 
Ogy számítom 4-5 éven be
lül talpra állhat a szakosztá
lyunk és újból egyenlő part
nerei lehetünk a Vasas, a 
Honvéd vagy az FTC birkó
zóinak. 

Szélkely Pál még elmondta, 
hogy a ,  szakos?.tályban a kö
töttfogásra specializálják a 
versenyzóket, s a hagyomá
nyaikhoz híven ebben a fo
gásnemben akarnak eredmé
nyeket elérni. A jelenlegi el
ső „garnitúrából" Hornyák 
József és Steer Antal, a két 
válogatott a fő erősség, és ha 
Laták Attila ismét „hozza" 
a súlyát, ó is egyike lehet 
azoknak. akik átmenthetik a 
szakosztály•t a mostani nehéz 
időszakon. 

- Kapcsolatom kifogásta
lan a többi klubban működő 
edző kollegákkal ; Maturo. Mi-

hály, a szövetség elnöke pe
dig már eddig is sok hasznos 
tanáccsal látott el. Többek 
kö,ptt neki köszönhetem, 
hogy tavaly Jugoszláviában 
egyhetes nemzetközi edzői 
tanfolyamon vehettem részt 
- mondta a· BVSC vezető
edzője. - Munkámban al
kalmazkodom a birków sport 
mai követelményeihez, igyek
szem új módszereket beve
zetni. de ez csak akkor lehet 
hasznos, ha a szakosztályban 
minden támogatást megka
pok úgy érzem barátok 
közé jöttem vissza, Erdélyi 
Lajos szakosztályvezetővel, és 
a többi edzővel közö.s a cé
ltmk : ismet magas színvonal
ra emelni a BVSC birkózó 
sportját. 

Mindössze néhány hete 
annak. hogy lapunkban feltet
tük a kérdést: miért esett 
visszo. a BVSC-ben a birkó
zósport? Az új vezető-edzői 
megbízatás sok mindenre vá
laszt ad. S bár Székely Pál 
több mint tíz évet „idegen
ben" töltött. még; s igazt 
vasutas tért vissza a klubhoz. 
Idestcn,a negyed százada már. 
hogy a MÁV dolgozója. je
lenleg a Magasépítési Főnök-
ség építésvezetóje. K. M. 

Tö/,/, sportolási lehetőséget 
a munkásszállásokon 

.\lilyenek a, S)Jortolási lelu:
tőségek a i•a.suta.s munkás• 
azállásokon és a= üdülókbcm? 
Erre a kérdésre kt."'·estek fele
letet a területi bizottságok be
vonásával a kultúrnevelési éB 
sportosztály munkatársai. A 
vizsgálat során nyolc munkás
szállást kerestek fel és öröm
mel állapították meg, hogy a:i 
elmúlt években épült vasutas 
mllnkásszállások kon;zerúek, 
tisztük. A legtöbb helyen tár
salgó. klubszoba és könyvtár 
is van. Az épitési főnökségek, 
a szaltSzervezeti bizottságok 
i;porttelszereléseket is bizto
sítanak a szálláson lakók ré
szére. A legtöbb helyen van 
sakk, asztalitenisz. röplabda. 
A meglátogatott munkássz.il
lásoT. közül csak a. szcnnba.the
lyiben nem talá.lta..k sportfel-
1zereléseket. A ta-ületi biwtt
sag most intézkedik, hogy a 
celldömölki építési főnökség 
beszerezze a szükseges sport
i.zereket. 

A szabadtéri sportolás lehe
tőségei viszont csak néhány 
helyen biztosítottak es az e5e• 

tek többségében nem a mun
kásszálláwk közvetlen közelé
ben. Sajnálatos, hogy a kor
szerű új munkásszállások mel
lett nem épültek sportpályák, 
Pedig a kispályás labdarúgást, 
a kézilabdát, a röplabdát, a 
tollaslabdázást kedvelik a 
szállások lakói és különösen 
nyaron, amikor a munkaidő 
után még sokáig világoo van, 
örömmel b'J)Ortolnának. Arra 
is vállalkoznának, hogy ma
guk megépítik a pá.Jyat. de 
erre sincs lehetőség, mert a 
munkásszúllók megépítésekor 
nem hagytak területet a pá
lyaépítésre. Erthető, hogy a 
\"izsgálat reszvevői javasolták : 
kötelezzék az illeték.?s gazda
sági vezetőket, hogy biztosit
sa.nak alkalmas területet a::: 
újonnan épülő munkásszállá
sok mellett a kispáZyák építé• 
sére. 

Néhány jó kezdeményezéssel 
azért lehet találkozni! MiskoZ
co-n, a munkásszállás meUett 
építettek egy kismeretú sport
pályát, egy földes teTcepáZya 
kia.lakitása pedig most van 

folyamatban. A kelenföldi 
mun\-á�szállás lakói az éphési 
főnökség közeli pályuját ve
szik igénybe. 

A balatonkenffiei üdülü te
rületén szép ·swmmal vannak 
sportpályák, de jobban karban 
kellene tartani azokat és arra 
is szükség van, hogy a felsze
reléseket felujítsák. A sporto
lási lehetőségek biztosftálSával 
szórakoztatóbbá lehetne tenni 
azt a két hetet, amit nyáron a 
felnőttek és a gyerekek az 
üdülőben töltenek. 

összegzésül csak annyit: 
nem kielégítóek a. sportolási 
lehetőségek a munkásszállá
sokon és biztosítani Teell o.;; 
·ü.dülókben is a kulturált sport
tevékenység feltételeit. Ezért 
a területi bizottságok jobban 
segítsék, és a lehetőségekfrlez 
mérten anyagiakkal is támo
gassák a munkásszállásokon 
lakó vasutas dolgozókat abban, 
hogy lehetőségük legyen a 
munka után fielüdülni a sport
ban. Te,·emtsenek több sporto
lási le1letóséget! 

Kóhidi László 

K E R ESZT R EJTV É N Y  
'\1i�szinti,s: 1. A 11.öze)Jövóben 

ftllndeu szolgá.J,ati helyen s0ttake
rillő esemény. (Folytatása a 12. 
tüggői�g�ben.) 12. Síirú, rcn.gc• 
teg. 13. Járom. _ 14. PohárköszönitO. 
15. Adám ;,s ls'va loa.khelye. 16. 
Borsod megyei község. 18. Betú
pótJá�. ázsiai főváros. 19. Hires 
moszkvr...i áruház. 20. Becézett nól 
nev. �l. Korszak. 23. Bón,aprövi
díti. .. >-s. �4. Réz S7..éle1. 25. Görög 
bőh:s (I. e. 3.U-270) . 27. Hangta
lan 1·oes. �8. A legn.ag�·obb folyónk. 

29, • . .  Henrl Frederic (1&21-1881). 
francia író. 31. l:let.énelc vége. 34 
Révbe jutott (francia) . 36. Vég• 
telen l>a.ramia. 37. Halkan mond 
vaktmit. 39. B-vel tparos. 40. A 
Földközi-tenger meUekt.engere. 41. 
A nagy francia forrad.aJ.om egyik 
vezere. 43. EgyesULt Nemzetek 
Szö\·etsége, 44. Test:neveltSi és 
Sport Tanács. 45, Etelizes1tő. 46. 

Egymást követő betük, 48. 'É. A. 
ö. 49. Egymást elözli beti!k. 50, 
Játék, 52, Ez a kódex régi ma-

gysr nyelvemlék. S:J. Redő párnt.
lan betui. 65. Hegyek anyaga le
het. 5U. Vágya. 61, Az elektromos 
gépek forgó része. 62. A m<>da· 
rak királya, 6-1. Vés.tjeués. 66. 
Pus,:tit. 67. Vagyo.1<. 

Függoleges: 1. Euról)ai főváros. 
:. Ugyanaz, l!ltinuL 3. Halfajt.a. 4 
Német vlszonyszó. 5. ArcJ átél<, 6. 
Zágon közepe. 7. • . .  Eamon, ir 
szabooságh,u-cos. a. Országos Ta
nács. 9. Bibliai név. 10. Francia 
város. 11. Epilepszia régi n�pies 
neve. 16. Idegen 061 név. 17. tz. 
20, Kutya.fajta névelővel. 22. A 
zokogó. 25. Holland �jt. 26. S:llk
lák között élő állat. 28. Lent. 30. 
Svéd természettudós (1707-17"78) 
32. Svájci üdalöhely, 33. Orosz 
folyó. 3ö. Ez már nem pl!le, 37. 
A szamarlum vegyjele. 38. A S<LI· 
llum vegyjele. 41. Gépszerkezet. 
42. Esetlen testű� patás állat. 45. 
Dunántűll patak. 47. Ez n biln• 
tetés, a testi fenyíték egyik ne
me. 61 Idegen férfinév. 52. Imitt 
párja. 54. Arab tmavezetö. 56. 
Vissza : pusztító. 57. Faféleség. 59. 
Végtelen ma. 60. Allam1 bevétel. 
G2. Nem fölé. 63. Régi i!i-merték. 
s;;. BódulaJtban van. 67, Kötő.szó. 

nekilldendö: vízszintes J, és 
folytatásként a 12. !ilggüleges 
Beküldési határidő: 1974. február 
10. 

A:t clöz<l kleres.trejweny bdyes 
megteité<iet A nevelő tevékenység
ben meghatározó tényez5 a bi• 
za1m1.. 

Egy-egy kö11YTI!t IIJ'ert/ek az 
1973. évi 2.1. számunkban megje
lent ke......i:rejtvény helyes meg. 
feJtés6ért:  Berecz Zoltán, 9400. 
SOpron, Templom u. 10/A. Szalló 
Gyula, 4623. Tuzsér, szovjet út 
�iz.�

v
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1
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zsetné. 9723. Gyöngyösfalu, • Kó• 
BZ<!gi u. 1. Tóth Jánosné, f62J. 
Záhony, Alkotmány u. U. 

A vasutas tömegsport 
Békés megyei mérlege 

Békés megyében a szakszer- ��evője -;,lt, ��itenisz
vezeti 62'Jervek egy év alatt ben pedig 23-an indultak a ver-
2847 sportrehde:wényt szervez- senyeken. A tekézők és a ter
tek. Ezeken 33- 561 dolgozó Pett mészetj,árÓk létszáma egyaránt 
részt, köztük 8700 nő. 11-11 fő. A pozlitív' mérleg-

. nek hiányossága, hogy a nők A Békés megyei vasutas igen kis smmban ka,pcsolódalapszervezet� 1973-ban 52. 1Jak be a rendszeres sporto-szakszervezeti sportrendez- Iásba 
v�nyt bonyolítottak le, s eze_ · 

• . . . 
�n 344 dolgozó vett részt. A szakrnak közóttl döntóket 

illetően a vasutasok legsikere
sebben az SZMT-Kupáért kiírt 
kispályá3 labdarúgó mérkőzés
sorozaton szerepeitek. Ennek 
döntőjén az igen elókeló har
madl'k helyet szerezte meg e 
megyei vasutas válogatott. 

A legn.epszerúbbnek a kis
pályás labdarúgás bizonyult, 
hiszen ebben a sportágban 
210 ·i=utas rogi-i a lo.bdát, 
nem számítva a nagypályás 
mérkőzéseken szerepl6 54 dol
gozót. ,A sak:kversenyeknek 34 

Átszervezés után: 

Dömény Ferenc 

Fogorvos f óállásban 
A lapunk december 1-i szá

mában körolt Nincs fogorvos 
Sárospatakcm című levélre a 
következő választ i.,a,ptuk dr. 
Benkó Csa.bo. igazgató főorvos
tól, a MA V Miskolci Területi 
Egészségügyi Központ vezető
jétól : 

,.Sárospatakon a rés".áoglal· 
kozású üzemi fogszakorvosi ál
lást orvoskáder hiányában ez 
ideig nem tudtuk betöltell'Í . .  � 
de átszervezés folytán - a sá
toraljaújhelyi fogszakorvosi 
körzet összevonásával - 1974. 
február 1-tól nem lesz o'c ilyen 
jellegű panaszra. Ettől az Mó
ponttól ke'Ldve ugyanis - úgy
nevezettt nyitott rendszerű, 
főíog!a!ko?.ású állásban - dr. 
Pécsváradi Judit fogszakorvos, 
napi 6 órás rendeléssel a sátor
aljaúlyhelyi és a sárospataki 
körzetben lakó igényjogosultak 

A szerkesztöség üzeni 
Kecsk,·s Gábor. czeglédi Sán• 

dor Debrecen; FöldJ József Szol
nok; Tóth Miklós, Miklós Lás:dó 
Kiskunfélegyháza; Boldizsár Gyu
la Béké•c.sabn ; Vida Lt.szló Cell
dömölk; Markos Jówet Zalaeger
szeg; Bognár Károly ·.rapolca ; Po
toczky Dezső Eger; Borkúti And
rás Olaszliszkai Pintér Lajos Vác
rátót i Ko,•úcs István, Bacsó Gyu• 
la, Pál lstván, Kisvárdai János 
Miskolc; dr. Bánkfalvy Gyula, 
Gellért Józset szeged ; Radányl 
György Szombathely ; Halmai Já
nos Pécs : Csabai tstván MA V 
Gépjavitó Bp.. Németh Pál sze
rcnct:ö. :  leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Iglói Jánosné Biatorbágy; Földi 
:róz�ef Szolnok; Szántó Imre Hód
mezővá!óbrhél;r :  Borkúti András 
Olaszlis.:ka ; Rumpler István Pol
gárdi; Szilvási lfcrenc Zal&konui.r; 
Szabó László SalgótarJ.1.n: Markos 
József Zalaegerszeg : leveleiket il• 
letékes helyre továbbítottuk. 

Több olvasónk kérésére közöl
jük, hogy lapunk egész é,"i elő
fizetése: 14,40 Ft, fél évre 7,20 Ft. 
Kérjük a szakszervezeti bizottsá
gok sajtófelelc5selt, hogy lehetc5leg 
fél évre vagy egész évre fizesse
nek elő lapunkra. Ezáltal ugyanis 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
munkáját könnyítik meg. s ho 
valatrtel�ik szolgálat\ helyen év 
közben az előfizetők számát llle
tóen változás áll be, vagy egyéb 
más kérés adódik. időben közöl
jek szerkesztóségünkkel vagy a 
kiadóval. 

A Hivatalos lapból 

A Hlvatalos Lapból a szakszer
vezeti bJzottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A:t 197-4. 1. számból:  114  300/ 
1973. A Magyar Allamvasutak 
1974. wi kötelező számlarendjé
nek hatályba Jéptetése. 

A_ 2. számból: 1 16 1 1 7/1973. A 
Vas-utl RUhazatl Uta6itás módosl
tása. 

tá;t.i�����a�:.rovasutas- és pos-

fogászati ellátását biztosítani 
fogja." 

(Tévedések elkerülése végett, 
tájékoztatásképpen az igazgató 
főorvos azt is közölte levelé
ben, hogy Sárospatakon a napi 
két és félórás' üzemi fogorvosi 
álláshoz a MAV-na:k nem volt 
és jelenleg sincs orvosi lakása.) 

H O B BY 
A Táncsics Könyvldadó kl· 

adásában megjelenö, népsz.en.i 
HOBBY-kötetek.ben 15--20-f�e, 
barkácsolással, modellezéssel, 
kertépltéssel, fényképezesseJ 
stb. kapcsola too - képekkel és 
rajzokkal lliusztrált - cikk Je
lent meg. Az eddig megjelent 
kötetek közUl az alábbiak még 
megrendelhetők a kiadónál :  
BOBBY I 12,- FI 

Kerti pecsenyesütő kCszittse. 
- Nyaralóban hasznos1t.hat.o 
bark.ácsöUetek. Vitorlázó 
repillőmodell. 

BOBBY 9 JZ,- Ft 
Kerti b\ltotok készítése. -
Sporlfelvél.elek készítése tele• 
objekt!\/vel. - Vitorlás bojó• 
modelll. 

BOBBY 11 12,- Ft 
Szilret és borkezelés. - 015-
búbor és vtrllgt.art-'.>. - Közel• 
tényképC2és és reprodukció. 

BOBBY 11 U,- Ft 
Mozaikképek a lakásban. -
Kisbútorok és lámpák barká
csolllsa. - F',.!melőhívás és 
-nagyítás otthon, 

BOBBY U U,- t"t 
Kerti utak építése. - Vikend
házbútorok. - Hajóepítés a 
szobában. 

HOBBY U IZ- Ft 
Kerti ötletek (hintaágyak. pa
ravánok, napOzók). - �•ek-vő
nely a vikendházban. - Gu
mimotoros repülőmodell. 

BOBBY U 12,- Ft 
Rózsák " kertben. - Polcok 
a lakásban. Motoros i:-e
pUlőmodell. 

BOBBY 15 1!,- Ft 
A szép pázsit titka. - Festés 
szórópls1.tollyal. - Repülő• 
makettek házi készítéso, 

Cím : Tlncs1c9 Szakszerve?Pti 
Könyv• és Folyóirat Kiadó, 1533 
Budapest XIII., Váci út 69-70. 

OJ1!tm 
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- Első alkalommal búcriz
taUalc nőt a nyugdíjoamenő 
vonatkísérők kóz.öit Szolno
kon, Popovics Ilona személyé: 
ben. Sok éves példamutato 
szolgálatát és a többi távozo 
érdemeit Annus Mihály, a 
csomópont párttitkára méltat
ta. Az ünnepség részvevői egy
perces néma felállással emlé
keztek Szarvas Lajos vonatki
sérőre, aki ugyancsak most 
ment volna nyugdíjba, ha né
hány hónappal korábban el 
nem ragadja a hirtelen haláL 

- Erkel Ferenc tiszteletére. 
Ozémi hangversenyt rendezett 
Debrecen-állomás nagy okta
tótermében a MA V Filharmó
nikus Zenekar. A szocialista 
brigádok kulturális vállalásai
nak segítése céljából az igaz
gatóság szakszervezeti bizott
ságának kezdeményezésére 
rendezett hangversenyen a 
Csokonai Színház operaéneke
sei múködtek közre, s az elő
adást lelkes tapssal jutalmaz
ták a brigádtagok. 

- Tiszta személykocsik di
csérték munkáját annak a 
négy dolgozónak. akik decem
ber utolsó napjaiban Miskolc
Tiszai pályaudvar kocsiműsza
ki múhelybizottságától nyug
dífba vonultak. Kovács Antal
né. Tóth Sándor. Rubi Jolán 
és Gunics Józsefné több mint 
két évtizeden át dolgoztak a 
vasútnál. s érdemeiket Varga 
Istvánné. a műhelybizotts§g 
titkára méltatta a tiszteletük
re rendezett ünnepségen. 

- Véradók mérlege. A vö-
röskeresztes alaoszervezet év 
vél!! beszámolóián:ik adatai 
szerint De"rer�n-állom�s dol
gozói közü1 1!173-ban három
sz:ázti7Pnnvok�n 1 06 6 Htel' 
vért adtak. A csa1árlvédp1em 
tsrn<>ki'hen r"r,rfp7ett 12 e!!PSZ• 
sét!lievl elnnr1�st nél?Vszáz
nyolc"anan hallgatták meg. 

- Kiváló lapterjesztő. Nagy 
szorgalommal és munkatársai 
megelégedésére végzi saitót�r
jesztó társadalmi munká1át 
Mészáros Margit ellenőr. Sze
rencs-állomás géotávírásza. 
Legfőbb érdemei között tart
ják számon. hot!v mindhárom 
túr és v91�mennvi ·szolaálatf 
ál! do1>:(ozói1'oz gyorsan. kés.<s 
n.S1kH1 Pljuttatja a vasutas új• 
sá!(okat. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném egyszobás (elös=
bás. konyhás. kamrás. fOrdö�zo
bás) zöldövezeti. 2 1 4  forint bétil. 
Zugliget 1e,is1.ebb helvén fekv6 
komfortos lakásomat hasonló. de 
nem maeaslati helyen tevő buda
pesti lakásra. bete"�éij miatt. Cf• 
mem: Martényi Pál. nyu<(dl1as, 
Bp., XII., Remete u. 18. fszt. 3. 

NyugdHas fútoket keres felvé
telre a Versenv Áruház. koksztO• 
zelé�G kazánhoz. J"elentke�ni lehet 
az árnház munkaC"l oszt'ilván. 
(Budapest vn., Rákóczi út 20.) 

- Balesetmentes évei zár
tak a hatvan-salgótarjáni vo
nalon fekvő két szomszédállo
más, Apc-Zagyvaszántó és 
Selyp dolgozói. Évi feladott 
tonnatervüket is 107,09 száza
lékra teljesítették, így az év 
utolsó napiaiban jutalomkép
pen megérdemelten kapták 
kézhez a bértömegből megta
karított 16 400 forintot. 

Utazás előtt és utazás után 

MAGVAR VASUTAS 
o Vasutasok szaks,:ervezetéoek 

laPla 
szerkeszti n szerkestt-' b!zottsál! 

Főszerkesztő : Gulyás János 
Felelős szerk�t6: Vlsl Ferene 

Szerkesztőség : 
1!163 Bpest vt.. BenczQr atca U 

Telefon 9árosl: � 
Ozeml: 19-'l'I. 

Ittad!& és terjeszti! 
a Népszave t.aok!ad6 Vállalat 

1964 Bi>est VU. Rákóczl dt 64. 
Telefon: 224--819 

FeleJ6a lrladó: Gábor MártoD. 
• Népszavo t.apk!ndó Vállallll 

Igazgatója 
Osekks?!1mta1::12amuftk� 

MNB 21!>-11 86U 
Szlkra Lapnyomcla 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 

,. 

TRAFIKARUT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LlATO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 

f 



HUSZONOT EV ALATT 

900 millió forint megtakarítás 
újításokból . 

A Törekvés Művelődési Központba n tartották 

a vasutas újítók és feltalálók ágazati tanácskozását 

A vasutas újítók és feltalálól< üzemi és a fónökségeknél 
megtartott tanácskozásainak befejezését követóen, január 16-
án, az Északi járműjavító Törekvés Művelődést Központjában 
került sor az ágazati tanácskozásra, melyen a GYSEV, az 
Utasellátó, a Faanyagvédelmi és Fatelító Vállalat küldöttei is 
részt vettek. 

A vasutas újítók és feltalálók országos tanácskozásán 
megjelent és az elnökségben foglalt helyet Szabó Antal fő
titkár, dr. Szilvássy Zoltán, az Országos Találmányi Hivatal 
elnökhelyettese, Oroszváry László vezér-igazgató-helyettes, 
Gulyás János és Molnár Gyö1'gy, a vasutas-szakszervezet tit
kárai, Kanyó Gyula, a SZOT közgazdasági osztályvezetó-he.. 
lyettese. Ritter Attila, a KISZ ifjúmunkás-osztályának munka
társa és Veres István, a KPM Közlekedéspolitikai Fóosztály 
műszaki o.sztályána.k vezetóje. 

Közel negyelnillió újítási javaslat 
A tanácskozás elnöki tisztét 

Gulyás János töltötte be. Mi
után üdvözölte a küldötteket 
és a meghívott vendégeket, rö
vid megnyitójában a követ
kezőket mondotta: 

tóhelyettes. - Az újítómozga
lom kiszélesedett és napjaink
ban a vasút valamennyi tevé
kenységi körének aktív 1'észe
sévé vált. Az elmúlt idó:,--zak
ban benyújtott újítási jaV'!IS
latok száma közel negyedmil
lió volt. Ez a közlekedési tár
�a területén benyújtott összes 
javaslatoknak közel 40 szá
zaléka. A javaslatokból mint-

szabad utat nyitott az újftói 
alkotó munka számára. A vas
úti szolgálati helyek, és üze
mek dolgozói mind fokozot
tabban ismerték fel, hogy az 
ötletekkel, újításokkal és ta
lálmányokkal tökéletesített 
munka a vállalati érdekek 
mellett saját, helyi és egyéni 
érdekeiket is szolgálja. A SZOL 
gálati helyek és üzemek veze
tői egyre fokozottabban igye
keztek és igyekeznek elháríta
ni az akadályokat az újító
mozgalom útjából 

A vállalati gaz.dál-kodás 
egyilk alapvető mércéje a 
hasznOS6ág, a vállalati ered
mény. Ezek fokozása egyrészt 
a vasúti üzemi folyamatok 
ésszerűsítésével, a munkamód
szerek tökéletesítésével és a 
termelékenység fokozásával, 
másrészt a termelési költsége
ket csökkentő módsrerek el
terjesztés�el biztosítható. Az 
újitómozgalomnak a 1:állalati 
gazdálkodásban elfoglalt he
lyét és szerepét az újitásokról 
szóló kormányrendelet is 
hangsúlyozza, ami/oor utal ar
ra, hogy e mozgalomra a gaz
daságirányítás jelenlegi rend
szerében megnövekedett fel
adatok várnak. 

Mint minden tevékenység
nél, így az újításoknál is dön
tő fontosságú a tervszerű irá
nyítás, az elérendő célok tu

- A negyedszázados múlt
ra visszatek.inthető újítómoz
galom igen fontos szerepet tölt 
be a n♦pgaz:daság, e:zien belül 
a vasút technikai eszközeilnek 
fejlesztésében, a személy- és 
árus.záL!ítási StLiik,,égletek ki
elégítésében, a forg,a!om biz
tonságának növelésében, a 
munkakörülmények javításá
ban, az ü:ziem- és munkaszer
vezés korszerűsítésében . . .  
Most az a feladatunk, hogy 
1'ÖViden visszatekintsünk az 
újítómozgalom fejlődésére, ér
tékeljük jelenlegi helyzetét és 
meghatározzuk a tennivalókat. 

i datoo meghatározása. 

Az elnöki megnyitó után 
Oroszváry László vezérigazga
tóhelyettes tairtott beszámolót 
a vasút újítómozgalmáról. Be
vezetőjében emlékeztetett a 
felszabadulás utáni nehéz, 
küzdelmes időszakra, azokra a 
napokra, amikor az újjáépí
tésben részt vevő vasutasok 
az akkori s,,egényes technikai 
fe!si,Qi, használata közben 
már kere..ték az újat, a kor
sz.erú megoldásokat. A jánnű
javító műhelyek, a fűtőházak, 
az épít� és a pályafenntartá
si főnökségek, valamint a for
galom dolgoz.ói szinte egymást 
múlták felül a munkaverseny
ben, s a jobbnál jobb ötletek 
megvalósításában. 

A helyi és hamarosan orszá
gosan általánossá váló kezde
ményezések 1948-ban már Ze
lietővé tették, hogy kormány
rendelet szabályozza az újítá
si tevékenységet. A MA V-nál 
egy abból az időből származó 
újítási napló tanúsága szerint 
240 javaslatot nyújtottak be. 
A javaslattevők már akkor 
újítókna,k minősültek és rész
vételükkel alakult meg a Vas
utas Raciona!izálók Egyesüle
te. A szervezet aktív propa
ganda tevékenységet fejtett 
ki, a megvalósított újításokról 
filmet készíttetett. A szakszer
vezeti mozgalom erősödésével 
azonban az egyesület jelentő
sége csémkent és működése 
1949 őszén meg Is szűnt. 

A vasút vezetése ennek tu
datában adott utasítást az újí
tási feladattervek kidolgozá
sára, amelyekben a vasútüze
mi szakswlgálatok legdöntóbb, 
nagy figyelmet ig-énylő prob
lémái és megoldásra váró fel
adatai szerepelnek. 

A vasútnál az újítómozga
lomnak egyik legfőbb feladata 
éppen az, hogy a feladattervek 
megoldására ko11ccntrálja a= 

Oroszváry László vezérigazgató• újitási erőfeszítéseket. A közös 
helyettes beszámolóját tartja célok valóraváltását s,iolgálják 

egy 31 százalék hasm06llak 
bizonyult, a megtakarítás ér
téke meghaladta a 900 millió 
forintot, és a kifizetett újítá
si díjak összege elérle az 50 
milliót. Annak ellenére, hogy 
az adatok össziességükben ked
vező képet mutattak, nem sza
bad elhallgatnunk, hogy · a 
fejlődés nem volt töretlen. A 
beadott újitáso._1< számát te
kintve 1953-ig növekedés mu
tatkozott. Ezt kásóbb bizonyos 
fokú viSSZJaeSés követte. 

Az újítások megvalósulásá
nak döntő láncszeme a ja
vaslatok, elgondolások kísérle
ti kidolgozása. A vasút nagy 
segíts�get nyújtott és nyújt a 
kísérletek folytatásához. Fej
lődés mutatkozik az újítások 
bevezetésénél, mnt az elfoga
dott, de be nem vezetett újítá
sok száma a két évvel ezelőtti 
426 darabról 29 darabra csök
kent. 

a különbözó alkalmakból ki
írt pályázatok és versenyek .is. 

örvendetes jelenség, hogy 
az igazgatóságok vezetői, az 
egyes üzemek gazdasági-társa
dalmi irányító szervei felis
merve az újítómozgalom egyre 
fokozódó jelentőségét, az el
múlt évben verse-nyt szervez
tek az újítók, a szakvélemé
nyezők, elbírálók és újítási 
ügyintézők számára. A ver
senyoon elért eredm�nyek is 
ráirányították a figyelmet a 
még meglévő tartalékokra és 
azok kiaklnázásának lehetósé-
geire. 

VlLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 
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1974. január 22-én : 

Részlegesen üzembe helyezték 
Szolnok állomás új !elvételi épületét 

Fontos szakszába érkezett a 
szolnoki személypályaudvar 
1969-ben megkezdett nagysza
bású átépítése. A múlt év ·,é
gére építészetileg teljesen e!: 
készült 300 méter hosszü UJ 
felváte1i épület Szajol felöli 
postaszárnyát kívül-belül 
használható állapotba helyez
ték. A lebontásra ítélt régi 
felvételi épületból január el
só napjaiban már ide költöz
tették a sze!ll1élyp�nztárt, a 
po<".,gyász- és expresszárup�nz
tárt, a ruh.1tárt, a váróterme
ket az Utaseilátó Vállalat 
ko�yháját, éttermét, valamint 
a rendőrsSget. a po5lát és 
1974. január 22-én ezt az épü
letrészt hivatalosan is átadták 
a forgalomnak. Azóta az itt 
megnvitott ot személypénz:ár 
szolgálja ki menetjeggyel az 
utazóközönséiet, itt tört�nik 
az utastájékozt3lás, az indu!ó 
utaso!, az ülőhel} e!,kel ellá
tott csarnokban várakozhat
nak, az érkezók pedig rajta 
keresztül m�etnek be a vá
rosba. Az Utasellátó id�i�lerie
sen az.onban az emeleti helyi
sé;ia'cben kapott . helyet, ame
lyek k�5bb a pályaudvar dol
gozóinak üzemi konyhájául és 
étkezdéjéül szolgálnak. 

Ez az elrende-z.és 1975 nya
ráig átmeneti állapotot jelent. 
A felvételi épület ekkorra 
ugyanis teljesen elké6zül .  

Az ideiglenes berende'llke
dést azért kellett végrehajta-

tése van hátra. Egy főperon és 
öt szigetperon épül. A három 
aluljáró közül kettő a csoma
golmak, egy az utasoklilak 
szolgál. 

:E:pítészetileg teljesen készen 
áll az állomás „leLke'', a for
galmi irányít.ó torony ahol 
most folyik a biztosító beren
dezések szerelése. Ugyancs,ak 
a végleges helyén van az ál
lomásfónii'k>ség, az új felvéte
li épület Ziegler tervezésű rá
g! szárnyában, a menesztő 
forgalmi irodával és egyéb 
forgalmi helyiségekkel együtt. 

Gallovich Jenő, mérnök-!ő
tanácsoo, aki 10 éve áll a szol
noki rekonstrukció élén, úgy 
nyilatkozott, hogy az új fel
vételi épület részleges üzembe 
helyezése után a most meg
kezdett építési szakasz kriti
kus időszaka lesz a nagysza
bású személypályaudvari re

. konstrukciónak. Bízik azon-
ban abban, hogy az építésben 
ré,,--ztvevő fónöks�gak, vállala
tok igyekvő munkájával, 
erófeszítéseivel, a nehézságek 
e!leniéere is sikerül ebrnJ : a 
9-00 éves Szolnok jövő évi ju
bileumi ünnepségeire új pá
lyaudvaron fogadhatják majd 
az ide érkező vendégsereget. 

Sz. F. 

1974. FEBRUAR L 

S Z O LI D A R ITÁS 

C H I LÉ V E L 
Szolidaritás Chilével címmel 

fotókiállítás nyílt a Törekvés 
Művelódési Központban. Az 
Országos Bé.'cetanács közre
működésével rendezett kiállí
tást január 23-án nyitották 
meg. 

A megnyitó ünnepség szinte 
tiltakozó gyúléssJ változott, a 
chilei népnek, Chile haladó 
erói n2<k a sza badsá;;áért, a fa
siszta puccsistá.� ellen folyta
tott áldozatos harcát bemuta
tó 23 tablóból álló tárlat do
kiimentumainak láttán. A ké
pek hitelesen ábrázol.iák _a 
jobboldali terror kegyetlense
geit, ugyanakkor bi7..onyít.iák 
azt is hogy a világ minden 
részé� a doZgo::ók százmilliói 
támogztják a chilei huafiak 
harcát. A ttirl-�ton magneto
fon.szalag idézi a meggyil
kolt A!lende elnök utolsó be
szédét, amelyet már sebesül
ten, a puccsistá'<: tüzelés" köz
ben intizett a chilei né-ohez. 

A megnyitón D. Káldy Zol-, 
tán evangéli'.<Us püspök, a Bé•. 
ke-vi!ágtanács és az Országol\ 
Béketanács elnök�gériek tag" 
ja méltatt<t a kiállítás jelentő" 
ségét, s beszámolt chilei_ él" 
ményeiről, a melyeket meg q 
múlt év májusá l>an s::e1·zett, 
amikor a Magyar Népköztár, 
saság ajándélcalcént ea11 óro, 
c'ai berendezést adott át Al, 
lende elnöknek. Ezt kö\'etóen 
Augusto Sepulveda, a chilei 
a'.<cióbizottság ta>!!ia mondott 
köszönelet a kiállítás rende
zéséért. a chilei néo iránti szo
lidaritásért. ,.Chilében újrate. 
remtjűk a demokráciát, é1 
győzni fogunk!" - mondotta. 

ni hoay sürgósen hozzá l �- ,----------------------------
he'ssen ° fogni a régi felvételi 
épület elbont-:ís:I hoz és he
lyén az új forga1mi vágányok 
meg�pítéséhez. 

A bontás február elején 
kezdődik és a tnv szerint 
március végére befejeződik. 
Ezzel egyidóben a vágányépí
tés terül-etén hozzáfognak a 
talajcseréhez, a szivár;:óren �
szer kiképzéséhez és elkezdik 
az állom:\s Szajol felöli végé
nek bekötését. A másik olda
lan a régi híd támfalainak el
bontásával kezdőd1k a mun-
ka. ' 

Az új személypáZyaudvar
nak 16 vágánya lesz, ebből hét 
már készen �,an. A bontás ál
tal s7..abaddá tett területen az 
I-IV. vágá,nyt keH elhelyezmi. 
A vá�ányéoítéssel párhuzamo
san készítik a szigetperono
kat Is, a már eLkészült aluljá
rók !eljárói köré. Az aluljá
rókban a világítási kábelek és 

VAN MONDANIVALÓ 

PolÍtikai oktatás 42 ezer hallgatóval 
Félidején túljutott az 1973-

1974. évi szakszervezeti po
litikai o1<tatás. Az ada.tok eb
ben az oktatási évben is fej
lódésról tanúSlkodnaik. Ha a 
számszerű eredményeket néz
zük, akkor az ,,összesen"' ro
vatban a következő adatokat 
találjuk: A munkahelyi élet 
időszerű kérdései 904, A tár
sadalmunk időszerű kérdései 
716 és a Világpolitika időszerű 
kérdései 329 tanfolyammal in
dult, illetve jelenleg is ennyi 
tanfolyamon folyik oktatás, 
mintegy 42 OOO fővel. 

vállaló propagandisták, akik 
az elmúlt évek során 57,erzett 
tapasztalatokat és gyakorlatot 
mind hasznosabban, mind ha. 
tásosabban kamatoztatják, 
Idót és fáradtságot nem kí• 
mélve készülnek a fo,glalkozá, 
sokra. 

Az újítási tevékenység ws
útl szabályozását első ízben 
egy 1948-ban kiad-Ott közleke
désügyi miniszteri rendelet ír
ta elő. Ettól kezdve a beveze
tett újításokért a javaslatt,e. 
vőket anyagi elismerés is meg
Illeti. 

Az elmúlt negyedszázad 
alatt a vasutasok újításai és 
ialá'lmányai tehát több, mint 
900 millió forint megtakarí
tást eredményeztek. Ha ehhez 
hozzászámítjuk a közlekedés
biztonság, az egészségvédelem, 
a balesetelhárítás javítását 
'>Zolgáló javaslatok,at, és ezek 
pontosan fel nem mérhetó ér
tékét, akkor teljes képet al
kothatunk az eddiJr elért ered
ményekről. 

A vasút szakszolgálati dif
ferenciáltsá!!"ából következik, 
hogy az újítási tevékenység 
miil1d szakmai tagozódását, 
mind pedig vállalati-gazdasági 
jellegét tekintve, rendkívül sok 
irányú, és nagy választékot 
mutat. Az újítási cé1k.itú.zé
sekből, amelyek megvalósítá
sával döntően elősegíthető a 
vasúti szállítási feladatok ha
tékon}"abb és gazdaságosabb 
megoldása, csupán néhányat 
kívánok megemlíteni : 

armatúrák felszerelése, vala
a mint az álmennyezet megépí-- elő kell segíteniök 

A tanfolyamoknál nemcsak 
számszerű, hanem minő.ségi 
fejlődés is tapasztalható. En
nek első számú biztosítékai a 
jól képzett, a munkát önként 

A hallgatóság körében � 
fejlódés tapasztalható. Már el• 
vétve ak.adllil'k csak olyanok, 
ak'ik passzív részvevőként 
vannak jelen a foglalkozáso- • 
kon. Mind több a mondaniva. 
ló, tartalmasabb a vita és egy. 
re nagyobb számú az épít6 
szándékú kritika. A foglal,ko
zásokon így kialakul a politi
kai tisztánlátás, a S!ZOCializ
mus éoítésének idó.szerű kél'• 
déseiből adódó felJadatok meg
határozása. Az érve.'< és ellen• 

- Az elmúlt negyedszázad 
c!att nagy utat tettünk meg 
- hagsúlyozta a vezé1igazga-

Anyagilag és erkölcsileg is 

elismerik az újítókat 
Újítómozgalmunkat az a 

tény is jellemzi, hogy nöt•ek
szik az egy újitásra eső meg
takarítás értéke. E tendencia 
az újítómozgalomban végbe
menő minóségi változás egyik 
fokmérője. A tevékenység el
ismerését mutatja, hogy az 
újítók és feltalálók munkájá
nak elismeréséül az elmúlt 
25 � során - minit már em
lítettem - mintegy 50 millió 
forintot fizettünk ki. 

A vasút vezetése - az anya
gi elismerésen túl - mindvé
gig fokozott figyelmet fordí
tott az újítók és feltalá-lók er
kölcsi elismerésére is. Az el
múlt esztendőkben 970 vasutas 

újító részesült e1'kölcsi elis
nJ.erésben. Ezeknelc kb. 20 szá
zaléka amny, 30 százaléka 

ezüst és 50 százaléka a bronz 
fokozatú Kiváló Újító, illetve 
Kiváló Feltaláló kitüntetésben 
részesült. A Kiváló Feltaláló 
kitüntetést a vasút vezetése a 
szakszervezettel egyetértésben 
20 főnek adományozta. Az er
kölcsi elismeréshez járult a 
Magyar AUamvasutak Ko!lek 
tíz, Szerződése, és az Újítási 
Szabályzat alapján biztosított 
hat nap jutalomszabadság Is. 

Az 1968-ban bevezetett új 
gazda.�ágirányítási rendszer, a 
vállalati gazdálkodás fokozot
tabb érvényesülése további 

(Folytatás a 2. oldalon.) 4---------------------------""'1" érvek felsorakoztatása bizto-

A konferencia résztvevői a vitaindító beszl-de, hallgatják 
(Laczkó Ildikó felvé&elel) 

sítja a hibás. esetle� ellensé
ges nézetek megcáfolását és a 
helyes álláspont kialakítását. 
Ennek alapján a kitűzött cél a 
dolgozók világnézetének. szo
cialista tudatának fejlesztése, 
a politikai. e-azdaságl és kul• 
turális kérdések megértetése. 

A területi bizottságok nagy 
segítséget adnak az elóadások 
színvona.lának emeléséhez. a 
vita magas sz.íntű lebonyolítá
sához. azzal. hogy a propagan
disták számára e�-re gyak
rabba„ kezdeménwzlk a fel
készítók saját eróből való 
megolclá<.:lt. Ez;ilt.al a külön
böző tárnák a ,·asúti s3iátoo
sá'(ok oldaláról is megvilágí
tást nyernek. 

A félév tapasz!a1atai azt 
mutatják. hogy a �=akszert•e
::cti politikai oktatás megfelel
az elrárásllkn,zlc. A \'asutns 
dolgozók poli tikai. \"ik'\mézetl 
nevelése a kívánt irán"ban. a 
ha•áro7.ato1

, sz„llem-éb:,n fo-
1,·ik. További fontos f ]adat. 
hogy ezután se csökk<>njen a 
lelkesedés, a tenniakarás. 

T. B. 
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HUSZONÖT ÉV ALATT 
(Folytatás az I. oldalról). 

szállítási tP.chnológiák korsze
rűsítését; 

- � munka- és üzemszerve
zési módszerek további töké
letesítését; 

900 millió forint megtakarítás újításokból 

lelőse arról a s aj nála tos tény. 
ről számolt be, hogy a Land
lerben - a korábbi évek nagy 
sikerei után - az utóbbi öt
hat évben csökker.t az újítások 
száma. A csökkenés megál
lítása céljából az üzem szak
szervezeti bizottsága napirend
re tűzte az újítási helyzet 
vizsgálatát. Az újítókkal foly
tatott megbeszélések után 
több olyan határozatot hoz
tak, amelyek végrehajtása 
nyomán már 1973-ban az újí
tómozgalom fellenl1ülésénPk 
jelei kezdtek mutatkozni. 
Ilyen eredmény, többek között, 
hogy a szocialista brigádok a 
versenyvállalási szerződések 
megkötésénél egy-egy újítási 
javaslat kidolgozását is vál
lalták. Az újítási ügyek inté
zői is igyekeznek mindent el
követni, hogy az előírt 60 na
pon belül valamennyi újítás
ról megalapozottan döntse
nek. Az üzemben a szakvéle
ményezőkkel is megtárgyalták, 
hogy úgy készítsék el szakvé
leményüket, hogy abból egy• 
értelműen kitűnjön, jó-e a ja
vaslat, vagy pedig el kell uta
sítani. Ezeknek és más hason
ló intézkedéseknek hatására 
az 1973. évet sikeresen zárták, 
az előző évi 64-gyel szem
ben 132 újítási javaslatot nyúj. 
tottak be. 

- a termelékenység foko
zását és általában a vállalati 
és népgazdasági érdekeket fi
gyelembe vevő hatékonyság 
1i.övelését. 

A Törekvés Művelődési Központban ta nácskoztak a vasutas újítók és feltalálók 

Az újítómozgalom belső 
szerkezetét vizsgálva megál� 
lapítható, hogy e tevékenység
ben mintegy 8000 vasutas vesz 
részt aktív újítóként. Ebből 
mintegy 200-ra tehető a női 
újftók száma. Eredményesen 
kapcsolódnak be a mozgalom
ba a KISZ-fiatalok is. 

Az újítáSli tevékenység po
liti,k.ai lég;körére jellemző, hogy 
az említett létszámból mintegy 
3500 fő a munkások közül ke
rül ki, 2500-a.n pedig a műsza
ki állományba ta.rtoonQk. 

Szilárd bázisai a moogalom
nak a szocialista bri,siádok, hi
szen ma már 90-nél több a2 
újító szocialista brigádok 
száma. 

Kerühuk a hiirokratikus ügyintézést! 
A vezérigazgatóhelyettes az 

eredmények ismertetése után, 
a szolgálati helyeken megtar
tott tanácskozások t;apasztal.a
tairó1 szólva kiemelte, hogy 
az újítók nagy figyelemmel kí
sérik a mozgalom alakulását. 
Ezt legfőkérut az bizonyítja, 
hogy nyíltan és őszintén be
széltek a mozgalom k.isrele
sítését akadályozó tényezőkről, 
majd így folytatta: 

- Jogos az újítóknak az a 
kívánsága, hogy csőkkentsük 
a.z újítások átfutási idejét. An
nál is inkább, mivel magunk 
is tapasztaljuk, hogy az újítá.
si ja:vaslatok mintegy 80 szá
zalékát 60 napon belii.!, 20 szá
zalékát pedig ennél lényege
sen hosszabb idó alatt intéz
ték. Elismerve azt, hogy_ a 
vasúti..:zem külön,Jeges jeL!ege 
az újítások elbírálásánál mér
téktartást és óvatosságot tesz 
szükségessé, mégis megenged
hetetlen, hogy az újítások in
tézésénél a bürokrácia megje
lenjék és sokszor jelentős 
egyéni és közösségi károkat 
okozzon. A késedelmek meg
szüntetése érdekében szüksé
ges, hogy az érdekelt szolgála
ti helyek vezetői, a késedel
met e!őidézőkk.el szemben 
minden rendelkezésre á.Lló 
eszközzel eljárjanak. 

Tapasztalható az is, hogy a 
benyújtott újítási javaslatok 
elutasításánál a hozott határo
zat indoklása nem kielégítő. 
Ez a körülmény nemcsak az 
újítást benyújtónak szegi ked
vét, hanem igen sok esetben 
indokolatlanul növel.i a pana
s:wk számát és az újításokkal 
kapcsolata; eljárások elhúzó
dásához vezet. 

Az is gyakori, hogy az egy
azemél,yi elbírálók és szakvé
Zeményezők nem a legnagyobb 
körültekintéssel és az újítás
hoz fűződő népgazdasági ér
dek szem előtt tartásával jár
nak el. E megállapítás többé
kevésbé szinte valamennyi 
sza.kswlgálatra érvényes. Ez is 
az ügyek elhúzódására, indo
kolatlan pereskedésekre vezet. 
Hasonlóan problémák jelent
keznek az elfogadott újítások
ruil a szá=!ékos díjazási kulcs 
megállapításában is. 

Aa: újítások gazdaságossági 
megítélésének elengedhet.etlen 
felt.étele a :kielégítő gazdasá
gi számítások elkészítése. 
Szükséges a pozitív és nega
tív tényezők alapos mérlegelé
se, a gazdaságossági számítás 
világos, áttekinthető és köz
érthető elkészítése. 

Az említett hiányosságok el
búrjánzása nem öregbíti a 
vasút hírnevét, hisz.en minden 
ezzel összefüggő, az újító ja
vára eredményesen végződő 
peres eljárásnál a vasút kerü.Z 
elmarasztalásra. 

Újítóink, feltalálóink mun
kájára a vasút vezetése to
vábbra is igényt tart. Megfe
lelő erkölcsi és any-agi elisme
rérukról gondoskodik. Olyan 
közvéleményt és légkört aka
runk kialakítani, amely az újí
tók, feltalálók tevékenységét 
elismeri és támogatja. Gazda
sági vezetőinknek messzeme
nő segítséget nyújtunk abban, 
hogy az újítások, ta1álmányok 
díjazásánál a differenciálást 
bátrabban, az eddigieknél t.á
ga bb ha tárO!k között aJlkailma.z... 
zák. 

Az újLtóm�omban je
lentős szerepet töltenek be a 
vasutas szocialista brigádok. 
Kérjük e brigádokat, hogy a 

jövöben i.s tekintsék fel,a.da
tuknak az újítómozgalom tá
mogatását, az abban való még 
fokozottabb részvételt. 

Napjainkban az ország fi
gyelme az újítómozgalomra 
irányuL Különösen fontos57.e
repet tö1t be a mozgalom a 
vasút életében, amikor a köz,.. 
lek.edéspo1itikai koncepcióban 
fo�tak végrehajtása egyre 
korszerűbb és a szá!Htási fel
adatokat mind magasabb szín
vonalon ellátó vasútüzem ki
alakítását tűzi céluL 

Arra v:an szükség, hogy a 
szakmai irányítást ellátó szak
osztályok, a vasútiga.zgatósá.
gok, az üzemek és szolgálati 
helyek vezetői a vasutas kol• 
lektívát mind újabb és újabb 
alkotásokra <i6ztönözzék. Ezt 
nem csupán a vállalati érdek, 
hanem népgazdaságunk fejlő
dése is megköveteli - fejezte 
be beszédét Oroszváry László. 

Érdekvédelmi feladat is az 
újítómozgalommal foglalkozni 
SZABÓ ANTAL FŐTITKÁR FELSZÓLALÁSA 

A vezérigaz.gatóhelyettes be
sz:ámolója után, a vitában el
sőnek Szabó Antal főtitkár 
kért szót. A .sza'ksz,ervezet 
központi vezetősége és az el
nökség megbízásából köszön
tötte a tanácskozás valameny
nyi részvevőjét, majd ezeket 
mondotta: 

maguk feladata. Hiszen az 
újítómozgalommal való fog
lalkozás érdekvédelmi fel.ada
tot is jelent, méghozzá úgy, 
hogy az e�temes és a közös
ségi érdekeket is védjük, ami
kor az újítások megvalósítását 
szorgalmazzuk. 

Amikor az újítómozgalomról 
beszélünk, arról sem szabad 

- Ennek a tanácskozásnak megfeledkezni, hogy az újítók az a feladata, hogy számot ad- és a feltalálók az -üzemi és a 
junk az előző ágazati tanács- szocialista demokráciát teste• 
kozás óta eltelt időszak ered- sítik meg akkor, amikor újita
n-..ényeiről, fogyatékoságairól. nak, vagy ésszerilsítenek. Ki
Amikor az újitómozgalomról vétel nélkül az a törekvés ve
beszélünk, az MSZMP KB 
1911. decemberi határozatából zérli őket, hogy a régi, elavult 

technika helyett újat alkossake!l kiindulni, mely szerint nak. Ez pedig szerves része az 
minden munkahelyen el kell üzemi és a szocialista demok
érní, lwgy az újítómozgalom a ráciának. ll:ppen ezért a 'gaz
munkaverseny szerves része 
legyen. Itt szeretnék arra is daságl és mozgalmi vezetők-

nek minden eszközzel - szelemlékeztetni, hogy a munka- lemi. fizikai és tárgyi eszközverseny szervezése és irányí- zel egyaránt - elő kell segítása erkölcsi és anyagi megbe- teni az újítók alkotóvágyáest-:lé;e a gazdasági vezetők nak kibontakoztatását, az újímunk.ájának része, és mint tómozgalom kiszélesítését. Híilyen. a gazdasági vezetők 
szen olyan mozgalom ez, munkaköri kötelessége. 
amely keretében fizikai mun

Ugyanakkor a határozat utal kások, technikusok, mérnö
arra is, hogy a mozgalom fej- kök, különböző beosztású ve
lesztésében, segítésében és z�tők egy célért fognak össze. 
elómozdításnban a szaksz:erve- A főtitkár ezután arra buz
zeti szerveknek is megvan a dította az újítókat, hogy a 

műszaki, technikai jellegű ész
szerüsítések mellett te,:jedjen 
ki figyelmük a technológiára, 
a belső munkarendre és az 
adminisztrációra is. Most, ami
kor a vontatásnál a gőzvonta
tást lassan teljesen kiszorítja 
a korszerű technika, a villa
mos és a Diesel-vontatás, a 
vasút elegymozgása nem elég 
gyors. A drága, nagy teljesít
ményű mozdonyokat és a moz
donyszemélyzet munkaidejét 
nem használjuk ki gazdaságo
san. Miért? Azért, mert a 
technológiában még mindig 
túl sok minden maradt a gőz
mozdonyos ii.zemvitelből. He
lyileg, területi és hálózati 
szinten egyaránt sok újítás és 
ésszerűsítés segítené a gazda
sá<;ossigot. 

Szabó Antal fötitkár 

Az újítók anyagi és erkölcsi 
elismeréséről szólva, rámuta
tott: annak ellenére, hogy ezt 
jogszabályok rögzítik, arány
lag sok nehézség árán realizá
lódik. Ebben a kérdésben 
minden arra illetékes sze
mélynek tisztán kell látnia, 
hogy az a dolgozó, aki a mi 
társadalmunkban kötelessé-
gén felül vállal és végez 
munkát, azt ennek megfelelő
en kell megbecsülni. 

- Ebben az új, felgyorsult 

vasútüzemben a vezetőknek 
atekintetben is megvan a fel
adatuk, hogy a tehetséges, tö
rekvő embereket jobban ori
entálják a legfontosabb ten
nivalókra - mondotta Szabó 
Antal. - A szolgálati helye
ken ott vannak a feladatter
vek, melyben megtalálhatók 
az elképzelések az orient.áló
dásra. Csakhogy ennél több
re van szükség, az újítás,i 
feladattervet meg kell tölteni 
élettel. Ez már a vezetők fel
adata. Mint ahogy az is el
sősorban a vezetőkön múlik: 
mennyi Időbe telik az újítá
sok elbírálása. Az újítások és 
ésszerűsítések egy-két kivétel
től eltekintve olyanok, ame
lyeket el lehet dönteni. Vagy 
azt kell róla mondani, hogy jó, 
megvalósítható. vagy elfogad
ható, de náL.mk nem használ
ható, stb. Az a tapasztalat, 
hogy sok esetben ennek el
döntésétől húzódoznak a ve
zetők. Sajnos, az is gyakori 
eset, hogy addig csűrik-csa
varják a dolgot, míg végül bí
rósági ügv lesz belőle. Joggal 
vetődik fel a kérdés: jó az a2 
újítómozgalomnak, ha hely.tt
tii.nk a bíróságok döntenek? 
Méghozzá, az esetek 90 száza
lékában az újítók javára hoz
zák meg döntésüket. A gazda
sági és mozgalmi vezetőknek 
sokkal önállóbban, főleg ha
tározottabban kell meghozni 
döntéseiket. 

Szabó Antal főtitkár vége
zetül az újítási propagandá
val foglalkozott. Annak a vé
leményének adott kifejezést, 
hogy legjobb propaganda az 
újítók anyagi és erkölcsi 
megbecs-ülése, az újítás ügy
menetének zavartalan lebo
nyolítása. De ezen kívül is so
kat tehetnek a gazdasági és 
mozgalmi vezetők minden 
szinten. Hiszen vannak új
ságjaink, kiadványaink, s ott 
vannak az üzemi demokrácia 
fórumai. Csak élni kell ezek
kel a lehetőségekkel, mert az 
élet igazolja: szükség van az 
újítási agitációra és propagan
dára. 

munkában, hanem az anya
giakban is részesülhessenek. 

Dobos András (Rákosrende
ző pályaudvar) az újítómozga
lom fejlődésének egyik legna
gyobb akadályát az egysze
mélyi elbírálók elfogultságá• 
ban, szakmai féltékenységében 
és szubjektív megítélési mód
jában látja. 

Kifogásolta, hogy nincs 
olyan pénzügyi alap, amelyből 
az ígéretes, rövid időn belül 
nagy hasznot hozó újításokat 
kivitelezni lehetne. Bírálta az 
újításoknak alapos indoklás 
nélküli, .,szakvonali kötelessé
ge" címen való elutasítását 
is. Javasolta: szigorúan von
ják felel6sségre a törvény 
előtt azt a személyt, aki a 
népgazdaságilag hasznos újí
tás megvalósítását akadályoz
za. 

Esztergályos János, a Land
ler Jenő járműjavító szakszer
vezeti bizottságának újítási fe-

Fiatalok az újítók között 
úgy, mint az újítások iránti 
vezetői szemlélet megváltozta
tásában. Az új jogszabálV 
egyértelműen a vezetők mun
kájának szerves részévé nyil
vánítja majd az újítómozga• 
lommal való foglalkozást. Elő
írja azt· is, hogy a vezetők te
vékenységének értékmérőjéül 
kell tekinteni, hogyan foglal• 
koznak a dolgozók hasznos 
újítási kezdeményezéseivel. 

Székely Tamás, a TBKF 
aranyérmes újító és feltaláló 
mérnöke egyebek között fel
vetette: meg kellene vizsgál
ni, hogy az újítási díjak a 
vállalati adózás rendszerével 
miként kerülhetnek összefüg
gésbe. Helyes lenne ugyanis, 
ha a vállalat bizonyos adó
kedvezményber> részesülne, 
amikor egy-egy újítás fokozza 
eredményességét, amely nép
gazdasági szinten is jelentke
zik. 

VáQék a mozgalom 

Több hasonló értelmű fel
szólalás hangzott még el, majd 
ebédszünet követke.zett. Ez
után elsőnek Ritter Attila, a 
KISZ központi bizottság tit
kársága megbízásából kö
szöntötte a vasutas újítók és 
feltalálók országos konferen
ciáját. Mint mondotta, a KISZ 
központi bizottság titkársága 
sajnálattal állapította meg, 
hogy az újítási feladatok meg
oldásából a fiataloknak csak 
kisebb hányada vett részt az 
elmúlt időszakban. A �ISZ· 
fiatalok újítómunkája hul
lámzó képet mutat. Azokon a 
helyeken azonban, ahol a 
KISZ-szervezetek ismertették 
az újítási feladatterveket és 
meghatározták a konkrét fel
adatokat, fiatalok is vannak 
az újítók között. Különösen 
szép számmal újítanak a ki
váló ifjú mérnök, kiváló if• 
jú közgazdász, kiváló ifjú 
technikus mozgalom kereté
ben. Kiemelte a GYSEV pél
dáját, ahol az újítások 84 
százalékát az ifjúsági brigá
dok adták be. 

Bihari Mihály (oktatótiszt, 
Debrecen állomás) javasolta, 
hogy a szocialista munkaver
senyben értékeljék többre 
azok eredményeit, akik a 

a munkaverseny részévé! 
Nagy figyelemmel ha1lgat- szalcma ifjú mestere, a kivá

ták a tanácskozás részvevői ló ifjú mérnök, a kiváló ifjú 
dr. Szilvássy Zoltánnak, az technikus mozgalomban újítá

újítóklubok, az egyes újítók Országos Találmányi Hivatal sokkal is előre viszik közös 
részére. elnökhelyettesének felszólalá- ügyünket. Ez nagymértékben 

Kulcsár József, a debreceni 
vasútigazgatóság küldötte volt. 
a következő hozza.szóló. El
mondta, hogy a debreceni 
igazgatóság újítási helyzete 
megegyezik az országosan ta
pasztalható körülményekkel. 
A területükön beadott és el
fogadott újítások az országos 
átlagnak körülbelül a 10 szá
zalékát teszik ki, ami kedve
ző jelenségként értékelhető. 
Itt is érezhető azonban a 
mozgalom fejlődését akadályo
zó sok nehézség. Az újítás még 
nem vált a munkaverseny 
szerves részévé, mert a moz
galmi jelleg nem domborodik 
ki eléggé. Több javaslatot ter
jesztett elő az akadályok el
hárítására. Indítványozta töb
bek között, hogy ha egy-egy 
szolgálati helynek olyan prob
lémája van, amit újítással 
meg lehet oldani. írjanák ki 
pályázatot az újítóbrigádok, 

Vásárhelyi Ernő (MAV ve- sát. Szeretettel és tisztelettel hozzájárulna az újítómozga
zérigazgatóság 6. szakosztály) köszöntötte a vasutas újítókat, , lom fejlődéséhez. Tapasztalata 
az újítómozgalmat hátráltató akiket - mint mondotta - szerint lassítja az újítási 
negatívumok között elsőként a a legnagyobb elismerés illet ügyek intézését, ha az újítiú 

százalékos díjkulcs megállapí- azért, mert a MAV területén bekerül az igazgatóságra, vaf711 

tásában tapasztalható visszás- az országos átlagnál sokkal a főosztályra. Nem lehet 
ságokról szólt. Javasolta, hogy jobban fejlődik az újítómoz- ugyanis a határidőt tartani, ha 
ne legyen lehetőség a száza- galom. Bejelentette: a válla• egyik osztályról a másikra 
lékkal való operálásra. Hatá- lati, az iparági és az ezek kell küldözgetni az ügyirato-
rozzák meg, hogy az újítást 10 után összeülő országos ta- kat. Javasolta, hogy ezeknél • 
százalékos díjkulccsal kell nácskozáson elhangzott ja• szerveknél egy központi he
elbírálni. Ha valaki 10 milliós vaslatok figyelembevételével lyen intézzék az újítási ügye
hasznot hoz üjítása révén a készítik elő az új jogszabályt. ket. 
népgazdaság, a közösség szá- A jelenleg hatályban levő Darvassy Endre (MAV Bu• 
mára, akkor méltán megér- jogszabályról megállapította: dápesti ll:pítési Főnökség) ar
demli az egymilliós díjazást. színvonalváltozást hozott a ról számolt be, hogy főnöksé• 
Csak lenne minél több tízmil- mozgalomban, hiányossága gük területén az újítómozga-
liós újítás! A szakvéleménye- azonban, hogy nem tudta lom, különösen az utóbbi két 
zők és a konkrét megvalósítás- megteremteni a megfelelő tö- évben nagy lendületet vett. 
ban aktívan részvevők díjazá- megbázist. Még a vasútnál Az újítási hónapok során 
sáról hangoztatta: lehetővé sem elegendő számban vesz- ugyanis garantálták a gyors 
kell tenni, hogy azok, akik nek részt a dolgozók az újító- ügyintézést, és azt, hogy az 
valóban hozzájárulnak egy- mozgalomban. Ebben nagy elfog_ado!t újít_�sokat leg�lább 
egy újításhoz, ne csak a változásra van szükség csak- 6 szazalekos d1Jkulccsal isme

rik el. Az egyik hátráltató 
akadály elhárítására javasolta, 
hogy az újítások nyomán el
ért önköltségcsökkenés abszo• 
lut értékét-, mint látszólagos 
ráfodítást - a „kistámlázott 
tevékenység" elnevezésű terv
mutató teljesítésénél vegyék 
figyelembe. Ezzel módot lehet 
találni arra is, hogy az újítá· 
sok megtakarításából adódó 
beruházási hitelmegtakarítást 
a beruházó más célra használ
hassa fel. Igy az építőipari 
szakszolgálat újitómozgalmát 
lényegesen fékező körülményt 
meg lehetne szüntetni, és az 
újításokból származó megtaka
rítás az eredeti célt szolgálná: 
a nagyobb mértékű beruházá
sok míel6bbi megvalósítását. 

Több felszólalás hangzott 
még el, amelyek a szolgálati 
helyeken dolgozók újítási él
ményeit ismertették, vagy a 
mozgalom hátráltató okaira 
mutattak rá. Ezek többsége is 
javaslatokat tartalmazott az 
akadályok megs7üntetésére, az 
újítómozgalom fellendítésére, 
Illetve ösztönzésére. 

&énk figyelem kíséf'te mindvégig a hozzászóláso!.8' 
Visl Ferene 

Szász Ferenc 
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ÉSZAKI, SZOLNOK, DUNAKESZI MEGJEGYEZZÜK : 

Hogyan kezdték az év,et 
járműjavító üzemeinl�? 

FŰTETLEN VONATOK 

Ki a felelős ? Magad uram, ha . . .  ! ? 
Ha egy-egy személyszál!lító 

vonat fútetlenü! közlekedik, 
azért a vétkeseket általában 
megbüntetik. Ezen a télen Ba
latonszentgyörgy és Somogy
szob között a motorvonatok 
kocsijai mindig fútetlenek, hi
degek, de nem kap büntetést 
senki. Az utasok csupán a ka
lauzokat szidják. 

Az utasokat valósággal fellelkesítik a Keleti h-angos
bemondójána,k hang�zóróiból sűrűn felhangzó trillák. l\lintha 
csak igy szólna hozzájuk a lelkesítő dallam : ,.Ember, k1 belép- • 
tél pályaudvarunk csarnokába, tudd meg, hogy a J\IAV roham
léptekkel halad a korszerű. szolgáltatás útján /"' 

Semmi kétség, ' az itt megforduló utasok dallammal már 
úgy el vannak látva, mint soha ezelőtt gondolom ott
jártamkor, január 23-án. ez.."'11 a csendes, t-avas21asnak nevez
hető téli napon. A vonatok mel-lett sétálgató karszalagos; ügye
letes tiszt is büszkén lépdel. Nem néz se jobbra, se balra. így 
hát nem is ves?.á észre, hogy a csarnokban át:dogáló szerelve
nyek ablakru milyen piszkosak. Kintről nem látni be, bentről 
nem látni ki. Ha észrevenné. ha valamelyik vonatra rátekin
tene ügyeletesünk vagy a pályaudvar bármely felelős vezetője, 
nyilván csak egy szavába kerülne, és máris me<?jelenne néhány 
beosztott, s ha másképp nem, vízzel, vödörrel. szivaccsal át
láthatóvá törölnék az ablaküvegeket. Talán még parancs sem 
kellene, csalc leérő szó . . .  

A vasút 1974. évi munkájá
ban sok múlik ma,jd a jár
mújavító üzemeken. Számuk
ra most döntő kérdés, hogy 
miként tudnak hozzájárulni 
a tavalyinál nagyobb mérték
ben a vontató és vontatott 
jármúvek gyors javításával, 
új kocsik gyártásával a szál
lítási feladatok végrehajtásá-

hoz. Ebben elsősorban · a Die
sel-javító bázisokra, az F.sza
ki, a swlnoki, valamint a 
személykocsilcat gyártó és ja
vító dunakeszi jármújavítóra 
vár nagy feladat. Ezért az új 
esztendő első felében ezekben 
a,z üzemekben érdeklődtünk : 
milyen tervekkel láttak mun
kához 1974-ben? 

l\lozdonyjavítás .- példás átszervezés után 
- Nem „üres kamrával" In

dultunk az új évnek - felel 
kérdésünkre az l!:szaki jár
mújavít.óba.n Pázmány András 
megbízott főmérnök és mind
járt meg is magyarázza kije
lentését: - Az ünnepi for
galom nagy mozdonyigénye 
miatt meglehet&en kevés ja-

megb.!7.ott főmérnök és Gál 
János termelési felelős 

portot fed a nagytáblás tető
panel. Építése 1976-ban feje
ződik be. Az M44-es mozdo
nyok Szolnokra profilírozott 
javítása, amely tavaly márci
usban váltotta fel a gőzmoz
donyjavítást, az első évben 
sikeres volt, 108 mozdonyt ja
vítottak. Az idén összesen 174 
Diesel-mozdonyt kell megjaví
tani, ebből 24 idegen gép. 
Négyszáz ember dolgozik moz
donvjavításon, hozzájuk tar
tozik a személyko�sik forgó
vázjavítása Is. Lesz tehát 
munkájuk elél!. Januárban 15  
mozdony nae:vjavítás� a fel
adat. A hónat> első dekádiá
b-in a terv s::erit>ti ütemhen 
ötöt már haza is küln+ek a ho
nos vontatási főn;;1,sé„C'krP. 
Láto„ntásunkk"r a többi g<.-, 
j'lv{t6sf munkálataival is jól 
haladt-ak. 

Mindennek az az oka, ho�y 
az Aby, illetve Ab sorozatú 
motorok által vontatott pót
kocsik nagy tűzterű 
kályháit  - amelyeket az in
dulási állomáson megraktak és 
a hosszabb úton is (esetleg egy 
utánrakással) végig kellemes 
meleget árasztotta:k - kicse
rélték szebb kivitelű., de sok
kal kisebb tílzterü ká.lyhákra. 
Ezeket eoész úton .. babusgat
ni", piszkálgatni kellene, ami
re hat kocsinál egy jegyvizs
gáló képtel!!TI. Ha egyéb teen
dőit elhanyagolva mégis meg
tenné, az sem se<?ítene. mert 
kinyitott kál�·haajtó e,etén az 
utastér me!(telik sz;éngáz:zal, s 
a padlót is elborítja a hamu. 
Nehezíti még a helyzetet, 
hogy a szerelvény végén kell 
a Dnz-s,oroz.a.tú poggyászko
csit továbbítani, mivel ezen a 
�ocsin nincs átmenő villany
vezeték. Igy a jegyvizsgálóra 
hárul a ki- és berakodás. s eb
ben a vonatvezető - tekintet
tel a fél- vagy egyperces meg
állásokra - a vonat megkés
leltetése nélkül nem is tud se
gíteni. 

De sehol senki sem mozdul. A IV. vágányon álló, Hegyes
halomig közlekedő 14-es számú vonat kalauzához.fordulok : 

- Mit szól ezekhez az ablal<0khoz ? Nem gondolja-e. hogy 
ez már olyan rendkívüli eseménynek minősül. amelyről írás
beli jelentésben kellene beszámolnia srolgálati felsőbbségé
nek ? 

mint akik az átcsoportosítás 
operatív végrehajtasában el
sősorban illetékesek - ja
nuár közepén befejezték a 
dolgozókkal való beszélgetést 
az átszervezésről. 

vítási álla,ggal, de annál na- -.l h gyobb lendülettel fejeztük be " Ű ely helyett: 
az 1973--as esztendőt. Kará-
csony és újév között tulajdon- oszloperdó 

- 1\1inek ezt jelenteni? - válaszol kérdéssel. - S miért 
éppen a mi r0'7tatunkon akad meg az ön szeme? Nézze meg 
mellettünk a Wiener Walzer expressz MAV-kocsijait. Azok is 
mind ugyanilyen mocskosak. Vagy nézze meg bármikor a Cik
láment, szóval akármelyik vonatunkat. Té!len hónapokon át 
nem látnak vizet. tisztítószert. Nincs személyzet, nincs, aki 
vállalkozna pfféle munkára . . .  

képpen már előre dolgoztunk. 
tgy történt, hogy még január A rekonstrukció alatt áll?, 
el.só felében kiadtunk a von- tavaly korszerű Diesel- es 
tatásnak egy na.gyjavított V. személykocsi csarnokkal gaz-

agyobh �f'bri;,c;él?, 

gyorsabb elhasználódás 

A Keleti pályaudvaron székel a budapesti lga7€atóság 
munkaerő-felvételi irodája, ahol nyomban elpanaszolom ta
pasztalataimat. 

- Tudjuk, látjuk ezt mi is - mondják az irodaiaik, majd 
kifejtik, hogy még nyugdíj-asokat sem szabad felvenni ablak
mosáshoz, kocsitisztításhoz. Mert elegendő a létszám/ Ha ezen 
múlna a munka elvégzése. akkor minden áldott nap lemosható 
!enne valamennyi szerel>vény ablaka . . .  

43-as villamos és egy M 4o-es dag'Odott szolnoki ;ármújaví- Dunakeszin is folyamatos 
Diesel-mozdonyt. tóban is nagy munka kezdő- volt az átmenet az óévró! az 

dött az új esztendő első nap- újesztendóre: január közepén 
- Szükség van az elány- jaiba.n. A személykocsijavító 3 ú; négytengelyes személy-

srerzésre, mert a terv a ta- részlegnek és a Diesel-moz- kocsi és 6 nagyjavított kocsi 
valyinál lényegesen nagvobb donyjavító osztálynak itt is hagyta el az üzemet. 
terhet ró ránk. A Diesel-ja- felemelték a mércét,: a múlt Ez az arány is kifejejzőJe 
vítáook volumene 37 száz.a- esztendőhöz képest nagyobb annak a fordulatnak, amely 
lékkal. ezen belül az feladatokat kell teljesíteniük. tavaly következett be Dunake-
M62-esek javítása 40-45 szá. szin, amlkor az előző évek 

Keserű szájízzel távozom a hivatalból, ám néhány perccel 
később vidító kép fogad a csarnokban. A bukaresti gyorsnál 
szorgos kezek dörzsölik. súL"Olják az ablakokat. Oltözet(.ikról 
ítélve társadalmi munkásoknak nézem a tüsténkedóket, akik 
kirajzottak az irodákból. Itt vannaik talán azok is. akik író
asztaluknál elmulasztották megszervezni e-zt a munkát. 

zalékkal nő. Ez azt jelenti, A tavalyi 600 személykocsi gyakorla,tától eltérően, az új - Mossuk, mossuk? - szólítom meg az egyik d<>lgozót. 
- Ich fahre nach Ruman:ien - válaszolja. amiből mind-

hogy a ta1.•alyi, átlagosan ha1.•i főjavításával szemben az idén kocsik gyártásálilak rovására 
6 nagyjavitással szemben az 73o négytengelyes személyko- a nagy;avitást helyezték elő
idén 9-10-et kell elvégezni. csi nagyjavítását kell elvégez- térbe. Korábban az új kocsik 
Számolunk persze olyan hó- ni Szolnokon, ezenkívül ötven gyártása meghaladta a 100-at. 
napokkal is. amikor az éíszi futójavítást. Az indulás elég a fójavft4s pedig alig több 
forgalomra 10-nél több moz- jól sikerült, január 9-ig 6 ko- mint 80 volit. Az idén a fója
donyt kell majd kijavítani. A csit küldtek fut.ópróbára. A vitás negyvennel több lesz, 
villamosmozdonyok javítási hónap elején 24 várt javítás- mint tav,aly, összesen 136. Új 
volumenét viszont 18 százalék- ra, ami elég kevés a további kocsit oedig hatvanat állíta-

Mi hát a tanulság? 
Az, hogy nem minden 10, 

ami szép, s a vonat fú.tetlen
ségéért kizárólag azokat ter
heli felelősség, akik a kály
hák kicserélésére hozott dön
tésükkel ezt a helyzetet eló
idPzték, megfeledkezve a rea
litásról, s az utasok érdekei
ről. 

járt rájövök. hogy ez egy Romániába tart.ó külföldi utas, a:ki 
ki szeretne látni utazás közben az ablakon. 

Az Aa sorozatú, 1600 pályaszámú 1. osztályú MAV-ko. 
csinál végre magyar utast találok, aki feleségével együtt utazik 
Lökösházára. 

- Magad uram. ha srolgád nincs - szól az üveg dörzsöl
getése közben a férfi, míg bal kezében vízzel töltött műanyag 
poharat szorongat. 

kal csökkenti a terv. Az így 
egyenletes kibocsátáshorz.. nak elő. - A mosóport hol szerezték? - kérdezem. 

felszabaduló javítási kapacitás 35-37 darabos javítási állag- Amint Kalmár János fómér
tesri lehetővé a Diesel-javítás ra lenne szükség a terv sze.. nök elmondotta, ez a tenden-

- A bőröndünkból - hangzik a válasz. Szerencsére 

fokozását. rinti munkához. Az ünnepi k k - é kbe 

hoztunk magunkkal . . .  
A derék utas különben MÁV-főintéző; neve:  Székely János. 

forgalam miatt kissé megké- cia a övet ezo ve n is 
Amikor a műlt" év végén az sett a kocstbeadás. folytatódik. Azért van erre 

Bertók Pál 
vonatvezető, Keszthely 

Munkahelye: Szeged, katonai szállítási igaz'!atóság. 

ilzem - a vezetők és a dol- szükség, mert a korszerű moz-
gozók nagy megelégedésére _ - Ez nem lenne baj, van donyok számának növekedése 

1 .  • 

BEFEJEZŐDÖIT A „REPAKAMPANY" 

Kovács József 

megkapta idei tervét a 7. ennél sokaJ nagyobb gondunk és a pályafelújítások követ
szakosztálytól s ennek követ- is - mondja Szekeres Ernő keztében növekvő futáste!Je
keztében január elején már főmérnök. - A legnagyobb sítmény fokozott mértékben 
mindenki tudta, mi lesz 8 probléma, hogy nincs kész a kootatja az amúgy is elhaszdolga az új esztendőben. fényezómúhely, mert a me- nált szl'(llé-lykoc,i-állományt. 
eleinte úgy tünt, a munkaerő gyei építővállalat megkésett a Már oedig meq kell menteni 
nagyarányú átcsopor<to,;ítá.�ára vassszerkezet gyártásával. Izy az állo.nnt, mielőtt kés/5 lenne. 
lesz sz;/kség. hogy a felemelt a múhely végleges elkészülte Az e·óírás szerint 10 év a s7e
Diesel-javítási tervet teljes{. csak novemberre várható. A mélvkocslk nagyjavítási cik
teni tudják. úgy számították, nyár folyamán legfeljebb lusa. rle sok kocsi van. amely 
hogy körülbelül 100 embert részle,res üzembe helyezésével 15-1� tl'vi!S( Is fut na<!Viavftás 

554 ezer tonna cukorrépát szállított 

a szegedi igazgatóság 
kell majd átcsopórtooítani a tudunk megpróbálkozni, ha 8 ""'kiil .  Ezt az áll�1'otnt mfn-

A vasút nagy ószi szállítási dekében alkalmazni kívántak, ,,i!amosmo;,:dony osztálYról a munkavédelmi előírások meg- cle71k.Srmen n>M akariál, sznn- feladatai között évről évre Gondosan felmérték az egyes Diesel-ré<szlegbe. Ezt awnban engedik. Létszámhiányunk is tetni. ,.�r,rl kP7I tnl()rsítani II Visszatérő jelenség a cukorré- cukorgyárak vonzási körzetét, 
az Ü?.em vezetői és a moz�- van, de a teherkocsi részleg- narn1ja„ítá.sok iltemét. pa-forgalom lebonyolítása. A hogy mely állomásokról mi--:\:rvek alaposan megfon- ��r

on
��á���=�� 

Az üzemnél tavaly megala- szállítás jelentéís része a sze- lyen mennyiségű répa feladá-
. Miskolcra. felszabadult 32 em- k{tott kocslgazdálkodásl cso- gedi vasútigazgatóság terüle- sa várható, és azt milyen vo-

Az előző évek hawnló, ki- berünk. őket átcsoportosítot- portnak éopen az a legfőbb tén bonyolódik le. natok!kal tudják a leggazda-
l!Oebb átszervezéseinél azt ta- tuk a sz�.<T-kocsik iavítás,í- feladata, hogy az erre a mun- A cukor.répa zavartalan el- ságosabban továbbítani. 
pasztalták, hogy a dolgozók hoz. Seqítségiiklcel é.� eayéb kára kidolgozott konrendó �•e- szállítása alapos előkészítést, Vizsgálták azt Is, hogy a 
inkább a megsrokott környe- szeruez.Ssi inté:kedésekkel rint gondoskodjon róla: elil- sokoldalú szervezőmunkát i.gé- várható feladásokhoz honnan 
zetben vállalják az áttérést új ni•anmk meqbirk6zni az ét-i frás szerint, szabályos idókö- nyelt. Ezért az igazgatóság tudják fedezni a szükséges 
protnú munkára, a jól össze- 730 nagyjat'ítással. tqetó sziik- zönként ke-niljön nagvja1,ítás- dolgozói már jóval a szezon nyitott kocsi mennyiséget. Ez 
oolgorott brigádkötelékben, ra minden kocsi. tgy 1980. vé- megkezdése előtt végeztek utóbbi esetében különös gond
semhogy helyükből kimozdít- sér, lenne a KPleti tol6padpá- J?éh? utollirik mal!Ukat, ha a előkészítő munkát. Egy.reszt a da! kezelték az idegen kocsik 
va. más környezetben. hárul- lya sürqős elkészültére is. de Jét,;zámfelfutás és a szilksél!es cukorgyárakkal megta,rtott mozgását. tgy többek között 
polág kelljen tanulniuk és csak július végére ígérik rész- műszaki berendezések bes,.,r- közös tanácskozásokon réSlzl.e- meghatározták, hogy a terüle
bizon"ítaniuk. Ezért az üzem leges üzembe hel„ezhetósénét. zése ezt lehetővé teszi. űe:v tesen megbeszélték a feladato- tükre belépő vagy kirakás 
••e�etilsége a szakszervezeti A pótalkatrész-gyártás is aka- számítják, hozy err" az Idő- kat és meghatározták a szük- után felszabaduló üres kocsi
bizottság jauaslatára úgy ha- dozik. nontra nem lesz a Dunake•zj séges tennivalókat. Másrészt, kat milyen rendeltetésű répa 
tározott, hogy a ;6 munkahe- Az épülő, 24 ezer négyzet- illrrnúiavftó kartoniain nvil- vizsgálták azokat a szervezési rakodáshoz használják fel 
lyi légkör megőrzése. a dol- méter alapterületű Diesel- v:intartot,t; szeml>lvkocsil< kö- javaslatok,at, amelyeket a tá- Az eredeti terv szerint az 
gozók minél kevesebb zakla- mozdonyjavító csarnok egye-

7iltt olvan. amf'lv " cil<lu<o0n jékoztat.ó jeLleggel rendelke- Igazgatóság teti.ietéről az er
tása, az esetleges kilépések lőre még csupasz vasoszloper-

níl Is naeyjavítás nélkl!I fut- zésre bocsátott adatok alap- csi, a sarkadi, a mezőhegyesi 
elkerülése érdekében a lehető na. ián a várható feladatok minél és a szolnoki cukorgyárakba 
legkevesebb mozgással hajt- dó. Csak néhány oszlop-cso- Szász Ferenc eredményesebb megoldása ér- kellett volna szállítani cukor-
ják végre az átszen•ezést. ln- r------------------------------------------1 répát. Késo'"bb ez úgy módo-
tézkedtek, hogy ne az embe- sult, hogy az indulástól szá-
reket vigyék át a villamos- beszéde után az islrola Iroda.!.- mított 10-15 napig a dunán-
mozdony osztályról a diesele- SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK mi színpada adott műsort : túli gyárakba Is szállítani kell, 

kh h ká A "Még nem dőltek le mind a s utána az eredet; terv szerint. 
� ez, anem a _;;iun \ • 

,
• 

b I 
téli paloták/" címmel. Ilyen előzmények után az iesel-mo,,donv ja��� je en- a SZO(la 1sta em erré vá ás útJ•a'n A műsor a chilei eseménye- igazgatóság területén szeptem-

� r�ét. 
1 

így 
kré 

ul � ket dolgozta fel. Faragó Péter- ber 5-én kezdődött a szewn, 
f 

4o-es te jes sze ;: 
á né tanár a músor szerkesztője amely azután „bebizonyftot-utórnlíiavft.iisM helyr7t- t a A szegedi Bebrits La;o& ja. A tanulók vidáman, de fe- és rendezője dicséretes mun- ta", hogy hiába a jól felépített villamo,; osztá:lvra. gy nem Szakközépiskola igazgatósága, gyelmezetten készülődnek az két végzett, de a színpad sze- terv, ha azt különböző okok 
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e- órákra és minden feladatra. replói is tudásuk legjavát ad- miatt nem lehet megvalóslta-. , • ='-=" = A múlt évben a mezőgazda- ták. Azokban a percekben a ni. Ennek egyébkent kettős pán 15-17-et. fár-adozik a párt ifjúságpoU- ságban 4392 munkanapot dol- részvevők átélték a chilei nép oka volt : egyik a földből ki-
Túlzás lenne azt állítani, tikai határozatának végrehaj- goztak. Az utóbbi időben jó drámáját, s a műsor befejező szedett cukorrépa korat rom

hogy Simányi Miklós villa- tásán. Az Iskola 672 tanulója kapcsolatot alakítottak ki a mondatait együtt mondták és lása, a.mely miatt az elszállí
mosmozdony-osztályveze•ö és az ország minden vidékét kép- Pusztaszeri Hétvezér Termelő- énekelték a szereplők és az Is- tással várni nem lehetett, a 
Borcsinszki Károly, a Diesel- viseli, többségükben vasutas szövetkezet KISZ-6zervezeté- kola tanulói. Lelkes tömeg- másik - s ez volt a fő ok -, 
mozdony részleg vezetője tap- családok gyermekei, akik yel. A közeljövőben, szocialis- tüntetéssé vált a músor a chi- a Sarkadi Cukorgyá7 rekonst
soltak a munka- és üzemszer- nemcsak Itt tanulnak, hanem ta szerződés megkötésével, lei nép mellett. Ezt megren- rukciós munkáinak elhúzódá
vezésből rá.luk. s a dolgozókra itt is élnek a Sziklai Sándor kapcsolataikat tovább erő.s!- dezni nem lehetett, csak fgy, sa. A gyár a termelést csak Kollégiumban é8 a MAV Ne- tik és k""•"- k ltu áll" mb háruló nen, mindennapi nagy velóotthonban. Joggal állíthat-

0- u r s prog- egye erként átélni. Ez az október 18-án ke;,..dte meg. Ez 
feladatnak. de meaértették "uk tehát h 

ramot c''llgoznak ki. iskolában folyó politikai ne- pedig azt jelentette. hogy a 
fontossáaát és vállalták az J , ogy az iskola a Az internaclonalista szel- velőmunka érdeme. gondosan el""·-'---'tett v=�-•-előre Mtható nehézségek le-

tanulmányi idéíszakban első lemben való nevelés szép pél- Annak az összehangolt te- közlekedés1' terv'-"'"">L,.lben va'ltoz�.a•·�.:_ kü
z

d
. 
sét Ők és d á . otth0nuk. �ppen ezért nem dája volt 1973. november ele- vékenységnek az eredménye, -� e • a gaz as gi mindegy, hogy milyen lé"'1cör-- jén az az iskolai ünne�<1y, J k kat kellett eszközo··1n·1 .  a te-·� vezetés. a szakszervezeti bl- ben élnek itt. 

b· ""' ame yet az Is ola vezetése • v� 

:,,0tt.'lá". 8 pártszervez=t funk-
amelyet a NOSZF évforduló- folytat a párt és tömegsrerve- zett répavonatok egv részét Je ,, = Az iskolába belépő lá�- ja alkalmából rendeztek. Dé- zetek tésé 1 k 11 tt d I és tí cionáriusai, Pázmány András tót pezsgő, eleven élet fogad- _, á 

veze ve . e e mon an opera v =nvt K rolyné tanár ünnepi Dr. Lugosi József intézkedésekkel más gyárakba 

kellett a répairányvonatokat 
továbbítani. 

A tervezett 10-15 nap he
lyett tehát 47 napig tartott a 
,,répa-átcsoportosítás" a du
nántúli és más gyárakba. Ez 
hátrányos helyzetbe hozta az 
igazgatóságot, mivel nagy 
mennyisé,,,"11 rakott. nyitott ko
csi lépett ki területéről, így 
ezeket kirakás után saját cél
ra újból felhasználni nem 
tudták. 

A szegedi igazgatóság terü
letéről az előző évinél 10 ezer 
tonnával többet, 554 ezer ton
na répát szállítottak el. A ré
paküldemények továbbításá
nál arra törekedtek, hogy mi
nél nagyobb százalékát - cél• 
vonattal küldjék. Ily mó
don továbbították a répát 
Székkutasról Mezőhegyesre, 
Kondoros, Csabacsiid, Nagy
szénás térségéb6l. Baja, Mély
kút körzetéből Srolnokra, de 
hasonlóan ide küldték Tisza
földvárról Is az össregyűjtött 
mezőgazdaság; terméket. Szer
vezéssel sikerült elérni. hogy 
naponta átlag 6-7 répairány
vonat közlekedett az 1�
tóság ter(.1letén. Az elszállított 
cukorrépa 23 százalékát irán11-
t>onattal továbbították 
szemben az el:ózó évi 20,711 
százalékos arányhoz. E kedve
ző eredményt elősegítette az 
Is, hogy a cukorgyárak az el
múlt években koncentrálták a 
termelést, a répabegvüjtést és 
a berakó állomásokat. 

A szegedi vasutasok az em
lített problémák ellenére Is, a 
cukorgyárak legnagyobb meg
elégedésére bonyol!t>ották le 
az 1973. évi cukorrépaszállí
tást. Munkájukkal hozzájárul
tak az országos szállítási fel
adatok sikeres végrehajtásá
hoz. 

Gellér& József 
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Mi tekinthető üzemi balesetnek ? 
Hozzászólás a M11nkavédelemröl mindenkin ek cim,i cikksorozathoz 

Figyelemmel kísértem a lap 
munkav<!delmi cikksorozatát. 
Hasznosnak tartom az üzemi 
balesetek bejelentésének, nyil
vánta.tjásának és kivizsgálá
sának rendjét szabályozó 
3/1967. (VII. 21 .) SZOT sz. 
S?Ja.bályzat, és a MA V terüle
� való végrehajtására vo
nstkozó új Vasúti Munkavé
delmi Szabályzat rendelkezé
seinek ,részletes ismertetését. 

Hozzászólásomnak az a cél
ja, hogy a teljesség igénye 
nélkül néhány olyan kérdés
re irányítsam a figyelmet. 
amelynél a szabályozás a tár
:iadalombiztos.ítási baleseti el
�átások, illetve a munkajogi 
ltaleseti kártérítések teki.nte
'lében bizonJ'Os mértékben •�l
'-ér a fenti szabályzatok ren
ielkezései tói. 

hideg hosszabb behatása kö
vetkeztében beállott fagyás 
nem baleset. Ha viszont a 
dolgozó rosszullét következté
ben a hideg ellen védekezni 
nem tudott, és emiatt fagyást 
6zenvedett, akkor baleset tör
tént. 

Nem minősül társadalom
biztosítási - baleseti ellátás
jogi - szempontból baleset
nek a rendes munk.a végzése 
közben jelentkező megemelés 
(megroppanás) sem, mert az 
rendszerint a dolgozó alkati 
adottságának, nem pedig egy
sreri külső behatásnak a kö
vetkezményeként lép fel. Ki
vételesen azonban mégis szó
ba jöhet baleset megállapítá
sa megerőltetés, megroppanás 
esetén is akkor, ha a nehéz 
tehertől megerőltetés, megrop-
panás pi!lananyi szükségből 

ben bejelentés. nyilvántartás 
és kivksgálás szempontjából 
üzemi balesetnek minősül, a 
következményei társadalom
biztosítási baleseti ellátásra 
nem jogosítanak. E balesetek 
ugyanis a munkavisronyból 
folyó kötelezettségek teljesíté
sétől független körülmények 
között következnek be. 

Pályaválasztási tanács 

- Megértem, hogy fiatalít a MAV, de miért éppen é-n 
legyek vasutas? 

- Mert már elég nagy oogy ahhoz, hogy a játékvasútról 
áttérj a nagyvasútra , • •  

(Kesztyüs Ferenc rajza) 

., 

Éber tolatásvezető 
A 404-es gyorsvonaton utaz

tam január 15-én Budapestről 
Miskolcra. útközben Kál-Ká
polna állomásról már éppen 
elindultunk, amikor az ott 
szolgálatot teljesítő Radia 
Mátyás tolatásvezető észrevet
te, hogy az egyik kocsi alvá
zán letört a dinamó a csapról, 
s a meghajtó tengely a pá-
1 vatestet szántja. Az éber to
latásvezető Ferencz Antal állo
másfőnök útján azonnal intéz
kedett a gyorsvonat megállí
tásáról. 

A veszélyes helyzetet elóidé-. 
ző kocsi kisorozása után mind• 
össze hat perc késéssel érkez-. 
tünk Miskolcra, s jó érzéssel 
hallgattam az utasok hálálko
dását annak kapcsán, hogy a 
vasutasok lelkiismeretesen vi•. 
gyáznak biztonságukra. 

Murányi Tibor 

:Mit neveziink végzett és nem rendszeres 
munkakörbe tartozó tevé-

halesetnek ? kenység közben, vagy többek 
által emelt tehernek váratla-

Az úti balesetek viszont be
jelentés, nyilvántartás és ki

vizsgálás szempontjából csak 
akkor minösülnek üzemi bal
esetnek. ha a baleset a vál
lalat - nem menetrend sze
rinti szállításra használt -
jármúvével történt. Tá1·sada
lombiztosítást baleseti ellátás
jogi szempontból az úti bal
esetek üzemi jellegéi-e nézve 
ilyen megszorítás nincs. Mint
hogy azonban az úti balesetek 
elbírálása fokozottabb körül
tekintést igényel. minden 
esetben a MÁV Nyugdíj Hi
vatal dönti el, hogy az úti 
baleset üzeminek minősül-e 
vagy sem (Va5úti ügyviteli 
utasítás 548. pontja). 

MIT l(ELL TUDNI 
A SZOT-szabályzat 2. § (4) nul az egyik dolgozóra nehe

bekezdése rámutat, hogy a zedése - végeredményben te
társadalombiztosítási szolgál- hát egyszeri külső behatás -
tatások szempontjából üzemi- következtében áll elő. Ezek- Hoyá lehet fordulni 1t,1?k minősülő balesetek körét ben az esetekben orvosi véle-

a népesedéspolitikai határozat alapján módosított! 

társadalombiztosítási rendelkezésekröl ? 
lcü!ön jogszabályok határozzák mény nélkül a megemelést jogorvoslatért ?  meg. A Vasúti MunkavédelmJ (megroppanást) balesetté mi- Lapunk előző ,;zámában már - a második gyermek után 
Szabályza,t 18. sz. mellékle- nősítenj nem lehet, és killö- Eltérés mutatkozik a jogor- ismertettük a népesedéspoli-ti- 900 forint, 
te Vh. u.. 1. § (3) bekezdése nös jelentősége van annak ;s, voslati lehetőségek szempont- kai határozatok alapján hozott - a harmadik és minden 
-,edig utal e tekintetben a hogy a megerőltetés hatása jából is. A 3/1967. (XII. 21.) rendelkezések közül azokat, további gyermek után 1000 fo
?asutasok betegségi biztosítá- mennyi idő múlva jelentke- SZOT sz. szabályzat 9_ § (l) amelyek jelentósen módosítot- rint illeti meg. 
'lát ellátó munkáltatók számá- zett s miben nyilvánult meg. bekezdése (és a Vh. u. 16_ ták a gyermekápolási táp- A gyermekek számának 
,o. kiadott ügyviteli utasítás Ez utóbbi körülményekből is §-a) értelmében , a baleset pénzre, a 180 napi biztosítási megállapításánál az anya sa
:endelkezéseire. vonható le ugyanis következ- üzemi eredete tekintetében idő alapján járó terhességi_ ját és örökbe fogadott gyer-

Vizsgáljuk meg először a tetés arról. hogy • történt-e felmerülő vita esetén bejelen- gyermekágyi segélyre, va.la- mekét, valamint a háztartá
'•aleset fogalmát. Az ügyviteli egyszeri külső behatás, vagy tés, nyilvántartás és kivizsgá- mint a terhesség megszakítása sában élő mostohagyerm.ekét 
111tasítás 534. pontja ismerteti, nem_ lás szempontjából a felsorolt esetén járó táppénzre jogo- és nevelt gyermekét is figye-
hogy a bale-,.etre vonatkozó- illetékes szakszen•c;:;etti szer- sultság szabályait. lembe kell venni. 
!ag jogszabályi fogalommeg- Kétféle f oe:almi t:ek állásfoglalása az irány- Ezúttal a-zokat a rendelke- Ikerszülés esetén, vagy ha 
határozás nincs. A SZOT � adó. Társadalombiztosítási zéseket ismertetjük, amelyek az anyának több gyermek-
Társadalombiztosítási Főosz- h t ,  Z ,  baleseti ellátásjogi szempont- a gyermekgondozási segély gondozási segélyre jogosult 
tálya által kiadott „ügyviteli meg a aro as 

ból visront a MAV Nyugdíj felemeléséről, a két gyermek gyermeke van, az anyát mind. 

utasítás a nyugdíjjogszabályok Tanulságos az összehasonlí- Hivatalnak a szolgálat közben után járó magasabb össz.egú egyik gyermeke után külön-
végreh�·J"tásához" 71. pontJ"á- tá . t· családi pótlékról, valamint a külön megilleti a gyermek-= · s az üzemi baleset fogalmá- tör ent baleset, vagy az úti nd á · ' l  · 
ban foglalt szövegezéssel va.l kapeso1aitban is. Társada- baleset üzemiségének elisme- nyugellátások és egyéb· ellátá- go oz si segc y. 

f!gyezöen kifejti : baleset alatt lombiztosítás.i baleseti ellátás- rése iránti igényt elutasító mk évenkénti rendszeres eme- Ha az anya egy időben több 

ií.Ualába-n az emberi szerve• jogi szempontból irányadó a határozata ellen a 6711958_ lésére vonat.ko-zó szabályok gyermek után jogosult gyér-
ietet ért egyszeri olyan küls6 hatályos nyugdíjtörvé.riy : az Korm. sz. rendelet 87_ §-a módo.'>ításáról szólnak. mekgondozási segélyre, és 
behatást értjük, amely a sé- 1958. évi 40. sz. tvr. 7. § (2) szerint a SZOT Társadalom-

ezek közül a gyermekek kö-
rült akaratától függetlenül, bekezdésének rendelkezése. biztosítási Fóiga,zga.tóság, a Emelték a gyermekgondozási zül az egyik meghal vagy 
előre nem várt módon, hirte- Eszerint üzemi baleset a Közlekedés- és Postaügyi Mi-

örökbe adták, illetve állami 
len vagy aránylag rövid idő munkaviszonyból folyó köte- nisztérium és a SZOT képvi- sege'ly o··sszege't 

gond0zásba vették, és 
a.latt következik be és sérü- ezért a gyermekek száma 

lezettségek teljesítésével ösz- selóiból alakított �izottsághoz csökken, akkor a gyermek-Jést, egészségromlást vagy ha- szefügésben az üzemben vagy lehet felszólalással élni. E A gyermekgondozási se- gondozási segély összegét az Jált okoz. üzemen kívül bekövetkezett bizottság másodfokú határoz.a- gélyról szóló rendelkezések anyánál maradt gyermekek 
A vasúti ügyviteli u1Jasítás baleset. Ehhez hoz:záfúz.i a ta ellen pedig a hivatkozott úgy módosul.nak, hogy a d-:>l- számának figyelembevételével 

�34. pontja felhívja a figyel• végrehajtási rendelet, hogy rendelet 88. § (!)  bekezdése gozó nót 1974, január l-tól kell megállapítani. Ilyen eset
met: amennyiben az igény el- üzemi baleset az a baleset is, értelmében keresettel lehet gyermekgond0zási segély cí- ben mindig az alacsonyabb 
bírálásánál vita merül fel e,mely a dolgozót munkába fordulni a Pesti Központi Ke- mén havonta - a korábbi ha- összegű gyermeltgondozási se
,ibban, hogy baleset történt-e, vagy onnan lakására (szállá- rületi Bírósághoz ,abban a vi 650 forint helyett - az gély folyósítását kell meg-
ri MAV Nyugdíj Hivatal sára) menet éri (67/1958. kérdésben, hogy történt-e alábbi összegek illetik meg : szüntetni. A gyermekgondozá-
tzükség esetén a Mµnkaké- Korm. sz. rendelet 8. §). Ez üzemi baleset. - az első gyermek után si segély jogosultsági feliéte-
pesség-csökkenést Véleménye- utóbbiak az úgynevezett úti Dr. Gál Győrgy 900 forint, lei egyéb tekintetben nem vál-
ző Orvosi Bizottság meghallga- baJ.esetek. toztak. 
tásával - az összes körülmény Az üzemi baleset fogalmá

- •----------------------------, 
A múlt év decemberében r,cmd-Os mérlegelésével eseten- nak e meghatározása több vo- No-po/,'tika _ Debrecenb�n 

megjelent családi pótlékra vo-
ként dönt. naitkozásban eltér a 3/1967 - n.atkozó jogszabályi rende1ke-

A baleset fogalmának tár- (VII. 21.) SZOT sz. sz.abály- zések elsősorban a kétgyerme-
�dalombizrosítási baleseti el- zat rendelkezésétől. Bejelen- Sza;.mvete's a hata'rozatok ve'grehaJ·ta'sa'ro' I kes szülök részére járó csalá-
látási szempontból való meg- tés, nyilvántartás és kivizsgá- di pótlék összegének felemelé-
határozása alig tér el a lás szempontjából ugyani,s séró!, és ezzel összefüggésben 
3 '1967 (VII. 21.) SZOT sz. üzemi balesetnek minősül az Debrecen állomás szakszer- Az szb nóbizottsága követ- az egygyermekes szülők csa-
szabályzat fogal.mazásátóL a baleset is, amely a dolgozót vezeti bizot,tsága a közelmúlt kezetesen foglalkozik a nók ládi pótlékának kiegészítéséről 
Mégis fog],alkoznl kell a sza- mun.kaidón kívül érte a válla- napokban megtartott ülésén problémáival. A szakszerveze- intézkednek. 
bályzat vasúti végrehajtási lat telephelyén, vagy a válla- sz..'\mvetést készített a nópoli- ti bizottságon keresztül javas
utasítása Vb. u.. 1. § (1) be- lat járművével _ kivéve a tikai irányelvei;;. illetve az ez- latot tesz a szolgálati vezető
kezdésében foglaltakkal (Vas- rendszeres személyi haszná- zel kapcso!atos párt- és SZOT- ségnek S7..a:kmai tov:\bbképzé
úti Munkavédelmi Szabályzat latra kiadott járművön nem határozatok végrehajtásáról. sükre, segíU azok tanulási le-· 
18. sz. melléklete). Eszerint a munkával összefüggésben Az állomáson jelenleg 391 hetóségeit is megteremteni, 
balesetnek kell tekinteni töb- bekövetkezett . balesetet, ha nő dolgozik különböző beos.z- atkik még nem végezték el az 
bek között a fagyást, napszú- csak az nem a vállalatnak tásokban, s megálll.apítható, általános iskol,a nyolc osztá
rást (hőgutát), megerőltetés felróható műszaki hiányossá- hogy a férfiakkal azonos mó- lyát. A családos, többg.yerme
folytán bekövetkezett egész- gok következménye.. don megállják helyüket mun- kes édesanyák anyagi támoga
ségromlást is. Társadalombiz- A kétfajta fogalmi megha-

kájuk végzésében. Az utóbbi tásának egyik formájaként öt
tosítási baleseti ellátási szem- tározásból adódó n,=lrorlatl 

idöben mindjobban érvénye- venen kaptak karácsony előtt 
Pontból viszont ilyen egész-

...,= sül az egyenlő munkáért összesen mintegy 20 OOO forin
eltérés példái : mf.g a „fekete egyenlő bér elve, ezenkívül tot a szakszervezeti b ·zottsá ségkárosodások nem minden- fuvar", az engedély nélkül néhány munkakörben több női tó! 

1 g-
kor minősíthetők balesetnek. végzett munka közben bekö- dolgozónak d ifferenciált bére- Á lányok, as..<;2:0nyok A balesetnek ugyanis fogalnú vetkezett baleset adott eset- 2lést biztosítanak. szakvon.ali munkájuk mellett eleme a váratlanság is. Kü- a társadalmi életben is lönösen a hóhatásoknál nagy 1 ---------------------------1 megállják helyüket. A noi 
a szerepe a;nna.k, hogy a kül- dolgozók közül ldlencvennyol-
ső behatás előre nem várt can szocialista brigádban dol-
módon következett-e be. A vas

,
utas eszperantisták goznak, s 13 brigád vezetője is 

nő. Társadalmi tisztséget száz-
A fagyás nem baleset, huszonheten töltenek be, s Van egy csoportja a vasuta- osztá[y titkára mondta el. csak ó já nak ·1 

k• , 
h 

soknak, mely a kultúra kü- Szakcsoportjaink életéről 
ugy

ol
an a n k

zd láso
r · e en 

1veve a . . .  lönl' - 1,,., á át ál _, . 11 f , az yan megmo u · k szer-eges muve .,,,. g v asz- =lva mega ap totta, hogy veiiésében is, mint például a 
Az elbírálásnál döntő jelen- totta: az eszperantó nemzet- a tagok létszáma, ha kis mér- Virágos Debrecenért mozgatösége van annak, hogy a közi nyelv tanulását, haszr.á- tékben is, de nótt az elmúlt lom, a munkahelyek tavaszi 

károkozás megfelelő gondos- iatát és terjesztését, E nem- évben. A nyelvtanításban is nagytal,arítására irányuló tár
sággal elhárítható lett zebköi;i nyelv segítségével ook jó eredményeket értünk el. sadalmi munka, vagy például 
volna-e, vagy pedig az ered- barátot BZereznek mind ma- Tizenhét tanfolyamon 176-an a szociális otthonban éló idős 

guJmak, mind a Magyar tanulják az eszperantó nyel- be k á · ményes védekezés - akár a Népköztársaságnak. vet. Nemzetközi kaposolatain.lc em re patron lása. 
hőhatás hirtelen jelentkezése A vasutas eszperantisták Is fejlődtek. Európa országain A nók munkájának elisme
miatt, akár más okból - ki- minden évben beszámolnak kívül tagjaink tengeren túli réseként 1973-ban tizenhár
zárt volt-e. Ha ugyanis a elért eredményeikről és meg- országok eszperantistáival is man rés?.esi..•ltek magasabb ki
károkozó külső behatás előre- beszélik a következő időszak- levele7lllek. !gy például japán, tüntetésben (ltrdemes Vasutas 
látható és előre várható, mód ra vonatkozó feladataikat. A:z Indonéz és ausztráliai eszpe- kitüntetés, Ifjúságért Jtrdem
nyilik arra Is, hogy a dolgozó onszá,g vasutas eszperantó rantlstákkal Is. érem, Kiváló munkásőr stb.). 
a behatás alól kivonja magát. szakcsoportjainak küldöttei A vezetőség beszámc:ója A nőpolitika; határozat meg
Ezért a hőség, napszúrás, il· Január közepén a Vasutasok után a vasutas szakcsoportok jelenése óta ötről tízre emel
Zet::;e a hideg okozta egészség- Szakszervezete székházában küldöttei számoltak be saját kedett Debrecen állomáson 
1'0tnlásoknál, fagyásnál, meg- tartották immár hagyományos csoportu.k eredményeiről. ne- azoknak a nőknek a száma, 
húlésnél baleseti esemény el- munka.ülésüket. hézségeiről, berveiról. A fel- akik különböző szintú. körep
famerése csak kivételesen jö- A veretőség beszámolóját szólalásolcra dr. Bácskai Ist- vezetői beosztásba kerültek. 
1i�t szóba. tgy például a téli dr. Szegedi Mihály, a szaik- ván válaszolt. Krlstek Pál Czeglédi Sándor 

Két gyermek ntán 

600 forint 
Az új rendelkezések szerint 

1974 június elsejétől a két 
gyermek után járó családi 
pótlék összege a munkavi
szonyban álló dolgozóklnál az 
eddigi havi 400 forintról 600 
forintra emelkedik. 

A magasabb összegű csatádi 
pótlékot külön kérelem nélkül 
folyósítják és első izben a jú
niusra jáTó munkabérek zár
fizetésével egyidejüleg, legké
sőbb július hónap folyamán 
kerül kifizetésre. 

A kétgyermékes dolgoo:ók 
családi pótlékának felemelé
sére való tekintettel az egy 
gyermek után családi pótlék
ra jogosult szülőknek a csalá
di pótlékát is ki kellett egé
szíteni, hogy az elérje a két 
gyermek után járó családi pót
lék egy gyermekre eső ará
nyos részét. Ennek megfelelő
en a munkaviszonyban álló 
dolgozók egy gyermek után 
minden esetben havi 300 fo
rint családi pótlékra jogosul
tak június l-től, 

Az egyedülálló dolgozók, 
valamint a vak házaspárok ré
szére a két gyermek után járó 
családi pótlék összege· nem 
változott. Nem változott to
vábbá a kiét gyermek után já
ró családi pótlék összege sem, 
ha az azon a címen járt, hogy 
mindkét gyermek vagy csak 
az egyik gyermek testi vagy 
szellemi fogyatékos. Az em-

lített esetekben továbbra is. 
havi 640 forint összegben já�: 
a családi pótlék. 

A népesedéspolitikai cél�:
túzésekkel összhangban az UJ 
rendelkezések 1974. június 1-. 
tói kezdődően kiterjesztették 
az együtt élő szülők családi 
pótlékra jogosultságának a kö
rét. Ezek szerint, ha a szülők 
mindketten jogosultak családi 
pótlékra, azt minden esetben· 
annak a szülőnek a jogán keZl. 
megállapítani, aki arra maga-· 
sabb összegben jogosult. A 
k-edvezóbb, magasabb összegű 
családi pótlékot nem hivatal
ból állapítják meg, ezért a 
kedvezőbb igény elbírálását• 
kérni kell az a.J;Ta illetékes 
csailádí pótlék megállapító 
szervnél. 

A jelenlegi rendelkezések. 
szerint ugyanis általában az 
apa jo_qán kell megállapít�ni a 

családi pótlékra jogosúltságot, 
ha a szülők egyi.,tt élnek és 
mindketten jogosultak a csa
ládi pótlékra. Emiatt fordul
hat elő az a hátrányos hely� 
zet például. hogy ha az apa 
mezőgazdasági termelőszövet-· 
kezeti tag, az anya pedig mun
kaviszonyban áll, csak az apa 
jogán járó a.lacsonyal:>b össz� 
gű családi pótlékot lehet ki: 
fizetni. Ezt a hátrányos hely: 
zetet is megsziintetiTc a csalá: 
di pótlékTa vonatkozó új Ten: 
delkezések. 

, Személyenként 30 forint 
A nyugdíjak vásárló értéké: 

nek megóvása érdeltében 1971. 
január elsejétől a nyugellátá; 
sokat évenként rendszeresell-
2-2 százalékkal fel kell emel; 
ni. Időközben a tej és tejter: 
mékek árának emelkedése 
mellett egyéb olyan fogvasztá, 
si cikkeknél is növekedtek a:,i 
árak, amelyek a nyugdijasokai 
is érzékenyen érintik. Az ár, 
emelkedések egy főre eső át, 
!agát az alacsony összegii 
nyugdíjak évenkénti 2 száza, 
lékos emelése nem eMeru.ú, 
lyozza. 

A nyugdíjak vásárlóértéké. 
nek megóvása érdekében iJ 
Minisztertanács úgy rendelke,, 
zett, hogy a nyugellátároJl: 
(egyéb ellátások) után éven, 
ként járó 2 százalékos emelé4 
összege 1974. január 1-tól nem 
lehet kevesebb havi 30 forint, 
nál. A nyugdíjas akkor i.s hlk 
vi 30 forint emelést kap, luf 
két címen részesül nyugel!á, 
tásba-n vagy nyugellátását há, 
zastá.rsi pótlékkal kiegészitet, 
ték. Az árvák:, valamint, • 
megosztott özvegyi és szülői 
nyugdíjban részesül& szemé
lyenként megkapják a 30 fo. 
rint emelést. 

A Minisztertanács rende!et.4 
intézkedik arról is. hogy 1974, 
január l-től havonta 30 fo
rinttal emelkedjenek azok M 
összeghatárok is. ameddig a 
saját jogú nyugdíj mellett há
zastársi pótlék, Illetőleg amed
dig a saját jogú és az özvegy( 
nyugdíj együtt folyósítható. 
Eszerint a saját jogú nyugdíl 
mellett házastársi pótlék 197 4-
ben 1191 forint összeghatárig. 
saját jogú nyugdíj és özvegyi 
nyugdíj együtt 197 4-be-n 9ZI 
forintig folyósítható. 

Dr, Kiss Ferenc 
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Munkásőrök 

lehérasztalnál 
Az új esztendő kezdetén az 

országban szinte mindenütt 
ünnepélyes zászlóaljgyűlést 
tartanak a munkásőrök. Az 
acélszürke ruhás egységekben 
ott vannak azok a vasutasok 
is, akik készek bármikor 
fegyverrel a kézben védeni 
társadalmi rendünk nyugal
Dlát. 

A szerkesztőségünkbe érkező 
levelek, tudósítások arról ta
núskodnak, hogy az elmúlt 17 
év során kedves szokássá vált 
ilyenkor fehérasztalnál is 
megünnepelni a kiképzési év
ben elért eredményeket, fel
eleveníteni a Celelősségteljes 
szolgálat tanulságos vagy ép
pen derűs epizódjait az elvtár
sak körében. 

Az elmúlt napokban a Déli 
pályaudvaron dolgozó mun
kásőrök összejövetelén képvi
seltette magát szerkesztősé
günk, eleget téve a csom0-
ponti pártbizottság meghívá
sának. 

Az összejövetelt megelőzte 
az I. kerületi munkásőr-zász
lóalj évzáró gyűlése, ahol sok 
dicsérő és elfameró szó i!l.ette 
a i:asutas alegység tagjainak 
helytállását. Eddig már négy
szer szerezték meg a Kiváló 
szakasz címet, s az elmúlt év
ben elért másotiilc helyezés 
sem számít sokkal rosszabb 
eredménynek. Főként, ha fi
g_yelembe vesszük, hogy 11z 
alegység tagjainak 90 százalé
ka kiviló munkásőr. 

Az aleizység összejövetelén 
részt vett többek között Tóth 
János vasútigazgató, aki egy
kor szintén munkásőr volt, 
s aki - Török István párttit
kár szavait idézve: - .,mindig 
biztositja a gazdasági �•ezetés 
részéról szükséges megbecsii
lést a vasutas munkásőrök 
iránt." 

Molnár tászl6 szakaszpa
rancsnok, a vasutas-szakszer
vezet munkatársa már 1965 óta 
áll az egység élén. Jogos büsz
keséggel méltatta a vezetése 
alatt álló szakasz tagjainak ér
demeit. 

Nem hiányzott közülük ez 
alkalommal se a már nyug
díjban levő Gyári Márton, 
aki a déli pályaudvaron első
ként lépett a munkásőrségbe. 
Rögtön utána követte példáját 
Ember Ferenc szb-titkár. aki, 
sajnos, már nincs az élők so
rában. Az egység legfiatalabb 
tagja Hegyi Csabáné, az út
törővasút dolgozója. Rajtuk 
kívül mozdonyvezetők, vonat
kísérők. áUomásiak, az utas
ellátónál és más szolgála ti 
ágaknál dolgozók alkotjflc 
ezt az alegységet. ,;éra Sándor 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

MAGYAR VASl:)TAS 

Brigádvezetók tanácskozása 

a szellemi vetélkedő jegyében 
A vasutas szocialista brigá

dok részére hirdetett szellemi 
vetélkedő nagy érdeklődést 
váltott ki a szolgálati helye
ken. A MAV Szentesi E:pttés! 
Fónökségnél a közelmúltban 
megtartott swcialista brigád
vezetői értekezlet is a szelle
mi vetélkedő jegyében zajlott 
le. 

Az építési főnökség vezető
jének az évi munkát ö. ze
foglaló beszédéből kicsenITTek 
azok az alapgondolatok, ame
lyekre a szellemi vetélkedő 
felépül, és amelyet tömören 
így fog1almazhatunk meg: 

.,A szocialista brigádok tag
jai legyenek jártasabbak az 
átlagos dolgozóknál a szakmai 
ismeretekben, jobban ismer
jék a bel- és külpolitika ese-
1nényeit, tttd�nak többet a 
munkásmozg11tomr6l, sokolda
lúan bővítsék ismeretei/cet." 

A FEJLŐDÉSBE 

NI CS l\'.IEGÁLLÁS 
A főnökség vezetője érté

kelésében visszatekintett a 
mozgalom eddig elért nagy
szerű eredményeire, és rámu
tatott, hogy a munkaverseny 
az újjciépítéstól kezdve mind
máig egyik alapja és forrása 
volt a gazdasági sikereknek. 

tette át a témaköröket, és 
részletesen összeállította a he
lyi viszonyoknak megfelelő 
ismeretanyagot. 

KIEGYENLÍTHIITÓ 

KÜLÖNBSÉGEK 
A legnagyobb problémát az 

a sok oldalról (elvetett kér
dés jelenti, amely a brigádok 
személyi összetételéből szár
mazó sz.intkülönbségben nyil
vánul meg. Véleményem sze
rint a fő probléma az, hogy 
egy mezönyben indulnak a 
szellemi és a fizikai összeté
tetü brigádok. Nem vitás, 
hogy a műszaki és az admi
nisztratív brigádok előnyösebb 
helyzetből indulnak, mint a 
fizikaiak. Joggal adódik a kér
dés: az igazgatósági döntö
ben egyenlő-e az esélye az 
építési és a pályafenntartási 
szakszolgálati ágról felkerülő 
munkásbrigádnak a magasabb 
képzettségü tagokból álló for
galmi, t•ontatási, vagy szám
viteli brigáddal? 

Szenvedélyes viták után tö
nökségün k gazdasági és szak
s7,erve7,eti vezetése mindent 
megtelt a különbségek ki
egyenlítésére s a következő 
meggondolások alapján indí
totta el saját körében a ve
télkedőt: 

- A szocialista brigádmoz
galom tömegmozgalom. A 
brigádok és a tagok túlnyomó 
része munkás. Tehát ezeket a 
tömegeket kell elsősorban 
megmozgatni a t•etélkedói:el. 

- Ebben a vetélkedóben 

Elgondolkodtató volt a be
számolónak az a megállapítá
sa. mely szerint vannak 
olvan öt évnél régebben ala
kult szoclalhsta brigádok. 
amelvek meqrelcedtek a fej
lődésben. Kétségtelen, ebben 
az Is közrejntszott. ho.e:v a 
p,itronálás nem volt kielégítő, másodrendű szerepe van a 
de mag,.,k a brigádok sem helyezéseknek és a jutalma
voltak kez:deményezők, pedig zásnak. Elsődleges a vetélke
a magasabb eredményekhez dó tömegmozgalom jellege és 
nflkülw.hetetlen ez a kettős a széles kö;ú. részvétel, a k.o
követelmény. A brigádmozga- rábban szerzett ismeretek 
lom ott tart. hogy ahol II sokoldalú felújítása és az 
hármas jelszó érvény�ül, újak elsajátítása. 
mindenütt jelentkezni kell a - A vetélkedőnek a szocfa-
d'!nrunikus fejlődésnek. lista közgondolkodás ter jedé-

A vasutas szocialista brl�á- aét is kell szolgálnia. 
dok részére meghirdetett srel- A szentesi építési főnökség
lemi vetélkedő éppen ennek nél az előkészületek az Intéz
eléréséhez kíván segítséget kedés.i tervnek megfelelő 
nyújtani. Régen tapas?.talt, új ütemben folynak. A részlete
J;)e""...sgést vitt a brlgádéletbe, sen öss7.eállitott ismeretonyag 
aminek ejpik bizonyítéka. de<:cmber 20-án már a brigá
hogy a szentesi építési fó- dok rendelkezésére állt. A fó
nökséa szocialista brigádjai- nökség központjában működő 
nak 99 százaléka nevezett a két brigád a benei:ezett mun-. 
szellemi vetélkedőbe. kás-br!gádok felkészítésével 

A főnökség munkabizott.e.á- vállalt részt a vetélkedőben. 
ga nagy gondossággnl tekin- A szakszervezeti propagandis-

ták a felkészülés Ideje alatt a 
közreadott ismeretanyag alap
ján foglalkoznak a politikai 
képzésben részt vevő dolgo
zókkal.. alcik nagy része vala
melyik brigád tagjaként részt 
vesz a vetélkedőben. Az akti
visták is szívesen vállalnak 
feladatokat, az szb-tagoktól 
kezdve a bizalmiakig bezáró
lag. Ajánlott lehetőség a fel
készülésre a TIT, amely szí
vesen küld előadókat a kí
vánt témakör ismertetésére. 

SZÍNESEN, JÁTÉKOSA 

A főnökségnél a helyi ve
télkedő ismeret.anyagát úgy 
állították össze, hogy az magá
ba fogla.lja azokat az elemi 
vasúttörténeti és vasútüzemi 
ismereteket. amelyeket min
den vasutas dolgozótól elvá
runk. A szakmai ismeretek 
körét több részre tagolták. 
Minden versenyző brigádnak 
számot kell adnia saját mun
katerülete szakismeretéből és 
feladataiból. Minden társszol
gálati ágról kell valamit tud
ni. Ismerni kell az alapvető 
forgalmi és a munkakörrel 
összefüggő szabályokat. A 

munkavédelmi 6vórendszabá
lyokban is jártasságot kell bi
zonyítani. 

Szocialista brigádokról van 
szó, ezért elvárjuk társadal
mi, politikai és gazdaságpoli
tikai kérdésekben is a kellő 
jártasságot. Ismerni kell a 
munkásosztály és a munkás
mozgalom fejlődését, a szocia
lista t-3.rsadalmi rend«zer ki
alakulását és a mind�khez 
fűződő leo;fontosabb történel
mi eseményeket. A résztve
vők számára nem lehet Isme
retlen terület az időszerű kül
és belpolitika ·sem. A szocia
lista vasutak kapcsolatáról 
és a KGST jelentőségéről is 
lesznek kérdések. 

A vetélkedő játékosságát és 
színessé tételét különösen az 
Irodalom, a művészet és a 
sport témakörébe tartow kér
désekkel kívánjuk biztosítani. 
Számos kérdés népSZerú zene, 
vagy vers felismeréséből áll. 
A munkatársak már összevá
logatták a zenei és verses 
részleteket. E témalcörben he
lyi vonatkazású ismeretanyag 
is beépítésre került. A vetél
kedő forgatókönyve részletesen 
rendelkezik a technikai teen• 
dókrőL 

Fops Pál 

Kemenesmagasitól a Parlamentig 
November 7-én Losonczi 

Páltól, az Elnöki Tanács elnö
kétől a Parlament Vadászter
rnében vette át a Munka E:r
demrend arany fokozatát Kiss 
Sándor kocsilakatos, a ceL!dö
möUci vontatási főnökség párt
uervezetének csúcstitkára. 

Hogyan tette meg a keme
nesmagasi, volt Eszterházy
cseléd fia az utat a kis Vas 
megyei falutól a Parlamentig? 
Erre kerestem a választ a ki
tüntetett párttitkár munkahe
lYén. Amikor kék munkaru
hában megláttam, pontosan 
ilyennek képzeltem, azok 
alapján, amiket előzőleg hal
lottam róla munkatársaitól, 
tónökeitól. 

- Teljesen váratlanul ért 
11. kitüntetés - kezdte a be
szélgetést. - Még azon a bi
zonyos „kiskapukon" át sem 
jutott el hozzám előzetesen a 
híre. Csak néztem az értesí
tést, mikor. hova, miért men
;ek. s mint az ember által6-
ban, élete egy-egy fontosabb 
állomásán, véqioqondoltam 
életem eddigi 44 esztendejé
nek történetét. 

- A Ganz-MÁVAG-ban a 
turblnarészlegnél mint mo
torlakatos kezdtem a munkát 
- folytatta. - Aztán hivatá
i;,x ka o,,ának jelentkeztem. 
Pécse élt,m,, ott nősültem 
meg. 1957-ben. amikor lesze
reltem, a sz!t•em visszahúzott 
szi/ln�pl•1Pmre. 11111 kerültem a 
eelldömölki vontatást tónök
"r,re, ahol koosilakatosként 

d.olgoztam. Kitűnő munkás
kollektíva dolgozik Itt együtt. 
Kitünteté6emet úgy Is tekin
tem, mint az egész kollektí
va munkájának a megbecsü
lését. 

Hogy ezt nem afféle sze.. 
rémy · gböl mondja. tények bi
zonyítják: a vontatási főnök
ség hatszor nyerte el az él
üzem, s az állom.á.ssal együtt 
háromszor a kiváló csomópont 
címet. 1972-ben pedig meg
kapták a MA V Vezérigazga
tóság és a Vasutasok Szak-
67.ervezete elnök,;égének vörös 
vándorzászlaját. 

- 1959-től dolgozom szocia
lista brigádban. Először a Vö
rös Csilla"'ban.  maid amikor 
a magas létszám miatt több 
brigád alakult. a PetóCibe ke
rültem. Mint eserer�s:tár-keze
lő. most is abba a kollekt:vá
ba t'lrtozom. Amikor 17 ét•vel 
ezelőtt ide jöttem dolgozni., 
három hónap múlva pártveze
tőségi taggá t:álas;; . .;,!tal;, 
majd késóbb a c�úcstitkári 
teendőket bízták rám. Négy 
alapszer11ezetünk van, a párt
taQok száma 136. , 

Kiss Sándor Kemenesmaga
siban lakik. Minden reqgel �s 
este 7 kilom-Hert keréknáro
zik Vönöck állomásiq, illetv2 
onnan otthonillr,. Vönöckt/51 
vona nl fo1vt tb útját Cell
dömölkig. AhhQZ. h�y 57,ak
mql mun1<á;� mellett '\ nárt
megbizatiisánnk is le1k1isme
retese-n Pleget te�n. eyak
ran késő est-e kerül haza. 

Hétfőn - a pártoktatás! na
pon pedig rendszerint 
„hosszún.apos", Nem szereti a 
félmunkát, mindig a pontos, 
lelkiismeretes, kötelességtudó 
emberek sorába tartozott. 

Sikereinek legfőbb záloga: 
ért a dolgozók mozgósításá
hoz, s amilyen ;61 képviseli 
társai érdekeit a különböző 
fórumokon, legalább annyira 
szót ért velilk a gazdasági ve
zetés célkitúzéseinek meava
l6sftásában, a mozaalml, ter
melést munka előbbrev!telé
ben. Nem rendelkezik külön
leges ké�eklkel. Abból a 
szerénv, társai közül mégis 
kiemelkedő munkásfajtáb61 
való, akik csendesen, hangya
szor!?alommal munkálkodnak 
a párt célkitűzéseinek meg
valósításáért a vasút szolgála
U,ban. Nem látványos ez a 
munka. de ó éppen me<tbizha
tósás:ával, e-n,'6Zerű. · gével 
m11+at jó példát. 

Mozgalmi é,; szakmai ...,un
kája mE-llett c,;alád iának él. 
23 esztendős fia tsz-kovács, 
tavaly érettsé,tirett lá.nváb61 
pf'Ciil! vasuta'<t nevelt. Csalá
di há,:b�n l1kT!ak, ahol r„ln
dig alcad munka. S"eret ol

v��ni. fl\leS! a ti\rténPlmi. há
borús t/\rgvú könvveket ked
vel i. 

Kétm."'� i:'irt a S7-0Vieohmlö
b3"· 1967-ben szociali'lta brl
l!ádtao-kéont. tavalv pedig tal!
h volt annak a Va� mt'l(}·el 
pártdi>lea�,.;nnak. amelv a 
meg�e távoli, szovjetunióbeli 

testvérterületén, a Mali Au
tonóm Szovjet Szocialista Köz-
társaS<Íi7ban telt látogatást. 
Felejthetetlen élményekkel 
tért haza, s ahogy megmutat
ta a látogatásról készült fény
képeket, szinte újra élte a 
moz11almas 10 nap eseményeit. 

Bár a családban nem volt 
vasuta5, s viszonylag ő is alig 
másfél évtizedet töltött el a 
MA V-nál, ma már szivvel-l ·'
lekkel vasutasnak oo.ll}a ma
gát. Szenvecélyesen beszélt 
arról a nagy fejlődésről, ami 
a vasútnál ezekben az évek
ben végbemegy. 

Szerényen elhallgatta, de a 
főnökség vezetője, Fehér TI
bor elmondotta, milyen nagy 
szerepe van a Kiss Sándor 
vezette kommunl6ta kollekt:
vánalc az elért munkas,kerek
ben. Kitűnő ,.postás" a m0he0 

lyek és a gazdasági vezetők 
között. 

S:r.. T. 

s 

30 ÉVI SZOLGÁLA T UTÁN: 

A régi nyugdíjasok is megkapják 
az összvonalas szabadjegyet 

Rövid, pár soros rendelet jelent meg az 1974. ja
nuár 17-i, 3. számú MAV Hivatalos Lapban. A rendelet 
közel 20 OOO, hosszú szolgálati idővel rendelkező MAV
nyugdíjas kérését orvosolja. 

Lapunk 1973. ol<tóber 2-i számában nem kis öröm
mel adtunk hírt arról, hogy az aranyjelvénnyel kitün
tetett törzsgárdatagoknak nyugdíjba vonulásuk alkal
mával nem kell leadni azt az összvonalas szabadjegyet, 
amit a kitüntetéssel egyidőben átvettek. Egyúttal jelez
tük azt a feszült�éget is. amit a kedvezményben nem 
részesülők' körében ez az intézkedés várhatóan eredmé
nyez. Ez be is következett. 

A legnagyobb feszültség az 1971 előtt nyugdíjba 
vonult - így a törzsgárda-kitüntetésben nem részesült 
- 30 évi vagy ennél több vasúti szolgálati idővel ren
delkezők körében alakult ki. Mint lapunkban is írtuk: 
akkor a vezérigazgatósággal folytatott tárgyalások so
Tán nem a MAV-dolgoz6k és nyugdíjasok általános uta
zási kedvezményének módosítása volt napirenden, ha
nem csak az, hogy a nyugdíjba vonuló. aranyjelvény
nyel kitüntetett törzsgárdatagokat ne fosszuk meg a ko
rábban kiérdemelt kedvezményektől. 

Annak ellenére, hogy a MA V a tényleges dolgozók 
és családtagjaik. valamint nyugdíjasok részére minden 
más ország vasutasaihoz képest nagyobb kedvezményt 
biztosi!, lehetségesnek tartottuk a következő években 
annak esetleges további bővítését. � 

Nem kellett azonban éveket várni. A MÁV és a 
szakszervezet vezetői között történt újabb megbeszélés 
eredményeként megkapják a MAV összes vonalára ér
vényes szabadjeqyet azok is, akik a MAV Törzsgárda 
Szabályzat megjelenése (1971) előtt mentek nyugdíjba, 
és 30, vagy annál több évi tényleges vasúti munlcavi
szonnyal rendelkeznek. 

A jogosultság megállapítását a MAV Nyugdíjhivatal 
végzi, és - mivel a kedvezmény kiterjesztése nagyon 
sok nyugdíjast érint -. 1974 január 25-től március l-ig 
folyamatosan küldi meg a szabadjegyet az arra jogo
sultaknak. 

Ezt a jelentős létszámot érintő problémát tehát si
került rendezni. Az ügy azonban egyáltalán nincs le
zárva. Tudjuk ugyanis. hogy ez az intézkedés más te
rületen újabb feszültségeket eredményez. Még a hiva
talos közlemény sem került nyilvánosságra, amikor már 
jelentkeztek a 28-29 éves vasúti munkaviszonnyal ren
delkező, vagy a saját hibájukon kívül, rokkantságból 
eredően rövidebb s-zolgálati idővel nyugdíjba ment dol
gozók, akik sérelmezik, hogy őket a vasút nem részesí
ti ebben a megbecsülésben. Meg kell érteni, hogy a 
törzsgárdajelvény arany fokozatának adományozásához 
szükséges szolgálat! idó 30 év, ezért a határvonalat a 
kedvezmény szempontjából is ttt kellett meghúzni. 

Kérjük tehát azokat a nyugdíjasokat, volt munka
társainkat. akikre a jelenlegi intézkedés nem terjed ki, 
hogy legyenek megértéssel, hiszen a megbecsülésnek 
nem ez az egyetlen mércéje társadalmunkban. 

Kajcsa József 
a közgazdasági osztály 

vezetője 

TB ÜLÉSEN A FIA TALOKRÓL 

Hányan nem végezték el 

az álta lános iskolát ? 
Szakszervezetünk szegedi te- és a vontatási főnökségnél, 

rületi bizottsága december Hódmezővásárhely, Lök.öshá-
20-i ülésén határozatot foga- za állomáson, a szeged-rókusi 
dott el az ifjúsagí törvéni1 TBFF-nél, valamint a szentesi 
végrehajtásáról. A területi bi- és a' vésztöi vontatási Cónök
zottság elé terjesztett írásos ségnél, amiből az is követke
anya.got helyszín; vizsgálatok zik, hogy több más helyen az 
és az ifjúsági bizottság tagjai- átlagosnál is kedvezőtlenebb a 
nak személyes tapasztalatai fiatalok iskolai végzettségét 
a,!apján ál1ították össze. Esze- érzékeltető kép. Ezeken a 
rint az igazgatós{1g területén szolgálati helyeken különösen 
dolgozó vasutasok 23.5 száza- nagy szükség van a szakszer� 
léka, vagyis 3119 fö, harminc vezeti bizottságok nevelő és 
éven aluli fiatal. agitációs munkájára. 

Megállapították, hogy - bár A területi bizottság ülésén 
nőtt a magasabb iskolai vég- részv-evők meghatározták a 
zettséggel rendelkezők száma fiatalok egészségvédelme, szo
- a fiataloknak minteg11 tiz ciális helyzetük javítása, spor
százaléka nem végezte el az tolásuk elősegitése érdekében 
általános iskola nyolc osztá- esedékessé vált intézkedéseket 
lyát. Ennél lényegesen jobb a is. 
helyzet Békéscsaba állomáson Szilád! Sándor 

Két brigád az óvodáért 
A Keleti pályaudvar vonta

tási főnökségén dol •ozó Al
kotmány és Radnóti Miklós 
szocialista brigád vezetői, 
Meggyes István és Kovács 
László, alig Cél évvel ezelőtt 
írták alá az óvodánk és böl
csódénlc patronálásár;:! vonat
kozó szerződést, de máris na
gyon sokat köszönhetünk a 
két közösség U).gjainak. Tud
juk. s igen nagyra értékel
jük. hogy ezek a derék vas
utasok ne:negyszer fárasztó 
éjszakai szolgálatból. esetleg 
több száz kilométeres út után 
jöttek el hozzánk. a Benczii� 
utcai MAV Napköziotthonos 
óvodába, eh•égezni az ígért 
t•agy hirtelen szükségessé t•ált 
munkákat. 

A.mikor például éppen fes.. 

tés után volt gyermekintéz.. 
méonyün·. és mi egy külföldi 
küldött.sé<!et vártunk látogató
ba. kérésünkre azonnal meg
jelentek a brigádtagok. h<><?y 
rendet teremtsenek, s a ne

héz takarítá<i munkát el
végezzék. 

Máskor a homokozóba 18 
köbméter homokot hordtak 
be vagv a pancsoló elbontá
sából származó. mintegy 30 
tonna vasbeton törmeléket 
rakták k=ira. Me�javitották 
a villanykapcsolókat és a zá
rakat is. 

l!:rtékes seg!tségü ket ezúton 
kixzönjük. óvodánk kol!ektl� 
vája. a gverekek és a szülök 
nevében. 

Sárvári Mihályné 
vezető óvón6 

• 



Vízi sport 

Vácott 
A Magyar Motorcsónak Szö

vetség év végi díjkiosztó ün
nepségén babért arattak a váci 
vasutas versenyzők is. Erről a 
következőképpen tájékoztatott 
Schima.necz Béla, a si;:ortkör 
elnöke: 

- Az elmúlt évben több 
mint tíz kategóriában országos 
csúosot javítottak a különböző 
egyesületek versenyzői, s eb
ben a váciaknak is részük volt. 
örülünk annak, hogy ismét dr. 
Kovács Fenne nyerte el az 500 
köbcentiméteresek nagy ván
dordíját. Ha arz: idén is orszá
gos bajnok lesz, akkor végleg 
a ml egyesületünknél marad a 
gyönyörű serleg. 

Nem sok:kal maradtak mö
götte klubtársai sem. Burján 
Kálmán a 700 köbcentiseknél 
- mind a sport I., mind a 
sport II. osztályban - második 
lett. ezenkívül Szabadi Imre a 
850 kcm-esek mezőnyében, Po
zsonyi László pedig a 175 kcm
eseknél a harmadik díjat sze
rezte meg. A negyedik helyen 
végzett Takács Imre, Bácskai 
Gábor és Kovács Károly csu
pán technikai hibák miatt nem 

kerülhetett dobogóra. az idén 
azonban megnövekedett esé
lyekkel folytathatják a verse
nyeket. 

Gáspár Lászió szakosztály
vezető nemcsak az értékes dí
jak megszerzésére büszke, ha
nem arra is, hogy a jól mű
ködő szakosztály tagjai - élü
kön a legjobb versenyzőkkel -
az elmúlt évben lelkes társa
dalmi munkával ismét szebbé, 
korszerűbbé tették vizitelep:.i
ket. Hatvan négyzetméter alap
területú klubhelyiséget és 20 
négyzetméteres motortárolót is 
építettek. A 3000 óra társa
dalmi munka megbecsüléséül a 
szakszervezeti bizottság egy 
új tv-készüléket ajándékozott 
a vízitelep klubjának, illetve a 
szakosztálynak, s a „hiány!is
tán" már jóformán csak egy 
olajkályha szerepel. 

Pintér Lajos 

BVSC HÍRADÓ 
Február első napjaiban 

megjehmik a BVSC Híradó 
idei első száma, amely gazdag 
tart.alommal, képekkel illuszt
rálva nyújt betekintést a fő
városi vasutas klub életébe. 
Megismerhetjük a Szónyi úU
ak tavalyi mérlegét, idei ter
veiket, megszólalnak sporto
lók és sportvezetők, s a vidéki 
körsétában ezúttail a Győri 
MAV DAC-hoz látogatott el a 
krónikás. 

A lap 3 forintos áron a bu
dapesti vasúti szolgálati he
lyeken és az utcai hírlapáru
soknál vásárolható. 

l\fAGYAR VASUTA� 

Körséta a vasutas labdarúgó csapatoknál 
Készülődés Szom/Jathelyen, Győrött és Debrecenben 

Még csak az é!v második hó
napjába léptünk, a labdarú
gók aronban már csaknem 
teljes eg�zében túl vannak a 
téli felkészütési időszakon, s 
várják a mind gyorsabban kö
zelgő bajnoki nyitányt. Mint 
ismeretes, az NB I-ben a ter
vezettn�l egy héttel korábban, 
már február 23-24-én meg
kezdődik a pontvadászat, s 
március 3-án az NB I/B csa
patai is pályára lépnek. A 
.,csendes" téli időszaiklban kör
sétánk első állomá.sakén,t 
előbb Szombathelyre, majd 
Győrbe és Debrecenbe látogat
tunk el, hogy beszámoljunk a 
három város vasutas csapatai
nak készülődéséről. 

HALADÁS : 

TANULTAK 

AZ ÓSZI IDBÁKBÓL 

Szombathelyen osztatlan 
örömet váltott ki, amikor a 
vasutas csapat a múlt nyáron 
kivívta a jogot, hogy újból az 

NB I-ben szerepeljen. Egycsa
pásra mindenki segíteni akart, 
különböző elképzelések láttak 
napvilágot, s az új edző, Tho
mann Antal is nagy ambíció
va,l kezdett munkához. Bátran 
nyúlt a fiatalításhoz, Hauzer, 
Dobány, Sebestyén, Derdák, 
Stieber az „új hullámot" kép
viselték. De aztán bizonyta
lankodás lett úrrá és kezdett 
csökkenni a tervezett kö=t
kezetesség. Ezt egyébként 
Kiss Károly, a szakosztály el
nöke is elismerte: 

- Bizony, az ősszel elég sok 
hibát elkövettünk, de ezt most 
már tanulságként akarjuk fel-

harmadik helyen Végezve alig 
maradtak el a feljutástól. 

- Mindent megpróbáltunk, 
de hát az ellenfelek jobbak 
voltak - emlékezett vissza a 
múlt évi jó sorozatra Békés 
Ferenc, a klub elnöke. - Az 
1973-74-es szezonra azt a célt 
tűztük magunk elé, hogy „fel
jutó helyen" végezzünk, de 
sajnos az őszi rajtunk nem 
volt valami fényes. lgaz, eb
ben különböző okok is közre
játszottak, így például több 
játékos sérülése. 

Győrött nem ismeretlen fo
gaLom a küzdeni akarás, a lel
kesedés ezért abban re
ménykednek, hogy a tavaszi. 
fordulókban sikerül a jelenle
gi nyolcadik helyről előbbre 
lépni. úgy tűnik, jól .,kevere
dik" az idősebb és fiatalabb 
generáció :  mindössze ketten 
vannak, akik 30 év felettiek, 
többségben 20-25 éves játé
kosok alkotják a MAV DAC 
együttesét. 

- Most 17 pontunk van, 
ami elég nagy lemaradás, hi
szen az első helven álló diós
győriek már Ü, a második 
szolnokiak pedig 21 pontot 
szereztek - mondta befejezé
sül a klub elnöke. - De nem 
adiuk fel. s ha idén nem is, 
talán jövőre mégis csak előbb
re lépünk. 

DEBRECEN : 

NEHÉZ SORSOLÁS 

Marosvári Béla a múlt nyá
ron vette át a debreceni vas
utas csanat irányítását. s ak
kor az őszi idényre a korábbi 
14. helvett a 10. hely elérését 
tűzte kl célul. No�. ez az el
képzelése megvalósult, hiszen 

az őszi fordulóban kilencedik 
ként végeztek a bajnoki ta
bellán. 

- Pedig őszi rajtunk elég 
rosszul sikerült, állandó sé
rülések zavarták meg a ter
vezett csapat szerepeltetését -
mondta az edző. - Csak ké
sőbb' javult a helyzet, de !gy 
is akadtak kellemetlen mér
kőzéseink. Ezek között első 
helyen kell említenem, hogy 
saját pályánkon vereséget 
szenvedtünk az NB I 'B mind
három újoncától, a Budafok, 
az O!ajbanyász és a Kossuth 
KFSE együttesétől is. 

Az edző és a játékosok 
azon,ban nem „vesztették el a 
fejüket'', s amint teltek a he
tek és a csapat tagjai mind 
több rutint szereztek, javult a 
teljesítmény. Sokat vár a ta
vlaszi szezontól, mert Debre
cenben ezúttal első ízben vé
geztek erőteljes téli alapozást. 

- Sajnos, a sorsolásunk 
nem kedvező, mert például az 
utolsó hét bajnoki mérkőzi
sün.kból csak kettőt játszunk 
otthon - folytatta. - lgy az
tán hamarább kell biztos!ta
nunk azoTcat a pontokat, ame
lyekkel előbbre léphetünk. 
Mert, ha ősszel a tizedik hely 
elérése volt a cél és ezt egy
gyel túlszárnyaltuk, tavasz
sza:l is szeretnénk egy hellyel 
előbbre lépni. 

tgy látják, így mérlegelik 
helyzetüket a három legran
gosabb vasutas labdarúgócs3.
patnál az érdekelt vezetők. S 
egyben valamennyien meg
egyeznek : remélik. a folyta
tás akárhO'll/ is. ri„ ifJbb lesz. 
(Leglközelebb az NB II-es vas
utas csapatok felkészüléséről 
számolunk be.) 

Kozák Mihály 

használni - mondta. - A jö- .----------------------------
vőben sokkal szigorúbbak és 
következetesebbek leszünk, s 
tudjuk, kiZárólag a fiatalítás 
útja vezethet az eredményes 
jövőh.öz. 

Valóban, a Haladás házatá
ján volt is és van is mit tenni. 
A szakemberek egyöntetű vé

leménye, hogy eddig kizárólag 
a Halmosi-Farkas-Kulcsár 
középpályás sort lehetett 
fenntartás nélkül dicsérni. Az 
.,Achilles san:-ka" - aik.árcsak 
sok más magyar csapatnak -
a Haladásnak is a csatársora 
volt. 

- Egyelőre még messze 
vannak azok a napok, amikor 
nyugodtan allhaturuk, hiszen a 
csapat 1 1  pontjával csaK a 13. 
helyet foglalja el - hangsú
lyozta Thomann edző. Ta
vaszra kettős célt tűztünk ki : 
a fiatalítás mellett szeretnénk 
megkapaszkodni az első osz
tályban. Ha ez sikerül, akikor 
az 1974 &szén kezdődő új baj
nokságban már nagyobbak le• 
hetnek a reményeink. 

MÁV DAC : 

HÉT PONT HÁTRÁNY 

Győrött visz.onyfag nehéz a 
helyzete a MA V DAC-nak, hi• 
szen a Rába ETO révén régóta 
van NB I-es csapata a város
nak. Sokan mondják is, hogy 
túlzott len.ne két együttes az 
élvonalban . . . No, de ez a 
.. szemlélet" egyáltalán nem 
szegi kedvét a Rába-parti 
vasutasklub vezetőinek és a 
labdarúgócsapat tagjainak 
sem. Rövid idő alatt a megyei 
bajnokságtól szinte az NB I 
küszöbéig jutotta.k, s tavaly a 

KISKUNHALASON : 

Tömegsport a klubkönyvtárban 

Atádi József klubvezető útmutatása nyomán „bűvölik" a kan
csuk labdát a kiskunhalasi vasutasok. (Az első asztal bal végén 

Sörös Sándor forgalmi szolgálattevő) 

Kiskunhalas csomópont 
szakszervezeti klubkönyvtárá
nak nagytermében - gyakor
latilag helyesen megállapított 
időbeosztá-ssal - helyet ka
pott a tömegsport is. A ping
ponglabda hívei ugyani6 klu
bot alakítottak és hetenként 
kétszer, mintegy ötven taggal, 
a késő éjszakába nyúlnak a 
délutáni órákban elkezdett 
csatározások. 

Az asztaliteniszezólc klubjá
ban a 10 éves gyermekektől 
a nyugdíjasokig, valamennyi 
koroo:zitály megtalálható. Az 

elmúlt évben több alkalommal 
rendeztek házibajnokságot a 
csomópont dolgozói, ezen kí
vül a városi asztaliteniszezők 
is indultak néhány verse<nyen. 
Ez utóbbi küzdelemben a 
MAV-csapat jelenleg a maso

dik helyezett, de esélyes a 
ba}noki címre is. 

A s-rervezó munkáért első
sorban dicséret illeti Haskó 
György műszaki főintézőt és 
Atádi Józsefet, aki a KISZ
ben mozgósítja a fiatalokat. 

Tóth Tibor 

Gyöngyösi lövészek sikere 

az MHSZ országos bajnokságán 

UDV ARIASSAG: 

több bevétel 

Miskolcon a Széchenyi ut
cai MA V Menetjegyiroda dol
gozói - Botka Béla főfelügye
lő vezetésével - évről évre 
mind nagyobb forgalmat bo
nyolftanak le. A pénztárosok 
udvariasságát, szakszerű mun
káját is egyre több utas dicsé
ri. A külföldi turisták közül 
sokan keresik fel az irodát, 
ahol több nyelven kaphatnak 
felvilágosítást, útbaigazítást. 

A Hivatafos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szak
szervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánl
juk a következőket :  

A gyöngyösi kitérőgyártó 
Uzem lövészei eredményesen 
szerepeltek az MHSZ országos 
égfegyveres bajnokságán. A 

nagyszabású versenyen 19 me-
gye legjobbjai, val.amint az 

MHSZ Budapest válogatottja 
és a központi lövészklub él
vonalbeli lövészei vettek részt. 

Csapatversenyben - az ösz
szesített eredmények alapján 
- Budapest válogatottját és a 
Központi Lövészklubot meg
előzve: Heves megye szerezte 
meg az első helyezést, s ehhez 
nagy mértékben a gyöngyösi 
va•utasklub lövészei is hozzá
járultak. 

Női felnőttben a kitérógyá-

ri Seszták Zsuzsanna végzett 
az első helyen (371 körrel), s 
az ifik, juniorok, serdülők kö
zül ugyancsak elsó helyezést 
ért el a gyöngyösi Simon Klá
ra, Székely István, Tóth Jó
zsef, Simon Ida. (Közülük az 
ifi Simon Klára 377 köregysé
get lőtt.) 

Telcintve, hogy az ország 
legjobb lövészei kt.zdöttek a 
bajnokságon, a felnőtt férfi
ak és a serdülő fiúk mezőnyé
ben kivívott 5. helyezés is 
tisztes eredmény, amelyet a 
gyöngyösi Hering lstPán, Illet
ve Fodor Akos ért el. 

Hugal István 

A bevételi adatok mindezt 
alátámasztják. Míg 1971-ben 
25 millió forint értékű menet
jegyet szolgáltattak ki áz 
irodában, az elmúlt évben 
már túl;utottak a 30 millió fo
rintos bevételen. 

Bakó János 

A 3. számból: 100 1 12/1974. 
A sorkatonai szolgálatot tel
jesített dolgozót megUlető 
egyes kedvezmények. 

100 425/1974. MAY-nyugdíja
sok belföldi utazási kedvez
ménye. 

Vendégszobák üzemeltetésé
nek átmeneti szüneteltetése. 

A 4. számból: 112 366/1973. 
A MAV és GYSEV törzsgárda
jelvény arany fokozatára jo
gosultak szabadjegy kedvezmé
nye a G YSEV vonalain. 

100 574/1974. A munkaidő és 
pihenőidő egyes kérdéseiról 
szóló 6/1967. (X. 8.) MüM szá
mú rendelet kiegészítése. 

- Magányosok klubja Mis
kolcon. A vasutas-szal{Szerve
zet Vörösmarty Művelődési 
Otthonában fél éve alakított 
magányosok klubja -, amely
be 26 éven felüli egyedülállók 
léphetnek be - mind népsze
rűbbé válik a dolgozók köré
ben. A klub tagjainak létszá
ma már eléri a kétszázat, s 
többségük a nyu�díjasoi,; köré
ből verbúválódott. Az otthon 
és a klub vezetősé�e körülte
kintően �onrlfJskodik a meg
felelő művelődési és szórako
zási lehetőségekről. 

- Az Utasellátó fiatal sza
kácsainak. cukrászainak, fel-
szolgálóinak Békéscsabán 
megtartott vetélkedőjéről 
többen bejutottak az országos 
döntőbe. A legjobb szakácsnak 
a gvulai Horváth Gvula bizo
nyult, a cukrászok kö,:ü! a bé
késcsabai Betkó Gvörgv sze
rezte me� az első helyet, s a 
felszolgálók versenvéb�n Sós 
István lett a gvöztes. alci 
ui;orancsak Békéscsabán dolgo
zik. A versenven a szolnoki é,; 
orosházi fiatalok is kih1ntek 
jó szakmai fl'lkészültségükkel. 

- Hogyan dolgoznak a bi

zalmiak? Ezt a kérdést nem
rég vizsgálta szakszervezetünk 

19'74. FEBRUA-R t. 

,,2pitsünk óvodlit" - P6-
csett. A pécsi vasutasok egy 
havi keresetük másfél százalé
kát ajánlották fel óvoda épí
tésére. Ezenkívül a MAV óvo
da bővítését is elhatározta 111 

pécsi igazgatóság. A dolgozok 
ugyanitt társadalmi nnmkáv.al 
készítenek játszótéri mesel)á
zat, hintákat és más játékokat 
az óvo-lának. 

- Találkozó Klskőrilsön. A 
két évvel ezelőtt létesített ba• 
ráti kapcsolat nyomán ismét 
találkoztak Balassagyarmat és 
Kiskőrös állomás Petőfi szo
cialista brigádjai, és megbe
szélték az idei közös pro�am
jaik ütemtervét. A kisl<őrösl 
vasutasok szívélyesen fogad
ták és megvendégelték a gyar
matiakat. 

- Brigádvetélkedő. A hat
van-salgótarj4ni vonalon el
sőként Salgótarján állomáson 
rend<>zték meg a szocialista 
brigádok szellemi vetélkedőjét. 
Az öt csapat közül a Czikora 
Ferenc által vezetett Május 1. 
brigád tagjai - Tőzsér János, 
Hanyi György, Lukács József 
és Lukács Istvánné - szerez
ték meg az első helyet, s 219 
ponttal bejutottak a területi 
döntőbe. 

szegedi területi bizottsága az ,-------------
építési és pályafenntartási, va
lamint az automatikai üzemel
tetési szakszolgálatnál. A vizs
gált t!,rületen hét alapszerve
zethez, illetve 41 műhelybl
zottsághoz 4006 szakszervezeti 
tag tartozik, s a 238 bizalmi 
többsége ismeri a csoportok 
jog- és hatáskörét. Munkájuk 
azonban még hatékonyabbá 
válik, ha sikerül megjavítani 
a részükre szükséges tájékoz
tatást. 

- Nyelvtanulás. A miskol
ci vasútigazgatóságon sikere
sen zárult a tavalyi, orosz 
nyelvű tanfolyam, melynek 
befejeztével a legjobb tanulók 
a Szovjetunió kárpátukrajnal 
területére kirándultak az igaz
gatóság költségén. Ezt követő
en orosz és német nyelvtanfo
lyam kezdődött, s ezekre a ke
reskedelmi osztályról jelent
kezett a legtöbb hallgató: a 
kezdő és haladó fokon 24-en 
folytatják tanulmányaikat. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

f'elelős szerkesztő� Visi Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Boest, VI., Benczűr utca tl. 
Telefon városi : 2:29-872. 

Uzemt: 19-77. 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vrr„ Rákóezl út 5f 

Telelon : 224-819 
Felelős kiadó : Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Igazgatója 

Csekksz.ámlaszámunk : 
MNB 216-11 859 

Szikra Lapnyomda 

Lakáscsere 

Kertes. zöldövezeti, komfor
tos lakásomat elcserélném \'asutas 
dolgozóval belterilletire. Levél• 
cím : Fodor Ferenc 1089 Buda• 
pest, vm., Kulich Gyula tér 19� 

- Elcserélném budapesti szo• 
ba.-konyb.ás, déli fekvésű. I. eme
leti, napos. világos, 31 forint lak• 
bénl lakásomat 2 szoba összkom
fortosra megegyezéssel. Lehet ta
nácsi rendelk:ezésa Is. -Crdekl6dni! 
vasárnap 8-14 óráig. Levélclm: 
Kovács Ferenc 1 101 Budapest, 
X., Máv-telep 46. L 6. 

Ac• vasdlAllomi..,n levS 
rnásfélszobás - külOnbeJAratú kis 
szc.ba - félkomfortos lakásomat 
klset,b budapestire cserélném. 
Kert, baromfiudvar van hozzá. 2 
gzoba komfortos csere esetén még 
egy budapestl l szoba-konyhás 
utcai lakást adnánk hoz.zá. l'!rdek• 
16dnl lehet: Béler Arpádné, Bp. 
VIII„ Diószeghy Sámuel u. 1. IL 
21/a. Telefon : 333-015. 

- A Nyugatlnál levő kétszobás 
összkomfortos, nagyméretll:, gáz
futéses MA V szolgálati lakásomat 
elcserélném egyszoWs komfortos 
tanácsira, lehetőleg belterületen. 
Erdekl6dés: reggel 6-1 óra közöl& 
a 291-331 telefonon. 

A szerkesztőség üzeni 
Enyedl Sándor Bp. Déli pu.; 

Fogas Pál Szentes; Pál Istvá� 
Bakó János, Kisvárdai János 
Miskolc ; Halmai János Pécs; 
Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
szucs Ferenc Hatvan; SzUád.i Sán
dor, Gellért József Szeged : Bertók 
Pál Keszthely: Murányi Tibor 
Bá.nréve; Czeglédi Sándor Debre
cen ; Hugal István Gyöngyös ; Bog
nár Károly Tapolca ; Kiss Lajos 
Alsóőrs; Tóth Tibor Kiskunha
las: leveleiket lapunk anyagáhos 
r,lhasználjuk, 

Balogb Józsefné Klste<enye; 
Miltlósl Béláné Bp. : Réczey Lász
ló Mátraballa : leveleiket llletékeo 
helyre továbbltottuk. 

Utazás elótt és utazás után 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

� UTA SJ LlA T O  ;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 
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A KPM szociálpolitikai irányelvei 
· az elnökségi ülés napirendjén 

Szakszervezetünk elnöksége 
február 8-án ülést tartott. Az 
e:ső napirend keretében meg
vitatta a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium szociálpo
litikai irányelveit. melyet Tur
ba Sándor főosztályvezető ter
jesztett elő. Az elnökség az 
irányelveket a vitában elhang
zott javaslatok, észrevételek 
figyelembevételével alkalmas
nak tartja kiadásra. Az ágaza
tok részére különösen jó fel-

készülési alapot teremt majd 
az V. ötéves tervidőszakra. 

Az elnökség ezután a népe
sedéspolitikai határozatok vég
rehajtásával kapcsolatos szak
szervezeti feladatok intéz1"?dé
si tervét, majd a Vasutasok 
Szakszervezete VIII. kongresz
szusa határozatainak időará
nyos teljesítéséről készült je
lentést vitatta meg. Az elnök
ség a két jelentést az elhang-

zott javaslatokkal kiegészítve 
elfogadta és a központi vezető
séti március 1-i ülésén megvi
tatás végett a központi vezető
ség elé terjeszti. 

Az elnökség végezetül elfo
gadta szakszervezetünk 1973. 
évi nemzetközi munkájáról -
különös tekintettel az SZVSZ 
határozatainak végrehajtására 
- készült jelentést, és az 1974. 
évi előzetes tervjavaslatot. 

CSÚCS1�LJESÍTMÉNY JANUÁRBAN: 

A vasút 9 millió 733 ezer 

tonn.a árut szállított 
Az év első hónapjában a ko

rábbi évek azonos időszakának 
átlagát messze meghaladó igé
nyeket kellett a MAV-nak ki
clcgítenie. Kétségtelen, hogy a 
fuvaroási igénynövekedés 
szorosan összefügg az évszak
hoz képest enyhe idúJlirással, 
a ,•asút által meghirdetett elő
sz:'ilHtási ked,·ezményekkel, 
amelyek kedvező feltételeket 
teremtettek a fuvaroztatóknak 
és a MA V-nak egyaránt. 

Az áruszállítási teljesítmé
nyek nagyságára jellemző, 
hogy 

januárban a vasút 9 mlllió 
733 ezer tonna árut szál-

lított, 

csi ki nem állítasok is. Ennek 
folyt.l.n a budapesti, a miskol
ci és a szombathelyi igazgató
ságnál néhány esetben a szál
lítási igény kie!égítése csak 
késedelmesen történt meg. 

A személyszállításban a t:!1-
jesítmények a várakozásnak 
megfelelően alakultak. A .MAV 
januárban 

26 millió 350 ezer fizető 
utast szállított, amely csu
pán 0,2 százalékos csökke
nést jelent a bázishoz ,·i-

szonyítva. 

Sajnos a menetrendszerűség 
sem alakult kielégítően, éppen 
ezért a jövőben erre sokkal 

nagyobb gondot kell fordítani. 
A januári eredmények arról 

tanúskodnak, hogy a va,utaso:, 
a szervezettebb munka érde
kében jelentős erőíesziléseket 
tettek. A jövóben is elsörendú 
feladat : a nöt•ekeó igények/;el 
gondosan összeltangolt kapa
citás kihaszn:ílá.sa. sót kapaci
lás-tartalék bi=tos!t:isa. Ked
,·ezó idójárás esetén ugyanis 
az építőipar és a mezői;azda• 
sá;; ro:}·3.!Tla os ter:nelés-,-el, 
a szállítási igénye:, további 
niiveked-ésével kell !-Z.1molni 
Ez pedig köve\elményeket tá
maszt mind a szú1Jít:ísok szer
vezését, mint lebonyolitásál 
illetően. 

amely a bázisidőszak telje- ,------------------------
sítményét 764 ezer tonnával 
haladja meg. Ez 8,5 százalékos 
többletteljesítményt jelent. 

A fontosabb • áruféleségek 
közül csupán kavicsból több 
mint kétszeresére, export élő
állat-küldeményekből három
szorosára megnövekedett igény 
kielégítését kellett biztosítani. 
Ezen túlmenően az elmúlt hó
napban kóből 5.6 százalékkal 
műtrágyából 17 százalékkal 
több árut szállított a vasút, 
mint az előző év azonos idő
szakában. Kedvező. hogy a vo
lumennel arányosan alakultak 
a fizető teljesítmények is. 

A feladatok nagyságára jel
lemző. hogy a fuvarozási igény 
a tervezett szintet mintegy 13 
sz1halékkal haladta meg. 

örvendetes. hogy a kima
gasló szállítási teljesítménvek 
mellett a vasúti munka gazda
ságossáirara és minőségére 
utaló adatok többség<> is kielé
gítően alakult. !gy például 

a teherkocsik statikus ter
helése 3,6 százalékkal nőtt. 
a kocsiforduló Idő pedig 
8,5 százalékkal csökkent 

Vésztői brigádok az élvonalban 
A vésztői vontatási főnök

ségen hat szocialista brigád 
5--5 tagú csapatának részvé
telével tartották meg a szelle
mi vetélkedőt. A kitűnő fel
készülés mind a brigádokat, 
mind a felkészítésben részt
vevő munkahelyi vezetőket di
cséri. Az első helyezést a Ga
garin szocialista bri<iád csapa
ta szerezte meg, míg második 

·a Hámán Kató, harmadik a 
Barátság szocialista b:lgád 
lett. 

A vetélkedő szinvonala össz
hangban áll a brigádmozgalom 
korábbi eredményeivel. A 
vésztői von.tatást főnökség 
brigádjai 1250 óra társadalmi 
munkát végeztek, s kiérdemel
ték a nagyközségi tanács veze
tőinek elismerését. Újítói te
vékenységükkel élenjárnak a 
szegedi igazgatóság területén 
Ezenkívül az igazgatóság mun
kavédelmi vetélkedőjén is első 
helyen végeztek a vésztői von
tatás brigádjai. 

Nagy forgalomra készülnek 
Gyula állomáson 

A korábbi évekhez hason
lóan az idén is tucatnyi 1"en
dezvény színhelye lesz Gyula. 
Az év első nagyobb rendez
vényeit a farsangi román bál 
vezeti be majd nyár elején 
országos társastánc-versenyt 
rendeznek a turizmus szem
pontjából egyre szívesebben 
látogatott városban. Júliusban 
a Szovjetunióban járt Békés
megyeiek összejövetele szere
pel az előjegyzési naptárban, 
ezt követi az Eszperantó Nyá
ri Egyetem, majd a magyar-

hasonlóan 1"engeteg vonaton 
érkező turistát vá1"nak az or
szág minden ,-észéról és Ro
mániából is. Az a vélemé
nyük, hogy az érkező utast el
sősorban a város vasútállomá
sán szerzett élmény kapja 
meg. Ezért az eddigieknél is 
nagyobb gondot fordítanak az 
állomás és környékének csino
sítására, tisztántartására. Eb
ben a munkában minden vas
utas részt vesz. 

KECSKEMÉT-ALSÓ : 

Tizennyolc ipartelep á l lomása 
Bács-Kiskun megye székhe

lyének fejlődését, iparosodását 
aligha érzékeltethetnénk job
ban mással, mint vasúti teher
forgalmának növekedésével. 
Kecskemét-Alsó pályaudvar
nak például 1945 előtt csak 
három iparvágánya volt - a 
gyufagyár, a malom és a gép
gyár kiszolgálására -, most 
viszont már 16 vállalathoz ve
zet iparvágány az állomásról. 
A közeljövőben fejeződik be 
egy újabb, a 17. ipartelep vá
gányainak kiépítése, amelynek 
üzembe helyezése után a Tű
ZE:P kiszolgálását gyorsítja a 
vasút, legutóbb pedig - a 18. 
ipartelepként - az 11:PSZER
hez vezető vágány építése 
kezdődött meg Kecskemét-Al
só pályaudvaron. 

Két tartalék . . .  
A gyárak, üremek kiszolgá

Lá.sa érdekében állandúan két 
tartalék mozdony dolgozik az 
állomáson. A munk.ít vég7,ó 

vasutasokról gondjaikról, 
eredményeikről - Tóth Sán
dor ál.lomásfőnök és Kisjuhász 
István rakodási hivatalnok, a 
Kecskemét állomáson székelő 
szakszervezeti bizottsághoz 
tartoz.ó műhelybizoltsá.g titká
ra adott tájékoztatást. 

- Az elmúl évben 23 937 le
adási kacs; érkezett hozzánk, 
a feladási kocsik száma pedig 
tízezerre tehetó. Ez a forga
lom már rég túlhaladja az ál
lomás eredeti kapacitását, en
nek ellenére 1968 óta minden 
évben sikerült elnyernünk a.: 
f;lüzem címet, ami a fuvaroz
tatók i gényeinek kielégítését 
és a népgazdaságnak a vasút
tal szemben támasztott köve
telményeknek a teljesítését (a 
kocsitartózkodási idő csökken
t�t, a kocsiforduló gyorsítá
sát is} jelenti - mondotta ,n, 
állomásfőnök. - Ebben per
sze szerepet játszik, hogy a 
fuvaroztató ,·állalatokkal, a 
MAV ügyfeleivel jó a kapcso
latunk. Kocsiálláspénz felszú-

mítására ritkán van ok, még 
az olyan vállalatok esetében 
is mint az AGROKER, amely 
rdár két iparvágányt tart fenn, 
s amelynek évi kocsiforga!ma 
megközelíti a 2000 vagont. 

. . .  és az emberek 
Sokkal izgalmasabb kérdés 

is szóba kerül: - Győzi-e a 
szállítási feladatokat az állo
más emberrel ? 

- Bizony, ahol gomba mód
ra szaporodnak a gyárak, üze
mek, ott a létszámgondok is 
megnőnek - válaszolta a mű
hely bizottság titkára. - Fő
ként a kocsirenaezói munkát 
valasztja kevés fiatal. Megtör
tént, hogy a szegedi i�zgató
ság intézkedését kellett kér
nünk, s ennek nyomán átme
netileg vonatkísérőket ki.:ldtek 
hozzánk Mezóhegyesről, Kis
kunfélegyházáról és Kiskőrös
ről. Egyéb vonatkozásban, il
letve a többi munkakör be
töltésénél még (vagy inkább : ----------------------------, már!) á!Ijul; a versenyt a nem 

ÚTTÖHŐVA UTA OK AVAT,\SA 

Kétszázan az újabb tanfolyamon 
úttörő vasutasokat és postá

sokat avattak február 10-én, 
vasárnap Budapesten, a 11 . 
l\farcibányi téri úttörő- és If
júsági Házban. A most avatott 
117 ifjú vasutas és postás szep
tember 15-én kezdte ffiE'� a k·
képzéssel jár.S tanfolyamot, 
majd január 20-27-e között 
tettek sikeres vizsgát. 

Az immár 37. avatóünneosé
gen \Varsch Endréné, az úttö
rő- és Ifjúsági Ház elnölte 
mondott beszédet, majd azt 
követő:,n a kis vasutasok és 
oos+ások ünnepélves fogada
lomtétele h an!(zott el. 

A most avatott gvermekek 
k•izül kilencen vizsgáztak ki
tűnőre. s őket könvviutalom
ban r„SZPSÍtetle a7. úttörővas,ít 
üzemfőnöksége. Ami a soron-

A tudomány a haladásért 

levő feladatokat illeti : szep
temberig különféle beosztá
sokban a „nyugdíjba menó" 
úttörővasutasok és postások 
felügyelete me!lett teljesítenek 
szolgál!ltot az „újoncok" utá
na pedig már ők is önállóan 
dolgozó jegyvizsgálók, napló
zók. pénztárosok, váltókezelők, 
illet\·e postások lesznek. Vidé
ki gyermek csak egy van köz
tük. Nagy Ildikó, akinek az 
édesapja pusztaszabolcsi moz
donyvezető. Ildi az ő példáját 
követve vállalta az úttörő
vasúti szol!!álatot a Budai
hegység vadregényes tájain ka
nyargó kisvasúton. 

Január 31-én már a7. újabb 
tanfolyam is megkezdődött. Et 
alkalommal 200 pajtás készül 
a 38. avatóünnepségre. 

A vasút feladataihoz igazodik 

a KTE évi munkaterve 

A Közlekedé.>-tudományi 
Egyesületnek a budapesti va
sútigazgatóságon működő helyi 
szervezete felmérte múlt évi 
munká_iát, és me:;határozta az 
idei tennivalókat. A vez�tő
s • g é\"Záró értekezletén Tóth 
János vasútigazgató, az egye
sület elnöke, valamint Somo
gyi Imre, az igazgatóság táv
közlési és számítástechn.ikru 
osztályának . vezetőhelyettese 
számolt be a KTE keretében 
végzett tudományos tevékeny
ségről, ismertetve a taglét
szám növekedését is. 

A 21 éve működő egyesü
letnek a budapesti igazgatósá
gon hat szakcsoportja van: 
vasútépítési és pályafenntar
tási, felépítményvizsgáló, i,-as
útüzemi, vasútgépészeti, auto
matizálási és számltástechni
kai, valamint közlekedésgaz
dasá.gi szakcsopo,-t. Az általuk 
tavaly renderett szakmai elő
adásolmak, tanulmányi ki
rándulásoknak, tudományos 
ankétoknak mintegy 2100 rész
vevője ,·olt. Kiemelkedett ezek 
közül a Budape3t-Ferencváros
ban rendezett ,,Vágányfék-an
két", amelyen szovjet szakér-

mondható az Esztergomb!ln 
megtartott országos vezetőségi 
vándorgyűlés is, amelyen Ko
márom megye idősrerú közle
kedési feladatairól hangzottak 
el előadások. Számos kiáll(tás, 
továbbá az úttörővasút húvös
vö!gyi végállomásán talap
zatra helyezett 490. sorozatú 
moz.dony jelezte, hogy dolgoz
nak, tevékenykednek a KTE 
lelkes tagjai, az igazgatóság 
legjelesebb szakemberei. 

Az egyesület helyi szerveze
tének 1974. évi munkatervét 
- a korábbi évekhez hason
lóan - az igazgatóság gazda
sági, műszaki feladatainak fi
gyelem bevételével dolgozták 
ki. A munkatervben srereplő 
pontok alapján két nagyobb 
jelentőségű eseményről adha
tunk előzetes tájékoztatást : az 
első félévben Százhalombat
tán előadássorozatot tartanak 
a vasút energiagazdálkodásá
ról, Vácott pedig - külföldi 
szakemberek bevonásával -
ankétot ,-endeznek a nemzet
közi szállítások szervezésének 
és irányitásának módszerei
ről. 

(séra) 

vasúti üzemekkel. Különösen 
az utóbbi időben felvett női 
munkaerők enyhítettek gond
jainkon, főként azért, mert sok 
nő dolgozik nálunk olyan be
osztásban is, amelyet koráb
ban kizárólag férfiak töltöttek 
be. A létszámhelyzet további 
javításához elsősorban a szo
ciális körülmények megvál
toztatása szúkséges. hiszen az 
a tartó=kodó helyiség példá
ul, amely t:al!lmikor nyolc dol
gozónak készült, nem elégíthe
ti ki 87 ember igényét. ÖLtöző, 
mosdó, fürdő tekintetében is 
nagyon szűkösen vagyunk, s 
ma már ezek híján nehéz bi
zonygatni az újonnan felvett 
dolgozóknak, hogy szép hiva
tás vár rájuk a vasútnál, pon
tosabban, állomásunkon . . .  

Az elért eredmények - köz
tük az is, hogy Kecl>kemét
Alsó pályaudvaron minden ti
zedik vasutas kitüntetett kivá
ló dolgozó - mégis �t mu
tatják. hogy akik itt teljesíte
nek szolgálatot. szeretik hiva
tásukat. Kisjuhász István ez-
zel kapcsolatban büszkén je
lentette ki : 

- Munk.mkba ie:en nagy 
lendühitet visz négy szocialis
ta brigádunk . . .  

Sipkáék az élen 
A négy brigád közi.:! három 

19ti8-ban, az tlüzem cím el
nyerésének első évében ala
kult, s a forgalmi dolgozókat 
fűzte szoros egységbe. A ne
gyedik közösséget 1972-ben 
alakították ki a nappalos ke
reskedelmi dolgozók, s név
adójukká Baros.� Gábort, bri
gádvezetőjükké Nagy Istvánné 
kereskedelmi hivatalnokot vá
lasztották. 

- Az elmúlt évben a Sipk4 
István tolatásvezető Irányítá
sával működő, bronzkoszorús 
Petőfi brigád érte el a leg
jobb eredményeket, a legki
emelkedőbb munkasikereket, 
de a zöldkos:zorúsok, a Páncél 
Mihály, illetve a Ho,-váth Jó
zsef forgalmi szolgálattevők 
által vezetett József Attila és 
Hámán Kató szocialista bri
gád tagjai is megtették a tó-
1 ük telhetőt - magyarázta 
Tóth Sándor állomásfőnök. 

- A helyezés persze, még 
nem végleges - tette hozzá a 
műhelybizottság titkára -, hi
szen hátra van még az 1973-as 
felajánlás teljesítéséhez tarto
zó szellemi vetélkedő, amely
re lelkesen neveztek brigád
jaink. 

Kesztyűs Ferene 
tők bevonásával tüzetesen .----------------------------foglalkoztak a Keleti-rendezőn 
telepítendő vágányfék tervei
vel is. Más alkalommal a 
Siemens-cég képviselőivel ta
nácskoztak a számítástechnika 
vasúti alkalmazásának lehető
ségeiről. Nagy jelentőségűnek 

a 

Kik nyerhetik el 

Felszabadulási Zászlót ? 

a bázisidőszakhoz viszonyít
va. Az említett mutatók ked
vező alakulásának hatására a 
teherkocsik termelékenysége 
6,1 százalékkal emelkedett. A 
vasút nemzetközi teherk�
gazdálkodásánál 12,4 százalé
kos a javulás. NDK-szovjet úszóviadal. ,----------------------------

Új szabályzat szerint kezdő
dött az idei munkaverseny a 
miskolci járműjavítóban. En
nek alapján Miskolc, illetve 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulójára indított versenyt 
is a következő három csoport
ba tartozó feltételek vi7.sgála
t.l.val értékelik : 1 .  Hogya,n ala
kul a jánnűjavítási tervek tel
jesítése? (Termelékenysé-1:, 
költségekkel való gazdálkodás 
stb.) 2. Milyen eredményeket 
hoz az újítómoz!!;alom? (A ja
vít.isi, illetve átfutási id.5k 
csökkentésében, a bal. etek 
megelőzésében, a munka ml
"őségének iavít,í�,1ban stb.l 
3 A szocialista bri.gádok ,·ál
lalásainak teljesítése a munka-

helyi rend és fegyelem 67.ilár
dításában, illetve betartásá
ban. A kielégítő eredmények mel

lett sajnos vannak olyan mu
tatók is. amelyeknek januári 
értékeivel nem lehetünk elé
gedettek. A korszerű mozdo
nyok kihasználása például 
kedvezőtlenebb. mint a bázis
időszakban volt Nem lehetünk 
eléaedettPk a tehervonatok 
k0zlPkPrf Psé1•el sem. Gyakori
ak a kh.•ésPk és az it>dokolat
lan felta-rtó�t-iftísok. A vonat
árs'lrl!ásnk 57,áma 1 4.'! S7.áza
lélcka' tnhb. r,, i'lt 1 <1'7� �-,.,-.nos 
idóC.7'!\l��h�n � ol,jfl"rrl • 1 1 '"�1< 

ki.ilönö<:n., �?pr(l"l ("SÜtörtrl
kl és pénteki napokon - ko-

Szeptemberben az országos 
biológusnapok színhelye lesz 
a város valamint az országos 
bírósági orvosszakértők érte
kezése következik. 

A jubileumi évfordulóra fi
gyelemmel a városban tartja 
üléseit a Magyar Urbaniszti
kai Társaság. E programokon 
kívül még nagyon gazdag, vá
lasztékos programot ígér a 
gyulai Várszínház nyári soro
zatelőadása fővárosi vendég
művészek felléptével. 

.\ gyulai vasutasok körében 
mindezek ismert tények. Mint 
mondották, a tavalyi évhez 

MÁV-Volán együttműködés 
Recsk-Parádfürdőn maradt a vándorzászló 

A MAV-Volán szocialista 
komplexbrigádok múlt évi 
versenyében - akárcsak 1972-
ben - Recs-Parádfürdó ál
lomás komplexbrigádja sze
rezte meg az első helyezést. A 
miskolci vasútigazgatóság te
tüietén 17 állomáson működik 
ilyen közös brigád, s közülük 
Eger-Tihamér komplexbri
gádja került a második hely-

re. Harmadik helyen végeztek 
a sátoraljaújhelyiek, negyedik 
pedig Kál-Kápolna komplex
brigádja lett. 

A vándorzászlót továbbra is 
őrző Recsk-Parádfürdőn a 
jó együttműködés eredménye
ként a késetten ri:.kott ko
csik mennyisége 0,6 százalék
ra, az idegen kocsik tartózko
dása pedig 3,6 órára csökkent. 

A most indított munkave,-
senynek. három szakasza vaii, 
vagyis az eiső időszak ért.éke
lésére az idei vasutasnapon, a 
másodikra december 3-án, 
Miskolc város felsz3,badulás:í
nak 30 évfordulóján, a beíe
jezó szakasz értékelésére pedig 
1975. április 4-én kerül sor-. 
Minden értékeléskor díjazzák 
a munkaverseny legjobbjait, 
végül azután az értékelök oda
ítélik a Felszabadulási Zászlót, 
az Elenjáró üzemrész cfm ,1-
selésére jogoe;ító oklevéllel é9 
pénzjutalommal együtt. 



MAGYAR VASUTAS 

A gondoskodás tettekben 
• 

IS 

mérhető 
Afit tesz a nyugdíjasokért a vasutas-sz�kszervezet miskt>ld területi hizottságo 

A miskolci Igazgatóság terü
letén, amely né,,"Y megyére -
Borsodra, Hevesre, Nógrádra 
és Szolnokra - terjed ki, 3476 
nyugdíjas él éS 378-an élvez
nek özvegyi nyu_gdíjat. 

Nyugdíj! . . . Aki már a jól 
megérdemelt pihenés éveit töl
ti, ebbe a kategóriába tartozik. 
Mitagadás, nehéz számukra 
megválni, elszakadni a mun
kahelytől, a megszokott kör
nyezettől, az ismerősöktől, a 
bar-átoktól, mindattól, amely 
éveken, évbiz.edeken át máso
dik otthonként vonzotta &kiet. 
A kapcsolat soha nem múlik 
el, másfajta, de ezernyi s-zá,llal 
tovább szövődik és é1 a MA V 
és nyugdíjasai között. S ami 
lényeges: nem formális, ha
nem bensőséges ez a hovatar
tozás .•• 

Szép hagyomány 
Erről a legilletékesebbek, a 

nyugdíjasol!c nyilatkoznak így, 
a,kiik nem tagadják: nem hagy
ják magukra őket, törődnek 
t.•eWk, a szakszervezetnek -
de a szolgálati vezetőknek is 
- gondja van rá, hogy ne 
érezzék magukat m.agányos
nale. 

A szatk:szervezet területi bi
zottságánalk, a munkahelyi 
szakszervezeti szerveknek a 
figyelme szinte mindenre ki

terjed. Arra is, hogy ha vala
hol szükséges és indokolt, 
nyugdíjas csoportok alakulja-

a sok-wk adatból éS ered
ményből, ami a szakszervezeti 
munkában a nyugdíjasok:kal 
való törődést tanúsí,tja. 

Egy biztos: a vasutas nyug
díjasok nem mostoha gyerme
kei a MAV-nak. Ugyanúgy 
számontartjuk őket, mint a.w
kat, akik má.� aktív do1gozók. 

A nyugdíjasok még az tid.ü
lőjegyek €ilosztásámiá.l sem ma
radnalk ki. A miskolci t&üle
ben a SZOT által biztosított 
keretből negyedévenként 8-10 
nyugdíjas kap beutalót, de az 
igazgatóság váll.alati üdülőiben 
is va.n hely a számukra. Az 
ilyen jellegű „házi" üdülők 
hálózata egyre bővül, ami azt 
jelenti, hogy évről évre mind 
több nyugdíjas is mehet egy
két hétre pihenni. A mezőkö
vesdin kívül van már üdülője 
a miskolci igazgatóságnak a 
Mályi tavon, a rakacai tónál 
és Tokajban, a Tisza és a 
Bodrog találkozásánál, ahoil 
rendkívül s7.ép környezetben 
várja egy hétvégi pihenő a 
nyugdíjasokat is. Természete
sem e,;ek a lehetőségek a csa
ládtagok rendeJ,kezksére áll
nak, ha azt igé:TlyLik. 

Találkozások 
A terü1eti biwttság sokat 

tesz annak érdekében is, hogy 
a nyugdíjasok rendsrereren 
találkozhassanal!c egymással. 

Ahol van kultúrház, ott klu
bokat =rvezm.ek számukra, 
színes, gazdag programmal. 
Ahol ilyen Tuincs. ott a helyi 
művelődési otthon segít, he
lyet adva a vasutas nyugdíja
sok klubjának, amihez a szak
szervezet anya,gi támogatást is 
nyújt. Törődnek azzal is, hogy 
aki i·gényt tart rá, kapjon a 
törv-ényben előírt lehetőségek 
határain be1ül munkát. Sőt! 
Nagyobb ünnepek idején kife
jezetten kérik a nyugdíjasok 
segítségét, amMrt. természete
sen külön díjaa.ást kapnak. 
Immár hagyomány és köveben
dő módszer a nyugdíjastalál
kozó, ahol nemcsak a vasút 
fejlődéséről, az elél't eredmé
nyekről éS távlatokról tájékoz_ 
tatják a veteránokat, hanem 
jutalmakat is adna.le nekik. E 
találkozók mindig meghittek, 
látogatottak és rendszeresen 
visszatérők. 

E tények és eredmények azt 
bizonyítják: a vasutas-szak
szervezet miskolci területi bi
zottsága arra törekedett és azt 
teszi a jövőben is, hogy a 
nyugdíjasok „kötődése", kap
csolata még bensőségesebb. 
még közvetlenebb legyen, hi
szen ők továbbra is a vasuta
sok nagy c5aJádjához tartoz... 
nak. E család, a szaksrervezet 
közreműködésével szeretie<ttel 
gondoskodik róluk, törődik 
velük, amiért csak az elisme
rés ha,ngján lehet szólni. 

Tóth Ferenc 

nak, amelyek közvetlenül kap- .--------------------------
csolódnak a mhenés éveit él-
vező vasutasok ügyes-bajos 
gondjaihoz. 

A nyugdíjasolkról való gan
doskodás szeretetteljes és fo
lyamatos. A szakszervezet aj
taja mindig nyitva előttük, 
akk0r is, h,a örömet hoznak a 
tarsolyukban, akkor is, ha se
gítségért, támogatásért kopog
tatnak be ide. A közbenjárás, 
a gyors, pontos ügyintézés so
ha nem marad el. Legyen bár
miről szó, a sza!kszervezetnek 
gcxndja vain rá: ,,üres kézzel" 
$enki ne távozzék •.• 

Követendően szép hagyo
mány: az arra rászorulókat 
anyagiakkal is segítik, a társa
dalmi és közéleti munkában 
tevékenykedőket pedig évről 
évre elismerésben, esetLe,g ki
tüntetésben rés2lesí tik. 

KELENDŐ KÖNYVEK 

Félmilliós forgalom Miskolcon 
A miskolci vasútiga,;ga:tósá!g 

terüLetéin 1973-ban a korábbi 
évekhez képest megnégyszere
ződött a pártsajtó különféle 
kiadványainak forgalma. A 
terjesztők által a szol,gálati 
helyeken e1adott polibikai 
könyvek értéke csa!knem fél
millli.6 forin1x>t tesz ki. 

A Kossuth Könyvkiadó kö
teteiből Miskolc-Tiszai pálya
udvar könyvterjesztőjétől 
100 OOO foriJllt értékben vásá-. 
roltak a vasutasok. Az igaz
gatóság II. osztályának ter
jesztője 75 OOO forintot forgal
mazott, s ugyancsak az igaz
gatóságon, egy másiik: aktivista 
több mint 50 OOO forint értékű 
könyvet adott el a dolgozók
nak az elmúlt évben„ 

A könyvhónap alkalmából 
rendezett vásár különösen a 
miskolci vcxntaitási szakszolgá
laltná.! és az oktatási főnöksé
gen volt eredményes: a Kos
suth Könyvkiadó múveíből 
mintegy 8000 forint összegben 
vásároltak a dolgozók, több
ségükben fizikai munkások. 
Az évi értékeléskor megjutal
mazták a legjobb terjesztőket, 
s ennek során a MA V óvoda 
és Bölcsőde is különdíjat ér
diemelt ki a terjesztés� elért 
jó munkájáért. 

A decemberben megtartot,t 
faliújságverseny első helye
zettje - 26 versenyző alap
szervezet körzül - a miskolci 
i,gazgatóság 3. számú pártalap
szervezete lett. 

Uglyai Sándor 

Sport és szerelem 

Szakszervezetünk kecskeméti kl.ubkönyvtárában január utolsó 
napján Sport-szerelem címmel jól sikerült műsoros estet ren
deztek a vasutas fiatalok. A műsorban Pécsi Ildikó, a Katona 
József Színház művésznője és Szűcs Lajos válogatott labdarú
gó működött közre. A kétórás műsor befejeztével a vasutasok 
szegfűcsokorral kedveskedtek a képünkön látható népszerű 

házaspárnak 
(Hódi László felvétele) 

EGYMÁSÉRT ÉS MÁSOKÉRT ... 

A bizal,ni-házaspár 
Gombos Istvánné Nyíregy

háza állomás távírdájában 
dolgozik, immár harminc es;<
tendeje. Mindenki ismeri. 
Húsz éve szakszervezeti bi
zalmi. 

- Gyorsan elszaladt ez az 
idő - mondja. - Észre sem 
vettem a rohanó éveket; talán 
azért, mert m.ásokon segíteni 
- számomra nem munka. 

- Miből áll! a bi:zalmi ten-
nivalója? - kérdezem. 

- Egy percig se higgye, 
hogy csak beszedem a bélye
gekre a pénzt, s átadom az 
üdülőjegyeket az arra le�ille
té!cesebbnek. Ismerem munka
társaim mindennapi problé
máit, s bármi adód1k, segítek, 
ha tudok. 

Gombosné a távírdá'ban dol
gozó „Puskás Tivadar" szocia
lista brigád tagja. A hrigád
ta�k mind kiveszik részüket 
a társadalmi munkákból, s ha 
a bizalmi bármilyen kéréssel 
fordul hozzájuk, az egész bri
gádra számítani lehet. Koráb
ban a létszámgondon csak úgy 
enyhíthettek, hogy igyekeztek 
jól megszervezni a munkáju
kat. Ma már két fiatal távírá
szuk van. így ik:önnyebb elvé
gezni a feladatokat. 

-Az idén az arany tarzs
gárdajelvény várományosa 
vagyok - szól Gombosné. -
Brigádunk pedig az aranyko
sz,orús brigádkitii.ntetést sze
retné kiérdemelni az idei évre 
tett váll.alások teljesítésével. 
Mindebben benne vannak 
egyéni céljairu!c is, hiszen nem 

tévedek, ha azt mondom, hogy 
ma már a m,agánéletet nem 
lehet szétválasztani a mUIJika
helyi élettől. 

A bizalminaik ezt a meggyő
ződését sugallja az is, hogy a 
férje - aJki az állomás északi 
kitérőjénél teljesít forgalmi 
szolgálatot - szintén bizalmi 
tisztséget tölt be. 

- Olykor bizony még ver
sengünk is egymással abban, 
hogy ki tud többet felmutatni, 
melyikünk tud egy-egy fel
adatot jobban megoldani -
meséli az asszonyka. - Utána 
pedig együtt örülünk, hogy si
került megint előbbre lépnüruk 
egy fokkal. Legutóbbi „saját" 
eredményem például, hogy a 
záhonyi távíráswkkal felvet
tük a kapcso1atot. Amint igaz 
az, hogy minden embernek ad 
a munkahely valami kis örö
met, ugyanúgy én is mindig 
elégedetten, boldogan jövök 
dolgozni. 

A kétgyermekes bizalmi-há
zaspár ,,legegyénibb" vágya: 
egy szövetkezeti lakás. Gyűj
tik rá a pénzt, s remélik, hogy 
hamarosan meglesz az új la
kásuk. 

- Az utóbbi időben gyak
ran töprengek a nőpolitikai 
határozatok felett - szól is
mét Gombos Istvánné. - S 
csupán azt sajnálom, hogy 
nem vagyok fiataialJ.b, mert 
az biztos, hogy nem érném be 
két gyermekkel. Kár, hogv a 
m.ai fiatalok közül sokan nem 
tudjá!k kellően értékelni a 
nagy családoknak biztosított 
kedvezményeket és a gyere---------------------------------------

-, kekben megtalálható boldog 

Az utolsó munkanap 
Amikor minden ügyet etin- dalombiztosítással kapcsola-

tézett, s egy rászignált akta tos munkát, oktatta az elvég
sem maradt, az íróasztal fiók- zendő feladatokat. 

életet. 
Gombosné véleményét jól 

ismerik és nagyra becsülik a 
munkatársak. Azt is tudják, 
hogy nagyon szerény asszony. 

Bereznai Márta 

MIT KELL TUDNI 
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Százhuszonkét 

véradó 

A miskolci oktatási főnök
ségen megtartották az idei el
ső véradónapot. Ez alkalom
mal a főnökség dolgozói és a 
tanfolyamok hallgatói közül 
száznegyvenen jelentkeztek 
véradásra, majd a szokásos 
orvosi vizsgálat után százhu
szonketten 36,6 liter vért ad
tak. 

A főnökség vezetőjének pél
dáját - aki már tizenketted
szer vett részt az életmentő 
akcióban - szívesen követték 
a fiatalok. Közülük az első 
véradókat virággal köszöntöt
te a vöröskereszt helyi vezető-
sége. 

u. s. 

A gyógyítás 

feltételei ... 

A betegségéből felgyógyuló 
ember hálájával mondok kö
szönetet a budapesti MAV 
Kórház onkológi:li osztálya ve
zető főorvosának, orvosainak 
és asszisztenseinek, miután a 
december 13-án kapot,t beuta
ló birtokában a szakrendelése
ken nagyon kedvesen fogad
tak és messzemenő előzékeny
séget tanúsítva gyógyítottak. 

Ugyan.akkor köszönöm Ta
polca állomásfőnökének, Hárs• 
völgyi Istvánnak is megértő 
emberségét, aki - miután be
tegségemről értesült -, 1;>e
szélgetésünk alkalmával mm
den lehető támogatást meg
ígért orvosi kezelésem folva
matosságához. Gyógyulásom 
érdekében ennek megfelelően 
mlndi!! szabadn�oot bizrtosított 
a kezelési naonkra. 

·Mol„<ít" JMsef 
raktárnok 

Köszönet 

-műtét után 

Két hónaipi.g feküdtem a 
MA V Kórház urológiatl. sebé
szetén, s műtéttel távolították 
el a jobb oldali vesémet. Az
óta már felépültem, s nem 
mulaszthatom el, hogy ki ne 
fejez.rem hálámat a kórház :kii.
tűnő SZJElffiélyzetének. 

Kwönösen hálás vagyok d1'. 
Némethy Géza főorvosnak, 
akiról a betegek körében az a 
mondás járja, hogy „még a 
holtakat is visszahozza a sír
ból nagyszerű t�a és mély
séges embersége révén". Sú
lyos mútétem után a gyógyu• 
láshoz hozzájárult a vizitek 
alka1mával tapasztalt kedé
lyessége, finom humorérzék.e 
is, s ugyanezt tapasztalták a 
töbhi. betegek is. 

Ezek után a Magyar Vasu• 
tas hasábjain sreretném meg
köszönrui dr. Németh Géza 
főorvosnak és az urológia dol
gozóinak fáradozását, a bete
gek érdekében végzett, lelkiis
meretes gyógyít.ó munkát. 

Aszalós Sándor 
nyu.g,d,íjas vonatvezető 

A:z. elmúlt évben a Vasuta
sok Szakszervezete az özvegyi 
nyugdíjat élvezőknek. 95 ezer 
forintot adott egyszeri segélye
zés címén, ugyanakkor a terü
leti bizottság 55 ezer foriatot 
osztott szét azok között, a.kik
nek szerény a jöuedelmük, a 
nyugdíjuk. Amit a szalcszerve
ret egész éven át folyamato
san és rendszeresen megold, 
nagy könnyebbséget jelent, 
különösen az egyedülálló vagy 
beteg nyugdíjasolkriak. Állan
dóan gcxndoskodnak a betegek
ről, a nyugdíjas csoportok 
közreműködésével megszerve
zik rendszeres látogatásukat, 
segítenek a téli tüzelő beszer
zésében, az étkezés megszer
vezésében, vagy éppen abban, 
hogy rendben tartják a laká
sát a háza táját az at:Ta rá-
57,01-uló nyugdíjasna,k. Emellett 
elintézik ügyes-bajos dolgai
kat. Sőt, arra is volt példa, 
hogy segítettek valakinek be
jutni a szociális otthonba ... 

jaiban kezdett nagytakarítást. A vasúttal, a vasutasokkal 
Napokkal előbb hozzáfogott 1948-ban került kapcsolatba. 
már a rámoláshoz, lassan A józsefvárosi pályafenntartá
tempósan dolgozott, alapo- si főnökségnél kezdte munká
san megnézett minden papír- ját, később dolgozott az igaz
darabot. Sok holmi került elő gatóság személyzeti-nyilván
a fiókok mélyéről. Rendeletek, tartó csoportjában, az egész
könyvek, brossúrák, amelyek- ségügyi főcsoportban, majd a 
nek hosszú éveken keresztül VSZTO létszámában területi 
hasznát vette. Most nem kell ellenőrként. 1956-tól Miskolc, 
többé. Egyiket, másikat a tőle Szeged, Debrecen, majd 1963-

11 békekölcsö11ök visszafizetés'éről? 

Ide tartozi!lc, hogy a szak
szervezet ösztönzésére és kez
deményezésre a szocialista 
brigádok is tesznek hasonló 
felajáil!lásokat, vállalják a pat
:ronálá.st s ezt szerződéseikben 
is rögzítik. 

A bizalom lon-íísa 
A nyugdíjasokról történő 

gondoskodás sokrétű és szerte
ágazó. A legsajátosabb egyéni 
problémáktól kezdve, anyagi 
ügyeken át, a leg,különfélébb 
igények kielégítéséig minden 
oda ker-ill a szakszervezeti 
tisztségviselők „asztalára". S 

mert válasz nélkül semmit 
se-m hagynak, ez egyben a bi
zalom forrása is. Nemcsak 
szóban, tettekben mérhető ez 
11 törődés. 

A krónikás hi<rtelen nem is 
tudja, mit jegye=m fel alJ.ból 

megszokott egyszerűséggel, tói a pécsi terület instruktora-
szerénységgel ajándékozta ként tevékenykedett. Tulajdo-
társainak, mondván: ,.hasznos nosa többek között a Szak
kis könyv, majd meglátod". szervezeti munkáért kitünte
Aztán cserélte még a papíro- /tés arany fokozatának. A leg
kat a fiókokban, hogy az asz- utóbb, jó munkája elismeré
tal új gazdája tisztán, rend- séül a búcsú napján nyújtot
ben találjon mindent. Nem ták át részére a Kiváló dolgo-
adott alkalmat arra, hogy :, kitüntetést. 
mondhassák utána: micsoda Harminchat esztendőt töl-
rendetlenséget hagyott hátra, tött munkában és most elér
mennyi fölösleges lim-lomot. kezett az utolsó munkanap. 

Mindig rendszerető, pedáns, Egy héttel előbb még vszt-
tiszta ember volt. Ha a napi ügyintézői oktatást tartott Pé
munka után, ,,hivatali" ruhá- esett, részt vett a társadalom
ját levetette, s a „kimenőbe" biztosítási bizottság ülésén, s 
öltözött, meg kellett nézni. azután a város ismerős vas-
Kolleganője jegyezte meg utas dolgozói, akikkel oly sok 
nemrégiben: ez a Karcsi ha ki- éven keresztül munkálkodott 
csinosítja magát, tíz évet nyu- együtt - búcsút vettek tőle. A 
godtan letagadhat az életko- pécsi társadalombiztosítási 
rából. bizottság. tiszteletbeli, örökös 

Pedig már nem fiatal. Hat- · tagjává választotta, s kérte: 
vankét éves. S az utolsó mun- ne szakadjon végleg el tőlük. 
kahelyére sem a közelmúlt A területi bizottság titkára is 
időben került. Kerek tíz. esz- megköszönte tízéves, eredmé
tendeig volt a pécsi igazgató- nyes munkáját. 
ság területén instruktor és Január 29-én, -az utolsó 
mlnt ilyen, segítette a társa- munkanapon a portásfülke 

előtti óra még számára is mu
tatta az időt, s az osztályon a 
jelenléti könyvbe neki is alá, 
kelJett írnia. A munkanap to
vábbi ideje azonban már el
tért a többitől. A vezetők, kol
legák, figyelmesebbek voltak 
a szokottnál, s a délutáni 
órákban eljött a búcsú pilla
nata is. A búcsú azonban nem 
végleges. Nem 1s átmeneti jel
legű, de megszakítható annyi
szor, ahányszor a volt kolle
gák látni kívánják egymást. 

Remélhetőleg sor kerfil 
majd a kölcsönös látogatásra. 
Legalább is ez kapott hang
súlyt nagy nyomatékkal azon 
a búcsúztatón, amelyet Kapás 
Károly instruktor nyugállo
mányba vonulása alkalmából, 
a VSZTO munkatársai, január 
29-én sok figyelemmel, szere
tettel rendeztek meg. 

Pálinkás Kati 

Allamunk 1950-1::J55 között 
összesen 6 alkalommal bocsá
tott ki 10, 15 és 20 fv� lejá
ratú békekölcsönkötvényeket. 
A Minisztertanács 1956-1:>án 
hozott határozata a k5tvények 
lejáratának határidejét egysé
gesen 1974. december 31·•ben 
áll.apította meg. tgy az idén 
valamennyi békekölesönt telje
sen visszafizetik. A visszafize
tés határidő előtt megkezdő
dik. Eddig az Országos Taka-

A Második Békekölcsön 
a Ha,·madik 
a Negyedik 
az Otödik 
a Hatodtk 

rendezi meg az Országos Ta
karékpénztár. Az egymást kö
vető sorsolások.ról, a nyere
mények kifizetéséről, illetve 
a kötvénybeváltás kezdetéről 
minden aJJkalommal a sajtó, a 
rádió és a tv útján tájékoztat
ják a la!kossá�t. 

A kötvényeik az utolsó sor
solást követő 3 éven belül, leg
később 1977. december 31-ig 
válthatók be. 

Az évek során sok kötvény 

rékpénztár csaknem 10 mfl• 
liárd forintot sorsolt ki, sokan 
azonban még nem váltották 
be kötvényeket. 

Január 15-én megtartottálk 
az Első békekölcsön utolsó 
sorsolását. A nyeremények k;i
firetése, illetve a kötvények 
beváltásának kezdete: február 
12. Ettől az időponttól kez,dve 
minden Első Békekölcsön be
váltható. 

sorsolását március 5-én; 
áprílís 10-én; 
június 25-én; 
augusztus 17-én; 
szeptember 17-én 

megsérüllt, elszakadt, beszeny
nyezödött. Ezek közül t>ermé
szetesen csak azok válthatók 
be, amelyek a lényeges ísmer• 
tetőjegyekkel rendelkeznek. 
Félkötvényeket, kötvénycson
kokat a kétszeres beváltás kí
küszöbőlése érdekében bevál· 
tani nem lehet. Erősen sérült, 
vagy hiányos kömnyek be
vál thatóságá t a taikarékpénz
tári fiák,Qk bíráljálk el. 
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Ittasan szolgálatban 
Mulasztások sorozata okozta 

a vonatutoléréses balesetet 

Laza a fegyelem - állapíthatja meg lépten-nyomon 
az utazásai közben nyitott szemmel járó szakember. Az 
egyik pályaudvaron azt tapasztalja, hogy a személy
kocsik kifogástalan műszaki állapotáért és tisztaságáért 
felelős vasutasokat elsősorban az utasok által elha
gyott és borravalóra váltható üres üvegek összegyűjtése 
érdekli. Máshol azt látja, hogy zárójelzó nélkül indíta
nak vonatot a nyílt vonalra. Ismét másutt azt veszj 
észre, hogy ,.féldecizni" ug�ik át a közeli kocsmába 
vagy a szomszédos büfébe a forgalmista. 

Próbálja aztán az ember az ilyesmit valahol szóvá 
tenni! Nem igy van ez - kapja válaszként még a fe
lettesektól is, akiknek persze annyiban „igazuk" van, 
hogy a „mundér b.ecsületét 1.:édök széles táborában" az 
esetleges bizonyítás során nem nagyon lehetne más ta
nút is találni. 

Ha például valaki bejelentette volna, hogy Balassa 
József, Nagymaros állomás forgalmi szolgálattevöje ja
nuár 7-én este ittasan lépett szolgálatba, munkatársai 
- akik vele dolgoztak - esküdtek volna arra, hogy ez 
rágalom. Nyilván tagadták volna azt is, hogy sorozatosan 
és vakon hajtották végre az ittas feljebbvaló utasítás
ellenes rendelkezéseit. Csakhogy az éjfél után néhány 
perccel bekövetkezett, kíméletlen ütközéssel járó ,,onat
utoléreses baleset után már nincs alkalmuk a tagadásra. 
A lefolytatott vizsgálat hiteles adatai alapján fegyelmi 
űton elbocsátották őket, s a bíróság előtt is felelniök 
kell majd a történtekért. 

. , Este fél 7-kor a 146. számú vonat személyzete em-
lítette Balassa Józsefnek, hogy a 15-ös térközórhely kö
zelében egy őzet elütöttek. Ettől kezdve a „kapatos" 
szolgálattevőt alig-alig érdekelte a vonatokon utazó em
berek és a milliós értékű rakományok sorsa. Csak a 
.,zsákmányon", az elgázolt őz megszerzésének lehetősé
gén járt az esze. 

Az állomásra 21 óra 48 perckor megérkezett a 
Nagymarosig közlekedő 238. számú személyvonat, s an
nak mozdonyával - miért ne?! - a szomszéd állomás 
és a menetirányító engedélye nélkül, személyesen ki
ment Balassa József a nyílt vonalra, méghoz:zá a helyte
len vágányon, majd a megkeresett és megtalált őzet be
vitte az állomásra. 

De ki volt addig a forgalmi irodában? Füle János, a 
II-es őrhely váltókezelóje. És a II-es őrhelyen ki szolgált 
addig? Egy vizsga nélküli, tanuló váltóőr. (Hadd tanul
;on az ifjabb nemzedék a vasúton!I 

No de visszatért a forgalmi szolgálattevő szeren
csésen. Hozzá is látott nyomban Füle Jánossal együtt a 
vad nyúzásához. Közben persze, jött Vác felől a 278-as 
tehervonat, s füttyökkel jelezte, hogy megállt á bejárati 
jelzőnél. Sebaj, add neki az áthaladást! A 16-os őrhe
lyen - Nagymaros és Zebegény között - a térközőr 
erről mit sem tudott, ezért a tehervonatot O óra 14 perc
kor a tér közben is „megállj!" állású jelző fogadta ... 

Amikor a vonat kihaladt Nagymarosról, az I-es őr
hely váltókezefójéhez is ment az utasításellenes rendel
kezés: ,,a ,kezdő térközjelzőt hagyd „szabad"-on, és 
gyere be a forgalmi irodába". Varga István, a váltókeze-
16 nem ellenkezett, s ezzel ó is megteremtette a vonat
utolérés közvetlen veszélyét. 

O óra 15-kor indult el Nagymarosról Zebegény, Szob 
!elé a 148-as személyvonat. Visszajelentés nélkül, ,,sza
bad" állású jelzőnél a foglalt tér közbe! Az ívben fekvő 
pályán az engedélyezett sebesség mellett a balesetet a 
külön�n éber vonatszemélyzet sem háríthatta el ... 

Ezek után ismét feltesszük a kérdést: hogyan is ál
lunk a vasútnál a fegyelemmel és egymás ellenőrzésé
vel? 

A választ ne siessük el. Előbb ki-ki nézzen szét a 
saját szolgálati helyén. 

Kovács József 

MAf;YAR V SUTAS 

A zsüri a brigád naplókat is 
figyelembe vette 
Pályamunkás szocialista brigádok 

szellemi vetéikedője 

A MAV Terézt·árosi Pálya
fenntartási Főnökség 33 S?,od
alista brigá.djából 12 vágott ne
ki a meghirdetett szellemi ve
télkedőnek. A kétnapos ver
senyre ünnepi külsőt öltött a 
kultűrterem, s minden bene
vezett brigád öt-hat ta;!ját ül
tette oda a zsüri vörös dra
périás emelvénye elé. 

Ott láttuk a Kossuth, az 
Allend e brigád csapatát és a 
többi, arany-, ezüst-, bronz-, 
vagy éppen még csal, zöld
koszorús közösségének együt
tesét. Általában egy-egy órát 
kaptak arra, hogy a 190 kér
désre bontott három témakör
ben 3-3 húzás után bizonyít
sák felkészültségüket, illetve 
jártasságukat. A zsűri a dön
tésnél figyelembe vette a bri-

Az idő rohant. a ,.vizsga" 
sikerült. Jött� egymás után 
a többi brigádok, akik ugyan
olyan jól - néha kicsit job
ban, máskor kissé gyengébben, 
de egészében - nagyszerűen 
állták a próbát. 

A szemtanú pewg mindvé
gig csak arra gon.dolt, hogy 
valami új fordulatot hozott a 
brigádmozgalomba ez a tanul
ni vágyás, ez a következetes 
és fegyelmezett érdeklődés az 
ismeretek iránt. S nem vélet
len, hogy a felkészítés idősza
kába'l, majd a verseny két 
napjában a szolgálati főnök
nek a párt- és a szakszerve
zet/ titkárnak, minden felelős 
vezetőnek, tisztségviselőnek 
legfontosabb ügye volt ez a 
vetélkedő. 
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Nyugdíjastalálkozó 

A szombathelyi vontatási fő
nökség szakszernezeti bizott
sága az idén először rendezett 
nyugdíjas-találkozót, s azon 
mintegy 250 idős vasutas je
lent meg. A gazdasági vezetés 
nevében Bedöcs Károly, az 

igazgatóság IV. osztályának 
vezetője, a munkahelyi kol-
lektíva részéról pedig Meisz
ner Ferenc szb-titkár köszön
tötte a nyugdíjasokat. Képün
kön: a találkozó részvevői
nek egy csoportja gáclnaplókat is: azok tartalma (gcrgely) 

és külső formája óhatatlanul 
--------------------------------------befolyásolta az adott pontokat. ,-

Különben a tét is nagy volt. 
- Az első helyezést elért 

bTigád jutalma 1200 forint, 
mig a második ezer forintot 
kap - ismertette a feltételek 
között Szabó Tibor, a szak
szervemti bizottság ti tk>ára . 

Harminc éve Szombathelyen 
ISMERKEDES AZ ÁLLOMÁSFŐNÖK IRODÁJÁBAN 

A2Jtán megkezdődött a nagy 
vetélkedő. Elsőként a Kossuth 
brigád öt tagja vállalkozott 
húzásra. Csuta Mihály vízve
zetékszerelő úgy beszélt a vas
úti személy- és áruszállításról, 
mir,tha a forgalmi és keres
kedelmi szakszolgálatnal dol
gozna. A zsilii tagjai meg is 
forgatták: ,.Mi a vasút felada
ta?" A válaszok iSmét pon
tosak, szabat ak voltak, de 
még így is tudtak mit hozzá
tenni a többi brigádtagok. 

A következő kérdés már a 
pályafenntartási szalkismerete
ket kérte számon, s csakhamar 
a kultúra világa következett. 

- Ki voit Guttenberg? Be-
széljen a könyvnyomtatás 
történetéröl olva ta fel 
László József a kérdéseket. 

Nem volt semmi bökkenő. 
Petőfi, Arany János, Jókai, 
Táncsics Mihály még közelebbi 
ismerös ... 

SzeLestey Elemérhez, Srzom
bathely állomásfónökéhez az
zal a kéréssel kopogtattam be, 
hogy ismertessen össze egy 
olyan vasutassal, aki régi dol
gozó és régi szakszervezeti tag 
is. frni szeretnék róla ... 

Az állomásfőnök leültetett, 
ó pedig elindult „riportalanyt" 
keresni. Csak párt perc telt 
el, s már jött :is vissza egy 
hozzá hasonló, nyílt tekintetű, 
ősz hajú emberrel. 

Nehéz idők jártak 

- Kovács Já.nos, állomási 
levelező - mutallkozott be. 

- Mióta dolgozik itt? 
- Negyvenöt ápri!is 22-én 

léptem a vasút szolgálatába, 
vagyis akkor, amikor a fel
szabadulás után megindult a 
forgalom Szombathely kör-

nyé-1<:én. Tirenkilenc éves vol
tam akkor, most negyven
nyolc va,gyok ... Ugye, meg
lepődik, mert többnek gondolt 
az ősz hajam miatt? De hát 
története van ennek ... 

A levelező elmondta, hogy 
előbb pályamunkás lett, ké
sőbb raktári munkásként dol
gozott, 1950-ig. Akkor már 
nem bírta tovább a fizikai 
munkát, mert a tüdejét beteg
ség támadta meg. 

Akkoriban segített rajta 
először Szelestey Elemér, aki 
állomásfőnök-helyettes volt 
még abban az időben: ,,Ki
emelte" a nehéz fizikai mun
kakörból, és a kocsifelírókhoz 
osztotta be a szémélypálya
udvaron, ahol aztán ezt a fel
adatot látta el 1967-ig. Közben 
a budakeszi MAV Tü.dőgyógy
intézetben végleg meggyógyí
tották. Kovács Jánost. A hűsz-

---------------------------. hónapos betegállomány előtt 
szakszervereti bizalmiként te-

íJj s!Zociális létesit,nényt 
adtah át Béliéscsabán 

(Lapzártakor) 
Békéscsabán február 12-én átadták a csomópont újonnan 

épített szociális létesítményét és vasútüzemi orvosi rendelőjét. 
(Az átadási ünnepségről lapunk következő számában közlünk 
részletes beszámolót.) 

vékenykedett, s visszatérte 
után - bár a korábbi tisztsé
get nem vál.laJhatta, - újra 
szívvel-Jélek.kel dolgozott. Jó 
munkájáért a Kiváló dol,gozó 
kitüntetést i6 efunyerte. 

- Nagyon sokat köszönhe
tek a MAV-nak - mondotta 
elbeszélése végén Kovács Já
nos. - A családomat tisztes-
séggel felneveltem: az egyik 
fiam géplakatos, a másik 

nök. 1945-ben már főnökhe
�yettes volt, mi után kocsifel
íróként, távir�ként és for
gam,; szolgálattevőként is 
több éves gyakorlatot szer• 
zett. 

- Mikoc kezdte pályafutá• 
sát? 

- Kilencszázharminchétben, 
Körmenden. Azután Vépen és 
Celldömölkön folytattam. A 
felszabaoulás után tíz évig ál
lomásunk szakszervezeti mű
helybizottsági titkára is vol• 
tam ... 

Kiiderült lassanként, hogy a 
szerénységéről és emberbará• 
ti tetteiről közismert állomás
főnök munkáját már kor• 
mánykitüntetéssel, a Munka 
°E;rdemrend ezüst fokozatával 
is elismerték. Sokat törődik 
beosztottjaival. De vajon min• 
dig van-e a közös gondokra 
megoldás? 

Munkásfiatalok a szakma elcsapataban 
buszkalauz lett. Beteg.ségem 
alatt nagymértékű segélyt 
kaptam t.öbb esetben a szak
szerveretto7., s most elégedet
ten élünk Soltifaludon, az 
1965-ös árvíz után épült csa• 
ládi házban ..• 

Széttárta a karját, s úgy vá• 
laszolt: - Van, csak nem 
mindig olyan gy01'San, ahogy 
szeretnénk. A megoldás sok
szor persze a kölcsönös meg
értésen múlik. A legújal:>b 
problémáink közé tartozik 
például, hogy a szülési sza
badságról vissza1éró vonatld
sérő nók nem akarnak többé 
még állandó nappali beosztás
ban sem utazni. Helyette író
asztalt kérnek, de az igazgató
ság területén sincs annyi író
asztal, ahány kisgyenneke,i 
édesanya dolgozik nálunlt ... 

Az új nemzedékért 

A lci'láló ifjú mérnök, tech
nikus és szakmunkás címért 
cs� az versenyezhet sikerrel, 
akinek a politikai, gazdasági 
társadalmi ismeretei is megha
lad. dc az átla:gos színvonalat. 
A szeged-rókusi gépállomáson 
két fiatal szakmunkás igein 
magas szinten adott számot 
szaJQmai tudásáról, általános 
műveltségéről és a szocialista 
gondolkodásról. 

Krisztin István autószerelő 
25 éves. 1967-ben érettségizett, 
maj,d a tényleges katonai 6Z01-
gálat letöltése után, 1969-ben 
került a gépállomáshoz. Az 
eltelt éveknél többszörösére 
tehető szakmai múltja, mert 
foglalkozása hivatássá, szabad 
idejében pedig hobbyvá vált. 

Szüntelen tanulással 

- Az új problémák mindig 
izgattak - moruija Krisztin 
István. - Négy éve vagyok a 

gépkocsik, adagolóinak szak
mai specialistája, és még min
dig előfordulnak eddig nem 
ismert új hibák, amelyeket 
izgalmas feladat megjavítani. 
Szüntelen tanulással, új meg 
új ismeretek megszerzésével 
lehet csak el6Te haladni, de 
megéri. A munka szeretetén 
keresztül az egyéni kibontako
zásnak nincsenek korlátai. 

A kiváló ifjú szaJkmunkás a 
KISZ-alapsrervezetnél vezető
ségi tag és a szegedi vasút
üzemi KISZ-bizottságánál is ő 
képviseli ifjú munkatársait. 
Politikai ismereteit a marxista 
középiskolán gyarapítja. 

Szabad idejét a családi kör
ben és kisfiával tölti. Emellett 

jut még idő sza,ksrerúen ke
zelt virágkertés.zetére is. Ér
deklődlsi köre ez�el azonban 
még nem zárult le. Szereti a 
zenét és a színházat. 

Kivá!ó szakdolgozat 

A gépállomás másik jeles 
sza.kmunkását távollétében 
munkatársa, a párttitkár mu
tatja be. 

- A szerénységéről közis
mert Szabó László 24 éves, és 
1968 óta dolgozik a gépállomá
son. Szakmája. szerint jármil
villamossági szerelő. Speciális 

Krisztin István 

ismeretei nélkülözhetetlenek a 
gépállomáson, amely oolúéle 
járművel rendelkezik. Szak
dolgozatának a címe: .,Osz
cilloszkópos gyújtásvizsgálat". 
Ez a dolgozata kiváló minő
sítést kapott. Szabad idejét az 

új ismeretek megszerzése és 
a sportolás köti le. A SZEOL 
cselgáncs csapatának állandó 
tagja. 

A magasépítés-vezetőségnél 
három fiatail kőműves, ifj. 
Pusztai Mátyás, Koi Ferenc és 
Vígh Mihály adott számot fel
készültségéről. A témát a szi
getelés, a födémkészítés és n 
r:nagasépítményi szerkezetek 
bontása témakörből választot
ták. 

Ifj. Pusztai Mátyás a terv
rajzok olvasásával és sokol 
dalú értelmezésével tűnt ki. 
Mindhárman az út- Vasút

építő Technikum tanulói. Vigh 
Mihály a magasépítményi elő
munkás tanfolyamon szerzett 
ismereteit has=osítja jó ered
ménnyel. 

A vizsgabizottság megállapí
totta, hogy a három füatal be
számolójában érvényesült a 
sza.knnájukban eltöltött ötévi 
gyakorlat sokfajta tapasztala
ta. Kellő tájékozottságot bizo
nyítottak az aktuális kül- és 
belpolitikai kérdések elemzé
sében 16. 

Összetart az ifi brigád 
A karbantartó szakasz öt 

kiváló ifjú szalonunkása a 
legfiatalabb dolgozók kÖ'Zé 
tartozik. strehlin.g András, 
Patkós József, Török Ernö és 
Tibrik István asztalosok. Deb
receni Mihály Diesel-lakatos. 
Mind az öten a Kilián György 
ifjúsági szocialista brigád tag
jai. Ennek a brigádnak leg
nagyobb erőssége az összetar
tás, még szórakozni i6 együtt 
járnak. Eredményeik elérésé-

Szabó László 

ben sokat segítettek patroná
lóik, Kovács Sándor és Szabó 
László, az aranykoszorús Béke 
Komplex szocialista brigád 
tagjai. Ok szervezték meg az 
ifjúsági brigádot, átsegítették 
őket a kezdeti nehézségeken 
és azóta is egyengetik útjukat. 
Segítséget adtak az „Ifjú 
szakmunkás" mozgalom kere
t.ében a felk$Züléshez. 

Az ifi-brig..-íd fiatalos lendü
letével, vidámságával, pezsgő 
életet varázsol a munkahelyen. 
Egybehangzóan vallják, hogy 
jó a munkahelyi közérzetük. 

A MA V Szentesi Építési 
Fönökség kiváló ifjú szakmun
kásainak bemutatását méltán 
teszik teljessé Halász Antal 
párttitkár szavai: 

- A fiatalok nagyszerű 
helytállása a ,,kiváló" cím el
nyeréséért indított mozgalom
ban sokat ér. A munkában, a 
tanulásban, a szorgalomban 
és az életben egyaránt jó pél
dát mutat!'l4k. 

Fogas Pál 

Sok múlik 
a kölcsönös megértésen 
Amikor kettesben marad

tunk Szelestey Elemérrel a 
főnöki irodában, megköszön
tem, hogy ilyen derék embert 

1 
választott írásomhoz. 

- ó semmiség - szólt az 
állomásfőnök, majd hozzá
tette: - Azért mutattam be 
Kovács Jánost, mert ő volt az 
első, akivel találkoztam az 
irodából elindulva. Jó vas
utas, akárcsak sokan mások, 
akikkel sosem volt semmi 
probléma. mióta beálltak a 
MA V szol.gá]atába ... 

S ekkor, így beszélgetve 
jöttem rá véletlenül, hogy az 
állomás legrégibb dolgozója 
jelemeg maga az állomásfó-

Már búcsúztunlk, amikor be-
1.épett a főnöki irodába egy 
fiatal. tiszt, s jelentette, hogy 
az egyik kolléga nösü.l. Sze
retnék, ha a házasságkötés 
után az egyik kisállomáson 
dolgozó ifjú feleség és a férj 
egy helyen teljesítenének szol
gálatot. 

A válasz nem sokáig késett: 
Utánanézek, hogy mit 

tehetek értük • •• 
S e sorok írójának gondo

latai most már előreszaladta.Jt 
a távoli jövőbe. Lehet, meg
történhet, hogy 20 év múlva, 
amikor majd a Magyar Vas
utas munkatársa beszélget ez
zel a házaspárral két évtized 
történetéről, a beszámoló így 
fog kezdődni: - Amikor ÖSZ• 
szekerültiink, a segíteni min• 
dig kész állomásfőnök, Szeles• 
tey Elemér, a mi boldogulá
sunk ügyében is megtette 11 

tőle telhető lép:lseket . .• 
Szatmári J. István 

Szégyen a vasútra és a községre is 
Alsóörs állomásnak - úgy 

látszik - nincs tisztasági fele
lőse, ezért elszomorító kép 
tárul az utasok és a járókelők 
elé a szeméttároló környékén. 
Ezt egyébként már falugyűlé
sen is panaszolta a lakosság, 

Az ügy látszólag bonyolult, 
mert a szeméttárolót etsósor
ban az UtasePátó használja, 
de a lakók és az állomás sze
mélyzete is Igénybe veszi ki.. 
sebb mértékben. A tároló két 
ajtaja rossz kiképzésű, nem 
felel meg a céljának, ezért a 
beöntött hulladék zöme mellé 

megy. Az állomásfőnökség 
írásbeli sürgetései mind ered
ménytelenek maradnak, éppen 
a'Z.ért, mert nem akad illetékes 
szerv, amelyik az intézkedés 
jogát ön.magára vállalná. 

Ha sem a pályafenntartás, 
sem az Utasellátó, sem pedig 
az állomásfőnökség nem talál 
megoldást a problémára, leg
alább együttesen kérjék fel a 
balatonfüredi városi tanácsot 
a szemét rendszeres elszállít
tatására. A jelenlegi helyzet 
ugyanis nem tartható fenn 
tovább ... Kiss Lajoa 
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A KO T R Ó G É P E K  MÁR D O L G O Z NA K  

Megkezdődött Debrecen állomás átépítése 
A négy szigetperont tíz méter széles aluljáró köti majd össze 

VáltozatilanuJ fogadják, me
nesztik a vonatokat Debrecen 
á� ahol a felvételi 
ép(llet előtt a tágas peron par
kosltott részét már magas 
dES24capalánk v€SZli. körül. mö
!;IÖtt.e sárga színű kotrógép 
karja látszik. Felerősödik a 
motorzúgás, amint a gép bele
mait" a peron talajába. Az ál
lomás Nyíregyháza felól!i ol
dalán nyitott a palánk. Mély 
sárban vánszorognak itt kife
lé a földdel, törmelékkel meg
rakott t.eherautók. 

- Amikor megépült a kor
SU?'Ű felvételi épületünk, a 
régit wbontották, de a pince
födém a föuLben maradt -
tájékoztatott Fekete Sándor 
állomásfőnök. - Most, ahlwz, 
li,ogy az aluljáróval, szigetpe
ronokkal és új vágányokkal 
'l'IU>dernizálhassuk állomásun
kat, ki keU szedni a födéme
ket és a feltöltésre használt 
földet is. A nyers talajig min
dent kitermel a k,otrógép. 

640 milliós beruházás 

- Melyik vállalat kezdte 
meg ezt a munkát? 

- A Hídépítő. A múlt év 
'harmadik negyedében ez a 
,,állalat adta át itt, az állo
másunk végében a homokker
ti felüljárót. Nem kellett kü
fön felvonulniok hozzánk, hi
szen hely'l>en voltak - felel
te Fekete Sándor -, é5 vál
lalták is, hogy késedelem nél
!kül. megkezdik a 640 milllió 
1cmintos beruházást. 

A most Jre?Jdődött rekonst
rukció eredmények.ént két év 
leforgása ailatt - 1975. decem
ber 31-e a személVPályaudvar 
építésének befejezési határide
je - teljesen megváltozi,k 
Debrecen állomás !képe, Négy 
szi_getperont építenek a meg
felelő tetéiszeiilrezettl. A s7J.-

getperonokat tíz méter széles 
aluljáró köti majd össze a 
felvételi épülettel. A fel vételi 
épülethez olyan széles védő
párkányt toldanak, hogy a 
leendő vágányon álló vonato
kat is fedél alatt közelíthes
sék majd meg az utasok. Az 
új pályaudvart 11 vágánnyal 
alakítják ki. E7..ek h-özül hár
mat a tehervonatok részére 
tartanak fenn : egyet a párat
ian, egyet a páros áthaladó 
tehervonatoknak, va:1a.m.int egy 
megelőző vágányt is. 

Hatvágányos tároló 

a személyvonatoknak 

Arról, hogy az említettelkan 
kívül mi minden épül még a 
Debrecen állomás rekostruk• 
ciójára szánt 640 millió fo
rintl>ól Bihari Mihály oktató
tiszt tájékoztatott, aki az épít
kezés idejére az itt létesített 
beruházási kirendel!ség á1lo
mási összekötője. 

- Most végre mód nyíilik 
arra as, hogy megfelelő sze
mélyvonat-tárolót létesítsünk 
hat vágánillyal, ahol majd gé
pek segítségével talk:aríthatjuk 
szerelvénye:inket - mondotta. 
- Helyünk lesz erre, mert az 
építési f&nökség gépállomása 
a szomszédságunkból Apafára 
települ, ahol saját iparvágány
nyal megépült a szerelőcsar
nok, a tiszántúli nagy pálya
építé-si gépjavLtó bázis. Az 
úgynevezett !>első fatéri rako
dó pályaudvart is átépítjük. 
Területét a jelenleginek két
szeresére növe}jük, csatornáz
ZUk és lel>etonozzuk. Az itte
ni vágányokat pedig, a.melye
ken a kocsirakományok és a 
darabáru ki- és berakása tör
ténik, megfelellöen sretihúZiZUk 
hogy bi71tonsá,gosabban mozog� 
hassanak közöttük a rakOdó
gépek és a te:herautók. Ehhez 

úgy nyerünk területet, hogy a 
Déli sor nevű köves utat kij
jebb helyezzWc 

- A teherpályaudvar kima
rad a rekonstrukcióból? 
kérdeztük Bihari Mihályt. 

- Delwgy - felelte a ta
pasztalt vasutas. - Ott is sor 
kerül a vágányok rendezésére 
és pótoljuk a két vágányt, 
amelyeket a villamos!tásnál 
megszüntettek. 

800 adagos üzemi konyha 

- Masépílési résre is lesz a 
beruházásnak? 

- Természetesen. Megépül 
az új központi üzemépület. 
Ebben a négyemeletes épület
ben kap helyet az étkezdénk 
és a' 800 adagos üzemi kony
hánk, továbbá a kereskedelmi, 
a távközlő- és biztosítóberen
dezési főnökség és a szertá
rak. Az épület negyedik eme
letén a forgalomirányító köz
pontunkat alakítjuk ki. Itt 
lesz majd az integra-dominó 
biztosító berendezés központ
ja, amellyel az ötödik ötéves 
terv során szerelik fel állomá
sunkat. Csak azután kerülhet
nek lebontásra a régi váltó
kezelő tornyok. 

A nagyforgalmú állomáson, 
ahol 50--60 ezer utas fordul 
meg naponta, nehéz feladatot 
jelent az építkezések és a for
galom kölcsönösen wvartalan 
biztonságos lebonyolítása. 

- Igyekeztünk jól íelké
szülni a rekoostrukcióra -
mondotta erről az állomásfő
nök -, hogv sem utasbizton
sági, sem forgalombiztonsági 
szempontl>ól ne legyen rosz
szabb a helyzetünk az eddigi
elmél. Most, az építkezés első 
fázisában az érkező utaskijá
rót "lezártuk, me,·t ott épül az 
aluljáró. Viszont a felvételi 
épület két végénél kijárókat 
létesítettünk és a szolgálati 

A Z  E R E D M É N YE K LÁT TÁ 

Mindig együtt örült a vasutasokkal 
Töröl®álinti otthonában lk:e

-restük 1le1. Lindner J ÓZJSefet. a 
néhány hónapja nyugdijl>a 
von'lllt vezér:iga.zgató-helyet
test. A szüntelen. tievé!kenység, 
ti �ozárok, elóadások, 
atiutazások régiója után mi
VEII. tölti most a napjait. 

- Ma is szokatlan, ha nyu.g
dlja.s, mennyire ráér az em
ber - fogad mosolyogva. -
A sok műszaki tanulmány után 
most végre szépirodalmi köny
veket is kézbevehetek, beval-
7.om, sok a „restanciám". 

Pécsett kezdte pályafutását 

- Akkor mostanában bizo
nyára jut ideje az eml&:ek 
felidézésére, rendezgetésére 
is - jegye2ltük meg, é5 avra 
!kértük Lindner Józsefet, aiki 
aktív vezetóként már oly sok
szor nyilatkozott lapunknak a 
vasút eredményejról, terveiről., 
hogy ezútta.l önmagárö!. be
széljen. 

- Mit mondhatnék magam
ról? - kérdezte. - Hiszen az 
én pályafutásom is ott kezdő
dött, ahol a mozdonyvezetőké 
általában, a satupad mellett. 

Emlékei valósággal megeJ.e.. 
venednek, amint arról kezd 
beszélni.. hogyan dolgoztak 
annak idején, 1941 -l>en a pécsi 
fűtőhá2Jban, amikor mozdony
lakatosként a MAV-hoz ke
rült. Amikor 1944 végén Pécs 
íelszabadu'1t, ezernyi munkás
' ársával együtt ő is tudta, 
hol a helye, és az első között 
lépett a kommunista pártba. 
Részt vett a vasút újjáépíté
sében, sőt, amikor a Bakony 
térségében még dörögtek az 
ágyuk, a szovjet katonák irá
nyításával már vonatokat to
vábbított. Amint lehetett, 1945 
márciusában vonatot hozott a 
felszabadult Budapestre is. 
Legjobb tudásával dolgozott, 
és a párt szavát úerjesztve 
igyekezett politikai tartalmat 
Is a.dni a munkánaik. Több 
mozdony kellett az ország új
jáépítéséhe-L. Munká5tár5aivat 
2-3 rossz gépl>ől csinált egy 

haszná1lható 328-ast. 1949-ben 
élmunkás lett, két évvel ké
sőbb szf.ahanovista. A párt 
hamarosan felfigyelJt a tehet
eé� és szorgalmas mozdony
vezetőre, alti lmváló eredmé
nyeket ért el a szocialista 
munkaversenY'ben. A fűtőház
főnök helyettese lett, majtl 
nem sok!kal ezután a pécsi 
vasútigazgatósá.g vontatási 
osztályának vezetését bízták 
reá. 

- Nem mondhatom, hogy 
könnyű d<J]igom lett. Igaz, 
hogy szakmai tapasztalatadm 
oogítJettek a sdlc-sok probléma 
megoldálsában, de a vezetést, 
a,z adminisztrációt meg kellett 
tanuJni. - emlélkezett Lindner 
elvtárs e-ziekre az időkre. - S 
azután a még keményebb ta

nulás évei következtek a mun
ka meilett, mert egyetemre 
küldött a párt. 

Bátran kezdeményezett 

A MAV-ve:ziériga;zgatóság 
forgalmi szakosztályát vezette 
már, amikor diplomát szerzett 
az li:pítőiparí és Közlekedési 
Műszaki Egyetemen. 

- Az egyetemen megtanul
tam a közlekedéstudományt és 
kiváló szovjet szervezési mód
szereket ismertem meg -
folytatta. Elavult gépekkel és 
kiöregedett kocsi.parkkal dol
goztunk, így igen nagy szük
ségét láttam aruiaJc, hogy leg
alább a fejlett szervezési mód
szerek elterjesztésével segítisük 
a vasútüzemet. Előadásolkat 
tartottam, de amirQJ. s:ooltam, 
eleinte idegenkedve fogadták. 
Mégsem volt hiábavaló a kez
deményezés, mert a jó gon
dolatokat megértették mind
azok, akik számára hi11atás a 
vasút, és különösen megértet
ték, hasznosították is a fiata
lok. Mi!11.dig szeretetbel gondo
ldk a fiatal vasúti tisztjelöl
tek.re, a.kiklet tanHottam. Erek 
a fiatalok lellkes szorgalommal 
valóban egyetem! színvonalon 
sajátították el a vasúti üz.ern
szervezést és gazdaságtant. 

Lindner József nyugdíjba 
vonulása előtt 1 1  év,en át volt 
a MAV vezérigazgató-helyet
tese. Munkássága elismerésé
ben nem, volt hiány, sót a 
vasút nemzetközi munkájában 
betöltött szerepével, tu<lomá-

Lindner József vezérigazgató-helyettes ,,aktív vasutas" 
korában 

kijáratot is megnyitottuk az 
utasok előtt. Allomásunk 
Nyíregyháza felé eső végénél 
ideiglenes gyalogos felüljárót 
építettünk és ezalatt napköz
ben wvarta.lanul mozoghat
nak az anyagszá!Jlltó teher
autók. 

Régit . csak új vágányért 

- Egyébként megállapod
tunk a kivitelezővel - vette 
át ismét a szót Bihari Mihály 
-, hogy csak új vágányérl 
adunk régit. Erert a felvételi 
épület előtti szabad tetiiletan 
előbb megépítenek két S7..i.get
peront négy vágálllllyal, s csak 
azután adjuk át nekik fölsze
dés.re a meglevő ehső négy 
öreg sínpárunkat. 

Több forgalomszabál)'OZÓ in
tézkedéssel Igyekeznek tehát 
ment.esí·teni Debrecen állomást 
az átmeneti időszakra. Jó né
hány helyi vonatpár csak Vá
sártérig közlekedik, több mel
lékvonali szerelvényt pedig 
csak egyesítve hoznak be Deb
recen állomásra. Az átmenő 
tehervonatokat Apafán vizs
gálják, ott cserélik a szemé!ly
zetet is. hogy Debrecen állo
máson csak éppen áthaJ.adja
nak. 

- Az első négy új vágán:.,,.-t 
a tervek szerint még az idén 
meg is nyithatják majd a 
forgalom számára. Az aluljá
ró átadására sajnos, csak a 
személypályaudvari murukála
tok legvégén kerülhet sor, 
mert a további szigetperonok 
és vágányok építéséhez ez 
szol,gá] majd anyagszállító út
vonalként a kivitelezői<: számá
ra. A legfőbb törekvésünk, 
hogy az átép!tés ideje alatt is 
balesetmentesen bonyolítsuk 
le forgalmtmkat - mondot
ta l>efejezésüJ. Debrecen állo-
másfőnöke. 

L. J. 

nyos munká.ss'ligávail európai 
s7..ah-telkintélyre tett szer:t. Kü
lönösen jó, gyümölcsöző mun
kakapcsolatokat ép!tett ki a 
szocialista országok vasutaival, 
eLsősorban a szovjet vasúttal, 
annak vezetőivel. Nem mu
laszllhattuk el megkérde2llli, 
hogy ebl>ől az időszakll>ól mi
re emlék.szik. viss7..a a '.legsz:í
vesebl>en.. 

Fegyelmezetten, 

balesetmentesen 

Bár a vasút vezetésében 
dolgoztam, számomra is min
dig az adott örömet a munká
ban, ami a vasutasoknalk:. 
Mozdonyvezetőinkkel, forgal
mi szolgálattevőinkkel és vo
natkísérőinkkel együtt tudtam 
örülni a korszerű Diesel-moz
donyoknak, a vill-amos!tásban 
elért eredményeinknek. Pár
tunlk pollitikáját követve min
dig an-a t.örekedbem, hogy 
lehetőségeink s-zerint min,éd 
lnfi<ább javítsuk a nehéz és 
felelősségteljes 57..olgálatot tel
jesítő vasutas dolgozók élet
és munk.akörtllményeit. Talál!l 
ezért is volt, hogy mindenkor 
a legna,gyobb támogatást kap
tam munkám.hoz a szakszerve
zet vezetőitől, elsősorban Sza
bó Antal főtit:kár elvtárstól. 

Sokéves tapasztalatai 
alapján mit tanácsol a vasuta
soh"!lak? 

- Csak azt, amit aktív ko
romban is oly sokszor e;Jmond
tunk : a fegyelmezett, körül
tekintő pontos munkát, hogy 
baleset nélkiil menjen az 
üzem. Mert a bale;et, ezt soha 
nem szabad a vasúton szem 
elől téveszteni, rendsrer:int 
helyrehozhatatlan következ
ményekkel jár. 

- Milyen kancsolatban ma
radt a vasúttal? 

- ·A hivatásától sohasem 
tud el-szakadni az ember, 8 én 
nem ís szeretnék. Társadalmi 
munkaként tovább is dolgo
zom a Közlekedéstu,d.ományí 
Eqyesü!et vasútüzemi szakosz
tályában. Meg azután a leá
nyom és a két fiam is vasutas 
dolgozó, fgy a vasút munkája, 
gondja nálunk már szinte c,sa
'ládi Ugy . . •  

Lőrincz János 
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A közlekedés- és postaügyi miniszter 

Szabó Bélát MÁV vezérigazgató-helyettessé nevezte ki 
Kiegészült a vasút legfelső 

vezetése - mondta dr. Csa
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter, amikor 
február 8-án a Vasúti Főosz
tályon átadta a kinevezést 
Szabó Bélának, a MA V új ve
zérigazgató-helyettesének. 

A beiktatáson részt vett Rö
dönyi Károly államtitkár, 
Földvári László miniszter-he
lyettes, Szabó Antal főtitkár, 
Urbán Lajos, a MA V vezér
igazgatója, Győrffy József, az 
MSZMP KB Gazdaságpolitikai 
Osztályának munkatársa, va
lamin\ a tárca több főosztály
vezetője és a vasút vezetői. 

A MA V új vezérigazgató-he
lyettese 1921-ben született, és 
1941-ben lépett a vasút szol
gálatába. Végigjárta a vasút 
„iskoláját", először forgalmi 
szolgálattevő, állomásfőnök, 
majd osztályvezető-helyettes. 
1957-tól forgalmi osztályveze
tő a miskolci igazgatóságon, 
majd 1961 -től vasútigazgató
h2lyettes Debrecenben. 1964-
ben gazdasági mérnöki okle
velet szerzett az li:pitőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyete
men. 1966-tól, mostani kineve
zéséig a szombathelyi vasút
igazgatóság vezetője volt. 

A MÁV GÉPJÁRMŰVEI 
,· 

A KÖZUTAKON 
A közúti közlekedés fejlődé

se világje!lenség. Sajnos az is, 
hogy a legtöbb országban fé
lelmetesen növekszik a köz
úti balesetek száma. 

A szakeml>erek vé1eménye 
szeriillt nem törvényszerű kö
vetkezmény, hogy a forgalom 
növekedésével arányo-s mér
tékben növekedjék a balesetek 
száma i:s. A balesetek okainak 
gondos elemzése azt bizonyít
ja, hogy a közúti balesetek 
döntő többségét a közlekedé
si szabályok figyelmen kívül 
hagyása, az ital, a feleló1Jlen
ség okozza. 

Együllműköilés 
a rendőrséggel 

A l>alesetek mAgelőzése 
nemcsak a rendőrség feladata, 
hanem társadalmi érdek is. 
Ezt a Minisztertam.ács 
2024/1972. számú határozata a 
közúti közlekedés biztonságá
val kapcsolatos intézkedések
ről szóló megállapításaiban 
nyomatékosan kiemelte. Ebből 
adódóan nem csupán a soe
c:i.ális közúti közlekedési vál
lalatoknak kötelességük a 
hatékonvabb l>alesetmegelőzé
si. tevékenység biztosítása, 
hanem minden vállalatnak, in
té2Jl'llénynek, így a vasútnak 
i.s. 

A MÁV gépjármű-üremben
tartóként is nagy válalat, hi
szen számtalan személy-, te
her- és speciális rendeltetésű 
gépkocsJ. járja az országuta
kat. 

A vasútnál is vannak olyan 
közös feladatok, amelyek meg
valósításához igénybe keU ven
ni a társadalmi, illetve felü
gyeLeti és rendészeti szervek 
együttműködését. A:r. ilyen 
együttműködés révén például 
hatásosabb lehet egy-egy ál
talános ellenőrzés és a fele
lősségrevonás. Eren túlmenően 
keresni kell a saját hato"<skör
ben megoldható, megeló.'!lhetó 
probll,émálk.at. Ami egy-egy 
rés;zterü1eten, vagy egy-egy 
meghatározott munkakörben 
dolgmó emberektől személy 
szerint elvárható, azt meg is 
kell kovetelni. 

Ha IÖrÖII a tükör ? 

tézkedni. Ennek ueyanis oka 
lehet a járművezető nemtöró
dömsége, esetleg az alkatrész 
raktári hiánya, vagy éppen a 
gépjárművek helytelen őrzése. 

Egy-egy közúti menemrá
nyítónak, vagy gépkocsi
előadónak nem merítheti ki a 
hatáskörét a fuvarfeladatok 
elvállalása és a jármű elkül
dése, illetve fuvarba irányítá
sa, hiszen ugyanilyen fontos 
felihívnia a jármüve-,,ető fi
gyemét az adott járműre vo
natkozó korlátozásokra, az 
áruféleség sajátosságaira, az 
útvonal veszélyeire stl>. 

Töl>bször tapasztalható. hogy 
a vállalati külső-belső ellen
őrök leszűkítik a tevékenv
ségüket a menetilevelek, száa
titmányok ellenőrzésére. A 
k.özlekedési szabályok megsze
gését. a műszaki híányosságo
k.at teljesen figyelmen kívül 
hagyják. Nem egy esetben -
például koccanásos balesetek
nél - ők maguk adn.aik sza
bálytalan utasításokat a jár
művezeto7mek. Nem szabad 
elfelejteni. hogy a vállalati el
lenőrök elsódleges feladata a 
balesethez vezető szal>ályta
lanságok feltárása (helytelen 
rakodás, ittasság). 

Napjaink változó közleke
dési rendje a fuvarozó és a 
fuvaroztató harmónikus 
együttműködését igényli, így 
például a kölcsönös tájékoz
tatást, a jármúvezetök mun
kájának könnvítését. 

Az általános baJeseti okok 
arra figyelmeztetnek, hogy 
mélyebben kell keresni azo
kat a tény,ezőket, amelyek 
közvetve teszik lehetővé a 
veszélyhelyzetek ltialaikulását, 
vagyis a járművezetőket nem 
szabad problémáikkal maguk
ra hagyni, s a balesetekért a 
felelősséget minden esetbell 
E©-'értel.műen rájuk hárítani. 

Az elmondottak megszívlelé
sével a gépjárművezetők nagy
mértékben hozzájárulhatnak a 
közlekedés biztonságának 
megszilárdításához. Minden 
gépjárművezető gondoljon ar
ra, hogy a legjobb fék. az óva
tosság. A személv- és vagyon
biztonság megőrzése vala
mennyiünk kötelessé�, társa
dalmi közös Ugy. 

Sztéhlo György 
r. l>Zázadoo 

A gépkocsiverzetóktól e!ISÖ- ,-----------
sorban azt . várja mindenki, 
hogy szállítási feladataiknak 
eleget teg,venek. Azzal viszont 
már kevesebbet törődik bár
ki, hogy a gépkocsive7-etők 
sokszor szabálytalan utasítást, 
feladatot kapnak. 

A rendőrség a megmondha
tója, hányswr fordul elő pél
dául, hogy vállalati gépkocsi
vezetők autóbuszt vezetnek 
noha jogosttványuk nem érvé� 
nyes „D"-kategóriájú jármű
vekre. Máskor a köruton nem 
közlekedtethető vontatványt 
szállítanak., mert mrvanazt 
kollegáik is megtették a· mun
kahelyi vezető kérésére. Me�
történik továbbá, hogy sza
bálytalanul vesznek igén,vbe 
bizonyos útvonalaikat, miköz
ben szinte bújkálnak a rend
őrök elől. 

A járművezetőnek köteles
sége, hogy műszakilag lcifo
gástalan járművel vegyen 
részt a forgalomban. Ha törött 
a visszapillantó tükör. vagy 
r=z az irányjelző, vizs<'álni 
kell, hogy az minek a követ
kezménye, s aszerint kell in-

Szociális 
létesítmény épül 

Tapolcán 
A balatoni üdü)őforga.1om 

mindjobban növeli · Tapolca 
vasúti csomópont jelentősé
gét. Részben ezzel, és az itt 
szolgálatot telje.5ítő vasutasok 
munkájának megbecsülésével 
függ össze. hogy az állomáson 
megkezdték egy úi, többszin
tes szoeiális épület létesíté
sét. 

Az építkezés még a kezdet
nél tart - száhlítják a fel
használásra kerülő építési 
anyagokat és végzik az előké
szítő talajmunkálatokat -
de a vasutasok jól tudják'. 
hogy munkakö1iilménvei.k ja
vuJására, szociáli eÜ.átottsá
guk még teljesebb biztosításá
ra már nem sokáig kell vár
niuk. 

Bogná.r Károly 
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REll.EICTORFiNYBEN A VASÚTI REKONSTRUKCIÓ 

JubHeumra készül S1:a1lnok, 
a vasutasok városa 

Szocialista szeniitfést kötöttek a kivitelezésben részt vevő váNa/,1tok 

a városi pártbizottság javaslatára 
Szolnokot a közlekedés tet- tékes régészeti, oklevelffl 

te je.lentös településsé. Már a anyagok biwn:))tják. A hon
római korban fo2_tos átkelő- foglalás korában települt ide 
hely volt. Itt veze1ett át a ke- a Szolnok nemzetség, amely
reskedelmi út a két római ről nevét is vette. I. István 
fartomány: Pannónia és Dá- 'korában várispánság és me
cia között. A Tisza-parti város gyeszékhely, amelynek védel
gazcla.g történeLmi múltját ér- mére vár is épült. 

Felelevenedik a törlénef em 

tudományos ülésszakok és ld
állítások. 

,'j 

Építkezés közben 

Fontos közlekedésföl<lrajzi 
jelentősége nemcsak település
fejlesztő hatású volt, hanem a 
hadak útjává is tette. Hiteles 
feljegyzések smrint tizen
négyszer pusztult el csaknem 
teljesen, de min<lanyiszor új
raéledt. Másfélszáz éven át a 
törökök bitorolták. A XVIII. 
században városias ranggal 
rendelkező település: sószáUí
tá-sa, fafeldolgozása országos 
jelentőségű. A múlt században 
a gőzhajózás meginditása és a 
-r,asút id.evezetése közlekedési, 
kereskedelmi jelentőségét nö
velte. A mai Szolnok megin
dult a na,gyvárosias fejlődés 
útján. Ehhez ala,pvetóen hoz
zájárul az itt dolgoro 6 ezer 
vasutas. 

Ezred. Itt dolgozott F. Bede 
László, aki szervezője volt 
Szolnokon a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának, 
majd tagja lett a Tanácsköz
társaság idején a megye há
romtagú direktóriumának. 
HorLhy pribékjei végeztek ve
le. A vasutas mártír nevét 
Szolnc!kon u tea őrzi és róla 
nevezték el a munkásőrség 
Szolnok városi zászlóalját. 

A városi pártbizotllság veze
tői. nem titkolják, hogy a leg
fontosabb feladatnak tekintik 
a vasúti rekonstrukció ered
ményes befejezését. A párt
bizottság kezdeményezésére a 
kivitelezésben részt vevő vdl
lalatokkal szocialista -szerző
dést kötöttek. A jó koordiná
ciónak is köszönhető, hogy a 
program első ütemének 5 év
re tervezett feladatait 2 hó
nappal a kitűzött határidő 
előtt teljesítették. A párthi-

zottság most a Diesel-program 
megvail.ósítását segíti hasonló 
módon: a negyedévenkénti 
koordinációs tanácskozásokat 
a városi pártbizottság első tit
kára vezeti. Tavaly december
ben megtárgyalták: hogyan 
teljesítették a kivi1Je.lezók az 
1973-ra tervezett feladatokat. 
Megiililapították, hogy nehéz
ségek muta1lko2J11aJt a sín- és 
kapcsolószerek bi.otosításábaln. 
Brezvai István ka,pott megbí
zást, hogy folytasson tárgya
lásokat a zavartalan anya.g
ellát.á.s ügyében. 

Szolnok szem-élypálya.udva.r új felvételi épületének egy részét 
hivatalosan is megnyitották 

A vasutasság városformáló, 
történelemalakító szerepéről, 
a város társadaLmi életében 
betöltött hivatásáról vallott a 
s:zo1noki vasutasok két vezető
je: Brezvai István, a párt vá
rosi bizottságának titkára -
aki korábban MA V-dolgozó 
volt -, és Pál Szabó Károly, 
a járműjavító szakszervezeti 
lbizottságánaik titkára. Termé
szetesen arról is srol tak, mi
'ként készülnek a szolnoki 
vasUJtasok a váro$á. nyilvání
tás 900. évfordulójára. 

A beszélgetés során fel
elevenedett a S7..olnoki mun
kásmozgalom története, mely
ben meghatározó srerep jutott 
a vasutasságnak. A MAV ja
vítóműhelyben alakult meg 
1919-ben az I. Páncélos Vörös 

A felszabadulás után több 
száz vasutas dolgozó vállalt 
felelős párt-, szaksz.ervezeti
vagy állami funkciót a város
ban, a megyében és az orszá
gos irányítá,föan. Sándor Lász
ló, a párt város!i. bizottságának 
első titkára a tanoncévek után 
1949-ben lett a műhely laka
t=. Ma is fejből sorolja a 
tanoncok névsorát, akiknek 
többsége - csakúgv, mint ő 
- magasabb szinten, a vas
utasságért, a város la1,óiért 
dolgozik. A városi pártbizott
ság el'ső titkára és egyik tit
kára t'asutas, íe;v nem lehet 
azon sem csodál!kozni, hogy a 
városi pártapparátus 40 szá
zaléka korábban MAY-dolgo
zó volt. Haw"lló a helyzet a 
Szakszervezetek Megyei Taná
csánál. Vasuta·s volt„korábban 
a KISZ megyM bizottsáqának 
első titkára és a 1•árosi KISZ
bizottság titkára is. Eg-,Jébként 
az ellenfonadalom ntá.n a jár
műjavítóbrm bontott zászlót a 
megyében elő�zör a Maqyar 
K?mmnni.sta Ifjú.sági S:zövet
-ség. 

Ü ülóte,ep a vasutasok kezdeményezésére 
A város vezetőinek tehát dalmi munkáért" járó elisme

sz;ivugye a vasúti rekonstruk- rfuét. 
ció. Az új személypályaudvar 
és a felvételi épület a közös Baráti segítségnyúJ'tás erőfeszítés nyom;í.n biwnyára 
teljesen elkésrul a 900. évfor
dul&ra. 

A 6000 s-z.olnoki vasutas év
ről évre sokat dolgozik azért, 
hogy sz,épülJön a Tisza-parti 
város. A folyó bal partján kor
szerű üdülőtelep létesült. Itt is 
a vasutasok voltak a kezdemé
nyezők az építésben: a jármű
javító üdülője készült el leg
először és ma is a Tiszaliget 
leglwrszerűbb üdülöje. 16 mil
lió forintot ér és értékét csak 
növeli, hogy kétharmad rész
ben társadalmi munká1,.,al épí
tették az üzem szocialista bri
gádjai. A járműjavító, a pá
lyafenntartás és a vontatási 
főnökség S7..ocia!L<;ta brigádj3i 
építették a szolnoki úttörők 
örömére a ligeti kisvasutat. 

A 900. évfordulóra készü
lődő várost a szakmai szak
szervezetek vezetői közül elő
ször a vasutasok szakszerve
zetének főti1Jk4ra és ellyik tit
kára lf/q!Dgatta meg. Megvitat
ták a helyi vezetőkkel, hogy 
mi-t tehet a vasw..asok szak
szervezete és a sza!iszervezeti 
tagság a jubiláló városért. (Er
rő! a tanácskozásról la.nunk 
hasábjain már beszámoltunk. 
A szerk.) A baráti se1íts�
nyújtásért nagyon hálásak 
Szolnok város vezetói. Tudják, 
hogy a vasutasok szakszerve
zetének segítségére lehet szá
mítani, hiszen a már elkészült 
Mátyás király úti oolcsöde fej
leszbéséhez is 1,6 millió forint.. 
tal hozzájárult a szakszervezet, 
a járműjavítóban pedig az ed
diginél korsrerúbb üremi 
gyermekintézmények készül
nek, ugyancsak a szaikszerve
ze-t anyagi segil:5égével. 

Emlékmű a 900. év:Orc!uléra 

A vasúti csomópont 250 szo
cialista brigádjánruk vállalá"lti 
között egyébként kivétel nél
kül megtalálható a jubileumi 
munkafelajánlás. Kommunista 
szombatokat re-ndeznek és a 
munkájukért kapott pénzt fel
ajánlják városszépítési célok
•·a. A már említett emlékmű 
anyagi fedezete is úgy jött 
ÖSS<.e, hogy 1 millió forint ér
tékben emlékbélyegeket adtak 
ki. Ezekből, mintegy 100 ezer 
f<nint értékben vásároltaik a 

vasutasok. 

A vasút a múlt század kö
zepe óta új lenaületet adott 
Szolnok fejlődésének. A vároo 
ma már köz.pontja az alföldi 
olajkutatásna.k és a vegyipar
nak is. Az ipard munkáook ne
gyede viS7.0ilt vasutas és alig 
van olyan szolnM! család, 
amelynek egy, va.gy több tagja 
ne lenne közvetlen munkakap
csolatban a vasúttal. Ezért 7Jár
tuk a=1 a beszélgetést, hogy 
vasutas helytállással köszönti 
a várossá válás évfordulóját a 
vasutasok városa. 

A város lakosai megbecsü
lik a vasutasokat. Ez meg
mutatkozott akkor ill, amikor 
a város vezetői meglkérdezték 
a szolnoki polgároktól: - hol 

állítsák fel a 900. évfO'l'dulóra 
'készülő emlékművet? A meg
'.kérdezett.ek háromnegyed ré
sze arra szavazott: az épülő 
új vasútállomás elóttt téren, 
hogy emlékeztesse a Szolnok-

-ra érke:zóket; - a ráros fej
lődésében, szocialista nagyvá
rossá. fejlesztésében döntő 
szerepe volt és van a vasút
nak, a vasutasságnak. 

A jubileumi ünnepség 1975. 
augusztus 20-án lesz, <le már 
ebben az esztendőben is egy
mást követik a rendezvények, 
az évfordulóval ikapcsolatos 

A vasutasok részt vesznek a 
parkok építésében, a gyermek
intézmények karbantartásában 
és bővítésében, hozzájárulnak 
a sportlétesítmények építésé
hez. Nem cS<>da, hogy 20 
vasutas brigád szerezre meg 
eddig a vá.ro&i tanács „Társa-

Ha az tíllomlislőnök „közéleti ember ... " 
Mór nagyközs"-__gben - mint 

általában más te:epüléseken -
a hajdani vasútépítéskor úgy 
számítottak, hogy ezt a veszé
lyes üzemet a községtől jó 
messzire vezetik el. Igy tör
tén, hogy Móron legalább há
rom kilométer az út az állo
mástól a központig. De a vas
út és a község között már 
nincs üres terület. Szinte min
den telek beépült lakóházak
kal. 

Az állomás nem tartozik a 
legforgalmasabbak közé, a 
vasutasoknak azonban így is 
sok munkájuk van, hiszen ők 
szolgálják ki a balinkai-kin
csesi bányaüzemeket és P1isz
tavámot is. A személyforga
lom nem, de a teherszállítás 
szempontjából egyre nő az ál
lomás fontossága. 

Fehérvári Dezső állomásfő
nök 1955 óta teljei.ít szolgála
tot Móron. Negyvenhét ember 
dolgozik a keze alatt, de 16-tal 
több lehetne, ha a hiányzók 
helyeit be tudnák tölteni. 

- Főként a forgalomnál 
nincs utánpótlás - mondja az 
állomásfőnök. - Az állomás 
dolgozóinak átlagéletkora 46 
év. KISZ· korosztálybeli ta
gunk mindössza egy van. 
Amikor a tsz-szervezés folyt, 
akkor nem hiányzott a mun
káskéz. Később ebbe a nagy 
községbe is betelepült néhány 
gyár és sokan hátat fordítot
tak a vasútnak. 

- A pályaválasztásban nem 
segítenek a fiataloknak? 

- Dehogynem. Az iskolák
ban igyekszünk a vasutasmun
kát népszerűsíteni, a fiatalo
kat meghívjuk, nézzék meg 
az állomás vasúti berendezé
seit. A nagyközségi tanáccsal 
a lehető legjobb kapcsolatunk 
van, és magam is tanácstag 
vagyok. A tanács is segít. De
hát - egyelőre az ipari üze
mek vonzóbbak. Pedig volt 

idő, amikor sok fiatal vasutas 
nevelkedett nálunk. Mrázik 
Angéla, az úttörővasút Előre 
állomásának főnöke is itt is
merkedett a vasúttal. Edes
anyja ma is itt dolgozik a pá
lyafenntartásnál. Ugyancsak 
mi neveltük Varsányi Józse
fet, Komárom állomásfőnök
helyettesét. De a környéken is 
sok, nálunk nevelkedett fiatal 
dolgozik. Büszkék vagyunk rá
juk és hisszük: lesz még mó-

Az állomás két vezetője: Fehérvári Dezső állomásfőnök (bal
ról) és Va.rga József szb-titkár rendszeresen megtárgyalják a. 

közös teendőket 
(Fotó: Ba.jó) 

Köhidi Lámló 

dunk rá, ho!1tl újabb és újabb 
fiatalokat adjunk más állo
másoknak. 

A tizenkilenc éve Móron 
dolgozó állomásfőnök azonkí
vül, hogy tanácstag, a nagy
községi pártbizottságnak is te
_vékeny tagja, A tanácsnak 
egyébként két vasutas tagja 
van. 

- Vannak-e lakásgondjaik? 
- Nálunk mindenkinek van 

lakása. A tanács mindig meg
érti helyzetünket és nem zár
kózik el a segítés elől. Jelen
leg abban a helyzetben va
gyunk, hogy Pusztavámon e!7tl 
szolgálati lakás üresen áll. 

Az állomásfőnök hogyan 
tudja öss2JOOgyeztetni felelős 
beosztását a közéleti tevékeny
séggel? 

- Egyáltalán nincs a vasút 
kárára, sót, szélesebb látókör
rel még jobban dolgozik az 
ember. Egyébként Varga Jó
zsef, szb-titkár személyében 
olyan munkatársra találtam, 
akire mindig lehet számítani. 
Nem dicsekvésképpen, csak 
igazolásul hadd mondjam el: 
az elmúlt öt esztendőben jó 
munkánkért mindig megkap
tuk az igazgatóság és a szak
szervezet dicséretét. Szállí-

,. ási tonnatervünket - a mun
kaerögondok ellenére is -, ta
valy 120 százalékra, a beraká
si tonnatervünket 105 száza
lékra teljesítettük. Két szoóia
lista brigádunk, a Petőfi és a 
Dózsa György mindent meg
tett a sikerért. Mondhatom: 
minden nehézségünk ellenére 
is jó itt dolgozni. 

Balogh József 

Az ülőhelyekkel ellá.t-0tt pénztá.rcsamokba.n - bár a hely még 
szűkös - kényelmesebben várakozhatnak vona.tjukra. az uta

sok, mint korábban a lebontásra ít-élt régi épületben 

Szolnok várossá nyilvánításának 900. évfordulójára teljesen 
elkészül a korszerű váróterem. Addig még sok munka vá.r a.a 

építőkre. 
(Laczkó Ildikó telvmlei) 

Fórum - Bánréve állomason 
Bánréve állomás kultúrter

mében találkozott jamuár 28-
án a köz.ség lakossága a ta
nács, valamint � 67ldi járási 
pártbizottság vezetfüvel. A 
Fórum címmel ren.derrett vita
est célja az vo1t, hogy a ve
zetők válas?.Oijam.alk a laikossá
got foglalkoztató kérdésekre. 

A fórumon vasutasok is 
szép számmal vettek részt, 
élükön Hortobágyi Já,nos á!Jo.. 
másfőnökkel. Soós Ottó, az 
ózdi járási pártb.i7..0ttság első 
titkáira és dr. Vodilla Barna, a 
megyei tanács járási hivaJtalá
nak elnöke részletesen beszá
molt a világpolitika időszerű 
eseményei.ró!, hazánk nemzet
közi szerepéről, növe!kvó te
kintélyéről, a népgazdaságban 
elért újabb eredményekről és 
a 1x>váboi felad,atokró'.l, 4 helyi 

közös gondokról s tervekről. 
A vasutasok munkáját, a 

közlekedést csak elismerés il
lette ezen a széles témaikört 
felölelő fórumon. Elhangzott 
többek között az is, hogy a 
közös tan.ács négy ik006égben 
tavalyelőtt :indított, családon
kénti l>ársadalmi munkaver
senyben - amelynek kel"et.é
ben mintegy kétszáze'ller forint 
értékű közmunkát végeztek a 
Lakosok - a V03Uta.! családok 
tagjai is jó példát mutattak, 
s a bánrévei tanács né(/1/ köz
sége 1913-ba-n első helyezést 
ért el az ózdi járásban. Az 
elhangzott felszólalásokból ar
ra következtethetünk, hogy az 
idén is sok gondot, problémát 
megold majd a bánréveiek 
közös eróf eszí téee. 

.Murányi Tibor 
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, "E:!etünkben sok az öröm, de tagadhatatlan az is, hogy /J'11/í�non me1nLe1rii#;I. a nn1· m„n•·a'a•íít 
masok hanyagsága, közömbössége, kötelességmulasztása miatt V V:, , · :,U •�Nlfl( V, Ul/11(1 t,I V 
�y�l�an keser� és jogos panasz tör ki belőlünk. Mennyire 
�r�ltunk példaul valamennyien, amikor a múlt év első nap
Ja1ban beszámolhattunk olvasóinknak a rákospalotai Land
ler Jenő vasutas lakótelep modern toronyházainak előrehala
dott építéséről és az első lakók - hatvanöt csa!ád - be
költözéséről. 

Ami a keserűséget és a panaszokat illeti : erről sem 
ha!lgathatunk. Súlyosbítja ráadásul a helyzetet, hogy most 
mar nem 65, hanem mintegy 200 �•asutascsalád (600 ember) 
életét mérgezi egyes hivatalolc, különböző vállalatok élén 
álló felelős személyek nemtörődömsége. Az, hogy nem mű
ködik a lift, rossz a kaputelefon, zavarok támadnak a fűtés
ben, vagy például az, hogy hónapokon át sehol senki nem 
gondoskodott az összegyűlt szemét megfelelő tárolásáról és 
elszállíttatásáról. 

Ahelyett, hogy sza9orH,�nánk a szót ann1k leírásával, 
mit jelent az itt lakó dolgozóknak, sőt szívbeteg nyugdíja
soknak, operált betegeknek, terhes, illetve kisgyermekes 
édesanyáknak hat-nyolc vagy tíz emeletet naponta többször 
is megmászni, térjünk mindjárt a sokkal „prózaibb" tények
re, mindenekelőtt a XV. kerületi tanács vb illetékes osztá
lyának 1974. január 28-án hozott határozatára. E határozat 
ismeretében viszonylag könnyebb eligazodni a tervező, kivi
telező és beruházó vállalatok közötti viták útveszt3jében. 

,,Kötelezem a MÁV Budapesti Igazgatóságát, hogy a Bp. 
XV , Rákosi út 106. számú házban a liftet 15 napon belül 
hP,lyeztesse üzembe" hangzik a h:itá"ozat, majd en
nek indoklása így szól : ,,A lakók bejelentései és a helyszíni 
ellenőrzés alapján megállapítottam, hogy a MÁV Budapesti 
Igazgatósága kezelésében levő tízemeletes lakóház személy
felvonója műszaki hiba miatt 1973 karácsonya óta nem üze
mel, s a műszaki hibát azóta sem hárították el. A szüksé
gesnél hosszabb ideig tartó javítás a 17'1973. (V. 15.) ÉVM 
sz. rendelet 7. §-ába ütközik, sérti a lakók érdekeit, amit 
súlyosbít az a körülmény is, hogy a kaputelefon sem üzem
képes. A felvonó üzembentartása a MÁV Budapesti Igazga
tóságának - mint a ház kezelőjének - az idézett jogszabá
lyokban előírt feladata, ezért az 1964. évi III. trv. 37. §. c. 
pontja alapján határoztam a rendelkező rész szerint." 

A kemény szavak még helyénvalóbbak, ha tudjuk azt 
is, hogy a lift nemcsak karácsony óta rossz, hiszen azelőtt 
ugyancsak gyakran állt hosszú heteken, hónapokon keresztül 
itt is és szomszédos házakban is. Megtörtént közben, hogy a 
hiba bejelentése után hetek múlva csupán azért jelent meg 
a helvszínen egy-egy hivatal küldötte, hogy megkérdezze : 
„tényleg nem működik a felvonó?" A szerelők �ig, akik a 
szükséges javítást elvégezték volna, a megismételgetett 
.,igen, rossz a felvonó!" válaszok után sem érkeztek még. 

Nem szabad feltételezni felelős vezetőkről, hogy nem 
követtek el minden tőlük telhetőt a lakók érdekében a hibák 
végleges kijavításáért - nyugtatgatja a józan ész a panaszo
sokat. Csakhogy erre sorban előkerülnek az ellenkező állítás 
írásos bizonyítékai. 

A MAV Budapesti Igazgatósága például még a fentebb 
idézett tanácsi határozat kiadása előtt néhány nappal is azt 
fejtegette a lakóbizottság panaszára írt válaszában, hogy 
rossz helyen kopogtatnak a lakók, ha az igazgatóságtól re
mélnek segítséget, illetve nem is teljesen igaz, amit áUíta
nak. Mert : ,,a hibák kijavítása folyik . , .". meg aztán „a 
házban nem is jelentkeztek fűtési problémák'', . . .  ha pedig 
mégis - hiszen december 14-15-én egyáltalán nem fűtötték 
a lakásokat - ,.csak tévedésből állították le a kazánok víz
ellátását biztosító főelzárót , . .  " 

Ugyanez a levél azt is elárulja, hogy a kaputelefonok ja
vítására hivatott ugyan az igazgatóság távközlő automatikai 
üzemeltetési és fenntartási főnöksége, de a munkát „csak 
a garanciális idő lejárta után fogja elvégezni". Mellékes 
persze, hogy a garancialevél közben elvesz.ett (? !) ,  s hogy a 
jótállás lejártáig mi lesz a lakókkal a lifttel sem rendelkező 
toronyházakban. 

Ezt megelőzően többek között egy porolóállványt kért a 
lakóbizottság az igazgatóságtól. A válasz még erre is az volt, 
hogy nem lehet, rontaná a városképet. Csoda-e, hogy Pataki 
Béla, a XV. kerületi tanács vb-elnöke, aki egyúttal a vas
utas lakótelep tanácstagja is, egyszerűen csak annyit mon
dott: - E;rthetetlen! Ez az emberek gondja iránti közömbös
ség teljesen érthetetlen, mert a válasz nem igaz . . .  

Hosszúra nyúlna cikkünk, ha tovább ecsetelnénk az uJ 

Együtt vártuk az állomásfo
nököt, s hogy a borongós, kö
dös délelőttön gyorsabban tel
jen az idő, Dorog múltjáról, 
jelenéről beszélge'.tünk, ter
mészetesen „ vasu '.as látószög
ben" vizsgálva a körülménye
ket. 

Juhos József forgalnú hiva
talnok, munkavédelmi előadó 
és Halassi András üzemgaz
dász, a szakszervezeti bizott
ság gazdasági felelőse, némi 
nosztalgiával emlékezik an-a, 
az időre, amikor még a bánya 
nem költözött át Tokodra. A 
csomópont akkor élte igazán 
,,fénykorát". 

S<ik az iparvágány 
- Utána 30-40 százalékos 

vissza,esás köve„kez�tt oe. I�az, 
azóta szép lassan ismét feljö
vünk, főleg a nyári hónapok
ban. Maradt a brikett, a salatc, 
a mész, a kő, az olaj. A D1ma
menti ipartelepek elegyforgal
mát bonyolítjuk. Lábatlan is 
növelte munkánkat, így aztán 
havonta összesen 54-56 ezer 
tonna árut kezelünk - tájé
koztat az üzemgazdász, majd 
Juhos József folytatja:  

- Azt se hagyjuk figyelmen 
kívül : rengeteg az iparvá
gány. Csak a mészmű vágány
zata 3,6 lcilométer. 

Decemberben a budapesti 
igazgatóság felülvizsgálta Do
rog állomás 1973. évi műkö
dbét. s me:c(á!lapíto„'l, hogy 
,,élüzem" szinten dolgoztak. 
(Az utolsó negyedév értél,elése 
akkor még nem történh2tett 
meg, de a még hátralevő hó
napokban is tartani tudták a 
szintet.) Berakott árutonna
tervük 102,67 százalékra, a te
hervonatok átlaE(os terhelése 
97,63, a személyvonatok me
netrend szerinti indítása 99,87. 
a tehervonatoké pedi� 86.78 
százalékra alakult. jóval felet
te a tervezebtnek. A vonatköz
lekedési tervet 79.38 s-,:áznl ók
ra teljesítették. korsi tartózk-n
dásuk 90,52 százalékos volt. 
Kocsikihasmálásuk elérte a 
100.16 százalékot. A t.ár<!Yi 
baleset minimális: az egy ko
csira eső fo1·intkár t-i1,aly 5 
fi!lér volt, most két fillér. 

- Az emberekre is ilyen jól 
vigyámak? 

- Komolyan vesszüT, a 
munkavédelmi oktaMsokat. Az 
ú .i felvételeseknél különösen, 
de a régi dolqozókat is re-nd
szeresen. havor,t,i kötelP�zük a 
�észv6telre. aki l1iányzik. pát
oktatásra kü'dj;ilc - mondja 
a munkavédelmi előadó. 

Eddig rendjén is volna, 
azonban ha valaki végigjárja 
az öreg vasútállomást, a kor
szerűtlen épületek, szúk, sötét, 
egészségtelen irodái,, raktárak 
láttán önkéntelenül arra kell 
gondolni : hogyan képesek 
mégis átlagon felüli eredmé
nyekre? 

Mindjárt megértettem, ami
kor Lieb Ottó állomásfőnök 
belépett a szobába és barátsá
gos, megnyerő közvetlenség
gel kapcsolódott beszélgeté
sünkbe. Ritkán hallani vezető• 
tői annyi együttérzést, segíte
ni akarást, elismerést és meg
becsülést beosztottjai iránt. 

- Van ezen a környéken 
munkalehetőség elég. Ha nem 
is fizetnek jobban más üzemek, 
mint a vasút, de egy, vagy két 
műszakban dolgozni - sokan 
azt hiszik még mindig kényel
mesebb, mint nálunk a 12/14-
es szolgálat. Nincsenek fiata
lok, 50 felé hajlik az átlag 
életkor. Kocsirendezőnek, vál
tóőrnek nem mindenki jön 
szívesen. 

- És akkor mégis . . .  ? 
- Az élüzem szintre gon-

dol? 
- Igen. 
- A tervezett létszámunk 

135, a valóságban egyharmad
dal kevesebb. Valóban csodál
kozhat. A termelékenységnek 
köszönhető. Csak a legjobba
kat mondhatom az állomás 
dolgozóiról, köztük a 46 nő 
do!gozónkról is, ők ném0lykor 
so1<:1<al v1llolknzóbb szellemű
ek a férfiaknál. 

A nőpoli:ikai határozat 

szellemében 

Jól ismerik a nőpolitikai ha
tározat,o,t. Be is tartják. Nincs 
bérfeszültség, azonos beosztás
ben egyforma a keresete fér
finak, nőnek. Segítik tovább
tanulásukat. Az idén érettsé
gizn- egyik szolgálattevő vál
tóórük. Virág Sándorné rak
tárnol,, két gyermek édesany
ja, férje beteg, mégis, ha rend
kívüli munkára rendelik be, 
sz6 nélkül vállalja. Előre meg
főz, ellátja otthon a családot. 
Ugyanígy T,(ékony Irma rak
tárnok. akire mindig lehet szá
mítani. 

A terhes anyák kivétel nél
kül igénybe veszik a gyermek
gondozási szabadsáE(ot, jelen
leg 5 kismama tölt otthon 3 
évet gyermeke mellett. 

házak lakóinak sérelmeit, a hibák gyors elhárítása, kijavítta- J k tása helyett az illetékes ügyintézők által választott „kénye!- A jó ereaménye titka 

- A nők pihenőnapját úgy 
osztjuk be, hogy az vasárnap
ra essék. Ha a bánya, vagy a 
gyár jelzi az éjszakai rako
dást, akkor kénytelenek va
gyunk szabadnapon, vagy éj
szaka is berendelni az asszo
nyokat, lányokat. 

mesebb megoldások'' formáit, a beruházás megvalósítása mö
gött húzódó jogesetek hosszúra nyúlt vitáit. A lényege min
dennek úgyis csak az, hogy a lakók jogos panaszait minél 
előbb orvosolni kell, s erre mindenekelőtt a budapesti igaz
gatóság és annak épületfenntartási főnöksége hivatott. 

A vasutas lakótelepen élő családok joggal várják el, 
hogy ennek a kötelezettségnek az említett szervek vezetői és 
dolgozói mindig lelkiismeretesen, s mielőbb tegyenek eleget. 

,,Jogi szolgálat a vasúfüzemben" 
A vasúti szaiksajtó az elmúlt 

hónapban újabb laopal gazda
godott. örvendetes ez, annál 
is inkább, mert témájával tel
jesen új színfolt.ot jelent a már 
meglévők sorában. 

„A vasút szervezetében az 
igazga.tási és jogi szolgálat 
alapvető feladata, hogy közre
műkö,Ljék a vasutra háruló 
gazdasági és egyéb feladatok 
megfelelő előkészítésében és 
végrehajtásában, Ahhoz, 
hogy az igazgatási és jogi 
szolgálat ezt a feladatát el 
tudja látni és sajátos es-zkö-zei
vel hozzájáruljon a vasút te. 
rületén az egyes szakszolgála
tok eredményes működéséhez. 
biztosítani kell az igazl!atási 
és jogi szolgálat egyre ma,ga
sabb színvonalú munkáját. éS 

szoros együttműködést kell 
kialakítani az egyes vasúti 
sz.olgálati ágak és a vasúti 
igazgatási és jogi szakszolgálat 
között" - frja a lap elősza
vában dr. Ács Imre, az Igaz
gatási és Jogi Szakosztály ve
zetője. Ezzel meg is határo-zta 
azt a célt, amely indokolja a 
kiadást. 

A „Joe:i szol�álat a vasút
llzemben" című, esetenként 

megjelenő lap magas követel
ményeket támaszt önmagával 
szemben, A továbbfejlődés 
irányát megfogalmazó számos 
új jogszabályt, vagy újszerű 
szabályozást ugyanis csak az 
összefüggések, a célok meg
értésével és szakavatott alkal
mazással lehet helyesen végre
hajtani. Napjainkban ma már 
nemcsak a társadalmi éS gaz
dasági, hanem a jogi viszo
nyok is rendkívül sokrétűek, 
szerteágazók. Ennek kövefüez
ménye, hogy a jogi szabályozás 
egyre új elemekkel bővül és 
ugyanak,kor alkalmazásának 
teriedelme kiszélesedik. 

Üdvö-zöljük laptársunkat és 
kívánjuk, hogy az időszakon
k,�-,t megjelenő tájékoztató 
valóban járuljon hozzá a vas
út előtt álló feladatok egyre 
magasabb színvonalú megol
dásához. segítse kialakítani az 
igazgatási és jogi munka egy
ségét és egységes gyakorlatát. 
Biztosítsa a többi szakszolgá
lattal való eredményes együtt
múköd�t és S7..0lgálja az álta
lános jog!)Olitikaj irányelvek
nek a vasútüzem területén 
történő megvalósítását. 

Mindös�ze két. harminc na
pon belül E(yó�vuló balesetük 
volt. 21 kiPsett munkanaooal. 
1972-ben vismnt n61!v hali>se
tet je<Nze�t fp] a stat<s�tika. 
v111 �mint 47 kiesett munkana
pot. 

Dorogon megbecsülik a női 
munkaerőt, a férfiak néha 
mondo<ratnak is emiatt, mert 
„kivételezésnek" tartják a női 
egyenjogúság gyakorlását. 

M indent lehet, 

csa k a ka rn i  ke l l  . . .  
Egy mellékvonal ,,nem mellékes" pé.'dáia 

Az egyik napon az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc 
közötti vonalon ellenőriztem a személyvonatokat. Egyszer
csak meglepett, hogy a nappali világosság ellenére kigyul
ladtak az égők a kocsikban, A kapcsolófülkénél szerszámok
kal felszerelt fiatalembert találtam . .,Aha, kocsirongáló!" -
villant át bennem az egyébként nem alaptalan gyanú, de ez 
esetben még a ki nem mondott gondolatért is elnézést kell 
kérnem, 

A fiatalember ugyanis egy nagyon derék, szorgalmas 
vasutas, Kopcsányi Sándor villanyszerelő. aki szolgálati fő
nöke utasítására menetközben, a töltődinamók működésével 
egyidőben ellenőrizte és szabályozta a kapcsolószerkezeteket. 

- Azt akarjuk elérni - magyarázta készségesen -, 
hogy a személykocsikban ne csak a 60, hanem már a 20-25 

kilométeres sebesség elérésénél is kellő fényerősség legyen • . •  
Ez bizony már „minőségi" munka! Olyan, mint például 

amilyet Ipolytarnóc állomáson a takarító asszonyok végez
nek az ott tartózkodó szerelvények kocsijaiban. 

Ugyanezt persze mások is megtehetnék a fővonali sze
relvényeken, illetve a végállomásokon. Mert mindent lehet, 
csak akarni kell . . •  

Szúcs Ferenc 
vizsgáló főkalauz 

Hat szocialista brigádja van 
az állomásnak Három a for
galomnál, három a kereskede
delemnél. Ebből négy oklevél
lel, egy ezüst és egy bronz fo
kozattal rendelkezik. 15 ezer 
forint értékű társadalmi mun
kára vállalkoztak: tavasszal a 
váitáő1·helyekre bet'ezetik a 
vizet. 

Mostol,11 szociális 

kiiriilménysk 
A szociális körülmények 

elég rosszak. Kritikán aluli a 
kocsirendezők fürdője, öltöző
je. A nőknek ni:ncs hely, hol 
mosakodjanak, öltözzenek. Kö
zös a laktanya, a konyha, a 
vontatással. 

- Várható-e javulás a szo
ciális ellátásban?  - kérdezem 
az állomásfőnöktől. 

- Sajnos, 1975 előtt nem, 
de akkor egy év leforgása 
alatt felépül a vontatással kö
zös, 800 személyes fekete-fehér 
öltöző. fürdő, laktanya épület
komplexum, külön rész a nők
nek és külön helyiségek a fér

fiaknak. A váltótisztítéik. ra:k
tárnokok is vé�e ember
hez méltó körülmények között 
tis2ltálkodhatnak mielőtt el
hagyják munkahelyüket, s 
ápolt, rendezett külsővel száll
hatnak fel a falujukba vivő 
autóbuszra, vonatra. A kul
turált közlekedéshez. úgy vé
lem, hozzátar>tozik a vasutas 
dolgozók tiszta megjelenése is. 
A munkaerő toborzáshoz ez is 
propaganda. 

Horváth Anita 

- Hogy-hogy? Csak ilyen ke
vés pénzt hoztál? 
- Nem tehetek róla. Egész 
hónapban rossz volt a lapjá
rásom . . •  

(Gerse László rajza) 

Miben segíthetnek 

a m űszakíak ? 

üzemorvosok és műszakiak 
találikozóját rendezték meg a 
miskolci vasútigazgatóságon. 
Dr. Pásztor Pál vasútigazga
tó, a Magyar Vöröskereszt or
szágos vezetőségének tagja 
méltatta a vöröskeresztes 
szervezetek üzemen belüli te
vékenységét, a vasútnál az 
egészségügyre háruló _ felada
tokat. A felszólalok közül dr. 
BenTcő Csaba, a területi egész
ségügyi központ iga,.,gató-fő
orvosa és dr. Illés Béla MA V 
üzemorvos vázolta, hogy ffii„ 
lyen tá.I-snda1mi segítséget ad
hatnak ezekhez a feladatok
·hoz a műszakiak, illetve a 
szolgálati halyek vez.etői. 

Javult a dolgozók 

egészségügyi el látása 
A vasút-egészségügyi szol

gálat újjászervezése kedvező
en érezteti hatását - állapí
totta m','g szakszervezetünk 
szegedi területi bizottsága. A 
központi vezetőség intézkedé
si tervének megfelelően kor
szerűsítették az egészségügyi 
létesítményeket, és több üzem
orvosi rendelő is éoült a sze
gedi vasútigazgatóság terüle
tén. 

Ennek nyomán javult a dol
gozók egészségügyi ellátása 
Szeged-Rendező és Szeged-Ti
sza pályaudvaron, Orosháza, 
Mezőtúr, Vésztő, Mezőhegyes, 
Kiskunhalas állomáson. Befe
jezés előtt áll a békéscsabai 
vasútüzemi orvosi rendelő épí-

tése, ezenkívül Kiskunfél.egy
házán, Makón, Baján és Kecs
keméten is várható az egész
ségügyi ellátás korszerűsítése. 
Új rendelőintézet építését 
kezdik meg az idén Új-Szege
den. 

A szakorvosok továbbképzé
séről, munkakörülményeik ja
vításáról is részletesen tár
gyaltak a területi bizottság 
ülésén. Figyelemre méltó adat, 
hogy a vizsgált időszakban -
a területi egészségügyi köz
pont megalakulása óta - 1209-
cel több dolgozót vettek be
tegállományba az orvosok. 
mint korábban ugyanannyi idő 
alatt, 

Sziládi Sándor 

MÁV ,j 

Vasutas 

dolgozók! 
A vasút különböző szolgáloti helyein becsületesen helytálló 
dolgozóink előtt is ismeretes az egyes munkakörökben meglevő 
létszámhiány, amely miatt sokszor többlet-felodotokat kell 
vállalniok és egyes munkakörökben a kötelező munkaidőnél 
többet kell teljesíteniök. 
A munkoerő-utónpótlás,' a meglévő létszámhiány enyhítésében 
nagyon sokot segíthetnek vasutas dolgozóink azzal, 
hogy ha lokóhelyükön, ismerőseik között megfelelő 
propogandót fejtenek ki. 
Ismertessék a vasúti munka szépségeit, 
a kereseti lehetőségeket és a MAV által nyújtott 
kedvezményeket. 
Milyen kedvezményben részesülnek a vasutasok? 
- munkába járáshoz díjtalan utazási igazolványt 

(szabadjegyet) kapnak; 
- a családtagoknak meghatározott számú díjtalan 

és korlátlan számú önköltséges utazási kedvezmény jár; 
- egyévi szolgálat után térítésmentes 

külföldi utazási kedvezmény ; 
- nyári, téli egyenruha, munkaruha, védőruha-ellátás; 
- munkásszállás, üzemi étkeztetés ; 
- a kocsirendezők, vonatvezetők, jegyvizsgálók 

nyugdíjkorhatára 60 év helyett 55 év; 
- díjmentes szállitási utalvány évenként 1200 kg feladásához 

az ország bármely részéből ; 
- a vasút éves munkájának eredményességétől függően 

év végi részesedés ; 
- a 10 évi vasúti szolgálat után a törzsgárdajelvény bronz, 

20 év után ezüst, 30 év után arany fokozatát kapják 
dolgozóink a vele járó 500, 1 OOO, illetve 2000 forinttal; 
30 évi szolgálat után az ország egész területére érvényes 
szabadjegy is jár, amely a nyugdíjazás után is megmarad; 
széles körű képzési és továbbképzési lehetőségeket biztosít 
a vasút, melyek alapján az előmenetel mindenki részére 
bíztosltott. 

Elsörorban kocsírendezői, váltókezelői és utazói 
munkakörökben várjuk az új dolgozók jelentkezését. 
Kérjük és várjuk vasutas dolgozóink támogatásátl 
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SAJTÓ S Z E M LE 

Mit írnak rólunk a megyei lapok? 
ME'GBECSÜLES A HELYTÁLLÁSÉRT - A SZER ÉNYSÉG ÉS A TUDÁS 

TEKINTÉLYT TEREMT - ÉLENJÁRÓ BRIGÁDTAGOK - LEPLEZZÜK LE 

A RONGÁLÓKAT! 
Rends7.eresen olvasom a me

gyei lapokat. Az elmúlt hetek
ben - különösen karácsony
kor és újévkor - feltűnően 
sok elismerő írás jelent meg 
a vasu.tasokról. Róluk, pél
daadó munkájukról, helytállá
sukról, bátor tetteikről szólnak 
az itt következő írások. 

Ötven év - ötven újítás 

Egy kiváló szakember, több
szörös újító nyu�díjba vonu
lása alkalmából írja az aláb
biakat a Hajdú-Bihar megyei 
Nap!ó: 

,.Nyugdíjba vonulása alkal
mából a napokban búcsúztat
ták: a MA V Debreceni Jármű
javító üzemében Váczi Mihály 
üzemlakato.s csoportvezetőt. 
Átadták részére a 40 éves ju
bilewni oklevelet. a vele járó 
pénzjutalmat és a munkatár
&ak értékes ajándékát. 

Váczi Mihály ,az üzemben 
hosszú évtizedeken át dolgo
zott. üzemlakatos csoportveze
tő munkakörben. 1961-tő! az 
szb munkavédelmi felügyelője 
is volt. E társadalmi megbíza
tását - munkájához hason
lóan - kimagasló szorgalom
mal és odaadással látta el. 
Mindenkor, mindenben a:zon 
t.evék:enykedett, hogy a dolgo
zók biztonság�bb munka:kö
rülményei t tiszteletben tartsa, 
illetve tartassa. Munkáss iga 
iorán 50 újítását fogadták el, 
• ezek közül 22 munkavéde
lemmel kapcsolatos volt. Be-
11ezetett újításait-a! minte1111 
félmiHió forintot takarítottak 
meg a népgazdaságnak. 

Mint brigádvezetónek, n!UlY 
része volt abban. hoav bri.gád
ja, a Hunyadi brigád arany
k06Z0rús let.t. A Kiváló vas.. 
utas, a Kiváló újító kitüntetés 
bronz és ezfü'1; fokorzata a há
romsroros Kiváló dolgozó, a 
Szakszervezeti Munkáért ki-

Váczi Mihály, a debreceni Jármújavit-0 üzemlakatos-csoport
vezetöje és ötvenszeres újítója.. Nyugdíjba vonulása napján 

munkatársai az ö tiszteletére díszítették fel a műhelyt. 

A kisterenyei fútőházra jel
lemző. hogy a saját feladatán, 
a tmk-munkáján felül, vállal 
más vontatási műhelyektől is 
munkát, ha ott kevés a kapa
citás. Mindebben Szilágyi Jó
zsefnek is wk érdeme oan. 
Nem véletlenül kapta meg 
már 1962-ben a Kiváló vasutas 
jel vényt. A szocialista brigád 
kitüntebés több fokozatát is 
elnyerte. A brigádnapló is bi
zonyítja, hogy nem érdemte
lenül. Az idén három újítása 
volt, tavaly pedig hat. Ez is 
a szakmaszeretet bizonyítéka." 

Felelőtlen utasok 
A Békés megyei Népú;ság 

szerkesztősége újévi interjú
sorozatában megszólaltatta a 
békéscsabai Kecskeméti Fe
renc vasutast. !gy beszél életé
ról, munkájáról : 

,.Egyes felelőtlen utasok a 
vonaton összevagdossák a mű-

bór huzatokat, összetörilk a 
mo6d6csempét, elviszik az égő
ket éS megrongálnak mindent, 
ami a kezük ügyébe kerül. Azt 
kívánom, hogy 1974-ben ne 
forduljanak elő ilyen károko
zások, amelyek a Békéscsaba 
-Budapest közötti vonalon 
évenként sok tízezer forint 
veszteséget jelentenek a MAV
nak. 

Harminc éve vagyok vaS
utas. Ma is havonta 210 óra 
a itötelezó munkaidő, ami a 
távolléttel együtt rendszerint 
a 280-300 órát is eléri. Jó 
lenne, ha 1974-ben csökkenne 
ez az óraszám és többet lehet
nék a családdal. 

Nemrég örököltem egy kis 
házat Muronyban, amit 1974-
ben bővítek. Fürdőszobát is 
építek hozzá. Ha pedig elké
szül a közsé<(i vízmű, mindjárt 
be � kötjük a vizet, mert a 
fővezetéket éppen a házunk 
előtt fektették le.'' 

Ö&�zeállította: 
llegedüs Ferenc 

T argoncaügyben: 

Intézkedést kérünk 

A célnak nem megfelelő 
villamostargoncát kapOtt pá
lyamesteri. szakaszunk hat év
vel ezelőtt, amely nem képes 
a legminimálisabb igényeket 
sem kielégíteni. Hiába tesszük 
szóvá, hiába újítottuk fel 
nemrég 73 OOO forintos költ
séggel és hiába ajánljuk fel 
csereként egy gyorsabb, üzem
bizt068bb, a pályaíenntartás
nál nélkülözhetetlenül fontos 
kis jármúért - minden ma
rad a régiben. 

A Ma.gyar Vasutas olvasói. 
között biwnvára akad olyan 
felelős vezető, aki megérti, 
hogy munkánkat nem hanya
golhatjuk és a szűkös léts..á
mot nem pazarolhatjuk el 
csak azért, mert egyik nap a 
targonca javítása, másnap az 
akkumulátorok töltése miatt 
nincs szá1lítóeszközünk. 

A SU>.kesfehérvári 
n. p-mesteri szakasz 

dolgozói 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném a Gyáli úti MAV 

lakót�lepen lévő 3 szoba hallos, 
szemelyzeti�, telefonos, villany ... 
bojleros, zart verandás (127 m') 
lakásomat 1 szoba+2 �zoba kom
tor-tos, esetleg félkomfortosra. '€r
deklődnl :- a 272-518 telefonon 
egész nap lehet. 

- Dunakeszi GyA.rtelepl 2 szoba 
konyha, fürdőszoba, előszoba, er
kélyes 52 mt-es vállalati bérlaká
somat elcserélném MA V dolgozó,,, 
val budapesti hasonlóra. :Erdek ... 
lődni lehet: Kocsis Imre, Duna• 
keszi, Nap u. 2. m. H. 259-781-es 
vagy 01'36-69-es telefonon. 

- Kertes, zöldöveze.U, konlfor
tos lakásomat elcserélném vasutas 
dolgozóval belterU.letlre. Levélcim : 
Fodor Ferenc 1089 Budapest, VIlI., 
Kulich Gyula tér 19. 

- Acs va.sütállomA,on levö más
félszobás - különbejáratú kis 
szoba - félkomfortos lakásomat 
kisebb budapestlre cserélném. 
Ke;-t. baromfiudvar van hozzá. 2 
szoba komfortos csere esetén 
még egy budapesti 1 szoba-kony
hás utcai lakást adnánk hozzá. 
Erdek!Odnl lehet: Béler Árpádné, 
Bp.. VIII.. Dlószeghv Sámuel u. 
1. n. 211a. Telefo n :  333-015. 

- Elcs�rflném e�szobás (etö
�zobás. konyhás. kamrás. !Urdó-
67.0bás) zöldövezet\, 214 forint bé ... 
rú. Zugliget le�szebb helyén fek
vő komfortos lakásomat hasonJó, 
de nem magaslati helyen levő 
budapesti lakásra, betegség miatt. 
Cimem : Martényi Pál nyut{díjas, 
Bp, XII., Remete u 18. fszt. 3. 

tüntetés és a törzsgárda jel- r--------------------------------------
vény arany fokozatának tulaj• 
donooa Váczi Mihály." 

„A közlekedés 
szolgálatában" 

A Nógrád című me,zyei lap 
.,A közlekedés szolgálatában" 
című cikkében olvashatunk 
egy szerény, csendes ember
ről, Szilágyi Józsefről, aki a 
kisterenyei fűtőházban cso
portvezető. A lap a következő 
ket írja: 

JUT ALOM A LEGJOBBAKNAK 

A KPM-ben értéke-ték 
az egyetemi és főiskolai hal !gatók pályázatát 

témák iránt és leendő munka
u,ruletüket megkedvelte,;se 
velük. 

A pályázat 1973. október 
15-én zárult és az egyetemek, 
a foiskola, valamint a minisz

tót jutalomban részesített. A 
pályadíjakat és a jutalmakat a 
Közlekedés- és Postaügri Mi
nisztériumban Rödönyi Károly 
államtitkár adta át. 

Faz.ekas Lajos: 

A FÁK MÁR BENNETEK 

KAPASZKODNAK 
Csillagsodr6 időből kihull6k, 
tegnap-élők, régen-porladók: 
halottaim, halottaink - ősök, 
pörölyökh'lek, simogatók. 

Ahol jártatok, nehéz �öld porát 
újra fölverjük az utakon: 
nyárban és lombfoszt6, barna őszben, 
jarunk gondokkal s hallgatagon. 

A karotokkal nem ölelhettek, 
a szemetekkel nem láthattok, 
halottaim, halottaink: ősök, 
6, holtak, arcnélküli arcok! 

Csontjaitokon rögök feküsznek, 
körülöttetek fák állanak, -
a fák már bennetek kapaszkodnak, 
feküsztök örök rögök alatt. 

Gaján Antal: 

VASUTAS TÉLEN 

Fénytől fénylő hóhantok emelkednek a 
nemrég zöldellő venyigeszálakon. 
Világosból a sötétbe az ablakon nem látni, de mégts látom, 
- iszom a vesszők borából, ha megkívánom -, 
megyek a szélbe, lidérc időn át a munkatérre; 
még táskám bagyulálom és indulok át a h6fúváson 
munkahelyemre. 

Fázik a kezem, védeni kel!, 
szabadban álló váltó recsegve enged; 
á!lítani kel!, zárni, nyitni, 
dieselek, kandók, gőzösök felé tisztelegnem, 
utat törni a csillogó hóban, nem feledem: 
a köd mérhető távolságokat határol el, én 
munka közben nem szeretem, 
kezem a sapkámhoz emelem hétköznap é& ünnepen • • •  

Az új embléma 

- Ember! Mit csinált? 
- Semmit, csupán én is alkalmaztam a vasút új emblé-

má;át. 
(Dallos J enó rajza) 

„Nehéz el:lrep-z,elni róla, hogy 
húsztagú csoportot vezet. 
Olyan, aki nem a hangjával 
teremt tekintélyt magának, 
hanem - bármilyen furcsán 
hangzik Is - s-zerénységével. 
Igaz, ehhez szakmai tudás pá
rosul és még valami : bárki 
fordul hozzá tanácsért, segít
iégért, soha nem mond ellent. 

Dr. Csanádi György közle
kedés- és postaügyi miniszter 
1973. elején pályázatot hirde
tett a Bud:>pesti Műszaki 
Egyetem, a Marx Károly Köz
ga1.daságtudományi Egyetem, 
valamint a Közlekedési es 
Távközlési Műszaki Főiskola 
nappali tagozatos hallgatói ré
szére. A pályázatnak az volt 
az elsődleges célja, hogy a 
hallgatók érdeklődését felke! t
se a közlekedési és hírközlési 

térium képviselóiböl alakult ,----------------------------------------
biwttság tett javaslatot a dí
jak odaítélésére. A bizottság 
megállapította, hogy a hall
gatók jó felkészültségről és 
szakmai ismeretröl tettek ta

Utazás előtt és utazós után 

ÉDESSÉGET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

'-c;UTA S E LLITO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 

nubizonyságot. 
A Budapesti Műszaki Egye

tem hallga tói közül 
I. díjat nyert Melczer Lá3zló 

közlekedésmérnök hallgató „A 
korszerű gépjármú-gazdálko
dás vállalati és népgazdasági 
előnyei" c. pályázatáért; 

II. díjat nyert Faludi László 
közlekedésmérnök hallga•ó 
,,Pályaépítési munkák szerve
zése hálótervezés számit6qé• 
pes megoldásával" c. pályá
zatáért; 

III. díjat kapott Schillinger 
Rezső közlekedésmérnök hall
gató „A körzeti pályaudvar 
rakodásgépesítési rendszere 
megválasztásának elvi problé
mái" e. pályázatáért és Crad
wohl István közlekedésmérnök 
hallgató „Határmenti forga• 
lomról gyűjtendő adatmeny
nyiség időbeli megoszlásának 
vizsgálata" e. pályázatáért. 

A Közlekedési és Távköz
lési Műszaki Főiskola hallga
tói közül: 

l. díjat kapott Kutassy G11u
la (Vasúti Közlekedési Tal('>
zat) ,.Dombóvár állomás fej• 
lesztésének szükségessége" e 
pályázatáért és Gergely Péter 
(Va,;út1 Közlekedési Tagozat) 
.,Félvezetős tároló automatika" 
c. oályá7atáért : 

II. díjat kapott Farán�l 
Gyula (Va,;útl Közlekedési 
Tago7.at) ,.Vonalkoncentráto1 
üzemtrányitás céljára" e. pá
lyázatáért. 

Pálvamunkájukért és ter
melki in,akorlatos doll(o7.a
tukért a miniszter 31 hallga-

K E R ESZT R EJTV É N Y  
Vlznlnte,; : 1. A swclilpolltlkal 

célkituzések két jelentős pontja. 
(Folytatás a függ6leges 16-ban.) 
13. A levélnek van. 14. Mese, 
monda. 13. Nem áll biZtosan. 16. 
Eledele. 18. Kutyája. 19. Nem jó 
természetű. 20. Egy zalai közséJ 
lakója, (ék. h!ány). 22. Zsidó pró
feta az ókorban. 23. Görög szi
get. 23. Ilyen tutó ts van. 26. 
Monte-Chrtsto vára. 27. Szemé
lyes névmás. 29. Ala.ktalan (gö
rög). 31. Római 49. 32. Be!, ke
verve. 33. Folyó Jugoo.zláviában� 
35. Belső kényszer. 37. Gyúrü 
alaku korallsziget. 89. Mezei ál
lat. 41. Szlnárnyalat. 43. Betaka
rít. 44. Az egyik égtáj. 46. Hires 
svéd fizikus. 48. Hunor és Magor 
anyja. 49. . • .  konda, óriáskígyó. 
50. Az ezllsl vegyjele. 52. Kacér. 
M. Országos Tanács. 55. K. e. 56. 
FranMa város. 57. Belga város. 
59. Pengetős hangszer. 61. Nem 
valami szép kérdés a telefonban. 
63. . , • Island, az USA egyik ál
lama. 65. Erődítmény. 67. Német 
névelő. 68. Letelepszik, ha helyes 
a s,órend. 69. Középkori sapka. 
71. Angol város. 

F0gg6le,:es: l. Jul(OSZ!áv folyó. 
3. Ilyen nyúl ts va.n. t. Vakbuz. ... 
gó. Idegen szóval. 5. A mai na
pon. 6. Férfinév. 7. Azslal siva
tag. 8. Rémes közepe. 9. A sza
martum vegyjele. 10. Heves me
gyei község. 11. Nemcsak te. 12. 
. • .  és Ma�62 1'1. Hires holland 
sajt, 19, Borsod megve1 közsé�. 
21. Orosz szentkép, tárgyragl?al. 
22. Vonatkozó névmás. 24. Ké
miai elem. 26. A"z olaj egy faj
tája. 28. Gourmand. 30. A kőszén
kátrány egylk mellékterméke. 32. 
Vajon bor? 34. Egyetemek dio;z
terme 38. Swel a vé�én flamand 
festő 38 A tantal veg,rJele. 40. 
tgekötO. 42. Francia város. 45. 
. . .  Hypoollte (1828-1893) francia 

tudós, !ró. 47. A Genfi-tó m�s 
neve. 5l. Piros, németül. 53. 
Vissza :  a hegedO tartozéka. 56. 
T6bb helységnévben megta,lálha
tó, (utolsó kockába kettősbetO). 
58 . • .  Gusztáv (1862-1942). mat„ 
matikus. 59. Lóvontatt.a kis vas
úti kocsi. 60. Dalmát város. 62. 

Olasz pénz. 64. Halom páratlan 
betuí. 65. Tejtermék. 66. Védett 
kikötőhely. 69. Béka. hangtalanul. 
70. Személyes névmás. 71. Gyár a 
közepen. 

BekO!dendő : vizs-zintes 1. és 
fol�'tatásaként a függőleges 16. 
Bekilldésl határid6 : 1974. március 
10. 

Az elclzll keresztrejtvény he
lyes megfejtése : Vita a MA V 

KollekUv Szerződés végrehajtá
sáról, módositásáróL 

Egy-<!gy k6nyvet nyertek az 
1914. évi 2. Sl.ámunköan mcgJe„ 
lent kereszt.rejtvény helyes meg
fejtéséért: Kormány Erzsebct 
6763 Szatymaz, Május 1. üt 3. ; Dr. 
Balogh Rezső 4400 Nyiregyháza, 
Felszabadulás út 13. ; Kocsis Péter 
2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály 
űt 3!a. ,,B" lépcsőház I. em. 4. : 
Nagv Klára 7400 Kaposvár, Hu
nyadi J. u. 32. ; Bárc;ony Zolthn 
4025 Debrecen, Vöröshadsereg űt,.. 
ja 43 a. v. 3. 
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a MAGYAR VASUTAS 

MISKOLCI VSC-BVSC Megjelent 

Ki lesz a bajnok az Északi csoportban? 
a BVSC Híradó 

,,Büszke vagyok a tanítvá
nyaimra'" - nyilatkozza a vi
lághírű vívószakember, dr. 
Bay Béla, a BVSC Híradó leg
frissebb, 5. számában. A spor
tolók, sportvezetők nyilatkoza
taival, képeivel gazdagon il
lusztrált lap segítségével be
tekintést nyerhetünk a fővá
rosi vasutas klub életébe. Meg
ismerhetjük a klub tavalyi 
mérlegét és az idei terveket. 
A lap riportot közöl dr. Ka
muti Jenőről, az elmúlt év leg
eredményesebb tőrvívójáról és 
Gergely Gábor válogatott asz
taliteniszezőról. Olvasliatunk a 
.,jegesek" örömeiről és gond
jairól. a műugrókról, labdarú
gókról. vízilabdázókról, teni
szezőkről és a sakkozókról. A 
vidéki körsétában a győri test
vér egyesülethez, a MA V DAC· 
hoz látogatott el a krónikás. A 
lap 3 Ft-os ár�n a vasúti szol
gálati helyeken és a hírlapáru
soknál kaphatók. 

Körséta az NB II-es vasutas csapatoknál 

Legutóbbi számunkban be
számoltunk a labdarúgó-baj
nokság első osztályában sre
replő Szombathelyi Haladás, 
továbbá az NB I. B-ben ját
szó Győri MAV DAC és a 
Debreceni VSC tavaszi készü
lődéséről. Ezúttal a nyolc NB 
II-es csapat vezetóinél éroek
liídtünJc : milyen várakozással 
tekintenek a közeli rajt elé? 
EI'rő! szól mositani beszámo
lónk. 

M'..V,JCOLCI VSC: 

Károli József, a k:1u:b ügy
vezető el.nöke elmondta, hogy 
a csapat az őszi srezonban 
100 százalékig megv,a,J.ósította 
elképz,eléseiket. 

- Huszonkét pontot ter
veztünk, s ennyivel zártuk az 
évet - hangsúlyozta. - Az 
volt a „taktikánk", hogy va1a
mennyi hazai mérkőz,ést meg
nyerjük, idegenből pedig egy
egy pontot hozzunk haza. Igaz, 
előfordu11t, hogy itt-ott vesz
tettünk, de máshol behoztuk 
ezt a hátrányt. Csapatunk be
csületesen, komolyan készült 
fel a tavaszi szezonra, válto
zatlanul jó pálya várja a 
nyitányt. Örvendetes., hogy 
nem csökkent nézőszámunk, 
tehát közönsét,"ilnk hű  ma
radt. Szeretnénk megnyerni a 
bajnokságot;. 

BVSC: 

Az ősszel új edző, Mezei 
Györ/}1/ vette át a csapat irá
nyítását, s kemény kézzel lá
tott munkához. A fővárosiak
nak akadtak sz.ép, bravúros 
győzelmeik, de kisiklásaik is. 
· - Szeretnénk versenyben 

zésére. !gy aztán egy-egy sé
rülés a1aposan megzavarhatja 
a terveket, bár bíznak abban, 
hogy a jelenlegi 10. helyről 
előbbre rukkolnak, az 5-7. 
hely a cél. 

- Védelmünk a fő erőssé
günk, Karsai, Mester, Szabó 
ooks?..or b.··itűenően helytáJlt -
mondtáik a k!Jubnál. - Nem 
véletllen tehát, hogy nem kap
tunk túl sok gólt. Ta<vaszi sor
oolásun.k kedvező, nyolc mér
kő2lésünket olmhon játsszuk, az 
első visz.ont idegenben, Veszp
rémben a Bakony Vegyész el
len kerüJ sorra. 

t.JEGL"IIDI VASUTAS : 

A klub egykori játékosa, 
Nagy János irányítja tavaly 
óta a ceglédiek edzéseit. öt
letekiben és tervekben nincs 
hiány. Az edző többek között 
azt sreretné, ha minden posz
ton két !17.0llOS képességű já
tékosa lenne. 

zkseket mindig vendégségben 
kellett megtartani, mert sajá-t 
pályájukat felújították. Halász 
Antal ügyvezető elnijk így 
nyilatkowt;t: 

A Keleti csoportban 
csak három csapat kapott ke
vesebb gólt, mint mi, még
sem tudbunk előbbre lépni. 
Ebben a csatársorunk a lu
das, amely mindössze 11 al
kalomma.J ért el gólt, a leg
kevesebbet a;z egész mezőny
ben. Rábai László edzőnek a;z 
egyik legfontOGabb feladata. 
hogy fe'.1.javítsa a támadósort. 

SZOLNOKI MÁV: 

A város vasutas.klubjának 
labdarúgói egykor a hazai él
vonathoz tartoztak, most vi
szont az NB II-ben van a csa
pat, s bár a já<tékosoknak 
igyekeznek minden lehetős.é
get bizt.ositaini, nagy kérdés, 
hogy mi lesz a tavaszi találl.
koz.ókon. 

- Csapatunk fiatal, az át- - Sajnos, messze vagyunk a 
l.a,gos életkora mindössze 22 év régi szép sikerektől, s talán 
- mondta Utassy József, a ez jutott eszükbe azoknak 
Ceglédi Vasutas elnöke. akik akkor a legjobb csapatok 
Tudjuk. idő ke!L amíg kiallia- közé tartozó S:rolnok játékosai 
kul'hat a mostaninál ütőképe- voltak - mondta Hangya Mt
sebb együiútes, de mégis azt hály ügyvezető elnök. - Hor
várjUJk a tavaszi évadtól, hogy váth, Csabai, Szántó, Selme
a jelenlegi 9. helyről legalább czi, Kolláth több mint 30 év-
kettővel előbbre lépjünk. vel ezelőtt a magyar kupában 

SZEGEDI VSE: győztes együttes tagjai voltak, 
most összefogba.k a jelen.legi 
csapat segítésére. Végigkísér
ték az alapozást, s a továb
biakban is igyekeznek támo
gatást nyújtani Himer István 
ed:z.ónek is. 

Swmorúsá.got okozott a Ti
sza partján, hogy november 
végén az urolsó bajnoki talál
kozó után csak a 12. helyen 
végzett a csapat. Ebben közre
játswtt, hogy a hazai mérkó- Kozák Mihály 

HATVANBAN: 

Átépítik 
az MHSZ-löteret 
Hatvanban tanácskoztak a 

vasutas szakszervezet, a járá
si és városi M HS:3 képviselői, 
a MA V MHSZ lőtér ujjá�pí
tése ügyében. A tanácskozás 
összehívása sürgető volt, mert 
a lőtér jelenlegi állapotában 
nem hogy versenyek rendezé
sére, de még az edzések biz
tonságos lebonyolítására sem 
alkalmas. Az előzetes tervek 
szerint az új technikai beren
dezések beszerzéséhez és az el
avult épületek újjáépítéséhez 
mintegy 500 ezer forint szük
séges. Ezen fel ül 300 ezer fo
rintot tenne ki az a társadal
mi munka, amit a szocialista 
brigádok tagjai és maguk a 
sportolók ajánlottak fel. 

maradni az első heJy megszer. ;-----------------------------------------

zés,é,ért vívandó kü2xielemben 
- nyilatkozta Perlaki István, 
a BVSC el.nöklhelyettese. -
Jelenleg 3 ponttal vagyu,nk le
maradva a vezető Miskolc 
mögött, nem reménytelen a 
helyzetünk. ŐSS7Jel. Szarka 
Hosszu, Törőcsik, Kaszás � 
még néhányan többnyire jó 
iáitékk:al T'UJkikoltak ki, de hogy 
terveink megvalósu,Jjanak, kü
lönösen a középpályán és a 
csatársorban kell további fejlő
dést elérnünk. Nagy csatákat 
váirunk, s lehet, hogy az utol
só fordulóban éppen Misko!
con dől el az első hely sorsa. 

DUNAKESZI VASUTAS: 

A főváros környéki csapat 
ősszel került az NB II-be s 
akkor úgy tervezték, hogy a 
bentrna.radás az elsődleges cél. 
Ezt j6'Val túlteljesítették. hi
szen az 5. helyen állnak. 
Treszler Imre, a klub vezető
ségének tagj,a s megelégooet
ten mond>ta : 

- Osztatlan örömet váltott 
ki, hogy sikerült 18 ponttal 
zárni az őszi idényt, de az.t is. 
tudja mindenki : nehéz lesz az 
5. helyet megtartani. A sikert 
Borbély András, az új edző. 
továbbá a szakosztályvezetés 
és a jáité.1-osok jé együtl:mű
köd-ésének tulajdonítjuk. A 
legtöbb mérkőzésen Kollár, 
Szabadi, Hönsch és Pollák 
jó teljesítményt nyújtott. Erő
sen ailapozott a csapat, vár
jlllk első ellenfelünket, a 3. 
helyen álló Ózd együttesát. 

Pl!:CSJ VSK : 

Horváth László. a csapat 
edz.ője nem volt könnyű hely
zetben az őszi szezon kezde
tén, mert több új játékost kel
lett „beépítenie" a csaoatba. 
Ho/}1/ ez mennyire sikerült, azt 
a pécsiek 3. helyezése mutat
ja. Mindössze 1 pont választ
ja el őket az elsőtől. 

Január 7-én kezdtük 
meg a felkészülést, s az utób
bi időben már napi két ed
zést tartotr a csapat - mond
ta az edző. - Az e'.őkészü!e
ti mérkőzéseken több taktikai 
variációt is kipróbáltunk. de 
sok a tennivaló még techni
kaila� is. A véde:em a fő 
eröss�n•k, a középpályán és 
a csatársorban kell javu,lnunk. 

sztKESFEHtRVARI MAV: 

Nagy gondjuk a fehérvá
riaknak. hogy kevés a jáité
kosuk. mi;idö-<sze 16-an állnak 
Balogh László edző rendelke-

VERÖCI, HONFJNÉ, SAX 

Válogatott sakkozók a Vasútépítő Törekv, sben 
Ritkán fordul el.ó, hogy va

laki gyermeke érdeklődése, 
vagy sikerei alapján keresi 
és találja meg helyét egy 
sportág társadalmi munM.sai 
között. Verőci Béla, Verőcí 
Zsuzsa nemz.etlközá mester 
édesapja mosolyogva emJéke
zik vissza azokra az estékre, 
amikor sakkozni tanította 12 
esztendős fiát, Bélát. Feltűnt 
neki. hogy e magyarázatokra 
kislánya, Zsuzsa, ak.i mindig 
ott sündörgött a sak'ktáb'.a 
körül, jobban figyelt, mint 
bátyja. Nem sokkal ezután 
egymás után mérkőzésre hívta 
ki a családtagokat. ,,Magam � 
elhűltem - mcxndja az édes
apa -, hogy milyen imponáló 
!ölén.nyel szerezte meg első 
,,családi" győzelmeit . .  _,, 

Tizenöt évesen sakkmester 

Zsuzsa pályafutása ezután 
töretlenül ívelt felfelé. Asztal
hoz ült Budapest úttörő sakk
bajnokságán és pontvesztes-.ó.g 
nélkül szerezte meg első baj
noki címét. Tizenkét éves volt, 
amikor a felnőtt versenyzők 
országos bajnokságán a kö
zépdöntőig jutott el, majd két 
év múlva a döntőnek is rész
vevője volt. Tizenöt éves és 
má-s sakkmester. Ismét két év 
múltán az oberhau:seni csapat 
VB - a sakkolimpia - ha
todik helyén végzett magyar 
csapatának legjol>b pontszer
zője, 12 játszmában 10 pontot 
gyűjt 1969-ben Lublinban, a 
női sakkoLimpia ezüstérmes 
magyar csapatának tagjaiként. 
S közben nem kisebb sikert 
ért el, mint azt, hogy legyőzte 
a Szovjetunió többszörös baj
nokát: Alexandriát. 

A sakkozást - sportszerűen 
- a józsefvárosi sportiskola 
szakosztályában, Papp Béla 
iránvítása mellett kezdte, 
majd átlépett mai egyesületé
be, a Vasútépítő Tört>kvés SK
ba, ahol Alföldy László szak
oktató kezdett fogla:Jlkozni ve
le. 

Az OB I I-es nói csapat, 
amelyben Verőci Zsuzsa és 
Honfi Károlyné nemzetközi 
mester Is szerepel. tavaly a 
bajnokság kilencedik helyén 
végzett. E két kiváló verseny-

ző mellett még a 23 es:ztendós sakfk-emlékversenyt. Ez a via
Sax Gyula nemzetközi mester dal - annak idején - a ma
kiemelkedő eredményeinek gyar női sakksport fellendítő
van na.gy szerepe al>ban, hogy je volt; talajt adott ahhoz, 
a csapat jól megállja helyét a hogy 1969-ben Lublinban 
mezőnyben. Sax tíz.éves kora ezüst-, 1972-ben Skopjében 
óta tagja a szakosztálynak, bronzérmet szerezzen a sakk
ifjúsági Európa-bajnok, az olimpián rajthoz állt magyar 
1972-es skopjci sakkolimpia nói csapat. Lublinban a há
ezüstérmes magyar csapatártak romta.gú magyar csapatban 
ta_gja. Most Olaszországban Verőci és Honfiné személyében 
ket versenyt is nyert, s e!só- . két versenyző a szakosztá
ízben teljesítette a nernzetkö- lyunkb61 került ki. 
-zi nagymesteri normá t. Zsu
z..;a az 1973. évi magyar baj
nok, Honfiné a nők, Sax a 
férfiak egyéni verseny,•ben a 
negyedik helyet érte el . 

Segít a főnöhég 

Dr. Szily József nemzetközi 
mesteredző vezetésével na
gyon szoi·galmas munka folyik 
szakosztályunlcban - mondja 
Verőci Béla szakosztálvvezető, 
aki 1960 óta tevékenykedik a 
szakosztálynál -. Különösebb 
reményeket, további el.órelé
pést egyelőre azért nem táp
lálha tunk, mert az. említett 
három nemzetközi mester mel
lett főleg diákok, szenvedé
lyüknek áldoz,ó lelkes sakk
barátok adják a csapat többi 
tagját. Arra viszont érthetően 
büszkék vagyunk, hogy a Vas
útépítő Törekvés SK az or
szág egyetlen olyan sportköre, 
amelynek a sakkszakosztá.lya 
vívta ki magának a legkiemel
kedőbb helyet, az öt szakosz
tály közül. 

Az eredményességben na.gy 
szerepe van a bázisszerv : a 
MA V Budapesti Építési Fő
nökség vezetőjének, a sport
kör tá-r-sadalmi elnökének, Pék 
Istvánnak, alti akárcsak 
Schembek Géza főkönyvelő és 
Erki Béla, a szakszervezeti 
bizottság titkára nagyon sok 
segítséget ad a versenyzők
nek. 

- Nem volt olyan kéré
sünk, amelyet a főnökség ve
zetője ne teljesítene - mond
ja a szakosztályvezető. - Eb
ből a segítőkészségből fakad, 
hogy minden évben nyár ele
jén a főnökség balatonszépla
ki üdülőjében, az. idén már 
12. alkalommal rende?Jieti meg 
a Hámán Kató országos női 

A szakosztálynak mintegy 
ötven tagja van ; szép szám
mal a főnökség do!gozój_ Ve
rőci Zsuzsa MA V főtiszt Sax 
Gyula tiszt, Honfi Kár�lyné 
mé_r1;ö�-íóintézó, ő az Anyag
ellátási Igazgatóságon dolgo
zik. A csapat tagja még Zs. 
Molnár Dezső főfelügyelő és 
Szögi János műszaki tisztvise
lő is. Verőci Béla intézői rang
ban, s mint csoportvezető 
1971 óta dolgozik az. épít.ési 
főnökségnél. 

Edzés hétfőn 

és csütörtökön 

A sa.kksza.kosztády otthona 
a főnökség Hunyadi Jáno.s ut
cai székházában van. Heten
ként két alkalommal : hétfőn 
és csütörtökön 17 órától éled 
itt a fehér-fekete mezők vi
lága. Minden alkalommal 
előadást tart a saikkozólcnak 
dr. Szily József mesteredző, 
azután játék következik. Az 
idősebbek na,gy érdek.lőd:éssel 
figyelik a fiatalabbak kibonta
kozását és bennük Verőci 
Zsuzsa és Sax Gyula utódait 
reméli.K. Van is fantázia né
hányukban, például a 10 esz
tendős Rívó Gáborban, aki 
általános iskolás. s Egerben 
az. úttörő Olimpia kisdobos 
egyéni sakkversenvének har
madik helyezettje iett: 

- Nem lehet különösebb pa
naszunk; minden lehetőséget 
megkapunk a rendszeres fel
készülésre, az eredményes 
szereplésre - mondja a szak
osztályvezető. - Bízunk ab
ban is, hogy egyre több vas
utas és családtag keresi fel 
edzéseinket. Szívesen várunk 
minden érdeklódöt. 

Maros László 

- Unnepélyes brigádgyűlé
seket tartottak Uatvan állo
más szocialista brigádjai. Ér
tékelték az elmúlt évi ered
ményeket, egyben - a szoká
sosnál korábban - idei válla
lásaikhoz meghatározták a so
ron következő feladatokat. Va
lamennyi brigádértekezleten 
részt vettek és útmutatásaik
kal, javaslataikkal segítettek 
a g-amasági, párt- és sza.k5zer
vezeti vezetők is. A brigád
gyűléseket baráti vacsora, kö
zös szórakozás zárta. 

- Szellemi vetélkedó. Lö
kösháza és Curtici határállo
máson az 1962-ben alakult és 
tavaly aranykoszorút nyert 
Kossuth szocialista brigád csa
pata lett az első, amelynek 
tagjai : Simon Lajosné, Vág
völgyi Mátvás, Karsai Mihály, 
Pacz József és ónodi Mihály. 
A Békéscsabán február 26-án 
sorrakerülő csomóponti elő
döntőben ez a brigád képvise
li a közös határállomás. illetve 
Lös:ösháza szocialista brigád
jait. 

19'74. FEBRUAR UI. 

- Határidó elótt. Szocialis
ta szerződésben foglalt válla
lásaik teljesítésével és a MAV 
Vezérigazgatóság 6. szakosz
tálya védnökségével működ
nek együtt a Godisa-Abaliget 
közötti vonalrész korszerűsí
tését, a 325 millió forintos be
ruházást végző vasúti és nem 
vasúti szervek, főnökségek 
dolgozói. Felajánlották, hogy 
az 1974. december 31-re terve
zett határidőt november 7-re 
előrehozzák. 

- Els5segélynyújtókat kép
zett ki a Landler J€'11ő jármű
javító vöröskeresztes szerveze
te a jól sikerült tízhetes tan
folyamon. Az üzem 46 dolgo
zója közül tizenöten arany-, 
tizenheten ezüstjelvényt sze
reztek a vizsgán. Részükre az. 
idén hat- és tízhetes tov:füb
képző tanfolyamot i ndítanak 
az Országos Mentőszolgálat 
közreműködésével. 

- Kiváló iljú szakmunkás 
címmel tüntették ki Smidt 
Ilonát, a gyomai XVII-es pá

_____________ _, lyamesteri szakasz kertészét. 

A Hivata!os Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következó
ket : 

Az S. számból: 100953/J.974. A 
MA V Kollektiv Szerződés 1973. 
évi végrehajtásáról szóló beszá
moló és az 1074. évi Fi.l�gelék ter
vezetének vitája. 

115603/1973. Közlekedő vonatokkal 
kapcsolatos balesetelháritási tevé
kenység, Uzemveszélyes kocsisé
rülések felfedezéséért járó jutal
mazás és a kHJzetés szabályozása. 

A 6. számbó l :  10658311974. A MA V 

Tisztképző tanfolyamot végzett 
dolgozók kinevezése. 

101025!1974. Pályázati hirdetmény 
a békéscsabai. a bodrogolaszl, a 
kaposvári, a kőszegi, a répceszent
györgyi és a szegedi MA V nevelő
otthonokba történő ftyermckfel ·é
telre az 1914-75. tanévre. 

A szerkesztőség üzeni 

Szücs Ferenc Hatvan; Fogas Pál 
Sze..-rtte.s ; Pacz József Curtici ; ug
lyal Sándor, Bakó János, Pál Ist
ván Miskolc : Bognár Károly. Mol
ná.r Józse.r Tapolca; Halmai János 
Pécs ; Aszalós Sándor, Tabán�"i 
Pálné, Szervei Attlla, Budapest, 
Tóth Tibor Kiskunhalas; Boldi
zsár Gyula Békéscsaba i Mat'kos 
József Zalaegerszeg; Nagy József
né Kecsken,ét: Csizmazia Béláné 
Szombathely : tevPletket lapunk 
anyagához telhaszn:\ljulc. 

Szakács Dánielné Bpest : Papp 
János Hatvan ; Győrffy Kálmánné 
Gyöngyös ; Dell János Hajdúbö
szörmény ; sasvári Ferenc Eger; 
Szücs J'özsef Battonya; Kelemen 
István Szolnok ; Polai Sándor 
Nagykanizsa ; özv. Devecsal And
rásné Sukoro ; leveleiket urctékes 
helyre továbbítottuk. 

Munkatársa, Kruchió Gábor 
a Si:akma ifjú mestere címet 
nyerte el. A kitűnően sikerült 
vizsga előtti felkészítésben 
szerepet játszott. hogy Asvá
nyi Lászlóné, a kertészet veze
tője és Psenák Pál il:ertész
mérnök következetesen tanít
ja, oktatja a fiatalokat. 

- Háromszáz százalék! 
Hatvani villamos mozdonyve
zetők tartoznak a Farkas Ist
ván által vezetett Alkotmány 
szocialista brigádba. Ennek 
tagjai az elmúlt évre vállalt 
480 óra társadalmi munka he
lyett 1330 órás, mintegy 30 OOO 
forint értékű munkát végez
tek, többségét az általuk pat
ronált 2. számú általános is-
kolában. Az iskola tantestület.e 
levélben mondott köszönetet a 
a szorgalmas brigádnak. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő : Gulyás János 

Felelős szerkesztő : Visl Ferenc 
szerkesztőség : 

1068 Boest VI .• Benczúr utca u. 
Telefon városi : 229-872, 

üzemi : 19-71. 
Kladja és terjeszt!: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 BpP.Sl VU., Rákóczl út 5f. 

Telefon : 224-819 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 216-11 859 

Szikra Lapnyomda 

� 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSA ! 
lgazgatósógaink különböző szolgáloti helyein becsületesen 
helytá lló dolgozóink előtt is ismeretes az egyes munkokö
rökben meglevő létszámhiány, amely miott sokszor többlet
felodatokot kell vállolniok és egyes munkakörökben o köte
lező munkaidőnél többet kell teljesíteniök. 
A munkaerő-utánpótlásban, a meglevő létszámhiány enyhí
tésében nagyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink ozzal, 
hogyha lokóhelyükön ismerőseik között megfelelő cropagon
dót fejtenek ki. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségizett, illetve az általános iskolo 8 osztályát elvégzett 
18-40 év közötti férfiokot :  

kocsi rendezőnek, 
saru kezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezé! kezelőnek, 
vonatfékezőriek, 
vonotvezetőnek. 
Női dolgozókat :  
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztórosnok, 
jegyvizsgólónak. 

A budopesti pályaudvarokon, elsősorban Budapest-Ferenc
város és Rákosrendező állomáson kiemelt bérezést, korszerú 
munkásszállóst biztosítunk. 
Várjuk a vasutos dolgozók hozzátartozóit barátait ismerőseit 
bá_rmely budopesti, il letve lakhelyéhez l�gközelebb eső állo
mason. 



A szokszervezel 
ojóndéko 

Szín::!s tévé, rádió ... 

Kedves esemény zajlott le 
február 22-én Budakeszin, a 
MA V Tüdőgyógyintézetben. A 
cemrégiben átadott rehabilitá
ciós pavilon betegei részére a 
Vasutasok Szakszervezete szi-
11$5 televíziót, Riga rádiót, 
olajfestményeket, tussrajzot 
ajándékozott. 

Az ünnepélyes keretek kö
zött átadott tv-készüléket a 
mitnkatherápiás részleg egyik 
helyiségében á!!ították fel, 
ahol a szőnyegszöv.§s és egyéb 
hasznos munka egyúttal kel
lemes szórakozással is páro
sul. 

Az értékes ajándék elisme
rése az intézet eddigi eredmé
nyes gyógyító munkájának, 
emellett biztosítja azt, hogy a• 
betegek intézeti tartózkodásuk 
ideje alatt is kapcsolatot tart
hassanak a külvilággal, szem
léltető módon tudomást sze
rezzenek a napi eseményekről 
$ a therápiás kezelés mellett 
a szórakozás is elősegítse 
egészségük javulását. 

A színes tv első adásának 
"1.egtekintése után az intézet 
betegei nagy öt·ömmel számol
tak be élményeikről, s az aján
dékokat az intézet vezetőivel 
együtt köszönettel fogadták. · 

P. K. 

FEHÉRASZTALNAL ... 
A szegedi számviteli főnök

ség szakszervezeti bizottsága 
és KISZ-szervezete baráti ösz
szejövetelre hívta meg a 11yug
díjasokat. Az idős vasutasok 
fehérasztalnáJ, vidám hangu
latban elevenítették fel sokéves 
szolgálatuk eseményeit, és be
számoltak: arról, hogyan tel
nek napjaik. Itt-ott az unokák 
fényképei is előkerültek. 

A KISZ-titkár és a főnökség 
vezetőjének üdvözlő szavai 
után Farkas József és Faggyas 
László mondott köszönetet 
nyugdíjastársai nevében a ked
ves meghívásért. 

VILÁG PROLET Á�JAI, EGYESÜLJETEK! 
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EBBEN AZ ÉVBEN: 

11,S millió tonna áru érkezilt: 
vasúton a Szovjetunióból 

Magyar-szovjet vas1íti áruszállítási tanácskozás Budapesten 

Az OSZZSD tagországok közötti vasúti export-, import
miniszteri konferenciája dön- és tranzit áruszállítások fel
tésének megfelelően, a ma- adatait. Megálla1>ították, hogy 
gyar-szovjet vasúti áruszál- 1973-ban a Szovjetunióból Ma
lítások ez evi volúmenét gyarországra és Magyaror
agyeztető tárgyalásokat feb- szágról a Szovj,etunióba irá
ruár 11-15 között Budapesten nyuló áruszállítások e<'oYaránt 
tartották. A megbeszélés!>kre meghaladták a tervezettet. A 
N. A. Gundobinnal., a Szov
jetunió közlekedési minisztere 
első helyettesének vezetésével 
magas.szintű swvjet vasúti 
küldöttség érkezett hazánkba. 
A kül<löttség tagja volt G. 
Bogdanovics, a Lvovi Vasút
igazgatóság vezetője Is. A ma
gyar delegációt Rödönyi Ká
roly közlekedés- és J?OStaügyi 
minisztiériumi államtitkár ve
zette. 

A MAV Vezérigazgatóságán 
tartott ötnapos tanácskozáson 
értékelték az elmúlt évi ere<l
mé.nyeket, egyeztették Ma
gyarország és a Szovjetunió 

kat segít majd az is, hogy 
szovj,et szakértők közreműkö
désével kido1gozták Záhony 
átrakókörzet információs rend
szerét, melynek első üteme
k€Ilt R-10 típu5ú számítógé
pet helyeztek üzembe. 

A KGST Közlekedési 

A Törekvés Müvelődési Központban 

Umiepi me/emlék.ezés 
11 szovjet hadsereg megalakulásáról 
A szovjet ha<lsereg és hadi

tlotta megalakulásának 56. év
fordulója alkalmából február 
21-én ünnepi megemlékezést 
rendezett a Magyar Szovjet 
Baráti Társaság, a VasutaSj)k 
Szakszervezete budapesti te
rületi bizottsága, a MA V Bu
dapesti Igazgatósága és a Ma
gyar Honvéde1mi Szövetség 
budapesti vezetősége. 

A Törekvés Művelődési 
KözJ,)Ont színháztermében 
megtartott iinnepi eseményen 
részt vett Somogyi Sándor, az 
MSZMP Budapesti Biz.ottsá
gának titkára, dr. Tóth József, 
a Külügyminisztérium főosz
tályvezetője. Ott voltak a bu
da pe,ti fegyveres ,testü1etek, a 
rendező szervek kér>viselói, az 
MSZBT és a Külügyminiszté
rium több vezető beosztású 
munkatársa. Részt vett az ün
DeJJ$�en D. J. Oszadcsi.j ve-

kat az ala!}elveket, egyezmé
nyeket, javaslatokat, amelyek 
a tömegpusztító fegyverek al
kalmazásának msgti!tását sür
getik. 

Ez.után arról bes-z.élt, hogy 
hazánk a haladás élén járó 
Szovjetunió ol<lalán minden 
erejével , igyekszi.k hozzájá
rulni a népek barátságának 
megszilárdításához, az embe
riség igazi érdekeinek m<éltó 
kér>viseléséhez a különböző 
nemzetközi fórumokon. 

Az ünnepi beszéd elhang
zása után F. K. Iscsenko re
p-ülő a.Hábornagy, a szovjet 
déli hadGeregcsoJ,)Ort képvise
let<ében köszöntötte az ünnep
ség részvevőit, majd a Magyar 
Néphadsereg Vörös Csillag Ér
demred.del kitüntetett művész
együttese adott nagysikerű 
műsort. 

N. A. Oundoilln, a SzlJ'Vje,tUn.ió kö:íldí:�dési ntihiS-zCeréitek élsó 
helyettese és Rödönyi Károly államtitkár aláírják a megálla

podást 

fe1ada.tok awnban tovább nó
nek. A Szovjetunióból 1974-
ben 11,5 millió tonna áru ér
kezik a vasúton, ami közel 12 
százalékos növekedést jelent. 
A Magyarországról szállításra 
kerülő áru mennyisége várha
tóan 1,7 millió tonna lesz, 
am.i szintén eme1kedést· mutat. 

A tángyaláwk során intéz
kedéseket hoztak a vai;úti jár-. 
művek és berendezések jobb 
kihasználására,' a kocsital'tóz
kodási idők csökkentésére. A 
szállítások minőségének javí
tását szolgálja az is, hogy a 
jövőben nagyobb mértékben 
alkalmazzák a korszerű mód
szereket, növe/(Szik a konténe
res éS rakodóLa.pos szállítások 
aránya, gyorsitják és tovább 
gépesítik az átrakásokat. So-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

landó Bizottsága határozatá• 
nak: megfelelően a tárgyaláso
kon körvonalazták az 1975. 
évi várható áruszáJ.lítási fel
adatokat is azzal, hogy a vég
leges volumeneket a jövő évi 
tárgyalásokon határozzák meg. 

A megbeszélések eredmé
nyeixől február 15-éri Rödönyi 
Károly és N. A. Gundobin 
jegyzőkönyvet írtak alá. Az 
aláírásnál ott volt dr. Csanádi 
György, közlekedés- és posta
ügyi miniszter és Urbán Lajos, 
a MAV vezérigazgatója. 

Magya.TOrszági tartózkodása 
so:rán N. A. Gundobint fo
gadta d·r. Tímir Mátyás mi
niszterelnök-helyettes és dr. 
Csanádi György közlekedés
és l)OStaügyi miniszter. 

Dr. Ba.Iá:is Aikos 
zérőrnagy, a Szovjetunió Bu-_________________________________________ _ 
dapesti Nagykövetségének ka
t-0nai- és l<égügyi attaséja, to-
vábbá az ideiglenesen hazánk
ban állomásozó szovjet d<éli 
)ladseregcsoport és a Bu<lapest 
nev<ét viselő szovjet katonai 
alakulat parancsnokságának 
tübb magasrangú tisztje. 

Az ünnepséget Kelemen 
Győző, az MHSZ Budapesti 
Szervazetének ti(,kára nyitotta 
meg, majd Nagy Mária, a Ma
gyar Szovjet Baráti Társaság 
főtitkára mondott ünnepi be
szédet. 

Bevezetőjében visszatekin
tett az 56 évvel ezelőtti ese
ményekre, a szovjet hads�reg 
meg'Születésének körülmé� 
nyeire. 

- A szovjet fegyyeres erők 
létének célja kezdettől fogva 
változatlan: védeni a munkás
paraszt hatalmat, testvéri szö
vetségben oltalmt1.zni minden 
népet, amely ezt a hatalmat 
már megszerezte„ segítegi azo
kat, akik an,nak megszerzésé
ért küroenek - hangoztatta a 
szónok. - A Szovjetunió kez
dettől fogva olyan nemzetközi 
légkör kialakítására töreke
dett, amelyben nem a 'fegy
vereké a döntő szó, hanem a 
tárgyalásoké. A szovjet kül
poli Uka sorra dolgozta és dol
ll9ZZa ki napjain,\tban js azo-

A békéscsabai új szociális épület 

(Tudósítás a 4, oldalon.) 

Nemcsak kötelesség, hivatás is 

,,,..,,.....,...,_._..,..�_ ... 
. ......,._· ,,, (Riport a z. oldalon) 

Március 8., 

a nemzetközi nőnap 
1910 óta minden év már-

nemzetközi 
harci napja. A békéért, az 
egyenjogűságért, a társadalmi 
megkülönböztetés megszünte
téséért folyó seregszemle nap
ja. 

Áz elmúlt 64 év alaitt na
gyon sok válto2'Jás tör,tén,t a vi
lágon a nók él.;tében is. Nem 
egyforma mértékben ugyan, 
de szinte minden országban 
javult a nők helyzete a társa
dalomban, a munkában, a csa
ládban. A .szooialtl...-sroa v11ág
rendszer létrejöttével ailapvetó 
váJtomsok követke'lltek be a 
nók életében.. 

Ezen a napan szerte a vi
lágon megkülönböztetett fi
gyelemmel fordulruak a ook 
felé. Mion<lenna,pi munkánk
ban mi is megállunk néhány 
percr.e, hogy k,ifejezzük ti.sz
te1etünket, eliis:merésünket a 
SZ'Oci•alizmus építésén murnkál
kodó ,ányokina,k és a&<zonyok
nak, a gyermekek nevelésén 
fáradozó édesanyáknak. 

Március 8-a azonban nem
csaik ürunep, ha!llem a számve
tés napja is. Vi=atekintés az 
eddig me�t útra, különös 
tekintettel ar,: MSZMP Köz
ponti Bizottságának 1970. feb
ruár 18-i, a nők politikai, gaz
dasági, szociális helyzetéről 
hozott határozatára. 

Négy év aJaitt számos köz
ponti intézkedés, á,!J.,ami ren
delkezés, vasúti utasítás, szak
szervezeti határozat vjJtj;e 
előbbre a do1gozó nők helyz,e
tének könnyítését célzó párt
határozat végrehajtását. Vá-
1.a.szt adott ez az időszak ama 
iJS, hogy noha a nők egyenjo
gúsága jogi és politiikai éi,te
lernben biztosított, érvényesü
lésüket még korlátozzák szem
léletbeli problémák, a gazda
sági lehetőségek. 

El kell ezt mondanunk an
nak ellenére, hogy a pártiha
tárooat megjelenése óba igen 
sokat tettünk a nők bérezésé
nelc, munkakörülményeinek 
_javításáért, társadalmi meg-. 
becsüle,ük<ért, . szakképzettsé
gük növeléséért, vezető mun
kakörbe állításukért, a gyer
mek.int<ézmények fejlesztésé
ért, az egyedülálló és sok
gyermekes anyák támogatá
sá<ért, a szolgáltatások javí
tásáért. 

Poll tikai szempontból az a 
legfőbb tanulság, hogy társa
dalmi fej1ődési1nk szolgála,tá
ban a nők politikai, gazdasá
gi, szociális helyzetére növek-

vő fügyelmet ke11 fordítani, 
Mindenekelőtt az emberek tu• 
datában fellelllető - és sok• 
s-zor fei sem tűnő - maradi• 
ságot kell legyőznünk. 

További erőfeszítéseket i.g'<é. 
nyel a nők gon<loLkodásmód• 
jának formálásában a kishitű• 
ség leküzdése. Ma már mind 
kevésbé hangz;a.n,a,k el ezt táp. 
íá,Jó megjegyzések. Egyre riit
kábban ka,pm•aik hangot olyan 
vélemények, hogy a nők a 
munkahelyen és a közéletben 
kevesebbre képesek, mint a 
férfi·ak. Lassanként komolyta
larunak, ma,rad,i,n,ak tartj� 
azokat, ak:�k így besrelnek. 

Mé-giis, a múlrt,nalk a mai fej� 
lődést gátló hatásai miatt, 
nem egyszer keU meggyőzni, 
bátorítani, kérni a nőket, hogy 
éljenek a bizcilomm.al, fogad.. 
ják el a közéleti megbízatiist, 
El még körükben az aktív pa
li tizálástól való ta.rtóZ!kodá:s is, 
Fokoz;n:i kell tehát erófeszité, 
sünket a nók poli<tikai képzé, 
sére, közéleti taipas2Jba:laitafil( 
gyarapítására. 

A sikeres tuda,tf0'!."11\áJág 
megköveteH: ' változtassunlc 
azon a gyakorlaton, hogy 4 
nőpoUtika megvalósításáról 
lényegében vagy . főképpen 
csa.k a nőknek · beszélünk. A 
határozat végrehajtása rem 
,/nökrói nóknek" mozgalom, 
hanem társadai1mi közügy. 
Leg,alább annyit tehetnek ér-, 
te a férfiak, különösen veze
tő beosztásbam, konkrét d&nité• 
seilkkel, és személyes ma..gatar• 
tást.ill<kail. 

Egyre Inkább tármdtahnl 
méretű fehlsmeréssé váft<Íik, 
hogy a nők helyzetével vmó 
rendszeres foglalkozás nap• 
ja:ink parancsoló sz:üklsÍégessé
ge, mert a nők szerepe tár• 
sadalmúnkban min<! nagyol>b
jelentőségű. Egyre többen töl• 
tenek be 'kettős hiviatást: csa
(ád.anyák és munkavállalók. 
Hozzájárulásuk a szocialista 
építéshez táraa<lailmi, n<épgaz
dasági fontosságú. 

Ez a felismerés tüooröződik 
a párt köze1múUba.n · hozott 
népesedéspolitikai irányelvei
ben, amely elsősorban az 

anyák helyzetén kíván javíta
ni, könnyíteni. E két fontos 
hatá,rozat társadalmunk követ
kezetes nőpoHtikáján,ak kife
jezője. Március 8-án akikor 
ünnepeljük igawn a magyar 
lányokat, asszonyokait, édes
anyákat, ha még következete
sebben harcol'llink n,a,gyszerú 
cé1ki tűzéseink valóra váltásán. 



2 1\UGYAR VASUTAS 

Nemcsak kötelesség� hivatás is ... Berényi Ilona: 

Tanulmánynak is beillő, 
sokirányú vizsgálódás alapján 
készült, őszinte hangvételű és 
elemző, összefoglaló jelentés 
ad számot arról: hogyan a.la
kult a nők helyzete a misk<1!ci 
vasútigazgatóság terül.etén az 
ide vonatkozó párt, valamint 
az ezt követő sMk.szervezeti és 
állami határozatok óta. Ami 
figyel.emre méltó ebben az ér
tékelésben: nemcsak eredmé
nyeket 5sszegez, hanem gon
dokra és sürgető feladatokra 
is felhívja a figyelmet, még 
pedig úgy, hogy megjelöli, 
milyen szerep hárul mindeb
ben a szakszervezetre. 

Többek között utal arra, 
hogy „felül kell vizsgálni a 
nők ,-észére tiltott munlcakö
röket, ugyanakkor foglalkoz
tatásuk lehetőségeit ki kell 
szél.esíteni. Központi intézke
déssel lehetővé kell tenni az 
igen alacsony bérszínvonal 
emelését a kisegí tó m unka.kö
rökben fogla1koztatott nódol
gozókná!. Ehhez kérjük a 
szakszervezeti szervek, első
sorban a szakszervezeti köz
pont hathatós támogatását." 

NEM IAMPÁNYFEtADAT 

Nyílt beszéd, egyértelmű 
Igény. De miről is van szó tu
lajdonképpen? 

A legfrissebb adatok tanú
isága szerint a miskolci vasút
igazgatóság területén 2815 a 
nódolgozók száma. A nők a 
legkülönfélébb beosztásokban, 
nagy felelősségtudattal és hoz
záértéssel Zátják el feladatu
kat. Ezt hangsúlyozza a Vas
utasok Szakszervezete Terü
leti Bizottságának vezetője 
Zombori La;os is, hozzátéve, 
hogy a nők helyzetének, élet
és munkakörülményei javítá
sára hozott határozatok vég
rehajtása nem kampányfel
adat, hanem folyamatos, ál
landó tevékenység. Minderről 
bárki azonnal meggyőződhet, 
ha a tények, eredmények, az 
adott helyzet alapján kezd 
vizsgálódni. Egy biztos: a 
szakszervezet állandóan figye
lemmel kíséri az említett ha
tározatok szellemében készült 
intézkedési tervek végrehaj
tását, így azonnal és operatí
van tud segíteni ott, ahol arra 
szükség van. Elbből ered az is, 
hogy a tájékozódás és a tájé
koztatás, ahogy mondani szok
ták, ,,m,indig naprakész", ami 
font.os, lény.eges része a .szak
szervezeti munkának. Bármi
ről legyen is szó, azonnal „kéz
nél" vannak az adatok, ezek 
ismeretében a következtetések 
és a tennivalók. 

A miskolci vasútigazgatóság 
t.erületén az eredmények je
lentősek, amiben na.oay szerepe 
volt, és van a területi bizott-

DOLGOZÓ 
A történelem őriz sok női képet; 
híres hőd.ítót, bátor feleséget . .• 

NÖ 

E:11 mégis Téged örökítlek, csak Téged, 
ki gép mellett állsz, vagy katedrán, 
rendben tartasz egy egész házat, 
gyereket fürdetsz, aggódva mérsz lázat. 
Fáradhatatlan, száz alakban 
másért élsz minden pillanatban, 
mégis tiéd ez igaz, teljes élet. 
Dolgozó nő, én Téged örökítlek, Téged! 

Bencze József: 

ANYÁM 
Szalmagyú.rús asszony, anyám, 
kéveágyon a mezőn szült, 

' 

Nök egymásközt - a szolgálati helyen 
mint a megáldott rozska.lász, 
mire megérett, megőszü!t. 

is elismerésre méltó. Altalá
ban ma már elmondható: a 
nők nem félnek a vezető be
osztással járó kötelezettségek
től, ami a szakmai jellegű. 
posztokon túl a társadalmi és 
tihnegszervezetekben való 
megbízatásoknál is kézzelfog
hatóan lemérhető. Ez utóbbi 
területeken, számarányukat 
meghaladó mértékben vállal
nak tisztséget, s azt (nem túl
zás!) a férfiakat meghaladó 
lelkiismeretességgel Iá tják el. 

Nem arról van szó, hogy 
tennivaló már nincs. Van, és 
nem is kevés. Az a helyzet 
ugyanis, hogy esetenként még 
eléggé lassú az előrehaladás. 
A múlt évben például a pénz
ügyi osztályon egy csoportve
zetői munkakör betöltésére ja
vasoltak egy női dolgozót, aki 
közölte: elfogadja a megbíza
tást. Később azonban vissza
vonta ígéretét. Hasonló volt a 
helyzet Bodrogkeresztúron, 
Olaszliszka-Tolcsván és Jós
vafő-Aggteleken, a.hol az á.Jlo
másfőnöki megbízatást utasí
tották vissza. Az okokat ke
resve olyan szemLéZetbeZi „gá
takra" bukkantak, amelyekkel 
ma még számolni kel!, de be
lenyugodni nem szabad. Van
nak olyan női dolgozói a rnis
kokj igazgatóságnak, akik ál
lomásfőnöki, igazgatósági cso
portvezetői, oktatótiszti, moz
donyreszortosi, vonalellenőri, 
művezetői és egyéb vezetői 
munkakörben dolgoznak. 

A MÁSODIK MŰSZAK 

Természetesen, ha a nők 
megbecsüléséről, élet- és mun
kakörübnényeinek a javulásá
ról beszélünk, akkor nem csu-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

pán a munkahelyi viszonyokat 
keU érteni, hanem mindazt, 
ami hozzátartozik az élethez. 
Ide tart.ozik - többek köwtt 
- a második műszak, amihez 
segítséget nyújtani elsőrendű 
kötelesség. Erre is nagy gon
dot fordít a szakszervezet, hi
szen nem mindegy, hogy a 
közérzet milyen. E tel�intetben 
az eredmények igen figye
lemre méltóak. 

Az i.gazga,tóság kőzpontjá
ban, Miskolcon, a vasút keze
lésében működő bölcsőde, 
napköziotthon, · Bodrogolaszi
ban pedig egy nevelőotthon 
áll rendelkezésre. Ezekben az 
intézményekben, a felvételek
nél elónyt élveznek az egye
dülál!ó és sokgyermekes anyák 
gyermekei. Ugyanakkor a ta
nács kezelésében álló bölcső
dék é5 óvodák is nagy segítsé-
get nyújtanak, hiszen az ese-

.n _,'tX,_ -

Hétszáz dolgozónak föznek mindennap a jászkiséri MAV 
e,pUögépjavitó Uzem új konyháján a Kállai eva szocialista bri
gád tagjai. A Gerbe Imréné által vezetett, 16 főnyi közösség 
1972-ben alakuU, s jó munkájukért a napokban kapják meg a 

bronzkoszorús jelvényt 

tek többségében a vasutas 
nók gyermekei számára is biz- A 
tosíbanak férőhelyet. 

TUDOMÁNY A HALADÁSÉRT 

Együttműködési megállapodást írtak alá 
a KTE és szakszervezetünk vezetői 

- Vidéki munkahelyeinken 
viszont - mondja a területi 
bizottság titkára -, már ked
vezőtlenebb a helyzet. tla ezen 
,;avítani akarunk, az anyagi 
erőforrások kiaknázásán túZ, 
társadalmi összefogással, a he
lyi lehetőségek feltárásával a 
segítségnyújtás további módo
zatait kell kimunkálni. 

A miskolci igazgatóság te
rületén dolgazó nők érdeké
ben tett inté'Zlkedések további 
eredmények elérésére ösztö
nöznek, amiből a szakszerve
zet a jövőben is éppúgy mint 
eddig, minden tekintetben 
maradéktalanul kiveszi, ki 
akarja venni a részét. 

T. F. 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület és a Vasutasok Szak
szervezete közötti együttmű
ködési megállapodást február 
19-én ünnepélyesen aláírta Rö
dönyi Károly államtitkár, a 
KTE elnöke és Szabó Antal 
főtitkár. 

Az aláírásnál jelen volt 
Solymos János, a KTE főtitkár
helyettese és Csanádi József, a 
közlekedési tagozat titkára, va
lamint Gulyás János, sz,akszer
vezetünk titkára és Kajcsa Jó
zsef, a közgazdasági osztály 
ve:retóje. 

A vasutas-szakszervezet és 
az egyesület vezetői a szerző
dés aláírása után szivélyes be
szélgetést folytattak arról, hogy 
a szerződésbe foglalt elvek 
alapján a tudományos ered
mények miként hasznosítha
tók majd a mindennapok gaz
dasági, technikai és technoló
giai, illetve mozgalmi felada
taiban. a megváltozott körül
mények között dolgozó embe
rek javára. Ezzel kapcsolatban 
több, konkrét megállapodás 
született a közeljövőre vonat
kozó tennivalók előmozdítása 
érdekében. 

ságnak, a munkahelyi szak- r----------------------------------------------------

szervezeti szerveknek is. Nem 
túlzás, tények igazolják: a 
miskolci vasútigazgatóság te
rül.etén megvalósult az egyen
lő munkáért, egyenlő bért 
elve, ugyana,kkor jelentősen 
javultak az élet- és munikakö
rülmények. 

A helyes bérpolitika kiala
kítása természetesen nemcsak 
azt jelenti, hogy a bérezésben, 
az anyagi elismerésben a nők, 
a férfialtl!:al minden tekintet
ben egyenlő mérce szerint ré
szesüljenek, vagyis a nőket 
soha ne érje hátrányos meg
külön.böztetés, hanem azt is, 
hogy az alacsony bérszínvo
nalú kategóriába tartozók jö
vedelme is előnyösen alakul
jon. E tekintetben a legtöbb a 
gond a kisegítő állománybeli
eknél, ahol főként kisfizetésű 
vasutas dolgozók családtagjai, 
illetve egyedülálló nők dol
goznak, akik minden tekintet
ben rászorulnak a segítségre. 
Ezzel a szakszervezet nem
csak egyetért, de sokat is tesz 
a kedvező irányú vált.ozás ér
dekében. 

NÖK A VEZETÉSBEN 

A változás más vonatkozás
ban is lemérhető. Ilyen pél
dául a nők bevonása a veze
tésbe. Az igazgatóság terüle
tén jogászként 2, közlekedési 
és egyéb képesítésű mérnök
ként 7, üzemmérnökkén.t 12 
nő dolgozi!k, akik közül néhá
nyan kitűnő, illetve jeles ered
ménnyel szereztek diplomát, 
amellett vasúti szakismeretük 

Asszony 
- Ne írjanak rólam az új

ságban. Nem tettem én oly 
nagy dolgot, amivel rászolgál
nék - ezek.kel a szavakkal 
fogadott Sümegen Sárdi Ig
nácné pályamurukás. 

GÉPÍRÁST TANULT 

Láttam: nem álszerénység 
mondatja ezt a nyílt tekintetű, 
derűs asszonnyal, hanem tény
legesen így gondolja. Valóban, 
nem művelt rendkívülit, 
.,csak" 19 éve dolgozik a fér
fiakkal együtt derekasan, 
nagy szorgalommal és példa
mutatóan a Sümeg éS Tapolca 
közötti vasútvonalon. 1955-ben 
szerzú!éses fűírtó kislányként 
kezd�c. igen fiatalon. Késóbb 
gépírást tanult, de mégsem az 
irodát, hanem a nehéz pálya
fenntartási munkát válasz
totta. Ahogy mondta: szinte 
észrevétlenül a vasúton ra
gadt. Az évek során aztán 
igen megszerette munkahelyét, 
s dolgozótársait. Abból a faj
tából való, akinek ég a kezé
ben a munka. 

- Jánosházán Lakom, ha:i
nalo ként onn11n utazom mun
kába, majd este haza. A férfi 
munkatársak mindig azt 
mondták: Tercsi, ne dolgozz 
annyit, mert túlteszel rajt!ntk. 
Ami igaz, igaz, biztatni soM
sem kellett. Ami rám jutott, 
azt mindig becsülettel elvégez
tem. Otthon sincs megállásom, 
a vonaton kézimunkázom, bár 
az utóbbi időben kissé elnehe
zült a kezem. OZ11an kavics-

a pályamunkások között 
ágyat tudok készíteni, hogy 
bárki megnézheti . . . Szülni is 
a pályáról mentem ... 

Az egykori fűirtó, majd pá
lyamunkás kislány ugyanis 
1956-ban férjhez ment, s ma 
két gyermek, a 1 7 éves gimna
zista Katika és a vasúti Die
sel-szerelőnek késtülő, hato
dik osztályba járó Lacika bol
dog édesanyja. Tizennégy esz
tendeje párttag, s négy éve a 
sümegi MAV pártalapszerve
zet titkára. Ide tartoznak a 
sürnegieken kívül az ukki és 
az uzsaJ kO'llUllunista vasuta
sok is. A megbecsülés, az elis
merés nyilvánult meg a tit

kárrá választásban. Sárdiné 
együtt él a dolgozókkal, élvezi 
a bizalmukat, érti gondjaikat, 
érzéseiket. 

MINDIG 
AZ, IGAZSÁGÉRT 

Nem tudja elviselni az igaz
ságtalanságot. A gyerekeit is 
nyíltszívű emberré neveli, 
mint amilyen ő maga. Mun
katársaitól is elvárja az őszin
teséget, egymás megbecsülé
sét. Igen szereti az embereket. 

- A család, a vasút és a 
pártmunka az éltetőm 
vallja. - lgy teljes az életem. 
A talpfacserék, a pályaszabá
lyozások és más fenntartási 
munkák során, napi 10-15 ki
lométert is gyalogoltam hosszú 
éveken át. Szeretek a szabad
ban dolgozni. Ezen a vidéken 
jó a levegő, szép a tá;. Itt a 
süme{li-heg11 a várra!, távo-

Labb a tapolcai-medencét sze
gélyező vulkanikus hegysor. 
Köze! a Balaton is. Öröm itt 
a munka. Sosem felejtem el 
Nándi bácsit, kedves munika
társama,t, aki brigádunk lelke 
volt. Ha valami nehezebb fel
adatot kaptunk, egy-egy vic
�I, tréfálkozásaival 0lyan erőt 
kölcsönzött valamennyiünk
nek, hogy talán még a sümegi 
hegyet is elemeitük volna. a 

helyéről. Sajnos, ritka az ilyen 
jó közösségi szellemű, össze
tartó kollektíva. Ez is az egyik 
feladatunk a szakszervezettel 
együtt, hogy minél ütőképe
sebb, mindenre használható 
brigádokat neveljünk. 

- Ami a jelenlegi munká
mat Illeti, már jóval köny
nyebb, mint 10-15 évvel eze
lőtt - folytatta rövid szünet 
után. - A gépek is sok mun
kát átvettek tőlünk, a pálya 
is jobb állaµotban van, mert 
felújították. Nem kell talpfát 
cserélnem; vágányt, kítérőket 
mérek, melegítő italt viszek a 
doJ.gozóknak. 9.40 forint az 
órabérem, valamivel kevesebb, 
mint a férfiaké, de megér
demlik. Négy évvel ezelőtt 
szakmunkás viugát tettem, 
a.tl')inek jó hasznát veszem. 

LOBOGÓ TÚZ 

Örülök a szabad szombat
nak. Ez a nap az otthonomé, 
a családomé. Sok háziasszonyi 
munkát el tudok végezni, s 
így hét közben több energia 
és idő jut a nagycsalád, vagyis 

Sárdi Ignácné 

dolgozó társaim számára. A 

szakszervezeti aktivistákkal jó 
a kapcsolat. A gazdasági ve
zetők mindig kiké·rik a párt, 
a szak.szervezeti tisztségvise
lők, a dolgozók véleményét. 
Nem tagadom, esetenként épí
tő szándékú vita is kialakul 
közöttünk, de minden esetben 
a jó ügy, a dolgozók boldogu
lása érdekében. 

Nyughatatlan belső tűz, tü
relmetlen, örökös tenniakarás 
lobog a 35 éves munkás asz
szonyban. Energiáját, férfiaké
val vetélkedő erős karakterét, 
akaraterejét nem pazarolja 
haszontalan dolgokra. Kör
nyezete, a megbízhatóan dol
gozó munkáskollektíva profi
tál hallatlan munkabírásából, 
::,éldamutató életéből. Koronk 
kommuni - : !1. munkásasszony 
típusának egy szerény, köve
tendő, példát mutató egyénisé
gét ismerhettem meg benne. 

Szelei Ter� 
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SZARV AS JUDIT 

Ó/Juda 
állomás 
bizalmija 

A vasút vonzása egyre 
erősödik a fiatalok körében. 
Mind több a jelentkező, s 
a felvettek legtöbbje köny
nyen megszokja és hamar 
megszereti munkakörét. 

Egy ilyen pályakezdő fia
tallal beszélgettünk a na
pokban Óbuda állomá
son, Zentai Kálmán állo
másfőnök ja,vaslatára. 

- Szarvas Judit vagyok 
mutatkozott be az ifjú 
személypénztáros, átme-
nesztó, raktárnok és elóje
lentó. 

Az első kérdésünk csak 
ez lehetett: - Mióta dol
gozik, hogy ilyen sokféle 
beosztásban foglalkoztat
hatják? 

- Másfél évvel ezelőtt 
helyeztek ide, közel a la
kóhelyemhez, miután Győr
ben elvégeztem a kilenc
hónapos forgalmi és keres
kedelmi tanfolyamot. Kü• 
lönben Budapest-József
város állomáson vettek feZ 
a vasúthoz 1911-ben. 

- Hogy érzi magát Óbu
dán? 

- Kitűnően. Felette-
seimtól. elsősorban állo
másfónökömtől sokat ta
nulok. A munkatársak 
szintén segítőkészek. Közé
jük tartozik például Micha
lovics Szilveszterné és La
boda 1 stván brigádvezető. 
Örülök a fiatalok iránti 
bizalomnak, viszonzásul el
vállaltam az egyik szocia
lista brigád naplóján-ak a 
vezetését. Az állomás dol
gozói még tovább mentek: 
megválasztottak szak.szer
vezeti bizalminak. Tőlem 
telhetően igyekszem is kép
viselni érdekeiket. Meg
tisztelőnek tartom, hogy 
problémáikat, gondjaikat 
megosztják velem. A pálya
választás előtt álló fiata
loknak szívből ajánlhatom, 
hogy jöjjenek a vasúthoz, 
mert ez a hivatás szép, és 
a szabad idő sem kevesebb 
a MAV-nál, mint más mun
kahelyen. A szórakozásra, 
valamint a tanulásra, elő
rehaladásra meg talán itt 
van több eshetőség .•• 

- 11:s az anyagiak? 

- Húszegynéhány éve-
sen sehol sem kereshetnék 
többet, mint a MA V-nál. 
Havi fizetésem 2000 forint, 
amihez még hozzájön éj
szakai pótlék címén mint
egy 200 forint Ha pedig 
túlórázom, ráadásként ka
pok 400-500 forintot, nem 
is szólva a negyedévi ju
talmaimról, ami szintén ki
fejezi. hogy megbecsülnek 
jól végzett munkámért. 

Judit elmondta még, 
hogy szeret kirándulni -
ezért is ér sokat számára a 
vasúti szabadjegy -, hob
byja pedig a könnyűzene. 
Kedvenc hanglemezeiből 
tekintélyes gyűjteménye 
van. A nyáron Lengyelor
szágba utazik - a tenger 
mellé ..• 

Kesztyűs Ferenc 
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TlJDÓSÍTÓil'\'K ÍRJÁK : VASUTAS PÉLDAKÉP 

A szellemi vetélkedők sikerének titka 
a brigád névadója az egész kollektíva együttműködésében rejlik 

Robog a villanymozdony. 
Szerkesztőségünk postáját szembetúnően megduzzasztották 

a vasutas szocialista brigádok országszerte zajló szellemi ve
télkedőiről szóló tudósítások. Kivétel nélkül 'ialamennyi levél 
azt bizonyítja, hogy kellő felkészülés után, az új ismeretek 
megszerzésének örömével versenyeztek - és a sikeresen vég
ződött elődöntők után ugyanígy folytatják a nemes küzdelmet 
- a különböző szolgálati helyek, üzemek, főnökségek szocia
lista brigádjaL Lássunk néhányat ezekből a levelekből. 

Vetélkedők háJja l'Ubkoleon 

dolgozó. Az már külön érdem
nek számított, hogy valaki be
kerülhetett a válogatott csa
patba. A siker így az egész 
kollektíva érdeme." 

Ha időrend szerint csopor
tosítanánk ezeket a tudósítá
sokat, bizonyára Tóth Tibor 
Kiskunhalas állomásról kül
dött levelét kellett volna elő
ször említeni, mert ott már a 
múlt év december 5. napján 
megtartották a szellemi vetél
kedőt. 

„Jól tudtuk mi - olvassuk 
Tóth Tibor sorait -, hogy feb
ruár 28. volt a helyi vetélke
dők megtartásának határide
je. Csakhog11 a Vasutasok Szak
szervezete elnöksége és a 
MAV vezérigazgatóság felhí
vására nyomban megmozdult 
az egész állomás. Mindenki se
gített, és mindenki vetélkedni 
akart, s a szakszervezeti bi
zottsál!unkhoz tartozó János
halma állomás brigádja is 
azonnal benevezett. A halasi 
21 brigádból 14 indult. Külön
ben így is két hónap volt a 
felkészülési idő. s a kiskunha

gyártó Üzemben dolgozó 45 
szocialista brigád közül mint
egy 40 indult a selejtező ver
senyen, s abból a tíz legjobb 
vesz részt a gyöngyösi műve
lődési központban sorra kerülő 
döritőn - közölte ll!és István 
a lapunknak küldött tudósítá
sában. majd részletesen ismer
tette, hogy milyen sokoldalúan 
segítették a brigádok felkészü
lését a munkahelv vezetői. 

Nem így Konuirom állomá
son - ez derül ki Szücs Fe
renc leveléból. 

A jelekből ítélve aligha 
lesz Komárom „minta ha-
tárallomás·· következtet 
tudósítónk, miután be-
számolt arról, hogy a budapes
ti vasútigazgatóság nagyobb 
szolgálati helyei közül csupán 
Komáromban jutott zsákutcá
ba a szellemi vetélkedő meg
szervezése. A kezdeti huzavo
na után négy csapat ugyan 
mégis jelentkezett, de csak tes
sel<:-lássék módon. Ezt megelő
zően is egy éven keresztül csu
pán egvetlen alkalommal si
került megbeszélésre összehív
ni a brigádvezetőket. 

A sok-sok tudósítás közül ez 
az egyetlen keserű hangvételű 
levél, de ,.pozitív" mégis any
nyiban. hogy nevükhöz méltó 
tettekre öntönzi a komáromi 
brigádokat, nemkülönben a 
szolgálati hely vezetőit. 

Már elhagyta az aranykoszo
rút, s most talán egy új állo
más. a MAV kiváló brigádja 
cím felé száguld. 

A tabló 1973-ban készült, 
nem sokkal az aranykoszorú 
átvétele után. A mozdonyt 
Marjay László műszerész raj
zolta illusztrációként a 15 bri
gádtag fényképéhez. Akik ki
érdemelték a kitüntető címet : 
a debreceni biztosítóberende
zesi automatikai üzemeltetési 
és fenntartási főnökség 141. 
szakaszának dolgozói. 

Emlékeznek 

Jeckel Tiborra 

Kisújszállás állomás felvé
teli épületének szomszédságá
ban kis épület áll, benne mű
helyek, irodák, raktár. Mind
ez a Jeckel Tibor szocialista 
brigád munkahelye. 

Névadójll.k.ról érdek.Jődöm. 
Ki volt, s miért éppen az ő ne
ve került a napJó első olda
lára? 

- A vasút igazi szaktekin
télyei közé tartozott J eckel Ti
bor - mondja Varga Lajos 
brigádvezető. - Én személye
sen ismertem, még hajdaná
ban ő volt a vizsgabiztosom. 
Kovács Lajos, a már nyugdíj
ba vonult vonalel!enőrünk 
ajánlotta, hogy Tibi bácsiról 

A miskolci vontatási főnök
ség brigádjainak „alapfokú" 
vetélkedőiét a Vörösmarty 
Művelődési Házban tartották 
február 9-én, s az eseményről 
ketten - Sepsi Gyula, vala
mint Kovács Imre, az utazó
személyzet múhelybizottságá
nak titkára - számoltak be, 
külön-külön, levélben. Minde
nekelőtt hírül adják, hogy a 
selejtezőből a döntőbe jutott 
kilenc csapat közül a villa
mosmozdony-vezetők Novem
ber 7. brigádja szerepelt a leg
jobban, ezzel az első helyezett
nek járó 2500 forint jutalmat 
is elnyerték a brigád tagjai, 
név szerint Nyirkos Sándor, 
Nyirkos József, Kovács Imre, 
Martos György és Pozsonyi 
Tibor. Rajtuk kívül még há
rom brigád - a Diesel-moz
donyosok Béke, a karbantar
tók Bláthy Ottó, a villamos
mozdonyosok Szabó Lajos bri
gádja - nyert jogot arra, hogy 
a vontatási főnökség színeit 
képviseliék a területi döntő
ben. A verseny után a miskol
ci Nemzeti Színház művészei 
adtak műsort. majd hajnalig 
tartott a vetélkedők bálja. 

lasiak soha semmiben nem sze- i-----------------------------, 
retnek hátul kullogni . • .  

,.Békéscsaba állomás újon
nan létesített nagytermében 
három napon át tartott - csu
pán a forgalmi és kereskedel
mi szolgálatnál dolgozó - 24 
szocialista brigád versenye -
írja Boldizsár Gyula tudósí
tónk. - Első lett a Vénusz, 
második a Munkácsi, harma
dik és negyedik (holtverseny
ben) a Dobó és a Széchenyi 
brigád, míg ötödikként a Land
ler, l).o.todik hely.en pedig a 
Kossuth brigád csapata vég
zett." A csomóponti döntőbe 
az első három brigád jutott, 
amelyre már lapzárta után ke
rült sor. 

Nők a zsö rihen 

A győztes csapatok tagjait 
személyenként 300-500 forint 
jutalomban részesítette állo
másunk vezetősége, amit az 
aranykoszorús Petőfi brigád -
Galántai Ferenc, Majoros Pé
ter, Csernák Sándorné - illet
ve a Zrínyi Ilona nevét viselő 
pénztáros brigád tagjai érde
meltek ki. Harm,idik helven 
a jegyvizsgálók Gagarin bri-
gádja végzett!' .s 

A Rakéta gytizebne 

Nyu/díjban - az emberekért 
Társadalmi tisztsége : tanácselnök-helyettes 

Hagyományos, szép gesztus 
a nyugdíja,;ok búcsúztatása. 
Aki azonban a 75 éves Szege
d� Jfi.zsefet, a bá�vei vonta
tás egvkori !akatosát. illetve 
nyugdíjas művezetójét ismeti, 
nem találja helyénvalónak a 
„búcsúztatás" szót. Búcsúztatni 
ugyanis csak az eltávozókat 
szokás. márpedig 71em biztos, 
hogy aki nyugdíjassá válik, az 
valóban el is távozik a közös
ségtől. 

Helytállását többször elis
merték, így az sem véletlen, 
hogy legutóbb - a Nagy Ok
tQbeI'i. Szoci.ali� Forra\la,lom 
.5�., •• évf9rl_f µ)9j�,,-.::. •. � Pcarla
tn.en.tben megkapta a Munka 
1!:rdemrend bronz fokozatát. 

Bizony, kiváló ember az, aki 
nyugdíjas éveiben tanúsított 
munkájával képes kiérdemelnJ 
a maga.s kitüntetést. 

Murányi '.ribor 

nevezzük el ko!!ektívánkat, 
mert vasutasokhoz vasutas 
példakép illik. 

A szakasz dolgozóinak fel
adata : a hibamegelőző karban
tartás. A jelzők, váltók, fény
sorompók biztonságos műkö
dését, a balesetmentes közle
kedést biztositják. De ha csak 
ennyiből állna a munkájuk . . .  

Varga Lajos felsorolja a 
pi uszkötelességeket. 

1973-ban pályarekonst
rukciót hajtottak végre Kisúj
szállás és Karcagpuszta között. 
A 17 kilométeres szakaszon a 
48,3 kilogrammos síneket 54 
kilogrammosra cserélte ki a 
pályafenntartási főnökség. A 
forgalmat ez alatt két vágány
ról egy vágányra tereltük át, 
vagyis a berendezéseket ennek 
megfelelóen kellett átalakíta
nunk. És itt vannak a géplán
cos munkálatok. Ezek a mo
dern .,óriások" nyolc óra alatt 
körül·belül ezer ember munká
ját végzik el. Szabályozzák a 
nyomtávot. a fekszint, az egész 
pályát. De nekünk állandóan 
előttük kell haladnunk. Lesze
reljük a vágányfojtó transz
formátorok síncsatlakozását, 
megszüntetjük a földeléseket, 
majd utána mindent visszasze
relünk. És mindezt éjjel, gyak
ran faoyban és esőben. egy
egy zseblámpa fényénél végez
zük. 

Bajnokságot nyertek 

A 141-es szakaszhoz négy 
állomás tartozik: Törökszent
miklós, Fegyvernek-Örményes, 
Kisújszállás és Karcag. Nem 
véletlen, hogy a brigád 197 4. 
évi vállalásainál különös hang
súlyt kapott a társadalmi tu
lajdon védelme. A 40 millió 
forint értékű állóeszközön kí
vül a szerszámok, a raktáron 
lp"ő el�ktromos csereberen
d�jc m,inc\ rn�köve;telik a:r. 
éberséget, az elővigyázatossá
got. 

A mun'kaidő leteltével sem 
gyengül meg a közösség össze
tartó ereje. Házépítésnél együtt 
a brigád. A kollektív erő húzta 
fel Varga Lajos, Tóth Sándor, 

Kiss Lukács, ötvös László ott
honának falait. Még ma is be
szédtéma a jól sikerült egri ki
rándulás, és igazán nem a 
.,Jeckel Tibor'' brigád tagjain 
múlott, hogy a magyar lab
darúgó-válogatott nem bírt a 
svédekkel. ők szurkoltak a 
Népstadionban, de gólt nem 
lőhettek legjobbnak tartott fo
cistáink helyett. Kisújszálláson 
viszont nem kímélték a kapu
sokat. A városi KISZ-bizottság 
ugyanis kispályás bajnokságot 
rendezett a X. VIT tiszteletére. 
Tizenhat csapat közül a 141-es 
szakasz legénysége bizonyult 
a legjobbnak. A döntőben a. 
METEFEM KTSZ-t verték 
2:0-ra. 

A Kiváló Főnökség 

címért 

A nősülésról sem szabad 
megfeledkezni. Ha a fiatalok 
,.feladják" legénységüket, ak
kor ezer forint nászajándékot 
kapnak a közös.5égtól. Ahogy 
itt mondják: fájdalomdijként. 

Együtt ünnepelnek esküvő
nél, politikai megmozdulásnál, 
vagy éppen utódérkezéskor. 
Decemberben például Tóth 
Sándoréknál ikrek születtek. 
A kollégák ízletes ebéddel és 
ajándékkal keresték fel a bol
dog családot. 

Hogy milyen lesz az 1974-es 
esztendő, azt a vállalásokból 
már sejteni lehet. Cél, a Kiváló 
Főnökség cím elnyerése, s 
ezért a brigád tagjai mindent 
megtesznek. 

S hogy milyen volt 1973? 
Február elején még nem·zá

rult le az elmúlt év teljes ér
tékelése, Varga Lajos csak az 
s2ib-titkát novemberi szavaira 
hivatkozhat. Akkoriban a bn'
gá.\l°vézető'i •' tan'�'cskozásón · a 
„Jeckel Tibor" nevét viselő 
kollektívát tartották az első 
kilenc hónap eredményei alap
ján a főnökség legjobb brigád
jának. 

Horváth Kálmán 

A MAV Házkezelő Főnök
ség szocialista brigádjainak ve
telkedőie a Vezérigazgatóság 
kultúrtermében zajlott le -
tudósít Kii!key Attila. - Itt 
13 brigád 60 tagja küzdött az 
elsőségért, a kitűnően srer
vezett, gördülékeny versenyen. 
A magas szintű felkészülést 
tanusító brigádok közül végül 
is a takarítónők Rakéta szo
cialista brigádja került az el
ső helyre 268 ponttal ; megelőz
ve a Barátság és a Baross 
Gábor brigádot. A hírnek bi
zonyára a répceszentgyörgyi 
MA V-nevelőotthon növendékei 
is nagyon örülnek, hiszen a 
Rakéta brigádban dolgozó asz
szonyok, lányok a patrónusai 
az otthonnak. 

Szegedi József sem távorwtt .-_____________________________________ _ 
el munkatársai köréből, ami
kor másfél évtizeddel ezelőtt 
nyugdíjas lett. Továbbra is 
részit vállalt mindenféle társa
dalmi munkából, ahogyan ezt 
a vasút újjáéoítésének nehéz 
ldőszakáha.n me�kta. A fel
szabadulás évében az elsők kö
zött léllet\ a kommunista párt
ba. s att"11 kezdve életéuel, 
mu-,,káiá1•al, magatartásával 
mhtdig példát mutatott. 

Boldizsár Gyula a Sarkad 
állomáson lezajlott vetélkedő
ről is beszámolt. Helyesli, ho!(Y 
a zsüribe nőket is bevontak. 
köztük a pályafen ri tartási fő
nökséghez tartozó Mitykó Pál
nét. aki a forgalmi brigádok 
vetélkedií.iének előkés7ítésében 
is - akárcsak sok más társa
dalmi munkában - szívesen 
vett részt. Ezen a vetélkedőn 
PE!Vébként Sarkad állom:ás Ady 
Endre szocialista brigádja lett 
az első, bár csak ezyetlen 
ponttal·eiőzte meS! a köteqyáni 
Petófi briP.:árlot. lfarmadik h.-
lven Sarkad ,momás Petőfi 
bri<!ádja végzett. 

Zahtegerszegről ezt írja Mar
kos József: .,A vontatási fő
·n.öks6oen hat .swcialista briqá
dot kópi,is01telc a versenyre 
kelt 5-5 fönyi csaoatok. Ez 
a?'.nrih,in nem azt .ielenti. ho,:,:v 
csak harminean kés7.iiltek fel 
a s,:011„mi összecsanásra. mert 
tan,,1t. k11tatta a kiin•1vtá,-aknt. 
véni'1'1(1llqatta a felké.�zítő elő
adásokat csaknem valamennyt 

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN : 

Réfy Imre főintéző tudósí
tásából kitűnik, hogy a kiskő
rösi brigádokkal együtt vetél
kedtek Kecel, Csengőd és Solt
vadkert állomás brigádtagjai. 
A Kiskunhalason megtartott 
csomóponti döntőbe a kiskő
rösi Petőfi szocialista brir:,ád 
csapata jutott, a csengődi Pe
tőfi és a kiskőrösi Dózsa bri
gád megelőzése révén. Réfy 
Imre a játék kitűnő vezeté
séért Török Lászlót dicséri le
velében. 

Gyöngyösön, a MAV Kitérő-

Vendégségben az Utasellátónál 
A várakozásra kényszerülő 

utas szívesen keresi fel az ál
lomás éttermét, hogy szomjú
ságát vagy éhségét csillapítsa. 
Az Utasellátó Vállalat kiskun
félegyházi étteremében én IS 
így srereztem kedvező tapasz
talatokat. 

A helyiség nem nagy és bi
zony a nap C6Úcsforgalmi Idő
szakaiban minden hely fog
lalt. Igaz, az átutazó ember 
nem sokat időzik, ezért gyor
san cserélődnek a vendégek 
és keveset kell várni. Az étte
rem rendes. tiszta. a kiszolgá
lás előzékenv, amitől a betérő 
mindjárt otthonosan érzi ma
gát. 

Túl a kellemes külső benyo
másokon, hamar meggyőzöd-

hettem arról is, hogy a legtöb
bet a személyzet teszi az üz
let jó hírnevéért. A dolgozók 
60 százaléka a törzsgárdához 
tartozik, s közülük Dobák Já
nos, valamirit Tóth László, az 
üzemegység vezetője és Szé
kely Béláné Irodai alkalma
zott a megtisztelő Kiváló dol
gozó cím tulaldonosa. A Kis
kunság és a Petőfi szocialista 
brii;:ádok már három éve vesz
nek részt a mozgalomban és 
dicséretes eredményeket értek 
el. Rajtuk Is múlott, hogy a 
közösségi szellem jó és a fia
talabb dolgozók könnyen beil
leszkedtek ebbe a munkahelyi 
közösségbe. 

A kiskunfélegyházi utasellá
tó üzemegységnek négy áru-

A taná,..sok meii;alakulása óta 
tanácsta�k.S>1t tevékenykedik, s 
most m�r énr,en tíz éve ta
nácselnök-hel11ettes a bánrévei 
közös t�r,�,..sn�1.  természetesen 
- mint nvn<'r'líjas - társadal
mi munkásként. Magas kora 
ell„nére nemCAAk szervezőké
�,;.ségót hasznosítja a közössé
gért vé=<>tt munkában, ha
nem a l'lkossáaqal együtt dol
qozik n jnrdaépítésben. útja
vításnál és az egyéb célokért 
indított akciók végrehajtásá
ban is. 

dája is van az állomáson, ame
lyek jól szervezett összhang
ban végzik munkájukat és za
vartalanul biztosítják az µta
zóközönség színvonalas kiszol
gálását. 

Amikor az üzemegység 16 
konvháiát dicsértük, Tóth 
László ÜZPmPgységvezető büsz
kén bes7l>lt Szöllősi Imréné ve
zető szakács érdemeiről, aki a 
szakma területi versenyén már 
kétszer volt első hel11ezett. Jel
lemző még. hoErV a havi mint
egv félmillió forintos forl'(a
lom mellett még soha nem volt 
IPlt/irhiánv. A felszolgálók ver
senyét. ·amelvet a vállalat 
mPgal,ikulás:'tn:ak 25. évfordu
lliia alk•lm�!Jól hirdettek meg. 
Szabó Zoltánm.é nyerte. 

A panaszkönvvről általában 
nem szívesen esik szó. Kiskun
félegyházán ez inkább észre
vételek könvvének nevezhető, 
mert többnvire dicséretek ol
vashatók benne. 

Fogas Pál 

Játékvezető voltam a vetélkedőn 
Egy kultúrfelelős tapasztalatai a Hídépítési Főnökségnél 

A MAV Hidépitési Főnöksé
gen február elsején tartottuk 
meg a szocialista brigádok 
szellemi vetélkedőjét, s ennek 
én a játékvezetője voltam. 
úgy érzem, hasznos lehet, ha 
közreadom tapasztalataimat. 

Egyenlő eséllyel 

Az előkészítő munka során 
gondot okozott a brigádok ösz
szetételéből származó esetle
ges szintkülönbségek áthida
lása, vagyis az a körülmény, 
hogy a műszaki, fizikai, mun
kaügyi, számviteli munkakör
ben dolgozók közösen vetél
kednek, s ez torzíthatja az 
egyenlő esélyek lehetőségét. A 
problémát sikerült a kérdések 
gondos összeválogatásával, il
letve széttagolásával megolda
nunk. Ezt Igazolja például, 
hogy a tíz versenyző csapat 
közül első lett a 21-es építés
vezetőség Petőfi brigád;a, 
ugyanakkor a tervgazdasági és 
munkaügyi osztály Béke, a tit
kárság Szabadság brigádja a 
második, illetve a harmadik 
helyen végzett, 232 és 229 pont
tal. Az üzemvezetőség csapata 
mögött ötödik helyezést elért, 
a 12-es építésvezetőséghez tar
tozó Landler Jenő szocialista 
brigád is 220 pontnál többet 
gyűjtött 

A verseny Izgalmairól, a fel
készülés során tanultakról az
óta sok szó esik a dolgozók 
körében, s a nagy érdeklődést 
tanusító beszélgetések - ez 
külön Jó dolog - nem Is fog
nak megszdnnl egyhamar. Be
számolóm megállapításait az 
így elhangzott véleményekkel 
is alátámasztottnak érzem. 

A szellemi vetélkedő első
sorban kollektív szórakozás, s 
ezt minden játékvezetőnek tu-

domásul kell vennie. Nagyon 
helyeslem, hogy nálunk a zsü
ri nem egyszerűen ítélkező fó
rum volt, hanem olyan mun
katársak közössége, akik részt 
vettek az előkészitésben, akik 
ellenőrizték, sugalmazták a 
kérdések szerkesztését. 

A kérdések összeállítása, 
szerkesztése azért fontos, mert 
egy-egy vetélkedőműsor sorsát 
eleve eldönti a kérdések mi
lyensége. A kérdésektól függ, 
hogy azok mennyire segítik elő 
a játék kibontakozását, s hogy 
lekötik-e a játékosok és a hall
gatóság figyelmét, és milyen 
mértékig hevítik a zsongító iz
galmat. Kérdezni valóban tud
ni kel!, és ebben a vonatkozás
ban szerkesztőként is sokat 
tanulhattam. 

Beugratás nélkül 

Nálunk a divatos „beugra
tós" kérdések hiányoztak, ha 
nem is teljesen. Meggyőződé
sem azonban, hogy ezekkel na
gyon csínján kell bánni, annak 
ellenére, hogy alkalmazásuk 
nem tilos, sőt színesebbé tehe
tik a versenyt. Nem szabad el
felejteni: a játék tisztasága 
megköveteli, hogy az érdekel• 
tek valamiképpen rájöhesse
nek idejében arra, hogy a fel
adat csapdát re;t. 

A játékhoz mindig jó part
ner kell, márpedig tapasztal
hattam, hogy a jól felkészült 
brigádok kitűnő partnernek bi
zonyultak. Azt is meg tudták 
érteni és belátni, hogy a vetél
kedőnek óhatatlan velejárója 
néhány kivédhetetlen szeren
csetényező is. Ilyen például, 
hogy kérdést kell húzni, eset
leg olyan kérdést, amelyre an
nak az illetőnek, csapatnak ne
hezebb válaszolni, mint egy 
másik kérdésre. Esetleg az is 

csak a véletlenen múlik, hogy 
a brigád tagjaiból ki kerül a 
versenyző csapatba Ennek el• 
lenére állítom, hogy érdemes 
mindent elkövetni az eszmé• 
nyien jó, minden tekintetben 
egészéges szellemű vetélkedő 
feltételeinek megteremtésére. 

Szükségesek a jó ötletek 

Mi szükséges ehhez? Milyen 
hibáktól kell óvakodni ?  

1 .  Nem szabad elfogadni 
mindjárt az első lebonyolítási 
tervet (feladványtervezetet), 
mert lehet, hogy a negyedik 
vagy az ötödik változat lesz jó. 

2. Ne csak egy-két ember, 
hanem minél több készítse el a 
feladványokat, teljesen függet. 
lenül egymástól. 

3. A játékvezető kezdettől 
fogva vegyen részt minden lé
nyeges előkészítő műveletben. 

4. A ki nem talált feladvá
nyok, a nem teljesen megvá
laszolt kérdések korrigálásá• 
ró!, a helyes válasz ismerteté
sének igényéről verseny köz
ben nem szabad lemondani 
csak azért, mert sürget az idő. 

5. A játékost külső tényezők 
- vélt vagy valós „bírói téve
dések" - zavarhatják a kon
centrálásban. Ennek levezeté
sére mindenképpen időt kell 
szakítani. 

6. Fő szabály legyen, hogy a 
jó játékhoz bárkinek eszébe 
juthat kitűnő ötlet, jó kérdés, 
hasznos gondolat. Ezek ötvöző
déséből születik nagyszerű ver
seny. 

Az itt említett szempontok 
alapján sikerült nagyszerűen 
a mi vetélkedőnk, amit ugyan 
befejezni sosem lehetne igazá
ban, legfeljebb csak abbahagy
ni. Ahogyan tettük . . .  

Szervei Attila 
kultúrfelelős 
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A BÉKÉSCSABAI CSOMÓPONTON 

Új szotiális létesítményt avattak 
800 személyes öltöző-mosdó - 1000 adagos üzemi konyha 

Önkiszolgáló étterem 
A békéscsabai csomópont 

dolgozóinak 1974. február 12-
én délután ünnepélyes keretek 
között adták át a 12,5 millió 
fOTint köitséggel épített új szo
ciális létesitményt. 

Az átadási ünnepségen részt 
vett Gulyás János, a Vasuta
sok Szakszervezetének titkára, 
Csatári Bél,z, a Békés megyei 
pártbizottság titkára, Vantara 
János, a városi tanács elnök
helyettese, Kiss Károly, a sze
gedi igazgatóság vazetője, 
Acsai Mihály, a szegedi terü
leti bizottság titkára és dr. Ta
Ti Endre, a MA V Egészségügyi 
Igazgatóság vezetője. 

ÉVRŐL ÉVRE ... 

Az ünnepséget Kalcsó Imre, 
az állomás szakszervezeti bi

A földszinten található még 
a kazánház is, melyben négy 
földgáz üzemű kazán szolgál
tatja a fűtést. Egy 3150 literes 
és egy 1600 literes bojler be
szerelésével meleg vizet állan
dóan szolgáltathatnak. 

FEKETE-FEHÉR 
Az első emeleten található 

a 250 személyes férfi és a 120 
személyes nöi C típusú fehér 
öltöző, a hozzá tartozó mellék
helyiségekkel együtt. Itt talál
ható a két vasútüzemi-orvosi 
rendelő és a vasúti egészség
ügyi felügyelőség helyisége. A 
jól felszerelt, minden higiéniai 
követelményt kielégítő üzem
orvosi rendelő - 2 fő foglal
kozású orvos vezetésével 
Békéscsaba és környéke mint-

egy 400 vasutas dolgozójának 
orvosi ellátását biztosítja. Az 
orvosi rendelőhöz tágas, vilá
gos váróhelyiség, vetkőző fül
kék, laboratóriumi és kezelő, 
valamint egyéb helyiségek tar
toznak. 

A második emeleten van egy 
pihenő-váró szoba, s a 390 sze
mélyes, két C típusú fehér öl
töző, a hozzá tartozó mosdó és 
WC helyiségekkel. Egy D típu
sú úgynevezett fekete-fehér 
öltöző 48 férfi és 32 nő részé
re. 

A létesítmény átadásával a 
szegedi vasútigazgatóság egyilc 
legszebb és legmodernebb szo
ciális épületét vették haszná
latba a békéscsabai vasúti cso
mópont dolgozói. 

Gellért József 

zottságának titkára nyitotta ,--------------------------

meg, majd Kiss Károly vasút
igazgató mondott beszédet. Be
vezetőjében méltatta a csomó
pont eredményeit. Hangsúlyoz
ta: az utóbbi tiz évben mint
egy 110 millió forintot fordí
tottak a csomópont fejlesz
tésére. Korszerűsítették az ál
lomás vágányhálózatát, az 
igazgatóság területén elsőnek 
itt készült el a korszerű domi
nó berendezés, befejeződött a 
térvilágítás rekonstrukciója, 
bővítették a telefonközpontot, 
elkészült a rakterület és a híd
mérleg. Megkezdődött az állo
más felvételi épületének teljes 
rekonstrukciója. A vontatási 
főnökségnél 2 tonnás futóda
rut helyeztek üzembe, elké
szült a kerékpársüllyesztó, a 
gázolajtároló és feladóberen
dezés, az akkumulátortöltő 
épület. 

A múszaki fejlesztéssel lé
pést tart a szociális létesítmé
nyek építése is. Közülük is ki
emelkedik a M,-omszintes, 830 

ftégyzetméter alapterületű 840 

személyes új öltöző-mosdó, az 

1000 adagos üzemi konyha és 
étterem, valamint orvosi ren
delő. 

GA.ZTÜZELÉSŰ 

KAZÁN OK 
A szociális létesítmény föld

!!lZintjén helyezték el az üzemi 
konyhát és az önkiszolgáló 
rendszerú éttermet. A kony
ha felszerelése, berendezése 
minden igényt kielégít. Az ott 
dolgozók munkáját segítik a 
nyersáruk tartósítására szolgá
ló hűtőkamrák, a szellőztető 
berendezések és sok más kor
szerú felszerelés. 

MEGJEGYEZZÜK 

Egy rendelet, mely elszakadt 
a mindennapi élettől 

Bizonyos, hogy a jobb egészségügyi szolgálat érdekében 
született az a 118428/72 Vasúteü. Ig. számú rendelet, amely a 
megbetegedett dolgozók egészségügyi ellenőrzését a munka
hely szerinti ellenőrző orvos hatáskörébe utalja. Ezzel a ren
delettel azonban megváltoztatták azt a jól bevált gyakorlatot, 
amely a nagy és szétszórt területű szolgála.ti helyeken érvényes 
volt. (A régi gyakorlat az volt, hogy a lakhelye szerint illeté
kes vasúti ellenőrző orvosnál kellett jelentkezni a megbetege
dett dolgozónak.) 

Hogy mit eredményezett az új rendelet? Ime néhány pél
da, a szentesi építési főnökség életéből. 

B. I. előmunkás, szegvári lakos, 1973. február 22. óta be
tegállományban van. Lakhelyéhez a szentesi e!lenőrző orvos 
kilenc kilométerre van, mégis Békéscsabára kell járnia ellenőr
zésre a beteg dolgozónak, mert a követlen munkahelye ott 
van. A 95 kilométer hosszú utazás csak átszállással oldható 
meg, így egész napba kerül mire hazaér a beteg. 

P. I. kiskunfélegyházi lakosnak a
.
z elleílqrző ,orvosa heJy

ben van. Igen ám, de munkaJÍelye l(i$kUfüj-Jll/Jfy ó�te�sé�f\ 
mlatt 1973. március 1-tót' rendstereseií Ralasrá"fte1f utaznia, az 
ottani MA V ellenőrző orvoshoz. 

K. J, pályamunkás, 1973. szeptember 4-én Makó állomá
son súlyos, csonkulásos üzemi balesetet szenvedett, melynek 
következtében mindkét lábát elvesztette. Talán e sorok meg
jelenésekor már végetér a hosszas huza-vona. Utókezelésre 
volna szükség más gyógyintézetben. A kórház nem illetékes a 
javaslat megtételére. A balesetes dolgozó lakhelye szerint Bé
késcsaba ellenőrző orvosához tartozik. Javaslatot ő készíthet. 
A beteg járóképtelen, Békéscsabán nem tud· megjelenni. A 
szomorú tény nem teszi vitássá az utókezelés szükségességét. 
Az emberség íratlan törvénye alapján a javaslat már régen el
készülhetett volna. 

Igy jutott egy nem kellő körültekintéssel kiadott új ren
delet a bürok;ráci útvesztőjébe. Rendeleteket emberek al
kotnak, azok meg is változtathatják, ha az élet jelzi a szüksé
gességét. Bizonyára megfelelő kompromisszumos megoldás is 
lehetséges. - Szükséges a helyzeten változtatni. - Beteg 
dolgozókról van szó! 

- Fogas -

Ami jár, az jár 

Kártérítés üzemi baleset után 
A szolnoki járműjavító 

szakszervezeti bizottsága nem 
nézi belenyugvással, hogy az 
üzemi balesetet szenvedett 
dolgozók közül elég sokan nem 
élnek törvényes jogaikkal, 
vagyis nem nyújtanak be kár· 
igényt munkaadójukhoz, illet

ve az üzem vezetöségéhez, fel· 
gyógyulásuk után sem. 

A témát a múlt év első ne
gyedében is napirendre tűzte 
az szb, s akikor azt állapította 
meg, hogy az előző évben üze
mi balesetet szenvedett 89 
dolgozó közül mindössze hu
szonhatan kérték az őket ért 
anyagi kár megtérítését, an
nak ellenére, hogy a szakszer
vezeti bizottság mindegyik 
dolgozót frásban felszólította 
erre. A 26 igénylő közül 21 fő 
összesen 30 928 forintot kapott 
kártérítés címén. 

Ezek után került sor az 
1973. május 29-én megtartott 
szb-ülésre, s a szakszervezeti 

A szolnoki járműjavítqban 
ez ügyben konkrét állásfogla
lás született: 

1 A szakszervezeti bizottság 
sziikségesnek tartja, hogl! _a _j�
vőben a kárigény benyu;tasa
ra való telszól!tás ne a fel
gyógyulástó! számitott _30 n�
pon belül, hanem a ;egyzo
könyv felvételétől. illeh,e _a 
baleset körülményeinek tiszta
zásától számított 3 munkana
pon be!ül kerüljön kézbesí
tésre a dolgozó részére. 

2. A következő időszakban 
azoknak a személyeknek a 
névsorát akik az értesítés el
lenére s;m nyújtották be kár
igényüket, havonta (tehát az 
elözö ha,vi balesetekről) rend
szeresen l.éTi a szakszervezeti 
bizottság. 

A tapasztalatok alapján 
mondhatjuk: - így kívánja a 
dolgozók érdeke. 

Szabó Károly 
szb-titkár. 

Takarékosabban! 
Sajnáljuk, hogy névtelenül, 

csupán „Győri figyelő" aláírás
sal küldött szerkesztőségünk
nek sok mondanivalót tartal
mazó levelet egy olvasó. Kivé
telesen mégis idézünk egy 
részletet az írásból: 

„Enyhe telünk volt, azonban 
ez nem áll összhangban a pa
zarló fűtés következtében mu
tathozó túlzott olajfogyasztás• 
sa,l. A szolgálati helyek olaj
kályhái a legmelegebb téli na
vokon is szüntelenül magas fo
kozaton égtek, s ahol a dolgo
zók nem bírták elviselni a hő
séget, egyszerűen nyitva tar
tották a helyiségek ajtaját és 
ablakait. Erre vonatkozó el
lenőrzést egyszer sem tapasz
taltunk, így aztán a tüzel5-
anyag-fogyasztás túllépi a,z en
gedélyezett mennyiség tízsze
resét is." 

Érdemes lenne csalrngyan 
mindenütt jobban szem előtt 
tartani az ésszerű takarékos
ságot. 

bizottság ezen az ülésén testü- ,---------------------------Jetileg elhatározta, hogy -
mint érdekvédelmi szervezet 
- benyújtja a kárigényt az 
üzemi balesetes dolgozók he
lyett. Az szb ez alkalommal 78 
dolgozó képviseletében lépett 
fel, mivel az előző évben 63, 
majd 1973. május 15-ig újabb 
15 dolgozó nem élt a törvé
nyekben biztosított jogával. 

Az eljárás során csak tíz 
dolgozó igényét utasították el 
kizáró ok miatt, így rajtuk kí
vül hatvannyolcan megkapták 
a, jogos kártérítést, ami össze
sen 30 OOO forintot tett ki. 

A szakszervezeti bizott'Ság 
részletesen nem vizsgálta, 
hogy a dolgozók miért idegen
kednek az üzemi baleset foly
tán őket ért anyagi kár igény
lésétől, de ennek okait sejteni 
lehet. Az okok közé ta rtozik a 
nemtörődömség, vagy például 
az a nézet, hogy „a.zéTt a pár 
napi betegállományéTt nem 
érdemes .• • " Ettől függetlenül 
az szb továbbra is következe
tesen kitart amellett, hogy a 

dolgozókat semmilyen körü.l
mények miatt nem érheti 
anyagi hátránu. ha üz<':mi bal
esetet �zenv-ednek. A felviiá
gosít-0 munka tehát folytató
dik, s oda kell hatni, hogy 
azok a dolgozók, akik a felszó
lítás ellenére sem nyújtották 
be kárigényüket, végül is be
lássák passzivitásuk helytelen
ségét. 

MÉRLEGÉPÍTÉSI REKORD 

A hídmérleg hitelesítése Szentes állomáson 

Kor.szerú, a,1,1t!)fI1ata mérőfe
fos, ikie.hidas, 12Q tonna máro
képességú vágányhídmérleg 
működik Szentes állomáson. 
Lassan fél éve. Azóta bebizo
nyosodott, hogy a mérlegelések 
4tlagos ideje egyharmadára 
csökkent, és hogy a hibalehetó-

ségek kizárásával megszűnte� 
a MÁV és a 'fuvaroztató vál. 
lalatok közötti Viták. 

Van ennek a mérlegnek 
egyéb nevezetessége is. Első
sorban az, hogy az építési 
munkálatok megkezdésétől a 
hitelesítésig mindössze 103 nap 
telt el. A rekord a METRI-

-------------------------· POND (hódmezöváoorhelyi) 

CIKKÜNK NYOMÁN: 

Dicséret és jutalom 

a fosztogatók leleplezőinek 

A Magyar Vasutas január 
18-i számában „Több megbe
csüiést azoknak, akik leleple
zik a kocsirongálókat!" cím-

mel megjelent cikkre válaszol
va közlöm: 

A cikk nyomán intézkedtem, 
hogy az említett fosztogatók 
leleplezésében, majd ártal
matlanná tételében közremű---------------------------------------------------------, ködő vasutasok pénzjutalom-

mérleggyár, az ugyancsak hód
mez5vásárha1yi pályafenntar. 
tási főnökség magasépítési 
szakaszának Kövesi István ál
tal veretett építőbrigád.ia, va
lamint a szolnoki járműjavító 
mérlegosztálya nevéhez fűző
dik. A kitűnően elvégzett mun• 
kát külön dicséri az a körül• 
mény, hogy prototípusként 
előállított aut.omatikus mérőfe. 
jet alkalmaztak az új hídmér• 
leghez. 

A mérőfej kezelése igen 

A mozdonylüttyre most is odafigyel 
Még renyleges korában ar

ról álmodott, hogy majd nyug
díjp6 korában, ha hordja a 
szél a havat, az abla.lr.ból 
nézi . . . A lakás puha melegé
ből „dacol" az idővel. Aztán 
most, hogy már megérdemelt 
nyugdíjas korát tölti, régi vá
gya is megváltozott. MáT nem 
akarja, hogy zord t� legyen, 
mert akkor sokat kel! ,,szegé
,nyeknek" szenvedni . .. Ezalatt 
munkatársait érti, akik még 
tovább viszLk a vonatokat. 

* 

1941-ben kötelezte el magát 
a vasúttal Bara János, moz
donylakatos tanulóként Ko
lozsvárott. Mozdonyvezetőnek 
készült, de nehéz idők járták. 
A háború felfordított mindent. 
Mint fák leveleit, sodorta 
jobbra-balra az embereket. 
Ilyen körülmények között 
folytatta tanulmányait. Ké
sőbb kezébe vette a nagy la
pátot és tüzelt. Milyen sok 
„öreg" mozdonyvezető kezdi 
ezzel élete fordulóit elmon
dani: . . • aztán tüzelni kezd
tem/ Nehéz, verejtékes munka 
a tüzelés. Lángban és hőben 
fénylő arcokon mindig és a 
felelősség feszült figyelme. 
1944. Előbb Budapesten, majd 
Veszprém-külsőn folytatódik a 
pálya, melyre lépett. 

Új munkahely, új arcok, új 
emberek. A gépek megszokot
tak éS régiek. A 424-esek és a 
375-ösök egyformán engedel
meskednek az értő kezek moz
dulatára. Ezek lettek munka
eszközei, miután véglegesen 
személyfordulóba került. A 
percekre éS félpercekre osztott 
idő - hol mint menettartam, 
hol mill1t menetidő - dirigálta 
munkáját. Pontosan, biztonsá
gosan vinni a vonatokat! Mun
kával védeni az emberek, az 
utasok életét, nyugalmát és 
kényelmét. Ez mindent Min
den a javából, amiért érdemes 
dolgoz.ni. 

* 

1947-ben megnősült. Majd 
születő két gyermeke fokozta 
a családért vállalt munka 
gondját, felelősségét. De vi
szonozta is a hazavárók szere
tetével. 

Az elkészített „kosztos tás
ka", a tisztálkodási eszközök, 
a féltés, egy szelíd asszony, a 
párjáévaJ azonosuló sorsközös
ség példaképe. 

Zúg a Bakony! A Nagyme
zőn gyakran megsodorja a ha
vat a srel ... A hótorlaszt hó
torlasz követi, de a vonatot 
vinni kell. Nyáron, amikOT a 
Baraton partján fut vonata, a 
tó kék vizében tízezrek fm-

sülnek és pihennek. A gépen 
hihetetlen a forróság, de a vo
natot vinni kell. Mindig és 
mindig ezt tette, 28 éven ke
resztül. 

Miközben az ember veszít 
rugalmasságából, izmai feszü
léséből, gondjai meginőnek. 
Nagyok a gyerekek, nagyob
bak a gondok. Egy azonban 
nem változik: a helytállás fe
lelőssége. 

A becsülettel végzett munka 
mindig felhívja magára a fi
gyelmet. Elhozza a munkás 
számára a megbecsülést. lgy 
Bara Jánost is számon tartot
ták azok, akik ezt elismerni 
il,Jetékesek voltak. 

Munkájáért „Kiváló dol
gozó" és „Kiváló vasutas" ki
tüntetést kapott. A munka 
adta élete legnagyobb elisme
rését akkor is, amikor 1971-
ben az Országházban az El
nöki Tanács Elnöke kezéből 
átvette a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát. Erre a kitün
tetésre a legbüszkébb. 

* 

Bara János szemlélődő, fi-
gyelő egyéniség. Lát és hall 
mindent, ami körülötte törté
nik. Napjaink szép változását, 
a dieselesítést hasznosnak, 
gazdaságosnak és jónak tartja. 

Bara János 

A mozdonyfü.ttyre még fel
emeli a fejét, amikor kertész
kedik. Udvarán ziniák, ró
zsák és tulipánCYk díszlenek:, 
ha jó a nyár. Most minden té
lies ... De szívében már élnek 
a tavasz nagy tervei: a lakás 
bővítése, szépítése, mert most 
1" í;idenu van idő - mondja. 

A reggel újságolvasással 
kezdődik. Ne hagyjon ki sem
mit a világ dolgaiból . . • Az
tán jöhet a házkörüli mun
ka ... 

- Ne legyen zord a tél, 
mert akkor elegük van szegé
nyeknek - mCYn.dja befejezé
sül. S ezzel vallott önmagáról 
és mindenről, amit e pihe
nésig megért. 

Sz. B. 

ban és dicséretben részesülje
nek. Az ügy fontosságának 
megfelelően bírálunk el és ju
talmazunk meg a jövőben is 
minden olyan dolgozót, aki 
eredményesen lép fel a kocsi
fosztogatókkaJ, a népgazdaság 
érdekei ellen vétőkkel szem
ben. 

Külön is köszönjük a sajtó 
közreműködését, ez esetben 
Bognár Károly tapolcai tudó
sító cikkét, amelyben méltán 
dicsérte a fosz;togatókat lelep
lező vasutasok helytállását. 

Simon László, 
a szombathelyi igazgatóság 

forgalmi osztályának 
vezetője. 

FE L U J ÍTÁS MIATT: 

egyszerű.. A mérleg tárázásái 
a + és - jelű kezelőgombok 
benyomására elektromos be· 
rendezés végzi el. A mérlege
lés többi műveletét szintén 
gombnyomással irányítják. A 
mérési adatok nemcsak leol• 
vashatók, ha.nem hárompéldá
nyos mérlegelőjegyet is nyom• 
tat a mérőfejhez csaitlakozó 
blokkolóberedezés. A vasúti 
kocsik és rokományaik mért 
adatai bármikor, évekre visz
szamenóen és bizonyíthatóan 
rendelkezésre állnak 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

Egyvágányú közlekedés 

a 113 éves budai a/,agútban 
A Bányászati Aknamélyitő re csak a bal vágányon közle

Vá!lalat mintegy ötmillió fo- kednek a vonatok. Több sze
rintba kerülő munkával fel- relvény - 11 vonatpár - ki• 
újítja a Budapest-Déli pálya- induló, illetve végállomása Bu• 
udvar és Kelenföld állomás dapest-Kelenföld lett. A korlá• 
közötti, 113 évvel ezelőtt épí- tozás elöreláthatóan május 25• 
tett vasúti alagutat. A felújí- ig tart, terv szerint ugyanis a 
tásra azért van szükség, mert I felújítási munkálatokat a nyá
az alagút belső burkolatát a rí menetrend életbe lépéséig 
beszivárgó víz annyira· meg- befejezik. 
rongálta, hogy már a beomlás A MA V Budapesti Igazga
veszélye fenyegeti a megnöve- tósága gondoskodott az utazó
kedett forgalmat. közönség részletes tájékoztatá• 

A munkálatok miatt egyelő- sáról. 



--, 
1\fAGYAR VASUTAS .'S 

Al JFJÚSÁGI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN: 

Reális kép alakult ki 
a vasutas fiatalokról 

, N2GT �v telt e1 a 
Központi Bizottság 197-0. feb
ruári üjúságpoliti:kai határo
zatának megszületése óta. E 
nagy jelentőségű határozat 
;<lapján 1971 októberében az 
,országgyűlés OOZi ülésén elfo
Widták a IV. törvényt az if
júságról, amely hosszabb tá
von is meghatároza az üjúság 
között végzendő feladatokat. 
- Az ifjúsági törvény végre
hajtására vonatkozó kormány
rendelet alapján - figyelembe 
véve a tárca szintű irányelve
ket - a vasútüzem területén 
is szabályozták a gazdasági 
tJezetők ilyen irányú felada
tait, a vasutas ifjúság sajáto� 
jogait és kötelességeit. 

A szabályozás ked<Vezó fel
tételeket teremtett a fiatailok 
i;zámára ahhoz, hogy jobban 
)dbontakoztassák képességei
ket, bekapcsolódjanak a KISZ
szerveretek murukájába, tevé
kenyen részt vegyenek a gaz
dasági feladatok végrehajtásá
ban. 

tak az 1973-ban elért vasút
üzemi ereórnényeknek. 

Ezekben a hetekben össze
gezik a szolgálabi helyeken az 
előző évben végzett munkát. 
Végezzék el ezt az értékelést 
a fiatalok is, összegezzék ered
ményeiket és szerénytelenség 
nél:kül adjanak erről tájékoz
tatást sajátos fórumaikon, 
taggyűléseken. Hívják meg 
ezekre a megbeszélésekre a 
gazdasági és tán;adalmi szer
veket is. 

Meggyőződésünk, hogy ami
lyen tevékenyen részt vállaltak 
a gazdasági és politiklai fel
adatok elvégzésében, oilyan 
arányban kapják meg a fel
nőttektől a megbecsülést, a 
vezetőktől az erkölcsi és anya
gi elismerést. 

A PUDAK is igazolják, 
hogy az ifjúsági törvény vég
rehajtása jól halad a vasúton. 
Nem volna azonban helyes, Ila 
csak az eredményekről, a fia
talok jogairol srwlnánk, amely-

ben előrelépés, haladás történt 
a határozat megjelenése óta. 

A jövőben több gondot kell 
fordítani a fiatalok politikai 
nevelésére, a pályakezdők 
munkahelyi beilleszkedésére, 
illet- és munkakörülJrnényei.k 
javítására, a vasutas hivatás 
megsz;erettetésére. Nagyobb 
előrelépést kell benn.i abban, 
hogy a felnóttek, a gazda�ági 
és szakszervezeti vezetők, 
mun.lrahelyi kollektívák, szo
cialista brigádok jobban és fo
kowttabban foglalkozzanak a 
fiatalok nevelésével. 

A szakszervezeti szervek, a 
KISZ-aLapszervezetek és a gaz
dasági vezetők további segítésE 
szükséges ahhoz, hogy 1974. 
évben is - az előző évhez ha
son:Jóain - eredményesen kap
csolódjon be még több fiatal a 
vasút gazdasági-politikai célki
tűzéseinek megva.lósításába, az 
ifjúsági törvény végrehajtása 
érdekében. 

Molnár László 

SIKEROLT-E előrelépni a.----------------------
kitűzött feladatok megvalósí
tásában? Milyen hatást vál
tott ki a fiatalok körében a 
törvény megjelenése? Ezekről 
iszeretnénk néhány gondolatot 
közreadni. 

A központi vezet&ég mel
lett működő ifjúsági biwttság 
az elmúlt év júniusában meg
tárgyalta a vasutas fiatalok 
belyzetét. Megállapította, hogy 
a törvény megjelenése óta fo
kozottabban gondoskodnak a 
fiatalokról. Egyre inkább reá
lis, a valóságnak megfelelő 
kép alakul ki a vasutas fiata
lokról a vezetők, a társadalmi 
szervek és a dolgozók körében 
egyaránt. 

A SZEMLl:LET változás:i
)loz egyrészt a bekövetkezett 
társadalmi-gazdasági változás 
)latása, másrészt a fiatalok 
végzett munkájának ered
ménye is hozzájárult. E válto
,:ást legjobban mutatja, hogy 
növe¼cedett a fiatalok részvé
tele a m1,mkaversenyben, a 
i;wcialista brigádrnozgalorn
ban, a különböző társadalmi 
Jnunkaakciókban. 1973-ban 
több mint 15 OOO fiatal vett 
részt a munkaverseny-mozga
lomban, közel 400 ifjúsági 
1zocialista brigádban mintegy 
4200 fiatal dolgozik, a. felnőt
tekkel együtt a különböző te
i:ületeken tevékenykedő szo-
cialista brigádokban levő fia
WOk száma 9500. 

Számítanak a fiatalokra 

Szolnokról Miskolcra helyezték át a cementszállltó teherkocsik 
fővltsgllját, llle\te l'észlegvlzSgálatát. A jármújav�tó dolgozóira 
az Idén egyébként Is több feladat hárul, mint az elmúlt eszten
dőben. Ezek megoldásában mindjobban számít az üzem veze
tősége a jármújavító tanmúhelyében kiképzett fiatal szakmun
kásokra, akik az Idősebbek „védőszárnyai" alatt máris ellsme
rést szereztek. Képünkön: Leitner Csaba hege�ztő munkáját 

elégedetten szemléli Kovács Péter lakatos szakmester 

(Szabados György felvétele) 

BÓDY JÓZSEF OPERAÉNEKES' 

A hangjukat nem ölhették meg ... 
Szúnjön meg a terror Chilében! - követelik a ma2;yar vasurasok 

A Magyar Szolidaritási Bi
zottság chilei akcióbizottsága 
a közelmúltban hanglemezt 
jelentetett meg a fasiszta ter
ror áldozatául esett chilei ha
zafiak emlékére. 

„A hangjukat nem ölhették 
meg" című lemezen megörökí
tették Allende elnök utolsó rá
dióbeszédét, s hallható a Pab
lo Neruda temetésén készült 
hangfelvétel, valamint a san
tiagói Nemzeti Stadion bejára
tánál, illetve egy halottasház
ban készült helyszíni riport is. 
A megdöbbentő dokumentu
mokat Victor Jara, a meggyil
kolt népszerű énekes dala és 
Pablo Neruda saját előadásá
ban elhangzó verse egészíti ki. 

Levelezőink, tudósítóink 
egyéb vonatkozásban is beszá
molnak a chilei nép iránti szo
lidaritásról, a fasiszta terror 
elleni tiltakozásról. 

Boldizsár Gyula, a békéscsa
bai pályafenntartási főnökség 
dolgozói nevében így ír szer
kesztőségünknek: ,,Minden 
gondolatunk Chilei Támogat
juk a terror áldozatául esett 
ország népét igazságos harcá
ban, és elítéljük a katonai jun
ta szörnyű gaztetteit. Követel
jük, hogy állítsák helyre a nép 
törvényes jogait, azonnal szün
tessék be az ártatlanul elfo
�ott hazafiak kínzásait, az el
hurcolásokat, a véres terrort, 

„A hangjukat nem ölhették meg" címú hanglemez borítólapján 
ez a kép látható 

tak ismételt munkába állását, 
és haladéktalanul állítsák 
helyre a demokratikus, illetve 
szakszervezeti szabadságjogo
kat. 

Hasonló leveleket kaptunk 
Debrecen állomásról, a miskol
ci járműjavítóból, Dunakeszi
ról, Pécsről, Záhonyból és több 
budaJ1esti szolgálati helyről. 

és bízzák a chilei népre az or- t---------------------------

szág vezetését." 
Szombathelyről Csizmazia 

Béláné írja: ,,A vontatási fő
nökség dolgozói február 12-én 
regl(el műszakkezdéskor röp
l(Yűléseket tartottak, a Chilei 
Dolgozók Egységes Szakszer
vezeti Központja megalakulá
sának 21. évfordulója alkal
mából. Megemlékeztek a chi
lei nép harcáról, szolidaritásu
kat fejezték ki az elnyomott 
nép iránt. és a fasiszta terror 
elleni tiltakozásuk ieléül táv
iratot küldtek a SZOT nem
zetközi osztályához. A távirat
ban mélységesen elítélik a fa
siszta katonai diktatúra tör
vénytelen módszereit, követe
lik · a bebörtönzött hazafiak 
szabarfon bocsc1tdsdt és szabad
ságot követelnek Luis Corva
lannak. a Chilei Kommunista 
Párt fótitkárának. A tflvirat
ban azt ls kifejezésre juttat
ták a főnöksé� doll(ozói, hogy 
Chilében biztosítsák a?. elbo
csátott munkások, alkalmazot-

A tréfás kedvű nyugdíjas 
A Déli pályaud

var másfél ezres 
nyugdíjas táborá
nak egyik legköz
ismi>rtebb tagja a 
94 éves Géza bá
csi. Az őt körül-
övezó szeretetet 
főként humorá-
nak, állandó jó
kedvének köszön
heti. A három fo
rintos tagbélye
c,ért havonta jön 
az alapszerv11zet• 
hez. 

- !gy legalább 
lehetóséget adok 
ahhoz, hogy egy 
reprezentációs fe
ketével megkínál
hassatok - mond
ja tréfálkozva.. 

Egyik alkalom
mal ezzel állitott 
be: 

ros megl.gérí, hogy 
századik születés
napjára majd há
zi ünnepséget ren
deznek. 

- J6, 30 
mondja Géza bá
csi -, ezt a szak
szervezet csinál
ja, a pénzemet vi
szont mindig te 
veszed e1. Én ar
ra vagyok kíván
csi, mit adsz te 
-ne�em? 

- Egy üveg ko-
nyakot - igén a 
pénztáros, tanúk 
elótt és kézfogás 
mellett. 

tácsi elégedetten. 
távozott. 

Legközelebbi al
kalommal az iránt 
érdeklődött: nem 
lehetne-e az ígé
retekre valami 
előleget is kapni, 
legalább egy ku
picával. Amikor 
ez a kérés sem 
teljesült, kissé el
töprengett, ma3d 
felháborodottságot. 
�lelve meg1e
gyezte: 

Az ifjúság; törvény megje
lenése óta korszerűsítettük és 
újra szabályoztuk a Szakma 
jfjú mestere egyéni verseny
forrná t. Az új szabályozás er
kölcsi és anyagi vonatkozású 
része a különböző formák el
nyerésével járó pénzjutalmak 
nagysága vonzóvá tette a moz
galmat a fiatalok számára. 
1973-ban a Kiváló ifjúmun
kás címet 125, a Kiváló ifjú 
Jzakmunkás címet 423, a Szak
ma ifjú mestere címet pedig 
301 fiatal nyerte el. 

Vasutas fia, a „mi művészünk" 

- Olyan régen 
iárok ide, de a 
jó feketén kívül, 
mikor lehetne tó
letek már valami 
ajándékot is kap
ni? Erre a pénztá-

Géza bácsi ez
után az elnökhöz 
fordul. Te vagy itt 
a fejes, nem hagy
hatod magad le
pipálni egy beosz
tottól. ő egy üveg 
konyakot ígért, 
hát te? 

- Egy üveg ki
tűnó szcvjet pezs
gőt - hangwtt a 
válasz, mire Géza 

- úgy látszik, 
fadokolt a gya, 
núm. Ti be akar
tok engem csap
ni! Sn minden.t 
elkövetek, hogy 
megérjem a száza
dik esztendót, ti 
pedig közben at
tól fé!tek, hogy 
ezt az időt nem 
éritek meg. Nem 
mondom, ügyes 
ravaszkodás, de 
mi lesz akkor az 
én pezsgőmmel? 

Rl:GI KIV ÁNSAGUK tel
iesült a fiatal műszakiaknak 
Js. Megfelelő mértékű erkölcsi 
és anyag, elismeréssel páro
sítva meghirdették a Kiváló 
ifjú mérnök és a Kiváló ifjú 
technikus clmért folyó ver
i;enyt, mely tapasztalataink 
szerint lendületet adott a mű
szaki fiatalok szellemi képes-
1,égeinek kibontakoztatásához. 

A csomópontok, üzemek éS 
főnökségek rés7..ére meghirde
tett „Kiváló'' cím célkitűzései
nek teljesítésében egyre na
gyobb részt vállalnak a =

utas KISZ-bizottságok, alap
szervezetek. Az éves akció
programok keretein belül 
1973-ban szép eredményeket 
értek el a vasutas fiatalok, el
sősorban a VIT tiszteletére 
indított munkaakciókban, 
kommunista szombatok, vasár
napok szervezésében, a kü
lönböző ünnepi forgalmak al
kalmával nyújtott segítség
adásban. 

Az elnökség, s a MAV Ve
zérigazgatóság elismerve a 
KISZ-bizottságok, alapszerve
zetek termelést segítő munká
ját az elmúlt évbe„ 44 ifjú
sági szervezetet részesített 
összesen 250 ezer forint pénz
,tutalomban. Ezek nyomán 
részletesebb és mélyebb érté
kelés igénye nélkül is megál
lapítható. hogy a fiatalok ak
tív és tevékeny részesei vol-

Az Erkel Színház kulisszák 
mögötti világában járok. Allig 
felfegyverzett egyiptomi ka
tona mutatja az utat. Amott 
egy vékonydongájú legényke 
könnyedén emel egy hieroglif 
írással díszített óriási oszlopot. 
Katonák, papok, aranyozott 
kosztümökben, pálmafák, trón 
és fegyverek: egyiptomi miliő. 

A régi álmok 
A maszkmester székében ta

lálom Bódy Józsefet, az Al
lami Operaház Liszt- és ntvó
díjas művészét, akinek éppen 
egy Verdi-opera szereplőjéhez 
méltó vonásokat varázsolnak 
az arcára. Amíg a maszkmes
ter fürge ujja ráncokat fest és 
bozontos szemöldököt rak fel, 
beszélgetünk. 

- Apám vasutas volt. Sal

gótarjánban állomáselöljáró 
- mondja a művész. - Én is 
vasutas szerettem volna lenni. 
Napestig a szikrázó, füstölgó 
vasparipákat, az érkező, induló 
vonatokat csodáltam, és hall
gattam a harangjelzések dal
lamos muzsikáját. 

Aztán másként történt ... 
- A gimnázium énekkará

ban felfigyelt hangomra a ta
nár. s azt mondta.: ,,egyszer 
még kitűnő basszus lehetsz". 
Ettől kezdve mind többet fog
lalkozott velem, s egyszer be
hívatta apámat. Közö!te vele, 
hogy belólem énekest farag. 
Apám szomorú L•o!t. Én Is saj
náltam, h0fl1/ le kell monda
nom a zsinóros vasutas sapká
ról, az egyenruhát diszitő síp
ról, a jelzózászlóról, vonatme
nesztó tárcsáról . .. 

Bódy Jóskát, egy salgótar
jáni vasutas fiát később fel-

Bódy József, az Operaház 
Liszt-díjas művésze 

vették a Zeneakadémiára. Ott 
Székelyhídi Ferenc tanítványa 
lett. 

Külföld1 sikerek 
- Neki és Svéd Sándornak 

nagyan sokat köszönhetek 
szól a művész_ Ferencsik 
János ís az egyik fó pártfo
góm, támogatóm volt . . . Most 
már mintegy hetven szerep a 
repertoárom. Ebből tize1'hatot 
német, olasz és francia nyel
ven énekelek. Kétéves szerző
déssel - 1966-1968-ban -
Svájcban léptem fel. ltnekel
tem tehát Bern és Genf szín
padjain, ezenkívül Párizsban, 
Milánóban. Volt alkalmam ta-

nulní N ello Santitól, a nagy 
olasz karmestertől. Külföldön 
legnagyobb sikeremet - ta
lán? - VIII. Henrik szerepé
ben arattam, amel11nek prózai 
változatát ezekben a napok
ban láthattuk a televízióban. 

ltlete a zene. Ebben és csa
ládjában találta meg a boldog
ságát. öccse, Laci Budapest
Kelenföld állomáson teljesít 
vasúti szolgálatot. 

- Három leányom és két 
fiam van, de gyermekeimet 
nem szánom művészi pályára, 
mert itt túlságosan göröngyös 
az út. Jaj annak, aki bukdá
csolva jár rajta ... 

Brigádok a nézőtéren 
Elhallgat egy pillanatra, el

mosolyodik, azután folytatja: 
- Talán Peppinó, a legki

sebbik fiam . . • Talán ő ... 
Meg kell hagyni, már most is 
különös kis fickó. Nem tágít 
mellőlem, ha otthon vagyok, és 
remek hallása van. Amikor 
gyakorolok, szinte azonosul 
velem. Minden mozdulatomat 
lesi, és apró lábai verik a tak
tust. Már jó néhány operából 
intonál zenei részleteket. Be
szélni még alig tud, de már 
hibátlanul énekel. 

A művészt szólítja az ügyelő. 
S amikor felgördül a füg

göny, a memfiszi palota osz
lopai között, főpapi ornátus
ban ott áll a „mi fiúnk", a 
vasutasok nagy családjától lé
lekben soha meg nem vált fiú: 
Bódy József. Nagyszerű 
basszus hangján tolmácsolja 
ezúttal Verdi örökszép muzsi
káját a nézőtéren ülő vasutas 
szocialista brigádoknak. 

Gergely Jómef 

Tegye szebbé 

Ön is otthonát! 

Falburkolatok, lambériák, 

lakberendezési tárgyak 

nagy választékban kaphatók 

a Faanyagvédelmi és Fatelító Vállalat 

bemutatótermében és szakboltjában 

Bp. VI., Vasvári P. u. 8. 

Tel.: 425-381. 

(SZ. e.) 
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Utóképzés tartalékosoknak 
Eredményes munl.-át végeznek a szegedi igazgatóság MJISZ-klubjai 

A szegedi igazgatóság 
MHSZ-klubjai a közelmúltban 
tartották meg közös be.szá
moló közgyűlésüket, amelyen 
Matolcsi Imre alezredes, az 
MHSZ Csongrád megvei ve
zetoségét képViselte. Jelen voJL 
az igazgatóság párt-, szakszer
vezeti és KISZ-szerveze'.éne:, 
képviselöje is. 

Az 1973. évi klubmunlra ér
tékelésé�ól Remes Jenő, a 

részt a kiírt különböző löver
senyeken való részvétel. A 
klub mindkét feladatát telje
sítette. A Honvédelmi Kupa 
Lövészverseny hat fordulójá
ban, az összetett Honvédelmi 
Versenyben, valamint az út
törő Honvédelmi Versenyben 
nagyszámű versenyző képVi
sel te a klubot. 

A beszámolóból az is kitoot. 
hogy mindkét klub az elműlt 

időszakban arra törekedett, 
hogy a hon<védelmi munl,án,ak 
minél nagyobb jelentőséget. 
megbecsülést szerezzen. Ennek 
ludható be, hogy a sikeres 
munka eredményei meL!ett 
mind a g·azdasági, mind a po
litikai vezetők, s az igazgató
ság dolgozói is elismerik, 
megbecsüLi,k az MHSZ mun
káját. 

(ge,llért) 
Tartalékos Klub titkára szá- i----------------------------------------
molt be a közgyűlésnek. El-
mondotta, hogy a dr. Münnich 
Ferencről elnevezett t-artalékos 
klub mun1<ája különösen az 
utóbbi években számottevően 
fejlődött. A klub tartalékos 
tiszti állománya jelentösen ki
bővült, s ennek köszönhető, 
hogy ma már a hon<védelmi 
üzemi, felada<tok elvégzésére 
neme t,k az iga?Jgatóság, ha
nem a szo!.gála,ti főn�gek 
tartalékos állományá,t is képes 
mozgósítani és összetartani. 

Sport az Utasellátónál 
Eredményes évet zárt a sakkszak ->szlály 

Az elmúlt idöszakbam, s je
lenleg is sikeresen végrehajt
ja azokat a honvédelmi fel
adatokat, amelyeket kormány
határozatok írnak elő. A klub 
dvégzi a szükséges hcmvédel
mi felkészítést, a fegyveres 
erőktől leszerelt tartalékoso
kat szer1,ezetileg nyUvántartja 
és tömö-ríti, gondoskodik a Tca
tonai, h011,védelmi ismeretek 
fenntartásáról, és rendszeres 
fejlesztéséről a kötelező, vagy 
11 tájékoztató jellegű utókép
zési tanfolyamok, különböző 
honvédelmi rendezvények út
ján. Segítséget nyújt,anak a 
honvédelmi előkészítő munká
val foglalkozó szerveknek és 
tanintézeteknek szakkáderek 
és technikai esz:közök, kikép
ző anyagok rendelkezésére bo
csátásával. Sikeres.eh együtt
múködnek az igazgatóság épü
letében levő különböző kato
nai szervekkel. 

Az elműlt évben a tömeg
sport-mozgalom fellendítése 
érdekében „Jubileumi három
tusa" viadalt írtunk ki, aszta
litenisz, sakk és kispályás lab
darúgásban. Mindhárom sport
ágban 14 csapat vett részt a 
versenyben. A részvevők szá
ma közel 500 volt, dolgozóink
nak csaknem 10 százaléka. 

Célkitű?Jésünk elsősorban a 
házi versenyek évenkénti meg
szervezése és az állandó spor
tolási lehetöség megteremtése 
dolgozóink számára. 

A pártoló tagok számát is 
többszörösére szeretnénk nö
velni, a jelenlegi létszám 600, 
a havi tagdíjbevétel 2800 fo
rint. A jó, illetve a még jobb 
sportmunka előfeltétele az 
anyagi bázis biztosítása. Fon
tos a vállalati támogatás ösz
szegének további növelése, de 
szükség van a pártoló tagok, a 
sportszerető dolgozók áldozat
vállalására is. 

A minöségi sportot jelentő 
szakosztályok közül 1973-ban 
a sakk-szakosztály érte el a 
legjobb eredményt. A szakosz
tályt 1962-ben alakítottuk és 
csapatu•nk 2 év kivételével 
minden évben bajnokságot 
nyert. !gy juto1tun.k el az OB 
II-ig. A csapat edzője Alföldy 
László, aki kimagasló érdeme
ket szerzett és ere<:lményeink 
egyik kovácsa. Jó pedagógus, 

Gábor Zoltán, a Sakk Szövetség elnöke gratulált a szakosztály 
eredményeihez 

versenyben Száday Lászlóné 
- holtversenyben - második 
lett. Csapatban az elsó helyet 
a CSZKA Mos2lkva szerezte 
meg, míg az egyéni győztes 
Levityina, a CSZKA verseny
zője lett. 

A szakosztály 1974. január 
24-én ünnepélyes, évadzáró ta
lálkozót rendezett, melyen 
vendégül láttuk a versenyző
ket. Ünnepségünkön részt vett 
Gábor Zoltán, a Magyar Sakk
szövet11ég elnöke, a KPM Párt• 

bizottságának titkára, Tóth1 

László, a vállalat fóigazgatója 
és dr. Juhász Józsefné, a 
Csúcs PB titkára. A meleg 
hangulatű, baráti összejövete
len az elért eredményekről és 
terveinkről beszélgettünk. Cél
kitűzésünk az OB II-ben a 3-
6. hely megszerzése. Utánpót
lásunk további biztosítása -
játékosaink minősítésének ja
vítása. 

Kovács László 
VSZT-titkár. 

Az igazgatóság tartalékos 
klubja 7 tagú klubtanács,ból 
és 74 tagból áll. Munkájuk 
fontosságát bizonyítja az is, 
hogy az igazgatóságban dol
gozók közül 169 tartalékos a 
klub keretében, dolgozik., A:o 
MHSZ-tagok 65 sztizaléka tiszt, 
35 százaléka tiszthelyettes, 
tisztes, hcmvéd. 

versenyzó, szervező, s barát is. r--------------------------

A beszámolóból kitíínt, hogy 
utóképzési tervüket az elmúlt 
évben sikeresen teljesítették. 
A két körelez,ő kategóriájű 
ta.nfolyrunon a tervezett 55 he
lyett 57-en részesüitek utó
képzésben. Ez a tartalékos 
üzemi katonai átlomány 81 
százaléka. Ilyen eredményt 
eddig egyetlen kiképzési év
ben sem értek még el. A há
rom tájékoztató jellegű tan
folyamcm a 75 helyett 81-en 
r,ettek részt. 

Az utóképzések keretében 
éleslövészeten a kötelező tan
folyamokból 52, a tájékoztató 
tanfolyam hallgatói közül 84 
tarta.lékos vett részt. 

Az igazgaroság épületében 
működő másik klub, a 21 ta
gú Zalka Máté lövészklub. 
Fe}a.data kettős, egyrészit a 
patronált általános iskolában 
a honvédelmi ismeretek el
sajátításához szükséges okta
tók, fíl:mek biztosítása, más-

1973-ban a Budapest I. osz, 
tályban bajnokságot nyertünk 
és az őszi idényben az OB II,  
Keleti csoportjában indulhat
tunk. Schrancz István mester 
kivételével, lényegében erősí
tés néllcül, az 5. helyet szerez
tük meg. Csapatunk ezzel túl
teljesítette a célkitű?Jést, mert 
terveinkben csak a 6-7. hely 
szerepelt. 

Sikereink közé tartozik fér
ficsapatunk szereplése a GKS 
Kattowice által rendezett nem
zetközi Villámversenyen. Az 
erős mezőnyben az első helyen 
végeztek. Az egyéni versenyen 
Schrancz a másod1k lett. 

A vállalat fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából jubi
leumi nemzetközi női sakkcsa
pat és egyéni versenyt rendez
tünk. A versenyen kilenc 
nemzetközi mester vett részt. 

Csapatunk az erős mezőny
ben - dr. Krizsánné és Szá
dayné összeállításban - a 3. 
helyet szerezte meg. Az egyéni 

FO TÓPÁ L YÁ ZA T  
A SZOT Testnevelési és Sportosztálya a munkahelyi test

nevelés népszerűsítése érdekében fotópályázatot hirdet. 
A pályázat célja : 
A munkahelyi testnevelés megismertetésére, előnyoo hatása 

bemutatására és a népszerűsítésére legalkalmasabb fényképek 
összegyűjtése, kiválasztása, s esetleges felhasználása 

A pályázat feltételei: 
A pályázaton hivatásos és amatőr fotósok, fotószakkörök 

egyaránt részt vehetnek fekete-fehér, legalább 18x24 cm-es 
képekkel. A 3-6 képból álló sorozat egy képnek számít. Egy 
pályázó legfeljebb 6 képpel nevezhet. A már korábban díja
zott vagy publikált képekkel pályázni nem lehet. A pályázat 
jeligés, amelyet a kép(ek) hátlapján, a kép(ek) címével 
együtt fel kell tüntetni. Minden pályázónak a kép(ek)-hez a 
jeligével ellátott zárt borítékban pontosan kitöltött nevezési 
lapot kell mellékelni. 

Nevezési lapok beszerezhetók : valamennyi szakszervezeti 
központban, illetve az szmt-nél, (szbt-nél). 

A pályázat díjazása: 
J. helyezett klevél és 3000 Ft tiszteletdíj ; 

II. helyezett oklevél és 2000 Ft tiszt�letdíj ; 
III. helyezett oklevél és 1000 Ft tiszteletdíj. 
A helyezések és tiszteletdíjak megoszthatók, valamint to

vábbi elismerések, díjazások is kiadhatók. Az arra érdemes
nek ítélt képek az 1974-ben rendezendő kiállításon nyernek 
elhelyezést. 

A beküldött képek elbírálására és a helyezések eldöntésére 
a SZOT Testnevelési és Sportosztálya zsűrit hoz létre. 

Beküldési határidő:  1974. április 30., a SZOT Testnevelési 
és Sportosztályára, 1415 Budapest, Dózsa György út 84/b. 

SZOT Testnevelési és Sportosztály 

A VÍZILABDÁZÓKNÁL : 

Nincs baj az utánpótlással 
A BVSC OB I-es vízilabdá

zói az elmúlt bajnoki idény 
egyik kellemes meglepetését 
okozták. Gyors, szellemes, gól
ratörő és végre eredményes já
tékuk elismerést váltott ki a 
szakemberek és a szurkolók 
körében. A siker egyik ténye
zőjeként értékelhetjük azt, 
hogy a csapat minden tagja -
egyedül az OB I-es csapatok 
között -, saját nevelésű játé
kos. Ez azt mutatja, hogy az 
utánpótlás nevelésére „odafi
gyelnek" a Szőnyi űton. Erről 
beszélgettünk Babarczy Roland 
vezető edzővel. 

utánpótlásának. A tehetséges 
fiatalok közül az idén is lehe
töséget adok néhánynak a bi
zonyításra. A csapatba kerü
lésért indított egészséges ver
sengésnek az eredményekben 
is meg kell mutatkozni. 

A beszélgetés után megte
kintettük a fiatalok edzését. 
Szorgalmasan készülnek a 
márciusban kezdődő bajnok
ságra. A látottak alapján nyu
godtan ide írhatjuk: a BVSC 
fiataljai sok örömet fognak 
még szerezni a sportág hívei
nek. 

Külkey Attila - Mindenekelőtt a jövő érde
kében igyekszünk az utánpót
lás-nevelést szorgalmazni r------------

mondotta a vezető edző. - Az 
eddigi eredmények. azt mutat
ják, jó úton haladunk. Ifjúsági 
együttesünk az országos baj
nokságban a 2. helyet szerezte 
meg, elnyerte az Országos -If
júsági Kupát és a Komjádi 
Kupában a 3. helyen végzett. 
A különböző korosztályú válo
gatottakba nyolc játéko.s-t 
adunk. Hasonlóan jól szere
peltek sportiskolásaink is. A 
serdülő, illetve az űttörőbaj
nokságban a második helyen 
végeztelc a gyerekek. 

- Kik oktatják a fiatalo
kat? 

- Ez a felelősségteljes mun
ka szakmai és pedagógiai 
szempontból is képzett szak
embereket igényel. Jelenleg 
öten, Czigány, Tóth, Togyeris-
ka, Kaszás és Koller edzők 
dolgoznak az ifjúsági, a két
két serdülő, illetve az űttörő
csa.patnál. 

- Milyen célokat tűztek ki 
az idei évre? 

- Ifj'úsági csapatunk a baj
noki címre esélyes, tehát a 
legfontosabb cél ehhez mél
tóan küzdeni. A sportiskolá
soktól is e,;edményeket várunk. 
A tapasztalat azt mutatja. hogy 
évről évre, 2-3 tehetséges já
tékos kerül ki · a különböző 
korosztályokból. Ez a biztosí
téka az első csapat megfelelő 

ÚJ MOTORCSÓNAK 
A VÁCI VSE-NEK 

A Magyar Motorcsónak Szö
vetség jelentős támogatást 
nyűjt a Váci Vasutas SE mo
torcsónak szakosztályának. A 
szövetségtől egy 130 OOO forint 
értékű verseny motorcsónakot 
kapnak a váciak. Mint azt 
Sánta János, a Motorcsónak 
Szövetség fötitkára elmondta, 
az űj géptől és annak „gazdá
jától" sokat várnak a szövet
ség vezetői. Az 1974. évi nem
zetközi és országos bajnoksá
gon, amelyet a Duna váci sza
kaszán rendeznek, már az új 
gép is rajthoz áll. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szak.szervezetének lapja 
Szerkeszt! a szerkesztő bizottság 

Főszerkesztő : Gulyás János 
Felelős szerkesztő : Vist Ferenc 

Szertcesztöség : 
1068 Boest VI .• Benczúr utca U. 

Tele fon várost : 229-872. 
llzemt : 19-77. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1 964 Bpest · VII„ Rákóczi út 5t. 
Telefon : 224-819 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
s Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Co;ekkszámlaszámunk: 

MNB 216-11 859 
Szikra Lapnyomda 

- Növédelmi ankétot t.ar-

1974. Mi\RCIUS 1, 

- A gyermekgondozási se
géllyel fizeté.snélküli szabad. 
ságön levö dol,gozó nők év vé
gi részesedésrE: jogosultságát a 
vasutasok Szakszerve-zetével 
egyetértésben kiterjesztette a 
MAV VeZ'érigazgatósága. A 
részesedésre jogosultság 
szempontjából 1973. január 1-
től munkában töltött időnek 
kell tekinteni a gyermekgcm
dozási segéHyel fizetésnélküli 
szabadságon töltött időt is. A2 
uta,,ítást a MA V Hivatalos 
Lap 8., február 21-én megje
lerut száma ismerteti. 

Ki&kunfé'.egyháza ál
lomáson. Meg,ill.apították: az 
ott dolgozó Lányok, ai51SZOnyok. 
é:tleme is, hogy az állomás 
élüzem szint felett teljesítette 
évi feladatait. Ezzel összhang
ban az elmúlt évben 64 nő 
kapott pénzjutalmat, h_ái:inan 
pedig kiváló dolgozó kitunte
tést. A szakma ifjú mestere 
címet ugya,ncsak 3 nö szerez� 
meg. A von-a-tkíséretnél 32 n'.;'1 
jegyvizsgáló és 3 vonatvere�o
nó teljesít szoLgálatot, s az al
lomási munkakörökben is 
megnőtt a női középvezetők r-------------

száma. 
- Társadalmi munka a 

KISZ javára. A szombathelyi 
vorutatási főnökségnél leg
utóbb megtartott kommunista 
műszakban 214 dolgozó 1119 
óra társadalmi munkát vég
zett s az így kiérdemelt 
23 8Í9 forintot a KISZ két he
lyi alapszervezetének aján
lották fel. Az e!műlt évben 
e,,«yébként 982 dol�ozó 40�0 
tánsada'Lmi munkaórat telJes1-
tett a vontatási főnökségnél. 

- A TIT KAR pli;LDAJ A. 
Véradó napot rendezett a bé
késcsabai pályafen.ntartási fö-
1iökség gépesített mozgó p:í
tyamesteri szakaszának Pető
fi szocialista brigádja. A fia• 
talok köztük Gavrás József 
liatsz�ros véradó, elmondták, 
hogy igyekeznek követni Za
bovszki József vöröskeresztes 
alapszen•ezeti titk.ár példáját, 
aki ez alkalommal már öt1,en
hatodszor vett részt az élet
mentő akcióban. 

- Tízmillió dolláros üzletet 
kötött a györi Rába Magyar 
Vagon- és Gépgyár a Szudáni 
Vasúttársasággal. E,nnek ér-
telmében 140, légkondicionáló 
berendezéssel felszerelt vas
űtí személykocsit szálHt a 
győri gyár az a!Tikai ország
nak. 

- Szocialista szerzödést ír
tak alá Záhonyban a MA V 
képvilielői é:il a Kelet-magyar
országi Építőipari Vállalat, 
valamint a Tiszántűli Aram
szolgáltató Vállalat szakem
berei. Az építök kötelezettsé
get vállaltak a Záhonyban lé
tesülő hőközpont trarnszfor
mátorállomása és az eperjes-
kei raktárkomplexum építési 
hatáiridejének kéthónapos rö
Vidítésére. Az eredeti üteme
zés szerint 1974 decemberében 
fejeződtek volll1a be a muniká
l,atok. 

- EZER KÖTETTEL gaz-
dagodott a puszta.szabolcsi 
vasutasok szakszervezeti 
könyvtára az elmú!t évben. A 
tervezett 5000 helyett 8000 fo
rint volt a könyvtári kötetek 
kiegészítésére fordított összeg. 
Az állomás dolgozói, metve a 
könyvtár tagjai tavaly 4810 
kötetet kölcsönöztek a könyv
tárból. 

Környezetvédelem 

- Megkínálhatom egy j6 
szivarral? 

- Köszönöm, én nem szeny-
nyezem vele a le·vegőt . . •  

(Gerse László rajza) 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer• 

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 7. számból : 101 338.'1974. MAV 
E�észségüg:ri Eliátásl Fönökség 
létesítése. 

101 112'1974. A ve2.etötovábbképző 
tanfolyamokon okt.s.tók dijazásá-
nak módosítása. 

).01 61611974. Gyermekgondozási 
segélyről szóló 3/1967. (J. 29.) sz. 
Kormányrendelet végrehajtása. 

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 
Gellért József, dr. Bánkfalvy 

Gyula, Busa László Szeged : Fogas 
Pál szentes ; Boldizsár Gyula Bé-
késcsaba ;  Pál István, Sepsi Gyula. 
Kovács Imre, Mls)iolc; Pintér La„ 

jos Vácrátót; Csizmazia Béláné 
Szombathely ; Szervei Attila Bpest; 
Markos József Zalaegerszeg ; Tóth 
Tibor Kiskunhalasi  RtHY Imre 
Kiskőrös, Szücs Ferenp Hatvan:  
le\'eleiket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

Arbók Lászl6 Hajduhadhá?: Pá! 
Dezsőné Várpalota : Berecki Sá• 
muel HP.rnádnémeti ; KovAcs Jó• 
zsef Kistapolca; Földi József Szol
nok : leveleiket illetékes helyre 
továbbltottuk. 

Utazás elótt és utazás után 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

� U TA S  E LlA TO;i' 
pályaudvari pavilonjaiban. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN: 

A népesedéspolitikai határozatok végrehajtása. 
és a Vasutasok Szakszervezete 1973. évi 

munkája 
Szakszervezetünk központi vezetősége március l-én tar

totta ez évi első ülését. Az elnökségben helyet foglalt Gyócsi 
Jenó elnök, Pánti Béla alelnök, Szabó Antal főtitkár, Gulyás 

János és Moln.ir György titkár és Kozári Jóuef, az MSZMP 
gaz,dasági osztályának vezetője, a központi vezetőség tagja. 

Az ülést Gyócsi Jenő nyitotta meg. Az első napirend; 
pontot, a központi vezetőség intézkedési tervét a szakszerve
zeti szervek felada.taira, a· népesedéspolitikai határozatok 
végrehajtásának segítésében és ellenőrzésében, Molnár GyörgY 
terjesztette elő. 

A népesedés alakulása 

az egész szakszervezeti mozgalom ügye 

Az intézkedési terv megálla
pítja, hogy az MSZMP VIII. 
kongresszusán vette ke2detét 
egy átfogó népesedéspolitikai 
koncepció kidolgozása. A ko
rábban hozott intézkedések 
azonban nem bizonyuLtak tar
tósnak. Hazánk népesedési 
helyzetére továbbra i5 az ala
csony születési szám a ;ellem
ző. Ennek következtében nö-

ta;nak középpontjába helyezte, 
hangsűlyozv.a, hogy ez nem 
reszortfel.adat, hanem az egész 
szakszervezeti mozgalom ügye. 
Felhívta továbbá a szakszer
vezeti szerveket arra, hogy 
dolgozzák ki a népesedéspoliti
kai célkitűzések végrehajtását 
swlgáló intézkedési terveket. 

A vasúton évről évre emel-

kedik a nődolgozók száma, a 
szülési esetek is nőttek, 1, 7 
százalékkal a korábbi évhez 
viszonyítva. A szülő nők között 
csökkent a nem dolgozó és nö
vekedett a dolgozó nők ará
nya. A dolgozó terhes anyák 
rendszeres egészségügyi ellá
tottsága, terhesgondozása nö
velte az élveszülések számát, 
illetve csökkentette a csecse
mőhalandóságot. A gyermek
gondozási segélyt igénybe ve
vők száma egy év alatt 4,1 
százalékkal emelkedett. A 
vasúton a segély bevezetése 
óta gyermekgondozási segélyt 
8925-en vettek igénybe, a se
gélyezésre jogosultak 73,4 szá
zaléka, 3,4 százalékkal több, 
mint egy évvel korábban. 

A kormányintézkedések ha
tására a családi pótlékban ré
szesülők száma minimálisan 
emelkedett. Az emelkedés a 
kétgyermekes családokig emll-
1.ésre méltó, mert a blirom és 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

vekszik az idős korúak és.----------------------------

a;ökken a fiatalok aránya. Az 
élveszületés mai szintje nem 
biztlosítja a népesség utánpót
lását. Az MSZMP Politikai 
Bizottsága ez.ért - a korábbi 
anya- és gyermekvédelmi, va
lamint nőpolitikai határozatok 
szerves kiegészítéseként - ha
tározatot hozott a népesedés
politikai problémák folyama
tosan történő megoldására. 

A Politikai Bizottság 1973 
februárj,i.ban hozott határoza
ta a népesedési helyzet alaku
lását nagy fontosságú nemzeti 
és társadalompolitikai ügynek 
minósítette. A határozat a né
pesedési helyzet jellemzőinek, 
okainak, a népesedéspolitikai 
eszközök hatékonyságának 
elemzése alapján rövidebb és 
hosszabb távű intézkedési terv 
kfalakítását tartotta szükséges
nek. 

A népesedéspolitikai felada
tok megoldása komplex intéz
kedéseket követel, és ezért a 
Politikai Bizottság hatátrozatai 
nyomán a népesedési helyzet 
javítására tebt intézkedések, 
erőfeszítések már nemcsak 
szociálpolitikai jellegűek. 

A népesedáspolitika alapjá- · 
vá váLt az a felismerés, hogy 
az ország népesedési helyzetét 
anyagi, szociális, köziegészség
ügyi és erkölcsi-tudati ténye
zók együttesen alakítják. 

A Politikai Biwttság határo
zata végrehajtásának lényeges 
állomásaként a Miniszterta
nács 1913 októberében határo
zatot hozott az ország népese
dési helyzetének kedvezó be
folyásolása érdekében. A ha
tározat jelentős társadalom
biztosítási, munkajogj, egész
ségügyi és egyéb szociálpoliti
ltai intézkedéseket tartalmaz. 

A SZOT Elnöksége 1974. ja
nuár 7-én tárgyalta meg a né
pesedéspolitikai célkitúzésell'
ből adódó szakszervezeti fel
adatokat tartalmazó irányelve
ket. Kiemelve, h<>gy „A szak
szervezeti mozgalom a népese
dési helyzet ;avitását a szocia
lista társadalom jelene és jö
vője érdekében megkülönböz
tetett fcmtosságú. összetett fel
adatnak tekinti." 

Timár Mátyás látogatása 
a MÁV Vezérigazgatóságán 

Dr. Timár Mátyás, a kor
mány elnökhelyettese és dr. 
Csanádi György közleked-és
és postaügyj miniszter kedden 
délelőtt Mtogatást tettek a 
MA V V ei'érigazgatóságon. 
Részt vettek a vasút vezető 
testületének tanácskozásán, 
amelynek napirendjén szere
pelt az áruszállítás, ez.en be
lül a nemzetközi árufuvaro
zás nagymértékű növekedése. 
A vasút múlt évi szállítási 
teljesítménye 1972-höz viszo
nyítva 3,5 százalékkal, az 
árutonna!kilométer 6,5 száza
lékkal nótt. 

A MAV vezetői beszámol
tak a vasutas dolgozók koráb
binál kedvezőbb bérhelyzeté
ről, a munkaidő-<:SÖk.kentés 
eddigj eredményeiről és az ez
zel kapcsolatos további fel
adatokról A vasutasok fele 
már 191 órás csökkentett 
munkaidőben dolgozik. A 

forgalom lebonyoUtásában 
közvetlenül részvevőkre azon
ban a népgazdaságban átla
gosnál nagyobb munkaidó
megterhelés hárul. Ezen a 
vasút saját eszközeivel nem 
tud változtatni. 

Tájékoztatást adtak a vas
út vezetői awkról az előké
szítő munkákról is, amelyek a 
jelenlegi árufuvarozási tari
farendszer problémrut feltár
ják. Megtáirgyalták az V. öt
éves terv legfontosabb célki
tűzéseit. Különös gondot for
dítanak a pályáik korszerűsí
bésére. Megállapították, hogy 
a jelenleg rendelkezésre álló 
erőforrások csak a dinamikus 
szintentartást biztosítják. 

A kormány elnökhelyettesé
ne'c jelenlétében ezután az 
1968-ban elfogadott közleke
déspolitikai koncepció vég
rehajtásáról és a további 
tennivalóklról is számot adtak 
a tanácskozáson. 

A közös erőfeszítések 

a vasútnál is éreztetik hatásukat 

NŐKET TÜNTETTEK KI A VASÚTI FÓOSZT ÁL YON 

A nemzetközi nőnap alloa1-
mából március 7-én ünnepsé
get rendeztek a vasúti főosz
tály kultűrtermében. Az ün
nepségen megjelent Rödönyi 
Károly álJ.amtitkár, Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára, Szücs Zoltán és 
Szabó Béla vezériga:z.gató-he
lyettesek, dr. Pethes Imre, a 
vasúti főosztály pá,r,tbizottsá
gának titkára. Jelen volta,k to
vábbá a GYSEV, az Utasellá
tó. a Faanyagvédelmi és Fate
lítő Vállalat gazdasági és moz
galmj vezetői. 

Az ünnepséget Tóth György
né dr. a vasú ti főosztály s.zia.k
szervezeti bizottságán� titká
ra, a vasutas-szakszervezet al
eL,öke nyitotta meg. Ezután 
Szücs Zoltán vezérigazgató
helyetres mondott beszédet. 
Bevezetőjében méltatita a nő
nap jelentőségét, majd azokról 
a vál!tozásokról beszélt. ame
lyek a nőpolitikai határozat 
nyomán a vasútnál bekövet
keztek. 

- A közös erőfeszítések a 

vasútnál is egyre jobban érez
tetik hatásukat, a nők megbe
csülését, élet- és munkakörül
ményeik javulását illetően -
han�úlycyz;ta, - A korábbi 
évek béraránytalanságai nap
jainkban ma már minimá-lisra 
zsugorodtak. A női egye:-ijogű
ság fokozatos kiteljesedését 
igazolja felelős munkakörök
be történő állításuk. Ma már 
egy-re több azoknak a nőknek 
a száma, akdk pénztárfónöki, 
okt3.tótiszti. reswrtvezetői, 
menetiránvítói, állomásve:retöi 
és hasonló beosztásokbrun te
vékenykednek. 

Intézkedéselc egész sora se
gíti a nódolgozók szociá!is, 
kulturális és egészségügyi ellá
tásának javítását. Tudjuk, 

Rödönyi Károly államtitkár átadja a kitüntet-ést CsercsiL� 
Józsefné !ótelügyelónek, a Nyugati pályaudvar dolgozójának 

utas nők névsorát lapunk más 
helyén közöljük.) 

* 
A Faanyagvédelmi és Fate-

lítő Vállalat központi nőnapi 
ünnepségét március 8-án a 
vállalat badacsonylálxlihegyi 
üdülőjében tartották. A ben
sóséges ünnepséget Szabó Já
nos, a vállalat pártalapszer
vezet.ének titkára nyitotta 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

meg. Ezután Bécser Péter az 
igazgatóság szb-titkára, majd 
Végh A. Béla igazgató kö
köszöntötte a nődoLgozókat. 
Az ünnepség végén az igaz,ga
tó kitüntetéseket és jutalm!l
kat adott át. A vállalat köz
pontjában és három üzemé
ben dolgozó nők közül 68-an 
kaptak ltitüntetést, illetőleg 
jutalmat. 

hogy a nők helyzetét lényege- ;---------------------------
sen javítaná, ha a vasűt terü-
letén már mindenütt meg le
hetett vo:nc1 o'.dani a he(i 4-1 
ót,\5 munkaidőt. Azokon a te
rületeken, ahol a köl.zlező 
munkaidő mé;i heti 48 óra, ke
ressük a lehetőségét, különö
sen a családanyák -részére, 
hogy a munka.idő betartása 
mellett szabadnapot biztosít
sunk. 

Jól halad az előszállítás 

A vasút februárban 

9 millió 778 ezer fonna árut szállított 

Az ünnepi beszéd elhangzá
sa után Rödönyi Károly állam
titkár átadta a közlekedés ki

••áló dolgozója kitüntetése'.cet 
és a miniszteri dicséreteket, 
majd Szücs Zoltán vezéiign
gató-helyettes pedig a vezér
igazgatói dicséreteket nyújtot
ta át. (A nemzetközi nónap 
alkalmából kitüntetett vas-

Az előzetes elemzés adatai 
szerint a MAV februárban 29 
millió 50 ezer utast szál!ított. 
Ez a tervezettnél ugyan keve
sebb, de a bázis időszakhoz 
képest, mintegy 0,5 szá7,alékos 
emelkedést mutat. Kedvező a 
menetdíj-bevétel alakulása 
mind a tervhez, mind a bá
zishoz képest. 

A személyszállítás minősé
gzt vizsgálva februárban csak 
kis mertékű voJ t a javulás. 
Sót az év el'SÖ két hónapjában 
az egy késetten közlekedett 
személyszállító vonatra jutó 
késési idő 1,2 százalékkal, a 

késési arány 14,3 százalékkal 
romlott a bázis idószakhoz ké
pest. Pedig az időjárásra iga
zán nem lehet panasz. 

Februárban is jól haladt az ----------------------------, elószállítás. A vasút 9 millió 
77 8 ezer tonna árut száL!ított. 

NAPIRENDEN 

az ifjúsági parlamentek e.'Jkészítése 
Az ifjúságj parlamentek 

előkészítéséről tartottak érte
kezletet március 11-én a Vas
utasok Sz:a!kszerveretének 
székházában. A tanácskozást a 
S:llakszervezet elnöksége és a 
KISZ Központi Bizot,tságá'1Dk 
Ifjűmunkás Osztálya hh•'a 
össze. A n-apirend előad:ija 
Molnár György, a szakszerve
zet titkára, arról tájSkoz:t.atta 
a nagyobb vasűti szolgálati 

helyek szakszervezeti ifjúsági 
felelőseit, és KISZ-titkárait, 
hogy milyen feladatai vannak 
a vasutas ifjúság érdekvédel
mi szervezeteinel. - a szak
szervezetnek és a KISZ-nek 
- az ifjúsági parlamentek 
politikai elókészítésében. 
Mint ismeretes, a parlamen
teket a közeli hetekben bo
nyolítják le a szolgálati he
lyeken. A szolgálati. főnökök 
adnak számot a fiatalok előtt 

---------------, az ifjúsági törvél)-y időará-
nyos végrehajtásáról. 

A tanác::skozáson részt vett 
és fel-szólalt Ritter Attila, ;:i 
KISZ Központi Bizottsága If
jűmurúás Osztályának munka
táTSa. 

A MÁV Hivatalos Lapja 

A bázishoz képest az elszállí
tott árutonna 9.2 százalékkal 
emelkedett. Jelentős volt a 
felfutás főleg az építőipari 
alapanya,ioknál. A kavjcs- és 
mész:küldeményekból a bázis
hoz képest 45.9 százalékos, il• 
letve 25,9 · százalékos többlet• 
igény jelentkezett. 

A minőségi mutatók az áru
szállí'ásban sem aJ.akuJtak jól. 
Emelkedett a gépre várások és 
a vonatácsorgások száma. Ez 
kihatá.ssail volt a tehervonatok 
menetrendszerűsé{(ének ked
vezőtlen alakulására is. 

Januárhoz viszonyítva je
lentősen, mintegy négyszere
sére e.'"Tlelkedett az árukárok 
összege. Ez arra fi{(yelmeztet, 
hogy a rendezőoályaudvaro
kon, de a ki- és bernkodások
nál is jobban kell ügyelni a 
vaavonvédelemre. 

Örvendetes vision,t a te])er
kocsi-gazdál,ko<lás szempont"
jából fontos átJaaos statikus 
terhelés 5,3 szá:1--alékos emel
kedése. valamint a teherko
rsik á�la<ros forcl•il,í ideiének 
3,2 s•á?-aJ.-kos csökkenése. 

A jelenlegi. valarr.ht az el
következő időszak áruszállí
t>'i.si tel iesítm.!i.nyei az e{(�sz 
évi szállítások szemnontiából 
igen fontosak. Az építóan11a
gok elószál!ítása -,,,iqumérték
ben tehermentesítheti a ké
sóbbi csúcsidószakok szállítá
si fel!ldatait. amely lehetővé 
teszi további igények kielégí
tését. 

Határozatában a népesedési 
helyzet javítását a szakszerve
zeti mozgalom időszerű felada-

Dr. Timár Mátyás (középen) a vasút vezetőin ek tájékoztatóját hallgatja. Mellette dr. Csa• 
nádi György közlekedés- és postaügyi miniszter és Urbán Lajos, a MA V vezérigazgatója. 

(Lackó Ildikó felvétele) 

1974. március 7-én megjelent 
10. száma intézkedik a vas
utas fiatalok országos parla
mentjének szervezésére és le
bonyolítására. Az ifjúsági 
törvény megjelenését köve
tően a MA V-nál ebben az év
ben először kerül sor az ifjű
sági parlamentek megrendec 
zésére. Éppen ezért nem kö
zömbös, hogy a szolgálati he
lyeken hogyan készítik elő 
ezeket az eseményeket. Ehhez 
ad segítséget a Hivatalos 
Lapban megjelent rendelke
zés, amit ezúton is figyelmük
be ajánlunk a gazdasági és 
mozgalmi vezetőknek. 

Törekednünk kell a forga]. 
mi torlódások megakadályozá
sára, ésszerű kocsi<(azdálko
dásra. az OPW és idegen ko
csioark {(azdaságos felha5zná
lására. valamint vonatközle. 
kedésünk biztonságának fo
kozására. 



2 MAGYAR VASlT'fAS 

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN: 

19'74. M.\"!tCIUS 15, 

5000-rel szemben 1973-baa 
6000-re emelkedett. 

(Folytatás az 1. oldalrol.J 

az ennél több gy�es csa
ládok száma - hasonlóan az 

clózó évekhez - sajnálatosan 
tovább csökkent. 

1972-ben az egy vasutas csa
ládra jutó - családi pótlékra 
jogosult - gyermekszám 2,19 
fő volt. mely 1913-ban 2,11 fő
re csökkent. A három és a 
több gyermekes családok szá
ma egy év alatt 4,3 százalékkal 
lett kevesebb. Ugyanakkor to
vább növekszik - 1 év alatt 
9,1 százalékkal nőtt - a gyer
mekükiet egyedül eltartók, az 
egyedülállók száma. A népese
dési helyzet alakulásából, s 
eren belül a vasutas csalá
dokra jellemző népesedési 

A népesedéspolitikai határozatok végrehajtása 
Az újítómozgalom erötelje

sebb fejlódésének akadál11át 
abban látjuk, hogy a gazdasá
gi vezetők többsége terhesnelc 
érzi az újítással való fogla.lko
z,ut. Ez az újítók körében 
nagy visszatetsZ-�t. kedveUen
séget vált ki. A kisebb jelen
tőségű újításokkal nincs külö
nösebb probléma. A nagyobb 
jelentóségűek elbírálása azon
ban hosszú időre e1húzódik, 
ügyintézése tengerik.ígyóvá vá
lik, az újító idege felórlódik. 
Ha van türelme és bátorsáoa., 
bíróság elé viszi az ügyet, ahol 
11 bíróság rendszerint többszö
rösét ítéli meg annak az ösz
szegnek, amivel az újító a ja
vaslat beadásakor megelége
dett volna, Ezekben az ügyek
ben az újító jogi képviseletét 
rendszerint a szakszervezet 
látia el és a b!rósá,g eddig 
szinte kivétel né1kül az újító 
javáxa hozott döntést. 

ad::rtokból követklezi.k, hogy 
feladatainkat kialakítsuk, ten
nivalóinkat megszabjuk. 

Az elnökség - a SZOT el
nökségének irányelvei és a 
vasutas sajátosságnak megfe
lelóen - a következőkben ha
tározza meg a szakszervezeti 
szervek ezzel kapcsolatos gaz
daságpolitikai, szociális és 
egészségpolitikai, valamint a 
neveló munka reladaitait. 

A központi vezetőség fel adata 

teté! létszámát 240 fővel kell 
emelni. 

főnb'kségeken -, ahol a nődol
gozók létszáma ezt indokolja, 
az esetenkénti nőgyógyászati 
szakkonziliumi vizsgálatok le
hetőségeit; 

- a lehetőségeknek megfe
lelően növelni kell a. MAV
rendelóintézetek nógyóg11,ú;zati 
szakrendelésének óra.számát és 
to1Jább kell ;avitani a nógyó
gyászati megelőzó tevékenység 
szakmai felügyeletét; 

- fejleszteni kell az egész
ségügyi felvilágosítást, tanács
adást. 

sportosztály nyújtson segftsé
get, biztosítson központi 
anyagot. 

16. Elósegíti és e!Jlenórzi a 
szakszervezeti művelódési in
tézmények részére olyan 
irányelvek kidol-gozását, ame
lyek a népesedéspolitikai cé
lok megvalósítását szolgáló 
egészségügyi, pedagógiai, eti
kai és pszichológiai ismeretek 
rendszeres terjesztésére, 
gyermekek felnőtté vá,!ásá
n.a,k, pálya.választásának segí
tésére szolgálna.k. 

kozásal is hozzájárultak a ha
tárállomások együttműködésé
nek tová:bbi fejleszté6éhez. 

Az újítómoz,galmat 1973-ban 
S7Jámszerűségében és minósé
gében egyaránt a fejlódés jel
lemezte. Az eredményességhez 
hozzájá.-rult, hogy a szocialista 
brigádok többsége vállalást 
tett újítási javaslatok kidolgo
zására. Az újítómozgalom 25 

éves jubileumára éves újítót 
versen11t hí-rdettek meg „z 
üzemek és szolgálati fónöksé
gek. Számos helyen újítási 
hónapokat, heteket szervez
tek, Ezek együttes eredménye
ként a beadott és elfogadott 
újítások száma az előzó év1 

1. Együttműködik a közleke
dés- és postaügyi miniszterrel, 
a MA V vezérigazgatóval a né
pesedéspolitikai koncepció
nak megfelelő rendeletek, jog
szabá.lyok kialakításában, in
tézkedések meghozatalában, 
végrehajtásának ellenőraésé
ben. 

Biztosítja a nagycsaládosok 
üdültetési köllségeihez törté
nó hozzájárulást vagy a diffe
renciá1t kedvezmények kiala
kítását, en.nek megfelelóen az 
üdülőjegyek elosztási irányel
veinek átdolgozásáJt. 

13. Megszervezi a népese
déspoli tik.ai határozatok, jog
szabályok és utas! tások, s az 
abból adódó feladatok ismer
tetését: 

- a szakszervezet vala-

17. Megszervezi a határoza
tok, a rendeletek és a végre
hajtási utasítások hatékony el
lenőrzését. Az ellenőrzésbe 
bevonja és erre fel.készíti a 
társadalmi aiktivisták hálóza
tát, a társadalmi bizottságo
kat. A központ osztályai ké
szítsenek segédanyagot a tár
sadalmi ellenórzés módszerei
re és el végzésére. 

A munka- és iizemszervezés 

2. Az V. ötéves terv, vala
mint a 15 éves távlati terv ki
alakításához kapcsolódva a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
ni6ztériummal., a MA V Vezér
igazg:atósá.ggal együttműködik 
a szociálpolitika, népe,sedéspo
li tika ágamti feladatainak ki
alakításában. 

3. A kollektív .szerződés fe
lülvizsgálata, módosítása so
rán javaslatot tesz a népese
déspoli tika megval66ítását 
szolgáló intézkedésekre, kü
lönös tekintettel : 

- a sokgyermekes csalá
dok anyagi helyzetének javí
t,ú;ára; 

- az üzemi étkeztetésbe 
való fokozottabb bekapcsolá
sukra; 

- a sokgyermekes tl>GSUtas 
családok lak<Uhelyzetének 
megoldására; 

- a lakásépítésí és eloszt<i-
3i rendszer továbbfejlesztésére, 
biztosítva a fiatal házasok szá
mára a kiutal<U kedvezóbb 
arányainak kialakítását; 

- a gyermekgondozási , sie:

g€1tyen lebő an11ák részé're a 
nyereségrészesedés kiterjesz
tésére. 

4. Bizt.osítja, hogy a dörwési 
és véleményezési jogkörbe 
tartozó anyagi eszközök fel
használása egyre jobbaal a 
t.öbbgyermdces szülők támoga
tására irányuljon. 

10. Kezdeményezi a nagy
családosok fokozott meg.segít.é
se céljából a vállalati és sm.k
szervezeti segélykeret növelé
sét. A közponrt.i alapból foko
zottabb mért.ékben kell bizto
sítani a többgyennekm csalá
dok télre való felkészülésének 
segítését. 

1 1. Kezdeményezi - szük
ség esetén az alapszabály mó
dosftásá val is - a ½ százalé
koo ÖTA-segély formáinak 
szélesítését, mely a t.öbbgyer
mekes családok számára nyúj
tana fokozottabb támogatást, 
többek között: miképpen emel
hető a táppén.zigény lejárta 
után az ellá<tás nélkül maradt 
nagycsaládoook segélye. 

12. Elősegíti a terhes !!!Ők. 
gyermekes anyák egészséges 
életkörülményeinek javítását 
szolgáló rendeletek, utasítá6ok 
végrehajtását. 

A közpanU vezetőség 1972. 
áprilisi i.nltézkedési tervét az 
alábbiakkal kli kell egészíteni: 

- a va.sútegészségügy :veze
tése rendszeresen foglalkozzék 
a 'l\épesedéspolitikai hatáToza
tok végrehajt<Ua során jelent• 
kező egészségügyi, orvosi fel
adatokkal; 

- meg kell tiizsgálni és a 
feltételeit ki kell alakítani -
telepállomásokon, szolgálati 

mennyi szintű szervezete, 
munkatársa és funkcionáriu
sa részére; 

- a szakszervezeti tisztség
viselők és aktivisták oktatá
sán · 

_:_ a. vasút által szervezett 
tanfolyamokon, valamint a 
va.súti tanintézetekben. 

14. A szakszerveret neveló, 
agitációs, propaganda munká
jában is érvényesíteni kell a 
népesedéspolitikai határozat. 
a népesedési helyzet főbb ösz
szefüggéseit magyarázó felvi
lágosító, tájékoztató munkát. 

A mozgalmi, nevelő munka 
tartalmi célkitűzései : 

- a család és társadalom 
sokoldalú kaocsolatainak, ösz
szefüggéseinek bemutatása ; 

- a család, a gyermekneve
lés iránti felelősség növelése; 

- a nők kettós hivatásának 
megértetése, gondjaik enyhí
tése; 

- a fia>taI házasok közös 
felelósregvállalásána.k segíté
se a közös életkezdésben, csa
ládtervezésben. 

15. A Társadalmunk idósze
rű kérdései, a Munkahelyi 
élet idószenl kérdései smk
szervezebi poHtikai tanfolya. 
mokon önáldó témaként beik
ta,tja. a népesedéspolitikai kér
dések és a szakszervezeti fel
adatok megvitatását. A prooa
g,a,ndisták területi feHcészíté
séhez a társadalombiztosítási 
ooztáJy és a ikultúrnevelési . és 

18. Biztosi tja a népesedéspo
litiJ<.ai célkitűzések végrehaj
tására kidolgowtt intézkedé
sek, feladatok rendszeres is
mertetését, a Magyar Va.sutas
ban és a Tájékoztatóban. 

19, Elősegíti és ellenőrzi, 
hogy bizottságai - különös 
tekintettel az ifjúsági, a nóbi-
zottsági, szociálpolitikai 
részére az i-lletékes gazdasági 
vezetők és a központ osztályai 
rendszeres tájékoztatást adja
nak az Intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtásáról. 

A központi vezetőség intéz
kedési terve magában foglal
ja a területi bizottságok és a 
sza•kszervezeti bizottságok fel
adatait is. Közép- és alapszer
vezeteinknek azonban a helyi 
sajátosságok figyelembevéte
lével - természetesen szem 
előtt tartva. a KV. intézkedé
sí tervét - ki keU dolgozni 
sa.ját tennivalóikat. 

A központi veretóség ezután 
megvitatta a Vasutasok Szak
szervezete 1973. évi munkájá
Tól készült ielentést, ffl4jd jó
váhagyta az 1974. évi proara
mot. Az alábbiakoo.n részle
tesen beszámolunk arról a 
sokoldalú tevékenységről, 
mely s:aakszervezetünk elmúlt 
évi munkáját jellemezte. 

5. Az V. öt.éves t.erv, vala
mint a központi al,ap lehetősé
geit is felhasználva - kezde
ményezi a gyermekintézmé.. 
nyek létrehozását, karszerűsí
t.ését és bóvítését. Emellett az 
illetékes tanácsi sz.ervekkel az 
együttműködés fejlesztésével, 
a koordinálási lehetóségeket 
kihasználva bóvíti a vasutas 
gyermekek elhelyezéfiének le
hetooégét. 

A Vasutasok Szakszervezete 19 73. évi munkája 

6. Segíti a ookgyemiekes 
szülők tehetséges gyermekei 
továbbtanulását. Az OIOT 
1973. S1Jeptember elsejével 
bevezetett ösz.töndíja mellett 
a vasúton Is ki kell alakítani 
és be kell vezetni a középis
kolai ösztöndíjat. 

7. Segíti és ellenórzl a gyer-
m.ekgondozási segélyt igénybe 
vevő nők szakmai képzésének, 
továbképzésének lehetőségét, 
a tanulásulmt segító módsze
rek kidolgozását. 

8. Kezdeményezi mindazon 
munlraköröknek felülvizsgála
tát, ahol - a vasút, vagy a 
vállalatok - nőket foglalkoz
tatnak, szorgalmazza az olyan 
munkaügyi és munkavédelmi 

jogszabály-módosításokat, 
amelyek a népesedéspolitikai 
határozatuk, illetve célfelada
tok megvalósítását jobban elő
segítik. • 9. Elősegíti a szakszervezeti 
és vállalati üdül betésnél - már 
a IV. öt.éves terv há.tralevő 
időszakában - a többgyerme
kes családok, illetve gyerme
keik üdülési lehetőségeinek 
bóvitését. A meglevő üdüló
épület.ek kapacitásának jobb 
kihasználásával, illetve a be
utalójegyek elooztásánál nö
velni kell a gyermekes csalá
dok arányát. 

Gondoskodik arról, hogy a 
többgyermekes családok gyer
mekei az eddigieknél nagyobb 
lehetőséget kapjanak a gyer
meküdültetésben való igény
bevételre. 

Szorgalmazza a szakszerve
reti válI<tlatl erőforrásokból 
történő üdülők építését, s 
amennyiben a lehetőségek 
me!!engedik, a meglevők kor: szerű családi üdültetésre valo 
átalakítását. A g11ermeküdül-

A s:z:a'kS2lervezet központi 
vezetősége és elnöksége 1973. 
évi tevékenységének alapját a 
VIII. k.on,gressrzus határozatá
ból és az MSZMP KB 1972. 
novemberi állásfoglalá6aiból 
adódó feladatok képezték. A 
vezetőszervek a szakszerveze
ti mozgalom eróit a politikai, 
a gazdasági és érdekvédelmi 
munkára összpontosították. Az 
in té:z.kedéselk, a szervező, moz
gósító mUlllka eredménnyel 
járt a vasút termelk6i, száll.í· 
tási terveinek teljesítésében, 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek javításában, 
szocialista tudatának, közéleti 
tevékenységének fejlődésé
ben. Minderek következmé
nyeként tovább erősödött az 
üzemi és smkszervezeti de
mokrácia, a S7Jakszervezet és a 
tagság kapcsolata. 

A szaiksz.ervezet termelést 
segító tevékenységében az 
MSZMP KB 1971. decemberi 
és 1972, novemberi hatá!roza
tálból adódó feladatok végre
hajt.ásának korszerűsftásére, 
továbbfejlesztésére t.öreked
tünk. Célul tűztük ki, hogy a 
dolgozókkal megértessük a 
párt gazda.ságpolitikájának lé
nyegét, felisme-rjék benne 
egyéni érdekeik é-rvényesülé
sét és közügynek tekintsék an
nak megvalósit,uát. A szak
szervezeti oktatás rendszerébe 
tartozó minden oktatási for
mál!l kiemelt témaként szere
pelt az említett párthatároza
tok és ezzel kapcsolatos 
SZOT-irányelvelk. tanulmányo
zása és a vasút területére va
ló konkretizálása. Reprezen
tativ fórumai voltak a ter
melési feladatok és verseny
célkitűzések meghatározásá
nak a vállalati, illetve . üzemi 
és fónökségi szín tű szocialista 
brigádvezető! tanácskozások. 
Jellemzó volt ezekre a tanács
kozásokra a nyíl,t, őszinte krl
tl-kai lég,kör, a szakmai hozzá
értés, a politikai tisztánlátás, 
a közügyek iranti feleloo;ég, 

Minóségi változást jelentett 
a szakszervezet terme1ést se
gító tevékenységében az, hogy 
a kormámy és a SZOT határo
zatainak megfelelően fejlesz
tettük a munkamegosztást a 
szakszervezeti szervek és a 
gazdasági vezetők között. A 
lényeges változást abban lát
juk, hogy amig korábban az 
üzemi demokrácia, a szocialis
ta munkaverseny, a politikai 
nevelómunka fejlesztésének 
fontosságát a gazdasági veze
tők csak a mozgalmi szer-vek
tói hallották, az elmúlt évben 
a felettes gazdasági szervek
tól e tevékenyi;égre utasítást 
kaptak és ezért felelósséggel 
is tartoznak. 

A célkitűzések megvalósítá
sára történő körültekintó, 
gondoo felkészítés eredménye
ként a vasút 1913-ba.n kielégí
tette a népgazdaság szá!lít,ú;i 
igényeit. Javult - bár nem 
k.ielégftóen - a személyszállí
tás minősége és kulturáltsága. 
A vasút a különbözó ünnepi 
csúcsforgalmat és nelll7/etközí 
turistaforgalmat zökkenómen
tesen bonyolította le. Fejló
dött az utastájékoztatás és az 
utaskiszolgálás. 

A tervezett áruszállitást 4,4 
millió tonnával teljesítették 
túl, ami minden eddiginél na
gyobb mennyiséget jelent. Az 
áruszállítás volumene elsősor
ban az export- és tranzitfor
galomban emelkedett nagy 
mértékben. A mennyiségi tel• 
jesítmények növekedé<le mel
lett javultak a gazdasági és 
műszaki mutatók is. 

A MAV-hoz hasonlóan a 
főbb mutatók tekintetében ki
emelkedő eredményeket ért 
el a GYSEV is. Az Utasellátó 
Vállalat az áruértékesítési ter
vét közel 100 millió forinttal 
teljesítette túl. A Faanyagvé
delmi és Fa.telító Vállalat 1973. 
é'vi alaptevékenységi árbevéte
le 317,9 millió formt, amely a 
bázi&dóhöz viszonyítva 2,6 

százalékos és az 1973. évi ter
vezet.hez 3 százalékos fejló
dést mutat. 

Az eredmények elérését 
nagy mértékben segítette a 
munkaverseny-mozgalom. A 
s:zaks7..ervezeti srervezó, moz
gósító tevékenyi;ég eredmé
nyeként nőtt a különböző Vel'
senymozgalombain résztvevők 
s-zárna, javult a vállalások tar
talma. 

Lendületet adtak a mozga
lomnak a brigá<lvezetökkel 
üzemi, ágazati és országos 
szln ten folytatott tanácskozá
sok. A szocia,Jista brigádok 
szervezé6énél nagy gondot for
dítottak a fiatalok és nők be
vonására. E jelentós rétegek 
azon túl, hogy tagjai a szocia
lista br,i,gádoknak, :reszt vesz
nek a sajátos versenymoo:
ga!ma-k;ba,n is. Tovább javult 
- bár nem kielégítő mérték
ben - a szocialista brigádok 
erkölcsi és anyagi elismerése. 
Probléma, hogy az éves érté
kelések kövebkezbében az e1is
merések adományozása az év 
elején tört-ént, amikor a bér
gazdáLkodó szervek általábain 
nem rendelkeznek jutalmazás
ra felhas2JDálható megtakarí
tással. 

Eredményesen i;eg{ti a vasút 
és a VOLAN Tröszt közös 
szállítási feladatoknak megol
dását, az együttműködést, a 
MAV-VOLAN komplex bri
gádmozgalom. A KGST 25. 
ülésszakáll'l elfogadott komplex 
program további lehetőséget 
nyitott meg a szocialista or
szágok vasutas dolgozóinak 
együttműködésére. Tovább 
fejlődött a határállomiúok kö
zötti szocialista munkaver
seny-mozgalom, amely elősegí
ti a forgalom gyorsabb lebo
n11ol!tását, valamint a gazda
sági hatékonyság növelését, a 
kapcsolatok erősítését, Az ér
dekelt szocialista országok 
vasúti és szakszervezeti veze
tóinek megbeszélései, tanáa.-

a szakszervezeti munka részévé vált 

A gazdasá� vezetők közöm
bösségét annak tulajdonítha!
juk, hogy az újítási díj � T�
szesedési alapot terheli es 
csökkenti a felosztható -részt, 
vagy pedig nem akar felelő&
séget vállalni nagyobb jelen
tőségű javaslat elfogaclá-sáért, 
nehogy később az derüljön ki, 
hogy a döntés nem volt meg
alapozott. Inkább addig h� 
az ügyet, mig az újító a btró
sághoz kényszerül. Ilyenkor az 
egyszemélyi bíráló úgy véle
kedik, hogy döntsön a bíró
ság, mindegy mibe kerül, de 
nem felelek érte. 

A vasút vezetése kidolgozta 
az 1973. é'vi üzem- és munka
szervez-ési programját. Ezt a 
szakszervezet központi vezető
sége is megtárgyalta, jónak 
és konkrétnak ítélte meg, s 
meghatározta a szakszerveze
ti szervek és tisztségviselók 
ezzel kapcsolatos feladatát 16. 
A fő célkitűzésnek megfele
lóen a mUl11:ka- és ü=nszer
vezéssel való foglalkozás egy
re inkább a szakszervezeti 
mU!llka szerves részévé vált. A 
szak.szervezeti szervek szárnoo 
észrevételt és ja-vaslatot tettek. 
különösen a dolgozókat és a 
gazdasági hatékonyságot érin
tó szervezési intézkedésekkel 
Jmpcsolaúban. Erek következ
mények.ént több esetben hatá
rozott kö-1,belépésre került sor 
a dolgozók jogainak védelme 
érdekében. 

A:z. üzem- és munkaszerve
zési tevékenyi;é,gben hiányos
sá.g, hogy ez az irányító, ad• 
minirnratív szervekre vonat
kozóan érvényesül elsősorban 
és kevésbé a vasúti (forgalom, 
vontatás) végrehajtó szolgálat 
területén, Az elmúlt évben 
sem történt jelentős előrelé
pés, fejlődés a vasútüzem 
technológiájában, a nagy ér
tékű vontatóeszközök kihasz
nálásában és az ezeket ki.szol
gáló személyzet gazdaságos 
foglalkoztatásában. E hiányos
sá.gok felszámolása érdekében 
a gazdasági vezetóknek és a 
smk6zervezeti szerveknek to
vábbi hatékony intézkedések�t 
kell tenni, 

A 6'Zlakszervez.et részéről a 
munka- és üzemszervezéssel 
való foglalkozást azért s:zor
!!almazzuk, mert a gazdálko
dás hatékonysága terén a leg
kevesebb ráforoítással ezzel 
lehet a legnal(yobb eredményt 
elérni. A szakszervezeti sze-r
veknek a.rra kell törekedni, 
hogy a gazda-Sági vezetök 
kapcsolatos intézkedési tervel 

reálisak, konkrétak legyenelc 
és lehetóleg tarta.lmazzák azt 
is, hogy megvalósítása milyen 
e;azdasági kihatással jár. Te
hát forintosítva legyenek. hogy 
a dolgozók is lássák a célt és 
érdell.�ltséget érezzenek annak 
megval.\sításában. 

A sz�-zervezeti szervek 
1973. évi ér<lt>kvédelmJ és ér
dekképviseleti tevékenysége 
elsósorban a bér- é:< szociál
politikai kérdések mei;oldásá
ra irányult. 

Szakszervezetünk tevékeny 
közreműködésének eredmé
nyeként a vasúti ipari és épí
tóipari munkások, a közvet
len irányítók a kormány ál
tal biztosított keretekból az 
elmúlt évben béremelésben 
részesültek. Ennek következ
ményeként az ipari munkások 
bére 8,2 százalékkal, az építő
ipariaké 6,6 százalékkal emel
kedett. A két kategóriában 
végrehajtott renderes. amely 
25 505 főt érintett, kedvező 
hatást váltott ki az érdekel
tekböl, Ezzel szemben a gaz
dasági vezetésnek és a szak
szervezeti szervekmek nagy 
gondot okozott a mintegy 
60 OOO vasúti közlekedési 
munkás és munkás jellegű 
munkakörökben foglal!kozta
tott.ak kimaradása a bérrende-
2Jésből. A gondot elsóoorban az 
okozta, hogy a komiány bér
keretéből csak az említett két 
kategóriába sorolt dolgozók 
jöhettek számít4°ha, Másod
sorban, a vasút 1972�ben az új 
bérbesorolási rendszer alsó ha
tárainak elérésére fel-használ
ta az 1973. évi bérfejlesztési ke
ret egy rés2lét. Ennek követ• 
keztében fennállt az a veszély, 
hogy megfeleló bérintézkedé
sek hiányá,ban fontosabb for
galmi munkás jellegű munka
körök utánpótlás hiányában, 
az eddigieknél jobban elnép
telenednek, 

Az 1913. éVi fennmaradó 
vasúti bérkeretet e!sósorban IJ 
kormányintézkedés által nem 
é-rintett ipari, építőipari jelle• 
gú munkakörökben foglalkoz• 
tatottak bérrendezésére hasz· 
nálták fel, Ez a bél"in-tézkedés 
a központi bérem�1 &,hoz ha
sonló nagyságrendű volt. A 
forgalmi végrehajtó munkakö
rökben foglalkoztatott munkás 
jellegű doh\ozóknál béra>rá
nvooításra, illetve differenciá
lásra nyílt lehet66ég. Az ösz• 
S?:es bérintézkedés eredménye
ként a va.sutas dolgozók bér
színvonala 1913-ban 6,3 szá

zalékkal nőtt. 

Azonos elbírálást az ipari munkássággal 

A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a koliektív szer
zödés jól egészíti ki a Munka 
Törvénykönyvet és annak 
végrehajtási rendeleteit, A 
kollektív szerzódésben foglal
tak helytállóak, jól szolgál
ják a dolgozók és a vezetók 
jogainak és kötelességeinek 
érvényesítését. Ezt bizonyítják, 
hogy mind kevesebb a módo
sításra tett javaslatok és tör
vénysértések száma. 

A Vasúti ipar és építőipari 
jellegű munkaterületek után 
a vasúton 1913. évben azokon 
a területeken folytatódott a 
heti 44 ór,ú; munkaidő beveze
tése, ahol a kormán11hatá-ro
zat azt lehetővé tette. Ez a le
hetőség azonban nem elégítet
te ki a vasú ti létszám na
izyobbilk részét képviselő vas
úti közlekedés dolgozóinak 
évek óta fennálló, részünkiról 
is jogosnak tartott igényét. 

A vasúti közlekedés dolgo
zói igénylik, hogy az ipari 
munkássággal azonos elbírá
lásban részesüljenek. Azt 
még megértették, hogy a mun
kaidc5csök;kentés első lépcső
ben csak az ipari, épitóipari 
munkásokra terjedt ki. Azt vi
szont nem értik, hogy a mi• 
nisztériumok, közalkalmazot
tak, kereskedelmi dolgozók 
és más hasonló munkaterüle
ten dolgozókkal egy időben • 
vasúti közlekedés dolgozóira 
nem terjesztették ki a mun• 
kaidócsökkentést. 

Véleményünk szerint, a vas
út gazdasági vezetése sem tett 
meg mindent annak érdeké
ben, hogy a munkaidócsökken
tés szubjektív és objektív fel
tételeit mindenekelőtt a belsó 
erőforrások feltárása és ki• 
használása útján megteremt
se. Gondolunk itt elsósor
ban az üzem- és munkaszer• 
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vezésből adódó lehetőségek 
jobb kihasználására, a vona
t.ok menetrend sz,erinti közle
kedtetésének következetesebb 
megszervezésére stb. 

A Vasutasok Szakszervezete 1973. évi munkája 
lése korszerűsítése. A testüle
tek ' tevékenységének közép
pontjában a határozatok vég
rehajtása, a szaksrervezeti 
jog- és hatáskörök követlkeze
t-es érvényesítése állt. Felada
tává tettük a szakszervezeti 
szerveknek, tisztségviselőknek, 
hogy a maguk munkaterületén 
a helyi politikának megj'e,le
lően konkret int-.½kedéseikei 
tegyenek az üzemi és a szak
szervezeti demokrácia szélesí
tésére, illletve toválbbi erősíté
sére. 

A szakszervezet többszöri A VIII. kongresszus határo-
kezdeményezése, következetes- zatának: megfelelően a gazda
sége eredményeként az elmúlt sági vezetéssel közösen intéz
évben sikerült megoldani, kedést tettünk a vasutas dol
hogy az aranyjelvénnyel ki- gozók 1975. január l-től új títüntebett törzsgárdatagok pusú egyen- és munkaruhával 
nyugdíjba vonulásuk után is történő ellátására. Ez az in- · megtarthatják a belföldi uta• tézkedés 80 ezer főt érint és 
zásra jogosító összvonalas vas- 12,6 millió forint évi többlet
úti szabadjegyüket. Az év vé- kiadást jelent. Ruhatérítésben 
gére aqban ís döntés történt, 40 ezer fő részesül, 1975. ja
hogy a törzsgárda-szabályzat nuár l-től a térítés összege is 
megjelenése előtt nyugdíjba rendezésre kerül 
vonult 30 éves vasúti szolgá- A mun,kavédelmi tevékenylattal rendelkezók is megkap• ség fellendítésére - a műszaják az összvonalas szabadje- ki megelőzés tárgyi és szemé
gyet. lyi felt,ételeinek szorga!mazá-

A szaksrerve?.eti � gazdasá- sa mellett - nagy gondot forgi szervek 1973. évi munkavé- dítottunk a társadalmi összedelm.i tevékenységének alapját fogás fokozására, a különbö
az egészséges és biztonságos ző mozgalmak segíté6ére. Semunkafeltételek fejlesztése, a gítettük és igényeltük a 67.0-munkahelyi ártalmak megelő- cialist;a brigádok és a munkazése és a szociális ellátottság védelmi őrségek munkáját. A 
javítása képezte. A VIII. fejlődés e1lenére sem sikerült kongresszus határozata alap- még elérni, hogy a munkavéján az elnökség kezdeménye- delmi őrök létszáma megfelelzésére a vasút vezetése ki- jen az elnökség 1961. október emelten kezelte Záhony és 20-i határozatában előírt kökörzete területén a beruházá- vetelményeknek. sok előkészítését és kivitele- Fontos feladatum.kat képezte zését. Ennek megfelelően az a bale;;eti statisztikai fegyeelmúlt évben sikerült megfe- lem megszilárdítása, az előforlelő szintre emelni az itt dol- dult balesetek m�elelő mógozók munkakörülményeit, . dan való kivizsgálásának elszociális ellátottságát. lenőrzése. A tevékenységet a 

A beruházásra előirányzott vasút terülellén felülvizsl(álösszegek felhasználása általá- tuk, elemeztük és a tanulságonosságban pozi tív mérleget kat a szakszervezeti szervek mutat. ElkészüLt a MAV Ve- tudomására hoztuk. 
zérigazgatóság munkavédelmi A tett intézkedések eredmé
szociális és egészségügyi nyeként 1973-ban eddig soha 
helyzet javítására irányuló nem tapasztalt mértékű.Te 
1974/1975. évi tervjavaslata. A csökkent a halálos kimenete• fejlődést figyelembe véve to- hl balesetek száma. Az előző vább kell javítani a beruházá- évhez viszonyítva a 25 százasok előkészítését. végrehajtá- lék csökken.ést mutató 33 üzesán,ak !!llenőrzését, az ürembe mi balesetet Pnnek e11 enére is 
helyezési eljárásoknál találha- magasnak tartjuk. E tekintettó hiá·nyosságok megszünteté- ben még az sem megnyugtató se érdekében a törvényes elő- hogy minden más értékelési 
irások betartását. mutatóban a helyzet kedvező. 

Az elmúlt évben fdkozot- A balesetek vizsqálatára az 
tabb gondot fordítottUJn.k a eddigieknél nagyobb gondot fiatalkorúak és a nők jogsza- keli fordítani. Sw.ksZE'rvezetl bályilag megkülönböztetett vé- szerveink határozottabban delmére irányuló törvények 
betartásá,nak ellenőrzésére. foglaljanak állást a balesetek 
Továbbra is jellemző, hogy a üzemiségének, okának és a 
vonatkozó jogszabályok durva, hasonló balesetek megelil?kse 
vagy feltünő megszegése nem érdekében teendő intézkedé-
fordult elő. sek kérdésében. 

Mennyit fordítottunk egészségügyi 
és szociális célokra ? 

A vasutas társadalombizto
sítási tevékenység 1973-ban 
tovább fejlődött. Szakszerve
zeti szerveink segítették a 
társadalombi,;tosítási, egész
ségügyi feladatok ellátását. 
Eredményesen hajtottuk vég
re a központi vezetős-ég 1972. 
évi, a vasutas dolgozók társa
dalombiztosítási és egészség
ügyi helyzetének további javí
tására hozott határozatát. A 
határozat alapján tovább ja
vult a szak.szervezeti s,;ervek, 
tisztségviselők kapcsolata, 
együttműködése az egészség
ügyi szervekkel, üzemorvosok
kal. A társadalombiztosítási és 
egészségügyi kéro.ésekben a 
gazdasági vezetőkkel a kap
csola t már nem ennyi.re po
zitív. 

A biztosLtottak a társada
lombiztosítás kereLében biz
tosított szolgáltatásokon túl
menően jelentős segítséget 
kaptak a ½%-os ÖTA-ból : 
készpénzszolgáltatások elmén 
22 330 600 forintot, gyógyásza
ti szolgáltatások címén 
1 799 900 forintot. A dolgozók 
jobb egészségügyi ellátása ér
dekében a vasútegészségügy! 
beruházási színvonalának 
emeléséhez 1973. évben a cél
támogatási kötelezettségválla
lás 44 330 OOO forint vo! t. A biz
tosított összegből 15 880 032 fo. 
rint nyert felhasználást, an
nak ellenére, hogy ellenőr
ző felméréseink - üzemorvosi 
rendelők korszerűsítésére - a 
rendelkezésre álló pénzeszkö
zök felhasználásának feltétlen 
szüksége6Ségét bizonyítják. 

A dolgozók szociális ellátott
ságának fokozása érdekében 
szakszervezeti és vállalati esz
közökből az elmúlt évben 18 

millió forintot fordítottunk se
gélyezésre. Ezen összegen be• 
!.ül, a rétegpolitikai elveket 
messzemenően figyelembe vé• 
ve, gondoskodtunk a nyur,dí
;asok és nagycsaládosok szo
ciális körülményeinek javítá
sáról. A nyugdíjasoknak kü
lönböző forrásokból 3 352 OOO 
forintot, a sokgyennekes dol
gozók részére karácsonyi se
gély elmén 400 OOO forintot. a 
vasutas nevelőintézetekben 
levő árva és félárva gyerme-

kek fellruházására 46 OOO forin
tot és gyeraneknaPi megaján
dékozásokra 6000 forJntot, fe
nyőünnep alkalmából 22 OOO 
forintot foroítottunk. 

A dolgozók üdültetési Igé
nyének kielégítésére 19 millló 
forintot fordítottunk. Ezen 
összegből valósítottuk meg 
egyrészt az üdülési férőhelyek 
növelését, másrészt a me�levő 
üdülők színvonalának eme
lését és üzemeltetését. Az 
üdültetési feladatOlll belül 3400 
gyemiek és a korábbiaknál 
nagyobb számú nyugdíjas 
üdültetését biztosítottuk t-a
zai és külföldi üdülőhelyeken. 

A vasút szociális beruházá-· 
sokra a rendelkezésre álló 73,3 
millió forintból 11,5 millió fo• 
rintot használt fel. Ebből · az 
öltöző- és mosdókapacitást 
4619 fővel, az üzemi konyha 
kapacitását 2000 adaggal nö
vel te, a munkásszállók 36 
ággyal bővültek. Hiányosság 
az, hogy mérsékelten javult a 
női munkMiSzállás- és lakta
nyai ellátottság, valamint a 
mosdók, öltözők, WC-k száma. 
Mindezek bővítése, korszerűsí
tése nem tart megfelelően lé• 
pést a női munkavállalók ará
nyának növekedésével. őt 
gyermekintézményben konsze
rúsítést, berendezés-felújítást 
hajtottak végre. A jóléti ke
retból 3 890 OOO forintot fordí• 
tottak tanácsi gyermekintéz
mények költ�ghozzájárulásá
ra, ezáltal 5 éven át mintegy 
48-0 vasutas-gyerek elhelyezé
sére nyi[t lehetőség. 

A lakásfejlesztési célokra 
felhasználható alapot is befo
!yásolia a vállalati eredmény 
alakulása. Lakásépítési és fej
lesztési alapra 1973-ban 65 
millió forint állt rendelkezés
re. Családi ház építésére 252 
fő, társasház építésére 275 fő, 
(\,ítési keretátadásra 52 fő, 
használatbavételre 22 fő ka
pott kölcsönt és 333 főnek fi
zettek ki térítési díj,at. Szak
szervezetünk kezdeményezésé
re a rendelkezésre álló alap 
koncentráltan főleg a buda
pesti dolgozók lakáshelyzeté
nek javítására került felhasz
nálást-a. 

A vasutas dolgozók lakás
helyzetének javítása érdeké-

ben 1974. évben előrelátható
lag mintegy 20 millió forint· 
tal nagyobb összeg áll rendel
kezésre. A dolgozók lakáshely
zetének javítására fordítandó 
ooszeg felemelését pozitívnak 
tartjuk, azonban a jogos Igé
nyek gyorsabb, ütemű kielégi-
1:ése céljából több kezdemé
nyezés, nagyobb aktivitás 
szükséges a vasút vezető szer-

vei részéről. SzükségelS!lek 
tartjuk, hogy a vasút és az 
üzemek, vállalatok illetékes 
vezetői az eddigieknél jobban 
használják fel a kormánynal, 
a munkáslakások építésére 
vonatkozó kedve=ényeit. A 

szakszervezeti szervek minden 
szinten nyújtsanak ehhez 
messzemenö segítséget és eL
lenórizzék a végrehajtást. 

A termelési tanácskozás nem a vezetők, 
hanem a munkások fóruma 

A gazdasá,.i és társadalmi 
irányító szervekben, a vasutas 
dolgozók körében is mind ál· 
talánosabb az a felilS1llerés, 
hogy az üzemi demokrácia 
gyorsabb fejlesztésére, erősíté
sére van szükség. Ezt indokol
ja a szocialista demokrácia ál
talános fejlődése az állami és 
közéletben, továbbá az a sok
oldalú törekvés, hogy növe
kedjék és erősödjék a mun
kásosztály vezető szerepe, tár
sadalmi súlya. 

A dolgowk vezetésbe törté
nő beleszólásának legismer
bebb, legközvetlenebb fóruma 
a termelési tanácskozás. A ta· 
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a dolgozók érdemi tájé
koztatása az üzemi közvéle
ményt fogl'alkoztató kérdések
ről megoldható. Meggyőződé
sünk, hogy a vezetők képesek 
és alkalmasak a dol-gozók ez 
irányú igényeinek. elvárásai
nak kielégítésére. A dolgozók
nak a tenn�ési tanácskozás 
Iránti érde'klődését tanúsítja, 
hogy a meglevő hiányosságok 
ellenére 16 nagy számban je
lennek meg, mondanak véle
ményt, s tesznek javaslatot. A 
továbbfejlesztés szükséges 
azért, hogy a dolgozók saját 
fórumuknak és ne a vezetés 
által kötelezően előírt rendez
vénynek tekintsék a termelési 
értekezletet. 

Az üzemi demokrácia érvé
nyesülését pozitívnak értéke!l
jÜ'k: a kollektív szerződések 
előkészítéséről és végrehajtá
sáról történő beszámolások te
kintetében. A szociali!ta bri
giidmozgalóm mínd tartalma
sabb formában érvényesíti az 
üzemi demokráciát, segíti fej
lődését. A brigádok konkrétan 
is követelményeket támaszta
nak a gazdasági vezetőkkel és 
a mozgabni szervekkel szem
ben. A brigádok életében egy-

re jobban kifejlődik és meg
szilárdul a közösségi szellem. 

Az üzemi demokrácia gya
korlásában, érvényesítésében 
fontos szerepe van a szak
szervezeti szerveknek, tiszt
&égviselőlknek. Számos kérdés
ben képviseleti úton gyakorol
ják a dolgozók jogait, ezt a 
fumokcióju>kat mind nagyobb 
eredménnyel, következetesség
gel látják el. A kormány ha
tározatára és a SZOT Elnök
ségének irányelveire vonatko
zó vasúti Végrehajtási Utasí
tás rövidesen kiadásra keriil, 
amely egységes keretbe fog
lalja a különböző demokrati
kus fórumok rendszerét, meg
határozva azok jogkörét. 

Az ifjúságpolitikai hatáirozait 
végrehajtásának vizsgálata azt 
mutatja, hogy az elmúlt idő
szak'ban jelentős változás tör
tént az ifjúság megítélésében, 
a párt ifjúságpolitikájának 
megértetésében, a fiatalok kö
rében végzett szakszervezeti 
munka fejlődésében. 

Politikai munkánkban arra 
törekedtünk, a szakszervezeti 
tagsággal megértessük, hogy 
az ifjúság szocialista szellem-a 
nevelése az egész társadalom 
és helyzeténél fogva a szak
szervezeti mozgalom állandó 
és megkülönböztetett feladata. 
Ehhez mélyreható szemiloélet
vál tozásra, a hossmbb táv.ra 
szóló feladatok végrehajtására 
van szükség, ami az apró hét
köznapi munkában vadósul 
meg. Művelt, szilárd világné
zetű, munkáját szerető, közö�
ségért tenni tudó és akaró 
munkásfiatalokat kell nevel
nüruk. A munkásifjúság társa
dailmi aktiVitása különösen 
azolman az üzemekben, főnök
ségeken bontaikozott ki, ahol 
jelentős a műszaki fejlődés, 
korszerű a munka srervezete, 
tisztázódtaik a termelés, a szál
lítás távlatai. 

Nagyobb gondot a fiatalok szakmai 

és politikai nevelésére 

A pozitívumok mellett prob
lémát jelent, hogy a munkás
fiatalokban nem erösödött kel
lóen az osztályhoz való tarto
zás érzése, a vasúthoz, az 
üzemhez, a kollektívához való 
kötődés, a szakma, a vasúti 
életpálya szeretete, a munkás
hagyományok tisztelete. E 
probléma egyitk eredője, hogy 
a szalkmtJnikiástanulókkal mint 
szervezett dol,gozókkal, mun
kássá válásU!kikal, annak segí
tésével s:za.ksrervezeti szer
veink - és más s:z,ervek sem 
- nem fOg'].aJ:koznak súlyának 
megfelelően. A fiatailok n,agy 
tömegeinek köz.életi tevékeny
ségét fejlesztem szükséges. 
Egyrészt növelni keU a fiatal 
szakszervezeti funkcionáriusok 
számát, másrészt az üzemi de
mokrácia fejlesztésénél a fia
talok bevonása és aktivizálása 
szükségszeril feladat, hogy a 
munkásosztály szervezett tu
datos tagjaivá vá,Jjan.ak. 

A munkásifjúság szakmai 
képzésének és továbbképZ'ésé
nek jelentős szerepe van az 
ifjúság műveltségének, szak. 
mai ráitermettségének fejlődé
sében. Az ifjúmunkásoknál a 
B áwtalámoo iskolai végzettség 
hiánya a továbbfejlődés, a 
lrllakmal képzettség növelésé
nek komoly akadályO'L6 té
nyezője. Szakszervezetllnkhöz 
tartozó t,állalatok fiataljainak 
9 százaléka, mintegy 3242 fó 
nem rendelkezik 8 általános 
iskolai végzettséggel. Bár je
lenleg rövidített tanfolyamon 
1100 fiatal vesz részt, de ha fi
gyelembe vesszük a lemorzso.. 
166dást és az újratermelődést, 
számará;nyu.k nem megnyug
tató. 

Különböző szakai tanfolya
mokra a fiatalok 6,2 százalé-

ka, középi.sko1ába 6 százalé
ka, egyetemre, főiskolára 1.5 
százaléka Jár. A mun/cásifjú
ság munka meUetti tanulásá
nak jelenlegi számszerüsége 
nem a legmegnyugtatóbb. E 
téren az erőfeszítéseket nö
velni, az akadályozó tényezó
ket csökkenteni szi1kséges. 

A vasúti szakmunkás UJtán
pótlás biztosítása érdekében 
reru:lszeresen ellenőriztük és 
segítettülk a szakmunikásta.nu
lók: képzését és a beiskoláztJa
tást A megfelelő beiskolázás 
érdekében Irez:deményeztük a 
társada!I:m.i ösztöndíj ellátás
ban részesülők számának fel
emel€sét. Ennek eredménye
ként 1972/1973. tanében 1 108 
tanulót részesítettek ösztön
díjban, 2 520 OOO forint ösz
szegben. 

Az ifjúsági munkákban Je
lentős helyet kaptak az érdek
védelmi kérdések. Megvizsg,ál
tU!k a vasutas fia-tadok bér- és 
lakáshelyzetének alah,.i,lását. 
0J.emeztük a páJyakeroő, a 
beilleszkedés kérdéseinek és 
feltételeinek helyzetét. 

A bértételek alsó határának 
felemelésével a2 utazó havi
béres fiatalok 400-500 forint
tal, a forgalmi nem utazó, kiL
lönösen a fiatal leányok fize
tése még ennél is magasabb 
összeggel nőtt. Ezzel reáJJ.isan 
megközelítették az azonos 
munkáit végző idősebb dolgo
zók munka'köri bérét. A mun
kás kategóriákban - különö. 
sen az órabéreseknél - az idő
sebb és fiatalabb dolgozók kö
zötti bérkülönbözet átlagban 
mintegy 20 százalék. A nagy 
SZaJkmaj tudást igényiló és 
és hosszabb szakmai gyakorla
tot kívánó munkakörökben ez 
a differencia megítélésünk 
szemnt jó, az olyan munkakö-

rökben, ahol a kvalifikáltság 
és hosszabb gyakorlat nem 
szükséges, kisebb arányok in
dokoltak. Ez további elemzést 
és vizsgálatot tesz szükségessé. 

A vasút jelenlegi lakáslehe
tőségeit figyelembe véve, a 
szolgálati lakásoknál, a taná
csi bér lakásoknál, a vasút ke
zelésében levő bérlakásokná,l 
és a kamatmentes kölcsönök 
odaítélésénél a fiatalok része
sedése a felsorolt lakásnemek
nél 30-35 százalék. Ex a ré
szesedési arány önmagában 
nem lebecsülen<lő, ennek elle
nére · a jelenlegi helyzet még 
sem kedvező. A fiatalok közül 
lakásépítési akcióban való 
részvételre 1034 főnek nyílt le
hetősége, a lakással nem ren
del.k,ezők 4,1 százaléka ez. A 
lehetóség messze elmarad a 
jelenlegi igényektól, az olyan 
igényektől, ahol a fiatalok 
rendelkeznek is a szükséges 
induló összegekkel. Ez a tény 
azt teszi szükségessé, hogy fo
kozottabban kelll támaszkodni 
a saját erőből történő építke
zések.re, ezen belül optimáli
san ki kell használni a mu,n
káslaikás építésével járó elő
nyöket. A jelenlegi körülmé
nyek között; a vasút által a 
lakásépítő és fenntartó szö
vetkeretek szervezése a leg
gawaságosabb, és ami a leg
főbb, hogyan juthat mind több 
és több dolgozó. illetve fiatal 
lakáshoz. 

A szakszervezet vezető szer
veinek 1973-ban is egyik fő 
felada.tát képezte a vezetés, 
irányítás színvonalának eme-

A vizsgálatok, ellenőrzések 
és felmérések tapasztalatai azt 
bizonyítják, hogy az ez i-rá
nyú erőfeszítések eredménnyel 
jártak, a dolgozók, illetve a 
szakszervezeti szervek a ko• 
rábbiaknál fokozottabban ér
vényesítik jogaikat. A közpon
ti vezetőség a szak"Szervezeti 
taggyűlések továbbfejiesztésé
re 1972-ben hoZott határozatai
nak végrehajtása során az 
alapszervezetek Jelentős ré
szénél konkrét eredmények 
mutatkoztak. Ezek az ered
mények kifejezésre ju,tn.a!k a 
taggyűlések elő.ltészítésében és 
lebonyolításában. Az alapo
sabb szervező és mozgósító te
vékenység kövebkezm.ényeként 
nőtt a tagság aktivitása, külö
nösen a megjelenésben. 

A szakszervezeti szervek és 
tisztségviselők a különböző fó
rumokon, megbeszéléseken a 
koráibbiná.1 tarlalmasabb be
száimolóiakJk.a,J, előterjeszté
seikkel nagyobb lehetőséget, 
kedvezőbb feltételeket biztosí
tanak a dolgooók, illetve a 
szakszervezeti tagság véle
ményének, javaslaitainak nyil
vánítására. Változatlanul hiá

nyosság, hogy kevés kérdés 

kerül a tagság elé döntés vé
gett. 

Szakszervezeti szerveink sokrétjí muntát végeznek 

A tisztségviselők rends:zieres 
képzésének eredményeként át
gondoltabbak, alaposabbak a 
testületi döntések, állásfogla
lások. Kevesebb a vélemény
különbség az éro.ekelt szervek 
és veretők között, a jog- és 
hatáskörök gyalkorlati a1ka,J
mazásaban. A tartalmasabb 
vezető, irányító te�enység 
az elmúlt évben is növe!Jte a 
szaksz.ervezeti testi,lletek, tiszt
ségviselők tekintélyét a part
ner gazdasági vezetők és a 
dolgozók előtt, és jelentósel 
segítette a jobb kapcsolatot, 
együ ttmúködést. 

A szakszervezet sokrétű te
vékenységében kiemelt felada
tot jelentett a káderekkel va
ló rendszeres, folyamatos, dif
ferenciált foglalkozás. Szerve
zett oktatásban a választott 
tisztségviselőknek közel 60 
százalékát részesített-ük. A 
központi irányelveknek meg
felelően az alapszervezetek -
figyelembe véve az igényeket 
és lehetőségeket - több for
máját, módszerét al!kailmaztálk 
a ti,srz;tségvLselők képzésének. 
Kevés kivétellel körülteki:n
tóen biztosították az eredmé
nyes lebonyolíitáshoz szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 
A vezető, irányító szervek, a 
feladatok rendszeres ismerte
tése mel.lett, a korábbiaknál 
nagyobb gondot fordítottak a 
tartalml követelményekre, a 
jobb munkamódszerek kiala
kítására és elterjesztésére. 

A vezető, Irányító munka 
szerves részét képező informá
ciós és tájékoztató tevékeny
ség tat,talmában tovább javult. 
Az összdolgozók, illetve na
gyobb csoportok, rétegek ér
dekeinek felismerésével mind 
kevesebb az egyérui problémák 
felvetése. Továbbra is igény
ként merült fel az alapszerve
zeti tisztséaviselók és a ta/J
ság részéról a rendszeresebb, 
értékelóbb. elemzóbb táiékoz
tatás a munkahely közvélemé
nyét foglalkoztató kérdésekról. 

A szaks-z.ervezeti szervek kü
lönböző konkrét intézkedések
kel segítették elő a rétegpol!
tik.ai határomtok megvalósítá
sát. A. rétegpolitika.i elvek a 
korábbimál differendátltabban 
érvényesültek a bér, a dolgo
zók szociális körülményeinek 
javításában, a felvilágosító, a 
pollitikai, a tudatformáló tevé
kenységben. 

A szakszervezeti szervek az 
elmúlt év'ben nevelőtevékeny
ségük középpontjába az agitá
ciós és propagandamunka fej
lesztését áltlftották. Az elmúlt 
évben közel 42 OOO fő vett 
részt politikai tömegoktatás
ba,n. Ez a szám 4100-zal több, 
mirut az előző évben. 

A SAOcialista brigádok mú-

velődési vál1blásainak me,,"ia
vításá,hoz 1.973. második felé
ben a Vasúti Fóosztállya,z kö
zösen kidolgoztuk az országos 
vasutas szocialista brigádve
télke<Wk szervezeti és tartal
mi formáját. Ezzel a szocia
lista brigádouc széles körű igé
nyét elégítettük ki, amelynek 
eredményeként a brig,á<ltagok 
min,tegy 90 szá:z.ailéka vesz 
részt a vetélkedőkön. 

A dolgozók szakmai és á,Jta
lános műve1tségének emelését 
segítették a vasutas művelő
dési házaik, klubok és könyv
tá,ra,k. Sokat tettek a szaik.szer
vezeti szervek a dolgozók mű
Vésreti igényének kielégítésé
re, amelyet a nagy szám-ban 
kiadott szfniház- és operabér
letek is bizonyítanak. 

Szakszervezetünk a küQön
böző forrásokJból a dolgozók 
kulturális és sportellátottságá
nak szinten tartására 
23 400 OOO forintot. fejlesztési 
feladatokra pedig 13 500 OOO 

forintot biztosított. Az alap
szervezetek saját eszközeiből a 
tagság különböző kultúr- és 
sportlgényelnek kielégítésére 
mintegy 5 millió forin-tot for
dítottak. 

A szakszervezet nemzetközi 
tevékenységében kiemelten 
foglalkoztunk a VIII. Szak
szervezeti Világkongresszusra 
vai1ó felkészüléssel és a kong
res=s anyagának széles körű 
Ismertetésével. A testvéri szo
cialista országok vasutass:zak
szervezeteivel tovább eroso
dött baráti kapcsolatunk, 
rendszeres az évenkénti főbb 
feladatok egyeztetése a pröb
témá!k megbeszélése.' A fej
lett kapitalista országok vas
utas szakszervezeteivel • való 
kapcsolatuink Javuló tenden
ciát muta,t és tovább bóvüilt. 

A fejlődő országok szala;zer
vezeteit személyes találkozá
sokkal, tapasztala tok,k,a,J és 
Crásos anyagoklkaI segítettük. 
A proletár internacionalizmus 
szellemében meghatározott cé
lokkal szolidaritási akciókat 
szerveztünk és tevékenyen 
ré

_
szt vettllnk a függetlenségü

kért harcoló népek segítésére 
rendezett országos megmozdu
lásokon. Tovább szélesítettük 
nemzetközi szinten is kudturi
lis és sportkapcsolatunkat. 

A központi vezetőség az 
1973. évben véi:zett munkát 
eredményesnek értékel!. A 
szakszervezeti szervek, az ap
parátUs és a tlszts(,gviselők 
tevékenységükkel jelentősen 
hozzájárultak a kiemelkedő 
gazdasági eredmények elérés,é
hez, a dolgozók élet- és m\lll• 
kakörülményelnek további ja
vításához. Ezért köszönetét fe
lezi ki mindazoknak, akik se
gítették a célkitűzések meg
valósítását. 
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TUDÓSÍTÓINK ÍRJÁK: Vetélkedő pályamunkások között 
Kisújszálláson 

Az időrendi felsorolás, 
majdnem tökéletes. De az 
előzményeket nem lehetett 
órara és percre nyomon kö
vetni. 

A szellemi vetélkedők elősegítik 
a brigádmozgalom fejlődését 

A kisújszállási pályafenn
t,artási főnökségen harmincegy 
si.,ocialista brigád versengett, 
hogy bejusson a szellemi ve
télkedő legjobb 8 kollektívá
ja közé. 

És elérkezett február 27-e, a 
döntő napja. 

Nyolc óra: 
Az asztalon az első három 

helyezett jutalma. Emlékpla
kettek, oklevelek, kerámia 
dísztárgyak. Hogy kinek a tu
lajdonába kerülnek, ez még a 
jövő titka. 

Bori László pit, főnök átadja a jutalmakat az első helyezett 

Szakmai kérdésekkel 
kezdődött 

brigádnak 

Nyolc óra 40 perc: 
Magyarnóta szól a mikro

fonból. Az előtérben még pa
rázslanak a cigaretták, a be
szélgetésekben vissza-visszatér 
az alábbi mondatfoszlány 
.,két könyvet is átlapoztam, 
mire riítaláltam". A technikus 
az erősítő berendezés hang-

tippelni, s aki telitalálatra vá
gyik, annak a sportban és 
földrajzban kell jártasnak len-
ni. 

A zsűri értékelése szerint a 
főnökség Május 1. brigádjának 
a magánéletben nem szabad 
sajnálni a 3,30-akat. Mindig a 
megfelelő helyre írták az 1, 
x, 2-őt és 13+ 1 találatukkal 
25 pontot szereztek. 

minőségét vizsgálja, s a táb- Tíz óra 15 perc: 
lára felkerülnek a versengő A brigádok a kérdésekhez 
brigádok nevei: a főnökség papírlapot kapnak írásban 
központjából a Május 1., a pá- kell válaszolniuk: .,Mit tudnak 
lyamesteri szakaszokról a Le- a magyar közlekedéspolitiká
nin, a Kun Béla, a Petőfi, a ról és a Szovjetunióról?". Az 
Kossuth, a Kinizsi, a Komarov értékeléssel ér véget az első 
és egy újabb Május 1. forduló. Vezet a főnökség Má-

Kilenc óra: jus 1. brigádja 107 ponttal, 
A zsűri tagjai: Bori László kissé leszakadozva második a 

pft-főnök, Hadnagy József Komarov 88 ponttal, míg a 
szb-titkár, Ficzel'e István, harmadik helyre a 85 pontos 
KISZ-titkár, Jóvér János, a Petőfi-brigád zárkózott fel. 
pártszervezet képviseletében , 
és MolnáT La;os vezető mér
nök, elfoglalják helyüket. El
hangzik egy történet Is mint
egy visszaemlékezéskén t a se
lejtezők hangulatára. ,,A XVI. 
pályamesteri szakasz Dózsa 
György brigádjából senki 
sem fejezte be a n:yolc álta
lános iskolát. Mégis a nyolc 
csapatból álló csoportjukban a 
harmadik helyen végeztek és 
csak hajszál híján estek el a 
döntőbe jutástól. Kovács Laci 
bácsi a brigád vezetője sírt 
örömében, olyan büszke volt 
az előkelő helyezésre." 

Kilenc óra 15 perc: 

Izgalmas második 
forduló 

Tizenegy óra 10 perc: 
A második forduló politikai 

kérdésekkel indul. ,,Mit tud a 
két világrendszer békés gazda
sági versenyéről? És ezután 
újabb feladatok következnek. 
,,Mit tud a kommunizmusról, 
a szocializmusról, a munkás
osztályról?" A válaszok. Rö
videbb, hosszabb gondolkodási 
idő után hangzanak el. Most 
derül ki: nem volt hiábavaló 
az újságok lapozgatása, a 
marxista középiskola elvégzé
se. Ha be is csúsznak kisebb
nagyobb pontatlanságok, a fe
leletekért senkinek nem kell 
szégyenkeznie. 

Tizenkét óra 50 perc: 

elszámolási csoportvezető szin
te tudományos alapossággal is
merteti Radnóti művészi hit
vallását. 

Tizennnégy óra 15 perc: 
Szakmai írásbeli a munka

védelmi jogszabályok egységes 
rendszeréről. Mire Gábor a 
IV. pályamesteri szakasz Má
jus 1. brigdájának vezetője a 
fejét vakarja, Hornyák István 
leveszi szemüvegét, az élen 
álló kollektíva nőtagjai kétség
beesetten nézik a papírt: ,,te 
jó ég, ilyen kérdés is létez
het?" 

Tizennégy óra 35 perc: 
A döntő utolsó feladata, 

igazi „keménydió". Magyar
ország középtávú terveiről kell 
írni, illetve a közös teherva
gonparkról, az OPW-ről. 

Tizenöt óra 10 perc: 
Eredményhirdetés, Bori 

László és Hadnagy József ad
ják át az első díjat a pálya
fenntartási főnökség Május 1. 
brigádjának, tagjai: Szabó 
László, Szabó Károlyné, 
Szentpéteri Dezsőné, Németh 
Ferenc, Deme Sándor. Máso
dik a Komarov brigád 
Kovács István, Gulyás ltm'e, 
Erdei Simon, Máté Imre, Par
di Sándor. A harmadik helye
zettnek járó oklevelet a Kini
zsi tagjai: Abri Kálmán, Kiss 
Ferenc, Borsodi Sándor, Nagy 
István, Szabó Gábor veszik át. 

Tizenöt óra 40 perc: 
Búcsú: kemény kézfogások

kal és egy közös kívánsággal. 
Jó lenne, rendszeressé tenni az 
ilyen szórakoztató, fejtörő já
tékokat. Bori László, a házi
gazda örömével nyugtázza a 
sikert. A távozó versenyzők, 
vendégek, rábólintanak. 

Horváth Kálmán 

Továbbra is érkezinek tudó
sítói nktól az olyan levelek, 
amelyek a sz.ocialista brigá
dok országszerte zajló szelle
mi vebélkedóiról számolnak 
be. Többek között jellemzi a 
verseny sikeret, hogy a levél
írók között új nevekre is buk
kanunk, vagyis olyan vasuta
sok is tol1at ragadnak, akiket 
eddig nem sorolhattunk la
punk ál'landó tudósítói köz.é. 

Jutalomszabadság 
a legjobbaknak 

Kezdjük is a levelek közöt
ti tallózást mlndjá.rt egy ilyen 
vasutas tudósításának az is
mertetésével. Zagy�"' Sándor, 
a püspökladáinyi vontatási fó
nök,ség Aprilis 4. swcialista 
brigádjának vezetője írja: 

,,Az a tény, hogy főnöksé
günknél sikeresen zajlott le a 
február 19-20-21-én megta-r
tott szellemi vetélkedő, össze
függ azzal, hogy brigádmoz
galmunk 1973-ban sokat fejlő
dött. A mozgalomban eredmé
nyesen részt vevő brigádok a 
hármas jelszó srellernébe<n ak
tívabban dolgoztak, mint a 
korábbi években. Most pedig 
a-z.t tapasztaljuk. hogy a vetél
kedőre való fe1készülés köz
ben szerzett tudás a mozga
lomra fog előnyösen hatni, így 
a bová!:>bi fejlődés az idén is 
biztosra vehető ... " 

Zagyva Sándor ezután is
mertette, hogy a helyi vetélke
dőn a főnökség 15 brigádját 14 
csapat képviselte, s a brigád
tagok mimd a helytörténeti, 
mind a politikai, irodalml és 
szakmai témákban átlagon fe
lüli jártasságot tanúsítottak. A 

területi döntőbe a Hámán Ka
tó és az Április 4. brigád csa
pata ;utott be a püspökladányi 
vontatá.si főnökségtől. A szol
gálati hely vezetősége egyéb
ként az első három helyezett 
csapat tagjait elismerésképpen 
5-4, illetve 3 nap jutalomsz.a
badságbain re;:zesíti. 

Amit nem tükrözött 
a brigádnapló 

Vörös Gyula, a székesfehér
vári pályafenntartási főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
kultúrfelelóse, levelét azzal 
kezdi, hogy náluk 11 brigád 

küzdött az elsóséglért, s a s-ze1-
lemi vetélkedő valamennyi 
rész:vevője a pályamesteri sza
kaszok munkásbrigádjaiba tar
tozik. A győztes Rákóczi szo
cialista brigád tagjairól Vörös 
Gyula fényképet is '!'elléke�t, 
majd idézte Murányi Istvan 
pft-főnöknek, a zsűri eln?ké
nek az ünnepélyes eredmeny
hírdetés alkalmából elmondott 
szavait: 

„Bevailom, hogy kezdetben 
idegenkedve fogadtuk a vetél
kedő megrendezésének gondo
latát mert nem mertük re
mél,{,i hogy a nehéz fizikai 
munkát végző dolgozók szíve
sen beneveznek. Most viszont 
belátjuk, hogy tévedtünk és 
kissé sajnáljuk, hogy a brigád
naplók nem mindig tükrözik 
azt a sokoldalú tájékozottsá
got, amit a versenyzők vála
szai oly meggyőzően bizonyí
tottak. Az általános múveltség 
ma,gas színvonalát igawlta 
többek között az is, hogy a 
munkásbrigádok tagjai csalha
tatlanul felismerték a magnó
szalagról lejátszott operarész
leteket és a színmúvészek ál
tal előadott verseket .. . " 

Remekeltek 
a gyomai kertészek 

Boldizsár Gyula, bék€5csa• 
ba.i tudósítónk is pályafenn
tartási brigádok vetélkedőjé
ról számolt be: 

,,A pft-fónökség 31 szocia
lista brigádjából 27 indult a 
nemes versenyen - írja. - Az 
eLsó helyezést a gyomai Ker• 
tész-brigád szerezte meg 258 

ponttal,míg a második helyen 
a XV-ös pályamesteri szakasz 
Munkás szocialista brigádja 
végzett 256 ponttal. Rajtuk k.í
vül még két közösség jutott el 
az igazgatósági döntőbe: a 
XV-ös szakasz Szák-brigádja 
és a XVIII-as szakaszon dol
gozó Gagarin brigád. Mindkét 
csapat 253 pontot gyűjtött." 

Ugyancsak Békéscsabán 
mérte éi6sze tudását február 
26--á:n a csomóponti döntőbe 
jutott hat brigád: a gyulai 
Dobó, a lökösházi Kossuth, a 
sarkadi Ady és a Békéscsaba 
állomáson működő Munkácsy, 
Számuely, valamint Vénusz 
szocialista brigád - olvastuk 
Pacz József leveléből. A 
több órás. érdekes és izgal
makban is bővelkedő játék 

győztese a Vénusz brigád lett, 
amelynek csapat.át Szilágy! Já
nosné Fodor Mária, Vajda 
Károly, Baki László és Wolf 
Mihály aLkotta. A forgalmi 
szolgálati ág Sregeden sorra 
kerülő középdöntőjén 6k fog
ják képviselni a békéscsabai 
csomópontot. 

Miskolc-gömöri pályaud-
varról Behán Rózsa küldött 
tudósítást: 

Nálunk nyolc szocialista 
brigád egyenként 5-6 főből 
álló csapata küzdött azért, 
hogy tovább jusson az igazga
tósági versenyre. Ezt a célt a 

Szőnyi Márton KISZ-brigád 
érte el, miután húsz ponttal 
többet szerzett, mint a máso
dik helyen végzett Rákóczi Fe-
1·e-nc brigád. A 205 pontos Rá
kóczi brigádban különösen ki
tűnt tudásával Molnár Béla ra
kodási irányító, aki kivétel nél
kül minden kérdést hibátlanul 
megválaszolt. A versenyt azon
ban mégiscsak a csapat va
lamennyi tagjának helytállása 
(vagy éppen magabiztossága, 
esetleg szerencséje) döntötte 
el, így jogosan gratulált min
den résztvevő a Szónyi Már
ton brigádinak. Harmadik lett 
a Sajókeresztúr állomáson, il
letve a Bo!"sodi Ércelőkés7.itő 
Műbe<n dolgozó vasutasok 
Kossuth szocialista brigádja, 
196 ponttal, míg negyedik he
lyen a 193 pontos Széchenyi 
brigád végzett. A helyezéseket 
a bdgádnaplók éftékelése is 
befolyásolta." - fejezte be tu
dósítását Behán Ról'JSa. 

ló szereplés „idegenben
„ 

ózd, Putnok. Bánréve állo
más tíz szocialista brigádjá
nak ötven kiválóan felkészült 
tagj.i vett reszt az ózdi okta
tóteremben február 19-20-án 
rendezett szellemi vetélkedőn 
- írja Murányi Tibor. - A 
mindyégig fordulatos vereeny 
első helyezettje a bánrévei Jó
zsef Attila brigád lett. amely
nek Asztalos György intéző, 
forgalmi szo1gálattevő a veze
tője. A hat ózdi brigád közül 
az üveges László által veze
tett Petőfi brigád a második., 
Kövér Dezső Lenin brigádja 
pedig a harmadik helyet sze
rezte meg. Tudósítónk a ver
seny előkészítéséért és a játék 
kitűnő vezetéséért név szerint 
Lautsek József főintéző--szak
technikust dicséri. 

Bori László a zsűri elnöke 
Ismerteti a vetélkedő forma
ságait. Elmondja, hogy a nap
ló és önértékelő jelentés pont
számai már a verseny megkez
dése előtt kialakítottak egy 
sorrendet. Ezek szerint a fő
nökség központi Május 1. kol
lektívája 37 ponttal vezeti a 
mezőnyt, őket követi a 36 pon
tos Komarov és a 28 pontos 

Szakmai toto kezdődik. Ta- r----------------------------------------------------

Lenin brigád. 
Kilenc óra, 30 perc: 
Szakmai kategória. Tóth Tm

�e játékvezető a Lenin brigád
nak adja az első borítékot. 
"Mi a fejpályaudvar, a sziget
ál!omás, az elágazó á!!omás? 
Mondjon rá egy-egy példát 
- hangzik a kérdés, s Bakó 
Viktor feleletét a zsűri 21 
pontra értékeli. 

Az első huszonöt pontot 
érő felelet 

A borítékból csupa ravasz 
feladvány bújik elő. Kossuth 
és Széchenyi álláspontja a 
magyarországi vasútvonalak 
kialakításáról. Melyek a leg
ismertebb mozdonytípusok? 
Hogyan lehet felszámolni a 
gyenge forgalmú vasútvonala
kat?" 

A maximális 25 pontot el
sőnek Tóth Imre vágánygon
dozó szerzi meg, a Petőfi-bri
gád nagy öröµ,ére. Tökélete
sen ismeri a MA V villamosí
tott vonalait a létesítések sor
rendjében. Ugyanezt a bravúrt 
ismétli meg Kiss Ferenc tech
nikus a KÖFI bemutatásával. 
Ilyen a szerencse - sóhajta
nak fel a riválisok. Kiss Fe
renc ugyanis a Központi For
galom Irányftóktól került je
lenlegi munkahelyére. 

A harmadik telitalálatot 
Parti Sándor szerzi a Koma
rov brigádnak, a MA V határ
állomások felsorolásával. 

Tíz óra: 
Totószelvények kerülnek az 

asztalra. Hat perc alatt lehet 

lálgatni lehet a „Buvár" moz-
dony eredeti nevét, a Közleke
dési Tudományos Szemle meg
jelenési idejét, és azt, hogy egy 
hektár föld, hány öl? A nagy 
izgalomban a Lenin-brigád 
asztalánál egy üveg cola a 
szelvényre borul. A papírla
pon maradt barna folt mint
egy pecsétként igazolja a tip
pelők kilétét. 

Tizenhárom óra 5 perc: 
Irásbeli dolgozat. A kötelező 

irodalom (Móricz Zsigmond: 
Rokonok és Erich Knight: 
Légy hú önmagadhoz) ismere
te alapján. 

összehajolnak a fejek, min

denki súg, s a kinevezett író
deák, szorgalmasan jegyzi a 
közönség véleményét. Az érté
keléskor derült ki, néhányan 
nem olvasták el a könyve/cet, 
sót a „Kossuth" brigád O pon
tot kap üresen maradt papír
lapja miatt. 

A második forduló után a 
helyezési sorrend nem válto
zik. 

Győzött a Máius 1. 
brigád 

Tizenhárom óra 40 perc: 
A magnetofonszalagról is

mert művészek tolmácsolnak 
közismert verseket. Címet és 
szerzőt kell felismerni, majd 
különböző szempontok szerint 
elemezni a hallottakat. Gépé
szek, technikusok, pályamun
kások beszélnek hazaszeretet
ről, szimbólumról, hitvesi hű
ségről. Lehetséges, hogy néhá
nyan közülük csak a vetélke
dőre készülődve Ismerkedtek 
meg a legszebb magyar költe
ményekkel. Deme Sándor bér-

SZOCIALIST A MÓDON .... 

A középdöntőre készül a ,,Régi forrás" brigád 
A pécsi vontatási főnöksé

gen mindenki tisztelettel be
szél a „Rég! forrás" brigádról. 
Nem csoda, hiszen a „vizes" 
la.katoook brigádja az ara,ny 
koszorú mellé a MAV kiváló 
brigádja címet is kiérdemelte. 
Úgy él együtt ez a nyolc em
ber, mint egy nagy család. 
Legutolsó fegyvertényük: el
ső hely és 3000 forint jutalom 
a szocialista brigádok vetélke
dőjének selejtezőjében, no 
meg termész,etesen a tová'bb
j utás. tgy a "Régi forrás" a 
májusban sorra kerülő közép
döntőre készül. 

,,Öt/ etgyáros" 

Horman a különleges brigiád
név? Kvell János, a brigád ve
zetője mosolyogva mandja: 

- Ezt már sokan megkéf'
dezték tőlem. Pontosan senkf 
sem emlékszik rá. Talán on
nan származik, hogy a brigád 
tagságának egy része húsz esz
tendeje együtt dolgozik •. . ET
re utal a ,.régi" szó, amig a 
„forrás" arra emlékeztet, hogy 
,,vizes" lakatosok vagyunk. 

A brigádvezetőt, aki Jó 
munkájával, leleményességé
vel szerezte meg a tekintélyét, 
munkahelyén tréfásan „ötlet
gyárosnak" nevezik. Nem ép
pen alaptalanul. hiszen az 
elmúlt 10 esztendőben több, 
mint ne<?Yven újftAsi javasla
tot nyújtott be és ezeket -

néhány kivéteLtől eltekintve -
el is fogadták, sót hasznosan 
alkailmazzá.k. 

Amikor a kollektíváról kér
dezem, válasz helyett a bri
gádnaplót nyújtja át. A nap
lóvezető Farkas István
né - mindent feljegyez, ami 
a kis közösséggel történik. A 
napló megőrizte a társadalmi 
munkákról, családi összejöve
telekiröl közös kirándulások
ról késlült fényképeket, a kül
földi élményeket felidéző ké
peslapoka,t, a brigád munkáját 
elismerő köszönőleveleket, a 
munkájukról megemlékező új
ságcikkeket. A naplóban talál-
1Jam rá a szocialista brigád ön
értékelésére. 

- Ezt a vetélkedőTe készí
tettük - mondja Kvell Jánoo. 

Amit vállaltak, 
teljesítették 

Belelapoztam az értékes do
kumentumba, melynek első 
fejezet.ében ez áll: szocialista 
módon dolgozni .•. 

A brigád társadalmi munká-
ban vízvez.etéket szerelt, 
kompresszorvezetéket fekte-
tett, beszerelték a fú tést a 
KISZ-klubba, a sellyei általá
nos Iskolában bővítették az 
öntözőberendezést é,s részt 
vettek a kísérleti la borató
I!ium szerelésében, a pécsi 

MAV óvodában felújították a 
kerti Játékokat. A múlt évre 
160 társadalmi munkaórát vál
laltak és 249-et teljesítettek. A 
vállalt nyolc újítási javaslat
tal szemben 13 javaslatuk volt, 
amelyek közül 11-et el is fo
gadtak. 

Második fejezet: szocialista 
módon tanulni ... 

Ketten párt.oktatásra járnak, 
a többiek a szakszervezeti ok
tatásban vesznek részt. A bri
gád egyetlen nőtagja társadal
mi munkában szakszervezeti 
könyvtáros. Munkáját szaks,,,e_ 
rúen s:reretné ellátni, ezért 
könyvtárosi vizsgát tett. Hár
tnaJn. hegesztésből vizsgáztak:. 
Hartauer László pedig az 
MHSZ lövészklubban a fiata
lok honvédelmi képzésével 
foglalkozik. 

Az önérl:ékelés megállapítá
sa: a brigád az önképzést. ta
nulást és a továbbképzést il
letően maradéktalanu,l eleget 
tett vállalásainak. 

Harmadik fejezet: szocialis
ta módon élni •.• 

Közösen vesznek részt ün
nepségeken, újságokat, folyó
iratokat rendeltek meg és az 
érdekesebb cikkekről vitatkoz
nak., közösen járnak színházba. 
Nemcsak egymást, de még a 
családtagokat is köszöntik 
névnapjukon, születésnapju
kon. Megrende:aték az „öre
gek napját". Ezen vendégül 
látták a brigád ;nyugdíjasait: 

Gálfi Agostont, Gelencsér lm
rét és Szemen Gézát. Az idős 
embereknek - a brigádnapló 
bizony,gága szerint - nagyon 
jnlesett a kedves megemléke
zés. 

Nyaral6t építenek 
Harkánylürdőn 

Következzék egy szó sze!lin
ti idé?,et is az önérl:ékelésből: 
,,Tovább építettük a brigád
nyaralót HarkánjJfürdőn. Az 
ezer óránál is több társadalmi 
munka eredményeként üdii
lőnk tető alá került. A föld
szinten az idén már nyaralni 
is lehet." 

Az idézet kiegészít.éséül még 
a:nnyit. hogy a vetélkedőn 
nyert 3000 f01;nt és minden 
egyéni jutalom. amit a brigád 
tagjai kapnak, a közös üdülő 
építésének költsé{{eit fedezi. 
tgv a közös kasszába vándo
rolt 200-300 forintos jutalom 
csakúgy. mint a kiváló dolgozó 
kitüntetéssel jáJró anyagi jut
tatás. 

A brigád a következőkkel 
zárta önértékelését: .,úgy érez
zük. becsülettel teljesítettük, 
amit ,,állaltunk. Eredményein1� 
nem tesznek önelégültté be-n-
1'Ünket. sót inkább köteleznek. 
Kötelez11Rk arra. hoqy a jövő
ben még eredményesebben 
megfeleljünk az önmagunk ál
tal támasztott követelmények
nek." 

Azzal kezdtem. hogy a Régi 
forrás a közéoodöntőre készül. 
Ott is szeretnének elsők lenni. 
AddiE! is azt tes?.ik. amit PC!
die:: dolqoznt1k. tanulnak, él
nek - szociali••� módon. 

Köhidi László 
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Eredményes évet zárt 
az Utasellátó 

A vállalat 1913. évi árl,evéte.'e 1 milliárd 650 millió forint 

Az Utasellátó Vállalat az el
múlt évben jelentő& árufor
galmi eredményeket ért el. 
Ezek elemzése során meg;álla
píthatjuk. hogy az áruforgal
mi sikerek kedvezően hatot
tak. egyrészt a fogyasztói szült
s�l-etek jobb kielégítésére, 
másrészt a vállalati nyeresé� 
,,oJumenének várhatóan elő
nyös ahkulására. 

A vállalat 1973-ba,n 1 mil
liá-rd 650 millió forint árbevé
telt reaUzált, amel11 6,7 száza
lékka:l több mint az előző év
ben. Ezzel a tervezettnél 50 
millió forinttal, vagyis 3,1 szá
zalékkal nagyobb áruforgal
mat értünk el. Az áruforgalom 
étri növekedési üteme jobb, 
mint az előző két évben. 

Vezet a rendég!átdipar 

A vállalat áruforgalmát üz
letáganként vizsgálva megál
lapíthatjuk, hogy a legnag11obb 
feilódést változatlanul a ven
déglátóipari ágazatban érte el. 
Sót forgalmának a bá.zisidó
szakkal szembeni 7,9 százalé
kos fejlődési üteme megegye
zik az állami vendégl-átáséval. 
Ugyanakkor jelent.ós teljesít
tnénynek könyvelhetjük el, 
ho,zy a bolti kiskereskede1mi 
lizletág foti<Jalma is 3.9 száza
lékkal volt magasabb az el
múlt ét> azonos adatáh<n vi
rzonyítva, s ezzel kilépett 
stagnálási állapotából. Az év 
közben felmerülő, forgalma!I 
gátló tényezők, a járványok és 
a nemzetközi járatokat korlá
toz.ó intézkedések a mozgó
szolgálaiti üzletágat érintették 
a legérzékenyebben, s ezért ez 
az ág;azat =k 1,9 százalékos 
forgalomnövekedési ütemet 
ért el, de tervét még így i.s 
l.eljesítette. 

A bolti kereskedelemb,_<>n a 
forgalom összetétele azt mu-

A jövőben saját gasztrofol
üzemünkből szeretnénk háló
zatunkat ellátni expressz éte
lekk.el, ott ahol részben a for
galom elégte1en.sége, részben 
arunak gazdaságtalansága ezt 
megkívánja. Az étszolgálatnál 
és a nagyobb melegkanyhákon 
tavább szélesítjük a félkész 
termélkek felhaszruilását. 

ll�gy gond a bisztrósítás 
A melegkooyhai tennelés 

mellett vált.omtlanul nagy 
gondot fordítunk a hidegkony
hai áruk értékesítésére. Saját 
húsüzemünk kiváló minőségű 
virslivel és debrecenivel látja 
el értékesitö hálózatunkat. 

Az il2:em.eazdasá!p a'!lalízis 
szerint a vál !alat i talértékesí • 
tési tevékenysége és az italfor
galorn áruösszet.ét.ele j,elentós 
fejlődésen ment keresztül. A 
fentieket 'jelzi, hogy az italér
tékesítés növekedése melletrt:, 
annak srerkezetében a szeszes
ital-forgalom csupán 3,6 száza
lékkal nőtt, ami figyelembe 
véve az égete1it szeszes italok 
áremelkedését, lényegében 
mennyL-.égi csökkenést jelen
tett, az üditőital-f&rgalom pe
dig 31,9 százalékkal emelke
dett. 

A vállalat ü7.letooliUkai cél
kitűzé<ei, a bisztrósitási prog
ram végrehajtása és a szeszfo
gyas;,;ra.s korlátozása nagy goo
dot je'.ent. A cs'1kkenő árbevé
lP-1, a jó árrésű italféleségek 
forgalomkiesése vég:ső fokon 
csökkenti a váll�lait nyeresé
gét, következésképo<>n az érde
keltségi alapképzést. 

Szorosan hozzátartozik áru
forgalmi tevékenységü,n khöz 
a valutasrerzés. Moz!(óswlgá
latunk és Utastourist-hálóza
tunllc 26.5 s�,lzalékkal több t>a
lutát termelt, mint az előző 

évben. Ebbóil. a konvertibilis 
valutahozam 2.7,1 százalékkal 
nőtt. 

Szolid árpolitiikát folyta,tva, 
1973-ban csak az élvezeti cik
kek árait emeltük, azt is ható
sági árintézkedés következmé
nyeként. Egyébként vállal>alti 
átintézkedéseink is csak a bor
féleségek haszon.kulcsainak 
emelésére irányultak. Ezért 
áruforgalmi árrésünk is csu
pán kisebb mértékben emelke
dett. 

2,62 százalékos 

hérlejlesztés 
Tovább fejlesztettük bérgaz

dá,Lkodásunkat is. Növeltük a 
termelést ösztönző béJ.Tendsze
rek hatókörét, új prémium- és 
jutaléks'>...abályzatot készítet
tünk. Ennek nyomán bérpoli
tikai intézkedéseink döntően a 
mozgóbérrész fejlesztését cé
lozták. A bérfejlesztés mértéke 
2.62 százalék volt. amelyet két 
ízben segített a Belkereskedel
mi Minisztérium által n11újtott 
bérpreferencia. 

Gazdálkodási eredményei'1k 
követJceztében várhatóan je
lentékeny vállalati nyereség
gel számolunk. 

A vállalat siket"T'el tevékeny
kedik kettős fő fel�datána1< 
végrehqitásán: euvrészt az 
utasel!áttú ig11ekszik Pg11ütt 
fejlődni a. személyszállítás fej
lesztésével. eleget té'L•e a köz
lekedéspolitikai koncepcióból 
reá háruló feladatainak, más
részt fi1?Yelembe veszi a kf>res
kedelempolitikai irányelvek 
szakmai c,;lkitG:reseinek, eLsó
SO'l'ban a korszerű étke,cte<tés 
feladta tának megvalósításá<t. 

Dr. l{hm�r z�ttán 
osztályvezető 

Az utóbbi navokl>an éjjel-nappal végzik a kocsik és mozdonyok mosását a NyugaU 
pályaudvaron. Képünkön V'13-as villamo,,mozdonyok filrdetését végzik. 

(Laczkó Ddikó felvétele) 

A XI. PÁBTKOtiGRESSZUS TISZTELETÉRE: 

Szocialista szerződés gyorsítja 

a záhonyi beruházások megvalósítását 
A Záhonyban épülő hőköz

pont, az I-es s-J.ámú transz.for
mátorállomás. valamint az 
eperjeskei anyagszerkezelési 
komplexum beruházója, terve
ző intézete és a kivitelezésbe'!l 
részt vevő vállalatok, illetve 
az üzenieltető főnökségek szo
cialista szerződését a X. párt
kongresszus és az MSZMP Po
litikai Bizottrogának 1971. jú
nius 29-i határozata alapján 
hozott SZOT-határozat szelle
me hatja ái. 

és a záhon11i átrakókörzet fel
szabadulásának 30. évforduló
ja tiszteletére írták alá, s ez a 
tisztelet kötelezi őket a szer
ződésben részletezett munkák 
határidejének kéthónapos rö
vidítésére. A szóban forgó be
ruházások munká.Iatai ezek 
szerint nem 1974 decemberé
ben, hanem októberében feje
ződnek be. 

Főnökség és a Tiszántúli 
Aramszo1gá1tató Vállalat. Az 
egyébként is nagy feladatot 
csak a legszorosabb együttmű• 
ködéssel végezhetnék el, igy 
azonban - az építkezési ha
táridő k.éthónapos elóbbreho
zásával - minden körülmé
nyek között tartaniuk keU 
magukat a szocialista szerző
dés követelményeihez. Nem 
kis jelentősége van továbbá 
anna-k sem, hogy a készülő 
létesítmények üzemeltetői -
a záhonyi vontatási, illetve 
szertárfőnökség szintén 
részt vállalt a szocialista. 

tatja, hogy elsősorban az ipar-,._ ________________________ _ 
cikkek értékesítése emelkedett, 

A X. kongresszus határ<YZa
tából az alábbi idézet került a 
szerződés bevezető \Szövegébe: 
,,Országunk fejlődése, gazda
sági életün1, fellendülése, va
lamint a tranzitforgal�m nö
vekedése szükségessé teszi a 
közlekedés további gyors fej
lesrtését. Nagyobb figyelmet 
kell fordítani arra is, hog11 az 
árukat küldó és foga.dó válla
latok g11orsíts6.k és ennek ér• 
dekében gépesítsék a rakodó

A MÁV Debreceni Igazgató
ság - mint beruházó és üze
meltető - kötelezettség-válla
lása arra irányul, hogy a szo
cialista szerződé<;ben leírt cé
lok eléréséhez a szüksége6 se
gítséget megadja, így például 
koord:ioolja az igazgatósági 
osztályokat a beüzemelés za
vartalan megkezdése érdeké
ben. A MÁV Tervező Intézet 
- mint tervező - nemesak a 
szükséges terveket bocsátja 
kellő időben rendelkezésre, 
hanem a létes.ítmények;be be
épített fű tési berendezések ke
zelési és karban-tartási utasí
tásait is elkészíti július 30-ig, 
tehát még a próbaüzem meg
ke2ldése előtt. 

szerződés teljesítéséből. A 
vontatási főnökség dolgozói 
például vállalták, hogy a ka
zántelep ii2emeléséig felül� 
vizsgálják a fogyasztókig ki
épített góztávvezetéket és el
végzik az esetleg S2iikségessé 
vált karbantartási munkákat. 

s nagymértékben csökkent az 
élvezeti cikkek forgalma. Az 
említett árváltozás és italérté
kesítési korlátozás nyomán az 
égetett szeszes italoknál 23 
százalékkal csökkent a forpa
lom volumene, míg a dohány
áruk forgalma értékben ugyan 
'.7,3 százalékkal nőtt, de figye
lembe véve az áremelést, 
mennyiségileg itt is mintegy 
i2 százalékos forgalomcsökke
nésről van szó. 

A vendéglátásban az árufó
tsoportos forgalomösszetétel 
arról tanúskodik, hogy az éte
lek több mint 30 százalékos 
.-észarán11t képviselnek a for
galomból. 

Az aut.omata vendéglátás
ban minte'711 20 százalékos nö
vekedés jelentkezett az előző 
évhez képest, méghozzá kisebb 
gépparkJ{.a]. Ezt az eredményt 
Jobb telepítéssel és koncent
ráltabb gép.sorokkal értük el. 
Az automatabevételben is az 
6telforgalom dom.iná.lt. 

Az Utastourist-boltok fejlő
tlő hálózata még ugyan kisebb 
mértékben járult hozzá a vál
lalat áruforgalmához, de így is 
�elentós valutaárbevételt je
ientetit. 

Slljátkészí1ésű 

expressz ételek 
Árufőcsoportonkén.t vizsgál

va a vendéglá.tó ágazat for
galmát, elsősorban az ételfor
galomnál számolhatunk be na
gyobb mérv(! növekedésr61. A 
melegétel-forgalom például 
14,4 százalékkal nőtt a múlt 
l!vhez képest. 

A vállalat a javulás ellené
re, sem elégedett az ételforga
lom alakulásáva,1. Az eredmé
nyek hatékonyabb eléréséhez 
szükséges, hogy az ételek ter
melése koncenrtiráltabban, 
nagyüzemi módszerek.kel tör
ténjék. 
. Az ételforgalom további fo
kozása céljából egyre növekvő 
mértékben hoztunk forgalom
_ba készébeleket. A modern 
konyhatechnológia al.kalmazá
sa során ugyanis csökken az 
eszköz- és költségigény, mi
utfm termelési funkcióra nincs 
·szükség, csupán tálalókonyhát 
11:ell üzernelt-etni. 

lranyvonatokat továbbítanak 

a miskolci vonatvezető nők 
benne van a vasutasnők, de 
különösen annak a 11 női szo
cialista brigádnak a munkája, 
amelyek 136 taggal versenyez
nek a szocialista cim elnyeré
séért. 

munkát." 

A kivitelezők közé tartozik 
a Kel�tma,gvarországi Közmű 
és Mélyépítő Vállalat, a MA V 
Budapesti Távközlő és Bizto
sítóberendezési Építési Főnök
ség, a MA V Debreceni Építési 

A szocialista szerződés alap
ján tett munkafelajánlásak 
teljesítéséhez a Beruházások 
Szakszervezeti Intéző Bizott
sága is kellő támogatást ígért 
a szerződő feleknek, il'letve a 
dolgozóknak, ugyana,kkor -
mint az aláírók mavatoljá,k -
az üzemi párt- és a KISZ-bi
zot!ság messzemenő segítsége 
sem hiányzik majd a szer'ZÖ-' 
dés teljesítéséhez. 

Közel ötszáz vasutasnő -
a létszám egynegyede - dol
gozik Miskolcon a Tiszai pá
l11audvaron. Ezek a nődol.go
zók hamar rácáfoltak arra a 
tévhitre, hogy a nők nem al
kalmasaik egyes munkakörök 
ellátására, vagy a vezetésre. 
Sót nemcsak, hogy helytáll
naik munkájukban, de sok te
kintetben példát is mutatnak 
szorgalmukkal férfi kollégáik
nak. 

A Tisz:al pályaudvar vas
utasnói közül számosan lát
nak el párt- és tömegszerve
zeti tisztségeket is. Bátran 
vállalják a kezdeményezést, a 
nehezebb feladat.okat. A 17 
szemé!lyvonatl vonatvezető 
mellett február 1. óta öten -
Horváth Sándorné, D. Ko
vács Ilona, Lakatos Ibol11a, 
Tuza Gusztávné és Varga 
Borbála - tehervonaton tel
jesítenek szolgálatot, a Mis
kolc-Bp. Ferencváros között 
közlekedő irányvonatokat kí
sérik. 

A SZOT 1971. augusztus 30-i 
határozatából vett idézet pe
dLg így szól: ,.A beruházási fo
lyamat rövidítése, a beruházá
sok kil•itelezésének meggyor
sítása valamennyi szakszerve
zeti szerv hatékony támogatá
sát, politikai, felvilágosító és 
szervező munkáját igényli ... " 
A szakszervezeti szervek se-
gítségével kívánjuk elérni.�--------------------------= 

Tény, hogy a pályaudvaron 
a nők közül egyáLtalán nem, 
vagy csak alig akad önkényes 
kilépő és eddig 17 2 nódolgozó 
részesült törzsgárda kitünte
tésben. Miskolc-Tiszai pálya
udva,r a múlt évben tervét 
élüzem szint felett teljesítet
te, s ebben az eredményben 

h<>'<V „a beruházások megva
lósításában valamennyi beru
házó, tervező és kivitelező dol
gozónak az egy irányba ható 
eg11üttes anyagi érdekeltsége 
mielóbb megvalósuljon." 

A szerződő felek mindezen 
túlmenően hangsúlyozzák azt 
is, hogy közreműködésük ok
mán11át a Maqyar Szocialista 
Munkáspárt XI. kongresszusa 

A Balaton északi partján az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt Balatonalmádi állomás 
forgalma. Ez tette szükségessé, hogy aluljá rll építsenek. A munkálatok hónapok óta 
folyna.k, s úgy tervezik, hogy mire az üdülési Idény megkezdődik, a gyalogos aluljárót 

megnyitják az utasok előtt. P.,aczkó Ildikó felvétele) 

MAGYAR SIKEREK 

a határállomások versenyében 

Az elmúlt napokban több 
határállomáson is ünnep.séget 
rendeztek abból az a,Lk.alom
ból, hogy értékeljék a múlt év 
második felében vég:ziett közös 
munkát. Mint ismeretes, ha
tárállomásai.nk között évek 
óta eredményes az együttmű
ködés. Ebben nagy része van 
a határforgalmi versenynek, 
melyet minden évben megúji
tanak. 

A 15ze,r,kesztóségünkhöz ér
kezett tudósítások a magyar 

vasutasok sikeréről számol
nak be. Az északi határát.Jre.. 
lóhelyeken a magyar és cseh
szlovák vasutasok versenyében 
a sátoraljaújhelyi, a hidasné
meti, a bánrévei és a somos
kóújfalui vasutasok nyerték a 
vándorzászlót. A vándorzás7'1ó 
átadása alkalmából rendezett 
ünnepségeken az igazgatósá
gok vezetői jutalomban része
sítették a határforgalomban 
legeredményesebben helytálld 
vasutasokat. 

Huszár ló nélkül? 
Milyen volt a huszár 16 nélkül? Olyan, mint a vasúti 

szállít.ás lenne vagonok nélkül, vagy például a vonat elején 
a mozdonyvezető mozdony nélkül. Éppen ezért termés7..etes, 
hogy a mozdonyvezető - ha nincs mozdonya - viss.zamegy 
a felvigyázóhoz, és jelenti: nem kezdheti meg a szolgálatát. 

Arra azonban még nem nagyon akadt példa, hogy egy
egy fordában utazó vonatkezelő és kirakó azért ment volna 
vissza a vezényletbe, mert nincs poggyászkocsi, a,hol a mun
káját elvégezhetné. Talán még örülhet is (ha olyan ember), 
hogy munka nélkül juthat a "nunkabérének egy rés7..éhez. 

Azért persze a kezelőkön és kirakókon kívül másoknak 
kellene többet tenni azért, hogy a menetrendben poggyász· 
kocsival hidetett vonatoknak valóban legyen pogg11ászkocsi
juk, és azok hiánya miatt a feladott poggyászok, expressz
áruk ne maradjanak le. 

Az Ilyesmi gyakran előfordul mostanában, s így volt ez 
február 19-én is a Sátoraljaújhelytől Budapestig közlekedő 
415. számú vonatnál. Ezen a napon ráadásul országos vásár 
volt Hatvanban, s a vonatra váró utasok szomorúan vehettek 
búcsút nagyobb terjedelmű csomagjaiktól. Tetézte aztán az 
utasok bosszúságát, hogy a zsúfolt szerelvényen az elsó 
kocsi 40 ülőhelyes résztt fn3"1�lta le ,nagának a vonat keze-
lője és kirakója. ,szűcs) 
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L A P S Z EMLE Kitüntetések a nemzetközi nónap alkalmából 
A Nemzetközi Nőnap alkalmá

ból - kiemelkedő szakmai és t.1r
sadalm1 tevékenységük eUsmeré
sek�nt - a közlekedés- és posta
ügyi miniszter a 

VEZDIGAZGATOI 
BEN 

DICSERET· 

részesitette: Almássy Józsefné 
iőell.. Bp. ig. ; Bakalár Jánosné 
ell., Bp. Terézvárosi Pft. Fón. ; 
Bakody Klára segédtiszt, Pécs 
Számvit. Főn. : Bubori Józse!né 
segédell., .Jászkisér MA V Epltó· 
gépjav. 0. ; Czlnkóczki Györgyné 
ell., Szob áll. ; Droblna Lajosné 
féiell., szeged-Rendező Osztószer
tárfőn. ; Fóti Károlyné segédell., 
MAV ViU. Felsővez. ep. Fön. ; 
Friedreich V. Gézáné. föint .• l\f:ÁV 
Bp. Ter. Egészségilg>-1 Közp.;  Hal
kó Ferencné segédmunkás. Vasuti 
Tud. Kut. Int.: Huszti Anna müsz. 
!öint., Székesfehérvár JJ. ű.: Jek
kel Emilné segédell., Miskolc Ti
szai pu.; Kedóvárl Józsefné elL. 
MAV I�andter Jenó Osztószertár; 
Kendi Istvánné segédfelvi�Y-, Sá
toraljaúhely Pft. Főn. ; Kiss An
talné 1'.elügy., vas. Főoszt. 8. 
szakoszt. ; Kókai Irén .fófelügy .• 
vasúteg-észségí.i.g;ri tg. ; Kormos 
Erzsébet íóint.. Pécel MA V Kór
ház; Kovács Istvánné ell., Eszter
gom áll. ; LiptáK: Lászlóné töint., 
Miskolc Osztószertártőn, ; l\Iotnár 
Márla munkás, Debrecen ig. ; 
Nagy Benedekné segédmunkás, 
Bp. Ferencváros pu. ; özv. Nádor 
Dénesné sej!édfelvlgy., Győr P!t. 
Főn. ; dr. Németh 1\'Iárta titkár, 
Vas. Főoszt Munkaügyi és Szo
clálpol. szakoszt. : dr. Nyerges 
Lászlóné ell.. vas. Fáoszt. 4. 
szakos1.t. i Petá Ferencné munkás, 

Zalaegerszeg Vont. Főn. :  Szász 
.Jánosné segéd!elvlgy., Bp. Kelet! 
Mfisz. Kocslszolg. Fön. : Papp Jó
zsefné segédmunkús, Bp. Déli pu. 
Szertárfön. : Sápi Lajosné fóint., 
Debrecen ig. : Szt.vorecz Andrásné 
segédfelvjgy.. Békéscsaba áll . ;  
Varga Ernőné eU.. Adony áll . ;  
Vókó Jánosné felvtgy. Dombóvár 
vont. F6n. 

� 

A MA V a sajtó tükrében· 
KOZLEKEDES KIVALO DOLGO· 

ZOJA 
kitüntetésben részesitette : Bátor 
Ferencné ell.. MAV Kitérógyárt6 
ű. Gyöngyös ; özv. Csákvári Já
nosné munkás, Szon1bathc1y áll. ; 
Csercsits Józse!né főfelilgy., Bp. 
Nyugati pu.; C'iókási Károlyné 
segédfelvigy., �szaki Jj. 0. i Dobos 
Margit Int., Miskolc ig. ; Engl .Jó
zsefné fö1nt., Szeged áll . :  Faragó 
:Jánosné segédfelvigy. Hatvan
Füzesatonyi Pályafenntartási Főn. 
Fodor Józsefné segédielvigy., Bp. 
Nyugati pu. ;  Fridrtch Andri\sné 
1e1Yigy., Dunakeszi Jj. 0. ; Györl 
Sándorné felügy ., Bp. ig. ; ,Tuhász 
Sándorné felvigy., Záhon1• P..i:t. 
FOn. ; Kertész Károlyné fel ügy., 
Pécs ig.; Komáromi Elemérné 
:fóint., Bp. �pitési .Fön. ;  �1.ata 
Márta ellenőr, Miskolc Tiszai pu.; 
Megyesi And.rásné cllenör, I\.iAV 

Adatíelctolg. Főn. : Mécs Barna 
Ottóné !oint.. Erdösmecske áll.: 

A SZOT Elnöksége a nemzet
közi n6nap alkalmából ünnepsé
get rendezett, és a szakszervezeti 
munkában a dolgozó nők érdeké
ben kifejtett tevék!:nységér1 61 
tisztségviselőnek adományozott 
kitüntetést. Ebből az alkalomból a 

Riport a forgalmi szolgálattevókről - Köszönőlevél - 800 

Gazdag kulturális program 

óra társadalmi munka 

Oláh Ferencr:é fclvlgy., Bp. F e
r�ncváros Szertár:főn. ; Osztos :Mi
hályné fclvigy., Balparti Bizt. ber. 
Automatikai üzemeltetési és 
Fennt.. Főn. : Sárdt Ignácné se
gédfelvigy., Tapo�ca Pít. 1'�őn. ,  

Streit lstvánné fóeU., MA V Kór
ház: Tonka Béhiné ellenőr, Deb
recen áll. : Visnyei Istvánné föint .• 

MUNKA ERDEnffiEND 
FOKOZATA 

BRONZ 

kitüntetést kapta : Varga Józsefné 
az Utasellá"tó Váll. területi kiren
deltségének szb-tltkára. 
SZAKSZERVEZETI MUNKAERT 

ARANY FOKOZAT 
kitüntetésben részesült : Gaz�i La
jos, a ,·asutas-szakszervezet sze
gedi terU!etl bizottságának poUtl
kai munkatársa. 
SZAKSZERVEZETI MUNKAERT 

EZÜST FOKOZAT 
ldtUntetést kapta : JUngllng .Jó
zsefné, társadalmi aktivista, I<a
posvár állomás szakstervezeU bi
zottságának gazdasági felelöse. 

Vasutasok példaadó munká
járól, helytállásáról szólnak az 
itt következő írások, amelye
ket a megyei lapok híradásai
ból válogattunk. 

SO:\IOGYI NÉPLAP 

Kaposvár állomás forgalmi 
szolgálattevőinek tevékeny
ségét mutatja be érdekes ri
portban a megyei újság. Kö
zül ük név szerint is emliti 
Járányi Antalt és Fábos Jó
zsefet. 

;;éftl!;t•��·eZ�t:-.!,o�tg;ő��ht�; -----------------------------

.,A laikusnak úgy tűnik -
írja a lap -, hogy a rendelke
ző, a külsős és a naplózó for
galmi szolgálattevők azt sem 
tudják, hol áll a fejük. Mun
kájukat csaknem 520 oldalra 
terjedő utasítás alapján vég
zik. A központi, minden állo
másra érvényes utasítási 
rendsz.er mellett Kaposvárra 
még külön is összeállítottak 
egy, a helyi körülményeket is 
figyelembe vevő végrehajtási 
utasítást. Mindezek együttesen 
biztosítják, hogy a forgalmi 
szolgálattevők munkája gyors, 
balesetmentes közlekedést 
eredményez.z.en. 

Istvánné takarítónő GYSEV : Lévai 
Gyuláné bet. munkás, Faanyag-
véd. és Fatelitö Váll. : özv. Hor
váth Istvánné, gazdaasszony. Ger
gely Sándorné üzemvez. Magyar 
Istvánné raktárvez., dr. rrohászka 
Józsefné jogtanácsos. Utasellátó 
v. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter 

IIDNISZTERI DICSEltETBEN 
részesítette : Balázs Istvánné e11., 
Landler JJ. tt. ;  Biró .Jánosné fö
eu.. Debrecen ig. : Bíró Sándorné 
íöint., Bp. Keleti pu.; Farkas 
Etika segédelJ., Vas. Föoszt. 2. 
Szakaszt. : Hancz Józsefné felvigy ., 
MAV 1.'B€F.:  özv. Harangozó Fe
rencné ell., Debrecen Jj. ű. ; Ju
hász Vilmosné segéd!elvigy., MAV 
Tildögyógylnt. és TUdőgond.; Kiss 
Laszl611é főell., KRl-Kapolna áll . ; 
Kovács Mihályné telVigy., MAV 
TB€F; Ladányi Imréné segédmun
kás, Záhony MA V Gépesitett Ra
kod. Főn. ; Mák Lajosné segéd
munkás, Szolnok Jj. U. ; öss Er
nőné munkás, Pécs Pft. Főn. ; özv. 
Papp Béláné segédfelv!gy., Puszta• 
szabolcs áll.; Péczeli Dezsőné fö
ell., MAY Közp. Számvlt. Hiv. : 
Sándor Gyuláné segédkezel 6, 
Vasutasok Szakszervezete; Sápi 
Antalné Int., BVKH; Szabados La· 
josné felv!gy., Szeged Pft. Fön.; 
özv. Tóth Ferencné segédmunkás, 
Sárospatak Vont. Ftln. ; Tőkei Ist-
vánné ell., Ercsi álL; özv. Vágó 
lstvánné segédmunkás, Ny!regyl)á
za vont. Főn. ; zubor Józsefné 
munkás, Délegyháza áll. ; Kardhor• 
dó Rezsőné Uzemvez., Kruzslicz 
Józsefné számlaell., Nagy Miklósné 
előadó, Varga Józsefné cu.krász, 
Utasellátó Vállalat. 

AZ 

A:t. egészségügyi miniszter 
EGl!:SZSEGUGY KIVALO 

DOLGOZOJA 
kitüntetést adományozta : Veres 
Olga főnővérnek, MAV Kórház és 
Közp. Rend. Int. Bpest. 
A közlekedés- és postaügyi mi• 
niszter helyettese, a MA V vezér-

igazgatója 

Lengyel nőküldöttség 

látogatása M iskolcon 

HéJj Károly, a Tisza pályaudvar 57.akszervezdi bízottságá.uak 
titkára a lengyel nóküldöttség egy csoportjával beszélge� 

Kedves vendégeket fogadott 
a körelmúltban Miskolc-Ti
szai pálvaudoor nőbiwttsága. 
Maria Wisniowska mérnöknő 
vezel.ésével 13 tagú lengyel nő
küldöttség érkezett Krakkóból, 
hogy a miskolciak múlt évi lá
togatását viszonozzák. A dele
gációt meleg szerettei fogad
ták a Tisüai dolgozói. 

A lengyel vasutasnók nagy 
érdeklódés6el és figyelemmel 
hallgatták magyar kolléganőik 
beszámolóját, eredményeikről, 
problémáikról. Termés2'etesen, 
a vendégek a tapasztalatcsere 
meJIJ.ett megismerkedtek Mis
kolc város nevezetességeivel, 
Tapolca és Li!!afüred szépsé
gével. 

Kaposvár vonatindító és te
lepáUomás, a környék összes 
személyszerelvénye ide tarto
zik. A forgalmi srolgáliattevő
nek át kell tekintenie az állo
máshoz tartozó összes szolgá
lati helyet. Kocsirendezők, 
váltó- és sorompókezelők vár
ják utasításait. 

Az állomáson naponta 200-
300 tehervagont kell rendezni, 
az őszi forgalom idején ez fel
szökik 500-600-ro is. Ilyen
kor csak a cukorgyá.rnak mint
egy 200 vagont kell továbbíta
ni, illetve iparvágányairól el
vontatni." 

Az embt:rséges és gyors se
gítség �zép példájáról közöl 
olvasói levelet a Békés megyei 
Népújság. Az írást szó szerint 
közreadjuk : 

„Nagyon kérem Önöket, hogy 
az alább leírt történetért tol
mácsolják köszönetünket a 
MAV békéscsabai információ.s 
irodájának és a bajai állomás 
dolgozóinak" - írja Csepregi 
Anta.I Békéscsaba, Lencsési úti 
lakótelepi olvasónk. • 

A történet a következő : 

A megérdemelt pihenés következik 

A találkaz,ó végén, fehér 
asztal mellett, benséíséges be
szélgetés közepette búcsúztak 
el, a mielőbbi vi6Wntlátás re
ményáben. 

.,Az elmúlt év december vé
gén feleségem édesmyja, Bor
dács Ferencné Békéscsabán 
felszállt a 6,21 órakor induló 

Ahogy múlnak a hetek, hó
napok, új, ismeretlen, fiatal 
arcok jelennek meg a munka
helyi közösségekben. Ilyenkor 
rendszerint búcsúzni kell egy
egy kedves, megszokott, idős 
kollégától. A vasutas társada
lombiztosítás szervezetéből is 
kivált két kolléga. 

Pintyőke Jenő 1929-ben lé
pett a MA V szolgálatába. 
Szombathelyen kezdte munká
ját, majd 16 évvel később Fe
rencváros állomás vasutas 
dolgozóinak intézte a betegségi 
biztosítással kapcsolatos 
ügyeit. Amikor összevonták a 
MA V forgalmi dolgozók társa
dalombiztosítási ügyintézését, 
megbízást kapott az ország 
legnagyobb állomási csoport
jának létrehozására. 1953. 
március 1-tól, nyugállományba 
t>onulásáig, a Keleti állomás 
VSZT csoportjának vezetője 
volt. Irányítása alatt több 
mint tízezer tényleges és kö
zel hatezer nyugdíjas társada
lombiztosítási ügyintézését 
látták el. Munkáját a hozzá
értés, a szorgalom mellett, se
gítőkészség és szerénység jel
lemezte. Gyakran keresték fel 
a társszolgálati főnökségek 
VSZT ügyintézői is, hogy szak
mai kérdésekben tájékoztatást 
kérjenek. 

A búcsú napján Pintyőke 
J„nő rövid időre visszaidézte 
a munkáséveket, s annak 
mintegy számvetéseként őszin
tén mondotta: 

- Csoportom tagjaival újra 
elvállalnám a munkának akár 
kétszeresét is, mert nagyon 
szerettem az emberek ügyes
bajos dolgaival foglalkozni. 

Lázár József 14 évig dolgo
zott a VSZTO gyógyszerész 
csoportjában. Azt megelőzően 
31 esztendeig tevékenykedett 
különböző gyógyszertárakban. 
A 31 év alatt, nem állt hiva
talosan kapcsolatban a vas
utasokkal, bár titkos vágya 
mindig az volt, hogy a MA V 
kötelékében, a vasútegészség
ügy területén dolgozhasson. Ez 
a kívánsága 1960-ban tel;esült, 
s azóta szívvel-lélekkel mun
kálkodott a vasutas dolgozók 
érdekében. 

Bár a feladatok nem voltak 
újszerűek, az első időkben 
mégis úgy találta, hogy a 
gyógyszerész munka ezen a 
területen mechanikussá vált. 
Ezért újabb ellenőrzési mód
szer kidolgozását javasolta, 
amelynek bevezetése tartalma
sabb munkát eredményezett. 

Szorgalmas, mindig segítő
kész magatartásáért, munka
társai, vezetői megbecsülték -
szerették. Szaktudását elismer
ték, véleményét kikérték. 

A közelmúltban, amikor 
nyugdíjba vonulása miatt a 
búcsúzásra sor került, megha
tódottan foglalta szavakba ér
zéseit: 

- Nagyon nehéz elmenni. 
Kár, hogy most kell búcsúz
nom, amikor különlegesen 
meleg, családias légkört érzek 
magam körül. Ennek az emlé
két viszem el, s ezért jövök 
majd gyakran vissza látoga
tóba. 

Most mindkettőjük számára 
a megérdemelt pihenés napjai 
következnek. 

(Pálinkás) 

Kisvárdai János 

Szakmunkástanulók jutalmazása 
Ünnepélyes taggyűlést tar

tott február 22-én a szombat
helyi járműjavító Ságvári 
Endre KISZ Bizottságához tar
tozó VII. számú alapszerveze
te. Elsőnek az éves akcióprog
ramot terjesztették a tagság, 
a 405-ös Szakmunkásképző In
tézet tanulói elé. 

A fiatalok a járműjavi'tó ál
tal támogatott tanműhelyben 
sajátították el szakmájuk gya-

korlati ismereteit. Több álta
lános iskola patronálását, tár
sadalmi munkával való segí
tését vállalták. Szellemi totót, 
KRESZ-vetélkedőket, több 
más kulturális és sportrendez
vényt terveznek. Tanmúhelyük 
folyosóján tablókon mutatják 
be az alapszervezet életét. 

Az elmúlt félévi munkaver
seny értékelésekor 37 okleve
let és jutalmat adtak át a 

munkában kitűnt fiataloknak. 

Kovács Lajos, a Jármújavító szakszervezeti bizottságának tit• 
kára gratulál a második évfolyam versenyében első helyezést 

elért csapat vezetőjének, Kölkedi István oktatónak. 

szegedi vonatra és elindult Ba
jára, hogy az év végét fiával 
és családjával töltse, aki Ba
ján lakik. Alig hogy elindult, 
közben sógorom a feleségével 
és két gyermekével gépkocsi
val Bajáról Békéscsabára ér
kezett. Táviratozni nem tud
tunk Bajára senki.nek, hogy 
anyósom fogadtatását meg
szervezzük. Igy az az ötletünk 
támadt, hogy kérjük a két 
MA V-állomás segítségét. Bé
késcsabán az információs iro
dához fordultunk, ahol akkar 
egy asszony teljesített szolgála
tot. Készségesen a segítségünk
re sietett. Szolgála.ti telefonján 
beszélt a bajai állomással, 
hogyha tud;ák, mondják be a 
h.angosbemO'Tldón, hogy Bor
dás Ferencné utazzon vissza. 
Amikor a -vona,t megérkezett 
Bajára, közölték vele, hogy mi 
a helyzet. !gy sikerült meg
előzni sok kellemetlenséget. 

Még egyszer kérjük Önöket, 
hogy köszönetünket közöljék 
az újságban, annál is inkább, 
mivel oly sok rosszat hall az 
ember a MAV-ról." 

CSONGRÁD MEGYEI 

HÍRLAP 

.,Az elmúlt napokba.n ren
dezték meg Szentesen a vas
utas szocialista brigádok poli
tikai, szakmai és kulturális 
vetélkedőjét a forgalmi és ke
reskedelmi szolgálatnáL A 
mosta,ni első fordulót megelő
zően nagy igyekezettel készül
tek a brigádok az erők össze
mérésére. A vetélkedő alkal
mával a vel'Se-Ilyzók várakozá
son felüli teljesítménnyel ruk
koltak elő. 

Az első helyet az ezüstko
szorús Törekvés szocialista 
brigád szervezte meg, amely
nek tagjai személypértzt;í.rosok 
vezetőjük Har;á1t Margit. � 
a brigád korábban azzal is ki
emelkedett a többi közül, hogy 
tagjai 800 óra tál'Sadalrn.i mun
kát végeztek. Részt vettek a 
Szabad Föld „Könyvet a pusz
tai diákoknak" akcióban; a 
szentesi Felszabadulás Tsz-ben 
szedtek almát és keresetükből 
vásárolták meg a könyveket. 
Második helyezett a raktáro
.sokból álló Május 1. ezüstko
,zorús szocialista brigád. Az 
elért eredményben Lázár Ist
vánnak volt nagy része. Fi
gyelmet érdemel a kecskeméti 
kollektívával kial;akított kap-

csolatuk és a Volán Vállalat 
,zen tesi dolgozóival kötött 
komplex szerződésük. 

DÉLI HÍRLAP 

A miskolci Vörösmarty Mi
hály Művelődési Ház idei gaz
dagnak ígérkező programjáról 
számol be a miskolci Déli Hír
lap és a következőket lrja: 

.,A múvelődési háznak szol
gálnia kell a várost és a kör
nyék tízezernyi vasutasát. Sok 
olyan rendezvényük van, ame
lyek csupán a vasutasok ér
deklődését elégítik ki. Ebben 
az esztendőben százéves a 
vontatási főnökség. Ebből az 
alkalomból több ünnepséget 
előadást srerveznek. 

A központi könyvtár fej
lesztésére az Idén minden ed
diginél nagyobb össz.eget biz
tosítottak. (A korábbi anyagi 
lehetőségekkel nem tudták 
megfelelően támogatru a háló
zathoz tartozó 29 üzemi letéti 
könyvtárat.) Dicséretes a 

könyvtárnak az a törekvése 
miszerint a közeli általános is� 
kolákban rendh.agy6 irodalmi 
órákat szerveznek; a. tanári 
pódiumra a pedagógus helyett 
írók lépnek fel néhány alka• 
lommaJ. 

Jelentős helyet fog]alnak el 

a város zenei életében a Vö
rösmarty Művelődési Ház cso
portjai. Idén első alkalommal 
már nemcsak a Vasutasok 
Szaksz.ervezete, hanem a város 
is anyagi támogatást nyújt a 
ióhírű fúvószenekannak, a fér
tikórusnak és a Rajkó zene
karnak." 

összeállította: 
Hegedüs Ferenc 

· Vezetőképzés 

Zsóri fürdőn 

A miskolci igazgatóság feb
ruár 12-től 23-ig a mezőköves
di Zsóri fürdő MAV-üdülőjé
ben rendezte meg a C-típusú 
vezetőképző tanfolyamot. A 
különböző szakszolgálatok ve
zet.óiból és helyetteseiból álló 
hallgatók elismeréssel szóltak 
a ki tűnő elhelyezésről. Elő
adás után a Zsóri fürdő 
gyógyhatású vízében pihenhet
ték ki a nap fáradalmait. A 
kellemes környezetben a napi 
foglalkozások után jólesett a 
pihenés. 

� 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSA ! 
Igazgatóságunk különböző szolgálati helyein becsületesen 
helytálló dolgozóink előtt is ismeretes az egyes munkakö
rökben meglevő létszómhióny, amely miatt sokszor többlet
feladatokat kell vóllolniok és egyes munkakörökben o köte-' 
lező munkaidőnél többet kell teljesíteniök. 
A_ �unkoerő-utónpótlósbon, a meglevő létszámhiány enyhi
teseben nagyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink azzal, 
hogyha lakóhelyükön ismerőseik között megfelelő propagan
dát fejtenek ki. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségizett, illetve az általános iskola 8 osztályát elvégzett 
1 8-40 év közötti férfiakat: 

kocsirendezőnek, 
sorukezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezé! kezelőnek, 
vonotfékező11ek, 
vonotvezetónek. 
Női dolgozókat: 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztárosnak, 
Jegyvizsgól6nok. 

A budapesti pályaudvarokon, elsősorban Budapest-Ferenc
város és Rákosrendező állomáson kiemelt bérezést, korszerú 
munkásszállást biztosítunk. 
Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait, Ismerőseit 
bá,rmely budapesti, illetve lakhelyéhez legközelebb eső állo
mason. 
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Jf.a újra kezabetném, isméteztaz utatválasztanám" BIZALOM ÉS FELELŐSSÉG 
Születésnapi látogatás a 90 éves Jackwert Edénél 

Köszöntjük a 18 éves, nagykorúvá 

vasutas fiatalokat 

lett 
�ert Ede UH. mArchu 

P-ús uille&eu Budap-en.. 
JtommU.Dtata Va.HJSZlergAlyos. 
1JM.-t61 vesz részt a munJuiB
mozgalomban. Ull. 61& a KMP 
szervez6Je, a MA v 2.azald F6,. 
m0bely6ben. A Ta-iiz�
sasig .Idején Heves megye kOl'
tDánywu.ru\csl metrbizottja. AZ 
ellenfoa-radalom után letartóz
tatták, UZ2-ben a fogolycsere 
keretében Szovjet-Oroszország
ba kerlllt. Több llzemben mú
helyvezet6k�nt dolgozott, egy 
id� tagja voll a krimi &erűle
tl pútblzot.taágn&k. 1161-ben 
�-

Jackwert Edére a régiek 
közül még sokan emlékeznek 
a század eleji munkásmeg
mozdulások eseményeiből, a 
Tanácskö7Jtámaság dicsőséges 
napjaiból, vagy a róla szóló 
krónikák lapjairól. A fiatalok 
pedig márvány emlé.k1.áblá.kon 
olvashatják a nevét. Hogy most 
mégis emlékezetbe idézem, 
aMak az a nevezetes oka : a 
munkásmozgalomnak ez a gaz
dag forradalmi múltú veterán
;a, amint a lexi.konbeli szüle
Cési évszámból könnyen kiszá
mítható, március 13-án töltötte 
be 90. életévét. 

* 

Mielőtt elindultam, hogy ta-
lálkozzam vele, átlapoztam né
hány reá vonatkozó írást. Az 
a komoly tekintetű, tömöllt, 
barna bajuszú, délceg 36 éves 
férfi, akinek ifjúkori képmá
sát a Heves mel71/e a Tanács
köztársaság idején című könyv 
őrzi, srernre ma már nem azo
n06ltható azzal a szikár ag
gastyánnal, akit a fővárosi ta
nács Rózsa FerenCT"ől el.neve
zett veteránot:thonának folyo
sóján pillantok meg. Mégis, 
amikor az otthon ápolónője 
jelenti neki,  hogy megjött az 
újságíró, aki belefonon jelezte 
érkezését, meglepő könnyen 
emelkedik fel ültéből és bot
jára támaszkodva határozott 
léptekkel indul látogatója felé. 

Amint túljutunk az Ismerke
désen és őszinte csodálkozással 
aza.la4 ki a 4Zámon. hogy öre
gebbnek képzehtem, bü&kén 
húzi;a k! �át és tréfás mo
sollyal' vág a S7.lellle sazikából 
Mihcílt1 Antalné ápolónő felé: 
- Ha a mi kedves Rózsikán
kat látom, mindig megfiatalo
aom. 

* 

Közben csatlakozik hozzánk 
l:de bácsi testvéröccse, Jack
wert Ferenc, aki a mag:a 78 
évével jóval fiatalabb bátyjá
nál, és az otthon ,,ifjabb" kor
osz:tályú lakói közé tartozik. 
tlete, sorsa szorosan összefo
nódott bátyjáéval. A munká.9-
mozgal.mi lexikon az ő adatait 
is fölsorolja: kommunista vas
esztergályos, 1915-től vesz 
részt 4 munkásmoz'1(1lomban, 
1918-tól a KMP tagja, a Ta
nácsköztársaság alatt politikai 
megbízott. A2 ellenforradalom 
idején elítélték, de megsw
kött és külföldre menekült. 
1923-ban a Szovjetunióba 
emigrált, ahol mwtkásként 
dolgozott. 1952-ben tért haza 
és nyugdfja.zásá,lg gyárigazga
tókén,t tevékenykedett. 

Ok ketten együtt egymás 
mellett járt életútjukkal még 
itt, az otthon hasonló sorsú, 
nem kevésbé dicső múltú 80 
lakója között is kivételesen 
megbecsült tagjai a magvar 
munkásmozgalmi veteránok 
század eleji nagy nemzedéké
nek és jellegzetes alakjai azok
ból a munkáscsaládokból ki
nőtt, rettenthetetlen harcosok
nak, akik elvhtlségükkel, bá
torságukkal, szenvedéseikkel 
segítettek megalapozni a for
ra4a,!om győzelmét. 

* 

A családról, a rég! mozgalmi 
társakról sokat beszélgetnek 
egymás között. Van mire em
lékez.ni. Jackwert Ferenc 
csehországi emigrációjában és 
akkori bécsi látogatása! alkal
mával kikutatta. hOf111 a Jack
wert név viselői Elzászból 
vándoroltak be Csehországba, 
Má� Terézia idején. Már ők 
Is vasasok voltak. páncélvér
teket, kardokat kovácsoltak a 
híres Liechtenstein-huszárok
nak. 

Apjuk, mint a MAV � 
Főműhely kazánkovácsa, ké
sőbb túzillzekrény-csoportveze
tóje, egész flat.a,!on részt vett 
a munkás6rervezkedésben. En
nek a családi légkörnek a ha
tására lettek a Jackwert gye-

r:-ekek, Ede, Károl11 és Ferenc 
Is szervezkedő, öntudatos mun
kássá, akik részt vettek a fő
műhely munkásművelód:§sének 
megalapozásában is. Ede tagja 
volt a híres Törekvés dalárdá
nak, s védte a Törekvés lab
darúgó csapatának kapuját, 
Feri a színjátszók között tevé
kenykedett és atletizált a 
sportegyesületben. Később 
mindinkább a mo:zgalom töl
tötte be életüket. Amikor az 
első világháború a vége felé 
járt, a Jackwert fiúk is azok 
k.özé a vasutas fiatalok közé 
tartoztak, akik Landler Jenő 
köré csoportosultak. Benne 
voltak minden sztrájkban. Az 
1918-ban szervezett sztrájkok 
ldején Ede azt a feladatot kap
ta Landlertől, hogy szervezze 
meg a pozsonyi vasútvonal 
Slltrájkját. Megbízatá6át sike
resen végrehajtotta. A sztrájk 
után letartóztatták és sokad
magával a Margit körúti fog
házba zárták. A polgári de
mokratikus forradalom szaba
dította ki őket. Ettől kezdve 
csaik a mozgalomnak éltek, 
olyan forradalmáa:ok között, 
mint Garlati, Ulbrich, Fazekas, 

akivel sokáig éltem boldog há
zasságban, két éve meghalt. 

* 

Ede bácsi élete nem zárul 
be a veteránotthon falai közé. 
Nem merül ki a testvéri gan
d06kodásban és a veterántár
sak lépten-nyomon megnyilat
kozó szeretetében. Sűrűn jön
nek a levelek a Szovjetu.ni->ból, 
Berta lányától, vejétől, aki a 
bányaiparban dolgozik, meg 
Róbert fiától, aki el71/ bánya
építő vállalat dolgozója. No, 
meg az unokóktól. Van belő
lük hat. De nemcsak leveleket 
írnak, hanem személyesen is 
felkeresik, amikor csak tehe
tik. Az édesamya temetésén is 
itt volt az egész távolban élő 
család. Legutóbb tavaly láto
gatták meg édesapjukat. 

A legtöbb erőt, kedvet még
is awk a látogatások adják, 
amikor a párt- és állami ve
retók jönnek az otthonba. Ede 
bácsi ilyenkor felölti ünneplő 
ruháját, amelyet hét különbö
ző kitüntetés díszít. Ilyen al
kalmakkor úgy érzi, nem élt, 
nem küzdött hiába. A ki,tünte-

tésekkel teleaggatott kabát 
alatt ismét hevesen dobog szí
ve és azt mondja, ami-t búcsú
zóul most, kilencvenedik szü
letésnapján: 

- Aran11 itt az élet az ott
h.onban. Elmondhatom, hogy 
végül is boldog, megelégedett 
vagyok. Ha újra kezdhetném, 
ismét csak ezt az utat válasz
tanám, amit annak idején el
kezdtem és végigjártam. 

* 

Március 13-án a Rózsa Fe-
renc veteránotthonban csalá
dias ünnepség keretében kö
szöntötték a 90 éves Jackwert 
Edét. Ebből az alkalomból 
Ga.danecz Béla, a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet fő
munkatársa, az Északi Jár
míijavitó gazdasági és mozgal
mi vezet�ének küldöttei, 
valamint a Közlekedési Mú
zeum képviselői köszöntötték 
a vasutasság, illetve egykori 
munkahelye dolgozói nevé
ben. A Szovjetunió feodosziai 
hajóg11árának pártbizottsága le
vélben fejezte ki jókívánságait. 

Szász Ferenc 

fiatal szervezett dolgozók, az lfjúkommun�ták - együtt 
A a diákíiatalokkal - minden év tavaszán ünnepelnek, 

emlékeznek az 1848149-es polgári demokratikus forra
dalom és szabadságharc hős katonáira, lánglelkű fiatal s:z.6-
nokaira, Petöfire, Kossuthra, Táncsicsra. A Tanácsköztársaság 
kikiáltásának ünnepét köszöntik március 21-én, emlékezve 
az első magyar proletárdiktatúra megteremtői.re akik 1919-
ben - követve Szovjet-Oroszország példá_iát - megvalósítot
ták hazánkban a munkások hatalmát. Sorrendben a harma
dik tavaszi évforduló április 4-én voo, amikor a fiatalok 
- együtt a felnőtt társadalommal - 1945-öt, felszabadulá
sunk örömteli évét idézik, meghajtva a hála és az emlékezés 
zászlaját arok: előtt a szovjet hősök előtt, akik életüket áldoz
ták szabadságunk megteremtéséért. 

A magyar Ifjúság a három tavaszi évfordulóra a forra• 
dalmi ifjúsági napok keretében emlékSöik. Az idősebb mun
katársak és a KISZ-szervezetek ez évben először köszöntik 
a tavaszi ünnepeken munkahelyükön a 18. élet.évükbe lépő 
fiatalokat nagykorúságuk elérése alkalmából. 

A Vasutasok Szaiksze.rvezetéhez tartozó munkahelyeken 
mintegy 3 ezer olyan ifjú dolgozik, aki szintén az idén válik 
teljes jogú állampolgárrá. 

Kertész Kálmán az Északiból, ,-----,--------------------

Kedves Fiatal Barátaink! Most bennere!k:et !{-öszöntünkl 
Titeket, akik a 18. élet.évetek betöltésével nagykorúvá vál
tatok, teljes jogú á1lampolgárokká, akiket megillet a választó
jog és akik bármely állami tisztség betöltésére megválaszt• 
hatók lettetek. 

a MA V AG-ból pedig, ahol Fe
renc korábban dolgozott, Ha
mari, Mikulik meg a többiek. 

* 

A Tanácskö7'társaság klk:iál-
tiá.sa után - mesélik - ők is 
ott vo!Jtak az l!:szaki és az Ist
vántel.ki Főműhely, meg a Dé
li vasút többi munkásvezetői
vel együtt annak a száz akti
vistának a soraiban, akiknek a 
Parlamentben maga Kun Béla 
tartott el.ig.az.i tást. Ezután ne
vezte ki a Forradalmi Kor
mányzótanács a kormányzóta
nácsi biztoookat és a politikai 
biztosokat, köztük Jackwert 
Edét Heves megye kormányzó
tanácsi biztosává, Ferencet pe
dig politikai biztossá. 

Hevesben helyN: kellett ál
lítani a májusi levert ellenfor
radalom után - a proletariá
tus hatalmát. A kormányzóta
nácsi biztos átszervezte a 01-

rektóriumot, átalakította a ta.
nácsot, szociális intézkedések 
egész sorát adta ki, sürgette a 
Vörös Hadsereg szervezését a 
megyében . . .  Sajnos, hiába. A 
tiszántúli katonai sikerek után 
jött a felvidéki visszavonulás, 
a re=cio aJ'tivizalodása, a ta
nácshatalom tragikus bukása. 
Jackwert Ede is menekülni 
kényszerült. Budapesten ba
rátoknál, elvtársaknal bujkált. 
Mígnem egy áruló az tszaki
ból, a Keleti pályaudvaron 
menekülés közben felismerte 
és rendőrkézre adta. Egy kü
lönleges katonai bíróság tized
magával halálre ítélte. Az íté
let végrehajtása is ki volt már 
tűzve, a kivégzést awnban Bu
dapest idegen megszállása 
miatt el kellett halasztani. Ek
kor, polgári bíróság ítélte el 
E�ben. Ezt a fogságot töltöt
te éppen, amikor jött a fogoly
csere: 1922-ben őt is kicserél
ték és a Szovjetunióba került. 

Kezdetben a Nemzetközi 
Munkássegélynél dolgozott. 
Amikor megszilárdult a fiata.l 
szovjet állam helyzete, a 
Krímbe került, a feod05ziai 
hajójavító műhelyben eszter
gály06 műszakvezető lett, 
majd később az üzem Igazga
tójává nevezték ki. Megbecsült 
tagja lett a szovjet társada
lomnak, ezért választották: a 
krimi autQnóm köztársaság 
végrehajtó bizottságának tag
Já vá. A harmincas években ő 
is áldozata lett a személyi kul
tusz okozta törvénytelenségek
nek: Szibériába került, ahol 
bán11aüzemben dolgozott. 

A háború után rehabilitál
ták és 41 évi . emigráció után, 
1961-ben feleségestől hazatért. 
Ferenc öccsét már itthon ta
lálta. 

* 

- Nem lehet elmondani, 
mit éreztem, amikor hazatér
hettem abba a világba, ame
lyért kora fiatalságomtől kezd
ve harcoltam � mondja alig 
palástolt elérzékenyüléssel. -
Eleinte a szabadság-hegyi ve
teránotthonban éltünk felesé
gemmel, majd ide költöztünk 
11.t. Most a veteránok nagy 
családja tagjnlcént öosémmel 
kettesben töltjük itt napjain
kat, mert sajnos, feleségem, 

Szociallsil1 szerződést kötött 

a debreceni jirmúja vító és a Műszaki .Egyetem 

Gál József igazgató és dr. Lettner Ferenc tanszékvezetó kéz
fogásukkaJ ls megpecsételik a szerzódést 

Szocialista srerződést írta.k 
alá Debrecenben, a járműja
vító és a Műszaki Egyetem 
Gépipari Technológiai Tan
székének megbízottai. A meg-

művek statikus keréknyomá
saira jellemző mérési eredmé
nyek számítógépes értékelésé
nek kidolgozására. 

E
, letetek ezen nagy fordulóján jegyezzétek meg és ne 

feledjétek el, hogy a Magvar Népköztársaság társadalmi 
céljainak megvalósításában bizalommal számít és tá-

maszkodik rátok. Szocialista államunk biztosítja a jogot a 
tanuláshoz, a munkához, a művelődéshez, a pihenéshez és 
különös figyelmet fordít a munkába való beilleszkedésnek, a 
közügyekbe való részvételnek a biztosítására, a családalapítás 
elősegítésére. 

Természetesen a nagykOMlság nem csupán jogokat ad cl 
18 éveseknek, hanem kötelezettségekkel is jár. Elvárja tőle
tek államunk, hogy szorgalmasan tanuljatok, becsületesen 
dolgozzatok, védelmezzétek a szocialista hazát, tegyetek ele
get állampolgári kötelezettségeiteknek, telje5ítsétek hazafias 
és internacionalista kötelességei teket. 

Társadalmunk teljes értékű tagjának lenni felelősséggel Jár. 
A becsületes munka és tanulás mellett vállalni kell a kisebb és 
nagyobb közösségek ügyeinek intézésében való részvételt is, 
mert nemcsak a társadalom felelős az ifjúságért, hanem az if
júság is önmaga és a társadalom fejlődéséért. Teljes jogú ál
lampolgárok lettetek, vegyetek tehát részt felelősségetek tuda
tában a brigád, a munkahely, 4 tárS(ldalmi és a töm.egszerveze
t�k munkájában. A közélet fórumain legyetek bátrak és kezde• 
ményez6k, Neveljétek önmagl1tokát � ·l'l\unkatársaitokat is, 
hogy a vasút minden dolgozója becsülje a munkát, a dolgozó 
embert, ismerje fel a munka örömét és alkotó szépségét, tuda• 
tában legyen társadalmi hasznosságának, érezzen felelősséget a 
rábízott feladatok teljesítéséért. 

Kedves Barátunk! 

A brigád, a munkahely kollektívája ezekben a napokba11 
ünnepségre hív majd, ahol kéi5zöntenek nagykorúvá válásod 
alkalmából. Atnyújtanak egy kék fedelű könyvecskét, amit 
a Magyar Népköztársaság címere díszít és amelyen ez a cím 
olvasható: ,,Bizalom és felelősség". Ez a könyvecske tartal• 
mazza hazánk alkotmányát és az Ifjúsági törvény, valamlnt 
a nagykorúsággal kapcsola.tos legfon,tosa-bb jogszabályokat. 
l!:ljetek, dolgozzatok, tanuljatok mindig ezek szellemében! 

N
e feledjétek soha : a társadalom elvárja, hogy a magya1 
nép forradalmi hal71/ományainak méltó örökösei, a szo
cialista társadalom felérítésének áldozatkész munkásai. 

a szocializmus és a kommunizmus megvalósításának aktív 
részvevői legyetek! 

állapodás értelmében a tan- 1------------------------------------
szék kutatási eredményeit a 
gyakorlati életben hasznosítja 
majd az üzem, elsősorban a 
tartálykocsi javító bázis, a 
korszerű kerékpár tárolás, és 
az információs rendszer ki
alakításánál. 

A srerződést Matkó József
nek. a t 0. szakosztálv vezető
jének. dr. Lettner Ferenc, a 
tanszék vezetője és Gál Jó
zsef, a járműjavító igazgató
ja írta alá. Az üzem hasonló 
szerződést kíván kötni az 
e�yetem Vasúti Járművek 
Tanszékével is, a vasúti jár-

VÖRÖSKERESZTESEK 

KLUBDELUT ÁNJA 

Műsorral és vacsorával em,
bekötött klubdélutánt rende
zett a budapesti vasútii,:azga
tóság v6rllskeresztes szerveze
te. A sorrendben mll.r ötödik 
klubnapon - belépődf1ként -
1400 forintot adtak össze a 
résztvevők. Az fgy gyűjtött 
pénzt szakszervezetünk terOle
tl bizottsága 3000 forinttal 
megpótolta, hogy legyen mlb61 
alapot képezni a legrégebbi 
véradók jutalmazásához. 

Az ötszáz tagli alapszerve
zetnek egyébként 220 rendsze
res véradója van, s a legutóbbi 
térítésmentes akció alkalmával 
74,4 liter vért adtak az oda
tartozó dolgozók. 

K E R E S ZT R EJ T V É N Y  
Vfzszintes : 1. A központi veze

tőség népesedéspolitikai Irányel
veinek egyik Je,Jentc'Ss pontja. 
!Folytat:isa a tOggőleges 20-ban.) 
13. Nobel-dijRs trancta házaspár. 
14. Nvakbavaló. 15. Ritka fértir.év. 
16. Blbllsi alak. 17. Enyészetnek 
eredő. 19. Mene . . .  utu reá. 20. 
Balsorsban megtalálható. 21. Léte
zik. 22. Hónap rövl<IJtés. 23. Vég-
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en
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hang. 30. Nagyobb edény. 32. Kel-

lemes ital. 33. Kevert eke. 35. 
Mú.kedvelö. 38. Egyszerre. egy tö
me�ben. 40. Ilyen csö 1s van. 41. 
Utcák kereszteződése. 42. Elö el
lentéte. 43. Kis egység. ••· Föld
mavelö indián türzs. 47. Oln.sz 
t�rtomány régt neve. 4:9, Béke, 
Idegen nyelven. 50. Határozóo;zó. 
S2 • • • •  ciz. pontos, vtlágo�. 53. Mu
ta tószó. 55 • . .  mnon, m1kénel ki
rály volt. 57. F.A. 58. Római 52. 60. 
Emelkedett hangú költemény. 61. 
Allaml bevéteL 62. Vlzl állat. 63. 

ff 

Angol hoss,mérték. 85. Attila más 
neVf�. 67. Fehér, szláv nyelven. 68. 
Na<IJr ellentéte. 70. Latin üdvöz!<!$ 
lék- fel.) 71. Nem Jön Időben. 

Függőleges : 1. A2. aktlnlum 
vegyjele. 2. Róm&J cltktátor (I. e. 
138-78) 3. Szabolcs megyei község. 
4. Kérdőszó. 5. A germanium 
veayjele. 6. Vulkanizált kaucsuk. 
7. Jl:pület maradvány. 8. Alpesi 
háJló. 9. Végtelen kés. 10. Felh!i 
közepe. 11. Magaslat JeruzsAlem 
mellett. 12. AZ ügyész teszi. 17. 
Hüvelyes növény. 18. Fol;vó a 
Szovjetunióban. 25. Vas megyei 
k�zség. 21. Latin király. 28. Heg a 
testen. 30. Román légitársaság. 31. 
Ez is s.portpáJya. 33 . • . .  Imre, Ben ... 
r.zűr Gyula tanítványa. M. Nem a 
háta mögUI. 36. Boraról lúres du
nántúli község. 37. Fémes elem. 
38. Becézett nőt név. 39. Orszégos 
Rendező lroda. 45. Keserv. 46. Női 
név. 48. Svájci kanton. 50. Egy ta
tár kan neve. 51. A magyar légi
társaság. 54. Vissza : nem rossz 
aroma. 55. Vajon ad? 56. FPrfl 
név. 57. Vékony maanyag. 59. 
Irén betűt ke�,erve. 62 . . . .  András. 
hire'I budai nyomdász volt. 64, A 
fizika eróe"ysége. 66. Idegen n(U 
név. 61. a.E.A. 69. személyes nev
más. 71. Kút szélei. 

Beküldend6: v!zszlntes 1 és folv
tatásaként a fUg��leges 20. BeklÍl
dé•I határidő :  1974. április 10. 

Az előző keres�trejtvhy hely• 
megfejtése : Az üzemegé�zs(-gOgYi 

f:�t!ie;!� és a munkakörülményeit 

Egy-egy k6nyvet nyertek az 
1974. 6vi 4. sztmunkban megj@lenc 
keresztrejtvény helyes megfeJté
oéén, Dénes József 2220 Vecoés, 
Vasvári Pál u. 14. HegedUo Róza 
3349 Nagyvtsnyó. Ady Endre u. 311'. • 
Szalay Lajos, 8'20 Zirc, Lékai utca 
1711. Bárdos Emma. 3121 somosk� 

Újfalu. József Attila út 31. Hidas 
�d�•· llff Bpest, Furedl 1\C 1/D. 



· a MAGYAR V A:SUTAS 

A tíz kiemelt egyesület között 
BVSC-nek neve, 

• 

rangJa van a 
· Február 27-én tartotta közgyűlését a vasutas sport reprezentánsa 

l\lolnár György, a BVSC elnöke megnyitja a közgyúlést 

A spar,tegyesületek nap
ja;nkba,n adnak számot az el
múlt évben végzett tevékeny
ségülcről. A ma.gya:r vasuta:s
Sl)Ort reprezentánsa, a BVSC 
február 27-én taritotta közgyű
Usét a MA V Távközlési és 
Bizt.osítóberendezési Építési 
Főnökség Tatai úti kultúrter
mében. 

A közgyűlésen közel 200 sza-
9aZati jogú küldött és számos 
meghí votit vett részt. Az el
llökségben foglalt helyet Szabó 
Antal, a Vasutasok Szakszer
Veretének főtitkára, Urbán La
jos, a MA V vez.érigJafZ.galtója, 
Gulyás János, a Vasutasok 
Szaksrervezethi.ek titkára, 
Ozimák István, az MSZMP 
:XIV. kerüLeti Pá.rtbizottságá
nak titká,r,a, dr. Harangozó 
Ede, az OTSH elnökhelyettese, 
�óth János, a buoopesti ig;az
ea,tóság vezetője, 

46 sportoló 
fogadalomtétele 

Molnár György elnök meg
nyitó szavai után 46 sportoló 
ünnepélyes fogadalomtébel,e 
ltövetkezett. Az egyesület 
olimpiai keretében több olyan 
ven;enyzó szerepel, akik a 
mon,'breáli olimpiát követően 
1980-ban is erősségei lehetnek 
a magyar sportküldöttségn,ek. 

Berecz Zoltán, a klub ügy
rezető elnöke ismertette a 
tnegjeleotekJ!rel az elnökség 
beszámolóját az 1973-ban vég
zett munkáról. 

erósítették valamennyi sm.k
osztály vez.etóségét. Új vezetőt 
állítottak a műugró, a labda
rúgó-, úszó- és a.sz!Jalitenisz
szakosztály élére. Minden 
szakosztály elnöke és veretője 
MAV-dolgozó. 

A BVSC elnöksége 1973 de
cemberében számolt be a Vas
utasok Szakszervezete elnöksé
ge előtt az egyesületben folyó 
erkölcsi-politikai és szakmai 
nevelőmunkáról. A szakszer
vezet elnök.sége egyetértett 
azzal a célkitűzéssel, hogy 
olyan fiatalokat kell nevelni, 
a.kik áldozatkészek, szeretik a 
sportot, becsületesen dolgoz
nak munkahelyükön és sport
eredményeikkel megbe<:sülést 
&rereZnek a kllubna.k és a vas
utas-társadalomnak. A nevelő
munk.án,ál awnban a fejlődés 
ellenére továbbra is hiányos
ság, hogy egyes szakosztályok 
munkájukat kizárólag a sport
eredmények alapján értékelik. 
Ezen a sremléleben sürgÓ5ell 
változtatni kell. 

Az ebnökség beszámolója 
részletesen értékelte a szak
osztá,Jyokban folyó szakmai 
munkát. A szakosztályok je
lentős része az elmúlt évben is 
megállta a helyét. Különösen 
kiemelkedő eredményeket ér
tek el a vívók és az asztalite
niszezők, de fejlődés muta.tko
zik az atlétikai, labdarúgó, ví
zilabda, női röplabda, sakk és 
tenisz szakosztályoknál is. 

A f ejlödés feltétele: 

a létesítmények 

koncentrálása 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

tése, amely eredményesen 
mozgósít a kitűzött célok 
megvalósítására. 

A klub ügyvezető elnöke a 
beszámoló végén, az eLnökség 
nevében megköszönte a spor
tolók, szakvezetők és aktivis
ták 1973-ban végzett lelkiisme. 
retes munkáját. 

Kitüntetés 

- jutalmazás 

A vitában sportolók, sport
vezetők, pártoló tagok és a fe
lettes szervek képviselői szó
laltak fel. Hangsúlyozták, hogy 
a 10 kiemelt sportegyesület 
között továbbra is rangja, be
csülete 1,an a BVSC-nek, ame
lyet az 1973. évi eredmények 
megerősítettek. 

A közgyűlés egyhangúlag 
hagyta jóvá a klub új alap
szabályzatát és azokat egyide
jűleg érvénybe léptette, majd 
kitüntetésre, jutalmak átadá
sára került sor. Dr. Harangozó 
Ede, az OTSH elnökhelyettese, 
eredményes sportpályafutá
sának befejeztével, a Magyar 
Népköztársaság Sportérdem
érem arany fokozatát nyújtot
ta át dr. Mendelényi Tamásné
nak. Molnár György, a klub 
elnöke pedig átadba a tárgyi 
jutalmakat az 1973-as év leg
jobb sportolóinak és a liegered
ményesaebb munkát végző tár
sadalmi aktivistáinak. 

Sz. Tóth András 

MHSZ.-közgyűlés 

Debrecenben 
-A -debreoen.i Igazgatóság „B" 

típusú MHSZ lövészklubja a 
közelmúltban megtartotta 
évadzáró közgyűlését. Az ese
ményre a fegyveres erők klub
jában került sor. A meghívott 
vendégek között volt Ferenczi 
István, az MHSZ Országos 
Központja képvioSeletében, 
Nagy János, az MHSZ városi 
titkára. A vezetőség beszá
molóját Vdrkonyi Zsolt titkár 
tartotta, melyben a klub fo
kozatos fejlődéséről, az elmúlt 
év eredményeiröl, és a jövő 
feladatairól tájékoztatta a tag
ságot és a vendégeket. 

A beszámolót követő hozzá
szólásolt u tálil a Utkár kösző
netet mondott mindawknak, 
a.scik társadalmi munkában 
részt vettek a gyorstüzelő pá
lyavereték építésében. Ezután 
megköszönte az igazgatóság a 
járműjavító és a városi 
l\lfHSZ-5zervek ál ta,l nyújtott 
támog,atást. Végezetül Nagy 
János juta.lmaka.t nyújtott át 
a klub legeredményesebb 
versenyzőinek. 

NŐNAPI KUPA 

A nemzetközi nőnap alkal
mából két sportágban, asztali
teniszben és sakkban · nőnapi 
kupát rendeztek Miskolc-Ti
szai pályaudvaron. A verse
nyen szép számmal indultak 
lányok és asszonyok. Asztali
teniszben Hideg Irén, sakkban 
pedig Kozma Ida szerezte meg 
az első helyet. 

A Vasúti Főosztály SK női 
tornaszakosztálya a nemzetkö
zi nőnap alkalmából jól sike
rült tornabemutatót tartott a 
Szív utcai általános iskola 
tornatermében. A bemutató 
részvevői többségében olyan 
vasutas lányok, asszonyok vol
tak, akiknek a napi, fárasz
tó munka után felüdülést je
lent az edzések 1:!.togatása. 

A beszámoló részletesen ki
tért az 1973. jaJlluár 18-i köz
gyűlés határozatainak és a 
felsőbb szervek rendelkezései
nek végrehajtására. A felada
tok közül elsődleges volt a 
klub elnöksége és apparátusa 
tevékenységének javítása, 
Megál1apítható, hogy a testü
leti döntések, határozatok és a 
ltözvetlen operatív rendelkezé
sek céltudatosabbá, hatá,rozot
babbá tették az appairátus be
vék.enységét, a szakosztályok 
irányítását, így . az elnökség 
munkájának eredményessége 
fokozódott. 

Az egyesület létesítmény
helyzetére jellemző, hogy a vi
déki vasutas egyesületek léte
&ítményfejlesztése gyorsabb 
ütemben halad, mint a Szónyi 
úti rekonstrukció. Dicséretes 
törekvése vi.6zont a klub el
nökségének - és ezzel a bá
z.isszervek is messzemenően 
egyetértenek -, hogy a szak
osztályok fejlődésének, az egy
séges vezetésnek elengedhe
tetlen feltétele a létesítmények 
koncentrálása. Erre a Szónyi 
úton és a Tatai útxm a lehető
ségek adottak. 

Az ér Je/jo/J/J óttörósportolói közé tortozik 

a Kőszegi AIÁY Nevelőotthon kézilabdacsapata 

Az elmúlt évben felmérték a 
szakostrtályok helyzetét, külö
nösen az olimpiai sportágak
ban. Differenciált sorrendisé
get áll!tottak fel a vivó, úszó, 
vízilabda, b,rkó.tó, műugró és 
atlétikai sportágakban. Ezzel 
párhuzamosan felmérték a je
lentkező káderigényeket is, 
vezetői, edzői, versenyzői vo
na,lo,n és a szükséges szervezeti 
kérdések megoldására alterna
tívákat dolgoztak ki. 

Az elnökség beszámolója 
megállapította, hogy a vezeté
si munka eredményessége mel. 
lett a szakosztályokkal tovább 
kell javítani a munJoa.kapcso
latot. Egyik legfontosabb fel
adat az ellenőrzés és végrehaj
tás megszervezése, az elnöksé
gi tagok, társadalmi bizottsá
r,ok és aktívák intenzívebb be
vonásával, 

-Elótérben a szakosztályok 
nevelömunkája 

Az előző közgyűlés határo
·r.atának megfe,elóen nagy gon
dot' fordítobt az elnökség a 
szakosztály-vezetőségek meg
erősítésére, munkájuk színvo
nalának emelésére. Folyama
tooan kiegészítették és meg-

A beszámoló ezután az 1974. 
évi főbb célkitűzé9ekkel fog
lalkozott, amelyek közül ki
emelkedik az 1976-os olimpiá
ra való felkészülés. Ebben az 
évben a saját olímpiai keret 
tervszerű felkészítése, tud�
szintjének növelése, erkölcsi és 
akarati tulajdonságainak fej
lesztése jelenti a fő fe1adatot. 
Mindezek azért fontosak, mert 
azzal kell számolni, hogy a kö
vetkező olimpia váThatóan 
még az eddigieknél is maga
sabb teljesítményeket követel 
a résztvevőktől. A tartalma
sabb felkészülés érdekében 
biztosítani kell a személyi és 
tárgyi feltételeket. Az idén 
megrendezésre ker'.ilő magyar, 
Európa- és világbajnokságo
kon való szereplés értékmérő
je lesz a célkitűzések megva
lósítás{mak. 

A tennivalók részlebes is
mertetésére az elnökség beszá
molójában nem tért ki, azt vi
szont határozottan leszögezte, 
hogy minden irányítást végző 
testület, így a közgyűlés meg
bízása alapján az elnökségnek 
is feladata olyan demokrati
kus, őszinte légkör megterem-

A Magyar Úttörők Országos 
Elnöksége, az Altalánoo Isim
lai Sporttanács, a Pajtás szer
kesztősége és a Magyar Tele
vízió gyermekosztálya képvi
seletében nyújtották át feb
ruár 28-án Budapesten a XU. 
kerületben Lékai János úttö
rőházban az 1973-bain nyújtott 
sportteljesítményekért - fő
leg az úttöróolimpia verseny
sorozatában elél't teljesítmé
nyek alapján az - ,,Év úttörő
csapata - 1973" �ő 
címet és az ezzel járó serleget 
és emlékplakettet. 

Az ünnepségre meghívót ka
pott a Kősz;egi MA V Nevelő
otthon fiú kézila,bdacsapatá
nak kapitánya, Arató Tamás 
és a csapat edzője, Csabai 
András nevelőtanár. 

Négy évvel ezelőtt az eló
dök már eljutottak a pécsi or
szágos úttörőbajnokság dön
tőjébe, de a gyümölcs tav,a,Jy 
érett be. 

A csapat tagja! á1Jtalán08 
iskolai tanulmányaik befejez
tével szétszéledtek, és az or
szág különböző középiskolái
ban, tanműhelyeiben készül
nek az életre. A sportolást 
nem hagyták abba, mert kö
zülük hét fiú a budapesti 
Elektromos SE NB I-es ifi
csapatának tagja, egy Vépen a 
megyei ifiválogatott kapusa, 
egy-egy Kecskeméten, Kisvár
dán, Egerben hasznosítja és 
fejleszti képességét. 

A Kőszegi MAV Nevelőott
hon a vasút szakember-után
pótlásán kívül - a nem lát-

ványos, de a sok;rétű és tartal
mas szakköri munkákon ke
resztül - spol'tvonalon is gon
doskodik a további utánpótlás
ról. Jelenleg alakítják az 
,,újonc" csapatot, amelyről re
méljük, hogy hallani fogunk 
még a későbbiek folyamán. 

Széplaki József 

A kézilabda-csapat kapltá.!tYa. 
kezében a serlecgel 

- Vonatv�ől és jegyvlzs
gálól tanfolyam kezdődött 
Hatvan állomáson az újfelvé
telesek, valamirut az idősebb 
vasubasok részére, akiknek 
valamilyen okból nincsenek 
meg ezek a vizsg:ái,k:. A 26 
hallgatóval megkezdett uJ 
rendS?Jerű tanfolyamot Bara
nyi János nyitotta meg a bu
dapesti igazgatóság képvisele
tében. Akak: jegyvi.zsgá:lói vizs
gára is k�ülnek, azok egy 
hón.appal tovább folytatják 
majd a tanulást. A tanfolyam
ra Ha:tv.a.-ion kívül Jászbe
rényből, Ki6terenyéről és Sal
gótarján állomásról 1s érikez
tek hallgatók. 

- Vác állomás dolgozc$i az 
élüzem szint teljesítését vál

19'74. M.ARCIUS 15, 

Virággal, ajándékkal kö
szön tötrelk a nóket a nemzet
közi nőnap alkalmából a bé
késcsabai pályafenntartási fő
nökség központjában és sza
kaszainál. 

- Határidő előtt. A szegedi 
igazga,tóság, a MA V Vi!J!amos 

Felsővezeték Építési Főnök• 
ség. a szegedi postaigazgató
ság és villamosításban résztve
vő csehszlovák vállalat, az 
Elektr.icare Zeleznie Praha, 
szocia,lösta szerződést írt a:lá 
a Szolmok-Lökösháza közötti 
vasútvonal villamosításának 
meggyors!tá.sáról. A mul'llkála
tokat e,zy évvel a tervezett 
ha,táridő előtt, ez év december 
l-re befejezik. 

lalták a múlt esztendőre. ,-------------� 
1973-ban ennek megfelelően 
dolgoztak, s az elkészülit érté
kelés szienint valamennyi gaz-
dasá,gi mutatónáa túlteljesí-
tést értek el. Az állomás 
nyolc szocia.ldsta bri<iádjából 
kettő a bronz, öt a zöldkoszo
rús jelvényt nyerte el. 

- A foTTadalml ltjúsá.gl 
napok jegy6ben rendezik meg, 
Mis:kolc Tis2lai pályaudvaron 
. a Szakma ifjú mestere ver
senyt. A versenyre beneve
zett fiatalok felkés,ít�sét a 
Béke szocialista brigád vállal
ta. 

- 38 nyugalomba vonult 
dolgozót búcsúztattak február 
végén, SzékesfeMrvár állo
máson. Szabó László állomás
főnök mél.tatta az aktív vas
utasélettól búcsúzók érde
meit és m�öszönte szorgal
mas, oda.adó, hooznos munká
jukat. Var� László szb-titkár 
a dol:g-0zótá,rsak és a S7,akszer
vezet nevében ai4,nrléi¼:okat, 
ok>leveleket nyújtott át a bú
csúzók:nak 

A szerkesztőség üzeni 
Bódogh MiM.ly Dombóvár ;  Mu• 

rányi Tibor Bánréve : Bchán Ró
zsa, Uglyai Sándor, Kisvárdai 
,Tános, Fekete László Miskolc: 
Pacz József Curtici : Boldizsár 
Gyula Békéscsaba ; Vörös Gyula, 
Varga József Székesfehérvár ; 
zag:;-va Sándor, Varga Gyula Püs
pökladány; Szücs Ferenc Hatvan: 
L. Varga János Debrecen ; Vl-gh 
Gyula Rákosrendező ; RadányJ 
György, Szombathely; Egeress1 
Zsigmond Záhony: Orend.J Mihály 
Krisztinaváros : Sükösd József 
Celldömölk ; Szabados Gábor Bp. 
Ferencváros ;  Markos József Zala
egerszeg, Pintér Lajos Vácrátót : 
leveleiket lapunk anyagához fel
basználJuk, _ 

Kovács István Ukk; Uglyal 
Sándor :lltiskolc ; Mihalik László 
Kelebia; Kozma Róbert Szé.kesfe• 
hérvár ; S11lvási Ferenc Zalako
már ; Varjú János Adács ; Botos 
Sándor Bp.; Polal Sándor Nagy
kanizsa. Bognár Károly Tapolca: 
leveleiket Wetékes helyre továb
bltoltuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer• 

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következö
ket: 

A 1. számból : 101647 .1971 tv 
végt részesedés jogosultsaganak 
kiterjesztése, a gyermekgondozási 
segéllyel fizetésnélkUli szabadsá• 
gon levő dolgozó nőkre. 

Táblázat az 19H. évben Járó 
pótszabadség mértél<ér61. 

A ,. számból : 102423/1974. Qkta
tásl Főnökség létesítése szegeden . 

101331/197<. A MAV beruMzásl 
munkáival összefilggö kül3nféle 
szállítási telJesítmények 1génvbe
vételével és azok elszámolására 
vonatkozó utasítás módosítása. 

A 10. számból: 102026/1�74. A 
nők megfelelő foglalkoztatásának 
szabályozása tárgyú 113708,1967. 1/3. 
e. sz. (MAV H.L. 1967. évi 26. sz.) 
utasítás módositása. 

102776/1974.. A Vasutas Fiatalok 
Országos Parlamentjének szerve
zése és lebonyolftása. 

Vendégszobák üzemeltetése. 

Lakáscsere 
- Két lakást adok l Acs vasút

állomáson levő 2 szoba - külön
bejáratú kis szoba - félkomfor• 
tos (angol wc. vízvezetek. kert. 
baromfi udvar) valamint budapes• 
ti utcai, 1 szoba, konyhás lakáso
kat elcserélném buQ.apesti 2 szo
ba komfor1osra. Az ács! lakás kil
lön cserélhe16 kisebb lakásért! 
Erdeklödni lehet : a�er Arpádné, 
Bp, Vlll., DMszeghy s,muel u 1i, 
II. 21/a. Telefon: 333-015, 

- KöszönetnyUvánftis. Kösz6-
netemet fejezem ki mindazokna� 
akik férjemet, Mayer József MAV 
föfelügyelöt 1974. március 7-én a 
Farkasréti temctóhen utolsó utjá• 
ra elkísérték. özv. Mayer József
né, Bpest, VI., Népköztársaság út• 
ja 55. 

MAGYA!l VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő : Gulyás János 

Felelős szerkesztő : Visi Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Bpest, VI., Benczúr utca 41, 
Telefon városi : 229-872, 

üzemi : 19-77. 
Kiadj a és terjeszt! : 

a Népszava Lapkiadó Váflalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út 5t. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Igazgatója 

csekkszámlaszá.munk: 
MNB 21&-ll 859 

Utazás elótt és utazás után 

, . , 

EDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

',;UTA S  E LLATÖ ;i': 
pályaudvari pavilonjaiban. 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

UTAS 

A MÁV 1973. évi 
eredményeiért elismerés illet 

minden vasutast 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A központi vezetőség és a Vasúti Fóoszt6/y p6rtbizotts6ga együttes ülése" 

vitatta meg a MÁV 1973. évi tevékenységét és az 1974. évi cé/kifűzéselcet 
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1945. április 4. A:z emberiség nagy részének ez a dátum 
tulajdonképpen egy szürke hétköznap, de ne
künk, magyaroknak a legfényesebben ragyogó 

ünnep. Az elnyomás alóli felszabadulás, egy új hazában, egy 
új történelmi korszak kezdetének napja. 

Csaknem három évtized alatt beteljesedett a haza szabad
ságáért harcra kész, életüket is bátran feláldozó elódök harca, 
vágya. A mai utódok küzdelme győzelemre vitte - szemben 
az osztályellenséggel, szemben a politikai és természeti csa
pásokkal, 5zemben saját hibáinkkal és ballépéseink:kel is -
a nép ügyét. 

Hárommillió koldus országából 11 létbiztonságban éló 
családok hazája lettünk. Ha sürgetnek is még mai gondok, 
a régi, életet indító jelszavak h elyett kitúz.hettük elénk a 
620Cializmus teljes felépltésének magasztos célját. 

Az út ott kezdődött 1945. tjrsadalmi, politikai, gazdasági 
harcaiban. A Szovjetunió vér-áldozatából 5zületett szabadság 
megteremtette a lehetöségét a szocialista útnak, amelyet 
nekünk kell megépítenünk. 

A társadalmi romeltakarítás kezdetén ooks-zor éhesen, 
kemény építő munka közben küzdelmes politikai harcot kel
lett vívni a népi demokratikus fejlődésért. Ma, a nyllt csa
tákhoz szokott kommunisták azon törik a fejüket, hogyan 
lehet a népgazdllGág eredményeit korszerűbben növelni, ho
gyan váljék a közgazdasági gondolkodás milliók ügyévé. 

A 
z 1968. január l-én életbe léptetett gazdaságirányítási 

rendszer alkalmas és hatékony eszközként szolgálja 
a szocialista tervgazdálkodást, a szocialista építés cél· 

jait. A X. partkongresszusnak a- élet zínvonalra vonatkozé 
alaptétele és határozatai a gyakorlatban megvalósulnak. A 
lakosság teljes foglalkoztatottsága lényegében megoldódott. 
M:nden dolgozó osztály és számottevő réteg kereseti és lakás
viszonyai, fogyasztása, egészségügyi, szociális, kulturális ellá
totlsága ja\'ul, éietszinvonala rendszeresen emelkedik. 

A kongresszus óta központi intézkedésekkel emelték az 
ipari, építőipari, közlekedési dolgozókna,k, a fegyveres erók 
tagjainak, a pedagógusoknak, az egészségügyi és egyes kul
turális intézmények dolgozóinak bérét. Más rétegeknél az 
üzemek saját erőből eszközöltek béremelést. Emelkedett a 
családi _yótrék, a nyugdij, több központi és helyi intézkedés 
nyomán javult a nök, a fiatal dolgozók helyzete. 

E kedvező összkép sem homályosította el azonban azt a 
tényt, hogy a kereseti viszonyok és az életszínvona-1 általá
nos javulása mellett, egyes családok - különös:<éppen a 
nagy családok - életszínvonala alig, vagy nem emelkedett. 
Ennek korrigálására születtek az olyan jelentós intézkedések, 
mint a munkásosztály helyzet�nek javítására vonatkozóak, 
a szociálpolitikai és népesedéspolitikai határozatok. A Köz
ponti Bizottság határozata a fentiek alapján szögezi le: ,,követ
kezetesen kell dolgozni azon kongresszusi cé! érdekében, hogy 
a csal:idi jövedelmek közelítsenek egymáshoz." R eális az a célkitűzés. hogy 15 év alatt egymillió lakás 

épüljön fel. Az 1000 lakásra jutó blo!<ásépítésben ezzel 
megközelítjük a gazdaságilag fejlett európai országok 

5Zínvonalát. Nőtt a lakások felszer01ts ge és a többszobás 
lakások résza,ranya. Televízióból. rádióból csaknem teljes � 
telítettség, A háztartási gépek száma rohamosan növekszik. 
A személygépkocsik száma feszíti az útépítést és az egyéb 
járulé:rns építéseket. 

Eredményeink értékét még inkább növeli, hogy mindezt 
olyan körülmények között értük el, amikor a kapitali.lta 
világban mélyreható válság bontakozik ki. A létbizonytalan
ság, az életviszonyok romlásának veszélye elkeseredett ellen
állást váltott ki a munkásmilliók részéról a fejlett tókés
országokban. A pénzügyi válságról, energiaválságról, inflá
cióról, drágulási hullámról, a temelés a;ökkentéséról. a munka
nélküliségről, milliós sztrájkokról szóló hírek szinte minden
naposak a kapitalista világból. 

Természetesen a tőkés világgal való öss:r.ehasonlításunk 
sem kívánja feledtetni gondjainkat, problémáinkat. Sok még 
a tennivalónk. De az út, melyen járunk, helyeE. Ezt táma57:tja 
alá az MSZMP Központi Bizottságának március 19-20-1 
üléséről kiadott közlemény, amikor kimondja: ,,a gazdaság
politikában a párt folytatja a népgazdasdg terv&zerű, arányos 
fe,ilesztését. a nép életsz!nvonaláook a termelőmunka ered
ményeivel összhangban történö redszeres emelúét. Megerősiti 
és tovább tökéletesíti a gazda1ági élet tr4nvitádnak bevált 
rendszerét". 

A felszabadulásra emlékezve ezek a gondolatok adnak 
ma konkrét politikai tartalma� H�n ezek a célok 
és eszközök sikereink forrásai. Ebb6J. a forrbból táp-

lálkozik azóta Is szocializmust ép{t6 hazánk, amely mind 
nagyobb hírnévre tesz szert nitmcuk Európában, hanem a 
távoli világrészeken is. 

AZ 1973. ÉVI  J Ó  MUNKA E R E D M É  Y E :  

13  napi keresetnek megfelelő 
év végi réuesedés 

A múlt évben Is nyeresége
sen dolgozott a vasút. h iszen a 
fuvardíibevétell terv túltelj �-
5Ítése oéldául meghaladta a 
100 millió forintot. Az ered
ményes mun1<a lehetővé teszi. 
'hogy az előző évi 170 millió 
forinttal szeml!,en az idén 2'6 
millió forint részesedésként 
kerür;an kifizetésre a vas•ít 
do! �ozó! részére. 

Konkrétan meghatározva ez 
azt Jelenti, hogy az egy dolgo
zóra j utó részesedés az 1972-

ben végzett munkánk alapjá'! 
elért 1 1.8 napi keresetről 13 
napi keresetnek megfelelő ösz
szegre növekedett. Az eredm"
nyes munka a közvetlenül ki
fizetésre kerülő összegeken fe
lül az év folyamán - a kol
lektív szerződés 1/a. sz. me:
lékletében meghatárorott cí
meken - az anyagi megbecsü
lés t.ovábbl növekedésében is 
érezteti majJ kedvező hatását 
a munkában helytálló vru;utas 
dolgozók számára. 

1974. APRILIS 1. 

Jelzőtől jelzőig 
A debreceni MA V Üzemi 

KISZ-bizottság a forradalmi 
ifjúsági napok keretében sok
rétű munkát végzett. A mű
szaki kocsiszolgálat KISZ
szervezete kommunista mú
szakot kezdeményezett. A ha
tékony mozgósítás eredménye
ként hatvanan 8 személykocsi 
időszakos nagytakaritását vé
gezték el. 

Az állomási KISZ-szerveze
tek je!zőtó! ;elzóig takarítási 
akciót szerveztek. A vágányok 
mentén elszórt papír és egyéb 
hulladékot gyűjtötték össze. 

Március 22-én a mozgalmi 
vezetők találkozóját rendezték 
meg az E:pítési Főnökség kul
túrtermében Sándor Zoltán, a 
MA V üzemi KISZ-bizottság 
titkárának köszöntője után 
Tütős Sándor, a KISZ-végre
hajtóbizot'ság tagja mondott 
beszédet. E·.rután kitüntetések, 
jutalmazások átadására került 
sor. Nyolcan részesültek Kivá
ló dolgozó kitünte'.ésben, a 
111A V gépállomás KISZ-szer
vezete és Lelesz Isti-án KISZ
titkár a KTSZ KB-tói Dicséró 
Oklevelet kapott. 

Bejáró dolgozók 

estje 

a Törekvésben 

A „bejáró dolgozók kulturá
lis estjét" rendezt�k me� már
cius 16-án a Törekvés Kultúr
otthonban. A műsorban szere
pelt a ce-,:1 cl ,  e e '.i Dozs3 
György Művelődési Ház vas
utas férfikara e.; a néoi t�nc
együttes. a gyömrői művelődé
si ház „Rozmaring tánckara", 
a dunakeszi művelődési köz
pont amatőr művé-szegyüttese, 
a taksonvi asszonvkórus és  
tánckar, � Törekv� ,,Szivár
vány népi együttes" és az ifjú
sági pantomimegyüttes. 

A telt ház előtt bemutatott 
számokat a közönség lelkes 
tapssal jutalmazta. 

1-, rkas Jánosról nevezték el 

A Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetősége és a Vas
úti Főosztály pártbizotlsá.ga 
március 19-én együttes ülést 
tartott a főosztály kultúrter-
1;1ében. Az ülésen megjelent 
es az elnökségben foglalt he
lyet Rödönyi Károly államtit
kár, Szabó Antal főtitkár Ur
bán Lajos, a MA V vezérigaz
gatója, Gyórfi József, az 
MSZMP KB gazdaságpolitikai 
osztályának munkatársa, Gá
bor Zoltán, a KPM pártbi
zottságának titkára, dr. Pethes 
Imre, a Vasúti Főosztály párt
bizottságának titkárn, Tóth 
Györgyné dr., a Vasúti Fó
osztály szakszervezeti bizott
ságának titkára, a vasutas
szaks7,ervezet alelnöke és Fe
hér László, a Vasúti Főosz
tály KISZ-csúcsbizottságának 
titkára. 

A központi vezetőség és a 
főosztály pártbizobtságának 
tagjain kívül részt vettek az 
ülésen a szakosztályok, önál
ló osztályok és a vasútigazga
tósál(ok vezetői, az igazgató
ságok pártbizottságának tit
kárai. valamint a GYSEV, az 
Utasellátó Vállalat, a Fa
anyagvédelmi és Fatelítő Vál
lalat vezetői. 

Az együttes ülés, melyen a 
MA V 1973. évi tevékenységét, 
az 1974. évi főbb célkitű7.é
seit és az V. ötéves terv eló
készületeit vitatták meg a 
résztvevők, Gulyás Jánosnak, 
a vasuta, s,:akszerve7,et titká
rának elnökletével kezdte meg 
munkáját. A napirend elő
adója Urbán Lajos, a MAV 

Urbán Lajos veRrip1gató szóbeli kiegészítőjét tartja 
( Laczkó Ildikó felvétele) 

vezérigazgatója volt. Utána 
Szabó Antal főtitkár, majd dr. 
Pethes Imre - a napirendhez 
kapcsolódva -, korreferátu
mot tartott. 

Az együttes illés részvevői 
vaskos tájékoztatóval érkeztek 
a tanácskozásra. Az 56 olda
la tájékoztató részletesen, a 
számok tükrében mutatta be: 
hogyan dolgo=ott, miként gaz
dalkodott a MAV 1973-ban s 
melyek az idei év fóbb cél
kitűzései. Mivel erről lapunk
ban már korábba'!l beszámol
tunk, ezúttal Urbán Lajos ve
zérigazgató szóbeli kiegészítő
jét ismertetjük. 

Urbán Lajos ezután a vasút 
munkerőhely-zetével, a vasuta
sok bérezésével és a munka
idő csökkentésével foglalko
zott. 

- Az írásos anyag azt tük
rözi, hogy a munkaerócsökke
nés a korábbi években tuda
tosan alkalmazott intézkedé
sek hatására megállt - mon
dotta. - úgy csökken.tettük a 
létszámot, hogy gvorsabb fo
lyamatot bizt06ito''.mk, s más 
munkaköröket hoztunk létre. 
Budapesten azonballl még így 
is vannak gondjaink. A vi
dékről történó /elrendelés so
káig nem tartható. Sokat gon
dolkoztunk azon, hogy ezt a 
problémát hogyan lehetne 

� vasút teliesítménye 

6,3 százalékka l növekedett 

megold<tni. Meggyóződésem, 
hogy ebben a kérdésben több 
fontos intézkedésre volna 
szükség. Egyik ilyen lehetóség 
lenne a lakás biztosítása. Ez
zel minden bizonnyal sok 
olyan vasutast tudnánk ide
kötni, aki vidéken sem ren
delkezik megfelelő lakással. 
Mivel úgy tűnik, hogy ez a 
gondunk tartósnak ígérkezi'k, 
elsősorban szociális intézkedé
sekre van szükség. Ami a la
káshelyzetet illeti. 1974-re 90 
millió forint áll rendelkezé
sünkre. 

- Az utóbbi években az 
áruszál!ításban egyre erótel1e
sebben ;elentkeznek a MAV 
export- és tranzitszállitási 
feladatai - hangsúlyozta be
vezetőjében. _., A mindin
kább kiegyensúlyozott belföl
di szállítások mellett ennek 
elsórendú szerepe van abban, 
hogy a múlt évben G,3 száza
lékkal növekedett a vasút tel
jesítménye. Hogy milyen gon
dokkal oldottuk meg felada
tainkat, legjobban azok a 

vasutasok tudják, akik sok 
önfeláldozással vették ki ré
szüket a munkából. Egész év
ben arra törekedtünk, hogy a 
szállítási igényeket minden
áron kielégítsük. Meg kell 
azonban mondani, hogy ehhez 
jól jött a túlmunka és a túl
óra. Megítélésem szerint esz
közein.'< nem voltak minden 
időszakban elegendőek a za
vartala:n szállításhoz, de és-z.
szerű irányítással megakadá
lyoztuk, hogy leállásra ne ke
rüljön sor. 

úgy gondolom. abban min
denki egyetért velem. hogy a 
munkabérek kedvezően ala
kultak. A 6,5 százalékos emel
kedést a dol�ozók is értékelik. 
Kellő igazolást nyújt ez arra, 
hogy jól zártuk az elmúlt 
évet. 

a kóhdnJai vasutasok KISZ-szervezetét 

A vezérigazgató itt utalt ar
ra. hogy az európai vasutak
nál gyakran találkozunk azzal 
a forgalmat zavaró körül
ménnyel. melyet mi áruforgal
mi korlátozásnak nevezünk. 
Egyes vasutak olyan termé
szetesnek tartják ezt, hogy -
tekintet nélkül a szomszédos 
vasutakra -, ha szükségét 
lát;ák, nem fogad;ák a vona
tokat. Ez az utóbbi időben 
ei:wre érzékenyebben érinti a 
MAV-ot. 

Mint ismeretes, a kormán:, 
rendelkezése értelmében • 
vasútnál egyelőre még olyan 
munkakörökben sem lehet a 
csökkentett munkaidót beve
zetnj, ahol saját erőnkből is 
megoldhatnánk. Számítá&aink 
szerint 150 millió forintN 
lenne szükség, de ezt a vo.sút 
saját ereiéból nem tudja biz
tosítani. Ha megnézzük az ed
digi intézkedéseket. azt látjuk, 
hogv az ipari. épftöiparl dol• 
gozólmM, a fordu16s7.olgálat
nál és a hivatalok egy részé
nél bevezetett munkaid6csök• 
kentés a vasutasok 47 száza
lékát érinti. A vasút többi 
dolgozója - mintegy '17 er.er 
vasutas - munkaidejét mé( 
nem slkenllt rendezni. Ebből 
körülbelltl 30 euniél •Ját 
er6b61 Is beVezethetnénk, ha 
ezt a konnliny engedél78'hé. 
Most az a feladatunk, iogy 
még gondosabbilll vtup:íJuk 
meg: mUcif>pen se�lc 
ezeken a gotado1eon, • tid az, 
amihez a kormáfttl f4moost4-
sát kell kérnl 

A főváros X. kerületében le
vő MAV-fónökségek, -üzemek 
KISZ-szervezeteinek munkáját 
a múlt év októberében alakua 
kerületi vasútüzemi KISZ-l:i
zottsá'( iránrítja, illetve han
golja össze. Most. a Ta:1á:,s
köztársaság kikiáltásának 55. 
évfordulóján a kőbányai vas
utas fiatalok önálló KISZ-bi
zottsága ünnepélyesen felvette 
Farkas János kommunist
mártír nevét. A hős v�•·•tas 
eredetileg Csurgón teljesített 
swliiálatot állomásfelvigyázó
ként, majd a Tanác,sköztársa
ság idején járási párttitkárrá 
és direktóriumi taggá válr n
tották. A fiatal, mindössze 26 

éves, n,a7yon népszerű •s köz
tiszteletben álló vasutast a 
munkáshatalom elbukása után 
lharosberényb ?'I kivégezte a 
hírhedt Prónay-különítmény. 

Az építési géoteleo fónök�é
gen megtartott ünnepségen 

dr. Pethes Imre, a vasúti fő
osztály pál'tbizottságának tit
kára mondott beszédet, majd 
Gadanecz Béla, a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet 'ő
munkatársa részletesen ismer
tette a névadó életének törté
netét. kiemelkedő munkásmoz
galmi szerepét. 

A bensőséges hangulatú ese
ményen megjelent a kőbányai 
vasutas fiatalok körében Sza
bó Bélii vezérigazgató-helyet
tes; Orsal János, a X. kerüle
ti Tanács vb-elnÖke ; Orosz 
László, a X. kerületi pártbl
Mttság titkára ; Váci István, 
a KISZ Központi Bizottság 
munkatársa és tanúi vol
tak, amint Tolool Ildikó, a 
vru;útilzeml KISZ-bizottság tit
kára átvette a MAV Veúc
igazgatóság pártbl'ZOtllSá'(a ál
tal az önálló Ifjúsági szerve
zetnek adományozot,t vörös se
lyemzászlót. 

PÁ LYA M U N KÁSOK AZ ISKOLÁÉRT 

sza· .. d szombatjukon i<i dol
goztak P békéscsabai pilya
fenntartási főnökség XVII. g6-
pesített s-zakaszának dol,tc,zói. 
A végzett munkáért iáró 5sz
szeqet a szlot'á1< n11e!L•ú általá
nos iskola és gimnázium ?éezé
re ajánlották fel. A pénzből 

az Iskola vezetősége új szem
léltető eszkjzöket kíván vásá• 
rolni. Viszonzásul az Iskola 
KISZ-62.ervezete a hazánk fel
szabadulásának tis'Lteletére 
rendezendő ünnepségre Meg
hívta a pályamesteri szakasz 
dolgozóit. 

- Az áruszállítási feladatok 
megoldása közben egy Idő 
óta az elegymozgás problémái 
ls felszínre kerülnek - mu
tatott rá a vezérlgazgiató. -
Egyre többswr hallom : lassú 

a:? ele(111fflozgú. A vasutasok 
Jól dolgoznak, de vannak 
olyan pontok, ahol akadozik 
az áruszállitá�. Ezzel kapCso
latban azt a feladatot kaptuk, 
hogy derítsük fel : hol 11Ust1 
a folyamtú. Ha kell, akár 
szervezési, akár beruházási 
ráfordítással próbáljuk megol
dani a nehézségeket, de ,lgy, 
hogy mielőbb túl legyünk eze
ken a gondokon. Annál Is 
Inkább, mivel a nemzetközi 
szállftásokból adódó dev!Zlllbe• 
vétel nemcsak a klblekedéa 
egészén belül. hanem né)llaZ• 
ddll!l szinten ls jeletat& he
]ffl foglal el. Az árl&n4llftú 
1973. évi beoltele 2,J mUHbd 
forint. 32 mtlll6 nbel la 35 
mUH6 dollár. BIZ IO uázalék
kal jobb, mint az e�i,5 nben 

volt. A kocslbérek alakuJáaa 
Is kedvező. A nagy fokú tel
iesftményfelfutás azt eredmé
nyezte, hogy a nyereség meg
kétszer�ött. 

- A tájék07Jtat6 nem tar
ta lrnuza, de foglelkoznunk 
kell az eddig megt.ett 61 a 
jöv6ben bevezet.élre kerül.S 
szervezési lnt.ézkedésekkel -
folytatta szóbeli ktegl!mt6j� 
a ve7krl;ngat6. - Az el
múlt két évben a szervezési 
Intézkedések hatására kechez6 
hangulati változások történ
tek a vasút felső vezetésében, 
és általában a vezetésben, 

(Fol11t11tás a 2. oldlllon,I 



, MAGYAR VASUTAS 

(Folytatá,i az 1. ol&ilf'CS&) 

amelyek máris érezt.etik ootá
sukat. 1973 második felében a 
szervezési munkával egy ki
csit megálltunk. Tettülk ei:t 
azért, hogy megvizsgáljuk: 
amit eddig végeztünk, az ;ól 
sikerült-e? Ebben az évben 
már ismét előtérbe kerül a 
vasút szervezetének korsze
rűsítése. Félreértés ne essék: 

A MÁV 1973. évi eredményeiért 
elismerés illet minden vasutast 

-nem azért kell egy adott te- foglalkmlott. Mint mondotta, 
rületet megnézni, mert min- a vasútnak várhatóan 34 mil
den áron változtatni akarunk liárd forint áll majd rendel
,-a,jtxi. Ha a tapasztalatok kezésre beruházásokra. Ez 3,5 

azt mutatják, hogy úgy jó, milliárddal több mint a IV. 
ahoUrJ van, minden marad a ötéves tervben volt. Továbbra 
régiben. Változtatásra r.sak is awapvető feladat a szállítási 
akkor kerül sor, ha arra igények kielégít.ése. Ugyanak
szükség van. Azt kell látni kor a vasút meglevő eszkö
mlnden vasutasnak, hogy a zeinek fenntartását is meg 
szervezési int.ézkedések a kor- kell szervezni. úgy keli a 
szerűbb vasutat szolgálják. kiarbantarlást végezni, hogy 

A vezérigiazgátó végezetül berendezéseink mindenkor 
ez V. ötéves tervkoncepcióval üzemképesek legyenek. Küiö-

SZABÓ ANTAL FŐTITKÁR: 

n.ösen nagy gondot kell fordi• 
tani a vasúti pályákra. Sajnos, 
a pályák állapota miatt már 
most is gépek álln·a:k kihasz
nálatlanul. 

A szociális létesítményekről 
s-rolva hangsúlyozta: mindent 

el kell követni annak érdeké
ben, hogy az 1973/74. évi szin

tet tartani tudjuk. Ez legyen 
a minimális követelmény. Az 
V. ötéves tervben egyébként 
várhatóan 500 millió forint 
majd ilyen célra rendeJ,kezés-
re. 

A vasutasok vizsgáia volt az elmúlt esztendő 
U1"bán Lajos vezérigazgató 

szóbeli kiegészítője utáin Sza
bó Antal főtitkár tartotta meg 
korreferátumát. 

A főtitkár bevezetőjében az 
1973. évi teljesítményeket ele
mezte. A MAV az 1972. évinél 
csalcnem 4 millió tonnával 
több árut szállított 1973 evben 
- mondotta. Emögött határta
lan nagy erőfeszítések voltak, 
különösen időnként és helyen
ként. A vezetésnek és a végre
hajtó szolgálatnak egyaf'ánt 
vizsgája volt a múlt esztendő. 
A:z. eredmények mellett v:iltak 
hiányooságok, voltak váratlan 
feladatok is. Az együttes jó 
munkáért dicséret illeti a 
több mint 140 OOO vasuta.S:t, 
cikik becsülettel helytálltak. 

Tudjuk, hogy a személysz.á.1-
lításnál milyen nehézségek 
vannak, de ennek kulturált
ságában is mutatkoznak ered
mények. És ez nagyon lénye
ges, hiszen Magyarország 1a
kOS6ága - beleértve a csecse
mőket és az öregeket is - 35-
ször utazik vasúton egy évben. 
A lakosság elsősorban az uta
zás 'tilapján alkot véleményt a 
vasútról Ezért nagy erófe,--zité
seket kell tenni az utazási kö
rülmények javítására. Ez nem 
mindig forintot jelent. hanem 
a dolgoldrnl való törődést, azt 
a tudatot, hogy mi szolgáljuk 
az utazóközönséget. Tervsze
rűbb és küegyensúlyozottahb 
volt a munka, annak ellenére, 
hogy több volt a szállítási 
igény a vártnál. Kevesebb ide
gess{;g volt munka kö-zben -
és ez is a vezetők és beosztot
tak érettségét mutatja. 

Sok mtnden egyébnek is kö
szönhető a jó teljesítmény. A 
jó munilm mellett tovább foly
tatódott a müs-i:aki fejlesztés. 
Korszerűbb es?Jkörok álltak 
rendelke?Jésre. Segített az is, 
hogy a korszerű üzemszerve
zés gondolata lassan testet ölt. 
Beleivódik a vezetókbe és dol• 
guzókba. Mi üzemszervezés 
a.latt nem azt értjük, hogy ki, 
hová tartozzon, hanem a fo
iva.matsze-rvezésre gondolunk, 
a.miből a vasúti munka össze• 
tevődik. A munka korszerűbbé 
tételét értjük, amiben a. fel.só, 
közép- és munkahelyi vezetés-

. nek eg11a1"ánt megvan a fel• 
cr.datxi. 

Termésretesen vol1Jak olyan 
lényezók, amik hátráltatták, é6 

Szabó Antal fótitká.r 

ma is hátráltatják munkánkat. 
A nagyon drága é,s nagy:m 
korszerű eszközöknek kihasz
náitsága nem megfelelő. Nem
csak a mozdony, hanem a sre
mélyzet munkaideje is rossz.ul 

van k:ihaS7Jllálva Az üzem
szervezésnek fontos feladata 
ezen változtatni. 

A tehervonati menetrendsze
rúséggel sem dicsekedhetünk. 
A korszerű vasút egyik -iA�cé
je a menetrend. A menetrend
től el térő közlekedés a teher
vonatoknál Indokolatlanul 
nagy és ez sok gondot okoz. 
A menetrendszerűség hiánya 
nagyon sok más dologra is ki
hat. Sok a vonatácsorgás. Az 
utazószemélyzet legnagyoJb 
gondja, hogy sok a meddő ide
je. Nem lehet a pihenőnapo
kat rendszeresen kiadni. Nem 
lehet a budapesti kirendelése
ket megszünte!Jni. Atgonilolt 
üumszervezéssel ezen is lehet
ne segíteni. A kirendelés ha
tártalanul sok morális zavart 
okoz. 

A munkán kívül elégedettek 
lehetünk néhány olyan intéz
kedéssel, ami közös feladatunk 
a MA V vezetésével. Ilyen pél
dául a nőpolitikai határozat 
megvalósítása. A hiányosság 
ellenére is jó folyamat köze
pén vagyunk Ennek folytatá
sa biztató arra nézve, hogy a 
nők jobban érezzék magukat, 
munkájukkal enyhítsék a lét
s-zámgondot. Többet kell még 
tennünk azért, hogy a fiatalo
kat idevonzzuk, hogy az után
pótlást megfelelőképpen biz
tosítsuk. 

A szociális lemaradásokat 
még a IV. ötéves tervben 

pótolni kell! 
V-a:nnak olyan lemarndása

in,k, amit még a negyedilk 5 
éves tervben pótolnunk kell. 
Ilyen az egészségügyi fejlesz
tés. Nem sikerült az óvodai, 
bölcsődei fejlesztésben a kí
vánt mértéket elérni. Gyor
sabb fejlesztés szükséges a nS
politikai, a népesedéspolitilkai 
haitároza.tnak konkirét végre
hajtása érdekében ls. 

A munkaidőcsöklkentést új 
feMogásban szeretném érinte
ni. A Magyar Népköztársaság 
szervezett rendszerében élünk. 
Ebben mindenkinek megvan a 
maga dolga. Nem jó dolog, ha 
ezek összekeverednek. A kor
mány intéükedései nyilvános
ságra kerültek. Ezek az 

MSZMP Központi Bizottsága 
irányelveiből fakadtak. A 
munkaidőcsökkentést illetően 
tánnodáwk élik a Vasúti Fő
osztályt és a szakszervezetet. 
Nagyon szenvedélyesen el is 
marasztalnak berunünket. Első
sorban az igazgatóságok mun
katársai teszik ezt. Hivatkoz
nak arra, hogy a vezető szer
veknél van, náluk .nincs rö
Vidített munkaidő. 

Megvan a nyomós oka, hogy 
miért nem tudtuk csökkenteni 
a munkaidőt mindenhol. Az 
államigazgatási szervekbe··, 
vezető szerveknél hivatalos 
rendeletre történt a munkaidő
csökkentés. A többi szervnél 
keU a.!J,nYi állampolgári fegye-

Az együttes ülés résztvevőinek egy csoportja a beszámolót hallgatja 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

lemnek lenni, hogy most ez a 
határozat, ezt kell tenni. A 
szakszervezet elnökségének · · -
lásfoglalása megvolt, amit 
egyeztettünk a Munkaügyi Mi
nisztériummal, a KPM-mel és 
a Vasúti Főosztállyal. Van egy 
olyan Irányzat: ahol saját eró• 
bő! meg tudjuk oldani, ott 
oldjuk meg. De engedély nél
kül még ezeken a helyeken 
sem lehet. 

Akkor léphetünk csak nagy 
eréllyel fel, ha a mi üzemszer
vezésünk megtesz mindent 
azért, hogy 'azok a munkatár
sak, akik 210 óránál többet 
dolgoznak. azoknál saját ef'ő• 
bál lehessen csökkenteni a 
munkaidőt. Ne feledjük azt 
sem. hogy mindig lesz a vas
úton területenként, esetenként, 
amikor 191 óránál többet kell 
dolgowi. Ilyen a vasút termé
szete. jellege. Ha mi a magunk 
vonalán eleget tettünk, akkor 
felléphetünk és kérhetjük a 
társadalomtól, hogy a túlmun
kát térítse meg nekünk. 

Tovább kell szorgal.maZl!l,j az 
élet- és munkakörülmények 
javítását célzó intézkedéseket. 
A Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság 1968-ban vizsgálatot 
tartott a MA V területén, és el
marasztalt a hiányosságok' t. 
Az újbóli ellenőrzés során 
megállapították, hogy nagy 
javulás és erőfeszítés történt 
felszámolásukra. De találtak 
olyan hibákat, amelyek kíja
vítása egyetlen fillérbe nem 
kerülne. Olyan primitív álla
potok is vannak. omelv<>k 
kizárólag nemtörődömségből 
fakadnak. 

Amilyen javulás mutatko
zott 1973-ban a halálos balese
teknél, olyan ijesztő eddig az 
1974-es helyzet. Az első két 
hónapban 7 va.rutas halt meg. 
Ebből 4 olyan középvezető 
volt, akli'llek feladata lenllle 
ügyelni a rendre és a baleset
mentes szolgálatra. Alkoholos 
állapotot 3 dolgozónál állapí
tottak meg. 

A gazdasági fe1adatolm.m 
kapcsolva a mozgalmi felada
tokról kell említenem néhány 
gondolatot. Az üzemsrervezés 
érdekében a folyamatszerve
zést, az okos célszerúség ..t to
vább kell fejleszteni. Pótolni 
kell a másfél éves lemaradást 
a szociálpolitika, és az egész
sér,ü.gyi beruházásoknál. 

Elő kell készítenl a mu:nka
idócsökkentést. Figyelembe vé
ve, hogy csak akkor tudjuk 
végrehajtani, ha alá tudjuk 
támasztani saját erőből '. 3rté-

nő i'lltézkedéseklkel. Csak e'lr 
után lehet kérni segít.séget 
központi erőforrásokból. 

Folytatjuk a nőpolitikai h'¼
tározat megvalósítását. Az a 
tennivaló, hogy mindenki tö
rődjön az Ifjúságpolitikai ha• 
tározatban foglaltak megvaló
sításával. Nagyon fontos ez az 
utánpótlás szempontjából ls. 

A népesedé6politikai határo
zat végrehajtása a vasútnál 
sokkal nehezebb, komplikál
tabb feladat, mint egy zárt te
rületen. °E;ppen ezért úgy is 
kell dol,gozn unk. 

Fontos feladat az 1974. évi 
bérintézkedések végrehajtása. 
Alapvető követelmény, hogy 
elsősorban a munkások, a vég
rehajtó szolgálat dolgozóinak 
fizetése emelkedjék. 

A munka- és balesetvéde
lemmel még többet kell törőd
ni. A központi vezetőség fel
hatalmazása alapjám bejelen
tem, hogy ahol ezen a téren 
hanyagságot tapasztalunk, kez· 
deményezzük a fele!ósségrB 
vonást. 

A vasúton folyó átalakulás 
magasabb általános és műsza
kri képzettséggel rendelkező 
embereket kíván. A tovább
képzést erőteljesebben kell 
szorgalma21Ild. Minden vezet� 
nek kötelessége az emberek 
tudatának fejlesztése. 

De a még 8 általánost el 
nem végzett mtmkatársaink 
száma is sok. Nem a bizonyít
vány miatt kell a számukat 
csökkenteni, hanem azért, 
mert a modem vasúton, mo
dem gondolkozású, jobban 
felkészült. általános múve't
séggel és technikai képzett
séggel rendelkező emberek 
kellenek. A s-zakszervezetnek 
a kulturális nevelésre, az is
kolák szervezésére. a tovább
képzés ébrentartására még na
gyobb erőt kell fordítani. 

1974-ben már készülünk a 
következő 5 éves tervre. Tár
sadaln,i. üzemi és egyéni ér
dek a jó felkészülés. Ezt segí
ti, ha az 1974-es teljesítmé
nyek jók lesznek, ha a minő
ségi mutatók, az üzemsrerve
zés tekintetében is előre !é
nünk. 

Az 197 3-as év jó vizsaa volt. 
Bízom abban, hogy a vezetők 
és beosztottak, a párt- és moz
galmi szervek, gazdasági veze• 
tök közötti kapcsolat l,ehetővé 
teszí, hogy eredményes 1974 és 
1975 után jó a"lappal kezdhe
tünk az ötödik 5 éves tervhez 
- fejezte be korreferátumát 
a főtitkár. 

DR. PETHES IMRE PB-TITKÁR: 

A vasútnál sem lehet külön 
szakmai és külön politikai érdek 
Dr. Pethes Imre, a Vasúti 

Főosztály pártbizottságának 
titkára emlékeztetett az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak 1971 januári határozatá
ra, amely előírja, hogy a párt
szervezetek hatékonyan Vegye. 
nek részt a gazdasági terve
zésben, a gazdasági munka 
irányításában és a súlyponti 
gazdasági területeket vonják 
be a pártellenőrzésbe. A vas
út különböző kö-zponti Irá
nyító és végrehajtó szervei
nek pártblzott:ságai ennek a 
kötelességüknek a múlt évben 
is eleget tettek. Különös gon
dossá�al. tevőlegesen kapcso
lódtak be a vasút sokirán: ú 
gazdasági tervezésének előké
szítésébe, a gazdasági és mű
szaki fejlesztés irányelvein.ek 
kidolgozásába. 

- A közelmúlt napokban a 
csamópon ti pártbizottságok 
bevonásával a MA V most ké
szülő V. ötéves tervének kon
cepcióját vitattuk meg 
mondotta. majd !gy folytatta: 
- erre azért volt szükség, 
mert a vasút V. ötéve3 tervé
nek kidolgozása m<>gkívánja a 
sokoldalú véleménycserét, a 
távlati elképzelések és .z igé
nyek egyeztetését. A vita so
rán a koncepció kialakításánál 
a népgazdaság általános társa
dalmi, gazdasági fejlődéséből 
indultunk ki. Megvizsgáltuk a 
fejlődés vasúti vonatkozásait. 
Kötelességünknek tartottuk, 
hogy messzemenően fig)elem-

Dr. Pethes Imre, a pártbizott• 
fiág titkára 

be vegyük a vasutas pártbi
zottságok véleményét, különös 
tekintettel a hatáskörük sre
rint illetékes szakterületek fej
lesztésére. 

Ezzel kapcsolatban arra 
hívta fel a vasút különböző 
szakterületein, szolgálati he
lyein munkálkodó pártszerve
zetek figyelmét, hogy ne->n le
het külön szakmai és külön 
politiloai érdekeket előtérbe 
helyezni. A vasútüzem különö
sen megköveteli az egységes 
vezetői döntést és azok egysé
ges végrehajtását. A:z. utóbbi 
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években eokat fejlődött és 
megerősödött a párnszerveze. 
tekben a hálózati szemlélet és 
a hál<nati érdek egységének 
felelőssé,iérzete. 

- E tevé'.:enyúgiik támogo.. 
tásával azt is el akarjuk érni, 
hogy kommunista vasu�asa
inknak legyen szava az uzem 
mindennapi ügyeiben, a he
lyes állásfoglalás és magatar
tás kialakításában, a tlsztáw 
vitákban. Azt a,karjuk., hogy 
a kommunista vasutasok ne 
hunyjanak szemet, ha rendel
lenességeket vesznek észre é3 
szálljanak szembe a ferdíté
sekkel. a fegyelem lazítását, a 
kötelességteljesítés gyöngjtését 
célzó demagógiával. E71t tart
juk a közösségi felelősségérzet 
igazi megnyilvánulásának. 

A MA V szervezési munka
programjának végrehajtásá• 
ban a pártszervezetekre há
ruló feladatokról beszélt ez• 
után Pethes Imre, hangoztatva, 
hogy a párts-�ervezeteknek eb• 
ben a tekintetben felvilágo
sító- és mozgosító munkát kell 
kifejteniük. Mint mondotta, 
azért hangsúlyozza ezt, mert 
itt-ott találkozni a szervezési 
feladatok végrehajtását aka
dályozó jelenségekkel, ame
lyekbe nem egyszer fejlődést 
gátló értelmezési, szemléleti 
zavarok és helytelen á!láspon• 
tok Is bele vegyülnek. A hely. 
te!en nézetek és szemléletek 
elleni következetes fellépéa 
feltételezi, de meg is követeli a 
párttagság egységes állás• 
pontjának kialakítását, de a 
párttagok és a pártonkívüliek 
közös összefogását is. 

A szervezési intézkedések• 
ról szólva hangsúlyozta, hogy 
erről és a vasút fetadatairól 
ren.dszeresen és tárgyilagosan 
kel! tájékoztatni a dolgozókat. 
Agitációs munkánk egyik leg• 
fontosabb része az elért ered
mények tudatosítása, az üzem
és munkaszervezés politikai éf! 
gazdaságpoliUkai jelentőségé
nek elvi megértése, illetve a 
vasútüzem fejlesztésével és 
feladatalval, fő célkitGzéseivel 
összefüggő kérdések. megma
gyarázása. Ezek a feladatok a 
társad al.mi erők széles körti 
bevonását kívánják és ebben a 
vasutas pártszervezeteknek el• 
sőrangú kötelességü>k, mozgo
sító feladatuk van. 

A pártszervezetek ,;lazdaság
szervezó és ellenőrző munká
jána,k további feladatai között 
említette még a közlekedés
politikai koncepció és a szer
ve'Zési tevékenység kapcsola
tának folyamatos vizsgálatát, 
az üzemi folyamatok korsze
rűsítésével való foglalkozást, 
az automatizáció, a számítás
technika alkalmazási ütemé
nek meggyorsítását, a káder
utánnótlást, a szakemberkép• 
zés és továbbképzés, a vezető
képzés tennivalóit, az élő 
munka hatékonyságának nö
velését. 

A vitában kileneen szólalrak 
fel. A felszólalások sok helyes 
észrevételt, javaslatot tartal• 
maztak a vasút szállítási mun
kájának további erősítésére, a 
szociális gondoskodás fokozá· 
sára. a járműjavítás anyag
ellátási nehézségeinek kikü
szöbölésére, a Jó munkahelyi 
légkör megteremtésére. a la• 
káshelyzet folyamatos javftá• 
sára, az egészségügyi ellátás 
tökéletesítésére, az oktatás 
korszerGsí�. az utast"-llátás 
kultúráltságának szorgalmazá• 
sára, a záhonyi beruházási 
program felülvizsgálatára és 
végrehajtásá,nak gyorsítására. 
Hangot kapott a vitában a 
verseny tisztasága és az is, 
hogy a,z igazgatóságok verse
nye jól szolgálja-e az egész 
hálózat érdekeit. 

A felszólalásokban felvetett 
kérdésekre Urbán Lajos ve
zérigazgató. Szabó Antal főtit
kár, ma_id dr. Pethes Imre vá
la-raolt. Az e!(Yilttes ülés végül 
elfogadott két javaslatot. Ki
mondta. hogy köszönetét f Pjezl 
ki minden vasutas dolgozó'l!ak 
az 1973. évi jó munkájáért, a 
kiváló eredményekért és kéri 
őket, hogy az 1974. évi szállí
tási feladatok végrehajtásáTa 
is tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt. Kimondta továbbá: 
felhívja a vasúti munkahelyek 
gazdasági és mozgalmi veze
tőit, szerveit, tanulmányozzák 
az MSZMP Központi Bizottság 
március 19-20-i ülésének ha
tározatait és azok szellemében 
munkálkodjanak. 

Az együttes ülés végezetül 
elfogadta az írásos tájékozta• 
t.ót és a MA V intézkedési ter
vét azokkal a korrekciókkal. 
amelyeket Urbán Lajos verer
lgazga,tó szóbeli kiegészítőjé
ben terjestett elő. 
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A „K/SJUBILEUM 11 ÉVÉBEN A kivívott megbecsülés nyomában 
Több mint egymillió kocsit 
dolgoztak fel Szoln.okon 

DOMBÓVÁR ALLOMÁS VEZETŐI ELISMERÉSSEL BESZÉLNEK 

A NŐK HELYT ÁLLÁSÁRÓL 

Amikor legutóbb Dombóvá
ron jártam, éppen a nőnap 
méltó megünneplésére, a nő
dolgozók köszöntésére készül
tek a kiváló csomópont párt
és szakszervezeti bizottságán. 

A múlt év december 16-án 
múlt öt éve, hogy üzembe 
helyezték az új szolnoki ren
dezőpályaud vart. A csöndben, 
minden hivalkodás nélkül 
megért „kisjubileium", öröm
ünnepet hozott a pályaudvar 
dolgozóinak. Az ötödik évben 
rekordot értek el: több mint 
egymillió kocsit dolgoztak fel. 
Mégpedig úgy, hogy közben 
csaknem állandóan 35-40 
vasutas hiányzott a rendező
böl. 

Asszonyok 

a vezérlőasztalnál 
- Kezdettől fogva nagy 

kedvvel, odaadással tanul itt 
mindenki - mondja Bfró Fe
renc állomásfőnök-helyettes, 
akinek reszortjába tartozik a 
rendező-pályaudvar irányí
tása, munkájának felügyele
te -. A nőket azé1't emelem 
ki, mert ők ma már olyan 
munkakörökben is helytáll
nak, ahol az első években ki
zárólag férfiak dolgoztak. Itt 
van például a gurítóberende
zés vezérlőasztala. Tavaly lét
számhiány miatt sűrűn akado
zott a szolgálat beosztása. Ek
kor arra az elhatározásra ju
tottunk, hogy a vonatátvevői 
munkakörben dolgozó nők kö
zül választunk ki néhányat 
a gurítóberendezés kezelésének 
elsajátítására. összehívtam a 
dolgozókat, ismertettem ve
lük az elgondolást és a nőket 
mindjárt meg is kérdeztem, ki 
érzi magát képesnek a nehéz, 
felelősségteljes munkára. A 
férfiak közül szinte kivétel 
nélkül mindenki ellenezte, 
hogy a gyöngébb nem képvi
selőit ültessük a vezérl6a&ztal
hoz. Azzal érveitek, hogy ott 
még a jól bégyakorolt, edzett 
idegzetű férfiaknak sem köny
nyű megfelelni a követelmé
nyeknek. De ez nem zavarta a 
bátor asszonyokat és nyomban 
többen is jelentkeztek. Közü
lük választottuk ki Lukács 
Andrásné, Molnár Lászlóné és 
Guba Andrásné vonatátvevő
ket, akiket alkalmasnak talál
tunk a gurítóberendezés keze
lésének megtanulására. Vá
lasztásunk szerencsés volt 
mert ma már mind a hármar: 
szorgalmasan tanulják a be
rendezés kezelését. 

A toronyban éppen Lukács 
Andrásnét találjuk a vezérlő
asztal előtt. Retkes István tér
főnök úgy mutatja be a fiatal
asszonyt, mint aki máris jól 
halad a berendezés kezelésé
ben, pedig csak januárban 
kezdte el a tanulást. Ezer
ötszáz kocsival dolgozik egy 
műszakban, a befutástól füg
göen. Mint mondja megsze
rette ezt a munkát és jó 
kedvvel csinálja. Most kocsi
átvevőként kétezer forintot 
keres, de amint levizsgázik, 
várhatóan 250-300 forinttal 
emelkedik a fizetése. Műszak 
után otthon is akad dolga a 
háztartásban. Férje Nagyká
tán, a pályafenntartásnál dol
gozik, 8 éves kisfiuk a nagy
;myjánál van, míg ő szolgála
tot teljesít. 

A Selexnél dől el 
a gurítási tefesítmény 
- úgy tűnik, már a fér

fiak is megbékéltek, s bizako
dással várják, hogy Lukácsné 
és asszonytársal levizsgázza
nak. Amíg ez be nem követke
zik, a létszámhiány csak 
részben enyhül, emiatt az ott 
dolgozók nagyon nehezen kap
hatják meg pihenőnapjaikat. 
Sokszor csak úgy, hogy hét 
végén Retkes István, Halasi 
Zoltán és Varga József tér
főnökök vállalnak szolgálatot 
a gurítóberendezésnél. · Csak
nem minden héten szükség 
van áldozatkészségükre. 

A pályaudvar másik rend
kívül fontos munkahelyén, a 
MA V hálózatán egyedül álló 
Selex-berendezésnél többségé
ben ug11ancsak nők dolgoz
Mk. Ők állítják kJ ezen a 
gyors adatelosztó géprendsze-

ren a gurítási rendezéshez, 
vonatindításhoz szükséges ok
mányokat, lyukszalag és lyuk
kártya segítségével. A modem 

régi szolnoki vasutasok, össze 
tudják tehát hasonlítani az 
új rendezőt a régivel. 

gépi okmánykészftési mód át-
s• 

, 
tekinthetőbbé teszi a rendezé- IZtonsagos 
si jegyzéket. A Selex-nél dól 
ez tehát végeredményben a munkakörüfmények 
gurítási teljesítmény. Ugyan-
is, ha a jegyziék jó, akadáily- - Harminc éve dolgozom a 
talan és gyors a gurítás folya- vasútnál, de mondhatom, eny
mata, ha hibás, akadozik, nyire még sosem éreztem ma
meglassul a gurítás. gam bíztonságban mint most 

Retkes István szerint a Se- - mondja Gömöri István -. 

!ex-munkát mintha egyenesen Régen az előcsúszózás élet
a nőknek találták volna ki. Az veszélyes művelet volt a sarus 
ő aprólékos pontosságuk, szor- mesterségben, most ezt elin

galmuk, figyelmük nagyon jól tézi az automata vágányfék. 

érvényesül a berendezésnél. Reánk csak a kocsi megállltá

De a sok nő mellett, akik kö- sa marad. A régi rendezóben 
zül Soltész Lászlóné, Palágyi évente 2--3 esetben lehettem 
Ferencné és Bereczki István11é tanúja, hogy a guruló kocsi 
tűnnek ki leginkább munká- fejsérülést okozott valamelyik 
juk;kal, az egyetlen selexes fér- társamnak. öt éve, amióta itt 
fi, Tóth János is megállja a vagyok, ilyen balesetről nem 
helyét. tudok. 

A selexesek azt is elmon- Még valamit érdemes följe-
dották, hogy nehéz munkájuk- gyezni az új szolnoki rende
nak nincs meg a kellő anyagi zőról: dolgozói a korszerű be
elismerése. Mivel a munkakör rendezésekhez nagyobb isme
teljesen új, még nem sorolták f'eteket igyekeznek szerezni. 

- Háromszáznyolcvan leány 
és asszony dolgozik nálunk 
- tájékoztatott Tóth Ferenc, 
a nagyüzemi pártbizottság tit
kára. - Munkájukkal nagy 
megbecsülést vívtak ki vala
mennyien, s ennek alátámasz
tására megemlíthetem, hogy 
például Dombóvár-Alsón csak 
nők teljesítenek rendelkező 
forgalmi szolgálattevőként 
szolgálatot. A mai napon kö
zül ük Lukács Márta vesz részt 
a vasutas-szakszervezet pécsi 
területi bizottságán rendezett 
nőnapi ünnepségen, hogy át
vegye a jó munkájával kiérde
melt igazgatói dicséretet. Raj
ta kívül többen is hivatalosak 
ezen az ünnepségen csomó
pontunkról, így a forgalmi 
szakszolgálattól Gál Gézáné, 
ózdi Edéné, a vontatástól Mát
rai KároYné, Horváth Sán
dorné, Rajna Józsefné, a szer
tártól Berta Györgyné, az épí
tési fónökségről Ormosy La• 
josné. Helytállásukért okleve
let és jutalmat kapnak ..• � Agnes rendelkező forga.iml 87,0)gálattevö 

(A szerző felvétek) 
be őket a nomenklatura sze- Bíró Ferenc állomásfőnök-he- ' 
ri.nti bérkategóriába és tá1>- AKT/VIT AS, pártbizottság tagjai, ismét né-
gépirői.-kezelői beosztásnak lyettes maga jár elöl jó pél-

gyen a városi tanács választott 
megfelelő fizetést kapnak. dával, a Közlekedési és Táv- TETTREKÉSZSÉG tagjaként képviselik a lalcos-
Elégedetlenségük másik oka, közlési Műszaki Főiskola sze- ság érdekeit, Szeltucz Jánosné 
hogy a szomszéd állomásoktól gedi karának esti tagozatán A nők helytállásának szám- a megyei pártbizottság tagja. 
kapott táblázatos vonatelemzé- üzemmérnöki diplomát szer- ta,lan példáját is megemlítette A szakszervezeti tisztséget be
sekben sok a hibás kocsiszám, zett. A fiatalok közül többen a csomópont párttitkára. Töb- töltő nőket is ide számítva, 
elég gyakran rossz a rendelte- követik példáját: Baricsa Bá- bek között, hogy a vonatátve- összesen 129 leány és asszony 
tési állomás iránypontjának lint rendelkező-szolgálattevő, vöi. munkakörben dolgozó Iá- tevékenykedik társadalmi 
megjelölése. Ezek a hibás ada- Bathó Sándor és Retkes Ká- nyok, fiatalasszonyok egy-egy funkcióban, választóik bizal
tok ,.kibuknak" a Selex-rend- roly vonalfelvevők most vég- szolgálatban 25-30 kilométert mából. 
szerben és ílyenkor az egész gyalogolnak a vágányok kö- Az aktivitás, a tettrekészség 
b d é l 'll • h, t zik a főiskolát. Ha majd meg- "tt é z· 

, '!tó eren ez s ea , erosen a - zo , s e ismeresre me an persze önmagában a nőknél ráltatva a rendezési jegyzékek szerzik diplomájukat, a helyet- végzik szolgálatukat a vonat- sem elég, ha nem párosul kelösszeállítását, Az elemzések tes főnökkel együtt már négy vezetői beosztásban utazó nők lő tudással és politikai tájéko-
24,5 százaléka rossz. Egy-egy üzemmérnöke lesz Szolnok- is. Társadalmi tisztséget szin- zottsággal. A Dombóváron dol-lyukkártya kijavítása 50 má- rendezőnek. tén sok nő tölt be Dombóvá- gozó vasutasnók közül huszon-
sodpercbe telik és mivel szá- Szász Ferenc rott. Négyen a csomóponti ketten most is szakmai tovább-zával kell őket javítani, el- képzésen vesznek részt napi 
képzelhető, hogy órákat sza- ,---------------------------1 munká;uk mellett, ezenkívül 
kít k1 a folyamatos össze-. huszonegyen elvégezték már 
állításból. Különösen Záhony Átlagon felu··1·1 eredme'nyek a marxista középiskolát, sőt állomás és Fényeslitkére pa- hatan a marxista leninista esti naszkodnak a szolnoki selexes a m·1skolc 1· vontata'sna'I egyetemet is. A szocialista asszonyok. Husronnégy órán- brigádokba tartozó 266 nő 
ként, gyakran háromezer adat ugyancsak rendszeresen képzi 
is érkezik a záhonyi körzetből, A miskolci vontatási főnök- A rendeletek ismerete, a gyors magát, a vállalásoknak meg-
tele hibával. ség adminisztratív dolgozói és hatékony ügyíntézés lcedve- felelő szinten. A helyi párt

A toronyban nehéz 

11 szofaálat 
Tévedés lenne azt hinni, a 

selexesek, meg a gurítóberen
dezéshez alkalmasnak talált 
nők példájából, hogy a szol
noki rendezőn most már nő
uralom van és csak ők dol
goznak jól. A klasszikus vas
utasmunka irányító és végre
hajtó helyein férfiak állnak. 

első negyedévi munkaértékez- zóen hat a fi.1Ji.kai dolgozók alapszervezeteknek 41 tagja 
letükön megelégedéssel hall- hangulatára, munkakedvére. nő, s a KISZ-szervezetbe 54 
gatták a beszámolót, hogy A vontatási fónökség admi- lány, illetve fiatalasszony tar
szolgálati helyük átlagon fe- nisztratív dolgozóinak 90 szá- tozik. 
lüli eredményeket ért el az el- zaléka vesz részt a szocialista Tóth László, a szakszervemú.!t évben. A 100 elegytonna- brigádrrnozgalomban. Az érte- zeti bizottság titkára elmondta, kilométertiervet 104,92 ; az egy kezleten keriilt sor az 1973. é-Vi hogy a nőpolitikai határozatok korszerű tehervonati moz.- vállalások teljesítésének az ér- következetes megvalósításáért donyra eső elegytonna-kilomé- tékelésére, amelynek alapján a sokat tesznek az állomás és a tertervet 105,05 ; a fajlagos ön- részvevők a Kandó Kálmán, a csomópont vezetői. költségi tervet 105,82 száza.lék- Május 1., a Martos Flóra és a 
ra teljesítették. Tyereskova brigádokat fogad-

Ezekhez az eredményekhez ták el a kitüntető szocialista 
az adminisztratív dolgozók is brigád cím elnyerésére. 
jó munkával járultak hozzá -
állapította meg a beszámoló, Fekete László 

Bepillantás egy nagyállomás életébe 

VÁLTOZÓ SZEMLÉLET 
- Az egyenlő munkáért 

egyenlő bért elve nálunk ko-
rábbán sem nőpolitikai kérdés 
volt, hanem a szocialista bére
zés mindenkire egyformán 
vonatkozó T'észeként tekintet
tük - szólt az szb-titkár. - A 

Rákosrendező állomáson a brigádmozgalccmban is érezteti nőpolitikai határozatok érvé
közelmúltban termelési tanács- hatásáL nyesülését sokkal inkább a 
kozást tartottak, amely::iek Mindezek ellenére a feb- maradi szemléletek felszámo
keretében az állomás vezetfö ruár 19_én megrendezett szel- lásánál biztosíthatjuk. A női 
ismerteti.ék az 1973-as eszten- lemi vetélkedőn aktívan részt szolgálati feljebbvalót most 
dő eredményeit. Foglalkoztak vettek a brigádok. A jól elő- már a beosztottként dolgozó 
még a baleseti helyzettel és a készített vetélkedőn 7 brigád férfiak is fenntartás nélkül el
szocialista brigádmozgalom 3, tagja mérte össze tudását. ismerik, tisztelik, vagy például 
időszerű kérdéseivel. Az érté- Ezúttal a Petőfi brigád került ha nő a beosztott, a férfi 
kelé6ból kitűnt, hogy a célki- ki győztesen. feljebbvaló nem kezdeményez 

ismét meg kellett mosdatni 
stb. Különben az is a dombó
vári vasutasok közös érdeme, 
hogy óvodánkat fél évvel ez
előtt harmínc hellyel sí.került 
bóvitenünk. Megkülönböztetett 
módon igyekszünk minden 
támogatást megadni annak � 
nyolc nálunk dolgozó édes• 
anyának, aki há1'om, meti:e 
ennél több gyermeke nevele
séröZ gondoskodik, egyedül, 
Hiszen még az egy-két gyer
mekes egyedülélő anyák rés1Jé-. 
re is maximális segítséget kell 
adnunk ... 

Monori István állomásfőniilkl 
nem fukarkodott a női be
osztottak dicséretével. amikor. 
belekapcsolódott a beszélgetés-. 
be. 

- Altalában tisztában Ta� 
gyunk azzal, hogy a vasúti 
szolgálatban a nők teherbírása, 
fizikuma gyengébb, mint � 
férfiaké, mégis csodáljuk, hogy 
néha képesek velünk egyen� 
rangú helytállásra, sót oly., 
kor-olykor túl is tesznek raj� 
tunk. Az otthon végzett mun� 
kát figyelembe véve, ez min
denképpen így van. Rápoltl 
Ilona például hosszú éveken 
át a férfiakkal együtt látotli 
el váltókezelői szolgálatot, 
amelyhez még most is ragasz-, 
kodna, de a nők védelmébeq 
hozott központi rendelkezé!I 
alapján könnyebb munkakör„ 
be helyeztük, átmenesztőnek, 
ő egyébként a szakszervezeti 
bizottságnál is mindvégig ki• 
emelkedő társadalmi munkát 
végzett, Dombóvár-Alsóq 
ugyancsak kitűnően, két éve 
balesetmentesen dolgoznak 
lányaink és a közbeváltó Gön• 
döcs Vilmosné. S még hosszan 
említehetném a neveket, de 
ehelyett csak annyit jegyzek 
meg, hogy az áll.omáswwhoz 
tartozó szolgálati helyeken az 
elkövetett fegyelmi vétségek 
százalékos aránya jóval kisebb 
a nőknél, mint a férfiaknál. 

FRISSEN SZEDETT 
HÓVIRÁG 

Közéjük tartozik Czinege 
Vince rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, akit éppen szol
gálabban találtunk a féktorony
épület negyedik emeletén, a 
forgalmi iroda vezérlőasztalá
nál. Mint vasutas egyidős az 
új rendezővel. 1968-ban t•égez
te el a vasútforgalmi techniku
mot, azóta dolgozik Szolnokon 
és másfél éve tölti be a f'en
delkezói munkakört. Talpra
esett, ügyes fiatalember, aki a 
IE'e:nehezebb helyzetekben is 
föltalálja magát. Bonyolult 
rendezési problémák meg
oldására is képes, főként, 
amikor dugig van a pálya
udvar feloldozásra váró ko
csikkal. Nehéz szolgálat ez, a 
11.appaU 1500, az éjszakai 1700 
1800, vagy még ennél is na
gyobb kocsi.forgalom alaposan 
próbára teszi a rendelkezőket. 
A vezetők úgy próbálnak eny
híteni terhükön, hogy válta
kozva két szolgálatban mint 
rendelkezőt, kettőben pedig 
a magas fogadói térfelügyelő
ségen mint forgalmi szolgálat
tevőt foglalkoztatják őket, az 
érkező vonatok átvételénél, 
irányításánál. 

tűzéseket 8 kiváló főnö';ség fegyelmi felelósségrevonást, 
cím elnyeréséhez szükség"!ll Külön említést érclemel még amikor a kisgyermekes édes- Van persze egy olyan lcörűl• 
szint felett teljesítették. !gy a fiatalok által végzett társa- anya késve jelentkezik szol- mény, amivel egyáltalán nem 
például a napi átlagos kocsi dalmi munka: Az ifi/, tevéke- gálatba, mert gyermeke meg- elégedettek az állomás vezetői. 
ki- és befutást 1950 helyett 2066, nyen részt vettek a ke1'-ülf;t 

betegedett, esetleg nyűgösen Ez pedig a nődolgozók SZO• 
a korszerű mozdonyfordulót, parkositásában és az állomas 

ébredt, óvodába indulás előtt ciális ellátottsága. Az elavult, 
az irányvonatképzést, a teher- környékének CSinoSitásában. régi épületek adottságaiból 

Többségében férfiak a tagjai 
a rendező tíz szocialista bri
gádjának. A sarusoknál Gö
möri lstván, Telek Balázs és 
MészáTos ll. Fe1'enc az éppen 
szolgálatos Zalka-brigád tagjai 

kocsiraksúly-kihasználást is a .---------------------------1 származóan nincs nöi fü.f'dő 
kitűzött 100 százalék fölött és öltözö, csak a távolabb fek• 
teljesítették. /1,f. ,1 ,1, 'J-, ,1 ,& Vlí'IT -�J •:1, 

Ítfá 1 
vő laktanyában. Ezen segíteni, 

A néhány kiragadott példa 1,iOZu'Ollf1ilw1ietie" - n.JtJ1.J•V,;tlllOASe5f,'IJ. bizony még a jövő feladata. 
is biwnyítja, hogy az állomás Az azonban bizonyos, hogy a 
dolgozói a feszített tervfelada- Tizenháromezer munkaórás gató elismeréssel beszélt a tia- mo�oha szociális körülmé-
tokat becsülettel teljesítettél<'.. vállalást teljesítettek a szolno- talok és időrebbek ii66zefogá- nye közötti helytállás méc 
Nem sikerült viszont teljesíte- ki ;ánnűjav!tő dolgozói azál- sáról, a mintegy évi 5,3 mil:ió indokoltabbá teszi a nők 
ni az egy kOC6ira eső sérülések tal, hogy KISZ-védnökséggel forintos megtakarítást eredmé- megbecsülését. 
forintértékét, ez az érték a elkészítették a vontatójármű- nyező vállalkozásról. Ennek egyik kifejezéseként 
vállalt 20-ról 24 fillérre emel- vekhez már régóta nélkülözött Kanyó Sándor, a ••árooi adták át a férfiak munka
kedett. A kocsisérülések száma mozdonvhídmérlegeke+. A KISZ-bizottság titkára k.itün- tá�snőiknek a szerény, nónapl 
1972-höz viszonyítva a dupl�- KISZ-fiatalok a háromhón _ t,etéseket és okleveleket adott ajandékokat, köztük minden
jáTa, 81-re n6tt. A beszámoló- át a munkában élenjáró fiata- kinek egy-egy Nők évkönyvét. 
ból kitűn,t, hogy a veretóknek pos épfté6i időszakban mintegy 

toknak. A 3-as alapszPrvezet jutalomtárgyakat. S hogy as 
gondot okoz a létxszámhlány, 5ooo óra társadalmi munkát KISZ-fiataljainak Kozma Jő- ajándékozásra több pénz ma• 
mert a megszabott 643 helyett végeztek, s a március 21-én zsef, a járműjavitó KISZ�bi- radhM!SOII. a hóvirágot a fér-
105 fővel kevesebb, 538 volt tartott ifjúsági na,ggyúlésen - zottságának titkára nyújtotta fiak „testületileg" a közeli er-
az átlagoo doll?ozólétszám .. \ a hídmérlegek átadása alkal- át a legjobbakat megillető dőben szedt6k. 
létszámcsökkenés a szocialista mából - Ambrus János Igaz- vándorzá6zlót. Jurkievicz Tibor 
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Tudósítóink íriák : 

A szellemi vetélkedő részvevői 
le/fedezték a könyvtárak' ,,kincseit'' 

A debreceni vasútigazga.tó
ság legjobb szociaUsta brigád
jainak vetélkedöjére a Debre
cen csomóponton megtartott 
elődöntöbiil az első és a má
sodilc helyen végzett Teleki 
Blanka brigád, illetve a Mar
tos Flóra brigád jutott be -
t;•dósitotta szerkesztfüégünket 
Czeglédi Sá.ndor szb-iitkár. 
Emlékeztet azonban levelében 
arra is, hogy HR.idú-Bih�r 
megyében immár több éves 
múltra tekint vissza a külön
böző vállalatok. üzemek, in
tézmények, állami gazdaságok, 
termel&szövetkeze!ek szocialis
ta brigácljainak Korunk való
sága címmel m�ghírdetett 
szellemi vetélkedője. amit ter
n1;:!'S�etes2n a-z idén is megren
dezne!{, és amelyen a vasutas 
brigádo� ugyancsak évről évre 
kiválóan szerepelnek. A vasúti 
swlgálati helye!,en folyó ve
tzlk�foarozat az idén sem 
VGnta el a Korunk valósága e. 
versenyről a figyelmet. sőt -
a csomóponti döntőn harma
dik és negyedik helyet elért 
vasutas szocia.lista brigádok 
jogot szereztek a,·ra, hogy a 
megyei vetélkedőn fo!ytassá.k 
sikeres szereplésüket. 

Nemrnk a J,z/yezés 
számít 

A Debrecen állomáson lezaj
lott csomóponti vetélkedőn 
egyábként 27 brigád 135 tag-ja 
versenyzett, ezenkívül a Deb
recen-Vásártér és Nyírábrány 
állomáson megrendezett vetél
kedőn is 1 1  brigád 55 tagja 
küzdött a továbbjutásért. A 
szakszervezeti bizottság és a 
szolgálati vezetés - értékelve 
a brigádok kiváló felkészül tsé
gét - 1 0  OOO forint jutalmat 
osztott ki a versenyző brigá
dok között. 

Szerencs állomásról Németh 
Pál tudósítónk így méltatja a 
Vasutasok Szaks:rervezete és a 
MAV Vezérigazgatóság felhí
vására országszerte zaj.tó ve-
télkedősorozatot: • 

A Landler Jenő Járműjavító szocialista brigádvetélkedőjére 
a Testvérisé;r Sportegyesület sportcsarnokában került sor. Az 
o�:rtályok, műhelyek vetélkedőjén indult 145 brigádból a leg
.i"hb 8 jutott a döntőbe, melynek „játékvezetője" Szilágyi Já
nos. ismert rádióriporter volt. Az első helyet a Kaszás Pál ve
z<Jtte Gorkij brigád szerezte meg, második az Ady Endre bri
r:íd, ,,ezctöje Galambos Ferenc. Harmadik a Martinovics Ignác 
brlsád, vezetője Kőfaragó Csaba, Képünkön ő válaszol a kihú-

zott kérdésre. 
(Gyergyói János felvétele) 

sági versenymozgalom ered- gádok nevét és látható a te
ményeit. Ez alkalommal a remben 18 nyitott könyv: a 
Sz:ikma ifjú mestere címet 1 3. szocialista brigá.dok kiállított 
a Kiváló ifjú szakmunkás ki- n:ip!ói. A versenyzők és az 
tüntetést 2, a Kwaló 1fjúmun- érdeklődők latolgatják az �sé
k.ás címet 1 fiatal nyerte el a lyeket, am int a színes tá':>lá
s�om):>athelyi vontatási főnök- ró! m ig a verseny kezdete 
sel!;nel. előtt leolvassák a naplóért és 

FoJas Pál Szegedről, a az önértékelésért kapott indu-
MA V Munkás.,"zá!ló kultúr- ló pontokat. Vigh László, az 
termébó! küldött beszámolója építési főnökség vezetője, 
valóságos helyszíni riport: egyben a zsüri elnöke meg

,,A szentesí építési fönökség
hez tartozó szolgálati helyek 
szocialista brigádjainak szelle
mi vetélkedőjén vagyunk. A-z 
asztalokon táblácskák mutat
ják az ott helyetfoglaló bri-

nyitia a szellemi tornát . . .  " 

Motorszere;ők az élen 
Sajnos, helyszűke miatt nem 

idézhetjük végig a n égyolda
las tudósítá6t, csak néhány 

A FÉLSZÁZALÉKOS ALAPBÓL 

mondatot ragadunk még ki be
lőle: 

,,A brigádok felkészítése so
rán elötérbe helyezték a vasút 
történetét és a társszalgálati 
ágak megi,smerését . . . A k?1,
turális témakörből vett ker
dések egyaránt szórakoztattak 
és neveltek . . . A verseket, 
versrészleteket Bíró Józsefné 
szavalta. Sok villámkérdés tar
kitvtta a v�télke<.!ót. Akik az 
operarászletek felismerésétől 
féltették a munkás-brigádokat, 
csakhamar megnyugodhattak. 
A kiváló magnófelvételeket dr. 
Radics Jánosnak köszönhet
tük. A többi technikai munka
társ - Frányó Ferencné, Nóg
rádi Sándor és KorO'm Péter 
úgyszintén mindent megtett a 
vetélkedő zavartalan lebonyo
lítása érdekében . . . Ebéd után 
a politikai kérdések következ
tek, s ekkor ismét remelrnlte.1< 
a szocialista brigádok . . . A 
vetélkedő végülis várakozáson 
felüli eredményt hozott " 

A legjobb eredményt a mo
torszerelö szakmunkásokból 
álló Makarenkó aranykoszorús 
szocialista brigád érte el. Má
sodik lett a Dózsa szocialista 
brigá.d, a MÁV kiváló brigád
ja cím birtokosa. Tagjainak 
többsége hegesztő szakmun
kás!rent dolgozik. A területi 
középdöntőn ez a két brigád 
képviselt majd a s zen tesi épí té
si főnökséget. Ezenkívül a zsü
ri különii6en nagyra értékelte 
a pályamunkásokból álló Sza
badság és Vörös Október bri
gád tudását az egyszerű, de a 
lényeget tömören küejezó fele
letekért. 

Az építési fönökség a hat 
legeredményesebben verseny
zö brigádot 12 OOO forint juta
lomban részesítette, 

2 5  ,6 mi l l ió forintot fo rdítottak 

készpénzsegélyek kif izetésére 
ták. A kórházi ápolás alatti 
kiegészítő segély összege 
ugyanis 10,5 millió forintot tett 
ki. Jelentős volt a hosszú ideig 
táppénzes állományban levő 
dolgozóknak nyújtott· segítség 

vaJ az aLap tagjainak seg,élye
zését, egészségügyi ellátását az 
elmúlt évekhez hasonlóan to
vább bővítette. 

Rajnai Re7lSÓ 

1974. ,\PRH,TS l. 

Tartalmat adtak a hármas jelszónak 

Lapunkban gyakran adunk 
helyet olyan írásoknak, ame
lyek egy-egy szocialista brigád 
életéről, munkájáról számol
nak be. Különösen örömmel 
tesszük ezt, ha sikerekről és 
kiemelkedő eredményekről ad
hatunk hírt. A krisztinavárosi 
pályafenntartási főnökség lét
számába tartozó Vásárhelyi 
Pál szocialista brigád vezető
je is jó eredményekről szá
mol be. Mint az Orendi Mihá.ly 
leveléből kitűnik, brigádja az 
elmúlt évi vállalásainak maxi
málisan eleget tett, sót több 
esetben túl is teljesítette azt. 
fgy például hárman jelentkez
tek a Marxista-Leninista 
egyetemre, míg a vállalásuk
ban csak egy személy szere
pelt. 

Steiner János, Zalavári 
Sándor és Szász András, 
Orendi Mihály vezetésével 
harminckét főt készített elő a 
MA V felépítményi karbantar
tó szakmunltásvizsgára. A se
gítség annyira hasznos volt, 
hogy mindenki sikeresen vizs
gázott és ezzel a budapesti 
igazgatóság pályafenntartási 
főnöltségei között a szakmun
káslétszámot tC1kintve a har
madik helyre kerültek. A bri
gád életében hagyomány, hogy 
a dolgos évek után nyugdíjba 
vonuló munkatársak tisztele
tére kis ünnepséget rendeznek. 
fgy történt ez legutóbb Is, 
amikor Horkai László műsza
ki felügyelőt búcsúztatták, 
akit szép ajándékkal leptek 
meg. 

Baráti beszélgetés 
szabadságos édesanyákkal 

Jelenleg '!legyven.hárman 
vannak gyermekgondozási sza
badságon Debrecen állomás 
nódolgozói közül. Őket hívta 
össze legutóbb egy kis besz&'.
getésre a 52ak5zervezeti biwtt
ság. 

Czeglédi Sándor szb-ti tkár 
és Fekete Sándor állomásfő
nök ismertette az állomás 
múlt évi eredményeit, ame
lyekhez az ott dolgozó 340 
vasutasnó munkája is jelentő
sen hozzájárult. A párt népese
déspolitikai határozatát, az ez
zel kapcsolatosan khdott ren
delkezéseket ismertette ezután 

az asszonyokkal Czeglédi Sán

dorné, az állomási pártszerve
zet nófelelőse. Ezt követően dr, 
L:ijtai Ildikó, az állomás 
üzemorvosa beszélgetett az 
asswnyokka: az őket legin
kább érintő egészségügyi prob
lémákról. 

A nemzetközi nőnap alkal• 
mából a szakszervezeti bizott
ság nőfelelóse, Török Györr,11-
né, köszöntötte ezután a gyer
mekgondozási szabadságon le
vő elvtársn\'>ket és átadta ne
kik a szakszervezet ajándékai-!, 
majd megvendégelték a talál
kozó részvevóit. 

Szegedi értéke!és a kollekfív szerződés 
végrehajUsáról 

A szegedi Igazgatóság és 
szakszervezetünk területi bi
wttsága együttes ülésen tár
gyalta legutóbb a kollektív 
szerződés 1973. évi végre/iajtá
sának tapasztalatait. 

Az értékelés alapjául az a 
jelentés szolgált, amelyet húsz 
tár.sa<lalmi aktivista bevonásá
val, az igazgatóság egész ' ·  · 
rületén végzett beható vizsgá
lat alapján készítettek. Kedve
ző tapasztalatként áLlapíthat
ták meg, hogy a szakvonali ve
zetők és dolgozók most már 
egyaránt jobban ismerik a kol
lektív szerzödés előírásait, fő
ként azokat, amelyek saját 
munkaterületükkel ,kapcsolato
sak. Ezt elősegítette, hogy ta
valy már kevesebb módosítás 
történt, mi!Ilt az előző években, 
de az is, hogy a szakszerveze
ti bizalmiak segítik csoportjuk 
tagjait a kollektív szerző:lés 
megismerésében, egyes szabá-

lyainak helyes értelmezésében. 
Hasznos intézkedésnek bizo
nyult, hogi• a kollektív szerző
désből és az igazgatósági füg
gelékből több példányt kap
tak a szakszervezeti bizottsá
gok. !gy most már valamennyi 
sz.i,kszervezeti aktivistánál is 
Ínegta1álható az ,.üzemi alkot
mány." egy.egy példánya. 

A kollektív szerződés helyi 
vágrehajtását értékelő beszá
molókat a dolgozók igen ak
tívan vitatták meg a szolgála� 
ti helyeken. Különösen nagyra 
értékelhető a felelősségérzet, 
amellyel saját érdekeiket igye
keznek összhangba hozni a 
vasútüzemi érdekekkel. öröm
mel tapasztalhatták az élet
és munkakörülmények javítá
sára a kollektív szerződés 
alapjá'!l tett hatékony .intézke
déseket. 

SziládJ Sándor 
Szeged 

„Állomásunkon is örömmel 
tapasztaljuk, hogy a szellemi 
vetélkedő jól összeállított te
matikája - amelyben a szak
.mai tudnivalókon kívül méltó 
. helyet kaptak a kulturális, 
sport- és mozgalmi ismeretek 
is - hozzájárul ahhoz, hogy 
valamennyi szocialista brigád
ban felszámolják az egyes dol
gozók itt-ott fellelhető közöm
bösségét, Amellett, hogy a ve
té!Jkedó játékosan, élménysze
rűen tanít, a brigá.dtagok fel
fedezik a könyvtá.r kincseit, s 
napról napra látjuk, amint a 
· könyvtárban érdeklödési kö
rüknek vagy szakmájuknak 
megfeleiöen, a különböző szak
ágak vagy saját kulturális 
igényeik szerint búvárkodnak. 
Az ismeretszerzés örömén túl 
a szórakoztató irodalmi alko
tások, remekművek igazi él
ménnyé válnak, amint az em
berek idöt szalcítanak elolvo3á
sukra . . • l!:n ebben látom a 
nálunk zajló vetélkedöJ,; leg
nagyobb sikerét, az elért he
tyezésektöl függetlenül." 

A vasutas dolgozók jól isme
rik a fél százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap hasznosságát. 
Tudják, hogy a betegséggel 
összefügű esetekben, az OTA 
szabályzata adta lehetőségeken 
belül közvetlenül segélyek 
formájában segíti a rászoruló 
tagjait. Tudják azt is, hogy a 
közvetlen segélyezésen túlme
nően támogatja egyes egész� 
ségügyi, főleg üzemegészség
ügyi létesítmények építését, 
bővítését, korszerűsítését, ame
lyen keresztül a vasutas biz
tosítottak hatásosabb gyógyí
tását, egészségvédelmét lehet 
biztosítani. Mindezek megfe
lelnek azoknak az elgondolá
soknak, amelyért az alapot 
létesítették, 

is. Ezen a címen 5 millió fo- ,_ ______________________________________ _ 

Németh Pál'llak igaza Valll, 
de azért meg tudjuk érteni 
Csizmadia Béláné, szombat
h elyi tudósítónk örömét is, 
amellyel megírta a vontatási 
főnökség szocialista brigádjai
nak szellemi vetélkedőjén ki
.alakult helyezés sorrendjét. 

A Luganszkij hrigád 

úja/,!, sikere 
- Nálunk az első helyet a 

Luganszkij brigád szerezte 
meg, 257 ponttal - olvastuk 
a levélben. - Második helyen 
a Váci Mihály nevét viselö 
női brigád végzett 253 ponttal, 
harmadik pedig a 228 pontos 
Petőfi brigád lett. Az igazgató-
5ági döntőben tehát a L -�
ganszkij &ZOC!alista brigád 
képviseli vontatási főnöksé
günket. 

Irle kívánkozik még CsiZlllla
dia Béláné leveléből, hogy a 
szellemi vetélkedő, az arra va
ló felkészítés nem vonta el az 

Az OTA anyagi lehetőségé
hez mérten részben új se
gélynemek bevezetésével, rész
ben a meglevők összegszerű 
emelésével valósítja meg azt 
a célkitűzést, amelynek érde
kében létrehozták. Az egyes 
segélynemek összegszerű meg
állapítá.sa az ŐT A járulékbe
vételének fllggvénye. A járu
lékbevétel emelkedése tette le
hetővé egyes segélynemek már 
több ízben történt összegszerű 
felemelését, új segélyek beve
zetését. A járulékbevétel emel
kedése biztosította a7t az ösz
szeget is, amelyből 1973. július 
1-töl a szülő nők részére 400 
forint csecsemökelengye kész
pénzsegély-kiegészítés folyósí
tásá: bevezettük. 

Az ŐTA 1973-ban készpénz
segélyek kifizetésére 25,6 mil
lió forintot fordított. Ez az 
összeg az összbevétel 81,4 szá
zaléka, amely 6,4 százalékkal 
több az előző évinél. 

erőket más. hasonlóan fontos Ebből az összegből a leg
feladatoktól. fgy például már- , nagyobb segítséget a kórházi 
cius 7-én értékelték az ifjú- ápolás alatt álló dolgozók kap-

rint került kifizetésre. Az 
ÖTA-tag, vagy igényjogosult 
családtagjának elhalálozása 
után fizetett temetési segély
kiegészítés összege 5,2 millió 
forint volt. 

A közvetlen segélyek közé 
tartoznak azok az összegek is, 
amelyeket a különféle gyógyá
szati segédeszközök térítése
ként kellett volna a tagoknak 
fizetni, de helyettük az OTA 
fizette ki. Ilyen címen 1,3 mil
lió forint került kifizetésre. 

Az említetteken kívül még 
számos, a betegségi biztosítás
sal összefüggő esetben adott 
közvetlen segítséget az ŐTA a 
tagjainak. 

A közvetlen segélyezésen 
túlmenően jelentős összeget 
fordít az őTA új egészség
ügyi létesítmények építésére 
és a mel1)levők fejlesztésére. 
Az ÖTA támogatásával v;ilt 
lehetővé a zalakarosi gyógy
ház létesítése, melyet 1973 no
vemberben helyeztek üzembe. 
Az új, 80 ágyas, korszerű lé
tesítmény évente 1300 dolgozó 
és nyugdíjas gyógyítását, u.tó
kezelését teszi lehetövé. 
Ugyancsak az ŐTA támogatá
sa tette lehetövé több üzem
orvOSi és fogászati rendelő 
korszerűsítését Is. 

A 1/2 százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap 1973. évi 
gazdálkodását vizsgálva el
mondhatjuk, hogy szakszerve
:ootünk és az ügykezeLési bi
zottság a rendelkezésre álló 
anyagi esziközök felhasználásá-

NYU G DÍJBAN 

a celldömölki vontatás első párttitkára 
A fiataloknak mit mondhat 

egy nyugdíjba vonult vasutas? 
- Azt, hogy jó lenne ezt a 

szép pályát ismét előlről kez
deni. Mert a vasutast - ha 
becsülettel végzi munkáját -
az egész társadalom tiszteli, 
helytállását nagyra értékeli, 
ugyanaik.kor mindez t,eljessé, 
kiegyensúlyozottá teszi az em
ber egyéni életét ;s . . .  

Geröfi Tibor főfelügyelő, a 
Zalaegerszeg állomásról nem
rég nyugdíjba ment vonali 
vasútőrparancsnok vallja az 
előbb idézett szavakat. Itt lát
ható fényképe 60 éves kOll"á
ban készült, s bizonyítja ez is, 
hogy jó erőben, egészségben 
kezdi meg a kiérdemelt pihe
nés napjait. 

- Ami azt illeti, még va
lóban fiatalnak érzem magam, 
de éppen ezért nem is mon
dok le a hasznos elfoglalt
ságról. Szerintem az igazi pi
henést csak a kedvvel, szívesen 
végzett munka öröme révén 
találhatja meg az ember, s 
szerencsére aki akar, talál is 
hasznos, közérdekű tennivalót 
nyugdíjazása után is. 

A vallomásból kitűnik. hogy 
a vasutat a fiatalok számára 
ideális, eszményi munkahely
nek tartja. Itt mindenki ké
pessége és tehetsége szerint 
érvényesülhet, már csak azért 
is, mert a MAV-nál szerepe 
van valamennyi szakmának, 
illetve foglalkozásnak, s ki-ki 
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•• dakkal leváltották a titkári j funkcióból. Később e Közpon
,· ti Bizottság rehabilitálta, é, 
f visszaállítbtták korábbi tiszt

ségébe. A celldömölki pártbi
zottságnak is tagjává válasz
tották. A megpróbáltatás évei
ben sem vesztette el hitét, lel
kesedését az igaz ügy íránt. 
Elvégezte hiányzó iskoláit, le
érettségizett, majd vasúti és 
tűzoltótiszt!, illetve rendészeti 
tanfolyamon és akadémián 
tanult két-két évig. A szak
szervezeti bizottság feladatai
ból is mindig kivette részét. 

- 1963. júniusában helyez
tek Zalaegerszegre vonali 
vasútőrparancsnoknak, s ezt 11 az egyéni adottságának leg- munkakört láttam el ez éf1 jobban megfelelő munkakör, • , • ,  í képzettség elnyerésére töre- 1anuarJaig, vagyis nyugd jCl

kedhet. zásomig - szól Gerófi Tibor. 
Zalaegerszegen persze ismét - I!:n például 1941-ben a párttitkárrá választották a 

MÁV egykori gépkocsiüzemé- forgalmi szolgálat kommunis
ben kezdtem pályafutásomat tái, s az ily módon végzett - mondja, miután megemli- tízéves társadalmi, politikai tette azt is, hogy apja és munkájáért a január 22-1 tagnagyapja szintén vasutas volt. gyűlésen mondtak neki köTekintve, hogy Erdélyben, szönetet. Ugyanakkor adták Marosvásárhelyen született, át részére a városi pártbizott-1943-ban saját kérésére a ság elismerő oklevelét, amedédai fútőházfónökségre he- lyet azóta együtt őriz a több lyezték. A felszabaduláskor évtizedes helytállása során órabéres irodakezelóként dol- srerrett magas kitünretésekkeL gozott a celldömölki vontatás- Tulajdonosa a Munka I!:rdemnál, s nem sokkal később rend ezüst fokozatának, a ugyanott a fiókmúhely kine- Felszabadulási Jubileumi Emvezett számadója lett. őt lékéremnek, a Honvédelm, 
évig párttitkárként tevékeny- 1!:rdeméremnek is. (s.) 
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Y asutas Datalokat tüntettek ki 

11 lorradalmi iljúsá/i napok alkalmtiból 
Márclua 21-én, a Tanácsköz• �saság kikiáltásának 55. évfordulóján, a fOTTa.dalmi ifjú

•ági napok alkalmából, a MA v veúrigazgatóságon kitüntették az ifjúsági mozgalomban eredményesen tevékenykedő fiatalokat. Fehér Lászlónak a Vasúti Fóosztály K.ISZ-csúcsbizottsága vezetőjének megnyitó i;zavai után Bálint G11ula, a személyzeti és oktatási szakosztály vezetője, a főosztályi · tbiwttság tagja mondott �édet. Bevezetőjében méltatta a )lárom tavaszi ünnep jelentőségét, majd azokról az intézlcedésekról beszélt, amelyeket az ifjúságpolitikai határ<YLatok :pyomán a vasútnál a fiatalok érdekében tettek. A:r. utazó, havlbérE& fiatalok például Jnintegy 500 forinttal keresJlek t.öbbet, a forgalmi nem utazók bére pedig még ennél hl nagyobb mértékben nőtt. A lakáshelyzetről szólva elmondta, hogy a szolgálati, a tanácsi és a vasút kezelésében levő bérlakások kiutalásánál és a kamatmentes kölcsönök e>daítélésénél a fiatalok ará-11ya megközelíti a 40 százalékot. A szakosztályvezető rövid beszéde után Szabó Béla ve:r:érigazga tóhelyettes adta át a kitüntetéseket. A forradalmi ifjúsági napok alkalmából kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenységük elismeréseként - a kö-uekedés- és postaügyi mi-11iszter a 
KÖZLEKED� KIVALO DOLGOZÓJA 

l:!tUntetésben rés<eslt<ette: Gulyás 

!!::f•Jrt:f 
ellenőrt (MA V Debre-

VEZ2RIGAZGAT01 DICSl::RETBEN 
•észes!llt<ek: Béki Tibor segédell., 
14lskolc JJ. U.; Fatalln Jozsef se
gédtiszt, szombatllely JJ. O.; Fe
hér Ferenc segédtibzt. Gyöngyös lUAV Kltérögyárió 0.; Kasparek 
Zsuzsanna in\éző, MA V Kórház és Közp. Rep.delG; Kiss András eu., MAV Házkezelő Flln.; Komlátl 
István segédtiszt. Szombathely 
Vont. F6n.; Légrády Tibor Béláné 
segédtiszt, Hegyeshalom All.; Pap 
C.ábor segédtiszt, MA V :f:pit6gép• 
1av. U. Jászklsér; Péri Kornélia 
segédtiszt, Komárom áll.� Rácz Já• 
nos segédtiszt, MA V :f:p. Főn. 
Dombóvár; Rigó Zoltán mérnök 
fóint .. Debrecen tg.: Rozgonyt Fe
rencné segédmunk., Mlskolc Gömöri pu. Pft. Főn.; Solti Arpád ■egédtlszt, Kiskunhalas vont. Főn. 
Uzonyi Károly mérnök flllnt .• 
MA V Tervező Int.; Varga Pál 
m(lsz. Int., Székesfehérvár Jj. U.; 
:Stréda András mérnök fOlnt, Vas. 
Fóoszt. Bizt. ber • és Automatlz. Szakoszt. 

AZ egészségügyi mlnlozter 
AZ EGt::szst:GOGY KIVAL() DOLGOZOJA 

kitüntetésben részesít.ette: Bono
ml Károly Intézőt. MA V T!ld6-
gyógylnt. és Tüdőgondozó Buda
pest. 

Szabó Béla vez6ri&a7«a.&6•helye"5 átadja a k.ltüntetéseke& 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

lf júsági parlament az Utasellátónál 
A forradalmi ifjúsági napok első tavaszi ünnepen - március 15-én ünneplőbe öltöz.ött fiatalok gyülekeztek az Utasellátó Vállalat Ara.ny János utcai kultúrtermében, ahol a következő jelmondat köszönt.ötte a megjelenteket: ,.Szere• 

tetul köszönt;ük a vállalati 
lftú,sági parlament részvevőit/" Az utasellátó fiataljainak legfelsőbb fórumát 52 üzemi és igazgató6ági ankét előzte meg. A murt:<a,nelyi ta.nác,,,rnzásokon választották meg azt a 86 küldöttet, akik közül 81'-ell jelentek meg a vállalat ifjúsági parlamentjén. Jellemző a fiatalok telel006égtudatára, hogy az 5 hiányzó írásban közölte távolmaradásának okát. A fiatalok küldöttein k!vül gazdasági vezetők, párt- és KISZ-titkárok vettek részt a parlament munkájában. Megjelent a tanácskozáron Molnár 
György, a Vasutasok Szal<5zervezetének titkára és dr. Ha• 
lá.8z Jenö, a KPM főosztályvezetője. 

Tóth László főigazgató szóbeli kiegészít.őt mondott az íráoos dokumentumokhoz, Ko
vács László vszt-titkár �:dig arról 6zólt. hogy az Ifjúsági parlament hogyan kapasolódik a forradalmi ifjúság! napok ünnepségsw:ozatához. Ezen .ki-

viil eleme-&te a fiatalok részvételét a szak,;.zervezeti m=kában. Beszámolójából kiderült, hogy a vállalat szakszer
vezeti vezetőinek 22 százaléka 
fiatal és munkajukbol azt a következtetést vonták le, hogy a jövőben még bátrabban lehet és kell felelős tisz15égek.be lliatalokat választani. 

A:r. ifjúsági. parlament vitájában 13 hozzászólás ha.ngwtt el. Ezekből kiderült, hogy a vállalat fiataljai nemcsak a iogokat, hanem kötelességeiket is ismerik. Beszámoltak termelési eredményeikről, a fiatalokból álló szocialista brigádok munkájáról, óvodaépíté6i társadalmi munkaakcióikról, az-ró!, hogy a munkahelyek többségére jellemző a gazdasági vezetők és a fiatalok jó kap. csolata. Bevonják a fiatal dol· 
gozókat a vállalatot érinti! leg
fontosabb döntések meghoza
talá.ba. Felvetettek a hozzászó.. Jók éroekvédelmi kérdé.3eket is. !gy szóvátették, hogy a szakmunkástanulók, mivel nem rendelkeznek MÁV arcképes igazolvánnyal, nem vehetik igénybe a 25 százalékos étkezési kedvezményt. Tóth László igazgató erre összefog. lalójában reagált: .,Intézke
dünk, hog11 a szakmunkástanu
lók a kért kedvezményt meg
kapják" - ígérte a fiatalok--------------------------- nak. 

�iSZBT-TERVEK: 

Orosz nyelvi rizs/a 3000 tanuló részvételére/ 
A Ma1111ar-Szovjet Baráti 

'l'arsasáa országos elnöksége március 22-én sajtótájékoztatón ismertette az újságírókkal 1974. évi programját és terveinek végrehajtására vonatkozó elképzeléseket. 
Regő& Gábor titkár és Her. tiá.di László, az agitációs és propaganda osztály vezetője elmondották, hogy a társaság az Idén két fő célra összpontosítja elsősorban tevékenységét: az MSZBT tagcsoportok mindennapi munkájának fokozottabb támogatására. valamint a felszabadulás jövö évi 30. évfordulójának megünneplésére, illetve az ünnepség előkészületeire. 
Az idén is megtartják az 

Mosz nyelvi versenyt 3000 tat1uló részvételével. A verseny január óta már folyik és áprilisban kerül sor a döntőkre. űnneoségekkel emlékeznek meg Lenin szilletésének április 20-i évfordulójáról, majd a május 9-1 G116zelem Nap
ján Is tartanak ünnepségeket és a Ma1111ar Honvédelmi Szö
t1etséggel közösen verseny 
megrendezésére Is sor kerül. 
Májusban Puskin születésének 
175. évfordulójának megün• 

nepléséból veszi ki részét a társaság. A májusi rendezvények sorában lesz még az Orosz Nyelv- és Irodalomta
nárok Nemzetközi Szövetségé
nek budapesti ülése. Az MSZBT ennek a szervezésében is részt vesz. 

Az llsz folyamán az MSZBT kezdeményezi majd, hogy elsősorban a munkás- és paraszt szülők gyermekei ked
vezményesen utazhassanak a 
Szovjetunióba. A társaság szervezetten összefogja az országos vetélkedllk megrendezését. 

A tájékoztató után az újságírók kérdéseket intéztek az osztályvezetőhöz. A Magyar 
Vasutas munkatársának kérdésére Hernádi Miklós osztálvvezető Plmondta. hogy a vasutasok MSZBT tagcsoportjai a múlt évben Is eredmé
nyesen dolgoztak. Taglétszámuk szaporodott. Nagy fejlődés, hogy a MA V Vezérigazgatóságon külön előadói irodát állítottak fel abból a célból, hogy az Iroda tanácsokkal, javaslatokkal, esetleges nehézs2gek elhárításával stb. segítse a 30 vasúti tagcsoport munkáját. 

Az Utasellátónál megbecsülik a fiatalokat, ez csendült ki a vezetők szavaiból. Az elismerés természetesen ezúttal sem csak szavakban nyilvánult meg. A parlament záróeseménye volt a kitüntetések, jutalmak átadása. A Vállalat 
kivá.ló dolgozója kitüntetésben 6, főigazgatói dicséretben 10 fiatal részesült, többen pedig pénzjutalmat kaptak. Korok
nai Sá.ndor a Közlekedés ki
váló dolgozója kitüntetésben, 
Maretics Magdolna pedig T'. l· 
niszteri dicséretben részesült. Kóhidy László 

Kulturált várakozó 
a mozdonyszemélyzetnek 

A miskolci vontatási főnök
ségen az utazószemélyzet részére átadták az új várakozó helyiséget. Egy rég! épületet alakítottak át erre a cé!Ta, ahol helyet kapott a mozdonyfelvlgyázó Iroda, a klubszoba és a könyvtár. A megváltozott környezetben kényelmes, kulturált körülmények között töltheti.k el idejÜ'ket a dolgozók. A klubszobában televízió, újságok, társasjátékok állnak rendelkezésükre. A könyvtárban ki-ki tetszése szerint válogathat a különböző műfajú könyvek között. 

Sepsl GfU]a 

A BRIGÁD NEV ADÓJA: 

Salvador Allende 
A szombathelyi pályafenntartási főnökség II. pályamesteri szakaszán szocialista brigádot alakított a festö csoport. 

Kondics József, a brigád vezetője így számol be brigádjuk megalakításáról: 
Salvador Allende elvtársat választottuk brigádunk névadójául. A március 4-én megtartött ünnepélyes brigádnévadót chilei szolidaritási gyűléssel kapcsoltuk össze, amelyre meghívtuk szakaszunk valamennyi dolgozóját. Ezen 

Vér Jenő, csomóponti párttitkár mondott beszédet. 
Az ünnepi gyúlés végeztével a következő táviratot adtuk fel a SZOT külügyi osztályának: 
,,A MAV Szombathell/Í Pá

l11afenntartási Főnökség Salvador Allende szocialista bri
gádja - a munkatársak nevében is - szolidaritási gyű
lésen fejezte ki e1111üttérzését 
a szenvedő chilei munkásság
gal. EHtélte a katonai ;unta 
ke1111etlenkedéseit, követelte 
Corvalan elvtárs és a politikai 
foglyok szabadonbocsátását. 
Allende elvtárs nevét politikai 
elkötelezettségből választottuk, 
büszkén visel;ük és méltók le
.,zilnk hozzál" 

�RTEKEL.ES 
NAGYSZENÁSON 

Nagyszénás állomáson a Hun11adi szocialista brigád múlt évi vállalásai az élüzem szint elérésére irányultak. A kitúzött 98 százalékos teljesítés helyett sikerült mind a kocsikihasználási, mind a kocsitartózkodási tervet 100 százalékra teljesíteni. A szállítási tonnaterv is lobban alakult a tervezettnél. 
Az évi munka értékelésekor 

Sárközi József állomásfőnök külön is dicsérte a brigádtagok társadalmi munkáját, amelynek nagy részét az állomás parkosítására, csinosítására és tisztántartására fordították. 

' 

A Szállítási Dol/ozók Szakszervezetei 
Nemzetközi Szöretséte titkárságának 

NYILATKOZATA 
A Chilében végrehajtott katona! államcsíny és annak borzalmas köwt:kezményei a chilei népre, a gyilkolások, a kínzások, az elnyomás, a terror, a letartómatáso�. és a �� centrációs táborok a becsületes emberek milhomak dühét és bánatát váltották ki. Chilében a karonai bíróság elítéli és lru;!gbünteti a Dawson szigeten fogvatartott hazafiakat és a junta a legvadabb megtorló intézkedéseket a!kalmirzza Chile Komm1:m}s!a Pár�jának főtitkára Luis Corvalan, a Népi Egység k1valo képv1• selői a szaks;ervezeti vezetők, funkcionáriusok és számOll chil�i hazafi ellen. 
Az UlS titká.rság4 16,5 mmió tagja nevében megismétli 

tiltakozását a chilei hazafiakkal szemben elkc_vetett ke1111e�
lenkedések miatt és követeli, hogy vessenek veget a reakctó önkényének és szabadítsák ki a katonai junta által letartóztatott valamennYi politikai foglyot. 

A Szállítási Dolgozók Nemzetközi Szövetségének tiilkárságl\ felhívja a világ valamennyi szállítási dolgozóját, hogy hal'."" dék.talanul cselekedjenek annak érdekében, hogy mentsék meg Luis Corvalan és a többi hazafi életét, akik Chile börtönei.ben szenvednek. Mozgósítsák minden erejüket azon harc érdekében, amelynek célja e szégyenteljes per megszüntetése. 
* 

Ezekben a napokban döbbentett meg bennünket az a hír, hogy letartóztatták Ton11 Ambatíelost, a kiváló szakszerveze_U vezetőt, tengerészt és további 34 görög hazafit. Azok a sze• 
1111entel;es események, amelyek legutóbb zajlott':k le Görög
országban, azt bizon11ít;ák, hogy ebben az orszagban a �
kegyetlenebb zsarnokság uralkodik. 

Szövetségünket és an,nak minden tagját már hosszú ideje nyugtalanítják azok a hírek, amelyek a görög politikai fog. lyok növekvő számáról azoknak statáriális eljárás• elé állítá• sáról és a görögországi kínzásokról érkeimek. A:r. egész világ , valamennyi haladó ereje elítélte a fasiszta rendszert, fü.gget• lenül politikai vagy ideológiai meggyőződésétől. 
Szövetségünk titkársága felhívja a világ valamennyi szál• Jítási dolgozóját vesse latba minden erejét Ton11 Ambatieloa 

és a többi bátdr antifasiszta harcos kiszabadítá.sáért, akiket Görögországbam bebörtönöztek, rendezzenek tiltakozó tüntetéseket a görög követségek előtt és követeljék az elnyomó rendszer megszúntetését Görögországban. Tony Ambatielos és valamennyi politikai fogoly kiszabadítására szervezzete]( akciókat és használjátok ki a tiltakozás minden lehetőségét. Az UIS üdvözli Sydnei dok'kmunkásait és aiz ausztráliai tengeresz.eket azon határozatuk alkalmából, hogy bo7kott al� veszik a görög hajókat, és a görög lobogó alatt hajózó hajó-ka,t Ausztrália kikötőiben. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a ragyogó példa arra fogja ionditani a világ t.öbbi orszá� gainak dokkmunkásait és tengerészeit, hogy hasonló akcióka1 Lndítsa&nak. Debkumar Gangull főtitkár 

Utazás előtt és utazás után 

HÚSVÉTI AJÁNDÉKOT! 
csokoládét, emléktárgyakat 
könyveket, játékokat 
nagy választékból vásárolhat az 
_________________ .. ,_ 

pályaudvari pavilonjaiban. 



• MAGYAR VASUTAS 

AZ ELN Ö KSÉG NA P IR ENDJÉN: 

A szakszervezetek helye, szer epe, feladatai 
a testnevelésben és sportban 

Párthatároz,at, valamint kor
mányrendeletek biztosítják a 
testnevelés és a sport tartalmi 
és szervezeti egységét, megha
tározzák, hogy az Országos 
Testnevelési és Sporthivatal 
feladata: 

- a testnevelés és sport 
irányítása, koordinálása; 

- a testnevelési és sportpo
litika kidolgozása; 

- egységes érvényesülésé
,i,ek biztositása, a tömegtest
nevelés, tömegsport, a ver
aenysport az utánpótlás terü
letén. 

Több 
kezdeményezésre 

van szükség 
A SZOT elnöksége 1973. ok

tóber 1 -i határozatát szakszer
vezetünk elnöksége március 
8-án megtárgyalta és megha
tározta a vasutas-szakszerve
zet feladatát a vasutas dolgo
zók testnevelésében és sport
tevékenységében. Fontoo fel
adatnak tekinti a helyes 
szemu\letformálást, a széles 
körű felvilágosító, meggyőző 
tevékenységet, a vasutas dol
gozók testnevelés és sport 
iránti igényének felkeltését és 
az igények kielégítésének se
gítését. 

A jövőben kezdeményezni és 
ösztönzni kell a társadalmi ön
tevékenység kibontakoztatását, 
a versenysport színvonalának 
emelését, különösen pedig a 
tömegtestnevelés még széle
sebb körre történő kiterjesz
tését. 

Szakszervezeti szerveink 
rendsz.erese,i foglalkozzanak a 
testnevelés és a sport kérdé
seivel, testületi üléseken ha
tározzák meg az alapszervek, 
sportegyesületek tennivalóit. 
A vasutas sportegyesületekkel 
közösen srervezzék a dolgozók 
11porttevékenységét. 

A sportegyesülettel rendel
kező munkahelyeken a sport
egyesületek verseny- és tö-

megsport szervező és nevelő 
munkáját segíteni, befolyá&olni 
és ellenőrizni kell. 

A sportegyesülettel nem 
rendelkező munkahelyeken a 
szakszervezeteknek az illetékes 
területi bizottságok sportbi
zottságaiV'al, a helyi sporthi
vataloknak a KISZ-szerveze
tekkel együttműködve célsze
rű szervezni a dolgozók test
nevelését. 

Sokat tehet 
a munkahely 

A szakszervezetek testneve
lési és sporttevékenységének, a 
társadalmi öntevékenység ki
bontakoztatásának legfonto
sabb területe a munkahely. A 
munkahely van a legnagyobb 
hatással az emberi kao:sola
tok alakulására. E környezet
ben bontakozik ki az egymást 
segítő közösségi tevékenység. 
Itt alakuLnak meg a tudat fej
lődését is erősen befolyásotó 
szocialista brigádok. Itt jelent
kezik a pihenés, az üdülés, az 
egészségügy, az élet- és mun ... 
kakörülmények, a nevelés, ál
talában az érdekvédelem szin
te egész problematikája. A 

munkahely az, amely a jelen'. 
kező igények és a szükségle
tek kielégítésének lehetőségeit 
biztosítani tudja. A munkahe
lyeken jelentkező te,tnevelési 
igényeket az érdekvédelem kö
rébe tartozó feladatként kell 
kezelni és oda kell hatni, hogy 
mind a tömegtestnevelésben, 
mind a vers2„vs�erú sporto
lásban minél több dolgozó ve
gyen részt. 

A segítés és befolyásolás 
fontos része a sportegyesül"ti 
célkitűzések, tervek kialakítá
sában való hatékony részvé
tel. A szakszervezeti bizottság, 
amely áttekintheti a munka
hely termelési, gazdasági, szo
ciális, kulturális és sport
vonatkozású terveit, a megol
dásra váró feladatok sorrend
jét és lehetőségeit, reálisan 
foglalhat állást. A felmérés 
alapján - amelyben a dolgo-

z6k véleménye és igénye meg
határozó szerepet játszik -
testületi ülésen alakítják ki a 
sportcélokra rendelkezésre álló 
támogatás összegét. 

A siker feltétele 
a jó 

együttműködés 
Mivel a sportrendezvények 

többségének létesítmény-felté
telei vannak, általános gond a 
program tervezésekor a kevés
bé létesítmény- és felszere:és
igényes sportágak kiválasztá
sa, amely lehetővé teszi a 
dolgozók nagyobb tömegének 
bevonását. Ilyen a természet
járás, a vízi és kerékpáros •ú-
1'ák. De mindezt össze lehet 
kötni mű.emlék-, néprajzi, 
népművészeti és tájismereti 
túrázással. Nagy tömegekkel 
lehet megszerettetni azokat a 
kirándulásokat, amelyek prog
ramjába különböző. kötetlenül 
űzhető labdajátékokat, sport
vetélkedőket iktathatnak 1: '. 

A szakszervezeti bizottsá,iok 
sokoldalúan segíthetik e fel
adatok megoldását. Az üzem, 
a szolgála ti hely szakszervezeti 
szervei az aktívah.álózat út:án 
mozgósítják a dolgozókat a 
soortegyesületi célkitűzések 
megvalósítáGára. 

Mivel a testnevelés és sport
feladatok csak széles társadal
mi ös=efogás útján valósít
hat.ők meg, elengedhetetlenül 
szükséges a mozgalomban ér
dekelt szervek együttműködé
se. A KISZ-szel és az MHSZ
szervekkel történő folyamatos, 
gyümölcsöző együttmű",ödés 
az egyik alapvető feltétele a 
fejlődésnek. Az egységes álla
mi irányításra való áttéréssel 
ennek az együttműködésnek a 
lehetőségei a jövőben egyre 
kedvezőbbek lesznek. Minde
nütt arra kell törekedni. hogy 
a lehetőségeket maximálisan 
kihasználjuk. 

Kellner István 

A SZEGEDI VASUTAS BIRKÓZÓK CÉLJA : 

Felnőtt csapatban bejutni az NB I-be 
A Szegedi VSE a közelmúlt

ban tartotta meg közgyűlését, 
amelyen a birkózószakosztály 
munkáját igen kedvezően ér
tékelték. Hogy képet adjunk 
a szakosztály eredményeiről, 
Dóda László szakosztályveze
tőt kerestük fel, aki az aláb
biakban ismertette elmúlt évi 
munkájukat. 

- Mielőtt az eredmények
ről beszélnénk, tekintsünk 
vissza az 1970-es évre - mon
dotta. - Az egyesület vezetői
vel közösen 5 éves fejlesztési 
tervet dolgoztunk ki, amely
ben meghatároztuk a legfon
tosabb feladatokat. Ezek a kö
vetkezők: valamennyi kor
csoportban előbbre lépni, és az 
eredmények.et állandósítani, a 
minósitett versenyzők számát 
emelni, és feljutni az NB I
be. 

ságot nyert, a magyar bajnok
ságon Pócsai első, míg két 
versenyzőnk második lett. 
Meg kell említeni, hogy Pó
csai tagja volt az ifjúsági vá
logatottnak. Ulan-Batorban, az 
Ifjúsági Barátság versenyen 
is részt vett. 

A magyar bajnokságon 1972-
ben 72 pontot, míg tavaly a 
katonai bevonulások ellenére 
is 68 pontot gyűjtöttek. A fel
nőttek az elmúlt évben 26 
versenyen szerepeltek, és 22 
első, 16 második, 27 harmadik 
helyezést szereztek. A vidék
bajnokságon Csíkos Ferenc 
második, Dancsó Lajos és Bo
dó Tibor harmadik lett. A 
magyar bajnokságon Csíkos 
harmadik, Dancsó negyedik. 

Hogyan szerepeltek a birkó
zók a csapatbajnokságon ? 

- Az ifjúsági kötött- és sza
badfogású területi csapatbaj
nokságon az első helyen vé
geztünk. Sajnos, az ol'SZágos 
döntőn sérülések és a koráb
ban már említett katonai szol
gálat miatt nem indultunk. A 

felnőttek jelenleg az NB Il
ben sze,-epelnek. Az elmúlt 
évben mindkét fogásnemben a 
második hely megszerresét 
tervezték. Ez nem sitkeriil t, 
kötöttfogásban harmadikok, 
szabadfogásban pedig csak ne
gyedikek lettünk. 

- 1974. évi terveik? 
- Szeretnénk az érmes ver-

senyzők számát tovább növel
ni, a magyar bajnokságban 
minél több jó helyezést elér
ni, s csapatban feljutni az 
NB I-be! 

Gellén Jeí7.sef 

Sikerül� megvalósítani a ,---------------------------célkitűzéseket? 
- Munkánkat megnehezíti, 

hogy tavaly nagyon sok fiatal 
tényleges katonai szolgálatra 
vonult be. Az elmúlt évben az 
úttörő-korcsoportban 43 ver
senyzőnk 15 veTsenyen vett 
1'észt, ahol 42 első, 29 máso
dik él, 23 harmadik helyezést 
értünk el. Ez év január 2-6. 
között Egerben megrendezett 
országos úttörő-olimpián Bak
sa Menyhért súlycsoportjában 
második lett. A serdülők 20 
versenyen képviselték színein
:ket szép sikerrel. A 82 első 
helyezés mellett 47 második 
és 31 harmadik helyezést is 
szereztek. 

Bodó Antal révén serdülő 
országos bajnokot ünnepel
hettünk. Rajta kívül két bir
kózónk második, egy birkó
zónk harmadik lett az orszá
gos bajnokságon. 

Ifjúsági versenyzőink a 23 
versenyen elért 39 első helye
zt!s mellett 27 második és 11 
harmadik helyet szereztek. 
Örömünkre szolgál, hogy Pó
csai Lajos. Lippai G11öray és 
Somogyi János Vidékbajnok-

Búcsú a munkahelytől LAKÁS C S E R E  

Rákos Vontatási Főnökségen le� D�bls��Tnlsz��ls,él�
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nyugdíjas-búcsúztatót tartot- kélyes, napsütéses szövetkezeti tak márciusban. A vacsorával lakásomat elcserélném budapesti 
egybekötött ünnepségen ez al- �!soi::��e�
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.!� lyeitől. A bensőséges hangula- telefonon. 

tú rendezvényen a közvetlen - Elcserélném budai 1 szoba munkatársak közül mintegy komfortos lakásomat (Obuda vagy 
százan jelentek meg. :ic:����:
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�fi!'a1':;,az;t�fr. €rdeklődnl lehet: 1511-()67 telefo-
Buzál Ferenc, a főn :ikség non 16-18 óra között. 

vezetője rövid beszédében kö- - Budai 1 szoba komfortos Iaszön te meg a nyugalomba vo- kásomat elcserélném óbudai vagy 
nulók hosszú éveken át v�- ��ge1!,1k!lm���:,,1_ 

ko

���r;:;�j'J�i zett fáradságos munkáját, lehet: 1511-()67 telefonon 16-18 óra 
majd Zombori János, a szak- között. 
szervezeti bizottság titkára és - Elcserélném Dunakeszi gyár-
Simon András párttitkár mél- ����P1/ !�!i:l
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tatta munkásságukat. kertben garázs) vállalati Lérlaká
somat. A szobák egymásba nyfl-

Az ünnepség hivatalos része g��.��stülö�b':.'z
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�0�-fo�f�;:t'. után a részvevőknek Phur La- lehet társbérleti nagy szoba Js. 

jos négytagú, vasutas dolgo- €rdeklődnl lehet : Hidvégi Károly 
zókból álló zenekara bizt, '<Í- Dunakeszi .Járm(ljav1tó, 492-702, 

vagy t93-193 139 vagy 140-es mel-totta a jó hangulatot. lék, 

Juhász Laios: 

A járműszerelő szakma 
kiváló tanulója 

Hazánk felszabadulásának mújavító tanulója. Szakokta-
29. évfordulója tiszteletére, a tója: Füvesy Tivadar. 

vasúti járműszerelő szakmá- Harmadik helyezést ért el, 
ban az idén is megrendezték bronz emlékplakettet kapott 
az immár hagyományos Szak- és 800 forint pénzjutalomban 
ma királó tanulója verseny részesült Toma Tibor, a 24. 
országos döntőjét. A versenyre sz. Szakmunkásképző Intézet 
a budapesti 24. sz. Kilián és a Landler Jenő járműjaví
György Szakmunkásképző ln- tó tanulója. 
tézetben és a MA V Landler A helyezések kihirdetése 
Jenő Járműjavító üzemben után Bálint László a Jarmű-
került sor. javító szakosztály osztályve-

Marschalkó Gusztát', a zetője az első öt helyezettnek 
Szakmunkásképző Intézet 1200-1400 forint összegű 
igazgatója és Fenyt'esi István, pénzjutalmat adott át. 
a Landler Jenő járműjavító A jutalmakat március 29-én 
igazgatója üdvözölte az ország a vasas szaltszervezet székhá
területéről megjelent verseny- zának dísztermében Szücs Ist
zőket és a versenybizottság t'ánné, a KISZ KB titkára és 

Buda István munlrnügyi mi
nisztériumi államtitkár adta 
át. 

A tapasztalatokat értékelve 
meg kell jegyezni: a verseny 
még eredményesebb lehetett 
volna, ha valamennyi vasúti 
szolgálati hely, ahol jármű
szerelő szakmunkástanulót ké
peznek, elküldheti legjobb ta
nulóját. A megyei tanácsok 
mii.t-elödési osztályai, akiknek 
irányítása alá tartoznak a 
szakmunkásképző intézetek, 
megyénként csak egy tanuló 
indulását engedélyezték. Le
het, hogy más szakmában ez 
helyes, de a vasút szervezeti 
felépítése szerint ez hátrá
nyos a tanulókra nézve. Ezen 
a jövőben feltétlenül változ
tatni kell. 

Sebestyén János 

Juhász Lajos vizsgamunkáján A szerkesztőség üzeni 
dolgozik 

tagjait. Ezután Császár Berta
lan, a versenybizottság elnöke 
ismertette é\ verseny lebonyo
lításának módját, az írásbeli 
és a gyakorlati feladatokat. 

A versenyzők magasszintű 
elméleti és gyakorlati felké
szültségről tettek bizonysá
got. A versenybizottságnak ne
héz feladata volt a helyezé
sek megállapításánál, mert a 
tanulók mind elméleti, mind 
gyakorlati feladataikat jól és 
közel azonos szinten oldották 
meg. 

A Sza!cma kiváló tanulója 
versenyen első helyezést ért 
el Juhász Lajos, a 24. sz. 
Szakmunkásképző Intézet és a 
MÁV Landler Jenő .Iárműja
vító üzem tanulója, aki el
nyerte az arany emlékplaket
tet. Ezenkív-ül kéthetes kül
földi utazásban és 700 forint 
jutalomban részesült. Szakok
tatója: Hegedüs István. 

Második helyen végzett és 
ezüst emlékplakettet kapott, 
továbbá kéthetes belföldi üdü
lésben és 500 forint pénzjuta
lomban részesült Bíró Berta
lan, a 101. sz. Szakmunkáskép
ző Intézet és a miskolci jár-

Czeglédi Sándor, Varga .Józsefné Debrece n ;  Kondics .József Sárvár · Csizmazla B�láné Szombathel y ;  SzUcs Ferenc Hatvan i Fogas P61 Szentes ; Németh Pál Szerencs; Bódo.�h Mihály Dombóvár; Szl
ládi Sándor, Gellért József Sze
ged ; Fekete László, Sepsi Gyula, UgJyai �ándor Miskolc: Pintér Lajos Vácrátót ; B:.ilint István Kecskemét:• Bognár Károly Tapol
ca : Ieveleitcet Japunk anyagához felhasználjuk. 

Drotárcslk Agostonné Nylregyháza ; Maloun Ferenc Veszprém ... \'arsány; Szilágyi Dezső Debrecen; Bóta András MJskolc; Turbók Vincéné Csorna; Berecz Zoltán Sopron : leveleiket Illetékes helyre továbbítottuk.. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszervezeU bizottságok és a dolgozók figyelmébe ajánljuk a következőket: 
A 11. számból : 101886/1974. Csökkent munkaképességa dolgozók helyzetének rendezéséről szóló rendelet módosit1)sa. Pályázati felhívás oktatói állásokra. 
_A 1%. számból : {30/6911973. A kozlekedö vonatok túzvédelme, a vonatok közlekedése közben keletkezett tűzeseteknél követendő eljárás. 
102521 /1974. A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadójárél 

szóló utasítás módosítása. 
FeJhivás számviteli tanfolyamok

ra történő jelentkezésre. 

F E L H ÍVÁS !  
A Vasutasok Szakszervezete 

az elmúlt évekhez hasonlóan 
Budapesten rendezi meg a 
XXIV. Országos Vasutas Kép
zőművészeti Kiállítást. 

A kiá1lításon a vasutas kép
zőművészeti körök tagjai tény
leges és nyugdíjas vasutasok 
és azok családtagjai vehetne!{ 
részt, maguk készítette fest
ményekkel, grafikákkal, szob
rokkal. dombormű,rekkel. �ép
művészeti és iparművéGzeti 
tárgyakkal, 

A műveket 1974. június 10-ig 
kell eljuttatni a kiállítás ren
dezőbizottságához : 1801 Bu<'a
pest, VIII., Népszínház utca 
29. A festményeket, grafiká
kat kiállításra alkalmas. meg
felelően bekeretezett állapot
ban kérjük beküldeni. A kés
ve érkezett műveket nem áll 
módunkban zsüriztetni. 

A beérkezett anyagot hiva
tásos művészekből álló bí
rálóbizottsási vizs�ál i3. felül és 
te,-z javaslatot díja7..ásukra 
Szakszervezetünk elnöksége a 
következő díjakat adja ki :  

FESTÉSZET 

1. A legjobb tematikus rest
mény vagy grafika 1600 Ft 

2. A legjobb emberábrázolás 
festményben vagy grafiká
ban 1300 �t 

3. A legjobb munkaábrázol .s 
festrrnényben vagy grafiká
ban 1200 Ft 

4. Ifjúságunkat legjobban áb
rázoló fesmény vagy grafika 

5. Legjobb iájkép 

SZOBRÁSZAT 

1000 n 
500 Ft 

1. Legjobb emberábrázolás 
1500 Ft 

2. Legjobb munkaábrázolás 
1200 Ft 

3. Ifjúságunkat legjobban áb-
rázoló mű 1000 Ft 

IPAR- ÉS NEPMŰVÉSZET 

A legjobb ipar- vagy népmű
vészeti tárgy 400 Ft 

Szakszervezetünk elnöksége 
külön díjat tűz ki a vasutas 
dolgozók megváltozott élet- és 
munkakörülményeit legjobban 
ábrázoló művekre. 
Festészet 2000 ""t 
Swbrászat 3000 Ft 
Grafika 1000 Ft 

Vasutasok Szakszervezete 

19'74. APRILIS 1. 

- MARCIUS 27-tN TAR
TOTT KIBőVlTETT ÜLÉSEN 
E:RTtKELTE 1973. évi , JVé
k.mységét Záhoi:iy !illom:ía 
szakszervezeti bizottsága. .\ 
múhelybizottságok tiú.árain 
kívül részt vettek ezen az ülé
sen a szakvonaU vezetők is. 

- Március l-én befutott az 
első szerel vény a Zala Bútor
gyár saját iparvágányára. A 
3,9 millió forintos költséggel 
épült iparvágány a zalaeger
szeg-zal.alövöi vonalból ága
zik ki. A gyár napi bútorfel
adása eléri a 18-20 vagon,t. 

- NEGYVENHÁROM 
NYUGDÍJAST BÚCSÚZTAT
TAK a miskolci vontatási fő
nökságnél. A szolgálat évtize
deiben vágzett emdményes 
munkájukért Her-nádi István, 
a főnökség vezetője mondott 
köszönetet a nyugdíjasoknak, 
akiket egy-egy szép kristály. 
vázával ajándékoztak meg. 

- összeköttetés az a.lom-. 
eröműhöz. A2 anyagok és be
rendezések szállításának biz
tosítására vasúti összekötte
tés épül Dunaföldvár és a 
paksi atomerőmű között. A 
vasútépítés első lépcsőjeként 
mintegy két és fél kilométeres 
szakaszon, partvédelmi mun
kál.atokba kezdett az Alsó
Dunavölgyl Vízügyi igazgató
ság. 1975. májusáig hetvenkét
ezer köbméter homokos ka
viccsal és százötezer tonna 
kővel erősítik meg a Duna� 
partot a szükséges szakaszon, 

- A JASZKIStRI GtPAL-. 
LOMASON ÉS GYONGYO� 
SON, a Váltó- és Kitérőgyár
ban tettek látogatást a vasúti 
főo.,-ztály munkásőrei. A gép
állomáson a pályaépítő gépek 
javítását, � ki térőgyári sín he
gesztő üzemben a 120 méteres 
sínek hegesztését, a nagy tel
jesítményű, szovjet gyártmá• 
nyú sínhegesztő gép működé
sét tekintették meg. 

- Fénysorompó váltotta fel 
a hagyományos sorompót Za
la.béren. Az 1 millió 200 ezer 
forintos költséggel épített 
fénysorompó üzembe helyezé� 
sét a nagy közúti és vasút.l 
forgalom tette indokolttá. Aa 
új szerkezet kifogásllaianul 
működik. 

- HETVEN FIATAL VAS-. 
UTAS VETT RÉSZT a hatva,. 
ni vontatási főnökségen meg
tartott ifjúsági parlamenten. 
Ez alkalommal ünnepélyes ke
retek között adták át Kovács 
István fiatal lakatosnak a „ki
váló dolgozó" jelvényt, négy 
fiatal pénzjutalomban. három 
jutalomszal:adságban részesült. 
öt idősebb dolgozót is megju
talmaztak, akik kitűntek � 
fiatalok szakmai nevelésében, 

- Huszonöt nyugdíjba vo• 
nuló vasutast búcsúztattak 
Celldömölk állomáson, a szak• 
szervezeti bizottság és az ál
lomásfőnökség közös rendez• 
vényén. Az szb .. a műhelybl
zottságok és a dolgozók kisebb 
ajándékokkal kedveskedtek 
nyugdíjba vonuló munkatár• 
saiknak. 

- A NYUGDfJASOK ÖZ
VEGYEIRŐL, A SAJÁT JO• 
GÚ NYUGDÍJAS NŐKRŐL az 
idei nemzetközi nőnap alkal· 
mával sem feledkezett meg a 
kecskeméti pályafenntartási 
főnökség szakszervezeti bízott. 
sága. A részükre szervezett ta
lálkozón 22-en voltak jelen. s 
a kedves kis aiándék. Bíró 
Pál köszöntő szavai feledtet
ték a korral járó gondokat. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lap)a 

Szerkesztl a szerkesztő blzottsál 
Főszerkesztő: Gulyás János 

F0.Jel0s szerkesnö: VJst Fereno 
Szerkesztőség : 

1068 Bpest. VI .. Benczúr utca n. 
Telefon városl : 229-872. 

üzemi : l9-77. 
Kiadja és terjeszti • 

a Népszava LapkJadó Vállalat 
1 964 Bpesl vn.. Rákóczi ,lt Hl 

Telefon :  224-319 
Felelős kiadó: Gábor MártOb, 

e Népszava Lapkladó Vállajal 
Igazgatója 

Csekkszámlaszámunk! 
MNB 216-11 859 

SZ!kra Lapnyomda 
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Az elnökség napirendién: 

A MÁV l973� 
, . 

er• 

munkavédelmi tevékenysége A tanácskozáson részt vevó vasutak vezctoi 
jegyzőkönyveket. (Tudósítás a 3. oldaJo�.) 

Záhonyban aláírják a megá,Ilapodásról szóló 
(Laczkó Ildikó felv.) 

A szakszervezet elnöksége 
április 11-i ülésén megtár
gyalta az 1973. évi eredmé
nyek alapján adományozan
dó kollektív kitüntetésekre 
vonatkozó javaslatot és hatá
rozott a kitüntetendő vállala
tokat, csomópontokat, szolgá
lati főnökségeket, szocialista 
brigádokat és KISZ-szerveze
teket illetően. A határozatot 
lapunk más helyén ismertet
jük. 

Megtárgyalta és elfogadta a 
MAV-ko!lektív szerzödést mó
dosító függeléket. A függelék 
aláírása után a legfontosabb 
változásokról lapunkban hírt 
·adunk. 

Napirenden s?.e:repelt a MAV 
1973. évi m1,:n,kavédelmi te
vékenységéröi szóló beszámo
ló vitája, am�lynek előadója 
Szücs Zoltán vezérigazgató
helyettes volt. 

A tények azt bizonyítják, 
hogy az elmúlt évben tovább 
javult a vasutasdolgozók mun
kakörü.lménye, szociális el
látottsága. ,A vasútra mind-

inkább a műszaki, technikai 
fejlődés, a modernizáció, a 
magasabb szakmai műveltség
gel rendellkező dolgozó lesz a 
jellemző, amely a·· termelési 
eredményekben egyre inkább 
realizálódik. Ez az állapot pá
rosulva a szociális, egészség
ügyi, munkavédelmi beruhá
zásokkal, az oktatás, nevelés 
színvonalának javulásával, a 
baleseti helyzet kedvezőbb 
alakulásában is pozitívan je
lentkezik. 

A számottevő eredmények 
ellenére sem lehetünk azon
ban elégedettek - á!.lapította 
meg az elnökség. Mindennapos 
gyakorlattá kell tenni a ter
melés és a munkavédelem 
megbonthatatlan egységét. 
Szükséges a munkavédelmi 
propaganda még hathatósab
bá tétele, az új berendezések
nek, gépeknek, eszközöknek 
megfelelő technolé>giák mi
előbbi bevezetése. 

A csökkenés P.l!enére sem 
kielégítő a baleseti helyzet. 

Mindenekelőtt a megelózés
,-e kell fektetni a hangsúlyt. 
Emellett szükséges többet tö
rődni a balesetet szenvedet
tekkel, kezdve a lelkiismeretes, 
a valódi okokat feltáró bal
esetvizsgálattól a károsultak 
kártalanításáig. Semmilyen in
dokkal nem engedhető meg, 
hogy a tervezett szociális, 
egészségügyi, munkavédelmi 
beruházások elhúzódjanak, 
vagy még ,-osszabb esetben, 
elmara,djanak. A termelési 
eredmények értékelésénél min
denkor figyelemmel kell len
ni a munkavédelmi :1elyzet 
mikéntjére. A munkavédelmi 
előírások9t, ha kell, admi
nisztratív intézk-,,désekkel is 
biztosítani kell. Emellett to
vább kell javítani a propagan
da- és nevel(' ,evékenységet. 

Az elnökség n9sszas vita 
után határozatban rögzítette a 
szolgálati vezetők és a szak
szervezeti szervek feladatát, 
majd egyéb kérdésekben ha
tározott. 

1974 ÁPRILIS I-TŐL 

Milyen mu_nkakörökben emelték 
a vasúti dolgozók bérét?' 

1974-ben bérfejlesztésre a gét, minőségét, a munkahelyi szítsék el, hogy a bérproblé
központi bérintézkedésből a magatartást, és a belső ará- mák, belső aránytalanságo'k 
vasút egyes munkaköreire nyokat ezek alapján alakítják csökkenjenek. 
a-dott összeg és a költségvetés- ki. A MA V és a vasutasszak-
ből biztosított preferencia ösz- A béremelés végrehajtása szervezet vezetői foglalkoznak 
szege áll rendelkezésünkre. során figyelemmel kell kísér- az utazószemélyzet utazási tel-

Az állami szektor ipari és ni a 3. és 4. munkakörü.lmé- jesítménytől függő díjazásának 
építőipari, valamint kivitelező nyi fokozatba sorolt dolgozók, vizsgálatával, illetve emelésé
építőipari tevékenységet vég- valamint ezen belül a nők he- nek lehetőségével is. 
ző munkásai és közvetlen ter- lyes bér'lránvait is. Az 1974_ évi források korlámelésirányítói béremeléséről A vasút 1974-re 4 százalé- tozott Yolta, a felsorolt fejszóló 1007/1974. (III. 6.) kor� kos preferenciát kapott. Ebből lesztési lehet5ségeket biztosítmányhatározat a vasút terü- az ipari és építőipari - tehát ja. !gy most nem kerülhetett !etén a vontatási, a pályafenn- a 10. és 6. szakosztály ipari sor a tervezett szombat-vasártartás.i és a távközlési és bizto- üzemei, valamint a 6., 7., 9. napi pótlék részleges bevezeté-sítóberendezési szakszolgálat szakosztályhoz tartozó építési sé,-e, munkás állománycsoportú dal- főnökségek dolgozói 1'észesü.l-
gozóira, valamint a közvetlen tek 6 százalék bérfejlesztésben A központi bérintézkedés, 
termelési1'ányitói munkakörök- 1914. január 1-i hatállyal. valamint az 1974. évi fejleszté-

.# ,#, ,,, .# ' 

1973. EVI KIEMELKEDO MUNKAJUKERT 

be (a műszaki irányítói I., II., Április 1-té\l bérarányosítás- si lehetőségek jelentős mérték
Ill. bértétel) besorolt dolga- ra kerül sor a közlekedési te- ben hozzájárulnak a vasutas 
zókra (művezető, művezető jel- vékenység vég.rehajtó é$ alka!- dolgozók bérs,zfnvonalának 
legű munkakörök) terjed ki. mazotti dolgozót körében is. A növeléséhez, Ha az üzemek, 

A határo2at szerint a vonta- keretösszegek az· egyes gaz- szolgál11ti főnökségek nagy kö-

tási szakmunkások és a köz- dálkodó egységek (igazgatósá- rültekintéssel, emberséggel 

Kl'tun'' tete'sb·en re'szes1'tett szolga' lati' helyek vetlen termelésirányítók bé- gok, közvetlen alárendelt fő- járnak el a jelentős összegek 

rét átlagosan 8 százalékkal, a nökségek stb.) részére - a te- felosztásánál, nagyban előse-

betanított és segédmunkásokét rületi gazdálkodás elve alapján gíthetik az esetleges belső 

A vasút 1973. évi áruszállí· A Közlekedés- és Postaügyi Miskolci Va.sútlgazgatóság: átlagosan 4 százalékkal, a pá- egy összegben kerültek kiadás- aránytalanságok megszünteté-

tási tevékenységét alapvetően Minisztérium felügyeleti ha- Beren{e, Eger, Vámosgyörk lyafenntartási, távközlési szak" ra. Az igazgatóságok a terüle- sét, a munkaerőhelyzet stabi-

a népgazdaság szállítási igé- tásköréhez és a vasutas-szak- vasúti csomópontok, Miskolc munkások és közvetlen terme- ti bizottságokkal a fell).as'?ná- . lizálódását. 

nyeinek kielégítése, valamint szervezethez tartozó két vál- lésirányítók bérét átlagosan 6.5 lás belső szabályozását úgy ké- Szádóczky István 
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végrehajtása szabta meg. Az Vállalat is kiemelkedő ered- állomások, Miskolc BAÜFF. lékkal kell megemelni 19.74. 
áruszállítás volumene küLö- ményeket ért el az elmúlt esz- április l-től. HARMADSZOR IS 

nösen az expon- és t1'anzit• tendőben. A két vállalat közül Debreceni Vasút1gazgatóság: Az igazgatóságokon i. ker1=t-
forgalomban mutatott jelentős a Fanyagvédelmi és Fate- Püspökladány vasúti cso- összegek felbontása folyamat-
fej!ődést. A belföldi szállítás lítő Vállalat Kiváló vállal.at mópont. ban van. Helyes, ha a szak- Degyeshalomóan maradt 

· a vándorzászló 
emelkedésének üteme és vo- kitüntetésben, az Utase11átó Szegedi Vasútigazgatóság: szervezeti bizottságok egyrészt 

lumene a vasúti teherkocsi- Vállalat pedig Miniszteri el- Szentes, Vésztő vasúti cso- szb-ülésen, másrészt az érin-
park szllllítókapacitásának iSmerésben részesült. mópontok, Szentes Építési Fő- tett munkás-művezetői kollek-
függvényében alakult. Az 1973_ évi eredményeik nökség, Kiskunfélegyháza ál· tivákkal a felhasználás elveit 

A múlt esztendőben elszál- alapján a kiváló cím kitünte- lomás. és módszereit a :!öntés előtt A:. Hegyeshalom és Rusovce magyar vasutasok értek el 
lított 360 millió utas és a 122 tésre javasolt szolgálati he- Pécsi Vasút.igazgatóság: megvitatják. állomás közötti nemzetközi jobb eredményeket. Az utóbbi 
millió tonna áru ékesen biza- lyek Rözül az alábbi csomó- Bátaszék vasúti csomópont. Az egyéni béremelés mérté- határforgalmi szocialista mun- fél év adatai szerint a hegyes-
nyítja, hogy a vasutasok ered- pontokat és üzemet a MAV kénél helyes, ha figyelembe kaversenyben most már halmiak Orosházi Ferenc állo-
ményesen dolgoztak. A Közle- vezérigazgatója és a Vasuta- (Folytatás az 5. oldalon.) veszik a végzett munka jelle- egymás után hárömszor - -a másfónök irányításával min-
kedés- és Postaügyi Miniszté- sok Szakszervezete Elnöksége den vonat.kozásban teljesítet-
rium is figyelembe vette a Vörös Vándorzászló kitünte- 1------------------------------------------1 ték a határállomás dolgozói 
MAV kiemelkedő eredményeit tésben részesítette: elé kitűzött 1973. évi tervfel-
s .az elmúlt évi 16-tal szem- . Első neg11edévi előzetes adatokat. A munka- és üzem-
ben 20 szolgálati helyet ré- 1. Miskolc vasúti csomópont 1' szervezésben rejlő lehetőségek 
sze�ít kiváló kitüntetésben. · 2. Debrecen vasúti csomópont következetes feltárása, illetve 

. Eszerint kiemelkedő eredmé- 3. Bp. Nyugati vasúti csomó-
A. vasu't 90 m·111·10' 816 ez e· r utast 

alkalmazása révén sikerült 
nyeik alapján az alábbi vas- pont megszüntetni a különböző 
úti csomópontok, illetve fő- szolgálati helyekről kirendelt 
nökségek és üzemek nyerték 4. MÁV Miskolci Járműjavító 

11 
dolgozók foglalkoztatását. an-

el a Kiváló vasúti csomópont, Ozem és 30 m·1Hio' 832 ezer tonna a' rut szá ított - nak ellenére, hogy az orszá-
Kiváló főnökség és Kiváló gok közötti tranzitforgalom to-
üzem kitüntető C'ímet a vele Dicseró oklevél vább növekedett. 
járó pénzjutalommal. A napokban készült el a szállításokra. A MÁV 1974 el- időszakokban tapasztalt lelas- A hegyeshalmi kultúrterem-

. Kiváló vasuti csomopont 

kitüntető címet nyertek: Mis
kolc.. Debrecen, Budapest N:vt.1-

. gatt, Szolnok, Pécs. Dombó
vár. Békéscsaba. Nyíregyhá
za, Celldömölk. Szeged, Szé
kesfehérvár, Veszprém, Zá
hony és körzete _csomópontok. 

Kiváló fónökseg 

kitüntető címet nyertek: Bu
rlapesti Építési Főnökség, 

. Dombóvári Építési Főnökség, 
Távközlési PS Biztosítóberen
dezési 11:pítési Főnökség, Kis
kunhalasi Pályafenntartási 
Főnökség. Na<?ykanizsa Pá
lyafentartási Főnökség. 

Kiváló üzem 

kitüntető címet nyertek: MÁV 
nebreceni Járműjavító Üzem, 
MAV Miskolci Járműjavító 
Ozem. 

elismerésben részesüln�k MA V első negyedévi, fonta- só negyedévében sulása, továbbá a bázisidő- ben megtartott ünnepélyes ér-
s,ibb teljesítményi és músza- 30 millió 832 ezer tonna szakhoz viszonyított szokatlan - tékelésen a részvevők. - k5,z-

A kiváló kitüntetésre java
solt szolgálati helyeken túl
menően a közlekedés- és pos
taügyi miniszter és a Vasuta
sok Szakszervezete Elnöksége 
Dicsérő oklevél elismerésben 

részesíti: MAV Kitérőgyár
tó Üzem Gyöngyös, MA V 
Építési Géptelep Főnökség, 
MA V Tervező Intézet. 

ki-gazdasági mutatóinak elő- árut szállított, s ezzel a fuvarozási igénynövekedés, tük dr. Fehé.r Tstván igazgató-
zetes értékelése. Eszerint a bázisidőszakot 9,'7 száza- - amelyek gyakran kocsikiállí- helyettes és Ladislau Poór, a 
vasút lékkal, a tervet pedig 9,9 tási zavarokat okoztak. CSD pozsonyi i�azgatóságának 

százalékkal A géprevárások szama a helyettes vezető.ie - a magyar 
197!1 elsó három hóna.pja.
ban 90 millió 816 ezer 

utast szállított. 
Ez a teljesítmény a bázisidő
szakhoz képest o,s; a tervhez 
képe&t 0,9 százalékos többlet
teljesítést jelent. A MA V vezérigazgatója és 

a Vasutasak Szakszervezete A személyszállítási teljesít
Elnöksége 1973. évi eredmé- ményre jellemző mennyiségi 
nyeik alapján 35 szolgálati he- mutatószámok mellett kedve
!yet részesített Dicsérő oldevél zően alakult a vasúti menet
elismerésben. A kitüntetés- díjbevétel is. A minőségi mu
ben részesült szolgálati helyek taták .közül az átlagos utazási 
névsorát igazgatóságonként sebesség 36,4 km/óráról 37,6 

az alábbiakban ismertetjük: l;,m/órára emelkedett. Ha kis-
. mértékben is, de javulást mu-

Budapestl Va.sútigazgatóság: tatnak a vonatok menetrend-
Budapest Déli Cegléd, Rá-

1

8zerű közlekedésére jellemző 
kos, Vác cso�ópontok. Bp. adatok is.•. · , • . -

Jobbparti Biztosítóberende- A szokatlanul enyhe időjá-
zési Fenntartási Főnökség. rás jó hatással volt az _ elő-

negyedév során vasutasok elmúlt félévi mun-
teljesítette túl. A többlettel- káját különösen az alábbi há-
jesítés mintegy 280 millió fo- mintegy 27,4 százalékkal, rom tényező alapján ítélték 
rint többletbevételt jelent. a vonatáesorgás pedig kö- i·obbnak: zel 17 százalékkal nőtt Különösen nagy szállftási L A fuvarokmányok kocsin-
igény jelentkezett kavic:sból, az elmúlhév azonos idősza- kénti kezelési ideje 2.11 percre 
amelyből az elszállított meny- kához képest. Ez megenged- csökkent. 
nyiség a bdzisidőszaleot közel hetetlen. 
400 ezer tonná·val haladta A jelenlegi, valamint az el- 2. A kereskedelmi hiányos-
meg . 

Az áruszállítas minőségi 
mutatói közül csupán a teher
vonati menetrendszerűség kis
mértékű. 1,4 százalékos javu
lása, valamint a teherkocsik 
átlagos ford ulóidejének 3,2 
százalékos csökkenése mond
ható kedvezőnek. 

következendő időszak szállítá- .sáe;ok miatt visszautasított ko
si teljesítményei az egész év (:sik száma mintegy 40 száza
szállítása szempontjából lé- lékkal volt kevesebb, mint az 
nyegesek. Mindezek aláhúzzák előző félévben. 
az előszállítás fontosságát. 3. A belépő vonatok tartóz• 

Alapvető feladat, hogy a jö- liodása egy órával rövidült a 
vőben, jó együttműködéssel, korábbi versenyidőszakhoz ké• 
a korszerű vonóerő jobb ki- pest, ezzel a hegyeshalmi vas• 
használásával. a kirakások fo- utasok lényegesen gyorsítottáll 
kozásáv11!, n:iin!f/!1\ . körüim�- 4 vonatok továbbítását. 

1!:-. Jó er�d_��nyek- e��:1ére - n·yek között tegyünk ·eleget a · A" hegyeshalr liak tehát mát az aruszá1lttas1 feladata, meg- jelent7Fező belföldi, export- egymás után harmadszor hó• 
oldását továbbra' is akadá- •import és t1'anzítizállitási igé- dították el. illetve tartottá� 
Jyozta ·az ·" elegymozgás egyes nyeknek. · 

meg a vándorzászlót. 
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H
etven évvel ezelőtt, 1904. 4J)rilia 19-in este 8 óra 14 
perckor Rákosrendezőn elkezdődött az évszázad addi
gi legnagyobb, legjelentősebb munkabeszüntetése Ma
gyarországon. A vasutassztrájk tízezreket mozgatott 

meg s napokra megbénította az ország gazdasági vérkeringé
sét. Politikai jellegű esemény volt, hiszen a sztrájkolók nem 
e�yik vagy másik tőkés vállalkozóval, hanem magával a gy(i
lolt államhatalommal kerültek szembe. Szenzációként hatott, 

s híre órák alatt eljutott az ország legtávolabbi zúgába is. A 
dolgozó kisemberek mindenütt együttérzéssel fogadták, s a 
vasutasokat a kormányzati önkény, a zsarnolalág megdöntői
ik:2nt üdvözölték. 

A sztrájk Európa-szerte élénk visszhangot váltott ki. A MÁV 
forgalmának megbénulásával ugyanis megszakadt Nyugat- és 
Közép-Európa vasúti összeköttetése a Balkán országaival. Bécs
b,m a magyarországi forradalomról szóló hírek keringtek. Eu
ropa vasutassága rokonszenvvel kísérte, s az üdvözlő távira
tok mellett nagyobb pénzsegéllyel is támogatni kívánta a ma
gyar kollegák közdelmét. 

Miután a király aláírta a katonaköteles vasutasok bevonul
tatásáról szóló parancsot, a sztrájkolók ellen mozgásba lendült 
a nagybirtokos - nagytőkés Magyarország elnyomó gépezete. 

A sztrájkot letörték, a harc mégsem volt hiábavaló. A MÁV 

forgalmi dolgozói 1904-ben egyenesítették ki először derekukat 
és hirdették nyíltan követeléseiket. Nagy iskola volt ez szá
mukrn s tanulságainak levonása sokakat közelített a szocialis
ta munkásmozgalomhoz. 

Őfelsége és a vasutasok 

A vasutasok 1004. �bruár 28-i gyűlése a következő távirat
ban kérte fizetésrendezési mozgalmuk támogatását I. Ferenc 
Józseftől: 

„A Magyar Királyi Államvasút sol, ezer alkalmazottja mai 
szervezkedő gyülekezetéből legmélyebb hódolattal járul Felsé
ged magas tronusa elé, aki az igazságnak magasztos forrása, az 
elnyomottaknak utolsó menedéke, aki atyai sze'l'etetével, né
peinek minden osztályát felöleli. A Magyar Királyi Allam
vasutak alkalmazottairól, az állam gazdaságának örökké moz
gósított seregéről az állam mostohán gondoskodik. Súlyos kö
telességeinkkel szemben jogi és anyagi helyzetünk nincs biz
tosítva, nélkülözés és gond az osztályrészünk. A fegyveres had
seregnek békében és háborúban egyaránt hűséges társai, ön
feláldozó és nélkülözhetetlen segítői esedezünk Felséged előtt, 
hogy atyai gondoskodásában, amellyel fegyveres hadseregét 
boldogítja, bennünket is részesíteni kegyeskedjék, hasonló 
szolgálati pragmatikát, javadalmazást és előrehaladást biztosít
va nekünk, mint Lajtán túli kartársain.ké. Felségedhez emel

jük szívünket, 'l'eményünket és bizodalmunkat. A Magyar Ki
rályi Allamvasutak alkalmazottainak szervezkedő gy(iléséből 
legmélyebb alattvalói hódolattal." 

A király válasza sokáig késett, ám a vasutassztrájk idején 
megérkezett. Őfelsége elrendelte a sztrájkoló vasutasok moz
gósítását: 

,,Parancsolom, hogy a közös hadseregnek, (haditengerészet
nek) a magyar á1lam területén lei•ő vasutasok szolgálatában 
álló magyar honos tartalékos havidíjasai és legénysége, vala
mint a honvédségnek ugyanilyen tartalékos és póttartalékos 
havidíjasai és legénysége ci közös hadsereg illetve a honvédség 
részleges kiegészítésére '°hehívtiSsanak és szo!gálattételre a Ma
gyar Királyi Allamvasutakhoz beosztassanak." 

Kelt Bécsben, 1904. április 22-én. 

FERENC JÓZSEF 

Nyiri Sándor 
honvédelmi miniszter 

A Népszava 1904. május 19-én „A király és a vasutasok" cí
mű glosszájában írta: ,,A hódolatra, a királyhúségre csattanós 
válasz volt ez (a királyi parancs) is, de a szóbeli felelet sem 
maradt el. Vasárnap fogadta a király a delegátusokat és 
egyikkel-mási!kk.a!J. beszélt néhány szót a termésről és hason,
lókról. Klobusitzky Jánossal a vasúti sztrájkról beszélt a ki
rály és dicsérte a magyar kormány tapintatát és erélyét, 
amellyel a vasúti sztrájknak véget vetett. Kijelentette, a többi 
közt a király azt is, hogy az országot erélyesen kell kormá
nyozni, mert különben szétmállik. 

Ferenc József, amint látszik II. Vilmostól és II. Miklóstól ta
nul, pedig az „erélyes kormányzás" dicsérete ott se nagyon 
ütött be, legfeljebb nekünk. 

Nem lesz csoda, ha ml is, a vasutasok is tanulunk németor
lizági elvtársainktól. Hiszen ki-ki attól tanul, akitől jónak látja." 

Ady Endre a vasutassztraikról 

A francia fővárosban tartózkodó Ady reményét és nyugta
lanságát tükrözi a „Szilágy" című lapnak küldött glossza. 

,,Párizs, április 30. 

Ugye sztrájkolt a szilágysági vasút is, kedves szerkesztő úr? 
Két hét óta nem látok „Szjlágy"-ot. Ugye sztrájkol mindenki 
odahaza, az én országomban? Mi, szegény magyar nomádok a 
nagy idegenségben iszonyú dolgokról fantáziálunk. Mi úgy sejt
jük, hogy siralomvölgye a föld, melyet Magyarországnak ne
veznek. Úgy sejtjük, hogy vérben forog otthon minden szem, 

A vasúti szolgálatra mozgósírott vasutasok katonaruhában 
érkeznek a Keleti pályaudvarra 

s husángot emelget minden kéz. Tegnap délután egy kis minisz
teri segédfogalmazó, szeretetreméltó budapesti fiú, ki tanul
mányút címén kószálgat külföldön halálos sápadtsággal az ar
cán, állott elómbe a nagy bulváron: 

19'74. APRlLIS n. 

1904. április 19. 

Megtlltak a vonatok 
EMLÉKEZÉS AZ ORSZÁGOS VASUT ASSZTRAJK 70. ÉVFORDULÓJÁRA 

- Meglásd, hogy odahaza kiüt a forradalom •.• 
Rendes szjmptórna ez a rémlátás minden magya:r ember n06z

talgiás lelkében. Egy barátom itt élt Párizsban, mikor Bánffy 
Dezsőt fojtogatta volt az obstrukció. A magyar lapok sorai kö
zött iszonyú dolgokat sejdített meg az én barátom. ő is forra
dalomról fantáziált s haza akart rohanni, hogy beálljon hon
védnek. 

!gy voltunk s így vagyunk most mi is. Én magam is - a nyo
morék, a mindig láz.a.s és beteg, akinek, hejh, elég sok a ma
ga nyomorúsága is s akinek talán éppen a fantáziája a vég
zete - fantáziálok, hogy nagy a baj, s tűnődöm, hogy nem jó 
volna-e hazamenni ••• 

Katonák őrzik a vonatot 

,,Itt valami nagy dolog készül" 

Veres Péter: Falusi krónika címú könyvében négy évtized 
múlva így idézte a sztrájk emlékét: 

Az 1904-es esztE.ndó nagy eseménye a vasutassztrájk volt. A 
mi szűz falusi népünk a vasúttal még akkor nem ismerkedett 
meg közelebbről •.• 

lgy hát a nép nagy többsége előtt a vasút még félig-meddig 
idegen intézmény volt, s a vasutasok furcsa, egyenruhás urak. 

Milyen nagy dolog volt hát, amikor ezek az egyenruhás urak 
egyszerre csak sztrájkba léptek. A nép úgy érezte, elmúlik a 
világ, itt már valami nagy dolog készül, ha még a vasutas urak 
is a nép mellé állnak. 

,,Mindenki velünk van", maholnap legyőzzük az urakat, 
egyesülünk, testvér lesz mindenki: iparos, vasutas és paraszt. 
S híres dal zengett a faluban és mezőkön mindenfelé: 
,,miénk lesz a jövő ••• " 

... Annyira tele volt a sztrájk hangulatával a falu, hogy 
anyámé!,, nagyanyámék, mindenki arról beszélt. Pedig a cse
lédek és a pásztorok még sokkal távolabb állottak a szocia
lista eszmevilágtól, mint a munkások. 

És én is láttam a mozdonyon katonákat, akiktől még akkor 
nagyon féltem, mert a csendőrökkel és mindenféle fegyvere
sekkel együtt a szegény nép ellenségeinek számítódtak. 

Mostohaapám ... mindig mondogatta akkoriban: ,,meglássá
tok, olyan belháború lesz, hogy úton-útfélen öli az ember egy
mást". 

Ha még ő is így beszélt, hogy beszéltek a többiek? úgy hogy 
most már csak az kéne, hogy kaszára, kapára, és neki az urak
nak/ De hiába, nem tart össze a szegény ember! - sóhajtot
ták azok, akik cselekedni szerettek volna, de nem tudták ho
gyan fogjanak hozzá. Mert a tömeg büntethetetlenségébe el
merülni, ahhoz sok parasztnak lett volna bátorsága, de meg
kezdeni, élre állni, az már nehéz dolog a magyar parasztnak. 

A vasutassztrájkot iga-z, kat0'11asággal és bevonultatással, le
törték, de mindegy, most már érik a mi időnk." 

Dr. Landler Jenő védőbeszéde 

Szemelvények dr. Landler Jenő védőbeszédéből a tizenhár
mak bűnperében: 

Lehet-e e:litélni e mozgalmat? A magam részéról csak cso
dálkozni tudok, hogy egy évtizeden keresztül ennyire megsa
nyargatott, megalázott. mesterséges eszközökkel rabszolgává 
aljasított, eladósodott osztály annyira-amennyire öntudatra tu
dott ébredni és rá merte magát szánni életfenntartása érdeké
ben egy !ly elhatározó tettre. 

De még Inkább csodálkozom afölött, hogy az a sok ostor
csapás, mely a munkában amúgy is agyongyötört testet érte, 
hogy az az összegyülemlett sok keserűség miként elégedhetett 
meg e csendes nyugodt mozgalommal: hogy honnan merítették 
""' emberek, kiknek teherré tették a munkáséletet, azt az ön
mérsékletet és miként lehetséges, hogy nem fogant meg a gon
dolkozástól elszoktatott agyukban az a gondolat, hogy bajukon 
csak úgy segíthetnek, ha sirt ásnak a könnyelműen rosszaka
ratú rendszernek, mely őket a kétségbE.esés végső fokára jut
tatta, mely sírt ásott az ő emberi méltóságuknak, az ő és csa
ládjuk boldogulásának! (Tetszés.) 

Az önmegtartóztatást. a szerénységet látom én ebben tekin
tetes királyi törvényszék egyrészt, de látok benne bizonyos fo
kú rövidlátást is! Hát nem taníthatta meg őket egy évtized 
szomorú tapasztalata, hogy őket nem hallgatják meg, hogy az 
ő napnál fényesebb igazságuknak ebben a keretben érvény 
nem szerezhető? 

Mozgalom? 1 Memorandum?/ Deputáció?! Kérvényezés?! 
Nem mutatott rá egyenesen az átszenvedett múlt, hogy mimd
ezeknek foganatja nem lehet! 

És ők mégis e téren maradtak! Memorandumot készítettek .• ; 
melyben felsorolják sérelmeiket, előadják égető bajaikat, kí
vánságukat, úgy azokat, amelyeket anyagi helyzetük javítása 
érdekében, mint azokat, melyeket emberi méltóságuk, társa
dalmi helyzetük érdekében szükségesnek, elódázhatatlannak 
tartanak ... 

• 

Bár kétségbeestek jövendőjük felett a vasutasok, látván e 
(fizetésrendezési törvény-) javaslatot, mégis maradtak tovább-
ra is a kötelességtudó, szerény emberek s csak ahhoz az utol
só roncshoz folyamodtak, melyhez direkte nem mert eddigelé 
nyúlni az önkény: gyülekezési jogukhoz. 

Nagygy(ilés tartását határozták el. Nem az önmegtagadás ne
továbbja, a szerénység mintaképe a sok csalódás, megalázta
tás, félrevezettetés után e határozat? 

Vidéki központokon s Budapesten . . . április 18-án megtar
tott gyűlésen elhatározzák a 20-i naggyúlést. 

Kioltották a szívekből 
az utolsó reményt is ... 

S mit látunk ekkor, tekintetes királyi törvényszék? 
A frivol játéknak eddigi eredményeiben elbizakodott, az em
"ri jogok lenézésében világtörténeti nevezetességre szert ten-

1i akaró, fékevesztett hatalom hozzá mer nyúlni könnyelmű 
,ézzel ehhez az egyetlen megmaradt emberi joghoz, a megél
hetésétől megfosztott, emberi méltóságában megalázott, hite
getett, szép szavakkal dédelgetett, de tényleg agyonostorozott 
osztály eme utolsó mentsvárához: megtiltja a gyúlést és fel
függeszti Turtsányit és Sarlayt, mert emberi mivoltuk tudatá
ban és miniszterük szavában bizva, a gyűlést kérelmezni me
részelték! (Tetszés.) 

Ne csodálkozzék ekkor a királyi ügyész úr, hogy azok, akik 
- hogy az ő szavaival éljek - ,,évtizedek óta becsülettel ál
lották meg helyüket s a képességnek, pontosságnak, odaadás� 
nak kiváló mértékét tanúsították", végre gépekből emberekké. 
válnak. 

Ne csodálkozzék senki, ha az utolsó, egyetlen reménység ke
gyetlen összetépése után lehanyatlott az a munkában megkér
gesedett kéz, és önkénytelenül is ökölbe szorult. (Tetszés.) 

Ha tanácsot kér az a munkaedzett kéz a józan észtől vagy 
az érzékeny szívtől, akkor sem cselekedhetik másképp, miként 
cselekedhetett volna hát másképp, mikor eszétől és szívében 
élt utolsó reményétől megfosztották? 

Kellett-e ehhez buzdítás? Ki mondhatja józan ésszel, hogy 
még izgatásra volt szükség? 

Azok, akik pillanatonként 
az atyai pártfogó mezibe öl
töztek szavukban, hogy aztán 
irtóztatóbb módon taposhas
sák el a felébresztett remé
nyeket, azok csinálták a sztráj
kot·- kimondom bátran! -
Kioltották a szívekből az utol
só reményt, s ezzel kioltották 
- ók oltoLták ki - a moz
donyban a tüzet! 

,,Egy otszág. melyet oda
fektettek a halálos ágyba sa
ját fiai, öntudatósan, szándé
kosan, a tébolyhoz közel járó 
könnyelműséggel ... Ezt tették. 
ide sodorták az országot ép
pen abban a minőségükben. 
melyre alapított bizodalommal 
létérdekeit tette 1-e kezükbe az 
államhatalom. 11:rtem ez alatt 
az ó közhivatali minőségüket." Dr. Landler Jenő 

Ráismer-e a királyi ügyész úr saját szavaira? Ezt mondta 6, 
��t m?n�om én is: Odafektették a halálos ágyba saját fiai, sa-
1at kozhivatalnokai, a tébolyhoz közel járó könnyelműséggel/ 

De ne feledkezzék meg a királyi ügyész úr, hogy vannak az 
á�amnak más fiai is, mint a vasutasok, jobban dotált édes fiai, 
mmt e mostoha gyermekei ... Ezek kezébe van letéve az ál
lamhatalom, ezek a közhivatalnokok s a királyi ügyész úr is 
csak ezeket érthette igazán, mert neki is tudnia kell, hogy a 
vasutas nem közhivatalnok. (Tetszés.) 

Nem színeztem az eseményeket. nem a fantázia működött 
beszéde�?e':; szomorú tényeket szólaltattam. meg a maguk 
egyszerusegeben, másfél évtized verejtékáztatta eseményeit ál
lítottam sorompóba a vád igen tisztelt képviselőjének invektí• 
vái ellen. 

Mikor azt látom, hogy hazánkban húsz év óta alig változott 
�z a rendszer. mely a magyar államnak egyetlen vagyonát, az 
allamvasutakat uratlan jószágnak tekinti, mikor azt kell olvas
nom, a p_é1i;ziigy� bi2:ottság ezidei jelentéséből, hogy a szüksé• 
g•snel korulbe!ul husz millió értékben több vasúti kocsit csi• 
náltatnak és mindazonáltal milliókat fizetnek a vagonkölcsön
ző gyáraknak kocsik használati díja fejében, mikor Schóbert 
miniszteri tanácsos értekezéséből azt kell látnom. hogy húsz 
milliót meghalado refakclát elajándékoznak minden gazdasági 
cél nélkül. másrészt meg azt tapasztalom. hogy Poroszország• 
ban inkább rosszabb kocsikban utaznak, de egy vasúti takan
tónőnek fizetése nagyobb, mint egy magyar államvasúti híva• 
talnoké s Ausztriában is 19 millióval többet ad az állam a 
vasutasoknak, mint nálunk, s mindezekkel szemben odaálli
tom a magyar államvasutak éhenhaláshoz közelálló megalázott 
osztályát, melynek a kenyérért. igazságért vívott törvényes 
harcában szabadságat rabolták el avatatlan kezek: akkor nem 
ítélhetem el ezt a mozgalmat - nevezzük bár sztrájknak, vagy forradalomnak ... 

frta és összeállítntta: 
Gadanecz Béla 
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A vád tanúi 
Megrázó dokumentumok a ebi/ei katonai junta 

kegyet/enkedéselről 

Chile sorsa önkéntelenül is 
elítélést vált ki az emberiség
bóL A világ több mint ötven 
jelentős személyisége, akik 
Helsinkiben összegyűltek, az 
érzelmieknél érthetően jelen
tősebb és elvibb feladatot tűz
tek maguk elé, amikor már
ciusban négy napot szenteltek 
a latin-amerikai ország tragé
diáját hűen tükröző okmá
nyok tanulmányozásának. Ta
núsítják ezt az ülésszak napi
rendjén szerepelt kérdések: az 
alapvető emberi jogok eltiprá
:;a, kivégzések, kínzások, poli
tikai üldözések, a politikai 
foglyok helyzete, összeesküvés 
Chile népe és törvényes kor
mánya ellen, beleértve a kül
földi beavatkozást. 

A nemzetközi bizottság gon
dos vizsgálatot végzett. Szám-

talan személy felszólalását 
hallgatták meg, köztük neves 
jogászokat, mint például Ja
kab Sederment, Firtnország 
igazságügy miniszterét, Ivone 
Tolman-Gyart, a jogásznők 
nemzetközi szervezetének el
nökét, Pham Vanna Batyot, a 
VDK legfelsőbb bírósága el
nökét, Arkagyij Poltorak szov
jet jogászprofesszort, a nürn
bergi per részvevőjét és máso
kat. A nemzetközi bizottság 
tagjai előtt felszólaltak Chile 
politikai pártjainak vezetői is, 
mint például Altamirano, a 
szocialista párt főtitkára. Val
lomást tett Allende özvegye. 
E személyek fasiszta önkényt 
megbélyegző felszólalásai 
nagyhorderejű dokumentális 
és pontos tényadatokon ala
pultak. 

Végigjárták a polc/ok 
minden kínját 

A legsúlyosabb vádiratot a 
fasiszta junta ellen azonban az 
a húsz egynéhány ember 
nyújtotta be, akik végigjár
ták a poklok minden kínját és 
szinte csodával határos módon 
érkeztek tanúvallomásra, a 
finn fővárosba. 

A vád tanúi és a nemzetközi 
bizottság tekintélyes mennyi
ségű dokumentumanyaggal 
rendelkezik, amely leleplezi a 
junta bűncselekményeit és azt, 
hogy a junta külső imperialis
ta erők támogatásával szervez
te meg a fegyveres puccsot. 

Ezek a tárgyi bizonyítékok, 
a világsajtó számos bizonyíté
ka - közte az amerikai sajtó 
számos beismerése, s külön
böző országokban kiadott fe
ketekönyvek, sőt filmek. 

tme, az egyik ilyen tárgyi 
bizonyíték egy Venezuelában 
nemrég kiadott könyv. Szerzői 
kilenc fiatal vene·rnelai, fő
képp diákolc, akik saját bőrü
kön ismerték meg a fasizmus 
szőrnyűségeit. 

Amerigo Gomez szociológiát 
tanult egy chilei egyetemen: 
,,A csendőrök azzal szórakoz
tak, hogy belőttek az épületek 
ablakán, ahol az őrizeteseket 
tartották. Az őrizeteseket 
1zinte darabokra vágták." 

Manuel Perez filmes: 

„A katonai fasiszta puccs 
után letartóztattak és a csend
őrlaktanyába szállítottak. Gép
pisztolyt szegeztek a mellem
nek, s a fejem felett lövöldöz
tek. A torkolattüzek megper
zselték a hajamat. Saját sze
memmel láttam, hogy ebben a 
laktanyában hat embert lőt
tek agyon. Ezután elvittek a 
Nacional-stadionba. Ott egy 
Dante fantáziájára valló jele
net részese voltam. Körülöttem 
csupa vérző áldozat, ütésektől 
feldagadt arccal. Aki elesett és 
nem tudott felkelni: helyben 
agyonlőtték. Éjszakánként gép
pisztolysorozatokat és motor
zúgást hallcttunk. A hullákat 
szállították el teherautókon. 

Elena Amaro építészmérnök
jelölt: 

„Naponta hozták az újabb 
és újabb áldozatokat. A bejá
rat előtt hatalmas embertömeJr 
ácsorgott - hozzátartozóikat 
keresték. Már ismertem egy 
asszonyt, aki naponta ott volt, 
hogy megtalálja három fia 
holttestét, akiket a csendőrök 
az ő szeme láttára lőttek 
agyon. 14, 16 és 20 évesek vol
tak." 

ték őket, s holttestüket heli
kopterről szórták szét. Juven
tino Velasquez szeme láttára 
több parasztot feltereltek egy 
hajóra, amelyet aztán elsüly
lyesztettek. 

A parasztokkal együtt meg
gyilkolták azokat az embere
ket, akik segítették őket az új 
élet építésében, szocialistákat, 
kommunistákat, radikáliso
kat . . . Az orvosokat azért öl
ték meg, mert gyógyították a 
parasztokat, a tanítókat azért, 
mert elhozták nekik a szellem 
napvilágát. 

A kotosdróla 
szélén 

A chilei Népi Egység-kor
mány, az ország törvényes 
kormányának megdöntése óta 
eltelt hat hónap alatt a kato
nai junta a katasztrófa szélére 
sodorta az országot. A megél
hetés legalább 900 százalékkal 
drágult. A dolgozók felháboro
dásának elnyomása érdekében 
a junta véres megtorlásokhoz 
folyamodik. 

A puccsisták el akarják ítél
ni a törvényes hatalom képvi
selőit. Haditörvényszék elé ál
lítják a dowsoni foglyokat, 
köztük Luis Corvalán szená
tort, a Chilei KP fóti tkárát, 
Clodomiro Almeidát, az Allen
de-kormány külügyminiszte
rét, a szocialista párt kiemel
kedő képviselőjét, valamint a 
Népi Egység koalíció és a 
szakszervezetek sok más sze
mélyiségét. 

A chilei katonai junta bűn
cselekményeit kivizsgáló nem
zetközi bizottság záróokmánya 
nem korlátozódott csupán a 
határozott tiltakozásra. Az ok
mány egyidejűleg és gondosan 
tudományos alapokon elemez
te ki a független fejlődés út
jára lépett népeket fenyegető 
antidemokratikus és neokolo
nialista erők stratégiáját és 
módozatát. 

A Pinochet tábornok és tet
testársai felett ítéletet hirdető 
P.rkölcsi bíróság munkája még 
nem ért véget. A bizottság 
folytatja munkáját, mindad
dig, amíg erre szükség lesz. 

Genricb Borovik 
és 

Karen Hacsaturov 
az APN tudósítói 

Szovjet vasutasok látogatása 
a Nyugati és a Déli pá/yau_?varon 

Hazánk felszabadulásának 
29. évfordulója alkalmából a 
moszkvai barátságvonattal Bu
dapestre érkezett 350 szovjet 
dolgozó harminchárom tagú 
vasutas csoportja szakmai nap 
keretében a budapesti területi 
bizottság vendége volt. 

A vasutas csoport vezetőit 
fogadta Szabó Antal főtitkár 
és Oroszvári László vezérigaz
gató-helyettes is. 

A szakmai nap programja a 
Nyugati Műszaki Kocsiszolgá
!ati Főnökség kultúrtermében 
kezdődött, ahol Rékasi István, 
a budapesti területi bizottság 
titkára üdvözölte a szovjet 
vendégeket, majd Koncz Jó
zsef, a csomóponti pártbizott
ság titkára ismertette a pálya
udvar történetét, szerepét. A 
vendégek ezután megtekintet
ték a pályaudvart. nagy ér
deklődéssel figyelték a műsza
ki berendezéseket. 

A program délután, a Déli 
pályaudvar meglátogatásával 
folytatódott. A szovjet vasuta
sok elismeréssel nyilatkoztak a 
látottakról, elsősorban az 
újonnan épült modern váró
csarnokról. 

Este a területi bizottság va
csorán látta vendégül a kül-

A szovjet vendégek és a magyar vendéglátók a Nyugati 
pályaudvar érkezési oldalán 

(Szónyi Lajos felv.) 

döttség tagjait. A Központi 
Ének-Zene és Képzőművészeti 
Iskolában rendezett vacsorán 
Rék.asi István rövid beszédben 
emlékezett meg felszabadulá
sunk évfordulójárél, a szovjet 
-magyar barátság jegyében 
lezajlott látogatás jelentőségé 
ről, majd a szovjet vendégek
nek ajándékokat adott át. 

A küldöttség vezetője Jev
genyij Andrejevics Scselku-

nov, a moszkvai vasútigazga
tóság- szakszervezeti bizottsá
gának elnöke, meleg szavakkal 
mondott köszönetet a vendég
látásért. 

A vacsora után nagy sikert 
aratott Urbán Katalin és Boj
tor Imre magyarnóta-éneke
sek műsor,., amelyben a Kele
ti pályaudvar Utasellátó étter
mének népi . zenekara is köz
reműködött. 

Szónyi Lajos 

HAZÁNKON AT JUGOSZLÁVIABA 

1 millió tonnával nagyobb tranzitforgalom 
Március 26-29. között magyar-szovjet-jugoszláv vas1iti áruforgalmi 

trírgyalások fJoltak Debrecenben 

A magyar-szovjet gazdasá
gi és műszaki vasúti tudomá
nyos állandó munkacsoport 
március 26-29. között Debre
cenben ülésezett, melyen ma
gyar részről Rödönyi Károly 
államtitkár és {frbán Lajos ve
zérigazgató, szovjet részről V. 

Sz. Gavrilov közlekedésügyi 
miniszterhelyettes vett részt. 
Ez a munkacsoport a két or
szág közötti vasúti, személy
és áruszállítás koordinálásá
ra létesült legfőbb szervezet. 

Az ülés fontosságát kieme
li, hogy ebben az évben ün
nepeljük a magyar-szovjet 
gazdasági, műszaki és tudo-

mányos együttműködési meg
állapodás megkötésének 25. 
évfordulóját. 

A debreceni igazgatóság ta
nácstermében a delegációk ér
tékelték az elmúlt évi vasúti 
együttműködés iiredményeit, a 
többi között megbeszélték a 
Moszkva-Budapest között az 
idén forgalomba kerülő nagy 
konténereket szállító vonatok 
közlekedés-szervezési kérdé
seit. 

A kétoldalú értekezlethez 
csatlakozott a Vanja Vranjican 
vezérigazgató vezetésével ha
zánkba érkezett jugoszláv vas
úti delegáció is. A háromol-

dalúvá bővült tanácskozáson 
megtárgyalták a Szovjetunió 
és Jugoszlávia között a Magyar 
Népköztársaság vasútvonalain 
keresztül tranzitban lebonyo
lódó személy- és áruszállítás
-�al kapcsolatos kérdéseket. 

Ez a tranzitforgalom a múlt 
évihez viszonvítva az idén 1 

millió tonnával növekszik. 
Külföldi vendégeink a tanács
kozás után megtekintették a 
záhonyi átrakó körzetet is, 
majd a tanácskozás jegyző
könyvét a záhonyi fel vételi 
épület protokoll várótermében 
írták alá. 

A �e/lában egyik forradalmi 
dalát éneke/le 

Victor Jarának, a közismert 
chilei énekesnek, a forradalom 
költőjének özvegye férje meg
gyilkolásáról számolt be. A 
magas, vékony asszony szeme 
tágra nyílt, amint a rémületről 
beszélt: 

ja a központi hullaházban van. 
Odamentem. A hatalmas föld
szinti terem tele volt egymás
ra dobalt holttestekkel. Nagy 
részüknek még mindig hátra 
volt kötözve a keze. Victort 
nem találtam köztük. Felmen
tem az első emeletre. A lép
csőn is halottak feküdtek. 
Fent megtaláltam Victor holt
testét. 

ZÁSZLÓT BONTUNK. • • 
Az 1903. július 26-i buda

pesti nyilvános gyűlésen ezré
vel jelentek meg az Újváros
háza tanácstermében a MA V 
műhelyek, fűtőházak és pálya
udvarok munkásai. 12 vidéki 
város képviseltette magát. A 
nagygyűlést Teszársz Károly, a 
Magyarországi Vas- és Fém
munkások Központi Szövetsé
gének elnöke, a Magyarországi 
Szakszervezetek Országos Szö
vetsége végrehajtó bizottságá
nak tagja nyitotta meg, az elő
adó Bokányi Dezső, a szociál
demokrata pártvezetőség tag
ja volt. 

,,Szeptember 11-e aélelőtt
jére volt kitűzve a santiagói 
Műszaki Egyetemen a Polgár
háború elkerüléséért című ki
állítás, megnyitása, amire Sal
vador Allende elnököt is meg
hívták. Victornak dalait kel
lett volna énekelnie. Amikor 
férjem a fordulat első esemé
nyeiről értesült, nem volt haj
landó tudomásul venni a hely
zet súlyosságát. Elköszönt tő
lem, két kislányunktól, fogta a 
gitárját és elment. Este egy 
ismeretlen nő hívott fel tele
fonon, aki közölte velem, hogy 
férjemet letartóztatt:ík. 

Ny::,mban az angol követ
ségre rohantam segítségért. 
Azt válaszolták, hogy nekem 
nagyon szívesen segítenek, de 
a férjemnek nem. mert nem 
angol alattvaló. 18-án ,-eggel 
egy férfi jött hozzám a hírrel, 
hogy férjem már három nap-

Sokkal később, a stadionból 
kiszabadult emberektől meg
tudtam, hogyan pusztult el. 
Ütlegelni kezdték, minden val
latás nélkül. A tiszt ráparan
csolt, hogy kiáltsa: éljen a 
junta! Ehelyett egyik forradal
mi dalába kezdett. Szétzúzták 
a csuklóját, hogy lássa, ha 
életben hagynák, sem tud gitá
rozni többet. Ezt a dalt, az 
utolsó kihallgatás előtt a cel
lában még társaival együtt 
elénekelte. 

Miután a stadionban meg
ölték. a Rinco kerület egyik 
utcájában az aszfaltra dobták, 
hogy azt mondhassák: Victor 
Jara géppisztollyal támadt a 
katonákra. Azok közül, akiket 
a stadionban öltek meg, ren
geteg emberrel tettek így . .. " 

Testüket tűzzel égették ... 
Juventino Velasquez, a zö

mök, cserzett arcú. kékesfekete 
hajú mapuche indián Chile 
legjogfosztottabb lakosságá
nak nevében vádolja a jun
tát. Élete valamennyi kor
mány alatt elviselhetetlen volt. 
Egy fajgyűlölő törvény „nem 
teljes ,értékűeknek" nyilvání
totta az indiánokat. s nap mint 
nap kitette őket a faji meg
különböztetésnek. Azon a ki
terjedt területen, ahol a ma
pu.che indiánok élnek, Salva
dor Allende kormányzása alatt 
új élet vette kezdetét. A ma
puche indiánok az ország tel-

jes jogú állampolgáraivá let
tek. felépítették számukra Chi
le egyik legjobb kollégiumát, 
orvosok, pedagógusok. agro
nómusok százai siettek indián 
testvéreik megsegítésére. 

A fasiszta puccs széttépte a 
mapuche indiánok álmait a 
bcldog életről. Az analfabé
tizmus felszámolására létesí
tett iskolákat bezárták. a föld 
ismét visszakerült a nagybir
tokosok tulajdonába. Az indiá
nokat pedig vallatásoknak ve
tették alá: először kitépdesték 
körmeiket, majd testüket tűz
zel égették • • . aztán leöldös-

Hetven éve jelent meg a Magyar Vasutas első száma 

HETVEN tVVEL EZELŐTT, 
1904. április J 5-én jelent meg 
a Magyar Vasutas, ,,A magyar
országi vasúti munkások érde
keit képviselő közlöny" első 
száma,. 

A lap ,,Zászlóbontás" című 
programadó vezércikkében így 
mutatkozott be: ,,Megmozdul
tu.nk/ Vegyék tudomásul, aki
ket illet, tudják meg feljebb
valóink, hogy n•mcsak a hiva
talnokok, hanem a Magyar Ál
lamvasutak mű.helyeinek mun
kásai, a forgalom és a pályák
nál alkalmazott páriák is meg
mozdultak . . . Zászlót bon
tunk. . . Férfias küzdelemre 
szállítjuk mindazokat, akiktől 
még azt a kevés jogot is elko
bozták, amelyet a többi mun
kástestvéreink élveznek". 

A lap harcot hirdetett az ál
lamvasutakon uralkodó álla
potok ellen. ,,Míg magánvál
lalatoknál alkalmazott mun
kástestvéreink szabadon szer
vezkednek, addig nekünk sem 
a munka, sem a szabad időnk
ben még mukkanni sem sza
bad . . . E türhetetlen és meg
alázó állapotok ellen akarunk 
küzdeni. Legyen vége a meg
hunyászkodásnak, vége a meg
aláztatásnak. Fegyvert ková
csolunk magunknak, ame!!yel 
védeni akarjuk elnyomott test
véreinket és támadjuk ellen
ségeinket". ígérte: ,.hű tükre 
lesz a létező viszonyoknak, 
minden melléktekintet nélkül 
fogja feltárni azokat a nyomo
rúságos állapotokat. amelyek a 
műhelyekben, a pályaudvaro
kon és mindenütt. ahol vasuta
sok vannak. uralkodnak". De 
nem elégszik meg •zzel. .,ha
nem küzdeni akar a szebb jö-

vőért. Harcosa lesz ama ma
gasztos eszmének, amely a vi
lág összes felvilágosult mun
kásait lelkesíti . . • ápolni és 
fejleszteni akarja az összetar
tozás és szervezkedés eszmé
jét. Teljes erővel fog a vasúti 
munkások gyülekezési és 
egyesülési szabadságért kt.z
deni ... " 

AZ OSZTALYTUDATOS 
vasúti munkások helyeselték 
ezt a programot, és kezdettől 
fogva 1921 szeptemberében 
történt betiltásáig saját lap
juknak tekintették a Magyar 
Vasutast. 

A Magyar Vasutas több mint 

másfél évtizeden keresztül ki
emelkedő sze·repet vállalt 
magára a vasutasok osztálytu
dat.os szervezésében és moz
galmaik irányításában. Megje
lenése az osztálytudatos vasúti 
munkások közel egy évtizedes 
szervezkedésének eredménye. 
A kilencvenes évek közepén 
a szocialista szervezkedés 
megélénkülésével érlelődött a 
vasúti munkások körében az 
önálló vasutas szakszervezet 
megteremtésének gondolata. 
Az osztálytudatos munkások 
előtt egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a vasútigazgatósá
gokkal folytatott harcukban 
csak úgy érhetnek el eredmé
nyeket, ha egységesen lépnek 
fel, ha erőiket nem aprózzák 
szét szakmánként, hanem át
térnek az iparági szervezke
désre. 

A budapesti Msúti munká
sok 1896. szeptember 20-án. a 
Felsőerdősor u. 25. sz. alatti 
Baron-féle vendéglőbén tar
tott gyűlésen tárgyaltak erről 
először, s elfogadták Klausz 

Antal indítványát, amely sze
rint az államvasúti munkások 
önálló szervezetet teremtenek. 

A vasúti munkások 1897. áp
rilis 11-i gyűlésén. amelynek 
napirendjén a vasúti alkal
mazottak és munkások hely
zete és szervezkedése, vala
mint május elseje megünnep
lése szerepelt, ötszázan ki

mondták a vasúti munkások 
szakegyletének megalakítását. 
Az alapszabályok kidolgozását 
a gyűlés elnökségére bízták. 
Elhatározták, hogy ha a mi
nisztérium visszautasítja az 
alapszabályokat, akkor sza
badszervezetet hoznak létre. 

Az iparági vasutas-szakszer
vezet megteremtésére irányuló 
szociáldemokrata szervezke
dés kezdeményezői azok az 
osztálytudatos műhelyi szak
munkások voltak, akik a ki
lencvenes évek elején kiemel
kedő szerepet töltöttek be a 
szociáldemokrata mozgalom 
szervezésében. az egyes szak
mai szervezetek és a munkás 
önképző egyletek megalakítá
sában. 

A MA V VEZETŐI, hogy 
visszarettentsék a vasúti mun
kásokat a szocialista szervez
kedéstől 1897· nyaTán a MAV 
Nyugati műhelyéből egyszeTre 
71 orszálytudatos munkást bo
csátottak el. A szociáldemok
rata vasúti munkások az üldö
zés ellenére is folytatták a 
szervezkedést. 1902-ben és 
1903-ban már szinte vala
mennyi vasúti műhelyben erő
teljes szociáldemokrata szer
vezkedés folyt. S megérett az 
idő arra. hogy a Szakszerve
zeti Tanács nyilvános gyűlésre 
hívja a vasúti munkásoka\. 

A gytilés résztvevői percekig 
tartó tapssal és éljenzéssel fo
gadták Bokányi Dezső azon 
bejelentését, hogy a Szakszer
vezeti Tanács ideiglenesen vál
lalja a vasutas munkások moz
galmának vezetését. 

A VASÚTI MUNKASOK 
1904 januárjában a Csömöri 
úti Vajdahunyad Kávéházban 
tartott értekezletükön megvá
lasztották a Maqyarors7ági 
Vasutasok Szervező Bizottsá
gát. A tizenegy tagú bizott
ságba a Keleti Műszaki Kocsi
hivatalból és az Északi Flimű
helvből két-két főt, a Nyu
.e:ati Főműhelvből hármat vá
lasztottak. Az Igazgatósági 
Nyomdát. a józsefvárosi állo
mást, a terézvárosi osztálv
mérnökséget és a rákosrende
zői pálvaudvart e,zy-eey tag 
képviselte. Az elfogadott szer
vezeti swbálvzat szerint a Ma
gvarorszáe;i Vasutasol< Szerve
ző Bizottsága kéovls"li min
denütt az állami és magán
üzemekben dolgozó havi- és 
naoidfjasok s úcyszólván az 
öss?es kinevezett alkalm'lzot
tak anyagi é• erkölcsi érde
keit E�v osz+álvharcos szociál
demokrata vasutas szaklap 
megjelentetését Is elhatároz
ták. 

G. B. 
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Kitüntetések április 4. olkolmóhól AKTIJÁLIS PORTRÉ 

A Nepköztársaság Elnöl�i 
Tanácsa hazánk felszabadulá
sának 29. évfordulója allkal
mábó! - eredményes 'munká
juk eLismeréséül - kitünteté
seket adományozott. A kor
mánykitüntetésben részesültek 
egy csoportjának Losonczi 
Pál, az Elnöki Tanács el!llöke 
az Országház kupolacsarnoká
ban nyújtotta át az érdem
rendeket. A második csoport
nak a Közlekedés- és Posta
ügv! Minisztériumban Rödö
nyt Károly á'Llamtitkár adta 
át a magas kitüntetéseket. 

A szakmai kitüntet� 
április 2-án a Vasúti Fóoszt�l.y 
kultúrtermében adták át. Az 
ünnepségen megjelent Rödö
nyi Károly álamtitkár, Szabó 
A ntal főtitkár és Urbán Lajos 
vezérigazgató. 

Tóth Györgyné dr. megnyi
tója után dr. Pethes Imre, a 
főosztály pártbizottságának 
titkára mondott ünnepi be
szédet. Hangsúlyoztia, hogy áP
rilis 4-ét a magyar nép mél
tán t.ekintl sorsfordulónaik, 
legnagyobb nemzeti ünne
pünknek. A továbbiakban a 
vasút eredményeiről beszélt, 
majd végezetüil a gazdaisági és 
mozgalmi szervek vezetőinek 
jókívánságait tolmácsolta a 
kitüntetetteknek és rajtuk 
kereszül minden vasutasnak. 

Dr. Pethes Imre ünnepi be
széde után Rödönyi Károly '1-
lamtitkár adba M a  Közlekedés 
kiváló dolgozója és a Miniszte
ri Dicséret, Urbán Lajos ve
zérigazgató pedig a Vezérigaz
gatói Dicséret kitüntetéseket. 

A Magyar Népköztársaság Elnö
kii Tanácsa a 

Maska Érdemresd 
arasy fokozata 

kitüntetéeit adományozta : Bohács 
Mihály föell., Dunakeszi JJ. ü. ; 
Denk Dezsőné segéde!!., Komárom 
áll. ; Dobránszk! István főell., Sá
toraljaűjhely Ftt. Főn. ; Farkas 
László ell .• Nagykanizsa Pit. Főn. ; 
Farkas László míisz. főell., Kis
kunhalas Vont. Fón. ;  dr. �ringer 
Ferenc igazgató, vas. Fóoszt. 8. 
Szakoszt. ; Hlzsnyjk Jánosné se
gédell., Miskolc Tiszai pu. : Pa
zsák József felv!gy., Nyíregyháza 
áll. ; Szilágy! János főell., Bizt. 
ber. Automatikai, Uzemeltet. és 
Feont. Fón. Szeged ; Takács Já
nos ell., Szombathely Vont. Főn. ; 
Tóth János föell., Jobbpart! Bizt. 
ber. AutomatlkaJ, üzemeltet. és 
Fennt. F6n. ; Varga Isvánné mun
kás, Miskolc-Tiszai pu. ; Varga 
Lajos e!L, MA V Házkezelő Főn. 

Muska Érdemresd 
tJZÜst fokozata 

kitüntetésben részesült� : Bállnt 
István míisz. fóell., Bp. Keleti pu. 
Vont. Főn.; Bánhegyt József főfel
ll,n,., BVKH: Erdélyi István ell., 
MAV Magasépítési F6n. ; Farloas 
László míisz. főfelügy., Miskolc 
Vont. Főn.;  Hartyáni Imre műsz. 
fóell., Székesfehérvár Vont. Főn. ; 
Holló Máty/19 míisz. f6felügy., 
Vas Fóoszt. 7, Szak oszt. ; Kerekes 
József föeU., Bp. Nyugati áll. ; Má
thé István 1gaz1?ató, Vas. Főoszt., 
-Ozemszerv. önálló Oszt. ; Nagy 
Károly segédeU., KisűJszállás P1t. 
Fón . ;  Ozsgyán Pál mérnök !lílnt., 
Vas F6oszt. Bizt. ber. és Automa
tizálási '>zakoszt. ; Polgár József 
músz. fófelügy., Celldömölk vont. 
Főn. ; Szombat! Zoltán főtan., 
:tszakl Jj. -0. : Schmidt Ferenc fő
felilgy., Hatvan áll. ; Tarr Ferenc 
:fóell., Dombóvár áll. ; Tótb Ernő 
f6fe1Ugy., Tapolca áll.; Ugrl M1-
hály felvigy., Szentes Ep. Főn.;  
dr. Velényl János főtan., Vas. Fő
oszt. 4. Szakoszt. 

Munka Érdemrend 
/JroDZ fokozata 

kitüntetést kapták: Balogh La1os 
ell., Jászkisér :tpltögépJav. ü. ; 
Csikós Sándor f(!eU., Budafok-Há
ros áll. ; Csizmadia Tamásné ell., 
Nagykanizsa áll. ; Fényes József 
mérnök tan., Debrecen vasútig. ; 
Földesi János f6fe!Ugy., Berente 
Szén pu. áll. ; Herbai Adám masz. 
föell., Pécs Vont, Fön. ; Kertész 
László feivlgy ., PUspökladány áll . ;  
Kovács Kálmán mérnök tan .• Hat
van All. ; Magyar Béta masz. ell., 
Nyíregyháza Vont. Flln. ; Papp Al
bert eu .• MAV TB:tF Budapest; 
Salánk! Sándorné ell., Hajdűhad
ház áll ; Samu József főfe!Ugy., 
Pécs Vasútig. ; Steczák Bertalan 
f6ell.. MA V Epitésl Géptelep Főn. ; 
szabolcsi Dénes mérnök főtan., 
Vas. Főoszt. 6. Szakaszt. ; szolnoki 
Ferenc főfelügy ..  Debrecen vasút• 
ig. ; Ta�nád.1 Andor segédell.1 
Szombathely Jj. 0. ; Tálos János 
fóell., Hámán Kató Vont. FOn. ; 
Vass Jó?sefné elL1 Nyíregyháza 
Szertárflln. 

Hazánk felszabadulásának 29. 
évfordulója alkalmából kiemelke
dő szakvonall és társadalmi mun
kájuk elismeréséül a közlekedés
és postaügyi miniszter a 

/lözlelredés kiváló 
dolgozója 

1 
k!tün.tetésben részesltette : Acsbók 
Ferenc felvlgy., Veszprém Pft. 
TOn. ; Balázs Benedek föell., Bp. 

Dr. Pethes Imre ünnepi beszédében méltatja április 4-e 
jelentőségét. 

Ferencváros Fft. Ft5n. ; Barta 
György músz. fófelügy., Székes
fehérvár Pft. Főn. ; Bányai István 
föen., Mátészalka áll. : Bella Fe
renc músz. fö.felügy., Sopron Vont. 
Fön. : Bérczl Károly !Oell., Veszp
rém áll . ;  Bodrogi János föint., 
Gyömr(5 áll. ; Bukhár Lajos mGsz. 
föell., Miskolc Vont. Főn. ; czeg„ 
lédi Sándor el!., Miskolc Vont. 
F6n . j  dr. Ecsedy Tamás mérnök 
tan., MAV Tervező Int. ; özv. Gá
los Ferencné ell., Bp. Dunapart 
Szertárflln. ; Haj dű György masz. 
föell., Békéscsaba Vont. Főn. ; Ha
lász Mihály e!l., Székesfehérvár 
áll. ; Handler Ferenc mGsz. főfel
ügy., Vas. Fóoszt. Munkaügyi és 
szoc. pol. Szakoszt. ; Harsányi 
László el!., Landler Jenő Jj. -0.; 
Hernádl Gyula műsz. föfe!Ugy., 
Veszprém Pft. Fön. ; Holló József 
feivigy., Mátészalka Fft. Főn. ; 
Horváth Alajos igazgató, Vas Fő
oszt. 12. Anyaggazd. Szakoszt. ;  Hor
váth Ferenc mO.sz. főell., Győr 
Vont. F6n. ; Horváth József s� 
gédell., Györ Pft. F6n. ; Horváth 
;Józsefné munkás, Budakeszi MAV 
T(idógyógy!nt.: dr. Horváth Ká
roly főtan., Vas. Föoszt. Igazgatá
si és JogJ Szakoszt. ; Kádár Petró 
Sándor fóell., MA V ügykezelési és 
Gazd. Hlv. ; Kovács Imre músz. 
föeU.1 D�brecen vont. Főn.:  Kram
mer Istvánné el!., Rákoshegy áll.; 
Kuti József en., Bp. Keleti pu. 
áll. ; dr. Lajos Zsigmond :főtan .• 
Debrecen vasű\lg.; László Zoltán 
főell., MAV ügykez. és Gazd. 
Hiv. ; Lómen Pál masz. ell., Vác 
vont. FOn. ; Lőrincz József int., 
Gyékényes áll. ; Marcsó Károly 
felv!gy., Bp. Ferencváros áll. ; 
Merczel György fófelügy., Kurd 
ál.L : Mészáros András főtan., 
Debrecen vastltl�. ; Mészáros Já
nos segédell., Bp. Déli pu. Músz. 
Kocslszolg. Főn. : Mohácsi Mihály 
mavez., Székesfehérvár Jj. U. ; 
:Mosóczy Endre mérnök tan., Bp. 
vasűtig. ; Nagy Béla f(!felllgy., 
Miskolc-Tiszai pu. áll. ; Nagy Emő 
ffüe!Ugy., Vas. Főoszt. 1 !. Keresk. 
Szakoszt.;  Németh István f6ell., 
Celldömölk áll. ; ötvös Károly 
mGsz. fóell., MA V Vlll. felsóvez. 
:tp. Főn. ; özse Gábor fófe!Ugy., 
Salgótarján Szertárfőn. ;  Polgár 
László felvlgy., Zalaegerszeg Pft. 
Fön. ; Poór Gyula en.. Kaposvár 
Vont. F6n. : Sós György Ferenc 
músz. főfelügy,, Szeged vasútig. 
Szegi> Ferenc mérnök főtan .. 
KPM űzemszerv. önálló Oszt . ;  
Szendrei Lajos músz. f6feJUgy. 
Miskolc Pft. Főn.; Székely Lajos 
el!., Békéscsaba Pft. Fön. ; Szőke 
Jenő fófe!Ugy., Szombathely vas
űtig. ; Szücs Lajos ell, Debrecen 
Ep. Főn. ; Tamás Zsigmondné se
géd!elvlgy .• Bp. Angyalföld áll. ; 
Tordai Ferenc felvigy ., Szentes 
áll. ; Varga László müsz. főfe!Ugy., 
Miskolc vasútig. ;  Vigh Béla fóell., 
Szolnok JJ. ü. ; Vigh József fel
v!gy., Kál-Kápolna áll . ;  Vincze 
János főell. Blzt. ber. Automati
ka\, üzemeltet. és Fennt. Fön. 
Pécs. ; Vona József föell., Vasuta
sok szakszervezete; Tóth László 
f6lgazgat6, dr. Mohai György fó
könyvel<'l. Abóczkl Mihály rakt. 
vez., Utasellátó Váll. ; Braunmill• 
ler Kálmán asztalos, GYSEV. 

Kiváló vasutas 

(Laczkó Ildikó felv.) 

Laza László ell., MA V Házkez. 

:ttá�;:
0

:A. J:�.s; ::\!�··rfs�: 
16 fótan., Bp. vasútig. ;  Nagy 
Miklós müsz. főell., Bp. Ferenc
város Vont. Fön. ; Némethy Gábor 
mllszak! főlnt., Szombathely vont. 
Főn. ; Németh János főfeJUgy., 
Szombathely áll. ; Oláb Károlyné 
föint., Miskolc-Gömöri pu. ; Patak 
József felv!gy., Kaposvár áll. ; 
Pált! Györgyné segédell., Dorog 
Szertárfón. ; Prokop József masz. 
felvigy., Eger Vont. Főn. ; Sas.gá
ti János fOfeiilgy., Tapolca áll. ; 
Sándor Ferenc főell., Bp. Terézvá
ros Pft. Főn. ;  Simon Imre segéd
ell., TBEF Szombathely; Sóváradi 
István főell., Jobbpart! Blzt. ber. 
Automatikai, Uzemeltet. és Fennt. 
Főn.; Szabó Dezső felVigy ., szol.
nok Pft. Flln. ; Szabó Sándor fö
ell., Szeged Osztőszertárfőn. ; 
Szathmáry Lajos fllfelügy., Vas. 
Főoszt. 12. Anvaggazd. Szakoszt. ;  
Szeder Béla föfelUgy., Vas Flloszt. 
8. Forgalmi Szakoszt. ; Szénási 
Lászlóné el!., Kecskemét Ftt. Főn. ; 
Tesmag! József felvtgy ., Hidasné
meti áll. ; Tóth Ferenc főfelügy., 
Szeged vasútig. ; Vaspál István fó
ell., Kisterenye Vont. Főn. ; VánYi 
Lajos fóell., Vas. Föoszt. 6. :tplté
s1 és Pft. Szakoszt. ; Varga Gyula 
segédell., Celldömölk. :tp. Főn. ; 
Varga Sándor főell., Szolnok 
áll . ;  Vékony József főell., 
Bp. Keleti pu. Vili, fennt, 
F6n. :  Vincze János főtelilitv., 
Dombóvár S.,.ertárf6n, :  Völ
gyesi István masz. főfe!Ugy., VA
TUXI; Zádori József ell., Blzt. 
ber. Automatikai, üzemeltet. és 
Fennt. Főn. MLo;kolc: Kiss Andor 
Ozemvez., NJmsz Elek árurevf ... 
zor, dr. Pataky István oszt. vez., 
Utasellátó Váll. 

A Munkásörsél?ben vég,.ett ki
emelked<'l és példamutató szolgá
latáéri a 

Haza szolyálatáért 
érdemérem 

eziist fokozata 
kitüntetésben részesült: Csík Sán
dor f(lfe!Ugy., Vas. Föoszt. 8. 
Forgalmi Szakoszt. 

A polgári védelem szervezése, 
fejlesztése és a feladatok végre
hajtása terén több év óta klemel
ke�6 tevékenysége eUsmeréséül a 
honvédelmi miniszter 

Honvédelmi érdemérem 
k!tOntetésben részesítette: Csaná
losl József vágánygondozó, Eger 
Pft. Főn. ; Felvárl Adám vonalke
zelő, Dunaújváros Pft. Ft5n. ; Kan
csár Ferenc kocslvtzsgáló. Sze
ged Vont. Főn. ; Pilisi Ferenc áll. 
!önök, Bp. Soroksárt llt áll. : RP
ke Lajos technlkus, Nyíregyháza 
Pft. Főn. ; Gyarmati Miklósné 
ügyint., Debrecen vasútig. ; Hor
váth János forg. anyagos, Celldö
mölk áll. ; Diás József vasűt6r pk., 

Sopron déli áU. ; Kozma Kárbly 
előadó, MA V Kőrház Bp. ; Nagy 
Károly vezénylőtlszt, Eger áll. ; 
Palla Béláné számadó pénztáros, 
Bp. Nyugati pu. ; Sallai János ma
vez., Györ Vont. F6n. ; Siklósi 
Ernő törzspk., Miskolc-Gömöri 
pu. pV'. ; Varga Jolán Ugyint., Sze
ged vasútig. ; VeJencel Vladimir 
áll. fön., Fényesll¼e áll. ; Apagyi 
Sándor tGzcsőgyártó, Debrecen Jj. 
ü. ; Balogh István músz.-gazd. 
tanácsadó, Vas. Főoszt. ; Bognár 
Sándor törzspk., Dolgos László 
okt. tiszt, Zalaegerszeg Vont. Főn. ; 
Galló András pb-tl¼.. Nylregybá
za Ftt. Főn. ; Gál Lajosné hiv. se
géd, MA V Kórház Bp. ; Gerő Er
nt5 KTG. csop. vez., Debrecen áll. ; 
Halász István pv. törzspk. Dombó
vár áll. ; dr. Hámori Károly főor
vos h., Pécs Vasútig. ; Lovász 
István oszt. vez,, Szeged vasűtlg. ; 
Kiss László művez., MAV Gépjav. 
-0. Szeged ; Kiss Sándor pb-titk., 
Debrecen áll.; Nagy Gusztáv 
anyagkez., Záhony áll. ; Slmonek 
Gvula áll. főn., Kiskunhalas áll. ; 
Tóth Pál János pv. törzspk., 
Nagykanizsa áll. 

A MA V vezérigazgatója 

Vezérigazgatói 

dicséret/Je11 
részesítette: APagyt Sándor eU., 
Püspökladány Szertárfön. ;  Acs 
László m űsz. főtan., vas. Fóoszt. 
6. :tp. és Ftt, Szakoszt. ; Babós 
Imre felvigy ., Kiskunhalas Szer
tárfön.; Badó Ferenc músz. fóint .• 
Dunakeszi JJ. ü. ; Baj csal János 
műsz. segédell., Hegyeshalom 
Vont. Főn. ; Blalkó Bertalan fel
vl.gy., Miskolc-Tisza! pu. áll. ; Bo
da Károly ell., Galgamácsa áll., 
Borgulya Gyöz6 segédell., MÁV 
Hldép. Főn. ; Brullch István segéd
ell., MAV Központ! Felépltm. 
vizsg, Főn. ; Csapó József mOsz. 
ell.. Szolnok Vont. Fön. ; Erdélyi 
Gábor masz. segédell„ 

MAV 
Anyagvlzsg. Főn. ; Fekete János 
ell., Debrecen Jj. ü. ; Fekete Mi
hály ell., Debrecen MA V Okt. 
Fón. ; Filep Sándor felvlgy., Vásá
rosnamény Ali. ; Füves György ell.� 
Szolnok JJ. U. ; Győri Adám ell., 
MA V Gépjav. Ü. Bp. ; Halmay 
Arpád mérnök tnt., Pécs vasútig. ; 
Hellenpach Mihály föell., Szolnok 
MA V Kórház; Herr Józset műsz. 
föell., ltszak! Jj. -0. ; Hermann Já
nos segédell.. Murakeresztúr áll. ; 
HoUer Imre segéd!elvlgy., Bp. Ke
lenföld áll. ; Hornyik LásZló se
gédei!., MAV TBK.F ; Jancsó Péter 
főell., Diósgyőr-Vasgyár áll. ; Já
nost István müsz. töfelügy., Bizt. 
ber. Automatikal, üzemeltet. és 
Fennt. Főn. Szombalhely ; Juhász 
Gyula mérnök int., Dombóvár 
Vont. Főn. : Kuskó Károly el!., 
Landler Jenő Jj. U. ; Leé István 
munkás. Bp. Nyugati áll. ; Magyar 
Antal kezelő, Lökösháza áll.: Ma
gyari András fóell., MA V Közp. 
Számvlt. Hiv. : Maroshetyl János 
müsz. int., Bp. Krio:;ztinavárosi 
Pft. Főn. : Máté I•tván segédell., 
Püspökladány Vont. Főn. ; Mihá
c.,;i Ernő müst, főell., Dunaúlvf!ros 
Vont. Főn. ; Molnár István segéd
felVigy., Debrecen áll, : Nagy Gyu
la masz. főfelO�y., Szeged Vont. 
Fön.;  Nemes Károly ell., Ebes 
Vill. Vonalfe!Ugy. ; Németh Sándor 
segédfelvigy,, Szombathely áll. ; 
Patkós József fdell., Rákos Vont. 
Főn. ; Rácz Alpár mérnök int., 
Székestehérvár vont. Főn. ; Rózsa 
Sándor segédeU .• Bizt. ber. Auto
matikai. üzemeltet. és Fennt. 
Főn. Miskolc :  Slsa Zoltán fóell .. 
Szeged vasútig. ; F. szabó Lajos 
föell., Távközl. Automatikai, űze
me1tet. és Fennt. Főn .• Bp. ; szabó 
L:iios fe-1\•Jrrv .. Bry. Fere„r, .. '\rns :<-lJ . :  
Szalatnai Pál músz. se,:édell . .  Hat
van Vont. Főn. ; Szalovlcs János 
ell., Epilletlennt. FOn. Bp. : Szom
bathy Géza mérnök főint., Deb
recen vasúti);!'..: TakáC's Fe
renc műc;-;,:. fől'eHl�v. c;70ffib""t
?iely vasúti�. : Takécs ,Tózset fő
ell.. Szekszárd Pft. Fón. ; Tarján 
Sándor segédmunkás, Bizt. ber. 
Automatikai. Uzemelte-t éc; Fennt. 
Fón. Szeged-Rókus ; Tábori József 
felvtgy .. Hatvan-Füzesabony Pft. 
Főn. ; Temesi János mOisz főell., 
Kaposvár Pft. Főn. ; Tóth József
né titkár, Debrecen vasútig. ; Un
ger Géza Mell., Bo. Déli pu. áll. ; 
Varga Guc:ztáv felvt� .. Mátészal
ka áll. ; Varga Józqef see:édt1szt, 
Szombathely Vont. Főn. i Vásárhe• 
lyl Dániel főfeJUgy., Klskunmajs� 
áll. ; Zele József főell., :tpltési 
Flln. Bp. 

kitüntetésben részesültek : Borczván 
Béla mérnök őrnagy, Darvas Fe
renc alezredes, Magyar Néphadse
reg. AZ 1973-BAN BEVEZETm ÚJÍTÁSOK HASZNA 

Tolatásvezető Kál-Kápolntín 
- Cseléd volt az édes

apám. Jl:n magam is nap
számosként, summásként 
dolgoztam, Itt, a kápolnai 
Károlyi-uradalomban. 19 
éves koromig. Akkor aztán 
felmentünk Pestre munkát 
keresni. Ahogy ott álltunk 
a Keleti előtt a hátizsákok
kal, egyszer csak ;ön a bar

_
á

tom édesapja. Azt mond3a, 
men;ünk a vasúthoZ', ahol 
ő van az a biztos kenyér. 
Igy k�rültem 1946. augusz
tus 28-án Rákosszentmihá
lyon a pálya.fenntartáshoz. 
Először csak ideiglenes 
munkásnak vettek fel. 

Vígh József meséli az 
életét. Tolatásvezető Kál
Kápolna állomáson. Ruhá
jába beivódott néhány fe
kete olajfolt. Feszengve ül  
a fotelban, az  állomás
főnöki szobában. Kicsit fur
csán hangzik most, a meg
változott körülmények kö
zött a történet, bár szín• 
igaz. 

- Nemsokára véglegesí
tettek, itt maradtam a vas
útnál . . •  

- Nem bánta meg? 
- Nem. Az volt minden 

vágyam, hogy vonatkísérő 
legyek. Az is lettem 1948-
ban, amikor átkerültem 
Rákosrendezőre. Ott szol
gáltam egészen 59-ig. Ak
kor idejöttem, szintén vo
natk.!sérői beosztásba, két 
év múlva kocsirendező let
tem, 63-ban pedig tolatás
vezető. 

Nehéz, felelősségteljes 
munka ez. A brigádvezető 
felel a keze alá tartozó 
négy ember testi épségéért, 
életéért; s emellett milliós 
értékekért is. A 11 órás 
nappali szolgálatban 150-
200 kocsit kell megmozgat
niuk, szétrendezniük; a l:l  
órás éjszakai szolgálat 
alatt ennél is többet: leg
alább 250-et. A két szárny
vonalról is ide futnak be a 
szerelvények, s elég sok a 
hely:i feladás Is. Különösen 
sok gondot okoz nekik a 
kiskörei építkezés. A Tisza 
n. vizlépcső építése idején 

több ezer vagont kellett 
odairányítaniuk, késedelem 
nélkül. Rajtuk is múlott, 
hogy időben érkezzenek a 
fontos építőanyagok. Ele
get tettek e feladatnak. Ezt 
bizonyítja az is, hogy Vígh 
József tolatásvezető egymás 
után háromszor is megkap
ta a Kiváló Dolgozó kitün
tetést. Legutóbb április 4. 
alkalmából pedig a Közle
kedés Ki váló Dolgozója 
kitüntetésben részesült. 

Ezt már Ferencz Antal 
állomásfőnök mondja. Hoz
záteszi még: 

- Az állomás háromszor 
volt ·,,tlüzem", s hogy el
nyertük a kitüntető címet, 
abban nem kis szerepe volt 
a Vigh-brigádnak. Rájuk 
mindig lehetett számíta
ni, ha fújt, ha esett, télen
nyáron, mindig állták a 

sarat. 
Vígb József szerényen 

hallgat. Mintha kicsit so
kallná a dicséretet. Neki 
csupán az volt a célja 1 946-
ban - mint említette -, 
hogy „megtalálja· a me)Zél
hetését." 

- Megtalálta? - kérde
zem. 

- Meg. Ha nem lennék 
megelégedve, nem húztam 
volna le 28 évet a vasútnál, 

- Mennyi a keresete? 
- Havi átlagban 2700-

2800 forint körül. Nem le
het panaszom. 

Felnevelt három gyerme
ket. A két idősebb lány 
már férjhez ment. Moso
lyogva meséli, hogy két 
vejét is idehozta a vasút
hoz, pedig mindkettőnek jó 
szakmája volt. Bakos Nán
dor vasbetonszerelő volt, 
most váltókezelő. Tari Mik• 
lós két éve jött az állomás• 
ra, kocsirendezónek. A leg
kisebb lány 19 éves, nemrég 
fejezte be az iskolát, most 
Egerben bolti eladó. 

- Lehet, hogy a harma
dik vejét is a vasúthoz hoz
za? 

- Azt még nem lehet 
tudni. De ha rajtam múlik, 
mást nem ajánlhatok. 

P. J. 

Dr. Horváth lajost nevezték ki 
t'l szom/Jatbelyi igazgatóság vezelőjévi 

Március 22-én Urbán Lajos, 
a MA V vezérigazgatója ünne
pélyesen iktatta be hivatalába 
dr. Horváth Lajost, a szom
bathelyi vnsút!gazgatóság új 
vezetőjét. A kinevezés átadá
sánál jelen volt Kovács Antal, 
az MSZMP Vas megyei Bi
zottságának titkára, dr. Gonda 
György, a Vas megyei Tanács 
elnöke. Szabó Antal, a vas
utas-szakszervezet főtitkára, 
Szabó Béla, a MA V vezéri�az
gató-helyettese. Horváth Mik
lós, az MS7,MP Szombathelyi 
Városi Bizottságának első tit
kára, Gyurácz János, a Szom
bathelyi Városi Tanács elnö
ke. 

Dr. Horváth Lajos 34 éve 

dolgozik a vasúton. Forgalmi 
szolgálattevőként kezdte pá
lyafutását, majd hosszú éve
ken át oktató- és vezénylő
tiszti beosztásban dolgozott. 
1951-ben a szombathelyi igaz
gatóság forgalmi osztályára 
helyezték forgalmi szakvizsga
biztosi beosztásba. Még ugyan• 
ebben az évben a Vasúti Fő
osztály titkárságának létszá• 
mában dolgozott. 1953-tól is
mét a szombathelyi igazgató-
ságnál tevékenykedett külön
böző vezető beosztásokban. Az 

utóbbi nyolc évben az igazga
tóhelyettesi tisztet töltötte be. 
Közel egy évtizede az M<:;7.MP 
Szombathelyi Városi Végre
hajtó Bizottságának tagja. 

t0ttak az újítómozgalom ver-
senyszerű fejlesztésére, az 

Milliszteri dicséretben 
részesQJtek: Arany János músz. 
főell., Nagyszentjános Vill. von., 
FelUgy.;  Bába Vince músz. föell., 
Szob áll. · Bártfai Szilárd főfelUgy ., 
Hatvan ' Szertárft5n. ; Bednyák 
György masz. felv!gy., Nagykani
zsa Vont. Főn. ; Bérczi János fO
int., Tiszatenyő áll. ; Bozsó László 
fe!Ugy., Anyagell. Ig.: Dede 
György masz. föell., Blzt. ber. Au
tomatikai, üzemeltet. és Fennt. 
Főn. Debrecen ; Erdei István f6-
fe1Ugy ., Berettyóűlfalu áll., Fehér 
László mOsz. fl!fe!Ugy., Bp. Fe
rencváros Pft. Főn. : Forisek Ist
ván ell . .  MA V Szak- és Szereiöip. 
F6n. ; Föld! Imre segédell., Hat
van áll. : Gerencsér Károly mun
kás. Celldömölk Osztószertárl6n. ; 
Geresdi István mO.sz. főtan., Dom
bóvár Ep. Főn. ; He\(edas Lajos 
ell., Eszakl JJ. tJ. : Hollósi Károly 
segédei!., Vésztő Vont. F6n. : Iván 
Sándor tetagy., Vas. Föoszt. 4. 
Pénzügy! Szakoszt. : Jóba Géza 
músz. f6feJUgy.. Vas. Föoszt. 10. 
JármO.Jav. Szakoszt. : Józsvai n
bor főfe!Ugy.. Bp. vasútig. : Ju
hász Imre föe11., Debrecen-Déli 
Pft. F6n. ; Kálmán Gyula főfelilgy., 
Székesfehérvár áll. : Kántor János 
felv!gy., Rákosrendező pu. áll. ; 
KelemPn Miklós seE:édell., Hatvan
Sal\lótarJán Pft. Főn. ; Kis Gyula 
mérnök főlnt., Kelebia áll., Ko
vács István telvil:{y .. MA V Nyug
díj Hiv. ; Kovács Károly műsz. 
te1Ugy., Debrecen Vont. Főn.;  
Kurdl József segédell., Pécs áll.; 

82 millió forint vállalati eredmény 
újításokat intézők anyagi 
ösztönzésére. megbecsülésére. 

A vezérigazgató-helvettes 
beszéde befeiez6 részében a 
MA V gazdasá,ii vezetése ne
vében megköszönte a Vasuta
sok Sz,iksz„i:ve?ete Elnökségé
nek és újítással fotrlalkozó 
mindPn aktivistáiámk a?t a 
sel?ftséeet, amit az újítómoz
ll<tlnmhan nvúltrittak. és kér
te. hogy a közös munkát a 
jövő!-,en is együtt tegyék ered
m<'invessé. 

Százhatvannyolc kiváló újító és feltaláló kapott kitüntetést 

Március 27-én a Vasúti Fő
osztály kultúrtermében ünne
pélyes külsőségek között ad
ták át a vasút legjobb újítólt 
és feltalálóit megillető kitün
tetéseket. Az ünnepségen meg
jelent Gulyás János, a vas
utas-szakszervezet titkára, 
Róth Róbert, az Országos Ta
lálmányi Hivatal újítási osz
tályvezetője és Verebélyi And
rás a KPM képviseletében. 

Dr. Holló Lajos szakosz
tályvezető rövid megnyitójá
ban örömmel jelentette be, 
hogy a vasutas újítók és fel
találók közül évről évre mind 
többen érdemlik ki a kitünte
tést. 1970-ben 98 újító kapta 
meg. az idén pedig már 168-
an vehetik át a legjobbaknak 
járó kitüntetéseket. A kitün
tetettek számának emelkedé
sével párhuzamosan nőtt a 

beadott újítások száma és a 
vállalati eredmény is. A ta
valyi 6074 újítás 907-tel több, 
mint az előző évi. A 82 mil
lió toTint múlt évi vállalati 
eredmény pedig 16 millió fo
rinttal haladja meg az 1972. 
évit. 

Ezután Oroszváry László ve
zérigazgató-helyettes mon
dott beszédet. Rámutatott, 
ho!P' az úiítómozgqlom. a dol
gozók aktivitása kibontakoz
tatásának ió eszköze. Ezt az 
aktivitást kell fokozni. mert 
a vasút mai fejlett�égi fokán 
még nagvobb s7.ükség van az 
aktivitásra. a bátor újítói te
vékenvségre, a gondolkodó 
emberre. 

A továbbiakban a mozgalom 
fejlesztésére tett legutóbbi in
tézkedéseket sorolta a vezér
igazgató-helyettes. Nem hall-

gatta el !I kés!'delmes elbí
rálást, a bürokratikus ügyin• 
tézést. a hiányos propagandát 
sem. Kérte az újítókat, hoev 
az újítási propaganda to
vábbfejlesztése céljából a 10-
vóben készítsenek modelleket 
a nagyobb jelentőségű ú;ítá
sokról, találmányokról, hogy 
a tervbe vett újítási kiállitá
sl vasúti kocsiban mindig új 
meg UJ anyagot lehessen be
mutatni. Kérte továbbá, hogy 
évente legalább egyszer min
den szolgálati hely tartson 
újítási hónapot a mozgalom 
1>Topagálására. Elismerőleg 
szélt azokról a szakosztálvok
ról, vasútigazgatóságokról és 
a külszolgálati helyekről, 
ahol a tavalyi bértömegből 
megfelelő anyagi forrást nyúj-

Gul11ás Jfaos titkár rövid 
f1>h7ó]a1:l�ában többek között 
kiielentette. hogy a szakszer
vezet a iövőben is minden 
erPiét latba vetve vesz részt az 
úi/tómozgalom fejlesztésé
ben. 

Oroszvárv László ezután át· 
adta az 1 973. évi kiváló újítói 
és feltalálói munkáért adomá
nvo7ott kitüntetéseket. A 168 
k;tüntetett közül 28-an a ki• 
váló újitó kitüntetés arany, 
56-an ezüst. 84-en pedig bronZ 
fokozatát kapták. 

Sz. F, 
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HUSZONÖ T É VES Bilüalelésbea részesilell 

szolgálati helyek 
a Faanyagvédelmi és Fatelítő Vállalat (Folytatás az 1. olda.!ról.) 

Szombathelyi Vasútlgazgató
ság: 

len felügyelete alá tartozf 
szolgálati helyek: 

A MA V régi .szervezeti felépítése még a hároméves 
terv idószakában, a szocialista tervgazdálkodás követel
ményeinek megfelelően, átalakult. Az 1949 elején létre
hozott új szervezetben a telítőtelepek a pályafenntar
tástól, a gépészeti szakosztály keretében szervezett és a 
főműhelyek irányítását végző MAV Igazgatást Központ
hoz kerültek. Tulajdonképpen erre az időszakra esik a 

vállalat megalakulása is. A Népgazdasági Tanács hatá
rozata értelmében. a MA V dombóvári és püspökladányi 
telítőtelepeiből, valamint a már korábban államosít�t! 
tokodi Fatelítő NV-ból hozták létre a MAV Fateltto 
Nemzeti Vállalatot. 

Tapolca vasúti csomópont, 
Várpalota állomás és körzete 
Sopron és Tapolea Pft. Főnök
ségek, Szombathely BAŰFF. 

A Vezérigazgatóság közvet-

MAV Északi Jj. ü., MAV 
Anyagellátási Ig. és szertá
rai MA V Építő Gépjav. ű. 
.Tá;zkísér; )IJ.AV Gépjav. Ű; 
Bp.; MAV Adatíe!dolgozo 
Főn. :  BVKH; MAV Je�:
nvomda Főn. : MAV N)·m,:díJ
hiv.: MÁV Anyagvizsg. Főn.; 
MA V Szállítmányozási Iroda. 

Szoclalista br,iJátlok kitüntetése 
A szocialista brigádmozga

lr,mban kiemelkedő eredményt 
elért kollektívák közül három 
brigádnak ítélték oda a Köz
lekedés, Posta és Hírközlés 
Kiváló Brigádja, 45 kollektí
vának pedig a MAV Kiváló 
Brigádja kitüntető címet a 
vele járó pénzjutalommal. 

mán Kató" Szeged OSZF.; 
,,József A." Dombóvár VF.; 
,.Latinka s:• BAűFF Siófok; 
,.Petőfi" Dombóvár áll.; ,.Zal
ka M." Tapolca VF. ; ,,Domo
kos" Pápa áll.: ,,Kossuth" 
Szombathelv VF.; ,,Petőfi'' 
Sopron VF.; ,,Juhász Gy." 
BAŰFF Szombathely; ,,Pető
fi" Szombathely : ,.Hess And
rás" űGH : ,,Baross Gábor" 
Házkez. Főn. ; ,.Petőfi" Terv. 
Int. : ,,Nyári" Gépjav. ü .. 
,.Zalka Máté" Gyöngyösi Ki
téróeyártó ű.: .,Tyereskova" 
MAV Adatfeldolg. Főn.; 
„Marx" :Északi Jj. ű. ; ,,Esze 
Tamás" Landler Jenő Jj. ű. ; 
.. Ifjú Gárda" Dunakeszi Jj. 
ű. ; . József Attila" Szolnoki 
Jj. ű. ; ,,Stromfeld" Miskolci 
Jj. ű. : ,,Bornemissza Ger
gely" Miskolci Jj. ű. ; ,,Fazola 
Henrik" Debreceni Jj. ű. ; 
,,Előre" Debreceni Jj. ű.; 
,,Szabadság" Landler Jenő 
Osztószert. Főn. 

A megalakulás 25. éves évfordulójáról, az április 4-e 
alkalmából rendezett ünnepségen emlékeztek meg. A 
vállalat központjának kultúrtermében megrendeiett 
ünnepségen megjelent Rödönyi Károly államtitkár, 
szabó Antal főtitkár. Ott voltak a VI. kerületi Pártbi
zottság, a VI. kerületi Tanács, s a felügyeleti szervek 
képvisPlői. 

Az ünnepség előtt a Majakovszkij utcában kiállítás 
nyílt a vállalat 25 éves történereből 

A Közlekcdé•. Posta é,1 
Hírközlés kiváló brigádja 

Rekord a talpfatel ítésben 

Szabó Antal föfükár a sza,kszervezei elnöksége ne,•ében kö
szönU a negyedszázados jubileumát ünneplő vállalatot 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
kitüntető címet kapták : ,.Pe
tőfi" szoc. brigád, Tapolca 
Pl<'t. Főn., tagjai felépítményi 
munkások ; ,,Dózsa" szoc. bri
gád. Szentes tv. Főn., a he
gesztőtelep fizikai dolgozói;  
.,Kandó Kálmán" szoc. brig. 
!\,'A V Északi Ji. ű. ifjúsági 
brigádja. a villamos moz
donyműhely dolgozói. 

Az ünnepséget Kszel József, 
a vállalati szakszervezeti ta
nács titkára nyitotta meg, 
majd Szabó János párttitkár 
mondott beszédet. Bevezetőjé
ben méltatta a felszabadulás 
jelentőségét, az azóba eltelt 29 
év eredményeit. Ezután rész
letesen beszélt a vá11alat n-
gyedszázados tevékenységé
ről 

- Az önálló Fatelítő Vál
la.Lat fela.datait. problémáit 
leg;obban a termelés alaku
lásából lehet nyomon követni 

Ez a mennyiség igen nagy erő
feszítést igényelt a telítőüze
mektől. Az első három évre 
azonban nem amw' r'l az ösz
szes telftés, hanem R két fő 
választék, a normál ,alpf'l és 
a vezetékoszlop mennyiségé
nek felfutása volt a jellem
ző 1952-ben nonnál talpfá
ból 82 199 köbmétert telítet
tek. Ez a talpfatelítés törté
r.etében rekordnak számít. 

Ettől az évtől kezdve a te
lítés mennyisége erőteljesen 

Miközben a vállalat szak
emberei a jövő tervein dolgoz
tak, megszületett a gondolat: 
mi lenne, ha az akácot nem
csak szőlötámnak, bányafá
na.k és kerítésoszlopnak hasz
nálnák fel hanem a drágább 
fafajokat helyettesítő furész
árunak 1s. Az ötlet helyesnek 
bizonyult. Az elmúlt évek
ben kidolgozták az akácneme
sítés módszerét, majd előbb 
parkettát, azután falburkoló 
elemeket és faházakat l(Vártot
tak a magvar tájak jellegze
tes fájából. 

Az 1972.. majd az 197:f. évi 
Budapesti Nemzetközi Vásá-
1"0n a vállalat valamennyi ter
mékét tetszetős kivitelű, a ha
gyományos típustól eltérő. 40 
négyzetméter alapterületű. 
saját terve•ésfi és kivitelezésű 
Ladány 38 típusú faházában 
mutatta be. 

A vállalat 1!173 nyaran UJ 
szolgáltató üzletet nyitott a 
Budapest VI. kerület, Vasvári 
Pá! utcában. A lakosság ellá
tását szolgáló üzlet nagy 
népszerűségnek örvend. 

Gondoskodás 

a munkásokról 

volt az alaptevékenységből 
származó árbevétel. 1911-ben 
a IV. ötéres terv első évében 
305,5 millió, 1913-ban 317,9 
millió forint. Ez az eredmény 
meghaladja az 1975. évre ter
vezett bevételt. 

A kiemelkedő termelési 
eredmények jelentős mérték
ben hozzájárultak az üzemek 
korszerűsítésének meggyor
sításához, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javí
tásához. Különösen nagy gon
dot fordítanak a rakodás és 
e�véb munkák gépesítésére. 
1972-ben a KPM Rakodásfej
lesztési Alap tárcaközi bizott
sága 25 milliót biztosított 
ilyen célokra. 

Az üzEmekben felújították 
a munkásszállókat, öltöző
ket, mosdókat, üzemi étkez
déket. Püspökladányban 
1972-ben vi öltöző-mosdó 
épült 3,5 millió forint költ
séggel. Jelentős összeggel tá
mogatják a dolgozók lakásépí
tését. A múlt évben erre a 
célra 383 ezer forintot fordí
tott a vállalat. 

Az ünnepség végén Rödön11i 
Károly államtitkár, Szabó An
tal főtitkár és Végh A. Béla 
igazgató kitüntetéseket adott 
át. A jubileum alkalmából 
Végh A. Béla, a vállalat igazNem lenne teljes a kép, ha gatója és Ka.rncs Lajos, a püsnem besrelnénk azokról a vál- pökladányl üzem szocialista 

A MÁV kiváló brigádja 
kitüntető címet kapták : ,,Bé
ke" Bp. Keleti VFF; ,,Petőfi" 
Hatvan-Salgótarján Pft. 
Főn.; ,.Jó munka" Bp. Nyu
r,atl Mkf. : ,,Rámán Kató" 
Bp. Keleti VF.: ,,Kossuth" Bp. 
Terézváros P!t. Főn. ; .,Há
mán Kató" Bp. Déli Mid. ; 
.,Lenin" Bp. Nyugati áll. : ,,Dó
zsa György" Bp. Nyugati áll. ; 
,,Béke" Miskolc VF. : ,.No
vember 7." Miskolc VF.; Ha
ladás" Miskolc Ig. III. Oszt. ; 
,.Dózsa György" Miskolc Pft. 
Főn. ; ,,Gagarin" Miskolc-Ti
szai pu. ;  ,, Vörös Csillag" Zá
dor áll. ; ,.Landler Jenő" 
Nyíregyháza VF.; ,,Kossuth" 
Kiskunhalas Pft. Főn.;  .,Ko
marov" Kecskemét Pft. Főn. ; 
,.Arpád" Kecskemét VF. ; ,,Ma
karenkó" Szentes Jc:p. Főn. ; 
,,Petőfi" Kiskőrös áll.; ,,Há-

A vasutas KISZ-szervezetek 
éves akcióorogramjuk kereté
ben vesznek részt a swlgálati 
helvekre h�ruló termelési fel
adatok végrehajtásában. A 
KISZ-szervezetek terme1ést se
gítő munkáját a vasút,gazga
tó.ságok, a vasutasszakszerve
zet területi bizottságaival 
együttesen - a szolgálati he
lyek éves munkájának érté
kelésével egy időben - külön 
is értél(e!rk. Ezeket a javasla
tokat fieyelembe véve a MAV 

vezérigazgatóia a Vasutasok 
Sza.kszerrezete Elnöksége 
egyetértésfrel 50 KISZ-szerve
zetet pén.zjutalomban részesí
tett. Az anyagi e'lismerés össz
hangban van az Ifiúsáei Tör
vény Vasútüzemi Végrehajtási 
Utasításával 

ünnepi forgalom - tanulságokkal 
tozásokról Is, amelyek az b · ád t � · M k E rig veze oJe a un a r- A felszabadulás ünnepe á "li 4 ét kö t"' é t k: üzemekben végbementek. De dem,-end ezüst fokozatát kap- az pri s - ve u p n e 

Rödönyi Károly államtitká.r átadja a kitüntetéseket. 
(Laczkó Ildikó telv .) 

még mielőtt erre rátérnénk, ta. Rajtuk kívül 67_en része-
miatt átrendezett pihenő- és hét végi pihenőnappá lép elő, s 

lássunk néhány, a termelés sültek különböző kitünteté-
munkanapok alaposan próbá- az utána következő szombat, 

alakulását szemléltető szá- sekben é" több mint kt'tszá-
ra tették a vasutat. A Magyar vasárnao munkanapnak minő

mot: zan egyéb i·utalomban. 
Közlönyben március 23-án sül. szűkített munkarend sze-
jelent meg a munkaügyi mi- rint 

- mondotta. - Itt azonban 
mindjárt meg kell jegyezni, 
hogy a talpfa és vezetékosz
lop mennyiségének alakulásá
ra a vállalatnak sohasem 
volt, nem is lehetett különö
sebb befolyása. A telítés 
mennyiségét országos anyag
mérlegek és tervszámok ala
kították ki. A válla.lat akkor 
dolgozott ;ól, ha az így je
lentkezett igényeket hiányta
lanul kielégítette. 

A megalakulást köv'i!tÓ el
só évben, 1950-ben, a talpfa 
és oszloptelftés együttes 
mennyisége 127 aoo köbméter 
volt. A következő két évben 
az össze� telítés már megkö
zelítette a 150 OOO köbmétert. 

195, 1970-ben 219,7 millió forint Visl Ferene niszter határozata, miszerint · csökkent. A mélypont .. - Az Intézkedésre rövid idó ben következett be. Ebben az r---------,--------------,,..,.-------------"-----, állt rendelkezésre. Ez megle-
esztendőben az üzemek ösz- hetösen nehéz feladat elé állí-szesen 99 OOO köbmétert telf-

A �l k � 
totta a Vasúti Főo.sztály 8. tettek. A csöklcenés több mint 

• pa�•t o,,ffff//#IJ rr., .. r, t•:rzt'IJ 'IJt'"rlJ szakosztályának személyszál-30 százalékos volt, ennél ke- I '11
:,

I fí,��Jl,, U� •�• 1,, 1, l,I 1, lítási osztályát. Várható volt vesebbet csak 1968-ban teli- ugyanis, hogy az április 4-ét tettek; Munkafelajánlások a szocialista brigádo le kezdeményezésére megelőző szerdán nagv utastö-
Az ötvenes évek elejétől, meg zúdul a budaoestl és a 

a telltés mellett az OH-talp- A Magyar Szocialista Mun- társadalmi munkákat elsósor- Iító vonatok menetrendszerű forgalmasabb vidéki pályaud-
fák feldolgozását is a vállalat káspárt Központi Bizottsága ban a gyermek- és oktatási indítását, a személyszállítási varokra. Lényegében öt nap 
üzemei végezték. A felújítás- 1974. március 19_20_1 ülésé- inté?Jmények részére végzik, bevételét 1 százalékkal nőve- fori;:almát. utazási Igényét kel-
ra kerülő vasúti pályákból ki- ről kiadott közlemény szerint brigádtagonként 16 órát. li, az önköltségi, anyag- és lett gyorsan megszervezni. 
került, Javításra alkalmas vál- i·övő év márciusában o··ssze- · k' dá ' t  2 " lékk 1 A szervezési Intézkedések tófákból tal fák ál Külön kiegészítő vállaláso- energia 1a sa szaza a P ' a nonn hívják az MSZMP XI. kong- kat tettek a szocialista gon- csökkenti. A különbözó társa- kidolgozásától a vér.rehajtás talpfákból kistalpfák készül- resszu«á'. A XI. kongresszus d lkod · f "lőd dalm,· munkaakciókban 12 OOO me0szervezéséig rendelkezés-tek. A maradékot pedig tűzi- össz hí , á k é bee k 

o as eJ ését elősegítő „ 
'ának használták fel. Ez a 

e vas na ve egy sí ön- és továbbké!)7Jésre, a munkaórát vállaltak. re álló rövid idő miatt elma-~ hazánk felszabadulásának 30. dt t ókö ·· é tájé-munka hosszú ideig jelentős szakmai műveltség színvona- A onta.tás• főnöksé d 1 ra az u az zons g 
Volument ke,pVJ·selt a vállalat évfordu
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Unnepé-vel. lának növelésére. v 1 g O - koztatása. Az utasok jó része A szocialista brigádok kez- gozói elhatározták, hogy a t dt h .I termelési tevékenységében. Kérték a gazdasági vezető- villamos és Diesel-mozdonyok nem u a, ogy mi yen vo-deményezésére országszerte, a natok közlekednek. s lesznek-e 

Önál lóságot kap a válla lat 
vasúti szolr.áJatl helyeken is, ket és a mozgalmi szerveket, üzemeltetései költségéből 2 mentesítő vonatok vagy sem. széles köril munka.versent1- hogy a munkavállalásaink százalékos megtakarítást ér- Pedig beterveztek keilő számozgalom b t k lk ki Xl teljesítésében segítsék őket, és nek el A mozdonyjavító mfi-on 

a 
oz 

a . biztosítsák a technikai felté- h 1 i 11 ta br. ád" . 7 mú mentesítő vonatot. így pártkongresszus tiszteletére teleket azok megvalósításá-
e y szoc a s ,g Ja1 oéldául csütörtökön rer.eel a A vállalat negyedszázados 

története kezdettől fogva bő
velkedett eseményekben. A 
régi dolgozók megéltek né• 
hány változást is. 1953, már
cius else;é vel például az ön
álló vállalatot M Av üzemi 
válla!a.ttá szervezték át és 15 
évig az ts maradt. A követke
ző változást az új gazdaság
Irányítási rendszer bevezeté
se idézte elő. 1968. ;an.uár l
én a 1\1 AV Fatelftő Vállalat 
különvált a vasúttól, s mint 
ö ,,álló t•állalat a mi„1.�ztérium 
közvetlen felügyelete alá ke
riilt. Három év múlva. első
sorban a telítési feladatok 

csökkenése miatt. belső profil
változtatást kellett végrehaj
tani. Ez névváltoztatással is  
járt. A vállalat ekkor vette 

fel a Faanyagvédelmi és Fa
telít6 Vállalllt nevet. 

Az önállóvá válás a válla-

lat és a vasút kapcsolatát egy
általán nem befolyásolta. A 
FAVED ki1•ál6 kereskedelmi 
partnere lett a MAV-nak, s 
az !gy létrejött együttműkö
dés Is fokozatosan erősödött. 
1!:rthető, hiszen a talpfatehtés, 
a csökkenő tendencia ellené
re. még mindig jelentős volu
ment képvisel a vállalat össz
termelésében. 

Falburkoló elemek, 
nemesített akácból 

A vállalat VE"Zetése már 1 970 
végén vállalkozott arra, hogy 
az alaptevékenység bővítésé
vel. a telftésen túl új faipari 
gyártmányok bevezetésével 
eleget •esz a vele szemben tá· 
masztott követelményeknek 
A IV. ötéves terv idő�zakára 
atfogó tervet készítettek 
reális célki túzésekkel 
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���1�!1c� neplésére. A vállalások első- Miskolc csomópont zését tűzték ki célul. A ma- vonalon 16 mentesítő vonat sorban a nsút IV. ötéves ter- gasabb szakmBI mí!veltség nö- közlekedett. Még április 6-án vének sikeres bef-eje?.1sfre A Tiszai pályaudvaron dol- vetésének megszerzése érdeké- is 26 távolsági vonatot indí-irányulnak. Illetve az ötödik gozó 100 szocialista brigád ben kezdeményezték a klhe- tottak a visszautazók számára. ö
t

v
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végek meg- felajánlást tett, hogy 99,5 szá- lyezett esti szakközépiskola A balatoni vonalakon. a mis-a apoza t seg el · �ékra teljesíti a személyszál- beindítását. kolci és a bék6scsabai vona-
Lapzártáig két szoleálatl Ion így is előfordult zsú!olt-

helyről, az Sszakl Jirmtí,ja.vf- ;-------------------------- ság. 
tóból és a miskolci vasúti 
csomópontról kaptunk beszá- A rendhagyó április 4-1 On-
molót. Megfürdettétc a Tiszai felvételi épületét neol forgalomban nem fordult 

Északi járműjavító Az elmúlt napokban szokat
lan látványban volt részük 

Az nzem különböző Uzem- Mtskolc-Ttszat pályaudvaron 
részeiben dolgozó 130 szo- az utasoknak. Az állomás épü
clali\Sta brigád elhatározta. letére évtizedeken keresztül 
hogy 1974-ben csökkentik a lerokódó korom -és porrétege1 
villamos és Dtesel-mozdonyok távol!tották el a téglafalakról 
;avltásl normatdejét, a meg- a személykocsik mosásához 
határozott termelékenyséi:ti hasonlóan. Az épület .,torde
mutatót a létszámhiány elle- tését" a kocsitisztító részlpg 
nére is 1 száza1�kkal növellk.

1 
s•ncialista brigádjai vállalták 

A különböző közhasznú el társadalmi munkában a 

„Tl8Zta Mtakolcért" mozgalom 
keretén belül, hazánk felszaba
dulásának 29. évfordulója tisz
teletére. 

Miskolc város felszabadulá
sának 30. évfordulója alkal
mából a brigádok vállalták : 
felváltva Ogyelnek arra. hogy 
egés7 évben tiszta állomás fo
gadja az érkező és távozó uta
sokat. 

Kisvárdai János 

elő na,zyobb zavar. Az lgazga
tósái,:ok. a rendelke7ésükre ál
ló rövid Idő alatt I!, gyorsan 
és jól alkalmazkodtak a rend
kívüli helyzethez, találéko
nyan tették meg Intézkedé
seiket. Csupán II budapesti 
igazgat6ság terllletén, két vo
nalon volt némi fen114kadáa. 
Igaz. vlswnt. hogy a buda• 
pestiekre hárult a munka na
gyobb és nehezebb része. 
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Mit írnak ró lunk? 
Többet ért egy szakvizsgánál Pécsi 

vasutasok 

az óvodáérf 
Jubilál az „égi műhely" - Az utasok rossz szokása - Sisak és zászló 

Anlcét a vasútórölc munkájáról 

Vetélkedés - szocialista módon 

Vasutasok példaadó sz.olgá
la táró!, he!ytá,llásáró! szólnak 
az itt következő írások, ame
lyeket a megyei lapok MAV
ról szóló híradásaiból válo
gattunk. 

- Mindig l!yen csendes? 
- Nem egészen - mondja 

tán kis koccanással össz.ekap
csolódik a két szerelvény. 

A szocialista brigádvetélkedók első fordulójának 

tapasztalatai 
A Magyar Szocialista Mun

ká,;párt Péc6 Városi Bizottsá
ga felhívással fordult a vár?9 
üzemeihez. hogy a dolgoz.:iK 
táraadalmi munkával és kc-, 
adakozá•ssal járuljanak hozzá 
ú; óvodák építéséhez. ESZAK

MAGY ARORSZÁG 
A miskolci vonalfelügye!ő

ség „égi műh.eZyéróZ", a villa
mos felsővezeték-szerelők, 
ka:rbantartók munkájáról je
lent meg éroekes riport a me
gyei lapban. Ebből idézünk: 

.,A miskolci vonalfelü.gyeló
ség - mondja Rivnyák Gyu
la, a felügyelőség vezetője -
most jubilál. J!;ppen tíz éve, 
hogy megszervezték, létrehoz
ták. Tíz év alatt sokat fejlő
dött. Ak!kor - Budapestről 
indulva - csak Miskolcig 
épi1!t ki a villamos felsőveze
ték. Az építés azóta tová,bb 
haladt Nyíregyházáig, Záho
nyig és a MiS>kolc-ózd vo
nalon Sajókeresztúrig. Idő
közben három felügyelőség 
alakult ki -, a füzesabonyi, 
a miskolci és a szerencsi. 

1971-ben a három szerveze
tet - miskolci központtal -
egyesítették. Az emberek tu
lajdonképpen most is ott van
nik. A munka- és üzemszer
vézés korszerűsítésének az 
az előnye: bármilyen mun.ká
f'Ó! van szó, az erők koncent
f'álásával rövidebb idő alatt 
tudják azt elvégezni. 

Nagy erőt fordítanak az 
üzemzavarok megelőzésére. 
A felügyelőségnek nehéz te
rülete van. Felsózsolca-Mis
kol-Nyék!ádháza három
szögben igen nagy a füst, a 
vegyi szennyeződés. Ebből 
erednek, pontosabban eredtek 
a szigetelés okozta zavarok. 
Volt idő, amikor 24 &ra alatt 
70 esetben is volt emiatt zár
lat." 

NOGRAD 

A „Munkásarcok" cúnű ál
!andó rovatban szép portré 
jelent meg a nagybátonyi ál
lomás forgalmistájáról, Sán
dor Gézáról. 

.,Higgadt, kiegyensűlyoz.ott, 
szűksz3.vű ember. Azt tartják 
róla, hogy inkább cselekszik, 
mint beszél. 

LEGJOBB CÉGÉR : 

mosolyogva az űjságíró kér
désére -, mert, ha. szükséges, 
bizony beszélek én eleget, sót 
elég hangosan is. Rossz szo
kása például az utasoknak, ha 
várják a vonatot, kiállnak a sí
nek közé. Ilyenkor bizony 
többször és a szokottnál na
gyobb hangerővel szólok hoz
zájuk. De még így is egyik 
másik - főleg a fiatala-1:>bja 
-, lélegzeteláWtó mozdula
tokra képes. Az utolsó pilla
natban lépnek el a mozdony 
elól. Sajnos, öt évvel ezelőtt 
fgy esett áldozatul állomásun
kon egy asszony - a moz
donyvez.etö már hiába féke
zett . . .  

- Mióta vasutas? 
- 1942-től azolgá!om a 

MAV-ot. A vasutaséletet Hat
van állomáson kezdtem, azóta 
sokféle munkakörben dolgoz
tam. Nagybátonyba 1959-ben 
helyeztek forgalmi szolgálat
tev5nek, az idén tehát a ti
zenötödik évet taposom, meg
szakítás nélkül eren a helyen. 

- A fáraszt.ó szolgálat után 
mivel foglalkozik? 

- Taron lakom, van egy 
kis kertes házunk. J!:n is, mint 
a nógrádi emberek, szeretek 
kertészkedni, télen pedig min
dig akad vala.ml tennivaló a 
ház �rül. Ezenkívül vasár
naponként. ha éppen nem va
gyok szolgálatban - eljárok 
a gye:rek futballmeccseire. A 
fiam ugyanis a helyi csapat
ban játszik. Az i'!azi vasutas 
ember sokszor hazaviszi a 
munkáiát. f:n is me,:beszélem 
a feleségemmel a naoi gondo
kat, mivel ő is az állomásun
kon teljesít srolgáJ a tot, a ke
reskedelmi szakszolgálat
nál." 

ZALAI HÍRLAP 
A kocsirendezők . munkájá

ról jelent meg !languiatos ri
oort a. Zala megyel lapban. 
fme, egy kis színes részlet az 
írásból : 

.,Sárga sisak, piros zászló, 
piros zsinóron rév.síp." 

- Gyere . . .  gyere . . . ;6! 
Na, mo,'lt érzéssel, úgy . . .  
Kész! 

Rejtélyes jelzések a már 
feketedő zászlóval, e�v rövid, 
ma,jd egy hossszű sípjel, az-

- Szóval rólunk akar ír
ni . . •  Csak aztán ki ne fogy
jon közben a tolla ! - mond
ja kézfogás köben Mazzag Já
nos, Zalaegerszeg tolatásveze
tője. Neki már nem is sárga 
védősisak dukál, mint Kocs
már Károlynak, Köb! József
nek és a többieknek - ha
nem kék. 

Érdekes, hogy bár minden 
jelzózászló egyforma, de min
denki már a nyél tapintásáról 
is megismeri a sajátját. Már 
hogyne ismerné, hiszen az 
egyiken faragott fogó van, a 
másikon egy kiszuperált eser
nyöé. A harmaditk pedig örö
költ zászló. 

- Igen, én valóban úgy 
örököltem ezt a zászlót 
mondja Köb! József -, ahány 
állomás, annyi div.at. A kollé
gám Kanizsáról adta nekem, 
ott a kampós volt a módi." 

DELI HÍRLAP 
Az MSZMP Miskolc váro

si bizottsága a megyeszékhely 
felszabadulásának 30. évfor
dulójára mozgalmat hirdetett 
a város szépítése csinosítása 
érde�ében. A MA V Miskolci 
Igazgatósága is bekapcsoló
dott a mozgalomba, részletes 
terv készült a tennivalókról. 
Erről írja a miskolci napilap : 

,.Tava.ly és tavalyelőtt is a. 
virágok százait ültették ki a 
vasúthoz tartozó létesítmé
nyek környékén. Az idén to
vább növ�lik a zöldterülete
ket és vállalják a parkosított 
részek, földnyelvek gondozá
sát is. 

Mivel a gömöri pályaudvar 
váróhelyiségei eléggé lehango
ló állapotban vannak, a kö
zeljövőben elvágzik a szüksé
ges korszerűsítéseket. 

A város területén hűzódó 
vasúti pályatestek, rézsűk 
környékét időszakonként 
gyomtalanítják, ha kell, vegy
szerekkel. Az iparvágányok 
tisztán tartását az ipartelepe
ken is ellenőrzik. Az állomá
sokon. várótermekben, utas
forgalmi tereken az elavult, 
poros hirdetményeket eltünte
tik, helyettük esztétikusabb, 
egyöntetűbb feliratokat rak
nak ki." 

Összeállította: 
Hegedüs Ferenc 

fme bizonyságul néhány 
kérdés a Landler Jenő jármű
javítóban megrendezett vetél· 
kedő anyagából : 

.,KI volt az az államtitkár, 
majd miniszter, aldnek műkö
dése alatt elkezdődött a vas
utak á!Za.mosítása?" ,.Miért 
kell kúvosra készíteni a kocsi
kerékpár abroncsának futófe
lületét?" ,.Miért április 1 1-e a 
magyar költészet napja?" 
,.Kik azok a va.sutas sportolók, 
a.kik ara.nyérmet szereztek a 
a Müncheni Olimpián?" A 
kérdések tehát meglehetősen 
változatosak voltak, így nem 
csoda, hogy a fe1készülés idő
szakában nagy forgalmat bo
nyolítottak le az üzemi és a 
városi, kerületi könyvtárak. 

A vetélkedő szervezői min
den brigádcjal megíratták sa
ját munkájuk önértékelését. 
Ezekből kiderüH, hogyan áll
tak helyt 1973-ban a munká
ban, tanulásban, mennyire 
váltak szocialista közösségek
ké a mindennapi életben. Egy 
szocialista brigád önvallomá
sában olvastam: . 

,.1973-ban társadalmi mun
kában beszereltük a fűtést a 
KISZ-klubba, a MAV óvodá
ban felűiítottuk a kerti játé
kokat, három brigádtag letet
te a hegesztő vizsgát. egy 
munkatársunk pedig az MHSZ 
lövésiklubban a fiatalok hon
védelmi nevelésével foglalko
zik. tovább építettük a bri
gádnyaralót, és az ezer óránál 
is több társadalmi munka 
eredménveként saját üdülőnk
ben az idén már nyaralni is 
lehet." 

A �•etélkedőn részt vevő 
brigádok naplói a hétközna
pi munka tükrei. Az ezekből 
rendezett kiállítások jó lehe
tőséget teremtettek egymás 
alaposabb megismerésére. A 
naplók kölcsönös tanulmányo
zásából is sok öNetet merít
hettek a szocialista brigádok 
a további munkához. 

Feltétlenül említé;;t érde
mel a szellemi vetélkedő nagy 
közönségsikere. -A legtöbb he
lyen a művelődési ház nagy
terme is szűknek bizonyult, 
így sokan állva izgulták vé
gig - a brigádtagok, a család, 

a megbízható munka 

kivéve az uJonnan felvetteket. 
De nemcsak erről az állomás
ról, hiszen jönnek ide a vas
utasok vidékről is. Előfordult 
már, hogy Szolnokról, sót Mis
kolcról is hozta.k javítanivalót. 
tgy nem panaszkodhatom, 
mindig van munkám. - vallja a kőbányai vasutasok órásmestere 

Kőbánya alsó megállóhely 
felvételi épi.'.letének elő
csarnokából nyílik egy kis 
helyiség. Ha egyik-másik 
utas ránéz az ajtajá-
ra, önkéntelenül a füléhez 
emeli a karóráját. Az ajtón 
ugyanis ez olvasható egy apró 
tábláról : órásmester - MAV 
rokkant. 

Pályamunkás volt 
A mindig fényes ablakű kis 

műhelyben Asztaios Pál dol
gozik, aki valamikor pálya
munkás volt. Amikor belép
tem hozzá, az órások jellegze
tes mozdulatával fogadott: fél 
szemmel feltekintett rám, 
majd egy szemhunyorítással 
kezébe ejtette luppéját (nagyí
tóját), és az asztalra tette var
rótúnyi csavarhűzóját. ígéreté
hez híven, készségesen szakí
tott időt arra, hogy életéről. 
munkájáról, üzletéről beszél
gessünk. 

- Nem túl kicsi a cégtáb
lája? - kérdezem a mester
től. 

- Egyáltalán nem - feleli. 
- A megbízha.t6 munkánál 
;obb cégért még nem találtak 
ki. Ha én valakinek precízen 
megcsinálom az óráját, hosszú 
ideig nem tér vissza hozzám. 
De jönnek azok, akik h írül 
VPtték. hogy érdemes nálam 
ja •1íttatr" . . . . 

Miközben beszélgetünk, egy 
fiatalember lép be. Élrdeklő
dik, hogy készen van-e az éb
resztő karórája. 

- Mára ígértem? - kérdez 

vissza a mester. A fiatalember 
bólintására benyűl a páncél
szekrénybe. - Tessék kipró
bálni - szól. 

Vekker, 
a vetélkedőre 

A következő belépő már 
nem ügyfél, hanem Kőbán.)13-
teherpályaudvar egyik vezető
je, Va.ss István üzem�azdász. 
Közvetlen hangon üdvözli Asz
talos Pált, majd ezt mondja : 

- ,.Doktor úr", kellene ne
künk holna.pra egy megbízha
tó vekker. Olyan, amelyik 
egy-egy felhúzásra ötpercen
ként ismétli a csörgést. 

- No, csak, ki lenne az az 
álomszuszék, akit így kell éb
reszteni ? 

- Más célunk van vele -
válaszol az üzemgazdász. -
Holna.p tartjuk a szocialista. 
brigádok szellemi vetélkedő
jét, s amíg a csengő meg nem 
szóla.l, addig gondolkozha.t 
mindenki egy-egy kérdésen. 
Különben én leszek a iátékve
zetó . . .  

- Meglesz az óra. Holnap 
délelőtt érte jöhetnek. 

Miután az üzemgazdász há
lálkodva távozott. megkérdez
tem az órásmesterlól, hogy sok 
vasutast ismer-e az állomás
ról. 

- Mondhatom, hogy sokat, 

Tízorás munkaidő 
Asztalos Pál - bár valójá

ban kisiparos - nem szereti, 
ha „maszek"-nek tekintik. 
Igaz, alig két évet dolgozott a 
pályafenntartásnál, míg cson
kulásos baleset nem érte a 
Nyírségben, Bakta.l6rántháza 
állomáson, mégis a vasutasok 
közé tartozónak érzi magát. 
Vasutas a bátyja is:  pénztáros 
Budapest-Soroksári űt állo
máson. Amikor megrokkant, 
majd elhatározta, hogy mes
tersége birtokában kíváltja az 
iparengedélyt, a Budapesti 
Vasűtigazgatóság kereskedel
mi osztálya készségesen támo
gatta törekvéseit. Helyiséget 
kapott a MA V-tól, s a méltá
nyos bérleti díj ellenében kap
ja a fűtést is. A baleseti jára
dék szintén a. vasúthoz köt!, 
azon túlmenően, hogy naponta 
tíz órán át dolgozik a felvételi 
épület kis helyiségében. 

- Miért szab önmagának 
ilyen hosszű munkaidőt? 
kérdeztem bűcsúzáskor. 

- Két gy�rmekem va.n, a 
feleségem pedig nem dolgoz
ha.t az egészségi állapota. miatt. 
Részben ez az oka, másrészt 

" meg az az igazság, hogy szere
tem a szakmámat, vagy talán 
még inkább becsülöm azokat 
az embereket, akik elromlott 
óráikat, mint munkájuk nél
külözhetetlen eszközét, reám 
bízzák. Néha azt gondolom. 
hogy rajtam is műlik: ponto

., san közlekednek-e a vona-
A vasutasok órása munka közben toT, . . •  

Séra Sándor 

a munkatársak - a vasutas 
szocialista brigádok élmény
dűs szellemi csatáját. 

A helyi versenyek legjobb
jai most a középdöntőre ké
szülnek, hogy ott is sikeresen 
helytálljanak 

Ez a vetélkedő többet ért, 
mi�t egy szakvizsga" -
mondta az egyik vasutas üzem 
igazgatója, miután végigizgul
ta a szocialista brigádok szel
lemi vetélkedőjének helyi elő
döntőjét. Nem ő volt az egyet
len aki elismerő szavakkal il
let;e a nagyszerű versengést, 
már csak azért sem. mert a 
brigádvetélkedőt az ország va
lamennyi vasutas szolgálati 
helyén megrendezték - siker
f'eZI 

Az országos szellemi torná
nak természetesen voltak előz
ményei : az első nagyobb r.ié
retű vetélkedést a szolnoki 
járműja.vít6 szocialista. brigád
jainak felhivása a.lapján szer
vezték a Tanácsköztársaság 
megaZakulásána.k 50. évfordu
lója tiszteletére. Ezen a MA V 
járműjavító üzemeinek bri
gádjai vettek rész,t, több, mint 
6 ezer vasutas dolgozó. Az el
műlt években Debrecenben a 
tanács, a szakszervezet és a 
KISZ szerve2lésében rendezték 
meg a szocialista brigádok 
vetélkedőjét, ,,Korunk való
sága" címmel 

Az említett kezdeményezé
sek sikerén felbuzdulva hatá
rozott űgy a MA V Vezérigaz
gatósága, hogy a tömegszer
vezetek közreműködésével 
meghirdeti a szocialista brigá
dok országos szellemi vetélke
dőjét. A szervezésben és a 
verseny lebonyolításában fel
adatokat kaptak a gazdasági 
vezetők, a szakszervezeti és a 
KISZ-biwttságok. Szervező 
munkájuk eredménye, hogy a 
vasűtl szolgálati helyeken 
megrendezett elődöntökön 5 
ezef' szocialista brigád mérte 
össze tudását. 

Mondhatná bárki, hogy mi 
értelme van a szellemi ve
télkedőnek, hiszen a szocialis
ta brigádok elsősorban terme
lési közösségek. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy a 
brigádok művelődő közösségek 
Is. A munka mellett felada
tuknak tekintik a tanulást, a 
szakmai műveltség és az álta
lános ismeretek növelését. A 
szocialista brigádok szellemi 
vetélkedője pedig ezt a célt 
szolgálta. 

K. L. 

A pécsi csomópont dolgozói 
is nagy lelkesedés6el csatla
irnztak a felhíváshoz. hiszen a 
vasutas dolgozók gyermok~:
nek elhelyezése a gyermekin
tézményekben a helyhlá.r „ 
miatt eddig nem ki,; gondot 
okozott. 

A forgalomnál s:zakszerveze. 
ti taggyűléseken kérték a _vas
utas dolgozókat. hogy táraa
dalmi munkával vagy pénzfel
ajánlással segítsék az akció 
sikerét. Zomi Lajos szb-titkár 
arról számolt be, hogy a dol
gozók úgy döntöttek: átlago
san a fizetésük 1,5 százalékát 
befizetik a közös célra. Né• 
hány szociali,;ta brigád ezt 
kevésnek találta: a Liszt Fe• 
renc, a KI.ara Zetkin és a 
Széchenyi István brigád tagsá
ga személyenként 50 forintot 
ajánlott fel. 

Keserű Arpád, a vontatt'Si 
főnökség szb-titkára a Régi 
forrás. a Petőfi Sándor, a Ru• 
dolf Diesel, a Széchenyi és a 
Steimetz Miklós brigádot di• 
csérte. A felsorolt brigádok· 
ban dolgozó vasutasok egyen
ként 100-120 forintot ajánlot
tak fel az óvodaépítés céljára. 
A vasűti c,somópont dolgozói 
összesen 83 ezer forintot fizet
tek be a városi tanács egy
számMjára. 

Az igazgatóság - a dolgo
zók hozzájárulásán kívül -
úgy határozott. hogy önerőből 
is hozzájárul az óvodagondo.i: 
megoldásához. A MA V óvodá
jában jelenleg 72 gyermek el
helyezésére van lehetá6ég. 
Most 300 ezer forintos költ
séggel bővítik a gyermekintéz
ményt és űjabb 21 gyermek el
helyezését biztosítják. 

Több szocialista brigád részi 
vállalt a MA V óvodájának 
korszerűsítéséből. 

A jó nélda gyorsan tovább 
terjedt Pécs határain tűlra : a 
Biztosítóberendezés Automati
zálási, üzemeltetési. Fenntar
tási Főnökség Dombóváron, 
Kaposváron, Siófo'.con és 
Nagykanizsán dolgozó szo
cialista brigádjai is csatla
koztak az ,,építsünk óvodát" 
akcióhoz. Pénzfelajánlásaikat 
városuk tanácsához juttatták 
el, hogy hozzájáruljanak a he
lyi óvodaépítéshez. 

A főnökség KISZ-fiataljai 
egyébként Pécsett, a MA V 
napközis óvodájában 300 óra 
társadalmi munkát végeztek. 

Kőhidi László 

� 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSA ! 
lgozgotósógunk lcOlönbözó szolgóloti helyein becsületesen 
helytálló dolgozóink előtt is ismeretes oz egyes munkakö
rökben meglevő létszámhióny, amely miott sokszor többlet· 
felodatokot 'kell vállalniok és egyes munkokörökben a köte• 
lező munkaidőnél többet kell teljesiteniök. 
A munkaerő-utánpótlásban, o meglevő létszómhióny enyh!• 
tésében nogyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink azzol, 
hogyha lakóhelyükön ismerőseik között megfelelő gropogon• 
dát fejtenek k1. 

Azor.:1ali belépéssel lelveszü.1k: 
érettségizett, Illetve az 61talónas iskola 8 osztályát elvégzett 
18-40 év közötti férfiakat: 

kocsirendezőnek, 
saru kezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezéi kezelőnek, 
vonatfékezőr,ek, 
vonatvezetőnek. 
Női dolgozókat: 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztórosnok. 
jegyvizsgálónak. 

A budapesti pályaudvarokon, elsősorbon Budopest.ferenc
v6ros és Rákosrendező óllomóson kiemelt bérezést, korszerü 
munkósszóllóst biztosítunk. 
V�rJuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátoit, Ismerőseit 
bo.rmely budapesti, Illetve lakhelyéhez legközelebb eső óllo
mason. 
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Előttem egy gőzmozdony nyöszörög. 
Batlag, mélán tekereg az égre 
Tévelygő füstje szétszóródM; 
A szél, mint gyászfátyolt kapja félTe. 
All nagy mogorván sustorogva. 

Az elmúltat zordan képviseli, 
Mint kom<>r. morcos öreg, ki lépeget, 
Pipáz, füstkarikát ereget, 
Eletében már hátra nézeget, 
Dohog csak, s köhint egy nehezet. 

A széntárolót nézem, egyre máU. 
Ráborult feledés-csend lepel, 
Amely, mint a szénpor, vastagon száU 
S egyre nö a pergő évekkel. 
A szél fütyül már csak zsörtölődve, 
Egérszemű széndarabokkal 
Egykedvűen, mélán kergetőzve 
A csillék között, s indulat!,21. 
De messziről az új himnusz zeng már: 
Uj Diesel dübörög a sínen, 
S a villanymozdony szinte zümmögve száll! -
Az új vasút: új élet, igen/ 

Naa Zoltán 

A fák már bennetek kapaszkodnak 
Csillagsodr6 időből kihullók, 
tegnap-élők, régen-porladók: 
halottaim, halottaink - ősök, 
pörölyöklúek, símog,:ttók. 

Ahol jártatok, nehéz föld porát 
újra fölverjük az utakon: 
nyárban és lombfosztó, barna őszben, 
járunk gondokkal s hallgatagon. 

A karot<>kkal nem ölelhettek, 
a szemetekkel nem láthattok, 
halottaim, halottaink: örök, 
6, holtak, n.rcnélkü!i arcok! 

Csontjaítokon rögök feküsznek, 
körülöttetek fák állanak, -
a fák már bennetek kapaszkodnak, 
feküsztök örök rögök alatt. 

Fazekas La;lot 

Közös összefogá sal 

Szakmun�<ástanulók versenye 

Készül az i1Jú szakácsok vizsga.étele 
(Fotó: Bauer) 

Az Utasellátó Vállalat min
den évben megrendezi a má
sod- é,, harmadéves szakmun
kástanulók versenyét. A Nyu
gati pályaudvar Utasellátó ét
termében márctus végén meg
rendezett versenyen a két év
folyamból 18 szakács, 6 cuk
rász és 22 felszolgáló vizsgá
zott a vendéglátó szakma ls
m�rt szakembereiből álló zsü
ri előtt. A végzős tanulók ver-

senyfeltételei nagyjából meg
egyeztek a szakmunkásvizsga 
követelményeivel. 

A verseny befejeztével dr. 
Gróf József, a vállalat sze
mélyzeti igazgatója méltatta a 
verseny jelentőségét, majd a 
zsi..Ti értékelése után a leg
jobbak jutalomban résresültek, 
s minden versenyző emlék
plakettet kapott. 

Karikatúrakiállítás a Közlekedési Múzeumban 

„Közlekedésünk 10 éve 
a Ludas Matyi görbe 

tükrében" 
A Közlekedési Múzeumban című karikatúrakiállítást. A 

március 30-án nyitották meg a bejár:it melletti falon nagy
„Közltkedésünk 10 éve a Lu- méretű táblát tálal a látogató 
das Matyi görbe tükrében" ezzel a felirattal: 

.,Pusztai Pál, 1920-1971" 

Alatta 21 karikatúra. Ötlete
sek, szikrázóan szellemesek, 
egytől egyig célbatalálók. A 
kor hibáit, a helyzet visszássá-

Tapolcán f e/újítják a vasutas művelődési központot 
gait, az ember gyöngéit, ki
�ebb-nagyobb vétkeit feltárók, 
de legkevésbé sem bántóan, 
�értően, sohasem megalázóan. 

A MA V, a Tapolcai Városi 
'ranács, a Vegyipari Dolgozói< 
Szakszervezete és a Veszprém 
megyei SZMT anyagi összefo
gásával felújítják a tapolcai 
Batsányi János Művelódési 
Klizpontot. A fiatal munkás
városnak ez az egyetlen mű
velődési intézménye. Koráb
ban a vasutasoké volt. újab
ban területi szakszervezeti 
művelődési házként funkcio
nál, s mint ilyen, a város üze
mel, Intézményei dolgozóinak, 
fiataljainak művelődését szol
gálja 

művész- és teanager-klub. A 
könyvtár és a klub adta lehe
tóségeket kihasználva nyugdí
jas klub létrehozása is folya
matban van. 

A munkásműveltségért 

Februárban voltak a város
ban a szocialista brigád vetél
kedők. Alig győzték az igénye
ket kielégíteni. Ha mégegyszer 
annyi lexikonuk lenne, az is 
kevés lett volna. Természete
sen a vasutas brigádok cm 
hiányoztak, hiszen a s:zolgálati 
helyek vetélkedője után a leg

Az olvasók fele vasutas jobbaknak az Igazgatósági, 
majd az országos vetélkedőn 

A már igen időszerű felújí- is helyt kell állniok. 

versenyre, Ifjúsági klubok ve
télkedőjére, beat-zenekarok 
találkozójára, irodalmi színpa
dok be.mutatójára, író-olvasó 
találkozóra került sor. 

A munkásműveltség fokozá
sa érdekében a vasúti és más 
munkahelyeken a TIT-tel kö
zösen ismeretterjesztő előadá
sokat tartanak. A munkásaka
démiákon - amelyek a leg
kedveltebb ismeretterjesztési 
formák - a szakmai kérdések 
mellett általános gazdasági, 
politikai, kulturális, várospoli
tikai kérdésekkel is megismer
kednek a résztvevők. Újdon
ság a munkásfiatalok részére 
indított előadássorozat, amely 
etikai, biológiai, jogi, társadal
mi. politikai témákkal foglal
kozik. 

Pusztai Pálnak, a nagy te
hetségű vasutas művésznek, 
aki már vasúti szolgálata alatt 
is százával ontotta műveit, 
évtizedekig rajzolt a vasutas 
sajtónak, az ötvenes években a 
Szocialista Vasútért, majd ké-
sóbb a Magyar Vasutas hasáb
jain, majd a Ludas Matyi ol
dalain jelentek meg ötletes 
rajzai. A népszerű szatirikus 
hetilap belső munkatársaként, 
mint hivatásos rajzoló Is az 
első vonalban volt. Ekkor már 
11z élet más területeiről is me
rítette témáit, de pillantra sem 
lett hűtlen a vasúthoz, szere
tett vasutasaihoz. Továbbra is 
rendszeresen küldözgette vas
iíti tárgyú karikatúráit a Ma
gyar Vasutasnak, alkotóereje 
teljében bekövetkezett, tragi
kusan korai haláláig. 

� 

Erdemes jól do�gozni 
„Kiváló Múvelódési Otthon" címmel tüntették U 

a debreceni járműjavító müvelódési házát 

A Művelődésügyi Miniszté
rium, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa és a KISZ 
Központi Bizottsága első fzben 
1970-ben írt ki pályázatot a 
.,Kiváló Művelődési Otthon" 
cím elnyerésére. 

A pályázatot kiíró szervek 
- értékelték az első pályáza
tot - megállapították, hogy a 
pályázati rendszer hatékonyan 
ösztönzi a népművelésnek, a 
művelődési intézmények tevé
kenységének magasabb szintű 
kibontakozását, tartalmi és 
formai korszerűsítését. Ezért 
1972-ben új pályázatot hirdet
tek, ezúttal kétéves időtartam
ra. 

Az azóta eltelt két év még 
inkább lehetővé tette, hogy a 
művelődési intézmények tar
tós eredményekre törekedje
nek. A helyi sajátosságokra 
alapozva kísérletezzenek, dol
gozzanak ki új módszereket, 
hogy lehetőségeiket optimáli
san ki tudják használni. Nagy 
előnye a versenynek a reális 
értékelhetőség. Hiszen az in
tézmények nem egymással 
versenyeznek, !gy nem fordul
hat elő, hogy egy jobban ellá
tott, nagyobb anyagiakkal ren-

delkező művelődési ház hát• 
térbe szoruljon egy esetleg 
jobban dolgozó, de kevésbé 
felszerelt, kevesebb anyagiak- • 
kal rendelkező intézménnyel 
szemben. 

A Vasutasok Szakszerveze
tének irányítása alatt működő 
Intézmények közül a Landler 
Jenö, a dunakeszi, a szolnoki 
és a debreceni ;ármújavító, 
továbbá a záhonyi vasutas mű
velődési intézmény jelentke
zett a pályázatra. 

A7 operatív bizottság érté
kelése alapján a debreceni jár• 
műjav!tó Egyetértés Művelő
dési Házát „Kiváló Művelődé
si Otthon", könyvtárát „Kíváló 
Könyvtár" cím viselésére mél
tónak találta. A kiváló cim el
nyerése alkalmával a Művelő
désügyi Minisztérium az okle• 
vél átadása alkalmával 100 OOO 
forintot adományozott beren
dezések. felszerelések vásárlá
sára és 8000 forintot az intéz
mény vezetőinek. munkatár
sainak jutalmll.zására. A ki• 
tüntetéseket és jutalmakat 
Garamvölgyi József múvelő
désüeyi miniszterhelyettes ad
ta át. 

Kaszás István 

A kiváló címmel kitüntetett járműjavító művelődési ot+honá-
nak könyvtára mindig nagy forgalmat bonyolít le 

,.. .. -

Otöd ször nyerték el 
a Kiváló Ifjúsági Klub címet 

A KISZ Központi Bizottsá
ga, a Művelődésügyi Miniszté
rium, a SZOT és több orszá
gos vezető szerv részéról meg
hirdetett Kiváló lfjúsápl Klub 
versenyében, a vasutas ifjúsá
gi klubok közül a záhonyi vas-

utas üjúsági klub bizonyult a 
legjobbnak. Ezzel ötödször 
n'IJeTték el a Kiváló lfjú3ági 
Klub és most másodszor az 
Aranykoszorús címet. A kitün
tetést és pénzjutalmat április 
9-én a Fészek Klubban vették 
át a záhonyiak. tásra 2 millió forintot fordíta- A művelődési központ a vá

nak. A Várost Tanács Közületi rosi KISZ-bizottsággal együtt 
Szolgáltató üzeme tavaly részt vett a forradalmi ifjúsá
kezdte el a munkát. Ennek so- gi napok helyi eseményeinek 
rán megújult a 6000 kötetes szervezésében, lebonyolításá
körzetl szakszervezeti könyv- ban. Ennek kapcsán szavaló
tár, két klubhelyiség és a 

A művelődési központ élére 
nemrégen új vezető ke1·ült 
Zentai Gábor személyPIJen. 

A bejárat melletti táblán-----------------------

Sz. T. 

MA V TIAC NB III-as teke- ,.

,

------------------------
csapatának korszerű tekepá-
lyája is. Elkészült a tetőzet re- Aktívae'rtekezlet M

0

1skolcon konstrukciója és a ház külső 
�atarozása. Ez év végéig meg-

, 
A népe,edéspolitikal hatáujul a nagyterem. az eszpresz- rozat legfontosabb tudnlv::ilólt 

:z
s
ó, 

a
az el�c:sarnok. a ruhatár vitatták meg március 26-án 

s:wc_1all• létesftmények: Miskolcon, a vasutas-szakszer
Az udvan részt tá:sadalm1 vezet Vörösmarty kultúrott
munkában parkos!tJák. A honában A rendezvényen munkás és a _d1�k klub._ vala- amelyet · a Vasutasok Szak� mint a szocmhsta brt!!ádok · , , , 
tal!jal _ köztilk szép s71mmal sz_ervezele Miskolc! Terü_letl 
vasutasok _ közel 20 OIJO fo-

B1zolt�ágának n�?l.�ottsal!A. 
rtnt értékű társadalmi munkát 

Vl_':l�_mmt a helyi Voros�ereszt 
ajánlottak fel. 

ko:,osen szervez_ett, mintegy 
Ebben a „felem:\s" helvzet- szP7a� vetlek reszt. 

ben - a ház egyik része kul- A Jelenlevők hozzászólásal-

ból kitűnt, hogy örömmel fo
gadják az új Intézkedéseket 
és érdeklődéssel várják az ez-
1.el kaocsol3tos közérthetn. 
írásos tájékoztatásokat Is. Az 
e!l'ves munkahelyek képvise
lőit lel(inkább az a létszám
h;:'tnyból adódó probléma tog
h>lkoz+atta. amelyet a szülő 
nős: távozá�a idé7 elő. Az 
emiatti belső átszervezé<;ek 
S7.iikséf!ességét eqvérl<>lmtíen 
helyeselték. (Pálinkás) 

turált, színvonalas szolgálta- -------------------
táH nvújt. a másik mél! igen-
csak kopott. � az építők is ie- ftlásodszor is len vannak - Is eleven élet 
folvik a falak kö?litt. A lcöny1·
tárnak 900 olvasó;a van. Az 
oh•asóUbor fele vasutas. Mun

Minta Vöröskereszt szervezet 

kás. diák. beat-klub. Röpülj A MAV Szak- és Szerelöipa
páva kör. citerazenekar. fotó- rí Főnökség vöröskeresztes 
szakkör. kórus. több nyelvi szervezete az idén másodszor 
tanfolyam milködik az Intéz- nverte el a Minta Vöröskereszt 
ményben. Rendszeresen ven- szervezet címet. Ebből az al
dégszerepel 'l városban a kalomból bensőséges ünnepsé
Veszpréml Petőfi Színház. get rendeztek a főnökség kul
Egy-egv előadást 600 bérlettu- túrtermében, ahol kiosztották 
laidonos néz meg. köztük szép 

I 
az Orsz:ígos Vöröskereszt Szer

számmal vasutasok és család- vezet által adománvozott ki
tagjaik. váló véradóknak iáró kltütl-

Alakulóban van a népi tllnc-
1 telésekf't. A 2'i0 dr,Jgozóból ál

aoport, az irodalmi színpad, a ló főnökségnél 55 rendszeres 

térltésm�ntes véTadót tarta
nak nyilván. Ezek közül hár
man arany, egy ezüst, heten 
bronz fokowtú kivált, véradó 
kitüntetésben részesültek. 
nyolcan pedig elismerő okle
velet kaptak 

A megtisztelő kitüntetéseket 
Krempl Ferenc, a szervezet 
titkára adta át. aki maga is 
tulajdona a a kiváló véradói 
címnek. 

(s.) 

felsorakoztatott és a nagyte
remben kiállított 9 további ka
rikatúráját szemlélve ismét 
meggyőződéssel mondhatjuk, 
hogy Pusztai Pál hivatottan 
állította a vasutat, a vasutaso
kat a karikatúra görbe tükre 
elé, mert „belülről" birált, a 
vasutas szakértő szemét>el, a 

szakmabeli kolléga szereteté
vel. 

A javító szándék, a hibáink
ra ébresztő mosoly felkeltése a 
célja a többi művésznek, Ba
lázs-Piri Balázsnak. Barátnak, 
Brennernek, Dánosnak, End
rődtnek, Erdeinek, Fülöpnek, 
Hegedűsnek, Lehóczkynak, 
Sajdiknak, Schwottnak, Szegó
nek, Szür-Szabónak, Toncznak, 
Tótnak, Várnatnak, nem utol
sósorban a kiállítás művészeti 
rendezőjének Mészáros And
rásnak is. Velük együtt a Köz
lekedési Múzeum munkatár
sainak Vaszkó Akosnak, Szi
tár Lászlónak, a rajzokat fel
nagyított fotókban „közvetítő" 
Szab6-Wáhr párosnak. 11:s 
akiket elsőnek kellett volna 
emlftenl: Tabi Lászlónak, a 
Ludas Matyi főszPrkesztőjé
nek, valamint Czére Béla mú
zeumi főigazgatónak, akik tá
mogatták, Irányították a klál
lftás megrendezését és meg
nyitó beszédükkel méltatták 
jelentőségét. 

(Szász) 

Utazás elótt és utazás után 

ÉDESSÉGET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁ UT 
nagy választékban vásárolhat az 

t;;UTAS E LLATO;? 
pályaudvar! pav!lonjalbon. 
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Napfény, ió levegő, panoráma 

Vasutas tennészetjárók /,étvégi 
bázai a bönsönyi Rigó. /,egyen 

· Két évvel ezelőtt még csak 
szűk gyalogösvényeken lehe
tett megközelíteni a nagyma
rosi Rigó hegyet, amelynek sű
rű akácosai valóban csak a 
madaraknak szolgáltak békés 
lakhelyül. Most a földgyalu
vágta széles hegyi utak, s az 
utak mentén kisebb-nagyobb 
hétvégi faházak álldogálnak, 
jelezvén, hogy a Nyugati pá
lyaudvar természetbarát szak
osztálya által szervezett hét
végi telekaikció sikerrel járt. A 
nagymarosi tanács segítségé
vel két évvel ezelőtt jutányos 
áron 39 parcella jutott a turis
táknak, akik szabad idejükben 
azóta is szívesen szorgoskod
naik házuk környékének szépí
tésében. 

Mátyás király vadaskertjét el
lenőrzik rendszeresen. Vass 
György például nem sajnálva 
a fáradságot, vasárQaP,onként 
Ceglédről is felutazik a fővá
rosba, ha a környezet és az er
dők védelme úgy kívánja. 

Közben továbbálltunk egy 
házzal, Arvai János szakosz
tályvezető diószínűre pácolt 
házához. A félig üvegfalú ház
ból elragadó kilátás nyílik a 
Visegrádi Vár és a Salamon 
torony irányába. Miközben él
vezzük a szép kilátást, szót ej
tünk a Nyugati pályaudvar 
turista szakosztályának életé
ről is. 

- Mivel a 1ega1<tívabb ta
gok kaptak telket, kezdetben 
megérezte a szakosztályi mun
ka is, hogy turistáink több 

Igazi hegyi pihenőhely időt töltenek a Rigó-hegyen. 
Most azonban, hogy nagyjából 

A vasutas természetbarátok már berendezkedtek, a 80 tagú 
hegy· 'hen - telepének: •gazi szakosztály újra a régi lendü-

l P�. 0 • , 1 lettel folytatja a túrázást -vonzóereiet és . é;t�ket �zonban , mondotta a szakosztályvezető. a csodá!atos k1l9:tas ad�a. l?az, Előkerül az érdekes és gaz�a _meg PE;troleumla_mpaval dag idei túraterv is amelynek v1lágitanak es az izzasztó • 'é .' . . 
emelkedőkön hátizsákban ci- beve�etoJ .?en e2; al} · .,T�ra
pelik fel az ivóVizet, de a t':rv�mk . osszeállltása�ál . ce!ul 
ngó hegyi napfény, a jó le- tuztu�

1
k1, hogy �•. aki _turám

vegö, a panorámával együtt, kon _reszt :7esz; ".ehany ev al9:tt 
kárpótol m·nden fáradság t meg1smerie hazank szépségeit, 

Sok szab'ad időt tölt a 
O 

Rigó de a _könnyebben :lér
_
he!ó k�r

hegyen Meinhardt János a nyezo országokat 1s es 1gy al
Nyugati pályudvar szaksze�ve- talános tájékozódásra tehessen 
zeti bizottságának elnöke, aki szert . . •  Az előző évektől elté

rően, nyílt túrákat is rende
zünk, erre szakosztályon kívüli 
vendégeinket is hívjuk és vár
juk". 

Gazdag túraprogram 
A szakosztály tagjai részt 

vettek a Vöröskőnél rendezett 
f�lszabadulási emléktú-rán, áp
rilis végén pedig háromnapos 
kirándulásra indulnak az Ala
csony és Magas Tátrába. Részt 
vesznek a június 7�9 között 
megrendezésre kerülő Orszá
gos Vasutas Természetbarát 
Találkozón, amelyet ez évben 
Verőcén rendeznek. A vas
utasnap utáni vasárnapon em
léktúrára mennek, amelyet 
hagyományosan a Börzsöny 
hegység aljában levő Vasutas
forráshoz, illetve a „Rabló ta
nya" kulcsos házhoz vezetnek 
a szobi Vasutas Természetba
rát Szakosztály tagjai. A Nyu
gati pályaudvar szakosztályá
nak túravezetői egyébként a 
vasutas szakosztályok túrave
zetőinek szeptemberben Ma
rosbélen megrendezésre kerü
lő találkozójára készülnek. 

Mindez csak néhány jelen
tősebb, kiragadott pontja az 
érdekes idei túraporgramnak, 
amely a kellemes rigó-hegyi 
élményeket az ország más tá
jainak megismerésével is gaz
dagítja. 

Zámbó István 
a telkek trtegközelítését lehe
tővé tevő hegyi utak kialakí- ---------------------------

tását is irányította. Fenn talál
koztam Vass Györggyel és 
Bartóczi Árpáddal, a termé
szetbarát szakosztály és a Tár
sadalmi Erdei Szolgálat aktív 
tagjaival is. Bartóczy Ar-pád
nak már készen áll a csinos 
faháza, Vass György pedig 
most dolgozik 32 négyzetmé
ter alapterületű faházának be
fejezésén. Mint a Társadalmi 
Erdei Szolgálat tagjainak, saj
nos már a Rigó hegy környé
kén is többször akadt dolguk, 
amikor ki tudja. kinek a ha
nyagságából, kigyulladt az 

Sportcsarnokot avattak Szolnokon 

erdő. 
A Nyugati pályaudvar Tár

sadalmi Erdei Szolgálatosai 
egyébként Hűvösvölgyben, a 

A Tanácsköztársaság évfor
dulóján· került átadásra a 
Szolnoki MA V SE új sportlé
tesítménye. Az átadáson meg
jelent Sándor László a városi 
pártbizottság első titkára, Sár
kány Géza, a megyei TS kép
viselője. 

Az új létesítményt Molnár 
Györg11, a vasutas-szakszerve
zet titkára adta át rendelteté
sének. A 18x48 méteres mun
kacsarnok a megfelelő öltö
zőkkel, fürdővel, kitűnő felké
szülési és versenyzési lehető
séget biztosít. Az úi csarnok 
megépítésével egy időben ké-

szül el a négyállásos tekepá
lya automatikus állító beren
dezkssel. 

A közel 9 millió forint ér
tékű beruházáshoz 2 millió fo
rinttal a Szolnok megyei Ta
nács Testnevelési Hivatala is 
hozzájárult, a többit szakszer
vezetünk biztosította. 

A Szolnoki MAV SE-nek 13 
szak05ztálya és 720 igazolt ver
senyzője van. Versenyzőik kö
zött találjuk B. Nagy Pált, a 
mexikói olimpia arEnyérmes 
párbajtőrcsapat tagját. 

Az új edzőcsarnok bizonyá
ra sokat segít majd, különö-

------------------------------• sen a vívó és atlétikai szak
osztály munkájában. 

CELLö°VÓVERSENY HATVANBAN 

Hazánk felszabadulásának 
29. évfordulója tiszteletére 
lövészversenyt rendezett a 
hatvani MAV-MRSZ lövész
klub. A napsütéses tavaszi na
pon lebonyolított versenyen a 
következő eredményeket .érték 
el a klub versenyzői : 

Sportpisztoly és légpisztoly 
!érfi felnőttek : 1. Kékesi Fe
renc 543, illetve 369 kör. Ju-
1liorok : 1. Pajkos Endre 507 

kör. Légpisztoly és légpuska 
juniorok : 1. Balogh Csaba 431 
kör, illetve 306 kör. Standard 
pusk3 (60 !öv.) juniorok : 1. 
Láng József 571 kör. 

Nők: Standard puska (60 
löv.) fekvő és álló testhely
zet: 1. Oönsz Dorottya 562 
kör, illetve 506 kör. Ezzel ösz
szetettben 536 köregységgel is 
az első helyen végzett. 

Az átadás alkalmával Mol
nár György elismerését fejezte 
ki a tervezőknek és kivitele
zőknek, köztük Demény De
zsőnek, a járműjavító dolgo
zójának, aki szinte mindene 
volt az építkezésnek, az elő
készítéstől a befejezésig. Di
cséret illeti a párt és társadal
mi szerveket is, akik a társa
dalmi munkát szervezték. A 
sportegyesület tagjai 520 tár
sadalmi munkaórával járultak 

1 
az építkezéshez. 

K. I. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vízszintes : 1 .  A szakszervezet 

frdekvédelml tevé�enysége Javítá-
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ka női név. 14. Férfinév. 15. Az 

ErdélyJ Havasok legmagasabb csú
csa. 16. Pogrom közepe. 1 7. Nem 
kér többet, . . .  van. 19. Csongrád 
megyei város. 20. Vas megyei 
község (ék. hiány). 21.  Beszélj ! 
22. Fordltott Ital. 23. Fémes elem. 
25. Részt vesz benne. 27. Okozat 
eredője. 28, Süket, németül. <>1. 

. . .  mométer, szélmérő. 32. Ilyen 
cső is van. 34. Virágpor. 36. Nagy 
csengő. 38. . . .  mál, buzdít, ser ... 
kent. 39. Les. 40, Belső szerv. 
4 1 .  A vasút betújele. 42. Elöázsiai 
folyo 45. Hires gyógyvlz. 47. Ke
vert Noé. 48. Lassúságban van. 
50. Most, németül. 5 1 .  Kicsinyitó 
képző. 53. Egy könyv. 55. Ellen
tétes kötőszó. 56. Időmérő. 58. 
• . . Mihály (1875- 1955) Ismert 
Politikus. 59. I. A. L, 00. Bolond, 
németül. 62. Agyű. 63. J;:hes. 64. 

. . .  Will!am Butler (1865 - 1939) 
angol nyelven író fr költő. 66. 
Lárma. 67. Felett ellentéte. 

Fllggóleges: 1. Eleve, latinul. 2. 
. . . Flovanni (1858-1899) olasz 
festö. 3. Nem nyitott. 4. Az álló• 
víz. 5. Mint 51.  vízszintes. 6. vak
buzgó. görög szóval. 7. Borsod 
megyei község. 8. KlrálYi jövede
lem volt. 9. Kimondott betü .. 10. 
Kezemben van t 11. . . .  Ede (1851 
- 1901) mezőgazdaság! szakir6. 
12. Azsiat főváros. 17. Bezár„ a 
szélek nélkUI. 18. Becézett férfi
név. 24. Mértani test. 26. Labda 
a hálóban 29. Kávémárka. 30. 
Japán szigetcsoport. 32. Erről a 
magaslatról napjainkban sokat 
hallunk. 33. Szomszédos nép. 35. 
Hasadék. 36. Festmény. 37. Borá
ról híres község. 43. Fémes elem. 
44. Ilyen lövészverseny is van. 46. 
Szeszes Ital. 48. Kerthelyiség. 49. 
Rossz termék. 52. Vissza : híres 
jugoszláv futballista volt. 53. He
ves megyei község. 54. T. Y. G. 
55. Az Isteni színjáték !rója. 57. 
Egyjptoml nép. 59. Régi Ipari ta
nuló. 6 1 .  Ertem mássalhangzói. 63. 
Nem mögé. 65. Súrü fele. 67. 
A. T. 

Beküldendö: vízszintes 1. és 
folytatásaként a függőleges 34. 
Beküldési határldö: 1974. május 
10. , 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A sokgyermekes vas
utas családok anyagi helyzetének 
javítása. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
197 4. évi 6. szl.munkban megje

lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért : Lakatos Zsuzsa, 2020 
€rd, V„ Tompa Mihály u. 23. Fe
kete Lajos, 3900 Szerencs. Posta
hivatal. Kiss Józsefné, 8858 Por
ro�szentkirály, Fő út 94. u. p. 
Porrog. Béres József. 2 1 31 Alsó
göd. December 8. u. 8. Durai 
�zlóné, 3021 LOrincl, Arpád u. 

KISZ-FIATALOK 

Kocs:k-it modak Ursad: lmi mun�cában 
A MA V budapesti igazgató

ság KISZ-szervezetében már 
több éve hagyomány, hogy · a 
fiatalok nagyobb ünnepi for
galom előtt kocsi takarítást 
vállalnak társadalmi munká
ban. Az idén most húsvét előtt 
került sor az első ilyen mun-

kaakcióra a Keleti pályaud0 

varon. 
Joó Ferencné, a II-es KISZ

alapszervezet propagandistája 
irányítása mellett mintegy 
hatvan vasutas fiatal két na
pon keresztül három gyorsvo
nati szerelvény ko�sijait mos
ta le tetőtől a kerekekig. 

- Ifjúsági felelősök érte
kezlete. A vasutas-szakszerve
zet budapesti területi bizott
ságához tartozó ifjúsági fele
lősök az ifjúsági parlamen
tek előkészítéséről tanácskoz
tak a budapesti !gazgatósá� 
kultúrtermében. Az értekez
leten sok szó esett a szakszer
vezet és az ifjúság kapcsola
táról, valamint az ifjúsági 
törvény végrehajtásáról. 

NÉV ADóJUKRA EM
LÉKEZTEK. Rámán Kató 
születésének 90. évfordulója. 
alkalmából ünnepséget ren
dezett a Nyugati pá!yaudi·ar 
Rámán Kató szocialista bri
gádja. A brigád névadójának 
munkásságát Csercsits József
né pénztárfőnök méltatta. 

- Ozemorvosl értekezlet. A 
szegedi igazgatóság terülc'én 
dolgozó egészségügyi vezelók. 
üzemorvosok és ápolónői: 
részvételével értekezle1c·. 
tartottak Békéscsabán. Dr 
Romhányi István, a szeged' 
területi egészségügyi közp0n
igazgató főorvosa a vasutas0I· 
egészségügyi helyzetéről, az 
egészségügyi intézmények el
látottságáról tájékoztatta a 
részvevőket. 

Munkában a KISZ-fiatalok takarító brigádja 
(Tenia György felv.) 

- KIVÁLÓ IFJÚ SZAK
MUNKASOK. Hidasnémet 
állomás vezetői tervszerű�r 
foglalkoznak a fiatalokkal. 
Ennek tulajdonítható. hogy az 
ifjú vasutasok egyharmafü, 
vett részt a kiváló cím el
nyeréséért indított verseny
ben. A március 28-án megtar
tott vizsgán öt fiatal nyerte 
el a „Kiváló ifjú szakmun• 
kás" és a „Szakma ifjú mes
tere" címet a velejáró pénz
jutalommal. 

Közlemény 
A Törekvés Mllve16désl Központ 

igazgatósága a vasutas dolgozók 
számára az általános iskola 7-8. 
osztálya, valamint a glmnázium 
I-IV. osztálya elvégzéséhez inten
zív tagozatokat indit. Egy-egy 
osztály ldótartama f, hónap. Aki 
korábban az I. glmnáziumot már 
elvégezte, jelentkezhet a II. osz
tályba. Aki emeltszlnlll szakmun
kásképzést kapott, kUlönbözetivel 
a magasabb osztályban tanulhat. 
A tagozatok önköltségesek. A ko
rábbi ismeretek felelevenítésére 2 
hónapos előkészítő Indul. 

Jelentkezés : 1974. m�Jus 3-i!r a 
Törekvés Milvc16dési Központban; 
1 1 02 Budapest, Pf. 123. 

A jelentkezőknek közölnl kell ! 
név, szül. év, hely, lakcím, irányí
tószám, foglalkozás, szakképzett
ség, munkahely címe, teletonsZá
ma,, beosztása, melyik osztályba 
Jelenkezlk. 

A május 3. után érkező jelent-
kezéseket nem áll módunkban fi
gyelembe venni. 

A Hivatalos Lap/Jól 
A Hivatalos Lapból a szak.szer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 1 3. számból : 102 520/1974. 
Az általános jövedelemadóról szó-
ló utasítás módosítása. 

A 1 4. számból: 104 28.:i/1 974. 
Katonactijszabás (18) módosltása 
és klegészltése. 

104 286/1 974. A szolg\!,lat köz.
benl alkoholtogyasztás· · fokoz.oit 
ellenőrzése. 

Lakáscsere. 

Elcserélném a Gyáli" űtl 
MAV-lakótelepen levő I. emeleti 
3 szoba hallos, személyzeti szo
bás, zárt erkélyes lakásomat két 
kisebb kom;tortos vagy félk:omfor-
tos, lehetőleg tanáCsi · lakáso1rra, 
Budapest területén bárhol. .t!rdek
lődni 272-518-as · telefonon bár
mikor lehet. 

- Egy szoba, konyha, WC:, 
kamrás takásoma-t e).cserétnem 
budapesti hasonlóra. Cím: Cz.ikk 
Sándorné, Tat:a, Bacsó Béla út. 1. 
Erdeklödni bármikor /ehet. 

- Erdőkertesen családi ház 
építésére alkalmas 555 négyszögöl 
fiatal gyümölcsös eladó (eszmeileg 
osztható). €rdeklődés munkaidő
ben : 35-7 1/160 telefonon. 

- Elcserélném Dunakeszi gyár-
telepi 2 szoba komfortos, �zfüté-
��tb�n 

e

�;�
e

z�) �!fi�fátt kt1;1�kÍ� somat. A szobák egyinásba nyíl
nak és külön be1áratúak is. I<értk : budapesti 1 szoba komtortosat le-' het társbérleti nagy- szoba ts. ' Erdeklődnl lehet : Hidvégi Károly 
Dunakeszi JármúJavltó, 492-702 
;::'.fil'ék!��- 193/139 vagy 1 40-es 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szak.szervezetének 

lapja 
Szerkeszt1 a szerkeszt0 btzottsaa 

Foszerkeszto: Gulyás János 
F�ielős Perke�zrn VISJ F�renc 

Szerkesztőség : 
106t! Boest. Vl.. Benczúr utca ll 

Telefon v9 rost : 229-872." 
!lzeml : 19--7'1 

Kiadja és ,er1eszt! · 
a Népszava LaokJadC Vál1a1at 

t964 Boec;t vu.. Rákó�zi llt S4 
Tel�fon : 224-819 

Felelős KJ adó: Gábor '"Márto.o. 
a Népszava LaokladO Vállalat 

uzazeat61e 
Csek1tc:?ámlas1ámonk: :  

MNB 216--11 859 
Szll<.ra Lapnyomda 

a 
Vizsga 

i:ontatásnál 
A miskolci vontatási főnök

ségnél megkezdődött az uta
zó dolgozók időszakos vizs
gáztatása. Elsőnek a villamos
mozdony-vezetők adtak számot 
felkészültségükből. Sikeresen, 
hiszen 165 főből tizenheten je
lesre vizsgáztak. Remélhetőleg 
a Diesel- és gőzmozdonyok sze
mélyzete között Is akadnak 
majd szép számmal, akiknek 
neve mellé az ötös számjegy 
kerül. 

A vizsgákon kiemelkedő 
eredményt elért dolgozókat a 
főnökség vezetője két nap ju
talomszabadságban részesíti. 

A szerkesztőség üzeni 
Urbán József Hegye,;halom ;  

Kisvárdai János, Ko\Tács Gyula, 
Bakó János Miskolc ; Szilcs Fe
renc Hatvan ; Bold.izsár Gyula Bé
késcsaba ; Rapi József Bp. József
város ; Pintér Lajos Vácrátót ; 
Markos József Zalaegerszeg ; Nyol
czas Mária Budapest : leveleiket 
lapunk anyagához felhaszná!Juk. 

Murányi Tibor Bánréve : Len
_gyel Ferenc Karcag ; Mohai Ká• 

. roly Szerencs : levelelkei Uleté
J<es helyre továbbltottuk, 

ve*u;;g�!;!: �\'!í
ád

1}rrt".;1i�:�1 
. - melyeket a szolgálat! helyeken 
bonyoütottt:k le - nagyon sok 
levél, tudósítás érkezett szerke5:z
tőségilnkhöz. Bár minden egyes 
lapszámunkban terjedelmes össze
állítást közöltünk. mégsem tud• 
tunk valamennyi vetélkedóról kül
dött lrásnak a lapban helyet blz
tosftani„ Kérjük levelezőinket, tu
dósltóinkat, azokat Is, akiknek 
írása nem került be a lapba, hogy 
a jövőben Is kísérjék figyelemmel 
a szocialista brigádok munkáját 
és es�t'enként sZámoljanak be 
eredményeikröI, sikereikről . 

- BESZÁMOLÓ TAGGYO
LÉS. A váci vontatási fónöl:
ség szakszervezeti bizottsága 
április 2-án taggyűlésen érté
kelte az első negyedévben 
végzett munkát. Megállapítot
ták, hogy a gazdasági vezetés 
és a mozgalmi szervek között 
az utóbbi időben javult az 
együttműködés, ami az erei
ményekben is megmutatkozik. 

- Tanácskozás az egyiitt
működés jegyében. A szegedi 
vasútigazgatóság területén 
dolgozó öt Volán-vállalat és 
az igazgatóság vezetői közös 
megbeszélésen értékelték az 
elmúlt évben végzett munkát 
és meghatározták az ez évi 
feladatokat. Megállapították. 
hogy a MAV-Volán együtt
működési megállapodás szel
lemében mindkét közlekedési 
ág eleget tett a vele szemben 
támasztott követelmények
nek. 

- Reszortvezetók tanfolya
ma. A Nyugati pályaudvar 
szakszervezeti bizottsága, a 
gazdasági vezetéssel közösen, 
nyolc előadásból álló tan!o· 
lyamot indított a pályaudvar 
reszortvezetói részére. A tan
folyamon 28 részlegvezetó is
merkedett meg a munka- és 
üzemszervezéssEl, a vezetés 
pszichológiájával. 

Vasutas dolgozók hozzátartozóit, 
barátait, ismerőseit várjuk 

FEL VÉTEL RE 

Vasútvillamosítási munkáinkhoz 
felveszünk 
vasipari szakmunkásokat, 
segédmunkósokoL 

Mühelytelepünkre: 

Rókos állomásra. 

Jó kereseti lehetőség, 
állandó szabod szombat. 

MÁV VILLAMOS FELSÓVEZETÉK 
ÉPÍTÉSI FÓNÖKSÉG 

Budapest X., Kőbánya-Felső pu. 



Átadtál a kitüntetéseket VILÁG PROlET ÁRJAI, EGYESULJETEK ! 

A Magyar Vasutas április 
18-1 számában közöltük azok
nak a vasúti szolgálati helyek
nek, üzemeknek és intézmé
nyeknek. a névsorát, amelyek 
1973. évi munkájukért kitünte
tésben részesültek. A kltünte
t.éseket mindenütt, a május el
.ejét megelőző napokban lln
nepé!yes keretek köwtt adták 
4t. 

Kiemelkedő eredményeik 
ala„ján a miskolci, a del>f'ece
nt és a Nyugati csomópont, 
valamint a miskoloi jármú.ja
mtó a k!uáló cím mellett el
nyerte a MAV vezérígazgat6;a 
és a Vasutasok Szakszeruezete 
eln/Jkséc,ének vör/Js vándor
zászlaját. A Nyugati c.wmó
ponton Urbán Lajos. a MÁV 
vezéri!?azgatója és Szabó An
tal főtitkár. a miskolci c�omn
ponton Urbáff Lajos és Molnór 
György, a vaisutas-sze.ksz�r
vezet titkára, a d<>i---.,?Ceni 
cisnmóponton Szabó Béla ve
zériga7.ira tó-helyettes é'! Mol
nár Guörgy, a mi�koki jár
múiavítóban Szücs Zoltán ve
zérii,-azgató-helyettes és Ka;
c.,a József. a vasu•as..,svi]<--s7(""

vezet köz""'izdP"-'Í�i osztálvá
na.k vezetője adta át a ván
dory.fi<;r.Jót . 

A KPM felügyelete éti a vas
u♦0,,;-57,aks1erve->:ethez tart()?:'? 
ylfllalatok köziil a királó vál
lalat kitünte'é-,b<>n ré..->!'<i.i't 
F.\veO-nél R';dön11i Károly 
államtitkár és- Szabó Antal fő
titkár. a Mini-c;?te.,..; pli,i;;m -,-¼
ben rész�iilt Ut0�,-llátó Vál'ln
latnál oedig Riirlönyi Károly 
államtitkár és Tóth György
"� dr .. a v;,<::ut::ic;-s�:t�7e?'Ye7� 
alelnöke adh át a kitüntetést. 

Gözmozdony-skanzen 

Az elmúlt napokban Szol
nokon a vasút, a Szolnok i,1e
gvci, valamint a városl tanács 
i lletékss vezetöi megt·!tatták a 
sz:>lnoki közlekedési múzeum
nak és gözmozdony ska,nun
nek a MAV Ten-czö Intézet ál

tal nemrégen 1-tészitett munka
terv:!t. 

A múzeumot az 1 8 Ji-ben 
é•Jítelt indóház mellel t lcrve
z'k megvalosílani. ahol h'.!t v.í
g:inyon 18 killó:ibözö típus1í 
mozdony és öt-'iat �·uúti ko
csi kerül majd kl.ilUó.sra. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xvm :tVFOLYAM, 9. SzAM ARA : 50 FILl..:tR 1974. M,\JUS 3. 

A Xl .  pártkongresszus tiszteletére 

Nyolcvanöt fővizsga terven felül 
Munkásgyűlést tarto!tak áp

rilis 16-án, dél!>en, a szombat
helyi j árműjavító kocsiosztá
lyán. A nagycsarnokban ösz
szegyúlt munkámk elött 
elsönek Bokor István szocia
lista brigádvezető emelked�lt 
szólásra. A kocsiosztály! dol
gozók felajánlását terjesztette 
elö a XI. pártkongresszus és 
h�7.ánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére. 

A kocsios,:tályi dolgozók 
vállalják az éves darabszámos 
terv 103 32ázalékos teljesíté
sét 100 százalékos költségfel
használás mellett. Ez a válla
lásuk 85 normál teherkocsi 
fovizsga terven felüli elvégzé
s�nek felel meg. Forintban is 
kifejezhető értéke: 1 millió 
445 ezer forint. A tervezett 
darabszámú villamos fútőko
cs!t szeptember 15-ig megja
vítják és vállalják. hogy a 
nagycsarnoklxl v:1Jó beköltözé
sük után szigorúan betartják 
a már kidolgozott új fötech
nológia szerinti javftási mó
dot. Fokozott figyelmet fordí
tanak a bales�tmentes mun-

k.í.ra i-;, hogy 4 balesetekből 
adódó klesJseket is minimá
lisra csökkentsék. 

A Dic-sel-osztály dolgozói 
nevében Koppá,iy Károly szo
cialist-0 brigádvezető terjesz
tette elő a felajánlást. El
mondotta, hogy a mozdony
javítók ez évi terrükct decem
ber 10-ig teljesitik és felaján
lottak három-záuuékos költ
szgmegtak.arítást. 

A m07.donyj3vílók azt is 
felajánlják, hogy az '.\.l 31-e 
mozdonyok üzemkész állagát 
8:! sziza'ékc,s szinten tartj ' k  
és 1 0  l.'1!!1mos fütókocsi ja
rítasát szeptember 30-ig telje
sílik, továbbá csöke-ntik a mo
torkocsik javftási idejét. El
vJgzik az alvúzjavító részle� 
padlóterv s;,erinti álrenc1ez sét 
és át-0lakí'•iák a Js próbapa
dot a l\lAN molorol, próbaál
lá.•áhw_ 

Nagy • Ernő szocialista brí
gádvezelö terjeszte te e15 ez
után a megmunkálo o zt"-Jy 
dolgozóiri.n)< v„ llalá 3it. .(\ 
tá,sos-ztálvok ált'.ll \"illa! 103 
százalékos darabszám telj� í-

tésooez és a javítások átfu
tási idejének lerövldítéséhPZ 
biztosítják a szükséges alkat
részeket; gyártási tervüke, két 
százalékkal túlteljesítik, a ja
rított kerék- és rugóállagot 
pedig 15 százalékkal növelik. 

A karbantartó osztály dol
gozóinak vállalá,át Kovács 
Ernő, szocialista brigádveze
tő terjesztette eló. A többi 
kijzött váJlalják, hogy a kony
hai gépeket időben beszerelik 
és lehetővé teszik az új üzemi 
konvha va utasnapra való 
me".!nyit.ását. 

Miután a munkásgyülés 
resztv�vói e,!!yhangúlag elfo
gadták a vállalásokra elóter
jesz:.:,tt j·vaslatokat, Nagy 
Lajos, a járműjavító lga74a
tój:i emelkedett szólásra. 
Örömmel üdvözölte, hogy az 
üzem dol'lozói egyöntetúen 
csallakowak az orsz:ígo,an ki
bontakozó versenymozgalom
hoz, s a mozgalmi és gazda
sági ,�ezeté.:; nev �ben megígér
te, h� minden se!!í séget 
mc�adnRk a •�tajánlá�ok ma
radék.nlan teljesíté.sl!hez. 

A záhon)i csomópont KISZ-bizottsága elnyerte 

a KISZ KB vörös rándorzászlajlit 
A KISZ Központi Bizottsá

ga az i !júsági mozgalomban 
1973-ba:1 elért kimagasló cred
ményelert a záhonyi csomó
pon:; KISZ-biwttSa'IMk l.'Ö
ras rándorzászlót adományo
zott. A kitüntet -t hazánk fel
si:ab�dul · -ána.k 29. évforduló
ján ,k ünnepf:n adták át. 

Záhony köi7.etéb:?n több 
mint ezer vasu�as KISZ-[hhl 
23 alaps7.e:-vezetben tevékeny
kedik. A KISZ-munka meli�tt 
a fiatalo'., külön/" · n jó ered
ményeket érte:.C el a (ermelé,t 
segítő tevékenysé!lben. Evente 
2�-30 fiatal műszaki vesz 
r�zt a Kit•áló ifjl mérnök, s 
a Kiváló ifjú technikus moz-

. ,:a:m.akban. 19í3-ban 16-an 
nyert.ék el a címet. Ecy =

port munkája a szakdolgoza
tok orsuí'(os pályázatán első 
helyezést ért el. 

A Ki t·á!ó ifjú munkás, a Ki
t·á!ó ifjú .szakm unkás, s a 
Szakma ifjú. mestere mozgal
ma:tban 270 fiatal vett rés,.t. 
Közülük 61-en elnyerték a cí
met. 

Az alapszervezetek társadal
mi munkaakciói elsósorban az 
átrakás segítésére é..� az üzemi 
rend kialakítás1ra koncentrá
lódtak. Az elmúlt évben a fia
talok 10 Her társad<1lmi mun-
1,aórát tcljesit0ttek és 60 ezer 
forint é:·tékü hulladé!urnyagot 
gyújtöttek ö--sze. 

A helyi védnök-;,!,�ek válla
lásában is jclentós eredmé
nvek 67.üle"..ek. A t·ontatási 
KISZ-alap,c,en·ezet az M52-es 
s�éles Dies�l-mozdonyok javí
tása : a Gépesitett Rakodási 
Főnökség KISZ-szerve7.ete a 
gépkocsis1:erviz építése: a fé
nyeslitkei alaoszervezet a pá
lyaudvar fásítása; Záhony ál
lomás csúcsszervezete a Záho
nyi Gimnázium és Vasúti 
Sza.kközépiskola új kollégiuma 
felett vállaltak védnöl-séget. 

A szocialista brlgádmozga
lomban 702 fiatal resz részt. 
EzeAk!vllJ 66 ifjúsági brigád 
mtlködik. Az elmúlt évben 52 
Ifjúsági brigád nyerte el a cí
met. 

Ar. újítómozga,lomban ki
emelkedő ered.mé.nyt ért el a 
vo,,.tatá-si fönökség KISZ-s1.er
ve-z,2' e. Munkájuk elismerése
képpen a KISZ KB dicsérö 
ol,levelét nn,r!ék el. Torma 
György aranykoszorús KISZ
je!vényt. Márkus István KISZ 
trdemér�m kitüntetést kapott. 

Kiváló KISZ-mun!,ájuk el
ismeréséül Eperjeske-rendező 
alapszervezete és KISZ-titl.á
ra, Komár Józsefné. a KISZ A szombathelyi 
KB dicsérő ok.1evelét kapta. 

jinnúja,·ítóban rendezett 
részvevől 

munkásgyűlés 

KIEMELKEDŐ MUNKÁJA ALAPJÁN: 

A debreceni igazgatóság nyerte 
a vörös vándorzászlót 

A vasútigazgaióságok 1973. 
évi munkaversenyében az ér
té:<elt mulatók a!apján a deb
receni  iga=gató1>ág 105,53 szá
zalékkal t'égzett az elsö he
lyen. A debreceniek kiemelke
dő eredményei elsősorban az 
áruszállítási leljesítménye:.C 
fe!futá.sából adódtak. A terve
zett 18 millió 500 ezer 1onná
val szemben 20 millió 654 ezer 
tonna árut szállítcttak, eZ7.el 
a tervet 1 11,6 száuuékra tel
je,iletlék. 

Az Igazgatóság áruszállítási 
feladataim1k jelentős része a 
záhonyi átrakókörzetre hárult. 
1913-ban a körzet állomásain 
todb b  javult a munka, szer
vezettebbé vált az átrakodás! 
tevéke'lység és az eszkllzökkel 
18 jobban gazdálkodtak a 
szakszolgálatok. 

Az áruszállításhoz hasonlóan 
Jól oldották meg szemé!ys2ál
lltás! feladataikat is az !&az
gatÖllág terllletén dol11ozó vas
utasok. A vi!grehaltó nolgálat 
mlndenlltt cé!szerúen, Jól sza
bályozta a személyszá!l{tó vo
natok közlekedtetését. 

A debreceni igazgatóság egy
részt a teljesítmények jelen-

tós növekedése re,·,m, más
részt körültekinto kölls�J,az
dá!kodá sal 14 szá,.a! ékl,al 
c-s"ik«entette a fajlagos költ
s.!�eket. A jó mun�a eredmé
nyeként eln ·erte a Kö:leke
dcs- es Postaügyi 1\1i11iszté
rium és a Vasutasok Szakszer
t•ezete központi �·ezetóségének 
vőrös t·ándorzászlaját, a vele 
járó pfozj•·talommal. A ki
tüntetéit április 29-én. S=abó 
Béla vezérigazgató-helyettes 
és Molnár György, a va ut:u;
szúszfrvezet titkára adta át 
Sze!;edi Nándornak. az Igaz
gatóság vezetőjének. 

A debreceniek mögött a bu
dapesti rasútlgazgatóság vég
zett a második helven. Az 
ie:azgatósághoz tartozó szolgá
lati helye!c nagy mértJkben 
houájáru!tak kiemelkedő 
munkáJuklcal ahhoz. hogy a 
MAV kielégítette a népgazda
sig szall !tásl igényelt. A.i 
Igazgatóság a? évi áruszállí
tási tervét 103, 1 százalékra 
teljesltette. Különösen i,zem
betünően jó eredmény ez. ha 
figyelembe vesszük. qogy a 
budaoestt lgaz�atósá11 bonvo
!ítja le a vasút árufuvarozásl 

tevékenysé�éne:c mintegy 40 
sd.-ai:ékát. 

A nemzelkÖ7.i vonalforga
lomban egész évben közel ket
millió kocsi mozgott az igaz
gató�g területén. Ennek a 
nagy forgalomn k a lebonyo
lításában nagy segítséget 
adott, hogy az igazgatóság jó 
kapcsolatokat épített ki a 
szomszédos ors-zágok vasútjai
val. 

Az irányító és végrehajtó 
szolgálat munkájában a ko
rábbi éveknél fokozottabban 
k�rü!t elötérbe a hálózati ér
Ele:cek S?:em előtt tartása, a 
közpon t i  utasítások végrehaj
tása. Az elrende:t kocslkl
e�yen !té t szinte napról nap
ra végrehajtották. 

Az lgaz,-atóságok versenré
ben második helyezést elért 
budapesti vasútfgazgatósagnak 
április 20-án Urbán Lajos, a 
MÁV vezér!gu.gatója és Sza
b6 Antal. a vasutas.�-zakszer
ve�et főtitkára adta át a 
MAV vezérigszgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége Dicsérő oklevelét. a2 
lga�alóság kultúrtermében 
rendezett ünnepségen. 

Máj si z ,  sz 
A z idén nyolcvanötödször ünnepelik világszerte 

majus elsejét, a munkásosztály harcos sereg
szemléjét. A Szocial ista Internacionálé 1889-e.s 

párizs.i kongresszusán így szólt a szerény felhívás: 
.,Meghatározott napo,i na.gy tüntetést rendez a munkás
ság, mégpedig minden országban és minden városban 
ugyanazon a n,1pon, amikor is a munkások felszólítják a 
hatóságokat, hogy a munkanapot törvényes úton nyolc 
órára korlátozzák . . .  " 

De május elseje nem maradt a korlátozott és békes 
követelések napja. A proletárforradaimak radikális 
jelszavai, a munkások elleni terror, vérengzés ugyan
csak kötődik a nemzelközisé::: és a szolidaritás ünnepé
hez. De kötődik hozzá az a harcos út is. amely 1917-
ben a világon elöször ve'l.etett el egy ország proletáriá-
tusának végsö győzelméhez. 

Az első gvőzelmes szocialista forradalmat követő 
fél évszázad �icgendő volt ahhoz, hogy a s:ocialiZmus 
mint eszme. és mint valóság, az egén emberiség politi
kai, ga::dasdgi és társadalmi életének meghatározó té
nye::öjfré rálj�k- Ennek az eszmének köszönhe'ó. hogy 
évről én-e t>_yre több országban csap magasba május 
elsejéken a proletárszolidar!lás lángja. 

E nn"k k,lszönhetó jórészt. hogy egyre többen Isme
rik fel május elseje i;:azi jelen tóségét : az egész 
fö'clkerekségen a munkásosztály, és minden el-

ny�,-t1ott érdeke ma is egy és oszthatatlan - a kizsák
ma,1yolás megszüntetése. a bék.és, boldog élet, olyan 
társad<i'om felépítése, amelyben megszűnik a kizsák
mányolás. 

A mu,ka ilnnepe arra is f!;:velmeztet. hogy olyan 
korban élirnk. amikor az emberiség fej!ödés�ben a ha
ladás és a re-al,ció erői mind fokozottabb összeütközés
hez, nagy társadalmi sorsfordulóhoz érkezett. Hatalmas 
erők vívnak t>g�·mással harcol. S e harc jegyét magán 
viseli korszakunk minden eseménye. 

Magán viseli az a tény is. hogy a világ nagyobbik 
részén ma 1nár kibontott zászlókkal ünneplik a prole
társzolidaritás napját, de vannak helyek, ahol nem le
het mással dc:-monstrálni, mint munkabeszünt�téssel, 
vagy éppen sztrájkkal, a terror elleni tünteté�el • 

Az idei május eisején még fegyverek dörögtek a 
Közei-Keleten. Indokfnában. A legféktelenebb terror 
dühöngbtt Chilében. hO!!Y csak a legszélsöségesebb vég
leteket említsük. Az imperializmus minden módszert é• 
lehetőséget felhasznál, latba veti egész ,iaz:lasági . poli
tikai erejét, ho,zy megtarthassa hatalmi pozícióit. A 
kapitalizmus az osztálrel!YÜ�tmúködés p,J! ifikáiának 
h'rdetésé,·el igvekszik leszerelni a munkásos7.lály harcos 
megmO?.dulásalt. De h iába minden erőfeszítés. a sza
bad•áirért. a jobb létért kii-zdó munk�smilliókrlt már nem 
lehet hangzatos jelszavakkal, ígérgetésekkel félrevezetni. 

M ind z arr_a figyelmeztet, hogy május elsejének. 
mint a tókés�kkel valo szembeoolln� ünnepének 
a lényeget illetően változatlannak kell maradnia 

mindaddig, amíg a proletáriátus ki nem vívja végső 
győzelmet. 

Magya rországon 18.90-ben 60 ezer buda!)est! munkás 
felvonulása nyllol!a meg a május e!sejék sorát. Munkás
osztályunk azóta is évről évre töret:en hittel és lelke
sedéssel. e nagyj�lentöségú nap átérzésével és megérté
sével készült az ünnepre. Az Idén már a harminzadik 
1zabad májusra. 

A szocializmusért folyó forrada1m! harcok élén ha
zánkban is mindenkor a munkánsztály küzdött, de a 
szocia.l!sla valóság és perspektíva hatására felsorako
zott mögé népllnk s,!ne-java. A magyar dolqozókban a 
proletáriátus kialakulásától kezdre él az int@rnaclona
lizmus érzése. Ennek nem egyszer adta tanújelét. 

A 
jelenleg! helvzetbe-n a magyar dolgozók azzal 

_tesznek legnagyobb szolgálatot a nemzetközi 
munkásmozgalomnak, ha minden erejllket u 

ország Politikai és gazdasá�I erejének növelésére for
dítják. Ebben a tudatban és eltökélt uándéltba,i mene
telnek minden évben a má 1usl iási!ólt a1.,tt II unká 
milliók, dolgozó parasztok és értelmlaéafek. 

. _ �gy volt ez az Idei május <>Jselén Is. Ped411 ezúttal a:r 
1dohrás sem kedvezett fi re·,·onulóknak. A fővárosban l,f; 
vfdé'<en tízezrek meneteltek az esóben a májusi zászlók 
alatt. ' 
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Vasutas kismamák „gyes"-en Munka és család 
Kiváló 

/apterjesztők 
A gyermekgondozási segély 

rövidítése, a „GYES" törvé
nyes jogot vívott ki magának 
mindennapos szóhasznála
tunkban. Nem csoda, hiszen 
évről évre többen veszik 
ii;;énybe ezt az állam nyújtot
ta kedvezményt. A Vasutasok 
Szakszervezetének központi 
vezetósége március l-én tár
gyalta a népesedéspolitikai 
határozat.ok végrehajtásából 
adódó feladatokat. A megvita
tcott jelentés is tartalmazza, 
hogy a nók a vasútnál is 

igénybe 1,•eszik - méghozzá 
egyre többen - a „GYES"-sel 
járó kedrezményeket. 

A vasutas dolgozó nők kö• 
zül sokan - a segély beveze
té,;e óta közel kilencezren -

gondolkodnak úgy, mint a sze
gedi Priskin Lászlóné vagy 
Kiss Péte-rné. akik több éve 
o�thon vannak és nevelik leg
féltettebb kincsüket, gyerme
keiket. Példájukat követi Dö• 
mösi Jánosné, Szeged-Tisza 
pu. személypénztárosa, alti 
májusra várja a kicsit, de 
már elhatározta : három évig 
gyermeke mellett marad. 

Vigyáznak 
a kismamákra 

Dömooiné a szfilési szabad
ság lejártától, amíg gyermeke 
be nem tölti a harmadik élet
évét, 800 forint gyermekgon
dozási segélyt kap havonta. 
Ez ugyan kevesebb, mint a fi
zetés, de a kicsit nehéz lenne 
elhelyezni, mert a MAV-nak 
n.ilncs bölcsődéje Szegeden. 

- Milyen segítséget, támo
gatást kap egy kismama Sze
geden? 

- A terhesség negyedík hó-
-napjától már mentesítettük az 
éjszakai szolgálattól - mond
ja főnöke, Engi Józsefné fő
pénztáros - és ezt a könnyí
tést megadjuk mindenkinek. 
Vigyázunk a kismamákra! 
(Ezen Szegeden sen:la sem 
csodálkozik, hiszen Enginé a 
szakszervezeti bizotiság nőfe
lelőse a forgalomná:J. és mel
lesleg két gyermek édesanyja.) 

Zsoltika, Pri&kln Lás2Jlóné 
kisfia másfél éves. Egészsé
ges, fejlett kisgyerek, szala.
dozik, labdázik és a mese
könyv képeit mutogatja n,agy
n agy buzgalommal a vendé
geknek. Már birkózik a sza
vaklkal, nagyon meglá,tszik 
rajta az a;nyu.kia. gondoskodá
sa. 

Ahol a másodikat 
várják 

- őt évig voltam utazó 
jegy1:izsgátó - mondja Pris
kinné, aki a 2648 forintos ha
vi átlagkeresetet cseréhte fel a 
gyermekgondozási segély 800 
forintjával. - Igy is nagyon 
megéri, hogy itthon lehetek, 
mert ni.ncs nagyobb öröm an
nál. amikor látom, hallom, 
hogy Zsoltika miként fedezi 
fel a körülötte levő világot. 
Egyébként júliusban jön a 
testvérke, aztán ' talán a har• 
niadik is . . •  

Dicséri munkahelyét és a 
s7-aksrervezetet: ha van lehe
tőség egy kis anyagi segítésre, 
akkor Priskinékné! csenget a 
pénzes postás. Karácsony előtt 
a munkahely küldött 380 fo
rintot, a szaks,.erveret is adott 
300 forint segélyt. 

Természetesen nemcsak a 
postás az összekötő a kismama 
és a munkahelye között. Gya
korta meg]átoa.,atják Prisldn
nét a szocialista brigád tagjai, 
mert a „GYES" után vissza
várják. Zsoltika is 'megismer-

kedett máir anyuka munkahe
lyével. A vonat emlíresekor 
nyújtja a kezét és szívesen 
utazna Pestre újdonsült „ba
rátjával". 

Csak a lak!ÍS lenne nagyobb. 
Az ízlésesen berendezett csa
ládi fészek valóba,n nagyan 
kicsi egy több gyermekes csa
ládnak. Új lakásra pedig - a 
lakáshivatal komputere szerint 
- legfeljebb három év múlva 
lesz kilátás . • •  

A férj a 11-es Aut.ójavító 
művezetője. Havi fizetése 3 
ezer forint. Egyetlen vágyuk 
és kívánságuk : ,,egészségesek 
!egyenek a gyerekek". Nem té
vedés a többes szám, a nyári 
jövevényt is már családtagnak 
tekirutjk. Jó lenne, ha ZlloLti
k.ának kishúga születne . • •  

Ilárom kicsi 
egy családban 

Vasutas a marna, vasuras a 
papa a Kiss csailádban. Kiss 
Péter statis7Jtikus a MÁV-nál, 
és focista a Szegedi Vasutas
ban., felesége,. pedig i�
gámy szárnlafelíró volt, mi
előtt megszületett a három 
csemetJe közül az első: Beáta, 

aki 1970 januárjában „érke
zett", őt Péterke követte 1971-
ben és tavaJy januárban szü
letett Csabika. Az édesanya 
1969 decembere óta egyfoly
tában „otthon teljesít szolgá
laitot". Fizetése 1969-ben 1290 
forint volt. Örült, amikor a 
„GYES" évek időszakában 
elóléptiették és 1500 lett a fi. 
zetése. 

Jelenleg 1900 forinit gyer
mekgondozási segélyt kapnak, 
ehhez jön 960 forint családi 
pótlék á három gyermek után. 
A családi „jövedelem" tehát: 
az édesapa fizetésével együtt 
5600 forint. 

A Kiss család i.s kapott se
gélyt a szakszerve7..et1től. A 
munkahely és a család között 
Kiss Péter az „összekötő". Fe
lesége alig tud kimozdulni a 
három gyerek mellől. Ráadá
sul a szűkre méretezett szoba
konyhás lakás egy TVZEP
telep és Szeged-Rqkus állomás 
sínpárjainak szomszédságában 
áll. mint egy „magányos szi
get". Télen nagy a sár, nyá
ron a szénpor és a s7.éngáz. 
Egy nagyobb lakást, más kör
nye-T..etben igazán megérde
melne a háromgyermekes csa
lád! 

Köhldi László 

Tettekkel tiltakozik 

a Pablo Neruda-brigád 
„Mélyen megdöbbentettek 

bennünket a chilei junta ter
rorjáró!, embertelen kegyet
lenkedéseiről szóló hírek és 
beszámolók" - írta szet:1kesz
tőségünknek küldött levelében 
a dombóvári építési főnökség 
könyvelési csoportjában dol
gozó közösség, Ormosy Lajos
né, Vázsonyi Ernóné, Krasznai 
Jánosné, Rácz Jánosné és Ko
vács Ferenc ai.áírásával. A fen,-

ti bevezető után így folytató
dik a levél : 

,,Januárban alakított szocia
Hsta brigádunlk tagjai elhatá
rozták, hogy Pablo Neruda 
chilei költő nevét veszik fel, 
aki a véres terror kibontako
zásakor halt meg. Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy 
büszkén viselhessük a nagy 
költő nevét, s mindenképpen 
méltók legyünk névadónikhoz". 

Kiállítás a vasutassztrájk 
70. évfordulója alkalmáb6l 

Szorgalmas. széles látókörű 
és szerény magatartású asz
szony Sárközi Istvánné, a zá
honyi III. műszak bérelszámo
lója. Teszi amH kell, ponto
san, határidőre, a kiadott ren
delkezéseknek megfelelően. 
Mindez természetes, s mivel 
ebben a szorgos, mondhatni 
„névtelen" tevékenységben 
nincs is egyedül Záhonyban, .. 
talán ezért még soha senki } 
sem készített róla riportot. 
Amikor leültünk vele egy kis 
beszélgetésre, nem is vártunk 
semmi különöset, csupán azt, 
hogy dolgos éveiról, tapaszta
latairól. örömeiről és gondjai
ról halljunk. 

- Záhonyban születtem -
kezdte a beszélgetést - és 
már gyermekkoromban megis
mertem a munkát. Ez k4sőbb 
hasznomra volt, mert korán 
megtanultam, hogy nem sza
bad „odébbállni" a nehézsé
gek elő! . . .  Mert nehéz út ve
zetett addig, amire meg tud
tam szerezni a munkaköröm 
ellátásához szükséges iskolai 
végzettséget. 

Sárköziné 1950 óta tagja a 
pártnak, a vasút ezüstjelvé
nyes törzsgárdatagja és szolgá
lati ideje már közel jár a 25. 
jubileum évéhez. Megbecsült 
tagja -a kollektívának. hiszen 
egy alkalommal oklevelet, két 
esetben pedig „Kiváló dolao
zó" jelvényt kapott már. Még
sem ezeket említette, amikor 
eredményeiről kérdeztük. 

Szocialista brigiídunk 
több izben elnyerte m6r a ki
tüntető címet - mondta Sár
köziné és hozzátette - nagyon 
igyekszünk, hogy az idén is 

eredményesen vegyünk részt 
a versenyben. 

- Mi érdekli a legjobban, 
a munkája mellett? 

- Természetesen a család, 
amelvnek szeretetét még ott-
honról hoztam magammal. 

a modern fényeslitkei kocsi
javító műhely lakatosa, so�at 
segít és a gyerekek sem var
nak mindent a mamától. A 
háztartási gondok megoldásá
ban azért persze mégis reám 
hárul a „karmesteri" szerep. 
Igyekszem tehát, hogy helye
sen osszuk be a szabad időn
ket. 1gy a munka mellett egy 
kis szórakozásra, egy-egy jó 
könyv elolvasására nekem is 
jut időm. Nálunk nemcsak a 
férjem olvassa az újságot, ha
nem én is, hiszen engem is 
minden érdekel, ami itthon, 
vagy a világ bármely pontján 
történik. 

S amit Sárköziné a boldog
ságról mondott, azt talán ép
pen a saját példája alapján 
lehetne azzal kiegészíteni, 
hogy ez csak szüntelen, ak
tív cselekvő tevékenységének 
az eredménye. 

F.geressy Zsigmond 

Az Utasellátó vállalati •.rak· 
szervezeti bizottsága a Magyar 
Vasutas előfizetői táborának 
növelése érdekében megszer
vezte a hírlapterjesztói háló
zatot és egyben a legjobb, Il
letve legtöbb előfizetőt szerve
ző terjesztők részére jutaJ.mat 
tűzött ki. 

Az aktivisták 596 új elófiZe
tőt szerveztek a Magyar Vu
utasra. A lap !ránt megnyil. 
vánuló nagy érdek.lődes !s ki
fejezi, hogy az Utasellátó dol
gozói a vasutasok nagy tábo
rához tartozónak érzik magu. 
kat. 

A lapterjesztók közül e vá!.-
13.lati sz.aksrervezeti bizottsáe 
Kárpá.thegyi Lászlónét, Kele• 
men Józsefnét, Szek.eres An
talnét, Körmendi Edénét, SU· 
lyok Imrénét és t.öbb mint 10 
éves lapterjesztői tevékenysé
ge alapján Mihók Lászlónét, 
aki a közelmúltban nyugállo
mányba vonult. pénzjutalom
ban részesítette. A jutalmet 
ünnepélyes keretek kö-zött, án
rilis 25-én, a vállalati szak
szervezeti tanács ülésén adták 
át a társadalmi aktivisták ré
szére. 

A kezdeményezésért mi i, 
köszönetet mondunk. 

Tizenketten 

Eredményesen dolgozik 11 
zalaegerszegi vontatási főnök
ség 12 tagú komp!exbrigád;a. 
A különbözó szakmunlwsok
ból á.!!ó brigád a tervfelala
tok mellett sokat foglalkozik 
újításokkal, önképzéssel, s a 
társadalmi munkából is dere· 
kasan kiveszik részüket. A 

múlt évben 9 újítást adtak be, 
me!ybál ötöt elfogadtak. 

Szüleim nehéz anyagi körül
mények között. de szeretetben, 
megértéssel, szépen éltek. Az ANYA GYERMEKKEL 
erre való őszinte törekvést 
Igyekszünk továbbadni kislá
nyunknak, aki már leérettsé
gizett és fiúnknak. aki a nyoi
cadik általánosba jár. Bár a 
munlca adja meg az élet iga�i 

(Reggeli találkozások) 

H,:J.t órako-r a villamoson 
az anya gyermekével utazik; 

Jl°:rdekes kiáll!tás nyílt meg a szággyúlés naplóját az április értelmét, a boldogság alap_ia 
Közlekedési Múzeumban az 20-i ülésról, amelyen Hock mégis a megelégedettséry, a ki• 
1904. évi országos vasutas- •János, Vázso,iyi Vilmos, báró egyensúlyozott, józan élet . . •  
sztrájk hetvenedik évforduló- Kaas János, Polónyi Gé�a, - Hogyan győzi a háztar
ja alkalmából. Kis területen, O!ay Lajos, Zbo!'ay Miklos, tást, ami a munka után, ott
néhány vitrinben és tárlóban Kubik Béla és más ellenzéki hon várja? 
nagyított fotókon szemlélte- képviselők támadták Tisza Ist• j _ Nálunk az a rend hogy 
tően foglalja össze a kiállítás vá.nt, a sztrájk letörésére ho-

J 
összefog a család - ' felelte a magyar munkásmozgalom- zott intézkedésekért. mosolyogva. - A férjem, aki 

nak ezt a századelejj nagy je-

A földön talán én látom legszebbnek 
- mint hajnali tóban - szemükben 
a kelő Nap első sugarait. 

E találkozással kezdódik 
napom, e találkozásra várok. 
E szemek 1,,a!lomások és jóslatok: 
1,•issz.:J.tilkrözik a vágyakat, 
az emlékeket, s a világot. 

Fazekas Lajos 

lentőségű eseményét. ,--------------------------------------------------------
Izgalmas dokumentumokban 

olvashatjuk a Budapesti Bün
tetó Törvényszék kaligrafikus 
kézírással rajzolt idézését, a 
Sarlay János és társai, a 
sztrájk előkészítésében részt
vevő „tizenhármak" címére. 
Itt láthatók ők maguk is, ti
pikusan századeleji fényképes 
ábrázolásban. J ólöltözötten, 
magas keménygallérban néz
nek le a tablóról a kiállítás 
látogatóira. Mellettük a védő

•ügyvédek közül háromnak a 
fényképe, Eötvös Károlyé, 
Vázsonyi Vilmosé és Landler 
Jenőé. Aztán egy vaskos, dí
szes kötésű könyv, nyomban 
a sztrájk utáni évekből: ,.A 
tizenhármak bűnpere." Sajtó 
alá rendezte: dr. Lengyel Zol
tán országgyűlési képviselő és 
dr. Landler Jenő ügyvéd. 

Szinte megrendítő olvasni a 
Népszava 1904. április 27-i ri
portját a sztrájktanyáról., ahol 
maga az országos főkapitány 
adta át a katonai behívókat 
a sztrájkolóknak. Vagy az or-

T
izenhárom éves gyerek

lány volt, amikor tüdő
gyulladással bevitték a 

makói kórházba. Első ízben 
került el hazulról, így hát be
tegen is rácsodálkozott min
denre, ami körülötte történt. 
Legjobban a főorvost figyelte 
meg, aki a beteg gyerekeken 
saját kezűleg cserélte a prizni
cet, miközben az egyetlen 
apácanővér állandóan imád
kozni járt. Akkor érlelődött 
benne a gondolat, hogy ha 
megnő - betegeket ápol majd. 

Az alkalom sokáig váratott 
magára. Alig fejezte be a he
tedik osztá\yt, dolgozni kez
dett. Apja pályamunkás volt, 
négy kis testvére édesanyjá
nak adott gondot. kellett a ke
nyérkereső. Becsülettel helyt
állt, tudta mi a kötelessége 
titkos vágyáról azonban egy 
percig sem mondott le. 

Végül is kívánsága teljesült. 

lyet egykor a makói kórház 
főorvosától látott, kapott. S 
amilyen szívós volt a tanulás
ban a tanfolyam ideje alatt, 
olyan önzetlen, fáradhatatlan 
lett a betegápolásban - Buda
keszin. 

Dr. Nyírő József, igazgató 
főorvos mondja róla:  

- Volt idő, amikor Anna 
egyedül látta el az egész osz
tályt. Mindenki beteg lett inf
luenzában. ő is alig vonszolta 
magát. Mégis talpon maradt és 
végezte a többiek munkáját is. 
Minél elesettebb a beteg, ő an
nál jobban segít. 

fűtéses szolgálati lakásba köl
tözhetett az albérletből, s az 
intézeti mosógéppel távollakó 
idős szüleire is moshat. 

Tizennyolc év óta dolgozik 
egy osztályon és most, fónővér
helyettes. A hosszú évek alatt 
sok minden történt. Mégis -
ha emlékezni kell, nem önma
gáról beszél. A Budakeszi 
MA V Tüdőgyógyintézetben is 
vannak példaképei. Orvosok, 
akiknek lelkiismerete, gyógyí
tó munkája irányt mutat cse
lekvéséhez : mindent a betege• 
kért. 

és azóta szabad idejét kétfelé 
osztja. Gyakran utazik Makóra 
idős szüleihez, hogy tisztára 
cserélje a szennyest s. megkér
dezze: mire van srükségülc. 
Aztán megjelenik a vácrátóti 
családi házban, ahol a férje 
várja igaz szeretettel 

A több irányú munka elég 
fárasztó. Mostanában gyakran 
fájnak a lábai. Mondja is az 
igazgató főorvos, ha találkoz
nak a folyosón" - Kényelmes 
cipőt kell viselnie, Anna. S 6 
szófogadóan mindig rábólint, 
majd korát meghazudtoló für• 
geséggel siet be valamelyik 
kórterembe, hogy megnézze 
betegeit. 

A munka felüdíti. úgy véli 
- nem jár érte köszönet. Ezért 
is csodálkozott, amikor tavaly 
júliusban az „Egészségügy- Ki
váló Dolgozója" kitüntetést 
kapta. Amikor az ünnepélyen 
nevén szólították. sehogy sem 
akartak engedelmeskedni a 
lábai. 

- Nem bírok odamenni -
súgta vezetőjének és dr. Nyírő 
József itt is bátorította: 

A z5üri elfogadta az óvást . . .  

Az ötvenes években ápolónő
képző tanfolyamra jelentke
zett s a kérvényét elfogadták. 
A kétszáz jelentkezőből száz
húszat vettek fel és mire a 
tanfolyam befejeződött, hu
szonhárman maradtak. Pásztor 
Anna köztük volt. Nem azért, 
mert számára könnyű volt 
minden. Az érettségizett lá
nyokkal nehéz volt lépést tar
tani. Jó néhányszor össze is 
csomagolt, amikor úgy érezte, 
nem bírja tovább. 

Amit másokért tesz, az neki 
természetes. Ha rajta segíte
nek. azt nem felejti el. Azt 
tartja: neki is jólesett, amikor 
problémáit megoldották. So
rolia is - több hónapig beteg 
volt és nem hagyták magára. 
gondoskodtak róla. Központi 

Házassága is a munkához 
fűződik. Halálosan beteg fia
talasszonyt ápolt utolsó per
céig s annak férje, a gyászidő 
eltelte után, újra felkereste. 
Kérte, hogy legyen a felesége, 
mert nála jobb lelkű asszonyt 
úgysem találna. Az „Igen" 
hat évvel ezelőtt hangzott el 

- Dehooynem, Anna, oda
kell mennie. 

Máig sem érti. hogy vett 
magán erőt. de egyszer csak 
ott volt és kezet fogott a ml• 
niszterrel. Azóta is a:tt fontol
gatja: hogyan tudna még töb
bet tenni a bete!(ekért. 

A nyolcadik kérdéssorozat
nál tartottak a MAV Budapes
ti Epítési Főnökség szocialis
ta brigádjainak vetélkedőjén, 
amikor a váci műszaki-mun
!{ás brigád óvást jelentett be. 
Válaszuk azért volt gyenge, 
mondták. mert a kérdés nem 
volt egészen érthető. A zsüri 
úgy döntött, hogy óvásukat el
fogadja és a 9., befejező kér
déscsoportban adandó összes 
válasz elhangzása után új 
kérdést húzhatnak a váciak. 

Ezzpl .nagyon izgalmassá vált 
a vetélkeaő, mert az utolsó 
válaszok elhangzása után az 
élmezőny állása a következő 
volt: Spítési brigád 254 pont, 

Béke brigád és Lenin diszpé
cser brigád 242 pont, Vác 220 
pont. De ekkor még hátra volt 
a váciak ismételt kérdése, s 
ha erre Jól felelnek, még a 
második helyre is kerülhet
nek . . .  Válaszukra azonban 
csak 21 pontot kaptak, ami a 
negyedik helyet jelentette, de 
a váci brigád végül is harma
dik lett. Hogy miért? A Béke 
és a Lenin brigád közötti holt
versenyt ugyanis 3-3 újabb 
kérdéssel sem siker-ült fel
oldani. A zsüri végül mind
kettőt második helyezettként 
értékelte. 

Izgalmas, szép verseny volt. 
Bánhidi Géza 

- Ha elkezdted. ne Tuítrálj 
meg - mondták llyenikor a 
barátok, s a biztató szavakból 
új erőt merített. Aztán a ki
tartó akarat meghozta gyü
mölcsét. Bef€jeződtek a tanu
lás évei és Pásztor Anna a Bu
dakeszi MAV Tüdögyógyinté
zet III-as belgyógyászatának 
nővére lett. 

Most már valóra válthatta 
régi vágyát, hogy a betegek
nek viszonozza mindazt a sze
retetet, gondos ápolást, ame-

Az Igazgató főorvos vélem6-
nye: 

- Ha meg kellene t5t min
tázni, egy nagy szívet lehet-i• 
rajzolni és felette valahol em, 
kis fityulát. 

óriási szív - az lenne a 
Pásztor Anna. as.5zonynevén 
Kánnán Istvánné. 

A gondolat pedig tovább ffl• 
zl a szavakat. Valahogy így: 
solt ilyen Anna kellene. Min• 
denütt, ahol beteget gy6gyfta• 
nak. 

Pálmkás Kati 



Dr. Csanádi György 

(190.i-1974) 

Yárailanul ért bennünket a lesújtó gyászhlr: dr. Csanádi 
György közlekedés- és postaünl mtnlszter, Kossuth-clljall és 
Állami-díjas akadémikus, a METESZ elnöke, a budapesti Mti
szaki Egyetem tanára színoham következtében, életének 69. 
é,·ében, aprilis 27-én elhunyt. 

Dr. Csanádi György közis
merten a vasút, a közlekedés 
szerelmese volt. A mérnöki és 
a közgazdasági mérnöki okle
vél megszerzése után 1929-ben 
lépett a Magyar Allamvasutak 
szolgálatába. Mint fiatal mér
nök. az építési és pályafenn
tartási szolgálatnál évekig ter
vezett. irányított. Képességei
nek kibontakoztatására a fel
szabadulás után nyílt igazán 
lehetőség. Mint építész. előbb 
a szétrombolt vasút helyreállí
tásában, üzemének megindítá
sában végzett kiemelkeclő 
munkát, majd a pécsi vasút
igazgatóságot szervezte újjá. 

Képességeire. munkásságára 
a közleltedés irányítói hamar 
felfigyeltek. 1947-ben a Közle
kedés- és Postaügyi Miniszté
riumba helyezték. ahol a vas
úti műszaki osztály vezetését 
bízták rá. 1949-ben a MAV ve
zérigazgatójává nevezték ki. 
1957-ben a közlekedési minisz
ter első helvettese lett. a mi
niszteri tisztséget pedig 1963-
tJl töltötte be. 

A vasút, a közlekedés é� a 
hírközlés korszerűsítése, jele
nének és jövőjének tudomá
nyos kutatása, valamint a ta
nítás elválaszthatatlanul fonó
dott egybe munkásságával. A 
műszaki tudományok doktora 
,·olt. levelező tagja a Magyar 
Tudományos Akadémiának, 
1970-től akadémikus. Aldozat-

kesz. tudományos és k,izéleti 
tevékenységét több magas ki
tüntetéssel Jutalmazták. 1956-
ban a magyar közlekedéstudo
mányban elért eredményeiért 
Kossuth-díjat, 1973-ban pedig 
Allami díjat kapott. 

Közel a 70. életévéhez is fá
radhatatlanul dolgozott azon 
a programon, amely legfőbb 
célja volt: a korszerű, nagy 
teljesítőképességű vasúti pá
lyarendszer. a villamos- és 
Di esel-vontatású jám1űpark 
megteremtésén. Nemcsak hir
dette, hanem munkájával, 
egész életével is tanúbizonysá
gát adta annak, hogy a vasutas 
pálya szen\"edélyes hivatássze
retetet. alapos szakmai felké
szültséget és mély felelősség
tudatot kíván. Ennek szelle
mében beszélt, amikor megje
lent egy-egy nagyobb vasúti 
létesítmény átadásánál, vagy 
amikor kitüntetést adott át a 
vasúti munkában kiemelkedő 
eredményt elért dolgozóknak, 
ugyancsak erről szólt, amikor 
a vasutasok nagyobb megbe
csüléséért, élet- és munkakö
rülményeik javításáért szállt 
síkra. Valahányszor köztünk 
járt, szinte refrén-szerűen 
hangoztatta : bármilyen korsze
rű vasutat építünk, a modem 
gépeket. berendezéseket keze
lő képzett, fegyelme7.Ptt vas
utasra mindig szükség lesz. 

Emberi teljességre töreke
dett dr. Csanádi Györg:v egész 
életében, mert ez adta meg 
neki a személ)•es boldogságot, 
amelyről mindig vallotta: ez 
ad munkakedvet. teremtő erőt 
ahhoz, hogy a közösséget szol
gáljuk. A közösség odaadó 
szolgálata vezette a kommu
nista pártba Is, amelynek 1945 
óta volt tagja. 

Dr. Csanádi "György várat
lan halálával súlyos veszteség 
ért bennünket, hiszen szemé
lyében kiváló vezető, tudós, 
tanító, a párt ht'lséges tagja 
távozott el közülünk. Halála 
különösen nagy ve�zteség a 
vasutas. a közlekedés és a 
posta dolgozóinak, a közleke
déstudomány művelőinek, ta
nítványainak, elvtársainak, 
egész társadalmunknak. 

Naponta 150 ·ezer utas 
A Nyugati pályaudr:aron inlhkedési tervet dolgoztak ki 

a szerelvények gazdaságos felhasználására 

Egy csam6pont eredményes 
munkája nemcsak kollektív 
tevékenységet igényel, ha.nem 
megköveteld. a különböző 
sz,a:kszol,gála.tok jól szervezett, 
olajozott együttműködését. 
Budapest N11ugati Csomópon
ton a szem;,,lyszállítás. a kul
turál<t utazás követelményei a 
ne."Ilzetközi vonatok fogadfu;át 
és in<iítását tekintve is !oko
zott súllyal jelentkeztek. Itt, 
az orszá� egyik legnagyobb 
személypályaudvarán 150 ezer 
utas fordul meg naponta, s 
az elmúlt évben is tovább nö
vekedtek a Nyugati pályaud
var áruszállitás.i feladatai. A 

kü.Wnböző szakszolgálati 
ágakhoz tartozó vasutasok 
példás együ.ttmúködést 1,--aló
sítottak meg a csomóponton. 

185 millió forint 
meneldíjbevétel 

rübb munka minőségi válto
zást hozott ezen a területen is. 
A csomópont műszaki kocs-i
szolgálati főnöksége 1813 sz.e
relvény külső mosása mellett 
több mint 22 ezer koosi mo
sását é-s 355 mowony mosá:;át 
végezte el, s az etöző évihez 
képest 163,17 százalékra .elje
sítette kocsimosási tervét. 
Fonl-06 eredmény 8.L. is, hogy 
a személykocsiknál 101,71 szá
zalékra, a teherkocs.i!rnál 
103,43 százalékra teljesítetbék 
a részlegviz.sgatervet. Mind
ezek minőségi teljesítésével 
102,25 szizalékot értek el a 
vonatokból kibárcázott koosik 
számának csökkentésében. 

Százszemélyes 
s.:ociális épület 

A feladatok kiváló teljesí
téséhez a csomópont vala
menny,i szo]gálait helyén 

döntően hozzájárult a swcia
lh,1.a munkaverseny, 

- Nálunk ez már liagyo
many, hiszen közel más/el év
tizedes múltra tekint vi..< ?a 
csomópontunkon a szocialista 
brigádmozgalom - mondotta 
munkaversenyüket jellemezve 
Tófalvi lstván, a Nyugati pá
lyaudvar szakszervezeti bi
zottságának titkára. • Az itt 
dolgozó 146 szociaHsta brigád 
közül most, a csomópont ki
tüntetésével egyidejüle� négy 
nyerte el a „MÁV kivá.Zó bri
gádja" kitüntet,é<;,t. Az állo
más részéről a Dózsa srem�ly
".;.nztáros szocialista brigád 
G11örgy Fazekas Béláné veze
tésével, a Lenin vonatkísérő 
67.0Cialista brigád Hideg Lász
ló vezetésével ; a műszaki ka
cs.szolgálat részéról a „:Jó 
munka" szocialista brigád, 
Kun József vezetésével érde
melte ki ezt a magasabb fo
kozatú bligádkitünbetést. Raj-A múlt é\,•ben 98,96 �

lákra teljesítették a személy
szállító vonatok menetrend 

l szerinti Indítását a NyUP�ti 
pálya�'.. dolgozói. � pálya- A miskolci csomóponton udvaITol oosz.esen közel 39 

tuk kívül hat brigád nyerte 
el az arany, 11 az eziist és 28 
a bronz fokozatú brigádérmet. 

A megnövekedett feladatok 
mellett sem romlott a mú)t 
évben a csomópont munkave
deLmi helyzete: sem halálos, 
sem csonkulásos baleset ner_n 
fordult elő. Az üzemszemle
ket rendszeresen megtartoi
ták és megfelelő intézkedése
ket foganatosítottak a tapasz
talt hiányosságok megszünte
tésére. Közlekedő vonataikk:<l 
nem történt baleset. de meg 
veszélyeztetés sem forci elt elő, 
A síkto!atás közben előfordult 
balesete!,et az előző évi 30-ról 
29-re csökkentették. 

A csomópont mozgabn! és 
szakvona1i vezerese nagy fi
gyelmet fordít a dolgozó� 
élet- és munkakQriilménye1-
nek j_vítására. A múlt évben 
tatarozták az l-es forealomirá
nyító központot, a II-es köz
pontot pedig bővítették. Száz
személyes szociális helyiséget 
létesített1k a teherpályaudvari 
dolgozók részére. Intézkedési 
terv alapján végezték az ifjú.
sági törvényből adódó felada
tok végrehajtását és nagy gon
dot fordítottak a nők helyze
tének javítására is. 

L. 1. 

e-z:er sremélyszállitó vonatot 
i<ndítottak, 6 ezek közül mind
össze 89 vonat k-ésett meg a 
dolgozók hibájából. nagyon 
�lenros eredményük az a 
120,53 százalék, amit a nem
zetközi vonatok howtt lresé
sének csökkentésében értek el. 

meggyorsult az elegytovábbítás 

A pályaudv� menetdíjbe
vétele a.z előző évi 177 millió
ról 185 miUió forintra növeke
dett, a mellékteljesítmények
ből eredő bevételek pedig 8,8 
millióról 14,4 millió forintra 
emelkedtek. A teherv--natok 
menetrend szerinti lndítáo,á
ban 96,54 százalékot, a teher
koesik átlagos tartózkodt i 
idejének csökken,té$ ben 92 
százalékot, a terhelési határ 
kihasr.r.á.lá5ába,n 101 ,3 !<lá.a-
1.ékot értek el. A ke 'rodel
mi r.a.k-<7.ol �álat a f\lvarozta
tó vállalatokkal kötött komp
lexbrigád,si:erz5d ek a'a ján 
· javította munkája s-,,erv�
z...<>tt é,gét és szúivonalá t. ez 
is hozzájárult ahhoz. ho"y 
berakandó áruton"latervüket a 
múlt évben 106,62 százai 
te1iesítették. 

Intézkedést ten•et dolgoztak 
ki a szerelvények gazda$ágos 
felhasználás4ra, tisztltáwk, 
fűtésük és világításuk folya
matos biztosítására. A te!"Vl>ze-

&z.inte jelképesnek fogható 
fel, hogy Miskolc-'l'iszai pá
lya.udvaron „megfürdetett" 
felvételi épület fogadja az 
utazóközönséget. A kiváló ki
tüntetés alapjául szolgáló ér
tékelés ugyanis kiemeli, hogy 
a miskolciak az utóbbi idő
ben sokat tettek a kulturált 
utazás feltételeinek megte
remtése: a tiszta.sá.g, az ud
t•arias kiszolgálá& érdekében. 
Mégpedig úgy, hogy a tiszta
�ot nemcsak a takarító
rész.!eit, hanem az állomás 
minden dolgo7,Ója 57..ívügyé
nek, kötelességének vallja. 

Tettre kész 
szociaUsta brigádok 

A társadalmi munkában 
eh é;;zett vegssz.ere,; épület
fiirdetést nemc..<ak lllol,uir Ja

nosné srorgalma-s, lelk.ii,;.me
retes kocsita:karító szocí.alis
ta brigádja, meg a takarító
rán!eg többi dolgozója tar
totta becsületbeli kötelessé-
gének, hanem Ortó László 
von a titisérő szocialista kol-

vonatokat siktolatással a 
különben gurításra váró ko
csikból. Különösen Jávori Jó
zsef aranyénnes és Kónya Pé
ter ezüstérmes komplexbri
gádja, nemkülön,ben Soltész 
János szociali5,ta brigádja 
jártak elöl jó példával az 
együttműködésben. A rende
z,őpályaudvamál ki kell még 
emelni  a tartalélonozdonyclk 
teljesítőképességének jó ki
használását és azt a módszert, 
ahogyan a hét végén meg
szervezték a munkát. 

Döntő módon járult hozzá 
az e-redményekhez a vontatási 
fónökség a kor'i-rerű mazdo
nyok kimagasló üzemkész
�égével. Ez tette lehetővé. 
hogy megnövekedjen a villa
mos.. és Diesel-mozdonyok 
teljesítménye. A villamos 
s""zelegytonnakilométer terv
teljesítménye 105,79 87.ázalé
koo, a Diesel-vontatású szá7.
elegyton.oo.kllométer terv tel
jesítése pedig 109,37 százalé
kos volt. Ez több mint 3 mil
lió forint megtakarítást. illet
ve önköltsége.9Öklkentést ered
ményezett. 

Hernádi István vontatási 

kat, elsősorban a villama.
mozdonyszin dolgozóit dí
crerte. A Diesel-mozdonyszin 
dolgozóit azért, mert elsőként 
fogtak hozzá az M-62-esek 
D-3-as javításához. De a jól 
dolgozó utazóbrlgádok dic.sé
retével sem fukarkodik. A 
Béke, a November 7., a Má
;U,S 1., a Kandó Kálmán szo
cialista brigádokat említet
te, de kivétel nélkül helyt 
álltak a többiek is. A kocsi
javítás darabtervét, valamint 
fenntartási óratervét egye
dül a miskolciak teljesítet
ték hiánytalanul. 

Csökkent az utazók 
szolgálati óraszáma 

Debrecenben meghatározó szerepe 
van a szocialista brigádmozgalo11J,nak 

lektívája, Duck János és Far

kas Dénes szolgálattevők for
galmi brigádja is. A .szocia-
1 ista brigádoknak ez a tettre
készsége érezhető mindenütt 
a csomóponton. Pásztor Zol
tán állomásfőnök, Héjj Ká
roly szb-titkár, Korompai Ká
roly, a takaritórészle,g veze
tője nem csekély büszkeség
gel említik, hozy a felvételi 
épületben az ö.<&e.s ajtók
ablakok átmáwlása, 200 fa
csemete és 150 cserje ülte
tése is ennek az áldozatkész 
társadalmi munkának az 
eredménye. 

főnök elmond•a :  az őszi for
galmi időszakban előfordult, 
hog11 csupán két korszerű 
mozdony t·o!t jat"itásban az 
epyébl,ént elfogadhatónak te-
kintett 4-5�tel szemben. 
Ilyen módon az ü7.emkt"sz
sé!!i mutató 87 ná-,.a!li-kr>t 
a!Pkult. A fón/\1<-.s(i,: veU'thie 
ez.ért a szocialist.a brlgádo-

Sok mindent lehetne még 
felsorolni Miskolc-csomópont 
1973. évi munkájának mél
tatására, az itt működő 270 
szocialist.a brigád tevékeny
ségének dícséretére, de akkor 
ez a beszámoló má$ kitün
tetett szolgálait.i helyek bemu
ta tásá tói venné el a teret. 
Egy sokat mondó szám azon
ban még föltétlenül ide kí
vánkozik: az utazószemély
zet átlagos szolgálati óraszá
mát az 1972. évi 229-ról 221-
re csökkentették. Nem mu
lasztják el hangoztatni: eb
ben is benne van valamennyi 
szoleálati áll Jelkismeretes. 
pontos munkája is. A debreceni csomóponthoz 

tartozó szolgálati főnökségek 
az 1973. évi célkitűzéseiket 
sikeresen te!jesítették. Az. ál
lomás mind a személy-, mind 
az áruszállítási tervfeladatait 
jelentős mértékben túlteljesí
tette. A fizető utasok száma 7 
miUió, a. menetdíjbevétel 83,2 
millió forint volt, mely a bá
zishoz viswnyítva köz.el 2 szá
zalél,kal növekedett. Az áru
sz.:illítá-aban 1 10,1 százalékos 
teljesítményt értek el. 

Hasonló eredmények sziiJ:et
tek a minőségi tényezők telje
sítését illetően is. A sz.emély
s.zálli tó vonatok menetrend 
szerinti indit.ását 96,2, a teher
vonatot, áUagos terhelését 
100.98 százalekra teljesítették. 
Ezzel jelentős mértékben meg
haladták a célkitűzéseket. Nö
velteclett a mellékteljesítmé
n:vekból adódó bevétel is. A 

tolatási díjbevétel 115 678, a 
darabszámlálási dí; 105 654 
forint növekedést mutatott. 

A vontatási fónökBég a vo
Rr>erő-gazdálkodás felhaszná
lásánál az egy vonali szolgá
latot feljesító M62-es Diesel
mozdonyra eső 100 etkm telje
sítményt a ten•hez viszonyít
ua 102,4 százalékra teljesítette. 
A kors7.erú vontatójárművek 
üremk:é,;zségét 84,4, a kocsija
Yítások tervszerűségét 104 szá
zalél,.ra teljesítették. 

Jó munkaszervezési intézke
dések eredményeképpen ja
vult a korsrerű mozdonyok 
résr.esedési aránya az össztel
jesítmé-nyből. Növekedett az 
ei!y utazóórára eső 100 etkm 
w;jesitmény, amely 1973-ba:n 

57.28 értéket mutatott a bá
zisidó&z:ak 52,7.i eredményével 
szemben. 

A szertárfőnökség jó kész
letgazdálkodó tevékenységével 
a készletnorma forintértékét 
96,4 szám.lékra teljesítette. 

Figyelemre méltó eredményt 
értek el a ke-zelt kocsik tartóz
kodási idejének csökkentésé
nél is. A:z. engedélyezett 10,01 
óra egy kocsira eső átil:agos ki
rakási idő helvet<t 6,9 óra volt 
a kezelt kocsik átlagos tartóz
kodási ideje. 

Fokowtt figyelmet fordítot
tak a tolatómozdonyok gazda
ságos kihasználására. Jó mun
kaszervezél;Gel elérték, hogy 
gyengébb forgalmi napakon 
tolatómozdonyokat mondtak 
le. s ezzel 1797 gőz-, 1415 Die
sel-mozdonyóra megtakarítást 
értek el. 

Hatékony balesetrneii;előzó 
és felvilágosító munkát végez
tek a csomópont gazdasági és 
társadalmi vezetői. Ennek 
eredményeként ;avult a bal
eseti helyzet és a dolgozók 
munkafewelme. RendS7.ere6en 
vizsgálták és elemez;ték a bal
eseteket, s ennek megfelelően 
határozták meg a további fel
adatokat. 

A múlt évben a csomópont 
területén sem halálos, sem 
csonkulása& baleset nem for
dult elő. Jelentős mértékben 
javult a tárgyi balesetek ala
kulása is. A bekövetkezett tár
gyi bailieset.ek számának növe
kedéie ellenére - 1972-ben 46 
eset, 1973-ban 54 eset - Jelen
tős mértékben csökkent az eb
ből eredő káriiti6zeg. 

Eredményesen kapcrolódtak 
be a csomóponthoz tartozó 
szolgálati főnökségek dolgozói 
a szocialista munkaverseny
mozgalom különböző formái
ba. Alapvető és meghatá.rozó 
;elentősége a szoc-lalista bri
gádmozgalomnak va.n. A szo
cia:list:a brigádok nagymértek
ben hozzájárultak a gazdasági 
feladatok teljesítéséhez. 

A gazdasági és a társadalmi 
szervek vezetői a s7,oeialista 
brigádmozgalom tartalmi fej
lesztése érdekében S?..ámos in
�zkedést tettek. Ajánlá.wkat 

készítettek a bri�ádok r.i-;zere 
a vállalások kialakításához. 
Félévenként 67.ocialista bri
gádvezetői tanácskozáron ér
tékelték a mozgalom helyze
tét, a vá.Halások teljeo;ité�t és 
egyben útmutatást adtak to
vábbi munkájukhorz:. 

A csomópont területén, fi
gyecernbe véve a vanali s7J01-
gálati helyek szocialista bri
gádjainak a számát Is, közel 
150 brigád 1300 fő1,--el t•esz 
részt a szocialista brigádmoz
galomban. 

NövekedM't az újítómozga
lomban részt vev6 dolgozók 
és az elfogadott újítá.-;ok <;zá
rna. A vontatás! főnölcségnél az 
elmúlt évben benyújtott 38 ja
vaslatból 21-et verettek be, 
melynek gazdasági eredménye 
333 632 forint volt. 

Az 1973-ban vép..ett kiváló 
munka elismeré;e'képpen a 
debreceniek a kivá.ló csomó
pont kitünteté-isel együtt el
nyerték a MAV vezérigazgató
;a és a Vasutasok Szak.szerve
zete elnökségének vörös • ván
dor.zászlaját. 

A dolgozók együttműködése, 
a szocialista brigádoknak ez 

az ös"'Zedolgozása olyan ered
ményeket hozott, amelyek 
szükségszerűen a kivá.ló cím 
és a vörös vándorzászló el
nyeréséhez vezettek. Ilyen 
eredmény például, hogy az 
orszá'lnak eb�n a hatalmas 
ipari körzetébc-n minden ton

na áruért felelős miskolci 
t•asúti csomóponton meggyor
sult az eler,ytot'ábbiteú!. E-z. 
ú�v vált lehetsége&<sé, ho�y 
például a csomóponthoz tnr
to7.ó Diósgyőr-Vasgyár állo
más. Mislcolc-Gömöri, vala
mint Felsőzsolca állomá.� öe�
�7�hnr,C!olt rn11nk1val �e�ftet
té!t a Ti-szait és egymást. 

Ti.'bl, mint 3 miliót 
takarítottak IMg 

Koncz Zoltán rendezői ál
lomásfőnök-helyettes is elis-
meré"6el bes.oélt a Gömöri 
pályaudvan-ól és Felsózsol-
cáról is. Mindkét állomás 
renctszeresen átvállalta a ren
dezőtől a munka jelentős ré
szét, ha a gurítóra nyomás 
nehezedett, pedig ez az Óbzi 

Szász Ferenc 

forgalomban gyakran meg- Urbán Lajos, a MAV vezérigazgatója Es !Molnár György, a 
esett. Gurítási szünetben is va,ut1s ,�1km.:r.-ezet tit.kára adta át a vörös vándorzászlót 
elvégeztek sok, ne,n éppen a e�omór•mt vezetőinek. 
rájuk tartozó munkát, szá
molatlanul állítottak össze (Laczkó Ildikó leh·,) 



Válasz helyett személyes találkozás 
Több llgyelmel 

a kocsl•árakra ! 

JJfilyen gondok f oglalko:datjál, a s.::ofooki vontatási fönökség mo.::donyvezelóit 
Hidas-németi határállomáson 

a csehszlovák vasutasok jogo
san utasítják vissza a hazánk
ból kilépő, kocsizárral szabá
lyosan el nem látott vagono
kat. Jellemző az ország külön
böző állomásain Ismétlődő mu
lasztásokra, hogy csak már
cius 18-tól 20-ig - tehát há
rom nap alatt - 256 fedett, 
illetve tartálykocsikon kelleti 
Hidasnémetiben a hiányzó zá
rakat pótolni. A 256 kocsi 12 
vonatban közlekedett, s a 
pótlólag felhasznált kocsizá
rak száma H56 darab volt. 
Mindebből könnyű következ
tetni arra, hogy a hiányossá
gok milyen zavart, torlódást, 
és mennyi többletmunkát okoz
nak a határállomáson. 

Ugyancsak meglepődött Ke
lemen István, a szolnoki von
tatási főnökség mozdonyveze
tője, amikor szolgálatba érke
zésekor mondták neki a mun
helyén, hogy egy újságíró vár
ja. 

Ugyan melyik laptól és 
mi�rt? Rendesen dolgozik, 
(Diesel-mozdonyt vezet) 
munkájával nem lehet semmi 
probléma. Társadalmi munkát 
is végez, ó a szakszervezeti bi
zottság munkásellátási felelö
se. Mi szél hozta ide mégis az 
újságírót? 

Levél a szerkesztöségnck 

Ilyen gondolatok forogtak a 
fejében, amikor belépett az 
irodába. A kölcsönös bz'.Ilutat
kozás után aztán minde,i v;
lágos lett előtte. Az törHnt 
ugyanis, hogy néhány nappal 
�orábban - maga és moz
donyvezető-társai nevében -
levelet írt a „Magyar Vas
utas"-hoz. Levelében olyan 
gondokat vetett fel. amelyek 
me!loldása esetén könnyebbé, 
szebbé, higiénikusabbá válhat
na a mozdonyvezetők munká
ja. Azt is kérte, hogy többet 
írjon a lap a 1,awtas dolgozók 
ügyes-bajos dolgairól, és a 
megoldást jelentó intézkedé
sekról. Szeretné, ha az azonos 
munkakörben dol�ozók tapasz
talatainak kicserélésére is több 
mód nyílna az újság hasáb
jain. 

Várta a választ a levélre, 
de arra nem is gondolt, hogy 
levele nyomán személye�en is 
megkeresik. Rö.;d ismerkedés 
után bővítettük a beszélgetés
ben résztvevők körét. Kalmár 
Lajos, Markót József és Szabó 
István is fiatal ember, de kor
szerú gépeiknek kiváló isme
rői. Kalmár Laios villamos
mozdonvt vezet. Markót József 
egyaránt szakértője a Diesel
és a vilanymozdonynak. Szabó 
István is mozdonyvezető volt, 
de most az üzemeltetés a re
szortja. 

A korszerti gépeken 

nem lehet tisztálkodni 

A rögtönzött ankét szóvivő
je Kelemen István. Tulajdon
képpen azt ismétli. amit a le
vélben megírt. A többiek he
lyeslően bólogatnak, időnként 
közbeszólnak, érvelnek, bizo
nyítanak. A beszélgetés során 
k ikerekedik, hogy mi foglal
koztatja leginkább a korszerű 
mozdonyok irányítóit. 

A mozdonyvezetők a legkor
szerűbb technikával ,;annak 
kapcsolatban. A dieselesítéssel 
és a villamosítással tevékeny
ségük meg,zűnt „piszkos·• 
munka lenni. A szolgálati he
lyeken el is várják a moz
donyvezetőktól, hogy ennek 
megfelelően öltözzenek. De 
hiába a szép egyenruha, ha a 
gépek1·öl hiányzik a legmini
málisabb tisztálkodási - kéz
mosási - lehetóség feltétele is. 
Ped[g a ká könnyen bepiszko
lódik, a kéztJI meg az egyen
ruha. E:t már több fórumon 
szóvátették, az igazgatóság IV. 
osztálya jóindulattal segíteni 
is akart: küldte le Szo!nok,-a 32 
m1íanyag lai0órt. Igen ám, de 
a mosdótálak nagyok, így nem 
tudják a gépeken elhelyezni. 
A villanymozdonyokon az is 
gondot okoz, hogy az esetle��
sen kiömlő víz baleset forrá
�a l2het . . .  A lavórok így egy 
eve porosodnak a raktárban 
és megmaradt a kéztisztítás 
,.gőzmozdonykori" hagyomá
nyos formája. 

Van-e máshol erre elfo,;ad
ható műszaki megoldás? Vagy 
ez csak a szolnokiaknak „fáj"? 

A korszerű gépen legyen a 
mozdonyvezető ölt5zéke is 
modern. Minek például a DÍe
sel- i•agy a villanymózdonyra 
halina csizm,i? Magasszárú té
li cipó, mondjuk vudászba
kancs nagyon megfelelne. 

gá.ra éS visszamegy, 3 óra is 
beletelik. (Ehhez csak annyit, 
hogy abban az esetben, ha 
minden mozdonyvezetó gon

dolna a vált6túrsára, arra, 

hogy más érzés tiszta környe
zetben, tiszta gépen dolgozni, 
egym:is mu.nTcaköriLLményein is 
sokat javíthatnának.) 

Nem nagy iigyck ?  

A hlsoroltakra mondhatná 
bárki, hegy nem nagy ügyek. 
Valóban nen1, d= az ilyen ,,ap
rósigol<"' megoldása vezet a jó 
munkahelyi k3'zerzethe"1:. (A 
szolnoki 11wzdonyt·ezetők már 
csak mosolyogva jegyezték 
meg, hogy nincs a korszerű 
mozdonyo1,on mellékhelyiség ... 
Ennek kialakftásira sincs 
mód. Vígaszt.áJás ez ügyben 
csa-It az lehet, hogy a késób
biekl>en be\·ezetésre kerülő 
haz::,i :n:,.ozdopyokon már eb
be:, s�-m I= hi::ín�·.) 

Ilyen és az ezekhez ha�'.lnló 
műszaki, munkahelyi gondok
ról, és föle� ezek me5oldásá
ról SZ·=l"el:nének többet olvasni 
a szo!no'.-d mozdonyvezetők. 
Termé<,;et�n érdekli őket a 
műszaki fejlesztés, a vasút 
korszerűsítéséne.1< távhti ter
ve. Szívesen olva�nanak a 
sz-,msi,:rj ors-,Ago1< va"-utnai
nak élcté�ól . vasútja.Jk mllsza
kj h elvzetfról. 

A besz�lget�sne!c az vetett 
vé!(et. hogy szólította a swlgá
lat a mozdonyvezetőket. 

(KóhidI) 

Rendet kell teremteni ez
zel kapcsolatban Nyirábrá-:-i.y
ban, hiszen 155 zárhiányos 
kocsi onnan érkezett. Ezen
kívül a Zichyújfalu, Szentlö
rinc, őregcsertö, Jánoshalma, 
Mélykút, Kiskunhalas, Haj
dúböszörmény és Pécsvárad 
állomásokon feladott vagonok
nál ismétlődik a kocsizárak 
hiánya vagy helytelen alkal
mazása. A leggyakoribb, hogy 
a fedett kocsik ablakait nem 
látják el kocsizúrral, esetleg 
úgy helyezik el azokat, hogy 
az ablakok a zár megsérülése 
nélkül kinyithatók. 

Bakó János 
. Miskolc 

A gyakornokok helyzete is 
szóba került. A l�többszür 
úgy kerülnek gépre. hogy sa
ját - civil - ruhájukban 
húzzák ki a telet és k•tavaszo- i--------------------------

dik, mire megkapják a téli 
felszerelést. Talán, ha koráb
ban igényelnék �:ímukra a 
ruházatot, ez a gond is meg
oldódna. 

Az egyenruhával kapcsolat
ban jegyezte meg Kalmár La
jos, hogy - érthető módon -
a nadrág hamarabb elkopik, 
mint a z1,1,bbony. Jó lenne, ha 
a nadrá.got két évre kapnák, 
mert ugyancsak furán néz ki a 
vasutas zubbonyhoz a civil 
nadrág. 

Be�zélgetőtársaim azt is el
mondták, hogy piszkosak az 
l\I 62-es gépek vezetöfüllciii. 
Országhatártól-országhatári1 
járnak és gyakran 10 nao is 
eltelik, mire ,.hazákerülne��" 
Szolnokra revízióra. A napi 
vizs�iílat gyakran elmarad, 
végrehajtásában a mozdony
vezető anva,gilag nincs is ér
dekeltté téve. A napi vizsgálat 
elméletileg 1 óra alatt elvé
gezhető, de mire beviszi a 
mmdon)"Vezető a �épet a Nyu
gatiba, mire s0r kerül a vizs-

ÖTÖS NÉVADÓ 

Oja.bb ünnepi esemény a Landler Művelődési Házban 

Az elmúlt e,sztendőben ösz- tartották a Landler Jenő jár
s�ese., h_ét, az idé'!- edd�g a műjadt6 művelődési házában. 
k�lenced1k névadó unnepseget Mindez a művelődési intéz-

------------------------------------------ mény és a nőbizottság akti-

A múlt évben 652 milliót fordítottak 

a vasutasok társadalo�biztosítási ellátására 
A GYOGYSZERKIADAS 

vitását, jó együttműködését 
dicsél'i. 

Legutqob ötös névadó ün
nepségre került sor. A műve
lócési ház ízlésesen feldíszí
tett dísztermében a kis állam
pol,gárokat, Pálfalvi Gabriel
lát, Horváth Beátát, Kain 
Csillát, Szölösi Csabát és Rá
dosi Róbertet egyenruhás út
törők fogadták. 

�

Az európai vasutak pénzügyi igazgatói április 23-25 kilziitt, 
Budapesten tartották szokásos évi értekezletüket. A tárna
lássorozaton 23 vasút..szervezet képviselői vettek részt. A3 
elnöki tisztet a belga vasút pémügyi igazgatója látta el. Az 
értekezletet Urbán La.:os, a MA V vezérigazgatója nyitotta 

meg. 
(Laczkó Ildikó telv .) 

LEVÉL KISKŐRÖSRŐL' 

Köszönet a szocialista brigádnak ! 
A klskőrös.i városi swciális otthon vezetősége és az otthon 

lakói nevében ezúton mondok köszönetet Kiskörös vasútállo
más dolgozóinak, elsősorban a Kossuth szocialista brigád tag
jainak, amiért intézetünk magára maradt öregeit szeretettel 
patronálják. 

A brigád tagjai már két éve járnak hozzánk, hogy az ott
hon lakóinak minél több örömet szerezzenek, minLha csak sa
ját hozzátartozóik lennének. Az örömteli látogatások ideje 
nemcsak karácsonyra és más ünnepekre esik, hi6zen a patro
nálók a nénik, bá<:silc névnapjait is szem előtt tartják. Az 
idén már több alkaJ.omm&! - így például Veronika, Piroska, 
Antal és Károly napján - feledhetetlen köszöntőt rendeztek. 
Ilyenkor a brigádvezető Mikó István íőintézővel és a brigádba 
tartozó Szikora Jánossal, Schalacz Istvánnal, Su.ba Jánossal, 
Su.ba Jánosnéval eljön közénk a 30 tagú úttörőzenekar i5, 
amelynek Fi!us Lajos a vezetője, és muzsikálnak, dalolnak lel
kesen, úgy és annyiszor, ahogy a kedves öregek kérik. 

Most, a.mikor köszönetet mondunk az állomás dolgozóinak 
és az úttörőknek, arra kérjilk e sorok olvasóit, hogy kövessék 
min.él többen a példát. Ne hagyják szeretet nélkül az időse
ket, s gondoljanak arra, hogy egyszer mindnyájan QJ.egöreg
szü.nk. 

Gologi Jánosné, 
a szociális otthon 
gazdasági vezetője 

Derűt varázsoltak 
a nagymamák otthonába 

Rákospalotán a Bethlen Gá
bor utca 58-ban szociális ott
hon működik. A kertes, villa
szerű épületben taJláltak ott
honra a XV. kerület idős, ma
gányosan élő a.."Sronyal. &les
anyák, nagymamák, sőt déd
nagyma.mák, mégis kevés a lá
togaLójul,. Igaz, vannak közöt
tük olyanok is, akiknek már 
nem élnek közvetlen hO'LZá-tar
toz.óik . , .  

Nemrég felkerestem a ked
ves hajlékot. Siska Lajosné, 
az otthon fiatal gondnoka fo
e;adott. Beszél.g,ettünk sok min
denről - arról például, hogy 
a kerületi főorvos egv-egy 
biztató és barátságos szava 
s:>kszor hatásosabb a receptre 
írt orvosságoknál -, amikor 
egyszerre csak vidám fiatalok
\ral telt meg a gondnoki iroda. 
Kiderült, hogy a Landler Jenő 
\árműjavitó szakszervezeti bi
zottságának, Vöröskeresztes 
u-ervezetének és gazdasági ve-

retóségének ajándékaival ér,. 
lceztek meg az üzemi dolgozók 
lsüldöttei. S megjöttek a Land
ler Művelődési Ház színját
s:wi, hogy bemutassák leg
újabb műsorul,at. 

A látogat.ás végén beszélget
tem az oUhon lakói\·a.I is. Ver• 
111.es Bella néni, Benedek Ben
jáminné, Schneider Jánosné és 
mások elmondták, hogy na
gyon örülnek a jármújavítóból 
kapott ajándékoknak. a derűs 
előadásnak, de jöhetnek a fia
talok „üres kézzel" is. 

Nem hiányzik itt semmi 
más, csak a meghitt beszélge
tések napsuga-a. Azért persze 
szívesen fogadták a nénik a 
két vöröskeresztes aktivista -
Kőszegi Jenőné és Fekete La
josné - ígéretét, amely sze
rint virágpalántákat hoznak 
az otthoni kiskertjébe . . .  Mert 
a virágra ugyanúgv szükség 
van, mint a szeretetre , . •  

A VASUTAS TARSADA
LOMBIZTOSITAS 1973. évi 
kiadása,i, a nyugellátások ki
vételével., több mint 652 mil
lió forintot tettek ki. Ez az 
előző évhez viszonyítva 11 ,3 
százalékkal emelkedett. A nö
vekedés a tel'lnészetes fejlő
dés következménye, ami 3 
munka.-vállalói létszám, az át
la.�ke�t, a szolgáltatások 
minőségi válwzásával és ösz
szegszerü növekedésével függ 
Ö5SZe. 

nek emellkedése köve!lke'htiébe.n 
az egy táppén;res napra jutó 
segély 2,6 százalékkal, a 75 
százalékos táppénzes arámy 
0,3 száz.aléli;kal emelkedett, in
dokolva, hogy a táppénzkiadás 
az előző évhez vi6ZOnyítva 2,2 
százalékkal nőtt. 

több mi.cnt 115,5 millió forint, 
6,3 százalékkal magasabb, 
m int 1972-ben. Az egy bizto
sítottra ju.t6 gyógyszerkiadás 
pedig 4.38,5 forint. Ez az ös:z
szeg 21 forinttal több mint az 
előző évben. A gyógySZP...rkölt
sé-g növekedése tennészet.es 
jelenság, amelyhez hozzájárul 
a magasabb szintű egész.ség
ügyl ellátás, a betegforgalom 
alakulása és a biztosított lét
szám emelkedése, ez,en belül 
az idősebb korosztály aránya 
is. 

ÁPRIUS 1-TÓL KÉT LÉPCSŐBEN 

1973�ban a saját jogú bizto
sítottak száma, az előző évhez 
képest 1,3 <SZá.zalék.kal, az át
lagkeresetek mintegy 6,4 szá
zalékkal emelkedtek. A tá!rsa
dalombiztosí,tási ellátás mtnő
ségi fejlődése tükröződik az 
eey dolgozóra jutó kiadás ala
kulásában is. Ez 1973-ban 
3627 forint volt, 11,3 százalék
kal több mint az elözó évben. 
A növekedés annak eredmé
nye, hogy 1973. január l-től 
gyermekenként havi 50-50 
forinttal emeLkedett a csalá
di pótlék összege. Növelte a 
családi pótlék kiadást az a 
korábbi rendelkezés is, hogy 
két- és több gyermekes csalá
doknak akkor is jár c�-'ádi 
pótlék, ha az Igényjogosult 
J?Vermekek S'Zá:ma egy főre 
csökken. 

Az egyik legjelentéisebb 
szolgáltatás a táppénz, amely 
az összes kiadásolm3k 36,4 
százaléka, közel 238 millió fo
rint. A dolgozók b&S"Li:ntjé-

AZ EGf:SZSiGUGYI J<;L
LATAS következtében a dol
gozók egészségügyi_ állapota 
évről évre javul, csökkent a 
napi átilagos táppénzes lét
szám és a táppénzszázalék is, 
0,1 százalékkal. 

A táppénzes helyzet továb
bi javítása érdekében fokoz
ni kell a magasabb szin,tll 
egészségügy! alapellátás l>iz
tositásit, ezen belül a megelő
ző és gyógyító tevékenységet, 
az üzem,i gondozást. 

A terhességi-gyermekágyi 
segélykiadás az előző évhez 
viszonyítva 16,3 száwlékkal 
emelkedett. Ezt a női nunka
vállalók számának örvende
tes növekedése és a filtiletésl 
gyakoriság emelkedése indo
kolják. 

A gyermekgondozási segély
Tcfadás közei 3 millió forinttal 
több, mint egy évvel koráb
ban. Emelkedett a segélyt 
igénybe vevő anyák száma, 
nőtt a segély összege is. 1973-
ban a segé: •ezés foly6&ítását 
1805 anya igényelte. A vas
úton ezt a kedvezményt a se
eélvezés bevezetése óta 8925 
szüló nő vette Igénybe, a jo
gooulta.k 73,<l sz.ázal-éka. 

A gyógyászati segédes:':ö
zökre fordított kiadás összege 
3,8 százalékkal emelkedett. 
Az emelkedést az egészség
ügyi követelmények, az igé
nyek növekedése, a technika 
fejló1ése köve-tkez,t,ében mind 
korszerűbb és az esztétikai 
igényeket Is egyre jobban ki
elégítő ellátás biztosítja. 

Az egyéb táx>Sadalombizto--í
tási készpén2Segélyek foga
lomkörébe az anyasági, a te
metési segély, a csecsemőke
lengye--segély, útiköltségtérítés 
stb. tartoznak. A kiadások 
összege 10,5 mmíó forint volt, 
2,4 százalékka1 emelkedett, 
több az előző évinél. 

MINT A SZÁMOK is bizo
nyítják. a vasutas biztosítot
tak társadalombi?Jtosítási eL!á
tobtsága 1973-ban tovább ja
vult, s ez a javulás termé6ze
tesen 1974-ban is folytatódik. 

Dr. Gevicser Pálné 

44 órás munkahét az Utase l látonal 

A kereskedelmi vállalatok 
munkaidő-csökkentése meg
valósulás előtt áll. Az Utas
ellátó Vállalatnál Budapesten 
1974. április l -től, vidéken pe
dig július l-től kerül beveze
tésre a csökkentett munkaidő. 

A munkaidő-csökkentés je
lentőségét nem szükséges külö
nösebben méltatni. Mindany
nyian örülünk annak, hogy 
dolgozóink nagy tömege része
sülhet ebben a kedvezmény
ben. Tudjuk: olyan íntézke
désról van szó, amely ;avítja 
munkakörülményeiket. 

Azt Is meg kell mondani, 
hogy a rövidített munkahét 
bevezetése nem könnyil.. Hi
szen úgy kell mindezt megol
dani, hogy ne rövidítsük meg 
vele vásárlóinkat, vagyis, hogy 
az utasellátás körülményei ne 
romoljanak. 

De vajon fel lehet-e oldani 
ezt az ellentmondást? Ki le
het-e szolgálni heti 44 órai 
munkával ugyanúgy az utazó-

közönséget, mint eddig 48 órá
ban? 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy 
lehet. Csak megfontoltan, oko
san kell átszervezni az üzleti 
tevékenységet, olyan gépeket 
kell munkába állítani, ame
lyek pótolják a hiányzó heti 
4 órát. 

A munkaidő csökkentése lé
nyegében a munkaintenzitás 
növekedésével is együtt jár, 
mert rövidebb idő alatt, álta
lában ugyanazzal a létszám
mal kell elvégezni a feladato
kat. ll:ppen ezért szükséges a 
munkaszervezés javítása az 
ésszerúbb . feladatelosztás, 
mert a jelentkező többletmun
kát teszi tervszerűbbé. 

Dolgozóink 65 százaléka 
asszony és lány, feleség, csa
ládanya és háziasszony. Első
sorban az ő szempontjukból 
fontos a rövidebb munkaidő 
bevezetése, hogy többet foglal-
kozhassanak családjukkal, 
gyermekeikkel, önmagukkal. 

Ennek érdekében össze kell 
hangolnunk a vállalat, az üz
let érdekeit a dolgozók érde
keivel. Az eddiginél nagyobb 
körültekintést igényel majd a 
dolgozók munkaidő-beosztá
sának elkészítése, Igényeik fi
gyelembevétele. 

A munkaidő-csökkentés be
vezetése a jogszabályi rendel
kezéseken túl szükségessé tet
te azt is, hogy a munkaidi! 
szabályait kollektív szerződé
sünkben Is megfelelően ren
dezzük. A KPM Munkaügyi 
Önálló Osztályának és a vas
utas-szakszervezet közgazda
sági osztályának segítségével 
ezt a feladatot már elvégeztük. 

Reméljük. hogy a csökken
tett munkaidőre való áttérést 
zökkenőmentesen tudjuk meg
oldani. úgy. hogy vásárlóink 
továbbra Is elégedettek lesz• 
nek színvonalas szolgáltatá
sainkkal. dolgozóink pedig a 
kapott kedvezménnyel. 

Dr. Pataky lstri11 
munkaügyi vezetó 
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UTAZÁSI IRODA 
■ lépUzlársaság úQán 

Kelebián tanácskoztak R O B BA N TÁS S Z O L N O KO N  
Budape!ten, a Népköztársa

ság útja és a Nagymező utca 
sarkán április 29� megnyílt 
a MA V ,reprezentatív utazási 
és szállítási irodája. Tóth J á
nos, a 'budapesti igaz.gatóság 
vezetője megnyitó beszédében 
elmondotta, hogy az irodát a 
nolgá.ltatások színvonalának 
emelése, a közönségszolgálat 
megjavítása érdekében hozták 

" létre. 

Az Irodában bá,rki előre 

rrM?gválthatja vasúti menetje
gyét és helyjegyét mind a 
MÁV vonalaira, mind a kül
földi v,asutakra. Ezenkívül 
árusítanak menetrendet, Köz-
lekedési Közlönyt, fuvarlevele
ket ,s egyéb nyomtatványokat. 
Intéznek csoport05 utazásokat, 
é5 foglalkoznak vah1tabevál
:tással is. 

Az áruszállí1ásokat Illetően 
tanácsokat adnak a szállíttató 
feleknek. A szállítás vagy az 
utazások során felmerült pa
naszok kiviz,sgálásában, inté
zésében is segítik az ügy
leleket. 

a határállomások KISZ-titkárai 

Kelehla állomás KISZ-szer
vezete felhívást intézett a ha
tárá1lomások - Gyékényes, 
Mura.keresztur, Sopron, He
gyeshalom, Komárom, Szob, 
Somoskőújfalu, Hicfosnémeti. 
Záhony, Biharkeresztes és Lö
kösháza - ifjúsági szervem-
teihez, ,kifejezve a Kelebián 
dolgozó fiatal vasutaooknak 
azt az óhaját, hogy közös erő
feszítéssel és nagyobb felelős• 
ség V'állalásával. vegyék ki 
részük-et a határállomásokra 
háruló f-eladatok végrehajtá
sából. 

E felhívásban szereplő j4-
va&Lait a:Iapján április 26-án 

Kelebiára látoga-t1lak és me,g• 
beszélést tartottak a határál
lomáSOk KISZ-titkárai. Az ál
lomáson folyó munka megte
kinllé.se után a részvevők köl
csonosen tájékoztatták egy
mást e1gondolásaik.ról, a fia
talokat érin tó helyi problé
mákról és azok megtildásának 
lehetőségeiről. 

A kultudHs együttműködés ' 
első meg.nyilvánulása lesz az a 
srellemi vetélkedő, amelyet ~ 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére ren
d�znek, a határállomásokon 
dolgozó fi,a.tal V'asutasok rész
v-étetlévP.l. 

SZAKÁCSOK, FELSZOLGALÓK AZ NDK-BÓL 

A magyaros vendéglátással 
ismerkedtek 

az Utasellátó éttermeiben A szolnoki rekonstrukció során egyre Jobban kibontakozik a személypályaudvar új areula
f.a. A régi, romos felvételi épület bontását április 16-á.n robba.ntással könnyítették meg, 

Az Utasellátó Vállalat szo- országával, kultúrájával és 
ros kapcsolatot tart fenn a� nevezerességeivel rnegismer
NDK-belí MITROPA-val. kedhessenek. Az idei első 
Szinte az év minden szaká- csoport - négy szakács és 
ban segítjük őket felswlgáló, négy felszolgáló - március 
szakács és konyhai személy- első felében érkezett az NDK
zettel. Dolgozóink a MITRO- ból. Butlapesten a Keleti és 
PA éttermeiben, mozgóswlgá- Nyugati pályaudvaron, a deb-

Hevesi változások 

, 

Epül a Tisza II. vízilépcsö 
receni és győri étteremben egy :tvekkel ezelőtt jártam nagy mennyiségű paprikát, 

latánál és nyugati relációban hónapon át iGmerkedtek a utoljára Heves községben, s paradicsomot és görödinnyét 
is f<Jllltos szolgálatot látnak magyar konyha ízeivel és a most, anúkor ismét ellátogat- termeszt. 
el. vendéglátás hazánkban aJkal- tam oda, alig ismertem rá a - Az elmúlt évben például 

Évek óta köksönösen módot mawtt módszereivel. városi,asodás útján jócskán 6745 tonna zö!dárut szá.Llítot
előreha!,adt helységre. A vas- t k 1 'lloma'sunkról s en , ·t két állal t Nagy élményt J·elentett ven- un e a • • 

- Ha kigyullad a piros nyuJ a v a egy-egy út, a Kál-Kápolnát Kisú;szál- nek mintegy 90 százaléka. ex-
lámpa, abbahagyom az ivást . . • szakmunkáscsoportjának is, dégeinknek, hogy meghívták lással összekötó mellékv011al portra ment. Cuk011répából 

(Gerse László rajza) hogy egymás vendéglátásával, őket a vállalat másod- és har- is megváltozott. 9000 tonnát vagoníroztunk be 
-------------------------- madéves szakács-, cukrász- és 

_ Igen. Három éve kezdő- _ folytatja szavait az állo-
felszolgálótanulóinak vetélke-· dött ezen a szakasron a pálya másfőnök, majd ugyanolyan 
dójére, amelyet március 26- felújítása. Jelen.le.g Kenderes örömmel számolt be a vonal 27-én rendeztek a Nyugati pá- és Kunhegyes között folynak többi állomásán elért eredmélyaudvar Utasellátó éttermé- a munká

latok _ tájékoztatott nyekről, a vasutasok helytál
ben. Sági József főintéző, Heves lásáról. !gy tudLa.rn meg, hogy 

47 ÉV AZ ÁTLAGOS ÉLETKOR 

Fiatalítás előtt 

Nagybátony állomás 
Az eredménvekhez szívből állomásíőnöke. Heves állomás régi felvételi 

gratuláltak a MITROPA dol- épületiét hamarosan rendbe-
gozói. Siegfried Bathge, :i A 74 kilométeres vas.útvonaJ hozzák, ezenkívül Erdőtelek és 
csoport vezetóje a következő- forgalma a falvak, kömégek Tarnaszentmiklós állomáson is 

A nógrádi szénmedencében teherkocsik kihasználása szin- �et,...mo.idotta tapasztalatairól : �té�!��;_��ál�:: napirendre kerül a tatarozás. 

már csak egyetlen helyen, és- tén 100 százalékos volt . . . .;... 1:YUlesünk pílla-natiitól nőtt. Erről a köve.tikezőket Ha már más állomásokról is 
pedig Nagybátonyban bá- Szó esett az állomáson dol- é1'l?zzük, hogy az Utasellátó mondta Ságt József: szó esett, Sági József ennek 
nyásznak szenet. Igaz, a ter- gozó szocialista brigádokról is. Vállalat vezetői és kollégáink kapcsán megemlítette. hogy 
melés a korábbi évekhez ké- Három brigádba tartoznak a barátsággal fogadtak. A ma- - Személ�ona1Jainlk uta- Heves állomás szakszervezeti 
pest itt is visszaesett, de a bá- forgalmia!k, egy brigádba pe- gyaros vendéglátás, a kitűnő sainaik többségét. egyelóre az bizottságához tartoznak az Er
nya üzemelése jelenleg folya- dig az áLlandó nappalosok. A ételeik és italok itt a hazai ingázók alkotják, de nemsoká- dőtel'ken, Tarnaszentmiklóson 
matos és egyenletes. Ez a kö- múlt év,i vállalásokat mind a környezetben J?Ompás gasztro- ra - öt éven belül - az üdü- és Kislkörén szolgálatot telje
rülmény most már régóta az négy kollektíva teljesítette, az nómiai élményben részesítenek lók és a turisták ezreit vonzza sítő v.asutasok is, összesen 
egyik meghatározója a Nagy- idei év jelentősebb eredmé- bennünket. A szakmunkás;- majd ez a v'idék. A Tisza II. negyvenöten. 
bátony állomáson dolgozó vas- nyei között pedig méltán em- tanulók versenye látványos!;á- vízilépcső - amelynek épitése - Minden állomáson van 
utasok mun!kájáTuak. llthető, hogy sikeresen fetké- gán túl, szakmai szempontból tavaly kezdódött - teljesen egy-egy vezetőségi tagja az 

Az állomás életét, illetve szültek a szellemi vetélkedőre. is tanulságos volt. örülök, átalakítja ezt az alföldi tájat. szb-nek. és a bi-z;a!m!a,k is Jól 
forgalmát az is befolyásolja, - Erről eg11előre csak any- hogy ennek megrendezése ösz- Heves községből pedig város látják el a feladatukat - tet
i-,�.-,v Salgótarjánban és kör- nyit, hogy eddig a 1iappalosok szeesett itt-tartózkodásommal. lesz . . . Számításaink szerint te hozzá az állomás vezetője, 
nyékén - így Nagybátonyban szerepeltek a legjobban, vagy- Szakácsaink, felszolgálóink jó állomásunk teherforgalma a és név szerint dicsért többe
is - egymás után létesülnek is ők jutottak tovább a cso- kezekben vannak. Bizonyára jelenlegi 40 000 tonnáról ét:i ket. Igy például az Erdótelken 
az új, korszerű üzemek. Nem- ��o
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jegyezte jó tapasztalatokkal, élmények- 80 000 tonnára fog növeked- dolgozó Ferenczi Gyulát. vala-

reg adták át a FűTOBER �=,. ~ , kel és baráti kapcsolatol,kal msnt a Tarnaszentmik!óson 
gyáregység-ét. és hamarosan A beszélgetés további részé- gazdagodva térnek majd visz- ni , , .  immár 12 éve veu,tősé<li tiszt-
megkezdik a harisnyagyár ből arra következtethetünk, 

sza a NDK-ba, munkahelyeik- A lkmmány által meghirde-- séget viselő Patald Pált. 
építését. A szociális szempont- hogy Nagybátony állomáson 

re - fejezte be szavait Sig- teLt zöldségtermesztési prog- A Heves áUomáson elért 
ból jól ellátott üzemelc job- sokat várnak még a szocialis-

fried Bathge. ram szintén érezteti már a ha- eredmények elsősorban a Má-
ban vonzzák a fiatalokat, mint ta brigádok helytállásától . 

Kodolányi Ferenc tását. A hevesi Rákóczi Tsz jus 1. és a Kossuth szocialista 
a vasút. (séra) brigád nevéhez fűződnek 

- Azért mégis áUnunk kell ----------------------------------------, Helytállásuk jut,qJmaként soa versenyt - mondja Vass 
István, Nagybátony állomásfö-

d k • 1 
rakoznak a főnöki iroda falán 

nöke. _ Létszámunk jelenleg 
A t·1sztelet tu a'sna szo· '  

a dicsérő oklevel-ek, de talán 
64 fő, 1 ebből csak tízen van- a Is mindennél ékesebben szól 
rak 30 éven aluliak. Ebből kö- emellett az a tény, hogy több 
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é��;, BESZÉLGETÉS MACSALI KÁROLY CEGLÉDI OKTATÓT/SZTTEL :�!if,!né:
e

�1:� 
történt az 

Pontosan 47 év. Egyelőre Bereznai Márta ugyan csak egy kocsirendező C�éd á,Jlomáson mlndenki n.os, elég sokan elmennek - Hogy telik el az oktató 
és két váltóőr hiányzik, de a ismeri Macsali Károlyt. Előre az új felvételesek közül. De egy-egy napja? 
nyugdíjazások továbbra is köszönnek neki, s a köszöné- akik itt maradnak, s megsze- - Minden nap másként. Je-

Kontn1unista 

műszak 

Józsefvárosban 

Kommunista műszakot ta1'• 

tottak a KISZ-fiatalok József
városban. A pályafenntartási 
főnökség fiataljai vállalták, 
hogy hazánk felszabadiuJásá
nak 29. évfordulójára rendbe 
hozzák, kicsi.nosí tják J ózsefvá
ros-állomás területét. 

A munkát és a szerszámokat 
a KISZ-titkár osztotta eL 
Volt akinek seprő, lapát, me
szelő vagy targonca jutott, s 
utána jó kedvvel, vidáman 
ment a munka. A műszaki 
gyorsan, szinte észrevétlenül 
elszállt, de az utasok annál in
kább észrevették a kialakí
tott rendet, tisztaságot. 

Teherkocsik 

Jugoszláviából 
A MAV tehe!'lkocslparkjá• 

nak bővítésére már a kórább.l 
években 500 darab kétte-nge• 
lyes na,gy rakterület-D., 25 ton
nás fedett teherkocsit vásá1'ol
tak Jugoszláviától. A koosik 
engedélyezett legnagyobb se
bessége 100 km/óta, V'ala
mennyi légfékkel van ellátva. 
Ezeket a kocsikat gyümölcs, 
élelmiszer, bútor és egyéb, ké
nyes áruk szállításán hasz
nálják. 

A Jugoszláviában gyártott 
500 kocsival mind a magyar 
vasút, mind a fuvaroztatók 
elégedettek. Ezért ebből a ko
csi típusból további 200 darabot 

vásárol a MAV. A szerződés 
a1 áirására előreláthatóan má
jusban kerül sor. A szabadlrai 
Bratstvo (Barátság) Vagonquáf' 
a kocsik szállí+Asát már 1975 
elején megkezdi. 

apasztani fogják a létszámot. sek hangjában tisztelet érző- retik a vasutat, azok jó mun- len pillanatban is van 28 
Ennefo ellenére jó eredmény- dik. s ez nemcsak a kornak kát végeznek. Nagy gondot olyan dolgozónk, akiket vala
ként említhetem, hogy a kö- szól - 56. évében jár -, ha- fordítunk a továbbképzésük- milyen szakvizsgám készttünk 
zelmúltban eltávozott 9 vas- nem a tudásnak is. Macsali re. Igyekszünk a szakvimgák- elő. Sok időt töltü,nk a szo. 
utas munkakörét sikerült Károly ugyarus oktatótiszt. Az ra minél jobban elókésztíenl cialista brigádok istápolásávaJ 
u3onnan felvett dolgozókkal állomás 320 dolgozója közül őket. Szerencrere sok a tehet- is. Nemrég zajlott le a szelle
betölteni. Az új dolgozók be- alig akad egynéhány, akit ne ség�. fogék<JlllY fiatal, akik hi- ml vetélkedő, amelynek lebo
tanilása, vizsgáztatása, neve- tan!tott volna. vatásnak tekintik ezt a pályát, nyolításában részt vettem. Ti-

Vosuto� doloo1ók honótortozóit, 
barátait, lsmeröseit várjuk 

lése persze. az idősebb vasuta- 1939_ben került a vasúthoz s érdeklődnek minden iránt, zenegy brigádunk vetélkedett, 
mk érdeme • • •  f [mj ak kn k szorgalmasan tanulnak. és igen szép eredményeket ér-

Vass István jogos bÜS2lke- orga gy orno ,a • - Hogyan láitja az utánpót- tek el. Ha va'll valaml Igazi, 
séggel hivatkozbt a közös Édesapja is vasutas volt. Ak- lás helv-retét? nemes 0··r0··m a� e'l<-tben, akkor 

k · t li · koriban a vasutasgyerekek • � = 
munkával iv1vot e smere- Igyekeztek apjuk nyomdokai- - Jó lenne, ha több fiatal feltétlenül az, hogy látja az 
sekre. A nagybátonyiak kilenc ba lépni. A:z. ifjú Macsali be- dolgozót tudnánk felvenni. ember az oktatás eredméeve dolgoznak élii.zemszinten, járta a fél o-rnzágot: Biharke- Manapság nem jönnek olvan nyét . • .  közben vezérigazgatói, illetve resztesen tette le a szakvízs- igyekezettel a vasúthoz, mint Azt h. 1 et 1 igazgatói dicséretet is kiérde- qá.t, majd szolg,Hattevő lett régen. Főként érettséelzett het érte��'az 

e
z;Jom� ve�

-
n:eltek. Bár az oklevelek 1971. Törökszentmiklóson, aztán gverekeket várnánk. 1$ a •
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d lk k ás-óta nem szaporodtak, az is nvok általánost vé,rzel!tek kö- to sem gon ° ozna m -
igaz, hogy kizáró okok sem Debrec3nben. Budapesten el-

zül olyanokat, akiknek több ként. Macsali Károly munká
íordultak elő. végezte a tisztképzöt. s a há-

i·e1e5 szere=! a blzonyftvá- lát nagyra becsülik. Három-ború után, 1946-ban került .--
- Kö,:f,;,Itűnést keltő bal- vissza hányattatásáből Cegléd- nyukban. mint elé.r-sé�es. Ta- szor kapta meg a kiváló dol

esetre nem is emlékszünk - re. Azóta ott él, kis családi pasztalataink szerint ltt is ne- goz6. ti egyszer az érdemes 
jegyzi meg az állomásfőnök, házukban. Előbb kereskedelmi hezebben sajátítják el az is- vasutas kitüntetést. A múlt 
majd sorolja a munka minósé- hivatalnok volt, később ok:ta- mereteket azolt. akik az álta- évben juta.lomUdUlésen járt a 
gére utaló adatokat :  - Szál- iános il'-kolában gyengébbek s · • Ok lítási tonnatervünket 1913-ban tó, majd forg-almi srolgá1'at- voltak. De ez nem is lenne ZOVJetunioban. tatni nem 
101,6 százalékra teljesitettiLk, tevő, s 1957-teíl ismét oktató baj, ha van bennük kellő szor- k9nnyű, s jól oktatni még ne• 
emellett több mint félezer tiszt. Örömmel beszél a mun- ga,lom. Ez már 82 emberi ter- hezebb. Ettől függ az új nem
irányvonatot indítottunk. Saj- kájáról. mészettól függ. Mi minden- redék szakmai tudása, hozzá. 
nos, a kocsitartózkodási egy- - Z:.:vente 50-60 dolgozót esetre igyek.yzünk mindent el- értése, s végső soron munká
ségidőnk jobb is lehetne, mint képezünk ki 1-ocsirendezőnek, követni a hatékony oktatás juk eredményessége is. 
az elért 92,89 százalék, de a kocrifelírónak, fékezónek. sa;- érdekében. P. J. 

FEL VÉTEL RE 

Vasűtvlllomositási munkáinkhoz 
felveszünk 
vasipari szakmunkásokat, 
segédmunkásokat. 
Mí!helytelepOnkre: 
Rákos állomásra. 
Jó kereseti lehetóseg, 
állandó szabod szombat. 

MÁV VILLAMOS FELSÓVÉZETiK 
ÉPiTÉSI FÓNÖKSÉG 

Budapest X.. Kóbánya-Felsó pu. 
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Egy ezüstérem története Két brigád 

szocialista 

szerződést kötött 
Gergely Gábor (BVSC) bravúrja az újvidéki asztali tenisz ED-n 

Mindössze néhány esztende
je annak, hogy Gergely Gábor 
felkereste Rózsás Pétert, a 
BVSC asztaliteniszezóinek ed
zőjét (és még ma is kitűnő 
játékosát), hogy „kiöregedve" a 
KSI-ből, szívesen jönne a vas
utasokhoz. A jószemű játékos
édző örömmel fogadta a je
lentkezőt, mert tudta:  Gabi 
nndes fiú., tehetséges sporto
ló. S hogy nem csalódott azt 
nemrég az újvidéki Eu�ópa
bajnakság fényesen bizonyí
totta : Gergely az egyénibe.'l és 
a csapatban is - ezüstérmes 
lett. 

Teljes erőbedobással 

Mint a nagy verseny egyil, 
szemtanúja, az első naptól az 
utolsóig figyelemmel kísértem 
a bozontoo hajú, bajúszos 21 
esztendős játékos mérkőzéseit. 
Dicséretére legyen mondva : 
nem volt egyetien találkozó, 
egyetlen játszma, egyetlen 
l.a.bda, amelyen ne küzdött vol
n.:i teljes eröbedobással. Egyik 
legnagyobb bravúrját még a 
legjobb 16 közé jutásért a 
svéd Thorsell ellen aratta. A 
szőkehajú, roppant gyors 
skandináv versenyző játéká
val alaposan megzavarta Ger
gelyt, s 2 :1 -es játszmaállásnál 
20 :18-as vezetéshez jutva két 
mérkőzéslabdája volt! De ék
kor a ·  magyar fiú két, szinte 
láthatatlan ütéssel előbb 
egyenlített, majd a játszmát, s 
végül a mérkőllést is meg
nyerte. 

- Gabi most akár a döntóig 
is eljuthat, ez a vesztett hely
:zetböl kiharcolt gyözelem 
annyt önbizalmat adh.:it - j e
gyezte meg az asztalt körülve
vő alacsony kis kerítés mellett 
.az iz�alomtó! vere.itékező Ró
zsás Péter, alti edzői tapaszta
latszerzésre utazott Újvidékre. 

:es igaza lett! 
Gomozkov, a szovjet váloga

tott legjobbja csak egy ideig 
állta Gergely pörgetéseit, s 
ekkor következett Stellan 
Bengtsson, a svédek dédelge
tet'; vilátbajnoka. 11:s megszü
letett az újabb meglepetés : a 
svéd fiú búsan nyújtott kezet 
magyar legyőzőjének. Gergely 
ezzel már belépett az érme

Gergely Gábor, akinek a nevét már jegyzik a sportág szak
embereL 

maz:za az európai mezőnyben} 
még jobbá, még eredménye
sebbé csiszolja. De várjuk tö
le, hogy ugyanolyan szerény, 
a sportot szeretö, az idöseb
beket tisztelö játékos mamd
jon, mint most. Nem szeret
nénk, ha a szép siker nyomán 
olyanná válna, mint több 
elődje, akik megszédültek a 
korai győzelem fényétől. 

Az ezüstérem kötelez 

- Kimondhatatlanul örülök 
a második helynek, s hogy 
idáig eljutottam, Rózsás Pé
ter klubedzőmnek és Ber-

(Farkas József felv.) 

czik Zoltán szövetségi kapi-
tánynak köszönhetem 
mondja a fiatal játékos. Az 
ezüstérem kötelez, szeretnék 
jövőre a vil'ágbajnokságon, 
majd a további évek verse
nyein sok győzelmet szerezni. 
Igaz, tucatnyi a kitűnő játé
kos, de végső soron rajtam 
múlik. hogy mennyire tudok 
majd tovább lépni. 

/'_ nyilatkozathoz még any
nyit: Gergely Gábor völegény, 
a nyár elején lesz az eskü.vó
je. Újvidéki sikeréhez és kö
zelgő házasságához egyaránt 
gratulálunk! 

Kozák Mihály 

A tapolcai vontatási főnök• 
ség Bánki Donit szocialista 
brigádja és az !!szaki jármű
javító XII. gyárrészlegének 
Lenin szocialista brigádja a 
közelmúltban szocialista szer
ződést kötött Azt a célt tűz
ték ki maguk elé, hogy javit
ják a két szolgálati hely mű
szaki, gazdasági munkáját, a 
Diesel-mozdonyok üzemkész
ségét, üzembiztonságát és a 
karbantartási mttnlcálc gazda
ságosságát. Ezen túl megisme
rik egymás munkáját. életét és 
a szocialista munkáskancsola
tot mind s-zélesebb területek
re terjesztik ki. 

A megállapodás értelmében 
a Lenin brigád tagjai vállal
ták. hogy a javítási munkák 
során kialakított és megvaló
sjtott munkamóds7ereket és 
technológiákat átadják a ta
polcaiaknak. A vontatási fő
nökség állagába kerülő UJ 
járművek javítási technoló
giájának elsajátításában; be
gyakorlásában külön segítsé
get adnak, amennyiben a jár
műsorozat javítása az 11:szaki 
járműjavító profiljába tarto
zik Mindenekelőtt az M-62-
es mozdonyokra gondolnak. 

A tapolcaiak vállalták, 
hogy az l!:szakiból naizyjavítás 
után hazaérkező járművek üze
meltetését külön figyelemmel 
kísérik, a rendellenPs meghi
básodásokat soron kívül visz
s1ajelentik. A garanciális időn 
túl is soron kfvi:l értesítik a 
partner brigádot, az Észalti 
járműjavító profiljába tartozó 
járművek rendellenes üzemé
ről vagy meghibásodásáról 
és a különleges esetek vizsgá
latára meghívják őket. 

Közös rendezvényeket, ki
állításokat szerveznek egymás 
életének megismerésére. Al
kalmanként részt vesznek a 
brigadok egymás beszámoló 
párttaggyúlésein brigádvezető! 
értekezletein, a kommunista 
műszak.okon. 

Sz. T. 

sek közé. Az elődöntőben Sur- ,----------------------------------------
bek, a jugoszlávok .,bálványa" 
4 ezer fanatikus szurkoló biz
tatásától kísérve lépett a .. ket
recbe", hogy megpróbálja 
Gergelv E(yőzelmi sorozatát 
megállítani. Nem sikerült, Ga
bi bekerült a döntöbe! 

A jöi•ö bajnoka 

· A televízió jóvoltából milli
. ók láthatták szinte drámai küz
delmét a rokonszenves cseh
szlovák Milan Orlowski ellen. 
S bár a magyar válogatott re
ménységének esélye volt, 
hogy nyerjen, a nágyobb ta
pasztalat most Orlowskit se
gítette a győzelmi dobogó tete
jére. 

S szándékosan írtuk le. 
hogy : most! 

Gergely Gábor, aki az MTK 
ifjúsági labdarúgói között is
merkedett meg a sporttal, de 
egy térdsérülés miatt „béké
sebb" versenyágat kellett vá
lasztania, a jövő bajnoka le
het. Minden adottsága megvan, 
hogy tehetségét kihaszná1va 
tudását tovább fejlessze, a te
nyeres és fonák pörgetéseit 
(utóbbit a legjobban alka!-

Nyílt túra 

A Testvériség természetjáró 
szakosztálya május 5-én jel
vényszerző túrát rendez Bánk 
és Romhány természetvédelmi 
területein. Találkozás: reggel 
7.15 óralrnr a Nyugati pálya
udvarral szemben, a Marx tér 
sarkánál levő Sportbolt előtt . 

Május 19-én Dorogra vezet 
túrát a szakosztály. A program 
a dorogi szénbányák megte
kintése. Az érdeklődők május 
7-ig a 292-876-os telefonon 
jelentkezhetnek a szakosztály
nál. 

Június 2-án minősítő túrát 
rendez a szakosztály a Mátrá
ban a Kékestetö-Markaz út
vonalon. Találkozás: 5.30 óra
kor a Keleti pályaudvar fő
homlokzata előtt. 

A szakosztály vezetői tú
ráinkon szh1esen látnak más 
szakosztályokhoz, vasúti üze
mekhez és szolgálati helyekhez 
tartozó vasutasokat is. 

Vasutas Eszperantó Kongresszus 
Tarragónában 

Az Internacia F'ervojista Es
peranto Federacio IFEF évről 
évre más országban rendezi 
kongresszusát. hogy elősegítse 
a nemzetközi nyelvet beszélő 
vasutasok találkozását, kultu
rális, szakmai. baráti személyes 
kapcsolatok lehetővé tételét. 
Emlékezetes, hogy 1962-ben 
Budapester rendezték és egyik 
legsikeresebb kongresszusként 
tartják számon. Ez évben má
jus I I-17 között a spanyolor
szági Tarragónában ;önneT, 
össze a fóleg európai, de ja
pánt is magába foglaló szö
vetség tagjai. 

A kongresszusok jól szolgál
ják a kölcsönös barátság, bé
kés együttműködés, a béke 
ügyét. A magyar vasutasok a 
felszabadulás óta kisebb dele
gációval képviseltetik magukat 
és eredményesen vésznek részt 
az egyébként 1909-ben alakult 
szövetség nemzetközi választ
mánya különböző szakbizott
ságainak munkájában. 

perantó nyelva sza.ltfolyóirat, 
melybe,1 rendszeresen beszá
molnak a szocialista vasút épí
tése terén elért eredményekről, 
a vasutas dolgozók szakmai, 
kulturális előrehaladásáról, a 
magyar dolgozók sikereiről. 

Honvédelmi vetéll<c:!ő 
A vasutas szakmai folyóira

tok között egyik legszínvona
lasabb a Hungara Fervojista 
Mondo című negyedéves esz-

A nagyobb tanulmányok és 
főleg a kongresszusokon rend
szeresen elhangzó szakmai elő
adások külön is megjelennek 
és számos időszerű témát tár
gyalna'.,. Figyelemre mélló a 
több éves program keretében 
kiadott, eszperantó nyel vú 
vasúti zsebszótárnk mellett az 
UIC hat nyelvű vasúti szak
szótárának, (Leksique General 
des Termes Ferroviries ll. ki
adásának) indexszámok sze
rinti eszperantó nyelvre tör
ténő fordítása. A decentrali
záltan különböző országok kö
zött megosztva folyó közös 
munkáról is a kongresszus ke
retében számolnak be. A ma
gyar szótárbizottság ez évben 
is értékes munka elvégzésével 
járult hozzá e közös erőfeszí
téshez. 

A debreceni járműjavító 
kocsiosztályának MHSZ tűzi
kovács szocialista brigádja a 
Magyar Honvédelmi Szövet
ség megalakulásának 25. és az 
üzem 75 éves jubileuma alkal
mából honvédelmi vetélkedőt 
kezdeményezett. Az üzemből 
91.' szocialista brigád mintegy 
800 taggal. a többi járműja
vitóbó: pedig mintegy 7000-en 
csatlalr"t.ak a felhíváshoz. 

Az előzetes vetélkedők után 
13 brigád jutott az üzemi dön
tőbe, melynek megrendezésére 
április elején került sor, fizi
kai és szellemi kategóriában. 
A döntőbe került brigádok 
alapos felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot, s nem egy 
esetben nehéz feladat elé áJH
tották a zsűrit a pontok oda
ítélésénél. 

Nagyon kedves epizódja volt 
a döntőnek az, amikor a ver-

senyző brigádoknak egy-egy 
katonadalt kellett elénekelni. 

A fizikai brigádok versenyé-

A szerkesztőség 

Dr. Bácskai István 

A Hivatalos Lapból 
ben az első három helyet a 
kocsiosztály szocialista brigád
jai érték el. Első :ett a Dobi 
István 228. második az Aprilis Üzeni 

A Hlvatalos Lapból a szakszer,-
4 224, hannadik az Egyetértés ��;:Jrn��•t!;';!';,�fu/"a 

a
kö���'/."c�°d! 

szocialista brigád 212 ponttal. Békési Antal Záhony; i:.. varga ket: 
A szelleml brigádok verse- Lajos Debrecen. Baranyi lstván.

1 
15. számb61 : Az ,marni nyelv• 

nyében első a Technológiai Sepsl Gyula, Kisvárdai János MJs- vizsgák td�pontja. 
t ' I  , - dl J • 6 á kolc: Buga! István Gyöngyös; 1 16, S?ámból : 101 lQ411974. A kor,-

cic1 ista brid:1ja 196. harma- -
osz a Y ...,.,.n er eno 2 9, m - szacs Ferenc Hatvan: Boldizsár kedvezmennyel kap�solatos ren
sodik a meó Landler Jenö szo- Gyula Békéscsaba: Boros Zoltán.

, 
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ezesek államvasutl végrehaj-

dlk a Technológiai osztály Szabó Miklós Szombathely: Né- 103 625/1974. SaJát gépkocsi hasz
meth Pél Szerencs : Mar'lne Márta nálata belföldi hivatalos kiküld� 

Technológus szocialista bri- Kelebia , Bognár Károly Tapolca : tés esetén e. utasftás kiegészítése. 
gádja 172 ponttal. Bánhidi Géza Budapest : Markos Korkedvezményre Jogosító szol• 

Az ország többi járműjavf- Jó,sef Zalaegem.eg : Ch emez Dé- �:��n!�tk 

hlf.;������•a korabell 

tó üzemében !s áprilisban fe- nes Bp. Angyalfold Pft. _F. : Her- A n. számból : 10s 3281197f. Az 
jezódnek be az üzemi döntők. czeg József Nagytálya: evelelket 1971-75. évi MAV KollekUv Sz�r-tapunk anyagához felhasználjuk. zódés 1974. évi Függelékének klhlr-
A legjobbak találkozójára Gergeucs János Beleg; Pákozdi detése. 
szeptember 29-én a fegyveres Bálint Debrecen: Gergely József 104 173/1974. A munka dljazás,ra 
erók napján kerül sor. t Várpalota;  Halasy Zoltán Szolnok : �cr:i:i?:�a �gkf!gés1it�!:kezések 

L Varga Lajos 
leveleiket illetékes helyre tovlibbl• 105 0!91t 974. A létesltmt!nyl 6n• 
tottuk. kéntes lúzoltós,g ruhaellátásL 

u174_ M .\.mc; ,. 

Taniis István 

(1923-1974) 1 com:ro 1
� 

Tamls István főtanácsos éle
te és munkássága több mint 
két évtizede összeforrott a 
MA V Kórház és Rendelő In
tézet életével. 1952 februárjá
ban került a MA V Kórházba, 
mint főkönyvelő. Azóta szünet 
nélkül, minden energiáját és 
tudását ennek a feladatnak 
szentelte. Nemcsak rovatok
ban, rendeletekben gondolko
dott, hanem szerette az embe
reket, bátran kiállt igazuk 
mellett, harcolt értük. 

Munkája elismeréseként 
1959-ben 11:rdemes Vasutas ki
tüntetésben részesült, 1970-ben 
Felszabadulási Emlékérmet 
kapott. A kórház volt az éle
te, boldogsága pedig a család
ja. Példás családi élete, a sze
retteiről való gondoskodás töl
tötte be munkája mellett éle
tét. Súlyos betegségen esett át 
a közelmúltban, már bízott 
abban, hogy legyőzte a beteg
séget, ezért váratlanul érke
zett a gyászhír: 1974. április 
14-én elhunyt. 

Az intézet saját halottjának 
tekintette. Temetésén 1974. áp
rilis 24-én család ián, a Kórház 
és Központi Rendelőintézet 
igazgatóságán, pártszervezetén 
és szakszervezeti bizottságán 
kívül nagyon sokan kísérték 
utolsó útjára. 

Lakáscsere 

- Debreceni Z szoba komfortos, gázfütéses, magasföldszintes taná• 
csi lakásomat (esetleg két család részére ts használható) elcserélném budapesti, vagy közeU környékén bárhol hasonló, vagy másfél szobásra. (Szolgálati lakás Is lehet.) 
Cfm : Gyöngyöst József, f:024 Debrecen, Teleki u. 27. 

- Elcserélném budai 1 azoba komfortos lakásomat (Óbuda vagy Krisztina) szoba-konyhás, va,ty garzonra csak vasutassal. erdel<lődnl lehet : hét!őtől péntekig a r:�!:� telefonon, 8,30-15,30 óra 

- Budai 1 szoba komfortos la· kásomat elcserélném óbudaJ val:!y zugltgetJ 1 szoba kom tortosra. I\IA V alkalmazottal. Erdeklődnl lehet: hétfőt<'!! péntekig a 358-599 telefonon, 8�30-15,30 óra között. 
- Kél lakást adok I Acs vasútállomáson levő 2 szoba - kUJönbe• Járatú kis szoba - félkomfortos (angol WC, vízvezeték, kert, baromfiudvar), valamtnt budapesti utcai, 1 szoba, konyhás lakásokat elcserélném budapesti z szoba komfortosra. A• ácsi lakás külön cserélhet<'! ldsebb lakásért I ltrdeklcldnl lehet : Béler Arpádné, Bp. vm. Diószeghy Sámuel u. 1. II. 21/a. Telefon: 333-015. 
- Budapest központi belyt!n tevG 2 szobás, komfortos lakásomat el• cserélném vasutas dolgozóval más• 

fél, esetleg egy szoba komfortos lakásra Budapest területén. Ctm : NeudleJn Ern�, 1155 Budapest, xv. Bem u. 2. 
- Két szoba, bálóflllkt!s, konyha fQrdőszobás, földszinti, Budapest, 

VIII. Festetlch u. 4. sz. alatti lakásomat elcserélném egy 2 szoba, komfortos lakásra. Erdeklődnl lehet: KaJánnénál. 637-984 telefonon munkanapokon B-18 óra között. 

LYAN. A Heves --ie -�ei 
Nagytálya község klubkön11v
tárának ueisutasklub;ában 11 
felszabadulás 29. évforiulója 
alkalmából kiál!ítá t T"cndez
tek Herczeg Antal egri jeg11-
vú.sráló fafaragásaiból. A - ér

dekes kiállítást sokan tekin

tett.ék meg. 

- vasútépítési stop Ana
liában. A brit államvasutak 
elnöksége olyan álláspontra 
helyezkedett, hogy nem en
gedélyezi újabb vasútvonalak 
építését. A szigetország je
len leg 18 OJO kilométer hosz
szú vasúthálózattal rendelke
zik. 

- SZABAD lDŐ. A Tán

csics Sza ktzervezeti Köny ,_ 
és Folyóirat Kiadó Vállalat 
1974. jú!iustó! . .  Szabad idó" 
eímmel ú; folyóiratot ad �I. 
melyben nagyon sok liasznoi 
tan�ccsal járuln!lk m1ic 1 nz
zá o dolgozók szabad idejé .ek 

h,iszno, eltöltéséhez. 

Férfinap Békéscsabán.: 
Közel 180 vasutas jelent meg 
a b�késcsabai vasutas IJub
könyvtárban április 8-án 
meE(rendezett férfinapon. A 
műsoros délutánon az állomás 
for�almi KISZ-szervezete 
adott műsort. majd nép; zene
kar szóralmztatta a megjelen
teket. 

- Hogyan éljen az ldŐI 
ember? A Vasutasok Szak
szervezete Nyugati pályaud
vari nyugdíias csoportjának 
legut:>bbi rendezvénvén dr. 
Bogdány Barna. a vasutas
szakszervezet társadalombiz
tosítási osztályának el!e-őrz6 
főorvosa tartott előadást. A 
nyugdí ii,sok · nagy tetsz�l 
fo,adtál: az orvos hasznos út
mutatásait. 

- Automatizált Iparvasút. 
Az USA-ban, Arizona állam
ban tal:llható a leghosszabb, 
teljesen automatizált üzemű, 
50 kv, 60 Hz áramú lparva� 
út. A magas felsóvezeték-fe-· 
szültséget azért választották, 
hogy a 125 kilométer hosszú 
\'onalat egy állomásról táP
lálhassák. Ezáltal a beruházá
si és a fenntartási költségek� 
ben Is megtakarítást értek el.' 

MAGY.IUI VASUTAS 
• Vasuta'iOk Szakszervezetének 
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Szlkr• Lapnyomda 

Utazós elótt és utazós után 
# 

# 

EDESSJEG ET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

\.i;UTA S E LLATO;i' 
pályaudvart pavilonjaiban. 
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Május 26-án menetrendvaltozás 

Bővülnek az utazási lehetőségek 
a környező országokkal 

Uj gyorsvonatpár Budapest és Zágráb k özött - Helyjegyes lesz 

a Báthory-expressz - Újabb korlátozások az éjszakai személyszállításban 

Május végén !.smét lezárul 
egy menetrendi év. A szak· 
emberek a hazai és a nemzet
közi igények s a rendelkezésre 
álló eszközök felmérése után 
készítették el az 1974/75 évi 
;menetrendet, amely május 26-
án tép életbe. Mint arról a 
.forgalnú szakosztálynál ér
tesültünk, a személyszállítási 
.igények mennyiségi kielégíté
sét illetően nem terveztek 
Jelentősebb vált.ozást. A ren
delkezésre álló műszaki és 
üzemi viszonyoknak meg
;felelően annál nagyobb gon
ilot fordítottak a szolgáltatá
sok minooégi színvona.lának 
.emelésére. 

A nemzetközi foi,galom-
ban, 

Budapestról új nemzet
közi gyorsvonat közleke
dik - a Balaton déli 
parljá,n, Gyékényes ha
tárátmenetben - Zácráb-

ba. 

Az új vonat közvetlen ko
csikat továbbít Rómába és 
Splitbe. Ezáltal tovább javul 
az összeköttetés az Ad-
riai-tengerpart közkedvelt 
tldülőhelye, Split és hazánk 
között. A gyorsvonat 10,50 
órakor indul a Keleti-pálya
udvarról és 18,10 órakor ér
kezik Zágrábba. Elllenirá.ny
ban reggel 7,20-kor indul 
Zágrábból és 14,45-kor érke
zik a Keletibe. 

A Budapest-Róma közőttl 
utazási idő három órával rövi
dül a jelenlegihez képest. 

Az új gyorsvonatpár nem· 
csak a hazai turisták i.gé
nyei-nek jobb kielégítését szol
gálja, hanem Olaszországból, 
Jugoszláviából 

vonat motor vontatás helyett 
kilenc kényelmes, kor
szerű kocsival és villa
mosvontatással, változat• 
lan menettarlamma,l köz-

lekedik. 

Tovább bővülnek az utazási 
lehetőségek Lengyelországba 
is. A Báthory-expressz a Ke
leti pu.-Varsó között egész 
éven át he!yjegyes vonat
ként közlekedik. A Báthory
expresszen kívül a nyál•i fő

idényben a Bp. Nyugati pu.-ról 
20,10 órakor induló Nord:.._ 
Orient-expressz-szel közvetlen 
kocsik közlekednek Varsóba 
és vissza. 

Az utasok jobb tájékozta
tása végett az új menetrend
ben a Bp. Nyugati-Bratis
lava között k/;izlekedő gyors
vonatpár Amicus, míg a Bu-

dapest-Kosice--Poprad 
Tatry között közlekedő vonat
pár a Rákóczi el.nevezést 
kapta. 

A belföldi forgalomban to
vább folytatódik az éjszakai 
személyszállítás korlátozása, 
így az új menetrendben 
Budapest-Szombathely között 
az éjszaka közlekedő 1810 sz. 
vonat megszűnik, helyette 
nappal közlekedő gyorsjáratú 
vonatot közlekedtetnek. 

Zalaegerszeg és a főváros 
között tovább ;avul a köz
vetlen utazási lehetőség. Az 
eddigi két pár közvetlen vo
natrészt továbbító gyorsvona· 
ton túl az 1804, ellenkező 
irányba az 1803 sz. gyorsvo
nat.ok is továbbítanak közvet• 
len zalaegerszegi vonatrészt. 

Makó-Szolnok-Budapest 
között vasárnap közlekedő 
7701 sz.. gyorsvonatot az UJ 

menetrendben Diesel-mozdony 

továbbítja, így menettartama 
a jelenlegivel szemben 25 
perccel rövid ül. 

A nyári -időszakban a Bala
ton északi partjának jobb· ki
szolgálása éNiekében 

Budapest-Dörgicse-Akali 
között új távolsá.,,ai sze

mélyvonatpárt helyeznek 
forgalomba, 

melynek célja a vele párhu
&amosan köz!ekedő 2112 és 
1113 számú vonatok zsúfolhsá
gának enyhítése. 

A megváltozott utazási 
igény alapján átalak.itjá.k a 
Budapest-Záhony közötti vo
nal hétvégi menetrend-szer
kezetét. Az új menetrend

ben Bp. Nyugati pu.-Nyír
egyháza között pznteken dél
után új 1716a, míg Bp. Nyu

gati pu.-Debrecen között 
szombaton reggel úi 1712a sz. 
vonatot közlekedtetn� 

Az ország délkeleti vonal
hálózatán, elsősorban a sze
gedi vasútigazgatóság menet
rendi helyzetének átalakítása
val - változatlan vonatsürú
ség mel,lett - jobb csatlako
zás kia.lakításával csökkentik 
az utazási időt. 

Az új menetrendbf>n az in
ga- és zónarendszerú közleke
désben nem történik etlapvető 
változás. A vontatás korsze
rűsítésével azonban a helyi 
személyvonatok menett'lrtama 
5-10 perccel rövidül meg. 

A közlekedési koncepció kö
vetkezetes megvalósítása.ként 
a személyszállítás az új me
netrendi időszakban a Szom
bathely-Rum, a Sárvár-Rép

cevis és a Balatonszentgyörgy 
Zalaszentgrót vonalakon szű
nik meg. 

Mohá<:s állomás: Hat ifjú szakmunkás 

K • ,, , / ,, f • h / 
A józsefvárosi pályafenntar-

/VO o szo go a , e y ���::1
1
iú ����� 

Nyitott legyezőhöz hasonló
an ágaznak szét Mohács ál
lomás vágányai a Duna part
ján. A vonal vége ez - a 
széles folyó, a vízi úttal való 

1 találkozás szinte útját állja 
1 a vasútnak. Mohács város és 

ipari üzemeinek fejlődése 
azonban itt is növekvő felada
tokat ró a vasutasokra. 

Sárdi Ferenc állomásfőnök 
irodájának falát díszíti szépen 
bekeretezve a múlt évi mun
kájuk alapján kapott· legújabb 
elismerésük: Kiváló szolgálati 
/iely. Nagy betűkkel írták ezt 
a mohácsi vasutasok oklevelé
re. 

Szállítási tervüket 102,4 
százalékra teljesítették az ti!
lomás dolgozói. Gondos kocsi
válogatás járult hozza a ko
csikihasználási terv 99,3 szá
zalékos teljesítéséhez, a ki- és 
berakások gondos szervezése 
pedig a kiszabott alapidőnél 
ugyancsak kedvezőbb, 90,47 
százalékos kocsi tartózkodást 
tett lehetővé. Az aznapi leadá
sú kocsik rendszerint még 
ugyanazon a napon, áruval 
megrakottan feladásra is ke
rülnek. 

- Rakva-rakott mozgalmunk 
fejlesztésében jelentős eredmé
nyeket ért el kereskedelmi 
dolgozóink szocialista brigád
ja - mondotta Sárdi Ferenc. 
- A bdgád vezetője Somos 
Ferenc, aki egyben a keres
kedelmi hivatalnokunk igen 
aktív fuvarszervező tevékeny
séget végez. Szocialista szer
ződés alapján dolgoznak a 
MAV-Volán komplexbri
gádban. 

A jó együttműködés ered
ményeként a Volán-kirendelt
ség több rakodógéppel, ide
jében felkészül az irányvo
natok fogadására, az idegen 
kocsik kirakásáról pedig 
mindig soron kívül gondoskod
nak. A kereskedelmi szocia
lista brigád vörös zászlót ka
pott május elseje alkalmából, 
tagjai pedig zöldkoszorús jel
vényt tűzhettek a mellükre. 

A három forgalmi és mohá
csi vonatkfaérő brigád ugyan
csak zászlót és zöldkoszorús 
jelvényt nyert a mú1t évi 
eredményes munkáért. Az 
igyekvő- szolgálatteljesítés 
mellett azért is érdemelték 
meg a kitüntetéseket, mert 
szervezésükkel hat vasutas 
dolgozó járta ki a múlt év
ben a nyolc általánost. így 
most már Mohács állomás va
lamennyi, ötven éven aluli 
dolgozója rendelkezik az alap
műveltséget jelentő osztályolc
kal. A Kossuth forgalmi bri
gád, amelynek Hortobágyi 
Gábor forgalmi szolgálattevő 
a vezetője, az egyik fiatal 
kocsirenderojét Petucskó La• 

jost felkészítette a tolatásve
vezetói munkára. 

A szétnyíló vágányok men
tén a rendes kezelési helye
ken és bérelt rakodóhelyeken 
végzik a kocsik kí- és bera
kását, de több iparvágány is 
kapcsolódik az állomáshoz. A 

napi feladási igény 70-80 ko-

.. . ., közelmúltban adta1c számot 
csi_ra novekedett! am10,a fel-• tudásukról. A gondos felkészü
épult a vár�s _1partelepén a lésnek köszönhető, hogy a Gabonafelvasarlo VaUalat s?.akmánként kidolgozott kér-2000 _vagonos gabonas1l?Ja és dések nem okoztak különöa mult éV:ben termelni kcz- sebb nehézséget a vizsgázók
d;�t a n_ap1 24 vagon_os keve- nak, de jól sikerültek a vizsrouzem !s. A �o!'ács! Farost- gamunkák is. lemezgyarat boV1tettek. most · . 
pedig új cementipari üzem és A Szak.m:i qtu Mes'.ere cí-
székgyár is épül Mohácson. met Nagy Zoltan technikus, az 

- A Dunával, a nagy vízi- Ifjú Szakmunk.ís címet pedig 
úttal mostanában kevés a hatan nyerték eL 
kapcsolatunk. A bári zátony-
nál kotorják a folyó medrét. 
Onnan hordanak ide naponta 
10-15 kocsira való homokot 
a MAHAJOSZ uszályaL Mú
trágyaátrakás tavaly nem 
volt, de az idén, amint a 
MAHAR T-állomásról jelezték, 
néhány ezer tonnára számít
hatunk - mondotta az állo
másfőnök. - A növekvő szál
lítási igényeket a szállítóre
leklcel és természetesen a ko
csiintézőséggel való szoros 
együttműködés alapján igyek
szünk kielégíteni. Ez a Lénye
ge szocialista brigádjaink vál
lalásának is, amelyet a XI. 
pártkongresszus és a felsza
badulás 30. évfordulója tisz-
teletére tettek. L. J. 

ANYÁK N.4PJÁN 

llronyd!p�omól kop!ak 

Pécs vá.roo tanácsa a közel
múltban értékelte a'l: Egy na
pot Pécsért mozgalom er'cdmé
nyeit. A csomóponton dolgozó 
vasutas szocialista brigádok 
közül is sokan részt vállaltak 
a munkából. Közülük a pécsi 
vontatási főnökség Steinmetz 
és Villamosműhely szocialis
ta brigádját, valamint a pécsi 
pályafenntartási főnökség Hu
nyadi 'szodalista brigádját a 
városi tanács Aranydiploma 

kitünteté.;ben részesítette. 

Sokgyermekes édesanyák köszöntése 
Anyák napja alkalmából, 

május 6-án, hétfőn délelőtt 
bensóséges ünnepségre került 
sor szakszervezetünk Benczur 
utcai sz�ázának elnökségi 
tanácstermében. A hagyomá
nyoknak megfelelően ezúttal 
is olyan i.-asutas családanyá
kat tátott vendégül az elnök
ség, akik nehéz körülmények 
között nevelik gyermekeiket. 

Az ünnepséget a Benczur 
utcai MAV Napköziotthon 
óvodásainak kedves műsora 
vezette be. Az apróságok a 1-
kalmi versekkel és énekszá
mokkal köszöntötték az édes
anyákat. Ezután Rétfalvi Ti
bor, a szervez,ési és káder=-

tály vezetője köszöntötÍié a 
vendégeket. majd az elnökség 
nevében Molnár György, a 
vasutasszakszervezet titkára 
mondott rövid ünnepi beszé
det. Bevezetőjében az anyai 
hivatásról beszélt, a továb
biakban ' pedig arról szólt. 
hogy a vasút gazdasági veze
tői és a vasutasszaksz„rvezet 
hogyan váltják valóra a párt 
és a kormány nőpolitikai, ille
tőleg népesedéspolitikai hatá
roZatait. 

Molnár György, beszMe be
fejezése után a 25 sokgyerme
kes vasutas anyának, az ün
nep alkalmából, átadta az el
nökség jutalmát. 

Ifjúsági parlament a magasépítőknél 
A vezető munkakörök betöltésénél is 

számításba veszik a fiatalokat 

,.Dolgozni, nagyobb eredmé
nyeket nyújtani, feltárni a 

helyi tartalékokat, példamuta
tóan élni! Ezt várjuk a fiata
loktól" - mondta Török Já
nos igazgató, a MAV Magas
építési Főnökség ifjúsági par
lamentjén. 

Azok a fiatalok töltötték 

nőznek minden esetben a:z 
építési feladatok gyors befe
jezéséri:. 

a Balatonhoz is kedvezőbb 
utazási lebetöséget bizto
sít. Ugyanakkor a tran
zit utasforgalmat is swl• 

gálja., 
Épül a Déli pályaudvar üzemi épülete 

meg a főnökség központjának 
kultúrtermét, akik élen jár
nak a munlcában és élvezik 
munkatársaik bizalmát. Fi
gyelmesen hallgatták a beszá
molót, amelyből kiderült, hogy 
a vasútnál kevés olyan főnök
ség van, ahol olyan sok a 
fiatal, mint a magasépítőknél: 
- a dolgozók közel fele 30 
éven aluli. 

11:rthető, hogy a vezető mun
kakörök betöltésénél - a ki
öregedő dolgozók pótlásaként 
- elsósOTban a fiatalokat ve
szik számításba. A velük kap
csolatos személyi kérdésekben 
- döntés előtt - minden 
esetben kikérik és figyelembe 
veszik az ifjúsági vezetők vé

A tanácskozáson tizenheten 
szólaltak fel. Voltak olya
nok, akik többször is éltek ez
zel a jogukkal. Sokan szorgal
mazták a munkafolyamatok 
gépesítését. Elmondták, hogy 
szívesen részt ven,nének olyan 
tanfolyamokon, ahol meg
tanulhatnák a korszerű mun
kagépek kezelését. (Erre szük
ség is lenne, mert nagyon 
rossz a meglevő gépek ki
használtsági foka..) Szeretné
nek korszerűbb munkásszállá
sokat, s a me�levők korsze
rűsítésének segítését is szíve
sen vállalnák. Igénylik a 
szórakozási és a sportolási le
hetőségeket. Többen szóvá 
tették, hogy javítani kell a 
főnökségen a fiatal dolgozók 
tájékoztatását: ismerjék meg 
a munkával, tanulással együ.tt 
járó kedvezményeket, az újí
tással kapcsolatos rendelete
ket. 

mert Lengyelországból é! 
Csehszlovákiából is csatlako
zást, iUetve közvetlen kocsi 

továbbítását teszi lehetővé. 
Ezeket a kocsikat a Báthory• 
expressz fogja továbbítani. 

Az NDK-ból Magyarország
ra látogató turisták száma eb
ben az évben várhatóan to
vább növekszik. A nagyobb 
utazási igények kielégítése cél
jából - a nyári főidényben -
a Lipcséből induló Favorit
expressz Budapest-Keleti-pá
lyaudvar helyett Komárom
Székesfehérvár útirányon át 
Fonyódig, és Balatonfii:redig 
közlekedik. A vonat 12,41 óra
kor érkezik Fonyódra, ahon
nan 14.56-kor indul, míg Bala
tonfüredre 12,08-kor érkezik 
és onnan 15,05 órakor indul 
vissza. A vonat Súkesfehér· 
vár állomáson kerűJ megosz
tásra, illetve ÖSSZeállításra. 

Az elmúlt évben a Drezda 
-Budapest között forgalomba 
helyezett „autószá!lítós háló
kocsis vonat" a nyári főidény
ben hetenként hatszor közle
kedik_ 

Jelentős változásként kell 
elkönyvelnünk Magyarország, 
Csehsz.lovákia és az NDK 
vasúti összeköttetései szem
pontjából, hogy a Budapest 
-Prága-Berlin között köz
lekedő Hungária g110Tsmotor• 

A Déli pályaudvaron a múlt évben adták át az utasok kényelmes várócsarnoká.t. Mögöt
te, a Vérmező felőli olda,lon tervszerűen épül az ötszintes üzemi épület. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

leményét. 
Török János bírálta Is a 

fiatalokat azért, mert például 
nem ismerték fel eddig az 

Oklevelek és jutalmak ki
osztásával zárult az ifjúsági. 
parlament. (Kőhidi) 

újítómozgalom szerepét és je- ,-------------

lentá6égét. 
Az elmúlt években a főnök

ségnél javultak a kereseti le
hetőségek. 1973-ban a fiata
lok 52 százalékának két-há
rom ezer fOTint között ala
kult a fizetése. 

Szó esett a beszámolóban a 
szociális gondokról. A MA V
nál az építőipari munkások 
szállásai a legelhanyagoltab
bak. Pedig a fiatalok gyakran 
a rossz körülmények miatt 
hagyják el a magasépítóket. 

Lázár József KISZ-titkár 
dicsérte azokat, akik a ver
senymozgalmakban kitűntek. 
Többek között megemlítette 
Takó Zoltán, Nagy Kálmán, 
Sütő Ferenc, Adám Tibor és 
ifj. Menus József nevét. Szólt 
arról is. hogy vannak fegye
lemsJrtők is a fiatalok kö
zött, de a íegye1mezetlens�g 
oka legtöbbször az, hogy a 
műszaki vezetők nem ösztö-

IFJÚSÁGI FÓRUM 

Az ifjúsági törvény határo
zatainak végrehajtását előse
gítő ifjúsági fórumot rendez
tek a miskolci vontatási fő
nökségen. A fiatalok szemé• 
lyes találkozása a munkahely 
politikai, szakmai vezetőivel, 
számoo megoldásra vru-6 prob
léma felszínre kerülését ered
ményezte. Az utazó dolgozók 
szolgálati óráinak csökkentésa, 
bérpolitikai, szociális és a to
vábbtanulással kapcsolatos 
kérdések foglalkoztatják leg
inkább a főnökségnél dolgozó 
fiatal vasutasokat. 

A fórum keretében adták át 
a Szakma ifjú mestere mozga
lomban eredményesen szere
pelt fiataloknak az arany, 
ezüst, és bronz érmeket a ve
le járó pénzjutalommal. 
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Mozgalmas szakszervezeti élet 
az olajlillomlison 

Ahol a munkások nem várnak csodára 
Szakszervezeti taggyűlés a veszprémi vonta �ási főnökségnél 

A veszprémi vontatási fő
nökség nem nevezhető konsze
rű, ideális munkahelynek. El
avult, roskadozó épületekben 
vanrnak a műhelyek, az öltö
zők és igen szerényre mérete
zett az oktatói terem is. ahol 
a szaksrervezeti taggyűlést 
rendezték. Nem jutott min
denkinek szék, de azok is vé
gigha,llgatták a beszámolót és 

a hozzászólásokat, akilrnek 
csak az ajtónál jutott „álló
hely". 

nökségen pedig három. A két 
munkahely dolgozói közül ti
zen kaptak Kiváló Dolgozó ki
tüntetést. 

rüJ:mények ellenére a dolg0 
zók azon munkálkodnak, hc 
munkahelyük és környez 
megfelelőbb legyen. Czinlc J , 

zsef vontatási főnök-helyett 
elsősorban a TMK lakatosok? 
a villanyszerelőket, az aszta 
losok közül pedig Fákó Józse
fet dicsérte. ók tettek a leg. 
többet annak érdekében, hog• 
javuljanak a munkakörülmé
nyek. 

Zalaegerszeg. Rohamosan nó, 
terebélyesedik ez a kedves 
város a szelíd zalai dombok 
ölelésében. Ez az első, amit 
meglát az ide érkező utas. A 
másik :  az eleven forgalom, a 
lüktető élet megannyi meg
nyilvánulása. Ma már számos 
ipari terméken : gépeken, bú
torokon, kozmetikai és ház
tartásvegyipari árukon, kon
fekcióruhálrnn, élelmiszere
ken olvasható a zalai márka. 

Ideális 
munkakörülmények 

Az ország délnyugati felé
ben fekvő, 43 ezer lakosú vá
ros életének fontos színtere a 
vasútállomás. Olajállomásnak 
is nevezhető, mii:el az áru
szállítási tervékenységében az 
olajipaTi termékek:: állnak az 
első helyen. A zalai olajme
zők kincsét feldolgozó Zalai 
Kőolajipari Vállalat termékei 
- gázolaj, fűtőolaj, bitumen 
stb. - innen indulnak az or
szág minden részébe, sót a 
bitumen exportra is. Évente 
mintegy 400 ezer tonna árut 
adnak fel. A személyforgalom 
nap tízezerre tehető. 

Az állomás fel vételi épüle
tének nemrég fejeződött be a 
teljes felújítása. Kívül-belül 
megújult az egyemeletes épü
let. Földszinti része téljes 
egészében az utasoké lett. Bő
vítették az Utasellátót. A vas
utasok jobb munkakörülmé
nyek között végezhetik mun
kájukat. A forgalmi rész át
költözött a két évvel ezelőtt lé
tesült új felvételi épületbe. Ott 
kapott helyet a jól felszerelt 
orvosi rendelő, amelyben fő
foglalkozású üzemorvos áll a 
betegek rendelkezésére. Fo
gászati szakrendelést is igény
be vehetnek a rászorulók. Kor
szerű öltözők. fürdők létesül

'tek. Megújult az üzemi kony
ha. 

Előtérben a nevelés 

Az állomás sikereiben, fej
lődésében a szakszervezeti bi
zottságnak is nagy része van. 
l\foráczi Viktor, a szakszerve
zeti bizottság titkára 1945 óta 
vesz részt a mozgalomban. 
Korábban Zalaszentivánon volt 
szb-titkár, most pedig Eger
szegen, s emellett a területi 
bizottság elnöki tisztét is be
tölti. Szolgálati beosztása fu
varszervező. 

Az állomás 13 tagú szak-
1zervezeti bizottságát szé
les körű aktívahálózat veszi 
körül. Huszonnyolc bizalmi, 
ugyanennyi helyettes, 5 tagú, 
társadalmi bizottság, megfelelő 
albizottságokkal, három tagú 
számvizsgáló bizottság, négy
tagú társadalmi kereskedelmi 
ellenőrcsoport működik. Az 
szb-hez tartozik 200 nyugdíjas, 
akiknek az ügyeivel egy fő
bizalmi foglalkozik. Min.d
ezen túlmenően a különböző 
reszortokhoz népes aktí vaháló
tat tartozik. 

A szakszervezeti bizottság a 
termelést segítő és érdekvédel
mi munkája mellett. nagy gon
dot fordít a nevelésre. Az agi
tációs és propaganda munka 
legfőbb eszköze a tömegpoliti
kai oktatás. Három tanfolya
mot rendeznek évente: kettő a 
Világpolitika időszerű kérdé
seivel foglalkozik. 

A propagandisták, akik mar
:X:ista esti egyetemet végeztek. 
szakszervezeti tevékenyséisük 
alapján váltak méltóvá a párt
ba való felvételre. A szakszer
vezet tehát a káderutánpótlást 
a politikai nevelést illetően i; 
betölti hivatását. A tanfolya
mokra fiatalok és nők is s�ép 
számmal járnak. Külön gon
dot fordítanak a KISZ-tagok 
delegálására. 

A szakszervezeti biza,miak 
továbbképzését az szb-titkáT 
személyesen végzi. Azt vallja 
hogy nem mindegy a szak� 
szervezeti mozalomnak mi
lyen emberek kerülnek' majd 
magasabb tisztségekbe. 

Düf erenciált bérezés 

A bérügyi intézkedések vég
rehajtásánál a szolgálati veze
\és messzemenően figyelembe 

veszi az szb-titkár és a bér
felelős véleményét. Egyetér
téssel hajtották végre az 1973. 
évi bérfejlesztéseket is, ame
lyek a dolgozók nagyobb ré
szét érintették. Bátran diffe
renciálnak : a törzsgirdát min
d 2nko1" előnyben részesítik. A 
férfiak és a nők között pedig 
érvényesítik az egyenlő mun
káért egyenlő bér elvet. Most 
már van rá példa, hogy a job
ban dolgozó nő magasabb bért 
kap, mint az ugyanolyan he
lyen, de kevésbé jól dolgozó 
férfi. Munkájukban érvénye
sül a rétegpolitikai tevékeny
ség is. Ennek ellenére a fiata
lok száma nem érte el a kí
vánt szintet. A szakszervezet 
ezért egyik feladatának tekin
ti az egészséges pótlás bizto
sítását. 

Az üzemi demokrácia fó
rumain a dolgozók bátran 
megmondják véleményüket. A 
műszaki konferenciákon, a 
termelési tanácskozásokon 
igen sok. a munkát segítő kér
dés kerül napvilágra. Leg
utóbb például a jegyvizsgá
lók kifogásolták a pénzbeli el
számolás biirokratizmusát. A 
vonat megérkezése után 15  
perc fizetett munkaidő alatt 
ugyanis nem tudják az elszá-

molást lebonyolítani. A szak
szervezeti bizottság jelzésére a 
felsőbb szervek hozzájárultak 
ahhoz. hogy ha kevés az idő, 
a legközelebbi szolgálatba je
lentkez�skor leszámolhatnak. 

Jogok és kötelességek 

Az eredmények mellett gon
dok is adódnak Zalaegersze
gen. Egy üzemi balesetes pél
dául nagyon mél.tányos be
osztást kapott, de ott sem 
a.kar dolgozni. Csak a jogait 
hangoztatja, a kötelességeiről 
nem akar tudni. Időnként az 
italozás miatt is meggvűlik a 
vezetők baja: a zalai dombok 
sok bort adnak. A szolgálati 
vezetés és a sz,ikszervezeti bi
zottság közösen .. hadakozik" 
a mértéktelen szeszfoev aszt ás 
ellen. Már elbocsátásokra is 
sor keriilt italozásért. 

Korántsem teljes kéoét. csu
pán villanásnyi betek;ntést 
annak e sorok a zal�c.gerc;zeS!i 
ál.lomás szakszervezeti életé
ről. Azt azonban érzékeltetik 
hogy jó a mozgalmi munk,.'. 
Nem csinMnak .,vilá�renP.etó" 
dolgokat, de a naoi munkában 
mindig becsülettel helyt411Mk. 

Sz. T. 

Érdemes volt, mert Sipos 
Antal szb-titkár eredményes 
munkáról számolt be a tal'!
ságnak. Szavaiból kicsendült 
a szakma és a munka szerete
te. A szakszervezeti bizottság 
vezetését, irányítását a fára•z
tó utazó szolgálat mellett tár
sadalmi munkában látja el. 

Tények a beszámolóból 
N�hány gondolat a szakszer

vezeti biwttság beszámolójá
ból : 

A ,.Kiváló csomópont" ki
tüntetés elnyerésében jelentős 
szerepe van a vontatási főnök
ség 241 dolgozójának. Hiszen 
a múlt évi tervfeladatokat 
túlteljesítették. Ki�c szocia
lista bri�ádjuk van, az ugyan
csak ehhez a szakszervezeti 
bizottsághoz tartozó sz,ertárfó-

A szombathelyi igazgatóság
hoz tartozó vontatási főnöksé
ge!< között a harmadikok let
t.>k a benyújtott újítások szá
mát tekintve. /i'ontos felada
tuknak tekintik a biztonságos 
munkát. Ebben élen jár a vil
lamosműhely, ahol az elmúlt 
esztendőben nem volt üzemi 
baleset. 

A múlt évben 63 dolgozónak 
több mint 21 ezer forint se
gélyt fizettek ki. Kielégítették 
az üdülési igényeket is. Egy 
családot és négy személyt még 
el tudtak volna küldeni üdül
ni. de nem volt jelentkező. 

A taggyűlésen a szervezett
séget is értél<el ték. J elen!eg a 
dolgozók 97 százaléka szak
szervezeti tag. de mint az a 
beszámolóból kitűnt, nem fizet 
mindenki Tendszeresen tagdí
jat. 

Mostoha 
szociális viszonyok 

A vontatási főnökség vezetői 
minden hétfön megtárgyalják 
a dolgozókat érdeklő és érin
tő legfontosabb problémákat. 
A tanácskozáson a gazdasági 
vezetés mellett részt vesz a 
párttitkár. az szb-titkár és a 

--------------------------- KISZ-titkár is. A gondokról 

Hogyan gondoskodil: a nyugdíjasokról 
a debreceni területi bizottság 

is patronálják a csomópont 
szakszervezeti bizottságai. 
Anyagi hozzájárulásuk alap
ján 210 nyugdíjas részére ki
rándulással egybekötött tag• 
gyűlést rendezhettek Sóstó-

kálkodili:. A kör tagjainak 
életkora 60-80 év, összetéte
le: munkások, mérnökök. jo
gászok, forgalmi és kereske
delmi dolgozók. 

Gyógyfürdőn. Baráti kör 
Nyugdíjasaink kulturális 

igényeik kielégítésére vasuta'I gazdag programmal 
klubhelyiségek állnak rendel-
kezésre Törökszentmiklós Kis-

A Baráti kör programja :  
újszállás, Karcag, HajcÍ.úszo- - politikai események meg-
boszló, Báránd, Kaba, Nyir- vit.:itása, 

egyháza, Mátészalka. Záho ny - orvosi előadások, 

áUomásokon. Mezótárká nvi  - útiélmények, útibeszá-
csoportun.kat 100 kötetes letéti molók, 

könyvtárral láttuk el. - megbetegedés esetén egy-

ezen a megbeszélésen is sok 
szó esik. Természetesen min
den nehézséget nem tudnak 
önerőből megoldani. A leg
több problémát a mostoha szo
ciális viszonyok okozzák. Új 
öltözőre, mosdóra lenne szük
ség. A létesítmény betonváza 
már elkészült, de joggal pa
naszkodnak a munkások ami
att, hogy a múlt év december 
végétől ez év április közepéig 
senki sem dolgozott az építke
zésen. A Veszprém megyei Al
lami Építői;,ari Vállalat most 
azt ígéri, hogy év végéig elké
szülnek a munkával. Az új lé
tesítmény valamivel elviselhe
tőbbé teszi majd a vorrtaiási 
dolgozók szociális körülmé
nyeit. 

A vontatásnál h055zú évek 
óta fennál:ló rossz munkakö-

Szorosabb kapcsolatot 
a KISZ-szervezettel 

A beszámoló taggyűlést éF 
az elmúlt évi munkát Tucza 
Gyula, a területi bizottság tit 
kárhelyettese értékelte. EU6 
merően szólt a szakszerveu 
ti bizottság munkájáról és kü
lön kiemelte azt a lelkesedés 
amely a titkárt, Sipos Antal 
jellemzi. Ugyanakkor felhívt. 
a figyelmet arra, hogy többe 
keli foglalkozni a dolgozók po
Utikai nevelésével. Javasolta 
hogy a szocialista brigádo" 
aktívabban vegyenek részt f 
Szocialista Brigádok Város 
Klubjának munkájában. Ot 
sok értékes tapasztalato 
gyűjthetnek a további ered
ményes munkához. 

A pártszervezetet arra kért, 
hogy számoltassa be a szak 

szervezetben dolgozó kommu 
nistákat. A szakszervezeti b 
zottság még eredményese• 
munkát fejthetne ki, ha s?.Or 
sabb kapcsolatot alakítana ' 
a KISZ-szervezettel. Ez az 
is fontos. mert a vontatási ff 
nökség dolgozóinak harnw 
része fiatal. 

Azzal kezdtem, hogy 
veszprémi vontatási fónöksé· 
né! meglehetősen mostoha kö
rülmények között véitzik mun
kájukat a dolgozók. A taggyű
lés azonoon arról győzött me11 

hogy nem várnak csodákra. 
hanem a meglevőt akarják 
jobbá, egy kicsit elfogadha
tóbbá tenni, mert a szaks7er
vezeti bizottság vezetői és f 
ta<rsá,i igényes. Megúdemel
nék, hoqy a Kiváló csomópont 
cím mellé mielőbb jobb mun
kakörülményeket is kapjanak/ 

Kőhidi László 

A vasutas-szakszervezet deb
receni területi bizottságá
nak hatá köre Szolnok, H-ajdú
Bihar. Szabolcs-Szatmár me
gyére terjed ki. A három me
gyében 4349 vasutas nyugdíjas 
él. A velük való tervsze<tű 
foglalkozás nem könnyű fel
adat. Négy helyi csoport és 16 
főbizalmi fogja össze a nyug
díjasokat. Részükre évente 
három esetben taggyűlést tar
tunk. A tájékoztatás mellett 
kerül sor a felmerült problé
mák megoldására. Ezek a 
nyugdíjas aktívák valarneny
nyien nagy tapasztalattal ren
delk=ek. s ma is f.iaualos 
hévvel, nagy akarnssal tevé
kenykednek a szakszervezeti 
mozgalomban. 

más segítése, 
Szociális otthonunkban 31 - a mú!t emlékeinek fel-

nyugdíjast helyeztünk el. Te- tárása, 
rületünkön 7 veterán tag él, - a debTeceni vasúti közle-

Kitüntetések május 1 aikalmáiól 
rólu1k évente megemlékezünk. kedés múltjának kutatása 

Szociális tevékenységünk - régi vasutas veterá.nok 
Segély a rászorulóknak 

so� türelmet, áldozat-0t, oda- életraj;zának eLkészítése, 
adast, lelkes, fáradságot nem - a vasutas szakszervezeti 

A nyugdíjasok között több kímélő munkát ig€nyel. de mozgalom emlékeinek - deb
mtnt 210 tag 80 éven f"lüli, öröm, hogy mindezt aktivis- receni viszonylat,:2 vonatkoz-

J>de 90 éven felüli tagjaink is táink szívesen végzik. tatva - feltárása, stb. 
v-anna,k. 1973-ban a nyugdí- .\ területi bizottság patroná- A Baráti kör tagjai össrejö-

A Vasutasok Szakszervezete elnöksége a nemzetköZi munkás
mozgalom nagy ünnepe, május 1. 
alkalmából, a szakszervezeti moz
galomban végzett eredményes 
munkájukért kitüntetéseket ado-
mányozott. A 

SZAKSZERVEZETI 

MUNKÁÉRT 
jakra vona1lkozóan felmérést lásával Debrecenben nyugdí- vetelüket eredetileg 1 órára 
végeztünk. Az 1000 Ft-on alu- jas Baráti kör alakult. Ezt a tervezték, de 2 óránál előbb 
li nyugdíjasok száma 916. A gordolatot 1970-ben egyik sose mennek haza. A baráti 
segélyre legjobban rászorultak nyugdíjas taggyűlésen vetet- körben jól érzik magukat. Szí- arany fokozatát kapták : Füzi 
részére a központtól kapott tük fel. Az első időszakban vesen besrelnek a jelen ererl- István, a miskolci tgazgatósáa 
90 OOO Ft támogatásból 224 ta- 2-3 nyugdíja.s jött el a min- ményeiröl .szépségeiről. Mind- VBO-vezetője, a területi bizott':: 
got segélyeztünk. den hónap első péntek dél- e!!Yiküknek jóleső érzés. hogy �;:ba

ta
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szervezeti bizottság tagja; E6tvil' 
Sándorné, az Utasellátó V. stl:I 
tisztikusa, a szakszervezeti bizot 
ság üdültetési albizottságának vt. 
zetöje;  Tabányi János, a MA· 
Kórház és Központi Rendelöintt 
zet mosodavezetöje, a sza.ksze, 
vezeti bizottság gazdasági felelősE 
K.szel Józ.set, a Faanyag'Q'édelmj � 
Fatelitö Vállalat energetikusa. 
vállalati szakszervezeti blzottsa· 
társadalmi titkára : Kellner Istvár 
a Vasutasok Szakszervezete kul 
túmevelési és sPortosztályának 
vezetője, A 

SZAKSZERVEZETI 

MUNKÁÉRT A nyugdíjas özvegy ÖTA- utánján tartott összejövetelre, gondjaik, bajaik. panaszaik ka, a szakszervezeti blzot•Mg 
tagok részére kapott 85 OOO m-a 2-0-25 az állandó létszám. orvoslásában nincsenek egye- munkavédelmi felilgyelője :  Bárt-

Ft-ból 170 özvegy kapott se- A Baráti kör nemes célok dül. fai László, a Vasúti Főosztálv 
ezüst fokozata kitüntetésben r' 

gélyt. Megnőtt a segélyezési és feladatok érdekében mun- Dr. Poczkodi Sándor ri�=�t1.1t U�t:z'���ál�ol!�.: szesültek: Dénes Sándor, a vas::-
igény. Ez a körülmény a kör- tas-szakszervezet ctebrecenl terül• , 
nyezettanulmányozások kö- 1-

----------------------------------------- ti bizottsága közgazdasági bizot 

rültekintóbb végrehajtását 
ságának vezetője ;  Szélpál Géza, 

tette szükségessé. �;�
a
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:;�
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A szervezettség javítását 
N"" k „ 1 k ''k' , s 

3 , 
ságának vezetője; Abrahám La!r 

fontos feladatnak tekintjük. A ove vo cse e vo eszseg zeged 
s ev után iszt"Ii�r:;;

hel
�op��!!!��r: r 

szolgálati helyeken levő szak- s,akszervezeti bizottság új!tási · 

szervezeti bizottságok figyel- A tartalékos zottságának elnöke : GyGri Lán! 

mét felhívtuk az átigazolások a'lloma's l-es mu"helyb1"zottsa'ga'ban 
�f�ra: 

á
ii��á�h r.�t
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J:�. 
pontos végrehajtására Sajná- bu' csu'ztata'sa 

látli Komárom-Nó�rád-Pest m' 
latos tény. hogy az újabb 

gyel Területi IgazgatósáRénr 

nyugdíjasok a mi területün- A múlt évben végrehajtott és ennek megfelelőek a szak-
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kön is húzodoznak a tisztsé- át . tá - d VaTga lstván fo-ellenór Károly, a vasúti Főosztály Bl<t• 

gek vállalásától. Az Idősebb 
szervezes u n megerosö ve, szervezeti, politikai munka , sftóberendezési és Automattz>ll�• 

korosztály, mely hosszú id&n megtartotta idei első taggyű- eredményei is. Abony állomás tartalékos for- Szakosztályának helyettes vezető-

át megállta helyét, Jtiöregszik. 
lését Szeged állomás I. számú A korábbi tíz szocialista galmi szolgálattevője 35 éves je, 3 vb tagja. A 

M f 1 lő tán "tlá 1. - múhelybizottsága. Korom Pál- brigáddal szemben most ma'r  vasúti munkaviszony után áp-
eg e e u po s a ig van. né megny·1to' szavai· után V'n- rn· 30 · d " "b  l 

A tapasztalat az, hogy a ma- • 14 ilyen közösség működik a ,s -an nyug 11 a vonu t. 

gasabb nyuqdíjiaJ Tendeikezők cze Lajos főfelügyelő, a mű- szolgálati helyeken, és telje- Az állomás dolgozói, a kiemel

többsége távolmarad a szak- helybizottság titkára számolt sítik szerződésbe foglalt válla- kedó munkájukért külön is 

sz vez tt"l • •t •· b . be a végzett munkáról és a lásaikat. A politikai iskolákon megjutalmazott, ' aranykoszo-
er e O • saJa ugyes- aios soronlevo- feladatokro"J. 

· K th 
dolgaival törődik. A közös- jelenleg 60 fő vesz részt, s a rus, ossu szocialista brigád 

ség problémái iránt érdekte- A 315 SZl'!kszervezetl tagot műhelybizottságnál százan fi- tai(jai április 27-én búcsúztat-

lenek számláló műhelybizottság te- zetik elő a Magyar Vasutas ták idős, köztiszteletben álló 

Nyugdíjasklubok 
rületén 18 bizalmi és 7 veze- című lapot. A helyi vezetők- munkatársukat az abonyi 
tőségi tag tevékenykedik a nek, szakszervezeti tisztségvi- Háry-sörözóben tartott ünnepi 
dolgozók érdekében. A bizal- selóknek különös gondjuk a esten. 

SZAKSZERVEZETI 

MUNKÁÉRT 

ELISMERŐ OKLEVÉL 
kitU.ntetést 79 szakszervezeti t1.szt· 
ségviseló, illetőlee aktivista kapta 

* 

A munkásmozgalomban klfejtet1 

több évtizedes munkája és 60 .. O· 
letllleg 70. szilletésnapja aJkalmá• 
ból a 

SZAKSZERVEZETI 

MUNKÁÉRT 

Több szakszervezeti bizott
ság anyagilag is hozzájárulJt 
ahhoz, hogy az elmúlt évben 
jól sikerült nyugdíjastalálko
zókat rendezhettünk. Ez.ért 
elismerés illeti Törökszent
miklós, Hajdúszoboi,zló és 
Mátészalka állomás szakszer
vezeti bizottságát. A nyíregy
házi nyugdíja.s es-0portot a 
nyugdíjastalálkozó szervere
sében erkölcsileg és anyagilag 

miak és a vezetőség munká- nők élet- és munkakörülmé- E�elte a baráti összejöve
jának összehangolása, irányí- nyeinek javítása, hiszen 190 te! fenyét. bensőséges hangu
tása jónak mondható, annak asszony és leány dolgozik a latát az is, hogy Abony állo
ellenére, hogy ehhez a mű- műhelybizottsághoz tartozó te- más dolgozói 1973. évi jó mun
helybizottsághoz tartoznak rületen. Az egyéb szociális, �ájukért ezen a napon vették 
Röszke, Szatymaz, Balástya családvédelmi és munkaegész- at a _budapesti vasútigazgató
állomás, valamint a kisvasút ségügyi feladatokkal együtt ság es a vasutas-szakszervezet 
bizalmicsoportjai is. · Vala- sorolta fel a beszámoló az budapesti területi bizottsága 
mennyi szolgálati hely példás üzemi konyha korszerűsítésé- által adományozott oklevelet arany fokozata kitilntetést tcapta 
együttműködése révén sikerült nek, illetve bővítésének szük- és jutalmat, Ui(Yanakkor a csa- Gyóesi Jent!_ a vasutasok Szal<• 
az 1973. évi gazdasági felada- ségességét is. ládtagok is részt vettek az ün- szervezetének elnöke és PADII 
tokat élüzemszinten teljesíteni, Sziládi Sándor nepi eseményen. 1 �t•

a1
�ö�:tasok szakszervezeté-
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A MÁY VEZÉRIGAZGATÓSÁG ÉS A VASUTAS OK SZAKSZERVEZETE EL NÖKSÉGÉNEK, 
. ., 

el 
• 

Ir a n y veI 

A XL PÁRT KONGRESSZUS ÉS A FELSZABADULÁS 30. ÉVFORDULÓJA 

TISZTELETÉRE KIBONTAKOZOT T MUNKA VER SENY SEGÍTÉSÉR.E 

A Magyar Szocialista Munkáspárt a jövő év már
ciusában tartja XI. kongresszusát, és 1975. április 4-én 
ünnepeljük hazánk felszabadulásának 30. évforduló
ját. A kongresszus társadalmi életünk kiemelkedő ese
ménye, felszabadulásunk évfordulója pedig nagy nem
zeti ünnepünk. 

A vasutas dolgozók több szolgálati helyen már ki
fejezésre juttatták szándékukat, hogy az ország dol
gozóival együtt, a pártkongresszust és a jubileumi év
fordulót eredményesebb munkával, újabb munkasi
kerekkel kívánják megünnepelni. A MAV Vezérigaz
gatósága és a Vasutasok Szakszervezete elnöksége üd

vözli és nagyra értékeli a vasutas dolgozók kezdemé
nyezését. 

.Készüljünk fel a nagyobb szállítási feladatokra 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa és a Ma
gyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottsá
ga felhívása alapján, a kong
resszusi és felszabadulási 
munkaverseny keretében a 
Magyar Allamvasutak terüle
tén az alábbi főbb felada,tok 
megoldását tartjuk szükséges
nek: 

- Az országszerte kibonta
kozó szocialista munkaver
seny hatására fel kell készül
ni a népgazdasági tervek tel
jesítéséből adódó szállítási 
szükségletek növekedésére. 

lentős mértékben emeli az 
üzemviteli munka színvona
lát. Biztosítani keU, hogy a 
tehervonatok döntő többsége 
menetrend szerint közleked
jen, ezzel elérhetjük a kor• 
szerű vonóerő gazdaságosabb 
kihasználását, az állomási 
technológiai folyamatok terv
szerűségét és a szállítókapaci
tás jobb kihasználását. 

• Javítani kell a szem�lY• 
szállítás kulturáltságát, 

az utasok érdekében végzendő 
szolgáltatások színvonalát. Fo
kozott gondot kell fordítani a 
vonatok és az állomások tis:z.
tá.n tartására. 

• A nemzetközi szállítási 
ig�nyek gyors, pontos, 

biztonságos kieiégítése első
rendű feladataink közé tar
tozik. Ehhez segílséget nyújt 
a határállomások munkaver
senye. Törekedni kell arra, 
hogy e versenyforma haté
konysága tovább növekedjen, 
még eredményesebben járul• 

jon hozzá a nemzetközi sze
mély- és áruszállítások lebo
nyolításához, még hatéko
nyabban segítse a vasutak kö
zötti együttműködés fejlesz
tését. 

• A gazdasági célki1úzé
sekkel egyenrangú fel

adatnak kell tekinteni a dot
gozók élet- és munkakörül
ményeinek, egészségvédelmi 
feltételeinek állandó javítá
sát, a munkabiztonság növe
lését, a szociális és kulturális 
ellá tott'Ság színvonalának 
emelését. 

El kell érni, hogy az ilyen 
célokat szolgáló beruházások 
jó előkészítés után, a terv
ben meghatározott időben va
lósuljanak meg, és kerüljenek 
rendeltetésszerű átadásra 

A A szállítási igények gaz
V daságos kielégítése szo
ros összefüggésben áll a mun
kaerő-foglalkoztatás haté
konyságával, ezért a szocialis
ta munkaverseny-mozgalom 
keretén belül törekedni kell a 
munkaerővel való ésszerű 
gazdálkodásra, a munkaidő
alap-veszteségek fokozata; 
csökkentésére. 

• A MAV Vezérigazgató
ság és a vasútigazgatósá

gok feladata, hogy a felsorolt 
célkitűzések megvalósításá
ban hatékonyan segítsék a 
területi és végrehajtó szerve
ket. Biztosítsák a szükséges 
eszközöket és rendszeresen 
ellenőrizzék a feladatok vég
rehajtását. Hangolják össze a 
helyi, a területi és a hálózat! 
érdekeket úgy, hogy minden 
szinten egységer, legyen az 
alaptevékenység értelmez.ése 
és végrehajtása. 

- A munkaverseny az ed
digieknél hatékonyabban se
gítse elő a személy- és áru
száll!tási igények maradékta
lan kielégítését és az ezt szol
gá!ó iermelési, fenntartási 
feladatok elvégzését, eszkö
zeink fokozottabb kihasználá
sá� a kitűzött munka- és 
üzemszervezési feladatok 
megvalósítását, a beruházási 
programok határidőre törté
nő végrehajtását, a gyártási 
és műszaki technológiai szín
vonal fejlesztését, a dolgozók Erkölcsi és anyagi elismerés a legjobbaknak 

kezdemépyezökészségének, 
szellemi erőfeszítésének ki
bontakmását, az üzemí és 
munkahelY,i demokrácia fej
lesztését, további kiszélesíté
sét, a munkafegyelem erősí
tését a vasút egész területén. 

A munkaverseny-mozgalom 
fellendítése érdekében vala
mennyi szolgálati helyen biz
tosítani kell a verseny de
mokratlzmusá,t. A gazdasági 
vezetők teremtsék meg a 

munkaverseny-felajánlások 
teljesítéséhez szükséges fel
tételeket, és biztosítsák min
den szolgálati helyen a mun
kafelajánlások teljesítésének 
folyamatos értékelését, nyil
vánosságát, a kiemelkedő 
eredmények és élenjáró dol
gozók elismerését. 

Törekedni kell a munka-
verseny legjobb helyi for
máinak kialakítására, továbbá 
arra, hogy a dolgozók vállalá
sai a fő feladatok megoldását 
segítsék elő. 

Az irányelvek figyelembe vé
telével, a kongresszusi és a 
felszabadulási verseny célki
tűzéseit és feladatait a szol
gálati helyek közvetlen fóru
main termelési tanácskozáso
kon kell meghatározni. A 
kongresszusi és felszabadulá
si munkaverseny szervezését 
és irányítását, er1<ölcsi és 
anyagi elismerését illet-0en ér
vényt kell szerezni a Közpon
ti Bizottság 1971. decemberi 
határozatában foglaltaknak. 

A MAV Vez.érigazgatósága 
a Vasutasok Szakszervezetével 
együttesen a kongresszusi és 
felszabadulási mun 1:averseny
ben kiemelkedő eredménye
ket elérő vasútigazgatóságo
ka t, szolgálati főnökségeket, 
üzemeket külön erkölcsi és 
anyagi eli61llerésben részesí
ti. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny 1974. 
évi első szakaszának befeje
zésével, 1975. május 1. alkal
mából vörös zászló kitünte
tésben részesíti a legkiemel
kedőbb munkát végző három 
vasúti csCTmópontot, egy ipari 
üzemet és egy építési főnök
séget. 

A vörös zászlóval kitünte
tett öt szolgálati hely, a ki
váló cím kitüntetéssel járó ju
talomösszeget 50 százalékkal 
felemelve kapja. 

Külön oklevél kitüntetés-
ben részesülnek azok a szol
gálati helyek, amelyek 1974. 
évi munkájuk alapján elnye-

rik a Kiváló vasút! csomó
pont, főnökség; üzem- címet. 
Az oklevéllel a szolgálati he
lyek külön anyagi elismerés
ben részesülnek. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaversenY'ben el
ért kiemelkedő munkájukért 
külön oklevél elismerésben 
részesülnek azok a szocialista 
brigádok, amelyek az 1974. 
évi munkájuk alapján arany 
brigádérem elismerésben, a 
MA V kiváló brigádja, továb
bá a Közlekedés, a Posta és a 
Hírközlés kiváló brigádja ki
tüntetésben részesülnek. 

Az a vasútigazgatóság, 
amely az 1974. évi eredményei 
alapján elnyeri a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Központi Vezetősége varos 
vándorzászlóját, az eddiginél 
nagyobb anyagi és erkölcsi 
elismerésben részesül. (Pénz
jutalom, Kiváló dolgozó ki
tüntetési keret.) 

A gazdasági vezetők és a szakszervezeti szervek 
feladata 

A vasútigazgat6ságok a 
vasutasszakszervezet területi 
bizottságaival együttesen - a 
fő célkitűzések alapján -
alakítsák ki saját éves célki
tűzéseiket. Biztosítsák az 
eszközöket és határozzák meg 
az erkölcsi és anyagi elisme-

rések általuk alkalmazandó 
rendszerét. 

A szolgálati főnökségek 
(üzemek) a hálózati irányel
vek, valamint a vasútigazga
tósági célkitűzések figyelmbe
vételével a dolgozók javasla
tai és kezdeményezései alap-

ján határozzák meg a főnök
ségek, üzemek és azon belül 
a munkahelyek válladásaJt, a 
munkaverseny helyileg leg. 
jobb formáit, az erkölcsi és 
anyagi elismerések adomá
nyozásának feltét.eleit és 
rendsrerét. 

A szocialista brigádok az 
irányelvekben és célkitűzé
sekben rögzített alapelvek fi
gyelembevételével a szolgálati 
hely által meghatározott 
konkrét feladataLk alapján 
egészítsék ki éves válla:lá.sai
kat. 

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny helyze
tét a vasútigazgatóságok a 
területi bizottsággal a szolgá
lati főnökségek a helyi szak
szervezeti bizottságokkal kí
sérjék figyelemmeL Rendsze
resen értékeljék a célkitűzé
sek teljesítését, hozzák nyil
vánosságra a szolgálati he
lyek, üzemrészek és szocialis-
ta brigádok eredményeit. 
Népszerűsítsék a legjobb 
eredményeket elért szolgála
ti helyeket, a szocialista bri
gádokat és egyéni dolgozókat. 
A vasútigazgatósá.gok a terü
leti bizottságokkal szintén kí
sérjék figyelemmel a kiemel
kedő munkát végző kollektí
vákat, s részesítsék őket fo
kozottab anyagi elismerésben, 
a rendelkezésükre álló lehe
tőségek felhasználásával. 

A vasútigazgatóságok és 
üzemek a kongresszusi mun
kaverseny eredményeit az il
letékes szakszervezeti szer
veknél negyedévenként kong
resszusi híradóban közöljék. 

Felkérjük a vasutas KISZ
szervezeteket, hogy a helyi 
célkitűzések meghatározásá
val, akcióprogramjuk helyes 
kialakításával, eredményes 
alkalmazásával segilsék a há
lózati célkitűzések megvaló
sítását, a kongresszusi, fel
szabadulási munkaverseny 
sikerét. Mozgós!tsák a vas
utas fiatalokat a sajátos ifjú
sági munkaverseny-mozga
lomban való tömeges részvé
telre, kezdeményezzenek kom
munista műszakot, különbö
ző munkaakciókat. 

A MAV Vezérigazgatósága, 
a Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége bízik abban, hogy a 
vasutas dolgozók a kong
resszusi és felszabadulási 
munkaverseny-mozgalom ke
retében eredményesen járul
nak hozzá a vasútra háruló 
szállítási feladatok végrehaj
tásához. 

Meggyőződésünk, hogy a 
lelkesítő célokért együtt mun
kálkodva tovább erősödik a 
vezetők és a dolgozók alkotó 
együttműködése, fejlődik és 
hatékonyabbá válik a vasút 
területén az üzemi demokrá
cia érvényesülése. 

A célkitűzések teljesítésé
vel nagyban hozzájárulhatunk 
a vasútra háruló feladatok 
végrehajtásához, nagy nem
zeti célunk, a szocializmus 
felépítéséhez. Tegyünk meg 
mindent azért, hogy újabb 
munkasikerekkel köszöntsük 
pártunk XI. kongresszusát, ha. 
zánk felszabadulásának 30. 
évfordulóját. 

Szabó Antal sk. 
a Vasutasok Szakszervezet.e 

főtitkára 
Urbán Lajos sk. 

a MAV vezérigazgatója A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny hálóza-
ti szintű célkitűzéseit a követ->---------------------------------------

kezókben jelöljük meg: 

• Fő célkitűzés a népgaz
dasági szállítási Igények 

kielégítése. Ezért minden, 
szállításra felkínált árut idő
ben. a minőségi követelmé
nyeknek megfelelően el kell 
szállítani. Ennek érdekében 
nem a minden áron való terv
teljesítés, hanem az igények 
kielégítése a követelmény. 
.. A vasútüzem gazdálko
•• dásának eredményessége 
jelentős mértékben fokozható 
a ráfordítások csökkentésével, 
takarékos anyag- és energia
gazdálkodással. Legyen vala
mennyi szolaála,ti helyen köz
ponti feladat az anyag- és 
energiatakarékosság és az ön
költséqcsökkentés. 

• A vonatforgalom terv
szerűségének és menet

rendszerűségének foko:z.ása je-

A XI. pártkongresszus tiszteletére 

Kommunista szombat 
az angyalföldi pályalenntartásnál 

A XI. pártkongresszus és 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére kibon
takozott munkaverseny beve
zetéseként kommunista szom
batot szervezett a MAV Bu
dapesti Angyalföldi Pálya
fenntartási Főnökség szakszer
vezeti és KISZ-bizottsága. A 
szabad szombaton megtartott 
műszakon 301 dolgozó vett 
részt és több mint 46 ezer 
forint értékű munkát végzett. 
A pályafenntartásiak önkéntes 

munkájához csatlakoztak a 
Vasútépítő és Pályafenntartá
si Szakközépiskola tanulói és 
Bp. Nyugati pályaudvar ke
reskedelmi szolgálatának dol
gozói is. 

A kommunista szombaton 
résztvevő dolgozók Csomád
Veresegyház állomások között 
86 darab vasbetonaljat, Rákos
palota-Újpest állomáson egy 
csoportkitérőt, Rákosrendező 
pályaudvaron 63 darab talp
fát cseréltek. Rákosrendezőn 

ezenkívül peronszi<getelést 
végeztek, felbontottak egy 140 
méter hosszú, építkezés útját 
álló vágányt, utaspadokat sze
reltek, barakképületet, sorom
pócsoportokat mázoltak és 
egyéb munkát végeztek. A 
műszakon - amelynek bérét a 
vietnami nép megsegítésére 
ajánlották fel - valameny
nyien ott voltak Rákosrendező, 
Landler, Rákospalota-Újpest, 
Angyalföld, Piliscsaba, Veres
egyház, örbottyán, Galgamá
csa felépítményes, magasépít
ményes és hidász pályamesteri 
szakaszok, valamint a főnök
ség központjának adminisztra
tív és műszaki dolgozói. Az 
óbudai, a dorogi, az esztergo
mi és a tokodi szakasz dolgo
zói e napon a környező Isko
lákban, szociális létesítménye
ken végeztek hasznos társadal
mi munkát. 

MUNKÁSPORTRÉK 

Asztalos Dunakeszin 

Bohács Mihály, a duna• 
keszi járműjavító asztalo
sa azzal büszk,élkedhet, 
hogy a felszaoadlllás 29. 
évfordulója a,lkalmából a 
Munka 1/;rdemrend arany 
fokozatával tüntették ki. 
De nem büszkélkedik: dol
gozik. Az üzem l-es aszt..a
los műhelyében most ép
pen a kormá,nyvona,t 51-es 
számú kocsijánaik felújí
tásán dolgoznak az aszta
losok. Pontosabban: en
nek a teruneskocsinak a 
bútorza,tát új..a. fényezik, 
hogy visszanyerje szép, ,. 
meleg, barna csillogását. 

- Ez például a nagyte
remben levő csillár bur
kolata - mutat Bohács 
Mihály az egyik gya,!upa
don felwő, ovális alakú fa
bunkolatra. Sürgős a mun
ka. túlóráznak is egy ki
csit, amire egyébként csaik 
ri11kán kerül sor. 

- Hídépítő VCTltffln 1945-
ben - folytatja - Az volt 
az igazi hajrá. 1/;pp akkor 
kerültem ide az üzembe, s 
mint fíatalok, elmentünk 
vagy harmincan a Déli
ősszekötó vasúti híd épí
téséhez. Romokban hevert 
az ország, s csak azt néz
tem, mi újat lehet és keB 
Itt csinálni. Hát a híd! Le
het, hogy most furcsán 
hangzik, de jól is keres
tünk. Apámnak pár hold
ja volt Abádszalókon, ab
ból ő se tudott megélni. 
Azért is jöttem Pestre, és 
ment� asztalo.sinasnaik ... 

- 11:s most? 
- Kétszeresen kiváló 

dolgozó vagyok, két csalá
dom van. A lányom leve
lező a Kandó főiskolán, a 
könnyííáramú tagozaton, a 
fiam elsőéves ipari tanu
ló, gépmester lesz az 

Ofszet Nyomdában . . • A 
feleségem szintén itt dol
gozik, már 22 éve, köny
velő. 

- Elégedett? 
- Nem mindennel. Ne

künk például nem jó, hogy 
csökkent az új kocsik gyár
tása. A régiek felújításá
ban nincs .innyi fantázia, 
nem kell hozzá igazi szak
munka. A bérezéssel nagy
jából elégedellt vagyok. 
Nemrég emelték: 60 fillér
rel az órabérem, így ma 16 
forint. Havi 3400-ra kijö
vök vele. 

- Lakás?" 

- Itt la,kunk a gyártele
pen, kétszobás lakásba,n. 
ősszel bevezették a gázt,\ 
ez nagyon jó. Igaz, 20 ezer 
forintba kerül, de le lehet 
lakni: 288 forint helyett 
csak 70 forint lakibért fi
zetüruk. 

- Milyen érzéssel vette 
át a Munik,a Érdemrendet? 

- Nehéz elmondani. 
Meglepett a dolog. Nem 
is a pénz, bár az is számít, 
hanem az erkölcsi elisme
rés. Hogy egyszerű ember 
létemre ilyen magas kitün
tetést kapok . • . Csak ez is 
olyan: a család, a baa-áti 
kör örüLt, még az utcán is 
megállítottak, gratuláltak 
- közben vannak embe
rek, akik mindenre, erre 
is elhúzzák a szájukat. 
Ez ... 

Ez is meglepő volt? 
folytatja magában az uJ
ságíró a félbemaradt gon
dolatsort. S eszébe jut 
eg,ész pályafutása: milyen 
nehéz sikeres, kitüntetett 
emberekkel beszélgetni, 
amikor a félszavak is sú
lyos gondolatokat takar
ha.tnak., s tapintatlan kér
désekkel nem illik beléjük 
vá(jnl. Irukább érzesére Ila• 
gya,tjkozik az ember. 

Bohács Mihály minden
nek nézi színét és fonákját. 
Töprengő. Ha,I,k szavú. 
Haja ősz. Jövé>re lesz 50 
éves. Veleszületett őszin. 
teségét megőrizte. 11:rzé.. 
kenynek látszik. 

Mit mond? A volt üzemi 
párttitkártól, Barna Már
tontól szép dísztáviratot 
kapott, a Pest megyei Párt
bizottságtól pedig gratuláló 
levelet. 

-p-

A megbecsülés nem maradhat el 

A Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztériumban vet
te át április 2-án újabb ki
tüntetését, a Munka Sr
demrend ezüst fokoza•-at 
Farkas László műszaki fő
felügyelő, a miskolci von
tatási főnökség kocsiátve
vő csoportvezetője. 

Munkahelye tulajdon-
képpen a miskolci iármű
ja vítóoan van, ott látja el 
feladatát főnöksége meg
bízásából. Pályafutását Is 
a járműjavítóban kezdte, 
amikor 1933-ban lakatos. 
tanonc lett, folytatva a 
családi hagyományokat. 
Azóta volt már kocsilaka
tos, majd kocsi vizsgáló, 
később a diósgyőri vas
gyár műszaki kocsiszol
gálatának vezetője, a im
már másfél évtizede irá
nyítja a járműjavítóban a 

kijavított járművek műsza
ki átvételét. 

Az idő gyorsan szaladt, 
miközben Farkas László 
elvégezte a technikumot, 
elsajátította a nagy szak
értelemmel és szeretettel 
végzett munkájához szük
séges magasabb fokú is
mereteket. Szüntelenill ta
nította a fiatalabbakat, s az 
álta,Ja vezetett szociaUsta 
brigád is szép eredmények
kel büszkélkedhet. 

Laci bácsi különben 
aranyjelvényes Kiváló újí
tó, ami szintén bizonyítja, 
hogy kommunistához mél
tó tettekikel igyekszik 
újabb és újabb megoldáso
kat ta-lálni a közös gondok
ra Ezzel a tulajdonságá
val függ össze többek kö
zött. hogy legutóbb meg. 
választot-ták a MA V-lakó
telep lakóbizottsági tag. 
Jává. (Munkahelyén már 
hosszú évek óta tagja a 
pártvezetőségnek.) 

Tekintve, hogy gyerme
kei Is vasutasok, méltán 
gorl.dol Laci bácsi immár 
egyre többet a 26-28 hó
nap múlva elkövetkező 
búcsúra, a nyugdíjazásra. 
Jó érzés számára, hogy 
lesznek majd a családon 
belül is, akik követik az 
apa, a nagyszülők példáját. 
S láthatják 11zt is, hogy a 
helytállással kiérdemelt 
megbecsülés nem maradhat 
eL 

Pál István 
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A munkavédelmi 1ninösítés H ATÁ R I D Ő E L Ő T T  K É T  H Ó N A P P A L  

a biztonságos 111unkáltatást szolgálja 
A SZOT Einökségének a 

szakszervezetek munkavédel
mi tewkenységáről szóló ha
tározata értelmében a mun'..a
védelmi felügyelők · alapvető 
feladata. hogy a felügyeletük 
alá tartozó vállalatoknál. üze-. 
mekné!, szolgálati heiyeken 

- ellenőrző, nevelő, fel
világosító munkájuk:kal segít
sék az üzemi balesetek. fog
laLlcozási ártalmak megelőzé
sét, 

- az eredmények eU,s,me-ré-

sével és azok továbbfejleszté
sével, a mulasztások feltárá
sával, ennek alapján a szü;c
séges intézkedésekkel segít
sék elő a gazdasági és szali
szervezeti szervek munkavé
delmi tev::,kenységének foko
zását, felelősségük növelését, 

- szorgalmazzák a terme
lés, a munkahely kultúrájá
nak emelését, a biztonságos, 
s egfazséges munkafeltételek 
megvalC:-sítását. 

ló intézkedések m�gtétele. A 
bale3eteket késve, nem az er
re illeté�es személyek vizs
gálják, a véleményes jelenté
sek nagy resze elfogadhatat
lan, a tanúk kihallgatása nem 
megfelelő. A megtörtént bal
eseteket, hasonló esetek meg
e!ózése érdekében, nem min
denütt i,;;mertetik a dolgozók
kal, nem tesznek sem műsza
ki. sem szervezési intézkedést. 

Az e 1enőriések tapasztaia�ai ól 

Gyakori. hogy a balmete
kért senki·t se"TI., vagy csak a 
sérülteket hibáztatják, még 
olyan esetben is, amik0r 
megfelelő oktatás, kiképzés 
né;'�ül állították munkába. A 

szzkszervezeti bizottsá.golc 
nem élnek a vitás ügyek ad
ta lehetőséggel, döntési jo
guk a.i/calmazásával. 

E feladatok végrehajtásá
nak hatékony mód·sure, az el
járási szabályok e�yik formái a 
a munkavédelmi minősítés. 
A munkavédelmi felügye!oo: 
több, a vasutas-szak�-�er·:e..,.�t
hez tartozó vállalatnál, MAV
üzemnél, szolgálati fánökség
nél tartottak munkavédelmi 
mÍJilős.ítő vizsgálatot. 

A mlnósítő ellenőrzések cél
ja annak vizsgálata, hogy az 
e!Jenőrzött gazdasági vezetők : 

- milyen műszaki, egész
ségügyi, jogi, szervezési és ne
velési eszközöklkel biztosítják 
a termelés kultúrájának eme
lését, a foglalkozási megbe
tegedések és a ba:lesetek meg
előzését, 

- a mun'kavédel'!Tlli int-éz.
kedési tervben milyen célki
tűzések szerepelnek a szociá
lis helyzet javítására. a mun
kavédelemmel összefüggő fel
adatok megoldására. 

- mennviben tesznek ele
get a jogs�bályból adódó ön
álló szabályozáSi kötelezettsé
güknek, a fiatalokra és a női 

dolgozókra vonat,:cozó törv�
nyek és jogszabályok előírá
sainak bet.a1·i.-á6ára, 

- mit te,ZJ11ek a kollektív 
szerziid&iben és a vmsz- ben. 
meghatározott feladatok meg
valósításá�rt. 

A sza\c-srervezeti bi7ottsá
goknál pedig azt Vi2',gálták, 
hogy a SZOT Elnöksége 1967. 
november 27-i határozatában 
foglaltak alapján hogyan tesz
nek eieget a munkavédelmi 
ellenőrző, nevelő, feivilágosí
tó feLa ·• taiknak. 

Vis-.szatérő ellenőrzéseket is 
tartottak, melyek azt célozták, 
hogy a vizsgált szolgálati hely 
vezetése és szakszervezeti bi
zottsága milyen előrehaladá•,t 
ért el a korábbi mln&;ítés al
kalmával megá•llapított hibák 
felszámolásában. 

A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a vállalatoknál, 
az önálló költségvetbl6el gaz
dálkodó üzemeknél és a vas
úti szolgálati helyeken gyor
sult a szociá-lis és munkavé
deimi célokat szolgáló beru
házások fejlesztése. 

A k.ártérítésnél még több 
hiányo--.ság tapasztalható. E 
te'.üntetben a kárigény be
nyújtására vonatkozó meggyő
ző, felvilágosító munkát, va
lamint a szakszervezeti bi
zottságok képviseleti tevé
kenységét kell javítani. 

Javult a vezetők 
ellenőrző munkája 

A gazdasági vezetés és a 
szakszervezeti szervek együtt
működ·ése szorosabbá vált. A 
munkamegosztás elve megfe
lelőbben érvényesül. A mun
kavédelmi minősítések haté

Kóbánya-Felsó és Rá.kos között nagyszabású hídépítési munkálatok folynak. A bal vágá.n7 
hídszerk�tének áthidaló elemét április 10- én emelték be két, egyenként 110 tonná.s da-

ru segítségével (Tenta György felv.) 

A VASÚT IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN 

Hétezer teherkocsi javítását végezték el 
11 miskolci járműjavítóban 

konyságát növeli, hogy a vizs- - Ráfért már erre a koilek- szalagszerű kocsijavítást, az 
gált szervek a szóbeli értéke- tívára a kitüntetés, hiszen álláshelyek kihasználását, 
lésen túlmenően írásos érté- évek óta jól dolgozik. Csak részben oly módon, hogy 
kelést és az intézkedést magá- mindig közbejött valami. S üzembe helye2Jtek öt készlet 
ban foglaló ,.Munkavédelmi lám, végül is kiderült: azér,t 4X10 tonnás kocsiemelőt, a 
felhívás"-t kapnak. számon tartják munkáinkat . . • szalagszerű javításhoz pedig 

Az elmúlt évek balesem Varga Zoltánnak, a miskol- házilag csinál'tlak tíz görgősba-

Ne csupán a dolgozókra bízzák testi épségük 
megóvását ! 

helyzerenek kedvező alakulása ci járműjaví-tó igazgatójának kot. Ez nemcsak meggyorsí
azt igazolja, hogy a MA V és szavaiból semmiféle szemre- totta munkájukat, hanem a 
a vállalatok vezetői, a szak- hányás sem érződik a múlttal min&,!gi kifogásokat is lénye-
szervezeti szervek munkavé- szemben, annál! több elég-e- gesen csökken.tette, az előző 
delmet irányító, ellenőrző és dettség és szerény büszkeség, évinek mintegy a felére. Négy 
operatív munkáját javuló ·ten- mert íme, kitartó munkájuk év óta a baLesietek száma fa

kollekitíváját, amely ennek a 
nagy pont066ágot igénylő mun
kának a mutatóit önmeózás6al 
szavatolja. Nem kisebb elss
meréssel említik Nagy István 
tizenkét tagú bontóbrigádját 
sem. Nagyék nehéz körülmé
nyek között, szabad ég alatt 
dolgootalt, csupán az a· remény 
fűti őket, hogy jövőre már az 
új csarnok födele alatt jobb 
munkakörülmények közé ke
rülnek. Derekas munká1 vé
gez Drahos János brigádja, ők 
a kohászati kocsikat javítják. 

A szociális 1étesíbmények 
növelrvő színvonalának elis
merése mellett nem lehet 
azonban t1gyetJérte:nl a megle
vő gépek, berendezések fej
lesztésének ütemével. A minő
sítések jogosan kifogásolják a 
különböző gépek és be-rende
zések magasabb műszaki meg
el6zésí fokozatának hiányát. 
Ez már az inté2lkedési tervek 
összeállításánál elmarad. ami 
azzal jár, hogy a veszélyfor
rás állandósul. Ez ameHett, 
hogy a dolgozók figyelmét na
gvon leköti. fokozza elfára
dásukat, s növeli veszélyezte
tésüket. 

A bizt0'!1Ságos teohnológiák 
kialakításánál az a jeUemző, 
hogy a dolgozó leleményessé
gére, ügyességére bízzák 
egészsége, testi épsége meg
óvását. A rendszeres tolató
munkát folytató állomásokon 
lcev<'is még az olyan tech
nológiai előírás. amely ponto
san rögzítené a biztonságos 
munJcáltatás feltételeit, az ál
lomásra meghatározott tolató-

csapat Jétszámhlánya esetére, dencia jellemzi. El:>ben a mégiscsak elnyerte jutalmát. lyamaitosan csökkent, az ezer 
például, amikor az 1+3 fő he- munkában a munkavédelmi főre számfbott 1972. évi 34,8 
lyett 1+1 fővel ken a tolatást, minősítésnek is jelentős szere- 1' b 

száza.J,ékról 29 százalékra, a ki-
a vonatrendezést elvégezni. pe van. A visszatérő minősí- 1ováb fejlesztették esett munkanapok száma pe-

Alkatrész Dunakeszinek - tő ellenőrzések alkalmával 
I 

dig 1482-ról 1243-ra MLndez azért fordulhat elo, olyan tapasztalatokat szerze- a SZa agszerŰ javítást mert a vmsz helyi függelék tünk, hogy a közölt hibákat Nem kell sokáig faggatózni, Ezz,eJ azonban nincs vége a 
végrehajtási utasításának iké- szinte minden esetben meg- Gedeon Béla főmérnök, ar- a számok mögül hamar elő- kiváló üzemben fáradhataitla-
szítésémél - vagyis az önálló szüntették, ról beszél, hogy üzemük 1973- bu.k.kam az ember. Nyeste lst- nuil tevékenykedő dolgozók 
szabályozásánál - erre sem a ban a vasút igényeinek meg- ván, a teherkocsiosztály veze- bemutatásának. Hátravan még 
gazdasá.gi vezetők, sem a összefoglalva megálla!)ít- felelően hiánytalanul teljesí- tője, Tiser István szb-titkár, a megmunkáló és gyártó asz-
szakszervezeti bizottságok hatjuk, hogy a munkavédel- tette a profilja szerint rásza- Paál Attila termelési felelős tály, amelynek létszáma és 
nem fordítanak kellő gondot. met ·minősítő tevékenység, bolt feladatolrat, elsősorban a az átlagOSlllál nagyobb terhe- ezzel a jel,en,tősége is megnőtt 
Esetenként bizonyos tartóz,ko- amellett, hogy hosszabb időre négytengelyes teherkocsik, va- lést vállaló, odaadóan dolgozó az utóbbi időben. Dolgozóí 
dás is tapasztalható a gawa- több embert vesz igénybe, lamint a speciális kohászati szoc!alista brigádokról beszél. gyártják az alkatrészeket, a 
sági vezetőik részéról, ami ab- hasznos, mert a biztonságos teherkocsik javítását. Emellett A Stromfeld Aurélról elneve- Dunakeszin elöálHtott új szeból a hibás szemléletből fa- munkált(ttás feitéte-iének a kéttengelyes teherkocsikat is rett, kiváló címmel kitüntetett mélykocsíkhoz például az ii.tkac;l, hogy az önszabályozás a meggyorsitását, ezen keresztül javítottak. Tavaly héterer kü- koLlektíváról, Kovács Lajos közőkészülékeket teljes egé
vezetés ellenére is szólhat. a foglaikozási ártalmak meg- lönböző típusú kocsi javítását kocsilakatosokból, bognárok- szében. Tavaly háromezret 

A szakszervezeti bizottságok eiözését szolgálja, végezték el, ezen belül, az ból ádló héttagú komplexbri- gyárt,c,tta.k, anyaglúány miatt 
munkájába;n - h a  nem is Berta Istvá.n, ószi csúcsforgalom alatt elő- gádjáról, amely kiváló szaktu- kevesebbet, mint ameninyire 
kellő mértékben - pozitív a munkavédeLrni felügyel/íse� irányzaton felül kétszázötve- dássaJl dolgozik. Dicsérik lg- igény volt. Miskolcon készül-
eredmények mutatkoznak a vezetője net. Továbbfej!es:mették a nácz Zoltán tízitagú fékjavító nek a központi vonókészülé-
gazdasági vezeto7c beszámol- kek, a rácsos bárcatartók és 
tat.ását illetően. A napirendek r---------------------------------------- még sok minden más. Kerilló 
meghatározásánál azonban hi- Károiy ottani hegesztőbri-
ba, hogy egyszerre akarják Pontossa'g , megb,'zhato'sa'g 

gádja. Juhász László kilencta-
megtru,gyalnd az egész munka- es gú rugókovács, Somosí László 
védelmi tevékenységet, ez a tíztagú tűzikovács brigádja jár 
feladatok meghatározása elöl a munkában. 
szempontjából hátrányos. Füzesabony állomás do!- Veres János tolatásvezető és 

A baleseteknek a valódi okát kell r eltárni 
gozói április 30-án ünneoeltek. csapata megállás nélkül ren
Azt a munkát ünnepelték, me- dez. Sarusok, leakasztók, ,,ko
lyet ·a MÁV vezérigazgatójá- csiszétszedők", jelzős továbbl
nak elismerése emelt méltó tók és gépkísérők összehan
rangjára. Az embert méltatták, golt együttesként dolgoznak. 
aki éjszakák és nappalok mun- Ez az öszeszokottság tette le
kájából valami jelentőset tu- hetővé, hogy a tehervonatok 
dott létrehozni. menetrendszerűségét 79.6 s-,:á

zenegy éve van Füzesabony
ban, nyolc évig Berentén ve
zette az állomás kollektíváját. 
Közvetlen egyéniségével utat 
talál a dolgozókhoz. Mint „1-
mondta - legnagyobb gond az 
ember! Józan összhangot talál
ni a vezetés munkájánál az 
emberség és a szigor között. 
A mee:értésnek és a felelőss6g
revonásnak ellensúlyt adni 
nem könnyű. Éberkedni az 
alkohol vonzásával szemben. 
Kivonni hatása alól másokat. 
Visszatartani romboló ere
jét . . .  

Tíz lakókocsiva] járják 
az országot 

Az irll.nyitast gyakran az is 
nehezíti, hogy egyes szakszer
vezeti szervek még nem ké
szítették el a jog- és hatáikö
ri jegyzéküket, ami a gyakor-

lati mu,nkáJban zavart i'.1éz elő, 
A javuló tendencia mellett 

a balesetviwgálatoknál to

vábbra ís hiányos a vaiódi ok 
feltárása, a megeiőzést szolgá-

SZE G E D E N  ÉRTÉKELTÉK 

oz igazgatóság monlúivéde/Jni tevékenységét 

A g,zegedi vasútigazgatóság 
tru·ületén dolgozó munkavé
delmi ügyintézők az üzemi, 
munkahelyi balesetek vizsgá
latának további javításáról 
tanácskoztak Szegeden. Az ér
teke2lleten megjelent Annus 
István, az igazgatóság munka
ügyi és s«ociális ellátási osz
tályának vezetője és dr. Lend
'!."4i György, a vasutas szak
szervezet területi bizottságá
nak munkavédelmi felügyelő-
je. , ., Annus István megnyitóJa
ban méltatta a munkavédelmi 
ügyintézők eddigi tevékeny
ségét, munkájuk jelentőségét, 
s egyben köszönetet mondott 
a mozgalmi szerveknek az ed
dig nyújtott t>lmogatásért. 

A megnyitó után Molnár 

József, a munkavédelmi csoport 
vezetője értékelte az igazga
tóság· 1973. évi munkavédelmi 
helyzetét, majd fog!lalkozott az 
üzemi balesetek vizsgálatával, 
s az ezzel kapcsolatos felada
tokkal. Elmondotta, hogy a 
tapasztalt hiányosságokkal, a 
balesetek vizsgálatánál első
sorban az előidéző okok és kö
rülmények pontos, valós fel
tárását kell feladatnak tekin• 
teni. A vizsgálatok során arra 
kell törekedni. hogy az ne a 
sérült mindenáron való elma
rasztalására irányuljon, ha
nem a megelőző körülmények 
tisztázására. A jövőben foko
zottabban vizsgálni ke11, hogy 
a baleset megelőzésére a tár
ir,vi feltételek mikéooen vol-

,, 

tak biztosltv,a, (Gellért) 

Kovács Lászió mérnök in- zalékos tervvel szemben 87.6 

téző nem volt az ünneplők kö- százalékra teljesítették. Ezzel 
zött. Rendelkezett. Intézkedé- a kocsitartózkodás száz-
sére jöttek, indultak és átro- százalékos teljesítéséhez je-
bogtak a vonatok. Képzett lentősen hozzájárultak. Áru
fiatal vasutas. A munka mel- szállítási tervüket is túlteljesí
tett szerzett di,.,lomával irányít tették. A helyből feladott án1-
és szervez. Rendszert ad a hoz minden kocsit kiállítot
munkának, akárcsak Antal tak Fuvaroztató partnerük a 
Gáspár, Csontos Géza és Kele- Gabonafelvásárló elégedett 
men István váltótársak teszik volt, hisz zavartalanul indul
szolgálatuk alatt. hatott útiára a sörárpa a gyá

Vonafösszeállítás 

finomrendezéssel 

Füzesabonyt nappal a sze
mély-, éjszaka a tehervonatok 
terhelik le. Egyformán igény
li mindkettő a pontosságot a 
megbízhatóságot. A Bélapát
falva és Debrecen felé irányu
ló forgalom 12 óránként 300 
-350 kocsi rendezését kíván
ja. Az áHomás síktolatásra van 
berendezkedve. A „húzott" 
elegyet rendezés után még
egyszer meghúzzák. Finom 
rendezéssel biztosítják az ál
lomások sorrendiségének meg
felelő vonatösszeállítást. 

rak részére. 

Tiszta utasterek 

A személyszállítás érdeké
ben is sokat tesz az állomás. 
Tisztán tartott utasterek, jól 
takarított előterek kulturált 
utazási körülményeket jelen
tenek. Az Utasellátónál is el6-

·zékeny a kiszolgálás. . . Ot 
személypénztáros közül kettő 
nappal, egy éjszaka teljesít 
szolgálatot. 

Pogány Dezső főfelügyelő, 
állomásfőnök �3 éve éli a vas
utasok életét. Szereti a vas
utat. Érdemes vasuta.s és több 
kiváló a nlgozó kitüntetése ta
núskodik szorgalmáról. Ti-

Egyek a munkában 

Valentyina Tyereskova nevét 
vette fel a női brigád. Vezetö
je, Kerekes lmréné, tempera
mentumos, ügyes asszonyka. 
Immár 1 965 óta vezeti a bri
gádot. Valamennyien asszo
nyok, anyák. Egyek a munká
ban, tanulásban, szórakozás
ban. A brigádvezető éppen 
most végzi a felsőfokú mun
kaügyi tanfolyamot. Míg a 
többiek ugyancsak elindultak 
a szakismeret és a műveltség 
lépcsőfokán felfelé . . .  

Gurul a bélapátfalvai ce
ment és lőporos kocsi. Induló 
vágányán áll egy alföldi vo
nat. Személy- és teherforga
lom rendje. S e rend mögött 
az abonyiak áldozatkész mun
kája, mint tartalom. 

Sz. B. 

Van erunek az osztálynak 
egy 120 dolgozót fogl.8Jlkoztató 
részlege, Pogonyi László osz
tályvezető-helyettes irányítása 
alatt. Róluk külön kell szólni, 
mert nagyon font-06 a munká
juk. Ok állítják elő a MAV 
összes új vontatási berendezé.. 
seit a gyártáshoz és a ka:rban
tartá.5hoz. Pontosabban szól
va a létszámnak csupán a fe
le, mert a másik fele állan
dóam úton van. Tíz jól felsze
reit lakókocsival jár3á/c az or
szágot, s ötnapos munkahét• 
ben dolgoznak. Amit az üzem
ben legyártottak, a helyszínen 
felszerelik. Szénszere16 beren
dezések, széncsúszdák, új és 
javított vízszivattyúk. homok
szárítók és egvéb ismert be
rendezések kerülnek ki a ke
zükből pontos kivitelben. 

Búc,,úzóul azt kérik a vere
tők. hogy még egy adatot fel
tétlenül jegyezzünk fel : 7500 

kocsit akarnak megjavítani 
1974-ben, 500 kocsival többd 
mint 1973-ban. A ltiváló üzem 
címmel. továbbá a MA V ve
zérigazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségénelll 
vörös vándorzászlajával kitün
tetett üzem ebben az évben i8 
bizonyítani akar. 

(Szász) 
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Nagy részvéttel búcsúztatták el 
dr. Csanádi Györgyöt 

A SZEGEDI IGAZGATÓSÁG TER ÜLE TÉN 

A vezetők bátran alapozhatnak 
a szocialista hrigádmozgalomra 

Május 4-én, szombaton dél
előtt a Mező Imre úti temető 
munkásmozgalmi panteonjá
ban mély részvéttel temettélt 
el Csanádi György közlekedés
és postaügyi minisztert, Kos
suth- és állami díjas akadé
mikust. 

A ravatalnál párt- és állami 
yezetők, az Elnöki Tanács, a 
kormány, a tábornoki kar, a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium, a tudományos és 
társadalmi élet ismert szemé
lyiségei álltak díszőrséget; s 
10 órától több ezren rótták le 
kegyeletüket ,az elhunyt mun
katársai, barátai, tisztelői. A 
temetésen ott voltak a párt 
és a kormány, az Elnöki Ta
nács, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a KPM, a MA V 
vezérigazgatóság, a vasutas, a 
közlekedési és a postásszak
szervezet és más társadalmi 
szervek képviselői. Részt vett 
a gyászszertartáson a diplo
máciai képviseletek több ve
zetője és tagja, s ott volt szá
mos külföldi ország közleke
dési minisztere, közlekedési 
küldöttsége. 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt és a Magyar Népköz
társaság Minisztertanácsa ne
vében dr. Timár Mátyás, a 
Minisztertanács elnökhelyette
se vett búcsút dr. Csanádi 
Györgytől. 

Gyászbeszédében emlékezte
tett arra, hogy alig néhány 
napja még vele együtt vett 
részt az országgyűlés tanács
kozásán, ahol nagy felelős
ségtudattal válaszolt az egyik 
képviselő interpellációjára. 
Azok közé a vezetők közé 
tartozott, akiknek érdeklődési 
köre túlterjedt a szaktudomá
nyok határain. Számára a sok
oldalú érdeklődés, a kultúra 
minden eseménye iránt nem
csak kikapcsolódás volt a mi
niszteri munka fárasztó lég
köréből, hanem életszükséglet, 
amely felfrissítette, új erőre, 
alkotó tevékenységre ösztö
nözte. 

- Tevékenységét mindenkor 
szervesen összekapcsolta mun
katársainak, a jövő műszaki 
nemzedékének nevelésével 
hangsűlyozta. li:lethivatá-

sának teklntette az oktatást, 
akárcsak a gyakorlati és tu
dományos tevékenységet. Szen
vedélyesen tanított, oktatott 
az egyetemen, tankönyveket, 
jegyzeteket írt, tudományos 
munkát publikált. 

Emberi teljességre töreke
dett és gazdag életművet ha
gyott hátra. Szenvedélyes hi
vatásszeretettel és mély fele
lősségtudattal érvelt a közle
kedés- és a hírközlés fejleszté
séért. dolgozóinak érdekeiért. 
Fáradhatatlanul dolgozott a 
most már megvalósításához 
közeledő programon, a vasút 
korszerűsítésén, a modern köz
lekedés és hírközlés megte
remtése volt életcélja. 

őszintén tisztelték és sze
rették őt nemcsak közvetlen 
munkatársai, hanem mindazok, 
akik ismerték. Halálával sú
lyos veszteség ért bennünket, 
személvében pártunk hú tagja, 
tekintélyes és tisztelt állam
férfi, közmegbecsülésnek ör
vendő tudós és tanító távo
zott közülünk. Kegyelettef 
adózunk emlékének, amelyet 
úgy őrzünk meg leghívebben, 
hogy példáját követve töret
lenül folytatjuk a,t a mun
kát. amelvnek eredményekben 
gazdag életét szentelte. 

Közvetlen munkatársai, a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium dolgozói, a vasút, 

a közlekedés és hírközlés nagy 
családja nevében Rödönyi Ká
roly államtitkár vett végső 
búcsút. 

Hosszan méltatta a közleke
dés és hírközlés tudományos 
és gyakorlati fejlesztésében 
végzett fáradhatatlan tevé
kenységét, s azt a kimagasló 
munkát, amit a közlekedéspo
litikai koncepció kidolgozásá
ban végzett. Emlékeztetett 
széles körű nemzetközi mun
kásságára és ebből adódó el
ismeréseire, kttüntetéseire. 

- Mi, közvetlen munkatár
sai szerettük és tiszteltük -
mondotta. - Tanultunk tőle 
felelősségérzetet, fáradhatat
lanságot, irányító erélyt és 
emberi törődést. Arra tanított 
bennünket, hogy mindig szen
teljünk figyelmet a dolgozó 
emberek bírálatának, pana
szainak. 

A Magyar Tudományos Aka
démia elnökségének, a Buda
pesti Műszaki Egyetem taná
csának gyászát dr. Bognár Gé
za akadémikus, az MTA al
elnöke tolmácsolta. 

A beszédek elhane;zása után 
a gyászinduló hangjai mellett 
a gy olók sokasága kísérte 
utolsó útjára dr. O;anádi 
Györgyöt. Sírját elborították 
a kegyelet koszorúi, virágai. 
A temetés az Internacionálé 
hangjaival ért véget. 

Végsó búcsú dr. Csa.nádi Györgytól. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Sok elismerő, buzdító, lel
kesítő szó hangzik el ma ha
zánkban a szocialista brigá
dok 1973. évi eredményeit és 
1974- évi feladatait illetően. 
A szocialista munkaverseny 
és szocialista brigádmozgalom 
továbbfejlesztéséről hozott 
párthatározat eredményekép
pen ma már elmondható, 
hogy gazdaságpolitikai cél
jaink és vállalati terveink 
megvalósításában bátran a.la
pozhatunk a szocialista brigá
dok kiemelkedő eredményeire. 

A szegedi igazgatóság terü
letén is élenjárt<tk a vasutas 
szocialista brigádok a mozga
lom zászlajára irt hármas kö
vetelmény teljesít<ésében. Ki
váló termelési eredményeiket 
jelzi, hogy az igazgat6ság 
197 3-ban az áruszállításban 
rekord teljesítményt ért el. 
Ezt a telje ítményt úgy értük 
el, hogy a hálózati terv szem
oontjából igen jelentős. a zá
hon�'i csúcsforgalom lebonyo
lításához szüksée;es. üres ko
csik mennyiségét is kiemel
kedően teljesítettük. 

A vállalásokat közösen 
alakították ki 

1973 elején a tervfeladalot 
Ismertető aktívaértekezleten 
nangzott el a brigádvezetők
nek az a kívánsága, hogy a 
gazdasági vezetők terem · :ék 
meg azokat a feltételeket, 
amelyek szükségesek a sze
mély- és áruszállítási felada
tok teljesítéséhez. 

Az aktivaértel{ezletet köve
tően a szolgálati helyeken a 
tervfeladatok meghatáro1,ásá
val tartották meg a vezetők a 
szocialista brigádvezetők ér
tekezletét, s közösen beszél
ték meg a brigádok oly,in 
irányú vállalásait, amelyek a 

helyi, területi és hálózati fel
adatok túlteljesítésére irá
nyultak. 

A forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgálatnál 1973-ban 355 

tagok felkészültségét, művelt
ségi szintjét, politikai képzett
ségét, valamint a brigád� --;ok 
rétegeződé6ét. 

Brigádok a közéletben 
A szocialista brigádok köz

életi tevékenysége, segítőkész
sége nemcsak a vasutas tár
sadalomban, hanem a közélet 
szélesebb köreiben is megbe
csülést és elismerést jelent, 
Szeged Város Tanácsa Szee;ed 
állomás Munkácsy forgalmi 
bri,gádját járdaépítési mun
kák végzésére kérte fel. Kele
bia község vezetőinek felké
résére a Bebrits Lajos nevét 
viselő szocialista brigád részt 
vállalt a helyi Béke park 
létrehozásában. Ezenfelül el
vállalta a park egyik parcel
lájának állandó gondozását. A 
kecskeméti Ságvári Endre 
szociaHsta brigád a megyei 
pártbizottság felkérésére az 
állomás épületével szemben 
fekvő vonatkertben végzett 
kiemelkedő társadalmi mun
kát. 

A vasutas szocialista brigá
dok körében általán066á vált 
az óvodák és Iskolák patro
nálásának vállalása. Kiemel• 
kedó társadalmi munkát vég
zett Kiskunhalas állomás 
Petőfi szocialista brigádja, a 
szentesi Hámán Kató ll .. a 
szegedi Dobó Katica szocialis
ta brigád. 

Elismeréssel említhetjük azo
kat a szocialista brigádokat is, 
amelyek a segítségnyújtás
nak egyik legemberségesebb 
formáját, fiatalkorú gyerme
kek, egyedülálló öregek pat• 
ronálását vállalták. Példaként 
említhetjük Békéscsaba áalo
más Kossuth forgalmi Jrigád
ját, amely volt brigádtársuk 
két fiatalkorú árva gyermekét 
patronálják. Ugyancsak a bé
késcsabai Baross Gábor ke
reskedelmi brigád egy szegény 
sorsú árva tanulót. a Táncsics 
vona1Jkísérő brigád pedig a 

MAV Nevelőotthon egy árva 
tanulóját patronálja. 

A kulturális fejlődés bizto
sítéka, hogy az igazgatóság te
rületén dolgozó szoc' ,lista 
brigádok nagy számban vetl�k 
részt a szocialista bi·ie;ádvetel
kedőkön. 

A további előrehaladásért :  
A szocialista brigádmozga

lom hűen fejezi -ki az ismert 
hármas jelszót, mely szerynt 
a brigádtagok kötelezett&2ge 
szodalista módon dolgozni, 
tanulni és .  élni. 

A szegedi igazgatóság terü-
1etén most azt tervezik, hogy 
a szocialista brigádmozgalom 
fejlődésének biztosítása érde
kében. a gazdasági és moz
e;almi vezetők minden szolgá
lati helyen további jelentős 
előrelépést tesznek : 

- a jó üzemi légltör biz
tosítására; 

- az üzemi demokrácia fó
rumainak kiszélesítésére, ezen 
belül a szocialista brigádve
zetők és gazdasági. mozgal
mi vezetők rendszeres talál
kozásának megteremtésére; 

- a dolgozók és brigáota
gok szélesebb körben történő 
t,ájékoztatására ; 

- a do!Jozók tulajdonosi 
tudatának fejlesztésére; 

- a közérdek és egyéni ér
dekek messzemenő egyezteté-
6ére ; 

- az anyagi és erkölcsi ösz
tönzés szélesebb körű kiter
jesztésére. 

A szocialista brigádmozga
lom eredményei igazolják az 
elismeréseket, dicséreteket. 
Milll t a fenti példák is bizo
nyítják, a mozgalom a teI'llle
lés. az önkép�. a s-zocialista 
tudat, az egymás iránti meg
becsülés fejlesztésének a leg
szélesebb társadalmi alapját 
Jelenti a vasútnál is. 

Dr. Susla János, 
a III. osztály vezetője 

szocialista brigád versenyzett ,---------------------------
4100 fővel a tervek teljesíté-
séért, a különböző megtiszte

A ZALKA BRIGÁD AJÁNDÉKA 
lő címekért és elismerésekért. 
Ez az arány a létszám 67,5 

Raktárépület ,,forf a" elemekből 

Pénzjutalom két szorgalmasan tanuló 
végzős szakközépiskolás diáknak 

százalékát jelenti. s egyben 
utal arra is, hogy ma már 
milyen tekintélye. vonzása 
van a mczgalomnak. 

A feladatok maradéktalan 
teljesíre,;é-ért harcba induló 
vasútigazgatóság 1973 első fél-

A szegedi igazgatóság kato
!llai szállítási és szervezési osz_ 
tályának Zalka Máté szocia
lista brigádja tavaly Ö5SZel 
vállalta, hogy minden évben 
á,prilis 4-én jutalomban része
síti a Bebrits Lajos Vasúti 
Szakközépiskola két végzős 
tanulóját. Vállalásukban rög
zítették, hogy a jutalmat az 
iskola április 4-i ünnepségén 
adják át azoknak a nehezebb 
anyagi körülnnények között 
élő és szorgalmasan tanuló 
O1ákoknak, akiket az iskola 
igazgatói tanácsa erre kijelöl. 
A brigád tagjai első alkalom
mal Németh B. Eszter és Fa
zeka.s Mária negyedikes tanu
lóknak adták át a 750-750 fo
rint pi!nzjutalmat. 

Jóban-rosszban 
együtt vannak 

A brigád életéri51, munkájá
ról, s a vállalásról Bede Ist
ván bri.gádvezetővel beszél
gettünk. 

- Brigádunk t!z éve. 1964-

ben alakult. Ügy érzem, jó 
úton járunk. OLyan kollektí
vát alalcitottunk ki. amely jó
ban-rosszban mindig együtt 
van - mondotta. 

- Mi1yen eredményeket fr

tek el az eltelt tíz év alatt? 
- Megalakulásunkkor 

mindössze három munkatár
sunknak volt él"ettségije. m<1 

hét érettségizett, 4 főiskolát 
vegzett lal.álható közöttünk. 
De még ezzel sem elégszünk 
meg_ Jetenleg brigádunkból 
többen vesznek részt szakmai, 
vala.mint palitikai oktatásban. 
Ezenk[vül folyóiratok. szak
lapok, napilapok segfük 
jékozott:ságunk további bőví
tését. Munkánkat szakvonali 
vezetőink is elismerik. Ezt 
,ükrÖ?li az a több mint 50 k.i-

tüntetés és számos elismerés, 
amelyben brigádunk tagjai 
eddig ré6zesültek. 

A társadalmi munka 

életükhöz tartozik 

k 
évében elnyerte a KPM és a letére kezdeményezett mun, a- Vasutasok Szakszervezete elfelajánJ:',shoz mi  is csatlakoz- nökségének vörös vándorzásztunk. Ekiltor merült fel az a Zaját. A tervet a második félgondolat, hogy - a brigád 

tagjai által havonta félretett évben, a megváltozott maga-
csekély összegböl _ évente �abb követelmények alapján 

is folyamatosan teljesítették. megjutalmazzuk a vasúti Nagy gandot fordítottak a szakközépiskola két diákját. szocialista brigádolt a b>izton-- A szakvanali murnka Tervünket az l5kola vezetői- ságos közlekedés megteremté-
mellett jut időnk társadala;ni vel megbeszéltük, és ők azt !rel'e. továbbá a szakmai és ál
munkára is. Brigádunk tagjai- örömmel fogadták. !gy került talánoo műveltség növelésére, 
nak öSszesen 33 állandó párt- sor a közelmúltban átadott el- a szocialista ember formálá
és társadalmi megbízatása SÓ jutalmazásra. sára. a szocialista tudat és 
van, amit szívesen végzünk. Elért eredményeik is biro- egy-üttélés kialakítására. A "forfa"-elemekból készült raktárépület, végében a szoclá-

B ·g'd ló.ukba társa nvftják, ho"y a 12 tagú bri- A szegedi igazgatóság terü- lis létesítménnyel. rt a nap l n a - gád - Bede István, Gazsi (Tenta György felvétele) dalmi munkáról alkotott véle- LajoS1> '  dr. Jármai Tiborné, !etén a brlefldvezetői érte-
ményüket így fogalmaztá.k Olasz lst1,án, Mihály László, kezleteken olvan határozato- A ferencvárosi szertárfő- tárolták. Ha például egy állomeg : .,Mi ezt a munkát ,Sle- Cserháti József. Cs. Tóth Pé- kat foaadtak el, hnqy miw.len 

nökség düledező raktárépületei másnak több fajta fogyóesztilnkhöz tartozónak érezzük, 8 ter. Fülöp János, Vajtai Lász- brrá;ita.anak gyarapítania már nem felelnek meg a ma közre volt szüksége, bizony azt hisszük, hogy életünk tar
b
- !ó, Váradi József, Szúcs Imre, ke .1 á

isme
án

reteit. növe� poli� - követelményeinek. Annál is hosszú időt vett igénybe a vé-talma szürkébb, szegényeb és M_ ágori Attila - a célul tű- kai, Ital 06 és sza ai m - · b telezés a sok járkála's  mf'att. lenne, ha nem dolgoznánk a 
11 é- v�T+,s¼ét. inkább, mivel a udapesti 

Ezért tavaly augusztusban a közösségért . , ." zött hármas jelszó sze em A kulturlill'l felajá.n!ás,,),at igazgatóság fogyóeszköz-kész-
Mezo·gazdasa'g' Tervezo· Vál-A brigád munkájának elis-

ben dolgozik. tanul és é!. S">.em�lvre s7.ólóan alakították letét a város három különböző 
lalat tervei aiapJ"án egy úgy-mei·ése évről évre felfelé ível : Gellért József ki, figyelembe véve az egyes pontján levő szertárában is nevezett „forfa" elemekből ál-1965-ben oklevél, 1 966-ban ló könnyűszerkezetes raktár brigá<lzászló és zöldkoszorús r----

1

------------------------------------, építését kezdték meg a szer-jelvény. majd bronz, ezüst :s tár területén. arany fokozat. Face;emeték ültetése Karcagon o""sszefogtak a ko
„
zo
„
s ce'loke'rt 

A napokban átadott ezer Mi lesz az idén? négyzetméter alapterületű rak-
- Reméljük, nem vallun'k társadalmi munkában tárt a Monori Járási Szövet-

szégyent. Az elmúlt évben 
A dombóvári városi tanács Karcag állomáson az elmúlt meghozta a várt sikert. Az kezeti Vállalat szakemberei 

munkánkban több mint fél ha,ározata értelmében az el- években nem volt egységes a őszi forgalom zökkenőmentes készítették, mintegy 4,5 mil-
millió megtakarítáSt értünk 

' 1  
· kolelktíva, ami a munka ered- lebonyolításáért, a MAV-Vola' n  lió forint költséggel. Ez a 

el. A HM-szervekkel közösen mu t evben megnyitott ter- MA V első könnyűszerkezetes 
nagy erófes7..ítést tettünk Ka- málfürdónél zöldövezetet kell ményességét is gyengítette. De kapcsolatok javításáért dicsé- épülete, amelynek egyebek kö
locsa állomás tehermenteslté- létesíteni. Erre a célra vásá- erről az időszakról már csak ró oklevelet kapott a kollektí- zött az az egyik nagy előnye, 
sére azzal, hogy a közelben roltak 13 5oo darab fenyő- és múlt időben beszélhetünk. Az va. hogy az igazgatóság összes fo-nagy teherbírású rakOúót és egyéb facsemetét. De ezeket el állomás vezetői karöltve a A ·n · t „ gyóanyagkészlete elfér benne. rakodóvágányt építettünk ki. Is kellett ültetni. A városi párt- és szakszervezet,· veze-

z a omas veze 01 erre az 
A J

0övőben tehát az em1,·te ... A vágány terveit. az építés tanács felhívással fordult az tökkel 1973 J·anuárJ·a· ban ce·lul 
évre tovább emelték a mércét. 

anyagokat Ferencvárosb� ését k" •t 1 · • üzemek szocialista brigádjai- Azon munkálkodnak, hogy a 
szervez · a iv, e ezes i:n

u

á
-

hoz melynek nyomán na=on tűzték ki a terv teljesítését, a vasutasmunka eredményes és lehet vételezni. 
szaki ellenőrzé6ét is br1e; - ' "·' Az új, meleg Ievegl5vel ffit-dunk végezte. sokan jelentkeztek társadalmi politikai munka javítását és a vonzó' legyen Karcagon. En- hetl5 raktárépület mellé húsz 

A hármas jefsz6 

szellemében 

- Hogyan született meg az 
,.öszl5ndíj"' gondolata? 

- S-zeged város felszab)du
lásának 30. évfordulója tist:Le-

munkára. jó munkahelyi légkör meg- nek jelei máris mutatkoznak. személy befogadására alkal-A vasutas szocialista brigá- teremtését. Az elmúlt időszakban 15 új- mas női és férfimosdót, 0··Itö-dok is kivették a részüket a 
facsemeték elültetéséböl. Al- Az állomáson 11 szocialista feli,ételes dolgozó az utazó ál- zőt, zuhanyozót Is építettek. 
talában 2-4 órát dolgoztak a brigád versengett egymással a lományba kérte felvételét. A könnyűszerkezetes épület 
brigádtagok az elültetésnél. közös célért. A négy hónap Bátran ideírhatjuk, Karca- :::�ttrJó,

n
-:nn;,

rt 
so::;inló.l

e:e Egy-egy brigád 800-900 fa- vágányzáras pályarekonstruk- gon az egészséges munkahelyi ennél háromszor naro,obb épül csemetét ültetett el. ció nehezítette ugyan a mun- légkör, az egység és akarat a Landler jármújavítr\n„k. 
Bódogh Mihály kát, de az egységes 1a'.mrat meghozta gyúmölcsét. (séra) 
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Munkamegosztás - Lakatoséknál' íRó-oLvAsó TALÁLKozó 
Jól sikerült !ró-olvasó ta- A közvetlen hangulatú be- Egy ház 

felépül ... 
EGY SZEGEDI VASUTAS HÁZASPÁR HÉTKÖZNAPJAI lálkozót rendeztek Kecskemét szélgetés után az __ olva�ók m�-

állomáson, a szakszervezeti gukkal hozott konyve1t ded1-
, 

S=eged megnótt: több kör
nyezö települ �ssel együtt hoz
zácsatolták Kískundorozsmát 
is. A helység régi nevét las
sanként már csak a vasútál
lomás órzi. 

ÚJ LAKÁSBAN 

Lakatos Ferenc, a József 
Attila szocialista brigád tagja 
nem egyedüli vasutas a csa
ládjában. 

- Nem bizony, hiszen 
ugyancsak itt Kiskundorozs
ma állomáson dolgozik a fe
leségem - fuvarlevél-számfej
tő és személypénztárosi beosz-

- Az itt dolgozó vasutasok tásban -, ezenkivül itt van 
élete sem mentes a kedvező az apósom, aki raktárnok, s 
változásoktól - mondja Bob- bizonyára már innen fog 
csányi János, Kiskundorozsma nyugdíjba menni néhány esz
állomásfőnöke. - ltt van pél- tendö múlt1a - szól bemutat
dául Lakatos Ferenc forgalmi kozásképpen Lakatos Ferenc 
szolgálattevő, aki éppen más- forgalmi szolgálattevő. alti fő
fél évtizede teljesít nálunk intézői. rangjelzést visel a zub
szolgálatot. Miután már a bonya gallérján. 
munkahelye szerint is szegedi, - Egy túrb�n dolgozik a 
könnyebben megoldódott a la- feleségével? - kérdezem. 
kásgondja: feleségével és két - Nem, nem. Váltott mú
gyermekét•cl nemrég költözött szakban �,agyunk a gyerekek 
be Szegeden a tarjánt•árosi la- miatt. A családnevelés gond 
kótelepen kapott két és fél is, öröm is, s euk megosztá
szobás tanácsi lakásba. • sával együtt jár, hogy valame-

lyikünk otthon legyen, amikor 
a lányok hazaérnek az iskolá
ból - hangzik a válasz. 

„TANULNI 
KÖTELESSÉG" 

Lakatosné megerősíti a fér
je szavait: 

- A boldog családi élet 
alapja, hogy az ctthoni tenni
valókkal az asszony ne marad
jon magára. Szerencsére ezt 
én tapasztalatból mondhatom, 
mert az én férjem mindenben 
segít. Takarékos és családsze
rető ember, aki nem vonja ki 
magát az otthoni munkából 
sem. Tulajdonképpen ezzel is 
összefügg, hogy három éve 
együtt, a vasútnál vele dolgo
zom. Azelőtt ugyanis én az 
Április 4. Cipőipari Ktsz dol
gozója voltam. azután átjöt
tem én is a vasúthoz. Letettem 

klubkönyvtárban. Berkesi kálta a népszerű író, sok si
Andl'ás író találkozott a vas- kert kívánva az élen Járó =

utas olvasókkal. A találkozón cialista brgádoknak. 
mindhárom szolgálati ágtól Az író-olvasó találkoz.6 
képviseltették magukat az ol- mintegy 80 részvevője gazdag 
vasók, szocialista brigádtagok, élményekkel távozott. 
akik választ kaptak feltett D. Tóth Sándor 
kérdéseikre. góc könyvtáros 

Végzetes baleset történt 
a múlt nyáron Kisvárda é6 
Fényeslitke között: Köbli 
Ernö 42 éves, 3 gyermekes 
blokklakat05t, a MA V biz
tosítóberendezési, automa
tikai, üzemeltetési és fenn
tartási főnökség dolgozó
ját munka közben eg11 
gyorsvonat halálra gázolta. 

A három gyermek, a 
megözvegyült anya egye
dül maradt tragikus sor
sának közepette egy félbe
hagyott csa,ládi náz felépí
tésének megoldhatatlan
nak látszó gondjával Is, 
mlgnem a főnökség 5. szá
mú vonalellenőrségén dol
gozó szocialista brigád tag
Jai egyemberként a segít
ségükre siettek. 

-----------------------------: a kereskedehli szakvizsgákat, 
s úgy kerültem a jelenlegi 

Elvégzett a brigád min
den munkát, amit tudott, 
:le - jött a probléma -
elektromúszerészek, blokk
lakatosok a parkettázáshoz 
nem értenek. úgy látszik 
azonban, hogy Záhony
ban a beruházások szak

szervezeti intézőbizottsága 
és a szolgálati főnökségek, 
pártszervezetek vezetői „kis 
ügyek"-ben, vagyis emberi 
vonatkozásban is szorosan 
együttm-üködnek az átrakó 
körzet fejlesztésén mui:i; 
kálkodó KEMJ1:V-ve1. En
nek folytán a MAV-vonal
ellenörség szocialista bri
gádja „kiegészült" a Kelet
magyarországi Közmil- és 
Mélyépítő Vállalat két 
s.zakmunkásával - Tányi 
Jánossal és Bukovics Mik
tós� -, s a felépült ház
ban mindkét szoba parket
tázását is kifogástalanul 
el végezték. 

ICözművelődés a Törekvésben 
A Törekvés Múvelödési Központban a közelmúltban több 

tí.j múvelödési forma honosodott meg. Az intenzív középfokú 
7'endezvényeken száznál több felnőtt korú dolgozó készült az 
érettségi vizsgákra. Hasznosak mind az egyén, mind a tár
sadalom szempontjából a szakmai tanfolyamok, kiscsoportos 
foglalkozások, ism eretterjesztö sorozatok. Sokan v_�SZ:™;k részt 
a korrepetálásokon, a kü!önbözö versenyeken, kiallitasokon, 
szellemi vetélkedőkön. 

Képriportunk csupán szimbolizálja azt a sokrétű mun
kát, amit a múvelödési központ különbözö klubjaiban, szak
köreiben végeznek. 

Alkotók és a.lkotások. 
(Ba.logh Lajos képriportja.) 

munkakörömbe. Mondhatom, 
nem bántam meg. A munka
társak kedvesek, megértőek, 
segítőkészek, mindnyájan 
ugyanabba a szocialista bri
gádba tartozunk ... 

A kollektív segítőkészség 
számos példáját sorolta fel 
ezután Lakatosné. Mindenek
előtt megemlítette, hogy az új 
lakás kiutalásánál sokat szá
mított a szakszervezeti bizott
ság és a szegedi t·asútigazga
tóság támogatása, amit a pon
tosan elvégzett munka. a több 
éves helytállás alapján érde
meltek ki. 

- Ezenkívül minden évben 
igénybe vesszük a MAV, il
letve a szaksz�rvezet által fel
kínált üdülési lehetőséget 
folytatta az asszony. - Nya
ranként a Balatonnál töltjük 
a szabadságunkat. A férjem 
különösen kedveli a vizet, a 
nagyobbik lányom pedig szin
te hivatásszerűen űzi az úszó
sportot. 

ÍGY LEHET ... 
Az elmondottak után már 

az sem meglepő, amj egyéb
ként még kevés családnál mu
tatkozik meg ennyire hannó
nikusan: 

- A férjem és én együtt ta
nulunk. Tavaly össze! beirat
koztunk a marxista egyetem 
előkészítő tanfolyamára, és el 
is végeztük sikeresen, min
denben segítve egymást. Most 
pedig majd ugyanígy folytat
juk mert a közös munka és 
sz6;akozás mellett ma már a 
tanulás nemcsn!( jog, hanem 
szinte kötelesség is. 

Ha pedig általában igaz, 
hogy az asszonyok mindig va
lamivel többet vállalnak ma
gukra, mint a férfiak. akkor 
ez Lakatosék esetében sincs 
másképpen, mert itt a feleség 
a marxista egyetemmel pár
huzamosan még a német nyelv 
tanulásával is meg akar bir
kózni. ,.úgy érzem, az egyre 
nöi•ekt,ö idegenforgalom szük
ségessé tette, hogy legalább 
egy-egy világnyelvet elsajátit
sanak a vasúti pénztárosok" -
mondta Lakatosné. 

Persze, neki olyan férje van, 
hogy ezt is megteheti ... 

Kesztyfts Ferenc 

Az író a.lkotása.iról beszél 

Ünnepi könyvhét 197 4 
Az idén Eger lesz az ünnepi 

könyvhét országos vidéki meg
nyitójának színhelye, ahol 
színes, gazdag és változatos 
programmal készülnek a nagy 
eseményre. A könyvhét min
den napján gazdag műsorprog
ram és sok meglepetés várja 
majd az érdeklödőket. 

A könyvhét előkészítésére 
alakított szervező bizottság ter
v2 s,;erint a: 1914. évi ünnepi 
könyrliét országos t•idéki meg
nyitójára június 2-án kerül 
sor az Egri Tanárképző Fő
iskolán berendezett könyvud
varban. 

Az érdeklődök megtekinthe
tik a Megyei Művelődési Köz
pont és a Heves megyei Fotó
klub által meghirdetett „Az 
olvasó ember világa" című 
kiállítást, a Meizyei Úttörő
házban pedig a Reich Károlt1 
és Würtz Adám meseillusztrá

és népi zenekarok, gyermek
rajzversenyek, diafilm- és rö
vidfilmvetítések, hangve·rse
nyek, könyvtárosok, könyv
terjesztők szakmai találkozói, 
szocialista brigádok kollektív 
látogatásai és egyéb érdeklő
dést felkeltő színes, látványos 
műsorok szerepelnek. 

Különösen fontos, hogy a 
könyvesboltok a helyi könyv
heti bizottságokkal együttmű
ködve az ifjúsági és munkás 
klubokban, művelődési ottho
nokban, úttörőhá:takban az 
olvasás iránti érdeklődést fel
keltő rendezvényeket, műsoros 
irodalmi esteket és író-olvasó 
találkozókat rendezzenek. 

Éber vagonszámláló 
cióiból rendezett, tárlatot. A Molnár Imre nyugdíjas va
könyvhetek és könyvnapok gonszámláló Tapolca állomá
történetei t is megismerhetik son egyik délelőtt arra lett fi
az egri könyvhét részvevői a gyelmes, hogy a vasúti rak
Megyei Könyvtárban rende• tárépület teteje füstöl. Azon
zett kamarkiállításon. nal riadóztatta a vasutas tűz-

A Magyar Rádió húsz perces oltókat, akik Sasgáti János fő
jubileumi „Könyvröl felügyelő, kereskedelmi főnök 
Könyvért" vetélkedőt közvetít vezetésével gyorsan eloltották 
a könyvudvarban. Ugyancsak az egyre jobban erősödő tüzet. 
az ünnepi könyvhéten rende- A vizsgálat megállapította, 
zik meg a könyvtárosok és hogy a kéményböl kipattanó 
könyvterjesztők szakmai ta- szikra az eternit-pala alá ke
nácskozását a Megyei Könyv- rü1t és a tető faszerkezete 
tárban. meggyulladt. Mivel szél fújt. 

Az ünnepi könyvhéten a a tűz nagy kárt okozhatott 
Múrelt Nép Könyvterjesztő volna az épületben és a benne 
Vállalat 13 könyvutcát, könyv- levő értékes árukban. 
teret, illetve könyvudvart lé-
tesít. A könyvutcás városok-
ban, a könyvudvarokban és a 
könyvtereken a helyi 
könyvheti bizottságokkal 
együttműködve egészhe-
tes „non-stop" programot 

Köszönet és dicséret é-r
te! 

Halász István, 
az 5. sz. vonalellenőrség 

párttitkára 

Ei, ráérünk ... ? 
Hónapok óta hiányoznak a 

vízcsapok Vácrátót állomás
ról. Az utastéren levő nyomó
kút még a télen elfagyott, s 
azóta sem működik, egy másik 
csapot pedig (a váróteremben) 
a pályafenntartásiak szerelték 
le, s elvitték az esztergomi 
vonalra. 

Az állomásfőnök telefonál, 
levelez a hiányzó csapok ügyé. 
ben - eredménytelenül. A 
váróterem ajtaján betört üve
gek pótlását is hiába kéri. 

úgy látszik, ráérünk arra 
még, bár nem ártana megtud• 
ni: vajon meddig? 

R. S. 

szerveznek. Ezeken a rendez
vényeken, melyeknek célja az 
olvasás iránti érdeklődés fel
keltése: író-olvasó találkozók, 
kön.yvprem/erek, irodalmi-ze
nei vetélkedők, amatör szín
játszó együttesek, énekkarok 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSA! 

Kiosztották a bizonyítványokat Igazgatóságunk lcütönbözó szolgálati helyein becsületesen helytálló dolgozóink előtt Is Ismeretes az egyes munkakörökben meglevő létszómhiány, amely miatt sokszor többletfeladatokat kell vóllolnlok és egyes munkakörökben a kötelező munkaidőnél többet kell teljesiteniök. Miskolcon 161 v,asufas fejezte be 

általános iskolai tanulmányait 
A miskolci vasútigazgatóság 

széles körű iskoláztatási törek
vése ismét meghozta gyümöl
csét: kiosztották a bizonyítvá
nyát annak a 161 vasutasnak, 
akik si.keresen befejezték álta
lános iskolai tanulmányukat. 

Az a tény, hogy a 165 tanu
lásra jelentkezett dolgozóból 
ennyien eleget tettek önként 
vállalt vlzsgakötelezettségük
nek, ékesen bizonyítja, hogy 
nem volt hiábavaló a személy
zeti és ()ktatási osztály szerve
ző munkája, amit a szolgálati 
helyek szakszervezeti bizottsá
gai is lelkesen támogattak. Azt 
pedig, hogy az egyébként jó 
á1talános tanulmányi eredmé
nyek, illetve osztályzatok mö
gött magas szintű tárgyi tudás, 

kiváló felkészülés rejlik, a ta
nácsi művelődési osztálynak a 
vizsgákon részt vett képviselői 
is tanúsították. Nyilatkoza
taikból egyértelműen kicsen
dillt, hogy igen elégedettek a 
vasutas dolgozók szorgalmával 
és az őket tanító pedagógusok 
eredményes munkájával. 

A miskolci vasúti�azgatóság 
vezetősége ugyancsak meggyő
ződött arról, hogy a mozgalmi 
szervekkel karöltve indított 
kezdeményezés, a dolgozók ta
nulásának előmozdítása érde
kében kifejtett erőfeszítés és 
anyagi ráfordítás bőségesen 
kamatozik, s csak ily módon 
tehető újabb és újabb lépés a 
dolgozók általános műveltsé
gének emelése útján. 

A munkaerő-utónpótlósban, o meglevő létszámhiány enyhí
tésében nagyon sokat segíthetnek ,asutas dolgozóink anal, 
hogyha lakóhelyükön Ismerőseik között megfelelő propagan• dát fejtenek ki. 

Azomtali belépéssel lelvesziillk: 
érettségizett, Illetve az általónos Iskola 8 osztályát elvégzett 18-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek, 
sarukezelőnek, 
vóltó- és ielzőberendezé! kezelőnek, 
vonotfékezőnek, 
vonatvezetónek. 
Női dolgozókat: 
forgalmi S2olgólottevónek, 
személy pénztárosnak, 
Jegvvlzsgálónak. 

A budapesti pólyoudvorokon, elsősorban Budapest-Ferenc• •óros és Rákosrendező óflomáson kiemelt bérezést, korszerO munkósszállóst biztosítunk. 
\/�rfuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit. barátait. Ismerőseit ba.'mely budapesti, illetve lakhelyéhez legközelebb esó állomason. 
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Köszönjük 11 Sa varin briflidnak 
úgy kezdődött, hogy a szom

bathelyi vontatási főnökség 
Savaria brigádjának három 
tagja az év elején Szemes 
G-yula brigádvezetővel meg
látogatta Répceszentgyörgyön 
a MAV nevelőotthont. 

- Szeretnénk önöknél mun
kát végezni, olyant, ami szeb
bé teszi a gyerekek környeze
tét, ami segíti őket a tanulás
ban. Igazi, olyan „fogd meg" 
munka keltene, mert a mi bri
t1ádunk szívesen forgatja a la
pátot és szeretjük azt is ha 
van látszatja a munkánknak 
- mondta Gyula bácsi. 

Aztán kezdett kitavaszodni 
és március 25-én megjelent az 

domb. Még a cigaretták is 
,,�enet közben" füstölögtek el. 
Delután nem akartunk hinni a 
szemünknek, és mire a gyere
kek bevonult!ik szobáikba dél
utáni tanulásra, elkészült a 
,,mű"! 

- Hát ez nem órabérben ké
szült - jegyeztem meg Gyula 
bácsinak. 

- Nem is azért jöttünk, 
hogy mondhassuk: itt voltunk 
hanem azért, hogy készüljö; 
is valami. Meg aztán. a saját 
gyerekeinknek is dolgoztunk 
hiszen ők is vasutasok - ie.'. 
!lYezte meg a brigádvezető. 

Azt hittem. már el is köszön
nek, de nem! Kérték, hogy egy 

Munkában a Savaria brigád 

egész brigád. Az otthon terü
letén közel 80 köbméter tör
melélt és föld állt kupacok
ban, abból szerettünk volna 
,.lődombot" építeni légpuska
lövészethez. A munka nehéz
nek tűnt, és a sok egyéb te
endő mellett a gyerekekkel 
nem tudtuk már vállalni. 

- Készen leszünk ezzel mi 
ma estére - mondták a szocia
lista brigád tagjai. 

Nem mertem ellenkezni. de 
magamban hitetlenkedtem. S 
ahogy mentek az órák ; fogy
tak a kupacok és alakult a ló-

teljesen árva vasutasgyermeket 
patronálhassanak még. !gy 
történt, hogy Tihanyi Karcsi 
számára takarékbetétkönyvet 
váltott ki a brigád, indulás
ként 780 forintot helyezett el 
abban, mely minden hónap
ban gyarapodik majd, és mikor 
Karcsi az iparitanuló-iskolát 
is befejezi, mintegy 10 ezer 
forint „induló összeget" kap 
majd kézhez a szombathelyi 
vontatási főnökség Savaria 
szocialista brigádjától. 

Csöndes János 
igazgató, Répceszentgyörgy 

O R O S Z L Á N Y  Á L L O M ÁS M É LTÓ 

A J U B I LÁ LÓ VÁ R O S H O Z  

Oroszlány a napokban ün
:nepli várossá nyilvánításának 
20. évfordulóját. A város la
koosága, k9zte állomásunk 
do'gozói is, lelkesen készültek 
az ünnepre. A „Vértesi Napok" 
rendezvényeire sok vendéget 
várunk. Fontosnak tartjuk, 
hoey az ide érkezők első ér
zése az legyen, hogy az áUo
más és környezete méltó a 
szép városhoz. 

Ennek érdekében sokat tett 
kis kollektívánk, három szo
cialista brigádunlc. A vágá-

nyok között elszóródott szén
hulladékot feltakarítottuk. a 
rakterületeket felszórtuk sa
lakkal. A peronokon gyöngy
kavicsot. virágtartókat helyez
tünk el. A nemrég még ren
dezetlen, gödrös terepen ma 
sziklakert, szökőkút. gyepes, 
fásított terület fogadja a lá
togatót. Szépítő igyekezetünket 
az utasok elismerés6el vették 
tudomá�ul. fgy ünnepli Orosz
lány állomás három szocialis• 
ta brigádja a 20 éves vároot. 

Mi\ndlty Istvánné 

Utazós elött és utazós után 

, , 

EDESSEG ET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 
·nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S � LLATO;:r' 
pályaudvari pavilonfaiban. 

'1 

B U DAFOK-HÁROSRÓL  Élethű modell · 

Borszállítmányok a világ minden tdjára 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Vasutasok 
a könyvtárban 

Százesztendős, megkopott 
felvételi épülete van Budafok
Háros állomásnak. A főnöki 
lakás ablakai is füg_gönytele
nek, töröttek. Lakhatatlanok a 
romos szobák . . .  

Kiss Ferenc állomásfőnök 
elmosolyodilc, amint észreve
szi meglepődésemet. 

- Azért ne gondolja, hogy 
Háros jelentősége, bortranzi• 
táló szerepe csökkent 
mondja, majd fejből sorolja a 
sol,atmondó adatokat: - Az 
elmúlt évben 58 7 81 kocsi for
dult meg állomásunkon, s eb
ből az iparvágányok.Dn 25 544 
kocsit kezeltünk. Nem számít
va a fedett vagonokba rakott 
palackokat, 34 741 borostar
tályt indítottunk útnak a vi
lág különböző országaiba . . .  
Az elmúlt napokban például 
egy 39 kocsiból álló bON;zállít
mány indult Los Angelesbe, 
ezenkívül mindennapos jelen
ség, hogy Franciaországba, 
Svájcba, Olaszországba, Ang
liába, F'innországba, a Szov
jetunióba számoljuk el a kitü-

nő magyar borokkal megra
kott tartályok fuvarleveleit . . .  

A vágányok között is erje
dő borok szagát keveri a tava
szi szél. A távolban zöldre 
változik az egyik kijárati jel
ző vörös fénye, majd kiBvár
tatva Diesel-mozdonyos sze
mélyvonat robo{( keresztül az 
átmenő fővágányon. Nem telik 
el két perc, s Csíkos Sándor 
főellenőr, forf,almi szolgMat
tevő - Budafok-Háros állo
más párttitkára - a 2150. szá
mú tehervonatot is bebocsátja. 

- Tizennégy borral Takott 
tartálykocsit hoztunk! - je
lenti a vonatvezető, m1Te 
nyomban - ki tudja honnan 
- egy egész csapat szállja 
meg ügyesen. gyorsan a vo
natot. Borászok és vasuta
sok (kocsifelírók, raktárno
kok, kocsirendezők) kezdik 
meg jól összehangolt munká
jukat, miközben Kiss Ferenc 
folytatja tájékoztatását: 

- Harminchat iparvágányt 
szolgálunk ki folyamatosan 

két tartaiék mozdonnyal. Ti
zenhét iparvágány közvetlenül 
az á\lomásl:Jól ágazik ki, a 
többi pedig az úgynevezett 
Dunai vontatóvágánytól vezet 
a rakodóhelyekig. 

- Hány lefejtőhely van? 
- kérdezem. 

- Tizenkilenc. Az állomás 
dolgozóinak mindet úgy kell 
ismerniök, mint a tenyerüket. 
Enélkül nehezen tehetnénk 
eleget a mindig változó válla
lati diszpozícióknak. 

A tolatás „magasiskolája" 

Az állomásfőnök ezután el
ismeréssel besrel a kocsireri
dezőkről, akiknek tolatás köz
ben - a kocsik öss7.e- és szét
kapcsolásakor. ,,rájáráSlkor'' -
különös gonddal kell viio,áz
niok az értéltes és törékeny 
rakományokra. 

- Nagy a vetélkedés a 
Kossuth, a Petőfi és a Táncsics 
nevét ,•iseló szocialista brigá
dok között - veszi át a szót 
Mészáros István, az állomás 
szb-titkára. ő különben kocsi

Bánrévén mintegy 40 OOO fo. 
rintos költséggel bővítették 
k�rszerűsítették a községÍ 
konyvtárat. Mellette olvasóter
met is létesítettek, ízléses be
rendezéssel, fotelekkel. Az 
idősebb és fiatalabb korosz
tályhoz tartozó és mindin
kább bővülő olvasótáborba 
szép számmal tartoznak vasu
tasok is. 

----------------------------, intéző. s kijött a vágányok 

Az újjávarázsolt kulturális 
létesítményben 2600 kötet kö
zött válogathatnak a látoga
tók, szabadpolcos rendszer
ben. A kedves. szolgálatkész, 
nagy műveltségű könyvtáros 
- Deme Zsigmondné - szíve
sen segíti a kötetek közötti 
eligazodást, a megfelelő té
májú könyv kiválasztását 
ami szintén hozzájárul az ol� 
vasói létszám növekedéséhez 

A műsza�,i�ag hibás vagonok 
a határállomások munkáját gátolják 

Murányi Tibor 

A múlt évben Integra-domi- 1973-ban jócskán meghaladta 
nó biztosítóberendezéssel kor- a félmilliót. • 
szerúsített román-magyar kö- A közös határállomáson a 
zös határállomás, Curtici va- magyar vasutasok részéről di
sutasai kiemelkedő munkasi- cséret illeti a forgalmi és ke
keri,kkel büszkélkedhetnek. reskedelmi dolgozók Petőfi, 
Jellemző erre, hogy míg 1961- Ságvári, Kossuth és A. Nyi
ben a közös határállomás kolájev nevét viselő szocialista 
összes be- és kilépő kocsifor- brigádjait, illetve a műszaki
galma 355 OOO volt, ez a szám ak Vörös Október, Május 1. 

____________ és Haladás brigádját. Lőkös--------------- háza állomás három szocia

Harkányi probléma 
Figyelmes gondoskodással 

vettek körül bennünket a 
Harkányi MAV Gyógyházban 
amiért ezúton is köszönetet 
mondok a gyógyház vezetőinek 
és minden dolgozójának. 

Van azonban egy probléma, 
amire szeretném felhívni az 
illetékesek figyelmét : a köz
lekedés az állomásról a gyógy
házba, illetve hazafelé utazás
kor autóbusz biztosítása a 3.43 
órakor induló pécsi vonathoz. 
Odaérkezéskor úgy bepréseltek 
bennünket egy autóbuszba, 
hogy még levegőt is ali0 kap
tunk. Visszautazáskor 

O 

46-an 
jelentkeztünk a korán induló 

vonatra. Az autóbusz igénylé
séhez mindenkitől ossze ,s 
szedték a két forintot. A pénzt 
azonban visszaadták. mert az 
autóbusz csak 4,60-ért lett vol
na hajlandó kivinni a jelent
kezőket a három km-re levő 
állomásra. fgy aztán az idős 
és beteg emberek kénytelenek 
voltak még korábban felkelni, 
hogy gyalogosan is elérjék a 
vonatot. 

Talán volna lehetőség a be
utaltak állomásra szállításának 
kedvezőbb megoldására? 

Boros Zoltán 
Szombathely 

Rokonok, ismerősök nélkül...? 
�it kezdjek ezzel a sok pénz
zel . . .  

Lám, egy kis törodéssel 
mekkoi-a örömet szerez.het
nek azok, akik olykor-olykor 
felkeresik a nyugdíjasokat . . .  1 

Bognár Károly 

lista közössége, a Landler, a 
József Attila és a Táncsics 
brigád is nagyban hozzájárul 
a határforgalom zökkenőmen
tes lebonyolításához, ugyan
akkor a saját állomásukra vo
natkozó vállalásokat is túl
teljesítik. 

Sajnos, a MAV-ról tavaly 
kilépett 4862 vonat kocsijai
ból több mint 16 OOO vagont 
műszaki hiba, rakomcfnyl'.gn
zítás, kereskedelmi hiányosság 
miatt visszautasítottak a To
mán vasutasok, ugyanolyan 
jogosan, mint azt az 1114  el
terelt (nem Curticin át érke
zett) hazatérő üres kocsit és 
1678 „vizsgálati jel !�rt"
nak minősített OPW-vagont, 
amelyeket már jóval koráb
ban a mi vonalainkon észre 
kellett volna venni. A kocsik 
kisoro7-'sa fölösleges többlet
munkát okoz, ugyanakkor az 
említett vagonok visszavonta
tásához nem kevesebb, mint 
negvven 140 tengelyes vonat
ra volt szükség. Ez is mutat
ja, hogy a határállomások 
for!lalmát más állomások. szol
gálati helyek munkája meny
nvire neh'!zítheti. va{(v ént:>en 
könnyítheti. Pacz József 

közé személyesen e11enórizni 
az;t a három vagont, amelye
ket tojással kellene megrakni, 
olaszországi exportküldemény
ként. A kocsikat azonban nem 
találta megfelelőnek, így 
újabb kocsik kijeiöléséről 
gondoskodott. 

Az első váeány m�hosszab
bításáná! ta,1álható töltőhelyen 
érdekes látványt nyújtanak a 
sokswz hektoliteres óriási 
hordók és a váe:ány mentén 
kíevózó vastag tömlők. Siste
regve telnek a tartályok, köz
ben - mint finoman irányí
tott biliárdgolyók - lassan 
érintik egymást a beállított ko
csik. A közelükben valóságos 
hegyeket képeznek az üres 
üvegekkel rakott ládák. majd .a 
nagypalackozóban megcsodál
tam, miként töltik, címkézik, 
!lranylrupakkal és pántlikával 
díszítik a márkás magyar bor
ral telt üvef!ek tíz- és százez
reit az ördöngős, szüntelenül 
mozgó gépek. 

Megbízható partnerek 

- Naponta 250 OOO üveget 
töltünk meg szürkebaráttal, 
kéknyelűvel, tokajival, tolcs• 
vaival és egyéb tájjellegű bor• 
Tal - kapom a pon<tos adatQt 
a borfor<talmi vállalat egyik 
dolgozójától. 

- Negyedmillió üveg! - is
métlem a számot bólogatva, 
mire a vállalat embere ezt 
mondja: 
- Valóban sok, de szerencsé
re kitűnő munkatársaink, 
megbízható partnereink a vas.. 
utasok. Kiváló együttműkö
déssel elvégezzük a reánk há
ruló, az országnak jó hirt és 
valutát szerző kereskedel.ml 
feladatokat . . .  

Gergely József 

Nyírlak - akárcsak Nyirád -
nem a Nyírségben hanem a 
Dunántúlon. a c�lldömölk
tapolcai vasútvonal mentén 
fekszik. Mirol nevezetes Nyír
lak, ez a térképen vagy a 
nagylexikonban sem található 
aprócska település ? Semmi 
különösebbről, ha csak azt !------------------------------------------

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
nem említjük. hogy dr. Tará
nyi Ferenc volt főispán és 
földbirtokos egykori rez.iden
ciájában most magányos, idős 
embereit szociális otthona mű
ködik. 

S vajon ki tudhatná ezt job
ban a Sümeg állomáson dol
gozó vasutasoknál, akiknek 
küldöttsége - Mérnyei Sán
dor állomásfőnök és Pajor Er
zsébet személypénztáros, a 
szakszervezeti bizottság gazda
sági felelőse - nemrég meg
látogatta a jóhlrű intézményt. 
Megtudták ugyanis, hogy há
rom olvan nyugdíjas vasutas 
él az otthonban, akiknek sem 
rokonuk. de még közeli isme
rőseik sincsenek már. Neldk 
vitték el az állomás dolgozói
nak ajándékait. s megkérdez
ték az� is. hogv miben lehet
nének segítségük.re a jövőben. 

- Mindenünk megvan eb
ben a kastélyban - han!(zott 
a válasz -, de a szeretetet 
szfoesen fogadjuk . • .  

A szeretet hangján folyta
tott beszélgetésből persze sok
minden kiderült. Többek kö
zött az is. hogy az otthonban 
lakó özvegy Erdész Istvánné 
rée:i tagja az Első Vasutas 
Biztosító és Segélyező E<:!ve
sületnek. A láto<'atók felhív
ták az eevesület figyelmét er
re a körülményre, s kérbé-k : 
utal1on ki részére szociális 
segélyt. 

- Képzeljék - újságcilta 
később a néni -. hozott a 
tl'l�táq nQkem 300 forintot. 
Hirtelenében nem is tudom, 

Víz.szintes: 1. Egyre több mun
kafelajánlás történik. e két ese• 
mtJny tiszteletére. (Folytatás-a a 
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49. Szoros (francia) . 61. Vissza : 

nem von felelősségre. 52. A cink 
kémiai jele. 53. Női lakosztály a 
mohamedánoknál. 55. Zene tele. 
56. Az arzén vegyjele. 58. Francia 
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kozmetikai márka. 60. • • • Károly 
(1833--1904), festőművész. 62. Ki
mondott betú. 63. Székesegyház. 
65. Asvány, más nevén jégk6. 66. 
Paraszt. régies kifejezéssel. 67. 
Cári rendelet volt. 69. Eső kéthar
mad.a. 70. Y. R. 71. . • •  de Vega 
(1562-1633). spanyol drámaíró. 

Filggilleges: 1. Rangjelző. 2. 
Megszűnt francia méltóság. 3. 
Nem ül. 4. Fedd. 5. . . • Ataturk, 
töröl< államférfi volL 6. Régi gll
rög pénz. 7. Színművészünk csa
ládi neve. 8. Finom tészta. 9. 
Azonos betűk. 10. Tüskés rovar• 
evő állat. 11. Fontos táplálékunk ... 
17. Az ezüst vegyjele. 18. Hangta
lan tan. 21. EurópaJ nép, 23. A tea 
hatóanyaga. 25. I. e. VI. században 
élt görög Uriltus. 27. Férfinév. 29. 
Görög mitol6gial alak. 31. Latin 
anya. 32. Vörös szfnü, nemes ko
rund. 34. Mint 34. vfzszintes. 35. 
Európai nép. 37. Ide is lehet dob• 
nJ.. 38. Heves megyei község. 44. 
. . . . Jenny (1820-1887), világhírű 
svéd énekesnő. 45. Testrész. ◄7. 
Less t 49. Egy európai fjváros la
kója. 50. Baranya megyei község. 
53. Hegy a Slnal-!élszlgeten. 54. 
Francia selyemszövet (u=•) . 57. 
Nem hamarosan. 59. Igt?vé�zOdé;;!;. 
61. Azonos mássalhan�zók. 62. 
GOrllgkelett pap. 64. Nem ez. 88. 
Levegőszennyező. 68. Hangtalan 
za1. 71. 'enekló hang. 

BekQJdend6 :  vl,szlntes 1. <!!s 
f{lggOleges 20 Beküldési batárldil: 
1974. 10.nius 10. 

Az ellizö keresz.trt--Jtvény helyefJ 
me�fejterse: A szakszervezeti jog„ 

kéovl.selet hatékonyabb működte
té�-e. 

t;l,:y-egy k<lnyvet nyertek az t974. évi 8. számunkban meg'etent k�resi:tr�Jni�1,v hPIVt>!'-1 me,o-feife„ s�ért. Acs Edit 8840. Csurq(Hlllo,. m�s. Bóta Margit 3�49. Nagyvisnyó, Ady E�dre út •fi Válv1 Dl"zc:6 1128 Budape-c:t, Bö�7örmén"-! út U-15. v. 1. Bodonvi Jfi7.sefn� :l'70f't Ki::nincb91"'f"Hca. MÁV-tr.1,;� 20. R""-5 Korne 7351, Máza vasútállomás. 
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AVATÓ ÜNNEPSÉG A SZŐNYI ÚTON 

Új otthont kaptak a BVSC asztaliteniszezői 
Öröm és büszkeség, fény és 

-ragyogás . . . Röviden így fog
lalhatjuk össze azt a másfél 
órá•s kis ünnepséget, amelynek 
május 6-án, a Szónyi űti 
sporttelepen mi is részvevói 
voltun,k. Felavatták az ország 
elsó asztalitenisz-csarnokát! 
· Már jóval az ünnepség kez
dete elótt nagy volt a sürgés
forgás a vasutas asztaIHeni
szezók körében. A BVSC já
ték<JSai. akik néhány napp,il 
űj ottl1onuk átvétele clót:t 
14:11 arányban legyőzték a 
Bp. Spartacust és a bajnokság 
élére kerülte!c, szép ('gyenru
hájlllkbatn á�v�tték a házigaz
da szerepét. A veJ1dégek kö
zött ott voltak az OTSH, a 
SZOT, a Magyar Asztaliten,isz 
Szövetség, s a bázisszervek 
képviselói. akik örömmel tettek 
eleget a meghívásnak. Németh 
Imre, a Népstadion főigazga
tója, a szakemberek kritikus 
15zemével méregette a 18X36 
méteres csarnokot és nem áll• 
ta meg szó nélkül : ,.Gyönyörú 
lett ez a létesítmény, büszkék 
lehetnek -rá a vasutasok!" 

Közben már csaknem telj�
zen megtelt a csarnoik előte
re, a fotóriporterek is mun
kához látta.le, minden i,rány
ból felvételt készítettek a SZ2P 
sorban elhelyezett 14 asztal
ról, amelyek közül 10 a volt 
világbajnoki ezüstérmes Schő
ler nevét viseli. 

Berecz Zoltán, a BVSC ügy
vezető elnöke üdvözölte a 
megjelenteket, a hatmillió fo
rint költségvetéssel épült csar
nok létrehozását biztosító fel
sóbb szerve1c kép-viselőit, s a 
klub világhírű asztalltenisze
zóit. Ezt kwetóen Szab6 An
tal, a Vasutasok Sza.1iszerveze
tánek főtibkára, az asztaJite
ni·=port barátja és támogató
ja mondott rövid beszédet. 

- Örömmel adjuk át ren

deltetésének az új csarnokot, 
amely nemcsak a vasutas, ha• 
nem az egyetemes magyar 

átadja rendeltetésének az asztalitenisz
csarnokot. 

sportban is az első ilyen ön
álló asztalitenisz-létesitmény 
- haingsűlyozta. - Most a 
szalcosztály vezetóin, edzőin, a 
;iá.tékosolcon a sor, hogy meg
mutassák, nemhiába kapták 
ezt a szép új otthont. 

S amikor Szabó Antal el
vágta a kéo!c-fehér szalagot, 
nagy taps köszöntötte a hiva
talos me�y-itásnak ezt a pil
lanatát. Kelen Bél.a, a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség elnöke 
ugyancsak büszke arccal 
mondta : ,.A csarnok bázisa 
lehet nemcsak a BVSC szak
osztályának, hanem előrelen
dítheti a sportág további fej
lődését is." 

Valóban segítheti, mert itt 
reggeltől esbig a tehetségek 
tucatjai kapnak lehetőséget, 
hogy gyakoroljanak, ismer
kedjenek meg a sportággal, 
amelynek szövetsége idén ün
nepli 50. születésnapját, s a 
fél évszázad alatt sikert si
kerre halmozott. Gergely Gá-

(Farkas József felvétele) 

bor európa-bajnoki ezüstér
mes - éppen awn a napon 
kapta meg Börzsei Jánossal 
együtt az J:::rdemes sportolói 
jelványt és oklevelet - a Ha

rangi Sándorral tartott bemu
tatón ízelítőt adott a mai kor
szerű asztaliteni,szból. És ami
kor a bajnokok elhagyták az 
asztalt, a jövő reménységei 
máris elfoglalták ,,helyüket", 
s az elsó napon k'és6ig pattog
tak az asztalokon a kis fehér 
kaucsuk labdák. 

Az ünnepség nagyszerű 
hangula!át még fokozta Mol
nár Györgynek, a szakszerve
zet titkárának, a BVSC elnö
kének a bejelentése, hogy a 
klub a magyar asztalitenisz
sport segítése érdekében a 
csarnok használatát a váloga
tott csapatnak is felajánlja! 

,,Naguszerű ajándék ez öt
venéves szövetségünknek'' -
válaszolta a bejelentésre Hor
váth Tibor főtitkár. 

Kozák Mihály 

Két évtized a BVSC-ben 
Bemutatjuk Gyero Csabát, a BVSC vízilabdacsapatána.� kapitányát 

A Déli pályaudvar területén, 
a sínek mentén áll egy épület. 
Rendeltetését tábla hirdeti : 
MAV Aaatfeldolgozó Főnök
ség. Itt kerestem fel Gyerő Csa
bát, a.kit az uszodák világában 
Gyerő II-nek ismernek. A 32 
éves sportember a BVSC OB 
I-es víziilabdacsapaitá.nak ka
pitánya. 

Sportpályafutása nem szok• 
ványos. 1954-ben úszóként 
kezdte, de három évvel ké
sőbb Laki Károly, az ismert 
szakember áthívta a pól66ok
hoz és az ő keze alaitt kezdett 
vízilabdázóvá formálódni. 
1960-tól tagja lett a )3VSC el
gő csapatának és mind a mai 
napig egyetlen bajnoki mérkő
zésről sem hiányzott. 

1966-ban Katona András, a 
Konrád fivérek és Molnár Ró
bert mellett Gyerő Csaba is 
oroszlánrészt vá1lalat a baj
nokság megnyerésében. Oly
annyira, hogy a tehetséges 
hátvédre a válogatott szakve
zetői is felfigyeltek. Ezután 49 

alkalommal a legjobbak között 
is bizonyíthatta tudását. 

!gy lett Európa-bajnoki 
ezüstérmes, szerepelt a mini 
VB-nek beillő Jadran Kupán 
második helyet elért csapa,t
ban. Részt vett az előolimpián 
Mexikóban és még számos ha
zai és nemzetközi sikernek 
volt részese. 

Közben min� MÁV-öszt1Y.n
díjas, elvégezte a Múszaki 
Egyetemet. 1967 óta jalenJ.egi 
munkahelyén dolgozik. Ezzel 
vissza is kanyarodJtunk a má
ba. 

- Ozy tudjuk, hogy mun-
kahelyén számítástechnikai 
munkakörben dolgozik. 

- Egészen pontosan számí
tástechnikai ügyintéző, vagy az 
új egységes elnevezés szE?1'int 
munkatárs vagyok a szervező 
csoportban - magyarázza. -
Hivatásom újabb és újabb ís
mereteket követel, ezért folya
matosan képeznem kell ma
gam. Ezen a munk1tterülete1> " 
munka és a tanulás szétvá
laszthatatlan egymástól. Sze
rencsére fónökeim és munka
társaim minden segítséget 
megadnak, hogy a tréningek és 

a mérkőzések mellett a mun
kahelyi feladataimat is mara
dékbalan1.1l el tudjam végezni. 

Ha már a múlt és a jelen 
szóba kerül, óhatatlanul be
szélni kell a jövóről is. 

- Addig játszom, rtmíg a 
csapatnak szül'5ége van rám, 
de utána sem akarok teljesen 
hátat fordítani a sportnak. 
Gyerekekkel akarok foglalkoz
ni, akiknek tapasztalataimat 
átadhatom. i:::s van még egy 
tervem, egy ifjú hölgyet, a 
ki-slányomat szeretném megta
nítani úszni. 

Ha teljes képet akarnék fes
teni Gyerő Csabáról, ide kí
vánkozik még két vélemény 
i,s. 

- Szerénységével, magatar
tásával Csaba példaképe lehet 

minden ifjú sportembernek. 
Munkáját mindig lelkiismere
tesen, pontosan végzi. Sikerei
re mindannyian büszkék va
gyunk - mondotta Sztanó Jó
zsef szervező csoportvezető, 
aki Csaba munkahelyi főnöke. 

Babarczi Roland vezető ed
ző így nyilatkozott : 

- Játéktudása, tapasztalata 
nagy hasznára van csapatunk
nak. Még sokáig számítunk 
Tá. 

Amikor találkozónkat meg
beszéltük, félig tréfásan, félig 
meglepődve megkérdezte „mi
vel szolgált rá", hogy írok ró
la? Remélhetóleg, röviden vá
wlt sportpályafutása választ 
a dott a kérdésre. 

Külkey Attila 

Gyeró Csaba, a csapatkapitány. 

Avar István színművész 

a Landler szocialista brigád�lubban 
A közelmúltban a Landler 

Jenő műszerész szocialista 
brigád vendége volt a műve
lődési ház szocialista brigád
klubjában Avar István, a 
Nemzeti Színház művésze, or
szággyűlési képviselő, akinek a 
társaságában megjelent Doba 
Ferenc, a Nemzeti Színház 
párttitkára is. 

A munkás-múvész találkozó 
keretében nagyszerű, baráti 
hangulatú beszélgetés bonta
kozott ki. A kérdések csakúgy 
záporoztak, de Avar István 
állta az ,.ostromot", válaszai 
igen érdekesek, elgondol
koztatóak voltak. Elmondta, 
hogyan történik egy szerep 
formálása, a szereposztástól a 
bemutatóig. Beszélt a film 
szinkronizálásáról. Kifejtette, 

hogy milyen nehéz feladi:t 
egy-egy külföldi művész ala_k1-
tásához magyar hanggal ugy 
hozzájárulni, hogy a szinkron 
tökéletes legyen. 

A baráti találkozón a bri
gádtagok ajándékkal kedves
kedtek a művésznek és tiszte
letbeli brigádtaggá választot
ták, amit örömmel fogadott. 

A talállcozó végén még egy 
rövid beszélgetésre is sor ke
rült, melyen részt vett Doba 
Ferenc. a Nemzeti Színház 
párttitkára, Simon László, a 
Landler .Járműjavító szb-l:t
kára. Sándor Géza, a művelő
dési ház igazgatója és amelyen 
elhatározt:ik, hogy a közeljö
vőben megalakítjnlc a üzem
ben a Nemzeti Színház Bará
ti Körét. 

- Váróhelyiség épül Szóny• 
ben. A vasútállomáson kerítés 
v álasztia el egym.ástól az át
menő fővágányokat. Az uta
soknak a Duna felőli olda:lon, 
rossz idő esetén ls a szabadban 
keNett várakozniuk a vonatra, 
mert a község felől \"Ml a fel
vételi épület. A nagyközség ta
nácsa közfuen a budapesti igaz
gs.tósággaJ, két részból álló vá
róhelyiség épí�t hat.ározAa 
el a Duna felőli oldalon. 

Kivá.ló ifjúmunkások. 
Nagykanizsa állomáson tíz fia
tal vasutas vett részt a kiváló 
dm elnyerá.--ért indított moz
gal-omb:a.n. Közüliük 4-4 fiata.l 
a Szaikma Ifjú Mes:tere, illetve 
a Kiváló Ifjűmunkát.l, ketten 
pedig a Kiv.áló Ifjú Sza•!�mun
kás címet nyerték el, a vele já
ró pénzjutalommal. 

- :16 évi szolgálat után nyu
galomba vonult Andor Ferenc, 
a tapolcai vontatási főnö� 
főmozdonyvezetője. A kiváló 
sza.kembert úgy ismerték, hogy 
sohasem maradt „fekve" a 
gőzmozdonya, ami azt jelentet
te, hogy mindig betartotta a 
menetrend vastörvényét. Ami
kor egysrer megkérdezték tő
le, minek tulajdonít.ha-tó ez, 
szelíden annyit válaszolt: érte• 
ni kell a tüzeléshez. 

- A lillafüredi erdei kis
vasúton, május 4-én életbe lé
pett a nyári menetrend. A 
Miskolcról Lillafüredre és a 
Garadna-völgyében fekvó 
Pisztráng01S-telepi.g köziekedó 
erdei vasúton hétköznap 4, va
sárnap és ünnepnapokon 8 vo
natpár szállítja az utaooka!t. 

Avar István a színészi hivatásról beszél - Elismerés a legjobbaknak. 

MAJUS 27-TÓL 

Nagykanizsát és Zalaegerszeget 
is bekapcsolják a konténer-hálózatba 

Eger vasúti csomópont a múlt 
évben véo.,zett eredményes 
munkájáért dicséró oklevél el
ismerésben részesült. Az okle
vél átadása ai1kalmából rende
zett ünnepségen 25 vasut.ru; ka
pott Kiváló Dolgozó oklevelet. 
13 szocialista brigád megkapta 
a jelvény arany, ezüst, illetve 
bronz fokozatát, 4 fiatal a Szak
ma Ifjú mesbere, 10 pedig Ki
váló Ifjúmunkás elismerésben 
részesült. 

A MÁV konténerfejlesztési 
programjában legutóbb április 
2-án Salgótarjánt kapcsolták 
be az országos hálózatba. Ez
zel 13-ra növekedett a hazai 
konténert feladó, illetve fo
gadó állomások száma. 

A vasűt szállítótartályos fu
varozásának fejlesztése ezzel 
természetesen nem fejeződött 
be, mert május 27-én ismét 
két várost, Nagykanizsát és 
Zalaegerszeget is bekapcsolják 
az országos konténerláncba. 
Ettől kezdve ebbe a két vá-

Lakáscsere 

Elcserélném egyszobás (elő
szobás, konyhás. kamrás filrdö
szobás) zöldövezeti, 214 forint bé
ni. Zl1gl1get legs1.ebb helyén fek
vó komfortos lakásomat hasonló, 
de nem magaslati helyen levő 
budapesti lakásra, betegség miatt. 
Cúnem: Martényi Pál nyugd!jas, 
Bp. XII„ Remete u 18. fszt. 3. 

- Bag megállóhelyen levő szol
t?álati lakásomat - 2 szoba, mel
[ékhelyiségek, valamint 400 né�y-
szögöl gyUoölcsös elcserélném 
budapesti lakásért. 1:rdekllSdnl le
het: 83-21-es telefonon 8-15 óra 
között. 

- Budapest központi helyén l•
vc5 2 szobás. komfortos lakásomat 
elcserélném vasutas dolgozóval 
másfél, esetleg egy szoba komfor
tos lakásra Budapest termetén. 
Cim : Neudlein Ernő, 1155 Buda
pest, XV., Bem u 2. 

- Budai 1 szoba komfortos 111.

kásomat �1c$erélném óbudai va�y 
zúgligeti 1 szoba komfortosra. 
MAV alkalmazottal. :E:rdek16dnl 
lehet : hétfőtől pénteldg a 358-509 
telefonon. 8,30-15,30 óra között. 

- Elcserélném budai 1 s1.oba 
komfortos lakásomat (Óbuda 
vagy Krisztina) szoba-konyhás, 
vagy �arzonra csak vasutns�al. 
!!:rdeklődnl lehet : hétföt61 pénte
lclg a 358-599 telefonon, 8,30-15,30 
óra között. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti : a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő : Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
Szerkesztőség: 

1068 Bpest, VI., Benczúr u. 41. 
Telefon városi 229-872 

üzemi 19---77 
Kiadja és terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Budapest, VII„ Rákóczi út 54. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó : Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
igazgatója 

Csekkszámlaszámunk: 
:MNB 216-11 859 

Szikra Lapnyomda 

rosba is naponként érkeznek, 
Illetve indulnak konténerszál
lítmányok. 

Az első szállítmányban Jó
zsefvárosból mosószereket, ru
hanemúeket, műszaki árukat, 
étolajat, visszafelé pedig pa
lackowtt bort, tv-képcsöve
ket, villanyégőket és öblös
üveg árukat küldenek a fuva
roztató){. 

A konténerek házhoz szállí
tását ez esetben is a MA V a 
helyi Volán Vállalattal együtt
működve bonyolítja le. (s.) 

A szerkesztóség üzeni 

Sepsl Gyula, Pál István Mis
kolc ; Mándi ty Istvánné Orosz
lány ; D. Tóth Sándor Kecskemét: 
Kocsis Sándor Karcag ; Sztrókay 
József Abony; Pintér Lajos Vác
rátót ; .l\llurányt Tibor Bánréve ; 
Sziládl Sándor Szeged; Pacz .Jó
zsef Curtici ; Halász István Zá
hony ; Szücs Ferenc Hatvan:  Bog
nár Károly Tapolca ; Bódogh Ml,
hály Dombóvá r :  Várfalvy Gyula 
Nagykanizsa : leveleiket lapunk 
anyagit.hoz felhasználjuk. 

Földi .József Szolnok : Boldizsár 
Gyula Békésc:c.aba ; Nagy Zoltán 
r..yőr : leveleiket illetélrns helyre 
továbbltoUuk. 

- Családi est. Nagykanlz�án. 
A csom.5pont nyugdíjas helyi 
csoportjának vezetooége a 
gazdasági és mozgalmi szer
vekkel közösen vaC90rával egy
bekötött családi estet rendezett 
a nyugdíjas vasutasok részére. 

Tlze.nnégy motorvonat 
készül a Görög Államvasutak 
rendelésére a Ganz-MÁV AG
ban. Az erről szóló szerződést 
a közelműlt napokban írták 
alá a magyar vállalat és a 
görög vasutak képviselői. Az 
1975-ig szállítandó motorvo
natok és a szükséges pótsl
katrészek értéke 8 millió dol
lár. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer• 

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 18. számból: 103800/1974. A 
Magyar Allamvasutak forgalmi 
rendszámmal ellátott közúti gép
járműveinek használata. 

Vasutas dolgozók hozzátartozóit, 
borátoit, ismerőseit várjuk 

FEL VÉTEL RE 

Vosútviflomositási munkáinkhoz 
felveszünk 
vasipari szakmunkásokat. 
segédmunkósokot. 

Mühelytelepünkre: 

Rákos állomásra. 

Jó kereseti lehetőség, 
óllondó szabod szombat. 

MÁV VILLAMOS FELSÖVEZETjK 

ÉPÍTÉSI FÖNÖKSÉG 
Budapest X., Kóbónya- Felsó pu. 



SOPRON-GYSEV: 

Épül az állomás 

új felvéte�i 

épülete 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A G�SEV vendéglátó szol
gálata március 15� vette át 
a soproni határátkelőt. Az 
épület mögé 80-100 szemé
lyes büfét építtet. A terveket 
már készíti a GYSEV tervezó
a;oportja. Ezt a beruházást az 
ünnepi hetelcre szeretnék át
adni. A határátkeló irodai he
J.yiségeiben jelenleg nincs han
gosi tási leh et65ég, ezen is vál
toztatni akarnak, mert az uta
sok tájékoztatása a határát
keló forgalmának egyik alap
:vetó felté-rele. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Pécsi tervek 

A GYSEV-állmnás építkezé
"e is megkezdódött Sopron
lban. Az építóipani vállalat és 
az alvállalkozók hamarosan 
befejezik a közmúkiváltást. 
J!:z év második felében az ala
pozást és a felvételi épület 
szerkezeti építését kezdik 
meg. 

a népesedéspolitikai határozatok 

megvalósí�ásának segítésére 
Három éve épül Sapron ke

·leti rendezópályaudvara. A 
vasútépítési munkákat a cell
dömölki építési főnökség, a 
magas építményeket pedig a 
Győr-Sopron megyei Allami 
•Építőipari Vállalat dolgozói 
végzik. A 9 vágányos rendezó
és rakod·5 pályaudvaron két
szer hatvantonnás vágányhíd
mérleg is lesz. Erre a pálya
udvarra telepítenek egy 2600 
négyzebméter alapterületú fe
dett vámraktárt is. amely· 
közúton és vasúton egyaránt 
megközelíthetó. 

A rendezópályaudvar az év 
végére készül el. 

A SZOT Elnöksége, amikor 
meghatározta a népesedéspoli
tikai célkitűzésekből adódó 
szakszervezeti feladat.okat, fel
hívta a szakszervezeti sz.ervek 
figyelmét arra, hogy dolgozzák 
ki a célkitúzések végrehajtá
sát segítő intézkedési terveiket 
és azt rendszeresen ellenóriz
zék. 

A pécsi területi bizottság 
társadalombiztooításl bizottsá
ga a közelmúltban felmérést 
végzett, melyből kitűnik, hogy 
a múlt évben - az elózó esz
tendőhöz viszonyítva - 32.1 

százalékkal csökkent a gyer
meggondo:::ási segélyt igénybe 
vevők száma. 1972-ben 240-en, 
1973-ban csak 163-an vették 
igénybe a segélyt. Nem emel
kedett a háromgyermekes csa
ládok száma valamivel több 

a négygyermekes család, mint 
egy évvel korábban. A több· 
gyermekes vasutas családok 
száma viszont csökkent. 

A társadalombiztooításl bi
zottság örömmel állapította 
meg, hogy a vasutas gyermek
intézmények egyre korszerúb
bek, szebbek. Ez annak is kö
szönhető, hogy a s-z.ociallsta 
brigádok patronálják az óvo
dákat, s a brigádtagok - sza
bad idejüket feláldozva - so
kat dolgoznak azért, hogy a 
gyermekek jó körülmények 
között lehessenek. 

a vasútnál dolgozó édesanyák 
közül sokan azért nem veszik 
igénybe a gyermekgondozási 
segélyt, mert tartanalc attól, 
hogy a három év kiesés a 
munkából szakmailag hátrányt 
jelent. Ezért a szakszervezet 
most azt szorgalmazza, hogy 
biztosítsák a gyermekgondozá
si segélyt igénybe vevó nók 
szakmai továbbképzését a 
gyermekgondozás évei alatt 
is, ha azt a szülési szabadsá
gon levő édesanya igényli. 

A területi bizottság a közel
m_últban úgy ha tározott: to
vabb kell folytatni a gyermek
intézmények korszerűsítését 
é� lehetővé kell tenni, hogy d 
tobbgyermekes családok gyer
mekei az elhelyezésnél előnyt 
élvezzenek. Ugyancsak előny

-------------------------- ben részesítik a lakások elosz

Arról i6 szó esett, hogy a 
vasutas szülök gyermekeivel 
foglalkozzanak többet a vas
utas sportegyesületek, s a vas
utas művelődési házakban le• 
gyenek rendszeresek a gyer• 
mekfoglalkozások. Vezessék be 
� pályaválasztási tanácsadást, 
ismertessék meg a felnövekvó 
nemzedékkel a vasutat, a vas
utas munkahelyeket, hogy mi
nél többen lépjenek szüleik 
nyomdokába -, válasszák 
élethivatásul a vasutas életet. Üj lehetőségek a politikai oktatásban 

A 
Az 1973/74. évi szakszeryezetl polifi_kai oktatás végetért. 

t:ipasztal_atok, a foglalkozasok eredmenyeinek feldolgozása 
a k�vetke_zo nap9k feladata. Ezzel párhuzamosan hozzá kell ;?gru a kove_tkezo oktatási év elő._észítéséhez. újabb erőfeszí
esre 1� szükség1 hogy a bizalmiak és a propagandisták, 

megfel�lo agitác1os érvek felsorakoztatf.sával meggyózzék a 
dolgozokat a politikai oktatás j .l<:ntőségéről. 

Az 1974/7�-�s oktatási év.e való felkészülés differenciál
ta�b �unkát tge_nyel. !ndokolja ezt az a körülmény, hogy az 
�lözó e"'.e10ez_ v1szony1tva sok a vütozás. Ezekről a tartalmi 
es techm�a1 valtozásokról tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Az els� és Iegfonto_sabb változás az előzóekkel szemben az, 
h?gy a barom témako� mellé negyedikként „A bejáró dolgo
zok_ politikai konzultaciója" címú elóadássorozat. ötödikként 
pedig a „Szakszervezeti ifjúsági fórum" címú témakör kerül 
a vála�ztási l�hetóség�k közé. Célja, hogy azokon a helyeken, 

ahol kozlekedesi nehezségek mia•t a bejárókat eddig nem 
l�hetet� _semmiféle politikai oktatisba bevonni, most Iehetó
seg nyllik arra, hogy részükre konzultációs foglalkozá6okat 
szervezzenek. Ezen a tanfolyan.on egy alkalommal két tém:H 
lehet feldolgozni, s így tulajdonképpen három foglalkozáson 
megvitatható az egész anyag. 

A „SzaksZE;rvezeti ifjúsági fórum" a napi munkába újon
nan bekapcsolódott, a szakszervezeti élettel ismerkedó fiatal 
munkások mozgalmi és munkahelyi életbe való beilleszkedé
llének megkönnyítését szolgálja 

tásánál és a lakásépítési köl
csönök elbírálásánál a több 
�i·ermek nevelését vállaló szü
lők lakásproblémáinak megol
dását. 

Azt is megállapították, hogy K. L, 

Háromnapos vezefőfovábbképző 

a vontatási telepek irányításáról 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület vasútgépészeti szak
osztálya és székesfehérvári te
rülelll sze

0

rvezetének vasútgé
pészeti szakcsoportja, amely 
amely eddig is számos ti:núje
lét adta annak, hogy szívén 
viseli a vasút problémáit (leg
utóbb annak megvitatására 
rendezett ankétot. miként já
rulhat hozzá a vasút a kÖr• 
nyezetvédelemhez) május 21-
23 között sz.emináriumot ren
dezett Balatonvilágoson a 
vontatási telepek korszerú ve
zetése és irányítása cí.mmel. 

tudomány legkorszerűbb is
mere:einek birtokában a ve
zetési színvonal 'emelé
sével, az információs és a 
döntési rendszer állandó tö
kéletesítésével támasszák alá 
ut-asításaikat és azok vég
rehajtását. Ezt célozta a bala
tonvilágosi háromnapos sze
minárium is. Ennek a törek
vésnek a szellemében nyitot
ta meg az összejövetelt Mezei 
István vonatatási főnök, a 
KTE székesfehérvári területi 
szervezetének titkára és en
nek megfelelóen tartotta meg 
a bevezető szemináriumi fog
lalkozást Maráz Béla, a 7. 
szakosztály vezetóje a vonta
tási telepek kors:lerú irányí-
tásáról. A három napon 
naponta két-két előadás 
hangzott el. mindegyiket kon

Felújítják 11 nemzetközi lővon11/11kat 
Szombathelyen ü'éseztek 

a KGST közlekedési munkabizottságai 

Május 8-tól 12-ig Szombat- Az ülésszak második felé-
helyen tartotta hatodik együt- ben a két szekció külön-kü• 
tes ülését a KGST Közlekedé- lön tanácskozott. A vasúti 
si Állandó Bizottságának és a járműipari szekció főleg mun• 
Gépipari Állandó Bizotbságá- katervek kidolgozásával, a 
nak Vasúti Járműipari Szek- vasúti szekció pedig a szocia
ciója. Az ülésszakon bolgár, lista gazdasági integráció 
cseh, német, lengyel, jugo- komplex programjának végre. 
szláv, kubai, szovjet, mongol, hajtásával foglaikozott. Kidol
román és hazai szakemberek, gozta a KGST-tagállamok 
é' sszesen százan vettek részt. nemzetközi vasúti fővona1ai-

Az ünnepélyes megnyitót a nak pálya- és állomás-rekon.st• 
vendéglátó házigazda, dr. rukciós programját. Ez hazán
Horváth Lajos, a swmbathe- kat különösen érinti, mivel 
lyi igazgatóság vezetóje tar- vasúti fóvonalaink Európa 
totta. Beszédében megemlé- közepén fontos tranzitutak és 
kezett a KGST 25. évforduló- az úgynevezett „forditóko· 
járó!. rong" szerepét töltik be. Több 

Az öbnapos programban intézkedést hoztak a határát-
számos olyan kérdés egvezte- kelöhelyek forgalmának, a 
tése szerepel-t, amely jelentős külkereskedelmi áruszállítá• 
a vasúti közlekedés fejleszté- soknak a meggyorsítására. 
se, korszerűsítése, nagy telje- Rögzítették 1975-76-ra a vas• 
sítményű járművekkel való úti közlekedés műszaki-tudo
el!átása szempontjából. Pél- mányos együttműködés prog• 
dá.ul egyeztebtJék a vasúti te- ramját. Ezenkívül a részvevők: 
herkocsik szabványosítását, a meghallgatták a korszerú pá
vasúti személykocsiik átvételi lyaépító gépek prototípusai• 
feltételeit. a 200 kilométerig nak kísérleti eredmémyeiról 
terjedó sebességgel közlekedő szóló beszámolót, s döntöttek 
vasúti járművek fejlesztésével néhány új vegyi áru szállitá• 

kapcsolatos követelményeket. sd feltételeiről. 

Az együttes ülés jegyzőkönyvét május 16-án magyar részről 
Szücs Zoltán vezérigazgatóhelyettes írta alá 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A Xl. pártkongresszus tiszteletére 

Szocialista szenődés 

a MÁV Péceli Tová/,/,kezelő Kórházzal 
Az északi jármújavító szo- virágház lakatos, hegesztő és 

ciali6ta brigádjai a Xl. párt- egyéb munkáinak elvégzéséből. 
kongresszus és hazánk felsza- A kórházban dolgozó bri-
baduLása 30. évfordulója tisz- gádokkal nemcsak munka 
teletére elsők között kezde- közben talMkoznak. hanem 
ményeztek szocialista munka- közösen alakítják ki a kultu
versenyt. A brigádok többsé- rális programot is. Ez � ,ben 
ge azóta kiegészító vállaláso- két esetben látogatnak el 
kat. újabb munkafelajánláso- színházba, egy alkalo=al 
kat tett. Sajátos kezdemmye- társas kirándulást szerveznek. 
zést indított el a Máté Zoltán A kórház orvosai a brigád ré
vezette „Ságvári Endre" bri- szére két egészségügyi eló
gád. Elhatározták. hogy kü- adást tartanak. 

Másik fontos változás, hogy a „Társadalmunk idószerú 
kérdései", valamint a „Munkahelyi élet idószerú kérdései" 
tanfolyamokon a megadott kilenc elóadásból csak három a 
SZOT által kötelező feldolgozásra elő!rt téma, a másik hár
mat a fennmaradó hat témából lehet kiválasztani. .,A bejáró 
dolgozók politikai konzultációja" clmú tanfolyam az előzőek
ben megjelölt két tanfolyam három-három kötelezó feldol
gozásra elóírt hat témáját tartalmazza. 

Az elmúlt évek során nagyon sok hallgató részéról hang
zott el az a kérés, hogy szeretnék megkapni a kiadott tan
anyagot. Moot e�észen csekély anya�i áldozatvállalással er
re is lehetóség nyílik. A következő három elóadás anyagát tar
talmazó brosúrát 4,50 forintért minden hallgató megrendel
heti. A megrendelés formájára, módjára a szervezést végzó 
bizalmiak, valamint a szakszervezeti bizottságok adnak tá
jékoztatást. A tananyag birtokában a hallgatók felkészülhet
nek a foglalkozásokra, tartalmasabbá tehetik az anyag felett 
kibontakozó vitát. 

Aml!llt a címb51 Is kitün1k, 
a háromnapos összejövetel
nek vezetőtovábbképzés jelle• 
ge volt. Napjaink egyik leg
fontosabb feladata, hogy a 
iiazdasági vezetők, a vezetés-

lönböző szakipari munkált A megkötött szerzódés 
végzésével segítik a MAV Pé- mindkét fél részéről acra irá
celi Továbbkezeló Kórház or- nyul, ho,.ay a vállalás hasznos 
vosainak és egészségügyi C:ol- legyen, mind a brigádok, mind 
gozóinak munkáját. A felada- a kórház részére, melynek 
tok megbeszélése után szerző- eredményét elsősorban a gyó
désbe foglalták és vállalták, gyuló betegelc érzik m�jd. 
hogy a kórház területén 1 ·vő Máté Zoltán brigádvezető 
kerti padokat, székeket. aszta• elmondotta. hogy brigádja 
lokat felújítják és újramá:i:ol- nagy tisztelettel és figyelern

ják. Részt vállalnak a készülő mel kíséri az orvosok és az 

--------------------------------------- egés?.Ségügyi dolgozók mun-
káját, mely arra Irányul. hogy 

zultáció követte. 

A változások között kell megemlíteni, hMY a SZOT el
nökségének határozata előírja egy egységes „Oktatási napló" 
vezetését. A napló !>(,szerzése az alapszervezetek kötelessége. 
E naplóba a foglalkozások után a propagandisták bevezetik 
az elhangzott észrevételeket, érdemi javaslatokat, felvetett 
problémákat. A rendszeres vezetés révén biztosított a dolgo
zók politikai hangulatának figyelemmel kísérése. Lényegesen 
segíti a napló az !nfo::mációszerzést és az fgy szerzett problé
tnák!7 való reagálást. 

A módosítások a szakszervezeti politika! oktatásban évről 
évre jelentkezó fejlődést hivatottak szolgálni. A változások 
megismerése, a szervezó munkában való felhasználása a kö• 
vetkező ldéíszak egyik legfontosabb feladata. Az elmúlt évek
ben kialakult formák és módszerek változatlanok. A politikai 
oktatás.<,aJ kapcsolatos. a részletes teendóket tartalmazó fel
adattervet a vasutasok szakszervezete kultúrnevelési és 
sport.osztálya már elkészítette és azt a területi bizottságok 
rendelkezésér1> bocsátotta. 

A szak-szerve-zetl politikai oktatásban az·elmúlt évek so
rán elért eredmények köteleznek. A vasutas dolgozók minden 
évben példamutatóan kapcsolódtak be az oktatásba, számuk 
évről évre emelkedett. Az úiabb lehetóségek kihasmálásával 
a további sikeres munkát erósíthetjük. 

T. B. 

Találkozás Hortensia Allende asszonnyal 
A közelmúltban néhány na

pot hazánkban töltött Horten
sia Allende asszony, a tragi
kus sorsú chilei elnök f.elesé
ge. A szemelyét körülvevó ro
konszenv megnyivánulások 
legkülönbözóbb jeleivel talál
kozhatott. A fáradhatatlan, tö
rékeny asszony szinte ere
jét felülmúló energiával 
érv<?!, agitál, országról or
szágra Minden lehetó al
kalmat léhasznál arra, hogy 
súlyos helyzetbe került né
pének újabb barátokat, s 
még szél-esebb körú szolidari
tást szerezzen. 

Május 18-án a Külügyi Szál
lóban találkozott a Salvador 
A!lende nevét viselő szocialis
ta brigádok, kollektívák kép
viselóivel. A fogadáson meg
jelent Sebestyén Nándor, a:z 
Országos Béketanács főtitkára 
is. Erre a közvetlen, családi
as beszélgetésre kapott meg
hívást a MAV Anyagvizsgáló 
Fónökség Salvador Allende 

nevét viseló mozdonyátvevó 
szocialista brigádjának veze
tője, Tóth Péter és Rozsáli 
Oszkár, a főnökség párttitká
ra. 

Hortensia Allende meghatott 
szavakkal köszönte meg a 
kollektívák képviselői által át
adott üdvözleteket, ajándéko
kat, s a jókívánságokat, meJy
lyeI harcos munkájához to
vábbi erót, egészséget kíván. 
tak. Kijelentette, hogy a köny
nyek, melyekkel pohárköszön
tóje közben birkózott. nem a 
gyengeség jelei. A szeretet, a 

szolidaritás, az együttérzés 
ezernyi jele hatotta meg, 
mellyel hazánkban mindenhol 
találkozott. 

A kötetlen beszélgetés al
kalmával derült ki, hogy a 
vasutasok üdvözletét, jókfván
ságalt tolmácsoló szocialista 
brigád az országban az elsók 
között volt, amely Salvador 
Allende nevét vette fel. A 
Magyar Rádió munkatársának 

kérdésére Tóth Péter és Ro
zsál! Oszkár elmondták, hogy 
a névválasztást viták elózték 
meg. 1972 végén nem volt vi
lágos, hogy miként alakul a 
helyzet Chilében, hogyan fej
lódik a Népi Egység Km-má
nya és vezetőjének útja, poli
tikája. S hogy e kis közösség 
mégis kitartott a maga válasz
totta név mellett, az azt a bi
zalmat tükrözte, hogy Salva
dor Allende hú maradt elvei
hez, következetesen végrehajt
ja népének akaratát. 

A MA V Anyagvizsgáló Fó
nökség Diesel-mozdony átve
vó Salvador Allende brigádja 
szorgalmas munkával teljesí
tette vállalását. 1973. évi mun
kájuk értékelése alkalmával 
elnyerték a Szocialista' brigád 
megtiszteló címet. S a cfm 
mellé most brigádnaplóiuk el
só oldalán névadójuk özvegyé
nek sajátkezűleg írt kedves 
sorai is olvashatók. 

a megbetegedett dolgozók 
mielóbb visszatérjenek család
juk körébe, mU11Mtársaik kö
zé. 

A „Ságvári Endre" szocia
Lista brigád kiegészítő válla
lása - a ténylegesen kimutat
ható forinteredményén túl -
azt igazolja, hogy a mozga
lomnak jelentós ember- és tu• 
datformáló hatása van, amely 
egyre több szocialista kollek• 
tíva munkájában vá1ik meg
határozó tényezóvé. 

Molnár László 

Gulyás Pál emlék"est 
Május 14-én Debrecenben 

a Vasutas Dolgozók Szocialis• 
ta Brigádklubja ünnep:1 ülés 
keretében emlékezett meg 
Gulyás Pál költó halálának 
harmincadik évfordulójáróL 
Az ünnepségen Halmos Sán
dor mondott ünnepi beszédet.' 
Mélt.atta a költó pályafutását, 
tanári tevékenységét. embert 
ma atartását. A beszédet kö..: 
vető Irodalmi műsort a költ8 
gazdag vershagyatékából állí..l 
tobták Ö66Ze. 
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Tudósítóink íriák : Nem elég csak toborozni, 
A vezetők nagyra értékelik 

a vasutas fiatalok l,e/ytállását 
meg is kell tlldm tartam a fiatalokat 
Élénk vita jellemezte a Miskolc-Tiszai pályaudvar ifjúsági parlamentjét 

levelek, tudósítások az ifjúsági parlament helyi tanácskozásairól Miskolcon a Tismi pályaud
var fiataljai a Vörösmarty 
Művelődesi Házban rendezték 
ifjúsági parlamentjüket. Pász
tor Zoltán állomásfőnök adott 
számot arról, hogyan hajtot
ták végre az ifjúsági törvény 
alapján készített intézkedési 
tervben megjelölt feladatokat. 
Nehéz lenne összefüggő képet 
adni a vitáról, ezért - a be
számoló és a hozzászólások 
alapján - néhány téma köré 
csoportosítjuk az e!ha,n,gzotta
kat. 

Sok szó esett a tanácskozá
son a szakmai ismeretek bó
vitéséről is. Az volt a parla
ment résztvevőinek a véle
ménye, hogy csak olyan szak
vizsgá:k letételére kötelezzék a 
fiatalokat, amelyek a rájuk 
bízott feladatok eleégzéséhez 
szükségesek. Arról is szóltak, 
hogy segédtiszti tanfolyamra 
jobb kiválasztás alapján küld
jék a fiatalokat. Olyanok ke
rüljenek tanfolyamra, akik ta
nulmányaik befejezése után 
valóban alkalmasak arra, ho,zy 
segédtis�ti munkalröröket tölt
senek be. 

a nagy leterhelés és a hosszú 
távolléti idő nem vonzó. Ez 
az oka annak, hogy sokan rö
vid idő eltelte után megvál
nak a vasúttól. Amíg 4-5 ko.. 
csi jut egy jegyvizsgálóra, nan 
lehet minőségi munkát vége2,
ni. Azt is felvetette, hogy töb
b-et fordíthatna a MAV szo
ciális létesítmények építésére. 

,,Jobb munkával, nagyobb 
tudással a szocialista Ma.gya.r
urszágért/" - Ennek a jel
mondatnak a szellemében ta
nácskozott a budapesti vasút
igazgatóságon dolgozó fiata
lok parlamentje, amelyen 
több mint 200 részvevő jelen
létében Balassa István igaz
gatóhelyettes számolt be az 
ifjúsági törvény megvalósítá
sának tapasztalatairól és a to
vábbi tervekről. 

A vezetők kötelessége 

Az igazgatóhelyettes beve
zetőjében méltatta az üjúsági 
törvényt, amelynek sajátossá
ga, hogy megvalósítása, illet
ve végrehajtása nemcsak a 
társadalom egyes rétegeire, 
hanem annak egészére ró fel
adatokat és hárít felelősséget. 
Sajátossága ennek folytán az 
ifjúsági törvénynek, hogy a 

fiatalokró, való eddigi „spon
tán törődést" az álla.mi, gazda.
sági, hivata!i, szakszolgálati 
vezetők előírt kötelességévé 
tette, s ezt a kötelezettséget a 
MA V területére szóló minisz
teri végrehajtási utasítás ren
delkezései alapján is számon
kérik. 

Balassa István ezután is
mertette azokat az eredménye
ket, amelyekkel az igazgatóság 
dolgozói 1973. évi jó munká
juk nyomán második helyez...¼t 
értek el az igazgatóságok közti 
munkaversenyben. Mindezért 
elismerés illeti a tanácskozá
son megjelent fiatalokat is. 

A beszámoló - miután vá
zolta, hogy az elmúlt évben 31 
millió forinttal fejlesztették a 
béreket - név szerint említet
te meg azokat az ifjú vasuta
sokat, akiknek hozzáértő, lel
kes munkájára, új iránti fogé
konyságára az igazgatóság ve
zetői is fe !figyeltek, és akiket 
ezért külön anya�i elismerés
ben vagy jutalomban, esetleg 
más kedvezményben része
sítettek. A sok-sok név 
említése, pontosabban az. 
érdemek, eredmények névre 
szóló felsorolása volt az igaz
gatóhelyettes beszámolójának 
egyik legfőbb értéke. Ezek 
után még meggyőzőbben 
hangzott a beszámolónak az a 
része is, hogy „az igazgatóság 
káder-után pótlásánál mind 
nagyobb figyelmet fordítunk a 
vezetésre alkalmasnak ígérke
ző fiatalok kiválasztására. Tö
rekszünk a-rra, hogy mind több 
ifjú vasutas kerül;ön központi 
munka.körbe, és mind na.gyobb 
feladatokkal bízzuk meg � jól 
felkészült fiatalokat, s ezaltal 
is biztosítsuk igazgatóságunk 
központjában az elvégzendö 
munka mag,..s színvonalú vég
zését." 

Az igazgatóhelyettes részle
tesen ismertette a fiataloknak 
nyújtott társadalmi, szociális 
jutta tásc kat is, a KISZ-szerve
zettel közösen kidolgozott ter
vek valóra váltásának módo
zatait. A tartalmas beszámol� 
méltán teremtett kedvezo 
hangulatot az üjúság! ,:P'.'-rla
ment napestig tartó v1táJához, 
amely végül is további 11;.ndü
letet adott a következő idoszak 
ifjúságpolitikai feladatainak 
végrehajtásánoz. 

A magnetofonra felvett hoz
zászólások nyomán mintegy 
300 oépelt ol.dalas jegyzőkönyv 
készült s a megvalósuló ja
vaslatok bizonyítják majd, 
hogy az igazgatóságon lezaj
lott ifiúsági parlament való
ban elérte célját. A fiatalok 
nemcsak jogaikhoz ragasz
kodnak. hanem kötelességei
ket is is.merik. 

Hiányos iskolai 

végzettséggel ? 

A vasúti szolgálati helyeken 
ors;:ágszerte ifjúsági parla
ment néven megtartott ta
nácskozásokról lapunk tudósí
tói számos levelet küldtek. Az 
alábbiakban ezekből a tudó
sításokból közlünk részleteket. 

Rostás Klára írja Szentes 
á!lomásról : ,.A nálunk dolgozó 
va"-utasok 29.2 százaléka, pon
tosan 86 fő, harminc éven 
aluli fiatal. A meghívott ven
dégek',el egylitt százöten vet
tünk részt az ifjúsági parla-

ment tanácskozásán, s naíJll 
éraeidóaesseL hauoattuk meg 
ál!omásjőnökünk érdekes, 
színvonalas beszámolóját. Az 
azt követő 23 felszólalást a be
szam-0.1..oval egye"�rLesoen ál
lapította meg, hogy a fiatalok 
többsége becsületesen tanul, 
dolgozik, teljesíti a haza, a 
társadalom Irán ti kötelessé11:ét. 
Az idősebb és a fiatal.tbb vas
utasok szoros együttműködése. 
jól v �gzett mu.n.kája révén 
kapta meg csomópontunk áp
rilis végén a Vezé riuazgatói 
dicséretet . . .  '' 

Petrik László technikus, a 
hódmezővásárhelyi pályafenn
tartási főnökség dolgozója tu
áósí tásából kitűnik, hogy az 
üjúsági parlament helyi ta
nácskozásán harmincheten 
képviselték az oda tartozó 128 
fiatalt. A részvevőket - köz
tük Németh S:lndornét, a sze
gedi igazgatóság II. osztályá
nak helyettes vezetőjét - Se
re� Sándor mérnök köszÖn
tötte a KISZ-szervezet nevé
ben. majd Szappanos János, a 
főnökség vezetője tartott vita
indító előadást. 

marosan változtatni kell, 
f>zenkívül még több olyan tP.r
vet ismertetett az állomásfő
nök. amit a fiatalokkal - a 
fiatalok érdeké':>en - szeret
ne megvalósítani a gazdasági 
vezetés. 

A nagy tetszéssel fogaúott 
vitaindító előadást 14 hozzá
szólás követte. közben több fia
talnak ez alkalommal adták át 
a ió munkával kiérdemelt Ki
váló dolgozó kitüntetést, illet
ve a pénzjutalmakat." 

Szűcs Ferenc tudósítása a 
Hatvan állomás nagy-oktató
termében mintegy száz fiatal 
részvételével rendezett ifjúsá
gi parlamentről adott képet. 
f:rre a tanácskozásra Gödöllő, 
Pásztó, Jászberény állomás fia
taljai is elküldték képvise
lőiket, majd Soós Károly állo
másfőnök vitaindító előadása 
és az azt követően elhangzott 18 
felszólalás után négy pontból 
álló határozati javaslatot fo
i?adtak el a részvevők. Többek 
között különböző társadalmi 
munkák elvégzésére tettek 
vállalásokat a fiatalok, u!';Yan
akkor táviratban követelték a 
chilei ha:r.afiak szabadon bo
csát1'Sát, a Chil§.h0n uralko<ló 

terror megszüntetését. 

Meggyőző filmkockák 

Elismerik munkájukat 

A beszámolóban az áHomás
fónök megállapította, hogy a 
fiataloknak jelentős szerepük 
van abban, hogy az 1973. évi 
eredmények alapján elnye-
ték a Kiváló csomópont cí
met. A Tiszai kollektívájának 
eredményes munkájához hoz
zájárult az a 268 fiatal is, 
akik az állomáson dolgoznak. 
A 30 éven aluliak 60 százalé
ka leány és fiatalasszony. 

Nemcsak a főnök veszi ész
re, hogy a körülötte dolgozó 
fiatalok jó munkát végez.,,ek, 
hanem az utazóközönség is. 
Gál Sándor, a miskolci igaz
gatóság osztályvezető helyet
tese mondta el hozzászólásá
ban, hogy egyre több olyan le
velet kapnak, amelyekben a.z 
utasok dicsérik a fiatal jegy
vizsgálók udvariasságát, szol
gálatkészségét, a kocsik belső 
és külső tisztaságát. Ez utóbbi 
a kocsitakarító brigádok jó 
munkáját is dieséri. A teher
szállítási (eladatok végrehaj
tásáért ugyanesak elismerést 

A szolgálati főnökök úgy 
látják, hogy a szakkö�fois
kolai érettsé!!ivel a va�úthoz 
kerülő fiatalok jó hatással van
nak munkatársaikra. A helvi 
önállósító vizsga letétele után 
felelős beosztásokban is jól 
megállják a helyüket. 

Ennek az ifjúsá!!i parh
mentnek Is visszatérő problé
mája volt:  nem elég csak to
borozni a fiatalokat, hanem 
olyan munkakörülményelcet 
kell teremteni, hogy jól érez
zék magukat azok, aTcik a vas
utaséletet választották hivatá
sul. A MA V-nak 22 ezer olyan 
fiatal dolgozója van, aki most 
ismerkedik munkahelyével és 
még öt évnél kevesebbet töl
tött a vasútnál. Közülük szép 
számmal dolgoznak Miskol
COTL A nevükben beszélt Vár
hegyi Judit, aki egy éve a 
MAV dolgozója Nagyon jól 
érzi magát, a fizetésével is 
elégedett, de úgy látja, hogy 

Jakab Istvánné arról szólt, 
hogy a rendezőpályaudvaron 
n incs külön női öltÖ'l;ő és hiá
nyosak a tisztálkodási lehető
ségek. 

Nagyobb at..Lh itást 

a politikai munkában 

A fiatalok becsülettel 
helytállnak a munkában, ér
dekli őket a tanul1s és harco
sak akkor, ha a körlilményei.k 
megjavításáról vitatkoznak. 
Kevésbé aktivak viszont a po
litikai munkában. Sokkal 
pezsgőbb lehetne a KISZ-élet 
a Tiszai pályaudt,aron. ha 
azok, akik az ifjúsági munka 
eredménytelenségét bírálták a 
parlamenten, m.,agu/c is tenné
nek annak érdekében valamit, 
hogy változzon a helyzet. At
tól nem javul meg az ifjúsági 
szervezet munkáia, ha kilép
nek a szervezetből azok. akik 
látják a hibákat és serkentő! 
lehetnének az eredményesebb 
munkának. 

A politizálásban is legye
nek olyan aktívak a fiatalok, 
mint a munkahelyi feladatok 
megvalósításában ! 

Köhidl László 

,,A fiatalok munkájával, 
maga.tartásával elégedettek 
vagyunk, s hel-ytá!!ásukra a 
jövőben is számítunk - hang
zott többek között a t>eszámo
lóban. - Hiba azonban, hogy 
még nálunk is akad 32 fiatal, 
akik nem végezték el az álta
lános iskolát. A jelenlevőktól 
várjuk a javaslatot, hogyan 
oldjuk meg ezeknek a dolgo
zóknak a mielőbbi beiskolázá
sát." Az i lyen és ehhez ha
sonló gondok nyomán CzeQ!é
di Erné KISZ-titkár szólalt 
fel elsőnek. majd követi-e őt a 
gépesített mozgó pályamesteri 
szakasz fiataljainak képvise
letében jelenlevő Sáfrány 
Sándor és a több: felszólaló. 

A szentesi vontatási főnök
ségnek a makói teleppel 
együtt 300 dolgozója van, eb
ből csaknem 120 a 30 éven 
aluli fiatal - irja Fábjan 
Sándor. - A fiatalok helyze
téről, munkahelyükről, szóra
kozási lehetöségükről esett szó 
a napokban megtartotit ifjusá
gi pa;lame.nten. 

érdemelnek a csomópont do!- ,-------------------------

A Szakma ifjú mestere 
címért 

Székesfehérvár állomásról 
Varaa József így fr: 

„Ifjúság· parlamentünk 70 
részvevőjének tanácskozását 
ünnepélyessé tette, hogy kö
zössé.glin.k 1973. évi teljesít
ményei alapján elnyerte a 
Kiváló csomópont kitüntetést 
Idei, eddigi eredményeink 1s 
ehhez méltóak, ám az elért 

szint tartása, a jövö felada
tainak elvégzése mindjobban 
a fiatalokra hárul, akik jelen

leg az állomás dolgozóinak 18  
százalékát alkotják. Szabó 
Miklós állomásfőnök ebből a 
szempontból határozta meg 
beszámolójában a tennivaló
kat. Megállapította többek kö
zött. hogy az újonnan felvett 
dolgozók többsége már az l!l
ső szakvizsga letétele előtt 

kilép a MAV szolgálatából, 
s ez is intő tanulság a jövőre 
nézve. Az állomás vezetéíségé
nek önkritikájaként hangzott el 
a beszámolóban a Szakma ifjú 
mestere címért folyó versenv 
elhanyagolása, amelyen ha-

Az ellllöki megnyitó után 
Lóki Béla, a vontatási fónök
ség vezetője ismertette az el
múlt gazdasági év és az ifjú
sági törvény végrehajtásának 
eredményeit, majd a megnö
vekedett száaítás1 feladatok
ról beszélt. A gazdasági ered
mények értákelésénél külön 
kiemelte a fiatalok munkában 
való helytállását, méltatva, 
hogy nem kis ré6Zük volt ab
ban, hogv az elmúlt évi telje
sítményük alapján a csomó
pont vezérigazgatói elismerés
ben részesült. A beszámoló 
számot adott arról is, hogy a 
főnökségnél az általános mű
veltség megfelel a követelmé
nyeknek, amit bizonyít az a 
tény is, hogy a 120 fiatalból 
mind.össze három nem rendel
kezik az általános tskola nyolc 
osztályával. Jelenleg állami 
oktatásban 17-en tanulnak. 
Szakmailag is többen képezik 
magukat. Az elmúlt évben né
gyen a Szakma. ifjú. mestere, 
ketten a Kiváló ifjú szakmun
kás címet szerezték meg. 

A beszámoló után rövid 
filmvetítés következett. A fia
talok mun:kájáJról, szórakozá
sáról a filmen látottak alap
ján is meggyőződhettek a 
részvevők. Ezután került sor 
a vitára. 

gozói. Annál is inkább, mivel 
az igazgatóság áruszáHítási 
forgalmának 60 százalékát 
Miskolc-Tiszai pályauckar bO
nyoHtja le. 

Annak ellenére, hogv a fia
talok becsülettel helvtállna'< a 
munkában, a csomópont dol
gozói közül kevesen vesznek 
részt a KISZ által meghirde
tett „kiváló" mozgalmakban. 
A Szakma ifjú mestere, a Ki
váló ifjú szakmunkás és a Ki
váló ifjú munkás mozgalom
ban mindössze 9 fiatal vett 
részt eredményesen. 

A hosszú távollét 

nem vonzó 

Amikor a parlament m�g
kezdte munkáját, még ugy 
tűnt - legalábbis a beszámo
ló alapján -, hogy a Tiszai 
pályaudvaron alig-alig van 
ifjúsági szocialista brigád. A 
vita során azonban tisztázó
dott, hogy nemcsak azok a bri
gádok számítanak ifi brigád
nak, amelyekben minden dol
gozó 30 éven aluli. Ha a bri
gádtagok több, mint a fele fia
tal, akkor a kollektíva ifjúsági 
szocialista brigád lehet ter
mészetesen, ha teljesíti a' cím
mel együtt járó kötelezettsé
geket. 

- Majd meglátod, hogy nekem ad igazat a főnök. 
(Dallos Jenő rajza.) 

Kétszeres létszámmal, 
lemorzsolódás nélkül 

Ismét befejeződött egy ok
tatási év. Szakszervezeti bi--------------------------------------, zottságunknál 61 vasutas kap-
csolódott be a múlt év iiszén 
„A munkahelyi élet időszerű 
kérdései" címmel indított po
litikai iskola anyagának tanu
lásába. · 'z igen jó eredmény
nek számitott. h iszen a koráb
bi oktatási évben csak 30 fős 
létszánnmal működött nálunk 
a szakszervezeti poli,tikai is
kola. 

Ezekután nem csoda, hogy 
szakszervezeti bizottságunk 
tisztségviselői, élükön Németh 
Dezső tt-elnökkel. a politikai 
oktatás felelősével, rendkívül 
jó benyomásokat szereztek a 
Veszprémvarsány, Pannonhal
ma, Bakonyszentlászló állo
másokon tartott szemináriu
mok ellenőrzése alkalmáva:. 
Többek közöbt Pannonhalmán 
vélekedtek úgy a dolgozók, 
hogy számukra a politLai is
kola nem teher, hanem ter
mészetes igény. Máshol ezt 
így fogalmazták: .,a fontos 
kérdésekről adott tájékoztatás 
szerves része a munkahelyi 
demokráciának." 

Eredményes oktatási évet zártak 
A budapesti terWeten csaknem 17 ezren vettek részt 

szakszervezeti politikai oktatáson 

A budapoot:J területi bizott
sághoz tartozó szolgálati he
lyeken május elsején befeje
ződött az 1973/74. évi szak
szervezet! politikai tömegok
tatás. 159 szakszervezeti bi
zottság közül 139 helyen, ösz
szesen 792 tanfolyamot indí
tottak. 

A fej.lődést mutatja, hogy az 
előző évihez képest kétezer
rel többen, összesen 16 822 '5, 
köztük mintegy négyezer nő 
vett részt ebben az oktatási 
formában. Ez a területhez tar
tozó dolgozók 28 százaléká
naik részvételét jelentette. 

A tanfolyamok össz.etétele 
is fejlődött. Az értékelés arról 
tanúskodik, hogy tovább dif
ferenciálódott a hallgatók ér
deklődése a „Társadalmunk 
időszerű kérdései" és a „Mun
kahelyi élet tdöszerú hérdései" 
tanfolyamok javka. 

A tapasztalatokat öss-zegez
ve az a kép alakult ki, hogy 
a tanfolyamok előadásai, fog
lalkozásai. vitái, jelentős se
gítséget nyújtottak az anyag 
megértéséhez. a helyi felada
tok megoldásához. 

A hallgatók jobban felis
merték a népgazdaság. a tár
sadalom, s a helyi gazdasági
politikai és kulturális tevé
kenység összefüggéseit. Az ok
tatás tartalmi fejlődését a fog
lalkozások színvonalának nö
vekedését jól segítették a pro
pagandisták íS. Kiválasztásuk
ra nagy gondot fordítottak a 
szakszervezeti bizottságok a 
helyi pártszervekkel együtt. 
Ennek fontosságát a területi 
bizot1ság Íi!ltézkedési terve is 
központi kérdésként jelölte 
meg, hangsúlyozva, hogy a jó 
propagandista kulcskérdése az 
oktatásnak. 

Felkészítésüket a jól bevált 
gyakorlatnak megfelelően a 
t,rületi bizottság ez évben is 
központilag szervezte. ll:v köz
ben a felkészftőkön szakszer
vezetünk vezetői, gazdasági 
vezetők, neves űjságir.'.>k, a 
témákat jól ismerő előadók 
előadásai alapján ismerked
hettek meg az oktatási anyag
gal. amely biztosítéka volt a 
munkahelyi foglalkozások si
keres levezetésének. 

Az évzáró foglalkozások ün
nepélyessége, amelyeken a 
propagandistáknak és ballga
t.óknak átadták a központilag 
készített emléklapokat, aTTól 
győzött meg mindenkit. hogy 
érdemes volt fáradságot nem 
kímélve, mindent megtenni az 
oktatási év sikeréért. 

Szónyi Lajos 

A létszám megkétszereződé
se ellenére is elmondhatjuk 
most már. hogy nem volt 11-
morzsolódás, sót: - év köz
ben 61-ról 66-ra növekedett a 

hallgatók létszáma. Ezt úgy 
értük el, hogy az idöközben 
felvett ifjú vasutasokat Is be
szerveztük a politikai oktatás
ba. Ebben segítettek a szocia
lista briaádok tagjai is. A dol
gmók érdeklődését fokozta. H
letve mindvégig ébrentartotta, 
hogy propagandistáink keN'! 
tájékoztatást kaptak, mind a 
területi bizottságtól, mind az 
SZMT-tól. Az oktatási év 
megkezdése előtt egyhetes, 
bentlakásos továbbképzésen 
vettek részt. majd később -
két alkalommal is - Veszp
rémben kantak eligazítást, 
h<M!Y válaszolhassanak a dol
gozóktól érkező idószer(i kér
désekre. 

A hallgatók e,n, része azt !1 
örömmel nyugtázta, hogy a 
i::�lltikai oktatás helyben tör
tént. vagyis a veszprémvarsá
nyi szakszervezeti bizottság
hm tartozó Pannonhalmáról 
és Bakon�ntlász.lóról nem 
kellett máshová utazni. Ezért 
a három állomásfőnöknek -
Kiss Józsefnek, Furuglás Fe
rencnek és Kiss Istvánnak -, 
akik nemcsak szolgálati veze
tőként, hanem propairmdista• 
ként is se,p'tették szakszerve
zeti feladatainkat, köszönet 
jár. 

Hoffmann József 
szb-titkár 
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KIVÁLÓ CÍMHEZ MÉLTÓAN: 

A kongresszusi zászló elnyerését 
tűzték célul a dombóvári vasutasok 

Dombó, ár vasúti csomópont 
1966 óta, tehát 8 éve folyama
tosan, minden esztendőben el
nyert.e a kiváló címet. A sok 
bekeretezett oklevél szinte tel
jesen beborítja az állomásfő
nöki Iroda legnagyobb felületű 
falát. 

- Egy-egy kitüntetés után 
azt szoktam mondani fölötte
seimnek : végtelenüi örülünk, 
ha ilyen megtiszteltetésben ré
szesltenek bennünket, de akkor 
adjanak hozzá nagyobb irodát 
is, mert itt már nem fér el a 

sok oklevél a falon - s1.l61 
tréfás mosollyal Monort István 
állomásfőnök, majd így foly
tatja : 

- Azért még szorítunk majd 
helyet a XI. kongresszus és a 
felszabadulás 30. évfordulója 
tiszteletére indult munkaver
senyben való helytállásért el
nyerendő kitüntetésnek is. Az 
április 24-i csomóponti gyű
lésünk határozata alapján 
mindent elkövetünk, hogy jó 
munkánkkal elnyerjük a kong
resszusi zászlót. 

Rakodással képzeli irányvonatok 
Mire alapozzák bizakodásu

kat a vezetők és a dombóvári 
brigádok? 

A cscmópont berakandó 
árutonna tervét 2,66 százalék
kal túlteljesítette. A személy
szállító vonatok menetrend 
szerinti Indításában a célkitű
zésnél jobb eredményt ért el, 
noha nehezítették ezt a becsat
lakozó vonalrészek hosszan
tartó j avításainak vágányzá
rai. A helyben berakott kocsik 
terhelési határának teljes ki
haszná.Lásával 5,99 százalékkal 
súlyosabban terhelték a vago
nokat, amint azt eredetileg cé
lul tűzték ki. Amíg 1972-ben 
15,96 tonna, 1973-ban 16,14 
tonna volt az egy kocsira jutó 
súly. 

Döntő módon hatott az ál
lomási, illetve a csomóponti 
eredményekre a rakodással 
vagy rendezéssel képzett 
irányvonatok in<l!tása: az elő-

irányzottnál 224-gyel több 
irányvonatot inditott'1k. Az egy 
irányvonalra jutó tonnameny
nyiséget átlagosan 20 tonnával 
növelték. Ebből látszik, hogy 
nem a mindenáron való trány
vonatképzés, a statisztika ja
v[tása volt a cél, hanem minél 
több áru gazdaságos továbbí
tasa. 

Az eredményekben az állo
mási személyzet kétharmad 
részét. alkotó szocialista l;)ri
gádtatok a főrészesek. A bri
gádok között legjobbnak bi
zonyult a Kovács Rudolf for
galmi szolgála ttevó vezette 
19 tagú Petőfi brigád, amely 
munkájával másodíziben nyer
te el a MAV kiváló brigádja 
címet. A vonatkísérő brigádok 
közül Radocza János tíz tagú 
November 7 brigádja arany 
fokozatot kapott. Rajtuk kívül 
246 dolgozó .kapott még kitün
tetést. 

A korszerű járműveket 
muximálisan kihasználták 

A vonlatásl főnökség azzal zalék helyett 86 százalékos 
dicseked1'et, hogy az M 62-es volt. Érthetó tehát, ha Vándor 
sorozatú Diesel-mozdonyok Mihály, a főnökség részlegve
üzemkészsége az előírt 80 szá- zetője büszkén említi, hogy a 

Kiváló főnökség 

korszerű jármúveket maxlmá
lisan kihasználták, a 100 elegy
tonna kilométer teljesitmény 
83 szá�lékát korszerű vonó
erővel, fl(lzdaságosan továbbí
tották. Onköltségi tervüket 105 
százalékra teljesítették. Mind
ezt mostoha körülmények kö
zött érték el, hiszen a vontatá
si telep átépítés alatt áll és ez 
megnehezítette a munkát. Arra 
sem kevésbé büszke a vontatá
Si főnökség, hogy a műhely a 
D-3-as javítási időket az or
szágos átlagnál jobban, 14-15 
napos átlaggal teljesítette. 

A főnökség 50 szocialista 
brigádja hatékonyan hozzájá
rult a Kiváló cscnnópont cím 
elnyeréséhez, Vándor Mihály 

mégis a Lázár János vezette 
József Atbila utazóbrigádot 
említi el6őként, valamint Nyá
rt István Diesel-műhelyi bri
gádját. Ez természetes is, hi
szen az előbbit most tüntették 
ki a MÁV kivá.ló brigádja 
címmel, az utóbbi pedig az 
arany fokozatot érdemelte ki. 
Nagy elismeréssel beszél a 
Kilián György utazó-, a Vihar
sarok műhelyi, és vontatás! 
szá'lladók Hámán Kató brigád
járól is. 

A vontatási brigádoktól in
dult ki az a javaslat, hogy a 
versenyben a csomópont min
den dolgozója tartsa szem előtt 
a kongresszus; .zászló elnyeré
sét. 

A forgalom érdekei szerint 
Akár a múlt évi eredmé

nyekről, akár az idei vállalá
sokról van szó, nem lehet meg
feledkezn, a pályafenntartási 
dolgozók érdemeiről sem. A 
dombóvári pályafenntartási 
főnökség 587 dolgozójából i:l6 
a csomópont területén levő 
két pályamesteri szakaszon -
az egyik felépítményi, a másik 
magasépítési szakasz - fogla
latoskodik. A felépitményesek 
mindig a forgalom érdekeit 
tartva szem előtt, példásan je
leskedtek abban, hogy a kar
bantartást, a síncserét, a ki
térőcseréket az államással 
megbeszélve, a vágányzárak 
minimálisra csökkenté�ével 
hajtsák végre. Példamutató 
volt ebben Mp.rly János bri
gádja, amely most kapta meg 
az aranykoszorút. 

Németh Gyula pályafenntar
tási főnök elismeréssel szól 
ifj. Lakos János brigádjáról 
és Somogyi Józsefné Tyeresko
váról elnevezett 8 tagú szo
cialista brigádiáról, amely 
többségében nőkből áll, és az 
állomási vágányhálózat rend-

bentartásával foglalkozik di
cséretre méltóan. A magasépí
tők közül Venczel János ezüst
érmes kóművesbrigádját em
líti többek között, mint példa
mutatót. Venczelék a vonatkí
sérő laktanya gyors, jó minő
ségű vakoiásával, mázolásá
val tüntelc ki, és ezzel rö
vid idő alatt hozzájuttatták a 
vonatklséróket laktanyájukhoz. 

Abban mindenki megegye
zik, hogy a .kiváló cím elnye
résében nagy szerepet játszó 
mozdonyüzemkészség megnö
velésében jelentős része volt a 
dombóvári osztószertárnak. 
Szabadkai József szertárfónök 
és beosztottjai is kivétel nél
kül szívügyüknek tekintették, 
hogy a vontatás el legyen lát
va mindig olyan anyaggal, ami 
a vontatójárművek javításához 
szükséges. Időszakonként az 
M 62-esek tömítőanyag- ellátá
sa akadozott, végül is az 
Anyagellátási Igazgatóság se
gítségével elhárították ez.t a 
nehézséget. 

Szász Ferenc 

BLICCEL ŐK 

Túlteljesítették a 31 0 milliós termelési tervet 
Még mindig vannak olyalll 

eser.ek, amit neheren lehet 
megérteni. 1974. május 20-án 
a 307. S"L. gyorsvonaton történt 
Hatvan-Budapest-Kelet! pá
lyaudvar között. A jegyvi-zsgá
ló nő elől két fiatalembernek 
sikerült menetjegy nélkül el
húzódni, de örömük nem tar
tott hosszú. ideig. Kakukk Er
nő fővi2lsgáió társammal a ko
csit köz::efogtuk, menetjegy
e!lenfü-zést tartottunk. !gy ta
láltunk rá Benus László 18  
éves Ecség, Damjanich út 23, 
vala.rni,nt Bacsa János 19 éves 
Buják, Zalka Máté u. 23. s:z. 
alatti lakosokra, akiknek sem 
vasúti jegyük, sem pénzük 
nem volt, mivel ezt el::nondf -
su.k szerint előw nap elszó
rakozták. Ettől függetlenül 
feljuthatta!< Budapestre, mi
vel a vonat a Keleti pályaud
varig nem állt meg. 

S.z:ocialist,a s.z:er.z:ődés a hegyeshalmi vonal átépítésének gyorsítására 

Macekaköves utcák százesz
tendős házai között lépke
dünk. Itt, a Várhegy oldalá
ban - a Halászbástya mere
dek Jepcsőinek és falainak 
közeleben találjuk a MAV Bu
dal)e6ti ll:pítési Főnökséget. 

Bánsági József, a szakszer
vezeti bizottság versenyfele
löse, a főnökség normása új
ságolja, hogy immár évek óta 
jobbnál jobb eredmények szü
letnek az ide tartozó szolgála
ti helyeken, a vonali építkezé.. 
l&eken. 

Mindig következetesen 

Pék István igazgató szavait 
hallgatva már tudom is, hogy 
itt a legnagyszerűbb adatokat 
sem szabad megcsodálni, mert 
annyira természetesek. 

- Ha az ember valamit 
maga elé tűz, akkor azt el iB 
éri. Nem Igaz . . .  ? 

E kis bevezető után máris 
ez következik : - 310 millió 
forint évi termelési felada
tunkat 5,5 millióval túttede
aítettük. Bértömeg-gazdálko
dásunk is megfelelően ala
kult az elműlt évben. Az át
lagbérs-zint 9.8 százalekkal 
emelkedett a bázishoz v: :,�
nyitva. s ebből a munkásbér 
10,3, az egyéb alkalmawtti 
bér 6.4 százalékos emelkedést 
mutat. FőnökBégünk fő profil
ja a pályaépítés. Jl:vente álta
lában mintegy 70-80 kilo
méterny! vasútvonalat ep1-
tünk, llletve felújítunk . . .  

Rövid szünet következik, 
rnert telefonon hívják -z igaz
gatót. 

- Lassan két esztendeje 
Zesz, hogy elkezdtük a t-uda
pest-hegyeshaimi fővonal 
teljes rekonstrukcióját 
fol)"tatja tájékoztatóját Pék 
István. - Most má;r ' örök-

bállntan túl vagyunk :  54 kg/m 
súlyú, héz.ag nélküli, vasbe
ton aljaz.atú pályát építünk. 
A felépítmény egységnyi :ré
szei előregyártó üzemünkben 
készülnek és kész vágányme
zőket szállítunk a helys-zín
re . . . Felújítást végeztünk 
ezenkívül Nagykáta és Tápió
szele, továbbá Bodajk és Mór 
között, valamint Rajka határ
állomáson . . • 

Ami már csak emlék . . .  

Az íróasztalon egy díszes 
kötésű jelentés fekszik Pályá
zat címmel. A kiváló főnök
ség által elért tényeket, ada
tokat tartalmazza. A színes 
címképen a festői Dunaka
nyar látható a dömsödi .:..:.=e
löhellyel. 

- Azt hiszem, itt vol,t az 
utóbbi Időszak legérdekesebb 
és le�izgalmasabb munkája 
számunkra - szól a •- •:,re 
mutatva Darvassy Endre fő
építésvezető. Annyira időzítve 
voltak a feladatok, hogy a 
MA V Tervező Intézet által 
készített tervek helyett fó
nökségunk ezüstérmes ter· 
vező szocialista brigádjának 
egésren új terveket kellett ké
szítenie. Jellemző az Ö65Zefo
gás�a. hoe;y Kecskés István 
és Dévényi Ttbor ú.iftása ré
vén eeymi!lió forintot takarít
hattunk meg, annak ellenére 
hogy 14 OOO köbméter földet 
íg}• is meg kellett mozgatni. 

A kitüntetés nyomán sok 
m;.,den szóba kerül mé'I. hí 
s-�en sok-sok munka, meg
annyi tett és helytállás jutal
ma az elnyert cím, a maga5 
elismerés. Ha kellett. kommu
nista szombetokat tartottak a 
főnökség dolgozói, máskor a 
balatonszéplaki családi üdülő 

építésén végeztek társadalmi 
munkát, nem beszélve az 51 
szociali.s,ta brigád 830 tagjá
ról, akik közül ismét solcan 
érdemeltek ki az őket megil
lető brigád.kitüntetést. 

A Xl. kongresszus 

tiszteletére 

A fő figyelem azonban már 
az UJ feladatokra irányul, 
mindenekelőtt a hegyeshalmi 
fővonal rekonstrukciójára. A 
felújítá.,ban közreműködő 
társváilalatokat, főnökségeket 
szocialista együttműködésre, 
komplex szerződés megkötésé
re mozgósttja a MA V Buda
pesti ll:pítési Főnökség dolgo
zóinak felhívása : ,,Fogjunk 
össze a XI. pál-tkongresszus 
tiszteletére . . .  " 

Gergely József 

Az út nem volt olcsó szó
rakozás egy�küknek sem. mert 
a bliccelésért szeméiyenként 
236 forintos utasleadási lapot 
kaptak a Hatvan-Keleti között 
megtett 70 kiJométeres útért. 

Szücs Ferenc 

Az Epítési Fönökség vágán1'Jllezö-elöregyártó telepe. 

MUNKASPORTREK 

Jucika néni 
fgy szólítják beosmttj-ai, 

a miskolci kocsitakarító 
lányok. asszonyok, munká
juk irányí1nját, érdekeik 
védelmezőjét, Varga Ist
vánné\ Szeretetteljes gon
doskodá:!láért néha még az 
,,anyánk" elnevezéssel. is ti
tulálják. 

Jucika néni éppen be
tegállorr.ányban vo!Jt, ami
kor le-velet kapott a mi
nisztériumból Kitüntetési 
ünnepségre hívták. Férje, 
aki viJilanyszerelő-lakatos 
a miskolci vollltatási főnök
ségen., felkísérte Budapest
re és ugyancsak csodálko
zott, amikor az ünnepség 
után megtudta, hogy élete 
hűséges párjá1, jó munká
ja elismeréséül a Munka 
l:rdem1 end arany fokoza
tával tüntették ki. 

Nemcsak a család örült, 
boldogok voltak a munka
társak is, az a három bri
gád, amely a miskolcról 
induló vonatokat tisztítja. 

Varga Istvánné a felsza
badulás évében került a 
miskolcl kocsitakarítók
hoz. Akkor 18 éves vollt. 
Megs?Erette a munkát, a 
vasutat, a mozgalmi életet. 
1945 óta párttag, a szak
szervezetben 1945-tól 1968-
ig a múhelybizottság gaz
daság! felelőse volt, jelen
leg pedig ő a múhelybizott
ság titkára. 

A magas kitüntetés bol
dog tulajdonosa sugárzó 
szemekkel. beszél a „hős
korról·', a felszabadulás 
utáni időkről, amlkor nem
csak kocsikat takarította.]{, 
hanem romokat is, sót 

ré52'Jt vettek a vágányok új
jáéplte5ében, öltözőket épí
tettek, részesei voltak a 
romba dőlt vasút újjá
élesztésének. 

Sohasem jutott eszébe, 
hogy más munkaterületre 
menjen dolgozni. 

- Aki megszereti ezt a 
munkát, az itt i3 marad -
mondJa - Jucika néni 
most a kocsitakarítók cso
portvezetője. 35 beosztottja 
között vannak kezdő fiatal 
lányok. de akad hétgyer
mekes családanya is, Mint 
műhelybizottsági titkár, 157 
szervezett dolgozó ügyes
bajos dolgait intézi, s 15 
bizaltri munkáját irányítja. 

- Kapott-e már kitünte
tést? 

Igen. Háromszoros 
,,Kiválo dolgozó" vagyok. 
1959-ben, 1968-ban és 1912-
ben kaptam Kiváló dolgo
zó kitüntetést. 

Megtudtam azt is„ hogy 
a jól végzett szakszervezeti 
munkáért oklevelet kapott. 
Egy ízben „Minisztert di
cséretet" is. 

Szerénységére jellemzó, 
hogy a Munka .trdemrend 
kitüntetést vala.menny! ko
csita.kt rító asszony és lány 
mun.k&ja elismerésének te
k:im.ti. 

Jucika néni• jövőre 
űjabh elismerésnek örül
het: - mive-l a vasútnál 
töltött munocaviszonya egy
idős ;i. szabadsággal, jövő
re kapja meg a három év
tizede,, szolgálatért a 
törzsgárdajelvény arany 
fokozatát. 

K. L. 

> , 

E letét a mozdonyoknak 
szentelte 

Bálint Istvánt, a Keleti 
Vontatási Főnökség elekt
roműszerés2lét a felszaba
dulás 29. évfordulója al
kalmából a Munka Érdem
rend ezüst fokoza,tával tün
tették ki. Hogy mivel szol
gált rá? .ll:�tét a mozdo
nyoknak. a munik.ásmozga
lomna,k sren,te]te. Egészsé
ge is megsínylette, ízúletes 
lett. Még a járásán is lát
ni, nem is más.zhat be már 
két esztendeje a mozdo
nyok alá az alvá:z,on esett 
hibákat javítgatni. Pedig 
az volt az igazi munika. 

Most a raktárban kény
telen dolgOZlll!. Van-e na
gyobb szolgálat, adhat-e 
többet egy ember, m1nt 
testét és lelkét, teljes egé
szében ?  

Nem tudom, nem is 
akartam kérdezni, gon<lol
kozott-e ő e-zen, s ha igen, 
mire jutott töprengés.ei ben, 
várván az önként kibugy
gyanó, őszinte szavakra. 
Nem panaszkodott. Nem is 
látszik megkeseredett em
bernek. Ellenkezőleg: az 
örökvidám, bizakodó fér
fiak sorába tartozik, akik 
nem a múlton rágódnak, 
hanem a jövő z.ehetóségeit 
veszik számba. ll:letéról, 
munkájáról a legnagyobb 
természetességgel szól : így 
kellett történnie. 

1919-ben született Süly
sápon, az akkori Tápió
sülyön, s ma is ott lakik. 
Reggel fél ötkor kel, este 
fél hatra ér haza. Valaki 
kiszámította, hogy ennyi 
utazgatással már hus-zonöt
ször körbemehetett volna 
az Egyenlítőn, amely tud
valevően 40 ezer kilométer. 
Ha azt vesszük, hogy a 
nyugdíjazásig még öt éve 
va,n háka, ez idő alatt még 
három kört tehetne a Föld 
körül - ami a kilométerek 
számát iLleti-

1942-ig otthO'Il, a faluban 
dolgoz.gatott, hol ezt, hol 

azt. Aztán kdderült, megta
nuMa a szakmát. Jött a 
felszabadulás, belépett a 
pártlba. 1950-ben rés-zt vett 
a tsz� szervezésében, 
járta a f.alvakat. Nem sok
kal rá bekerült a monori 
pártbizottságra, majd Men
dén lett a pártbizottság 
ti !kára. 195 7 -ben visszaitért 
a ::nozdonyjavíbó műhelybe. 

Azóta kélszer kapott 
,,kiváló dolgozó" ki<tünte
tést, még többször olcleve
let, többek között s-za:kszer
vezeti munkájáért is. Mint 
műhelybizottsági tibkár 
amit lehet, igyekszik saját 
maga elintézni, amit nem, 
azt továbbítja a felsőbb 
veretőknek. 

AHun.k a K:erepesl út 
mellett:i öreg csarnokban 
mely kívülről, az útróÍ 
szemJélve nem valami bi
zalom.gerjesztő, pedig fel
újították, és kissé átalakí
tották az egykori gőzmoz
dony fűtőházat. Mos,t viJ
lanymozdonyOJk várakoz
nak benne, hibáik kijaví
tására várva. Bá.lint István 
ió ismerője valarnennyj.
nek, a régebbi V 40-esek,tól 
kezdve az újabb V 43-as 
mozdonyokig. Szemével si
mogatja őket, ha már 
szerszámmal nem dolgozhat 
rajtuk. 

Mi !ESZ, ha nyugdíjba 
megy? Meséli, van egy 300 
négys,zögö.J.es telikük, azon 
a ház, gyümölcsössel, sző
lővel. Most is, ha van ideje 
- minden második szom
bat szabad -, a kertben 
foglalatoskodik, mert úgy 
megszokta. már a munkát, 
hogy tétlenül soha nem 
lehet. 

S a család ? Felesége ta
karító, fia kocsifényezó, lá
nya az funsz-nél előadó. 
Hogy ötiiltek-e a kitünte
tésnek? Persze, hogy örül
tek, hogyne örültek volna. 

,,Hiszen én sem hittem, 
hogy még egyszer az élet
ben . • . "  

P. I. 
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MAG_YAR _V,\SUTAS 

A pécsi területen: 

Négyezer-hatszáz nyugdíjas és özvegy 
gondjaival foglalkoznak 

A szovjet vasutak vezet6inelc 

tapasztalatcsere-látogatása a MAV-nal 
V. N. Sepetovszkijnak, a 

Szovjetwlió Vasúti Közleke
désügyi Minisztériuma sze
mélyzeti igazgatójának vezeBaranya, Somogy, Tolna, 

F�jér és Zala megyében 3800 
szervezett nyugdíjast és 780 
vasutasözvegyet számlál szak
szervezetünk pécsi területi 
bizottsága. A velük való terv
szerű foglalkozás a szakszer-
vezeti bizottságok mellett 
működő nyugdíjascsoportok 
és bizalmiak felemelő, ember
baráti szempontból is szép kö
telessége. 

az özvegyi nyugdíjasoknak. ményes ébkeztetését az üzemi tésével május közepén szovjet Szakszervezeti és vállalati konyhán. küldöttség járt hazánkban. alapból 80 OOO forintot fordí- Nélkülözhetetlen a nyugdi- Tagjai: K. A. Morozov, a mitott a nyugdijasolc egyszeri se- jasokkal való rendszeres ta- nisztériwn pártbizottságának gélyez�ére. A Pécsett, Ka- lálkozás, éppen a fentebb vá- titkára, N. J. Pavjuk, a posvárott, Nagykanizsán, Bá- zolt segítség formáinak bőví- moszkvai vasutak igazgatósátaszéken, Dunaújvárosban tése, fokozása érdekében. A gának helyettes vezetője és évenként megrendezésre ke- találkozás lehetéxségeinek ke- D. K. Alda.kimov, a donyeci rülő nyugdíjasta!á1kozók resése azonban nemosak a vasútigazgatóság helyettes veköltségeit a szakszervezeti bi- szalcszervezeten, a csoportok zetője annak a meghívásnak zottságok viselik. Ahol erre aktivitásán, a bizalm.ikon mú- tettek eleget, amelyet tavaly lehetooég adódik, vagyis ahol lik. Jó lenne, ha a 3-4 ha- nyáron a Szovjetunióban járt 
szakszervezeti klubfilet alakult vonként megtartott nyugdí- magyar vasutasdelegáció ve-Négy biza[miházaspár ki, ott rádió, televízió. köny- jastaggyűléseken mint zetője, Bálint Gyula sza'kosz-vek, újságok is a nyugdíja- például Bátaszéken vagy So- tályvezető adott át Urbán La• A csoportok munkáját 211 sok rendelkezésére állnak. mogyszobon - a csoportok jos vezérigazgató megbízási-bizalmi, köztük négy bizalmi- Ezzel !:apcsolatban bevált tagjainak nagy része megje- ból. 

;., .  

A szovjet klildöttség a MA V Vezérigazgatóságán találkozott a 
pártbizottság tagjaival és az MSZBT aktivistáival. Kép_ünkön 
dr Pethes Imre a pártbizottság titkára köszönti a vendegeket. . ' 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

házaspár segíti. Sajnos, a ré- kezdeményezése a pécsi nyug- lenne. Mert - sajn05 -, nem A küldöttséget fogadta Rőgi bizalmiak száma egyre díjascsopcrtnak a pénteki riűka az olyan helyek száma, dönyi Károly államtitkár, Urcsö�en egészségi állapotuk klubdélután, illetve az a szo- ahol a megjelenés alig 10-15 bán Lajos, a MAV vezérigazromlása miatt, az újonnan k:ás, hogy a klub tagjai min- százalék06. gatója, dr. Móró István, a VI. nyugdíjba ment vasutasok pe- den hónap utolsó péntekjén Végezetül álljon itt egy kerületi pártbizottság első titdig nem szívesen vállalnak 
baráti beszélgetés és tapasz- újabb hír: Dunaújvárosban kára valamint dr. Pethes Im• tisz1séget, sót taggyűlésre is most tervezik az önálló nyug- re. � vezérigazgatóság párt• szerv=eté'--, bovábbá a h · 'd ak "á · M' k talatcsere cé!J"ábó! vendégül ki á • A A = '"""' uzo ozn J rru. eg azo a dijascsoport megala t sat. bizottságának titkára. ven- munkaverseny módszereit, tagoic is. akik korábban párt- látnak körükben egy-egy szo- szakszervezet a városban dégek behatóan tanulmányoz- eredményeit. Mindezekről a 

Ellátogattak a vendégek a 
székesfehérvári járműjavitóba 
is. Ott V. N. Sepetovszltij át
adta a Lenin brigádnak a 
moszkvai Iljics depó dolgozói
nak ajándékát és meghívta a 
brigádot moszkvai látogatásra. 

vagy szakszervezeti aktivis- cialista brigádot. igyekszik helyiséget bérelni, ták a magyar vasút személy- felsorolt vezetőkön kívül Bá-ták voltak, nem keresik a ahol idooebbek és fiatalabbak, zetí és oktatási munkájának !int Gyula és dr. Rimóczi kapcsolatot a nyugdíjascso- Hogyan tovább? illetve ténylegesek és nyugdí- szervezeti felépítését, a párt- László szakos.ztályvezető, a pqrttal, holott magasabb ösz• jasok rendszeresen, kulturált irányítás érvényesítését a budapesti vasútigazgatóságon szegű nyugdíjaik alapján ők Idekívánkozik - és nem körülmények között talál-
személy-z,eli munkában. a vas- pedig Tóth János, illetve Sze-ezt inkább megtehetmék, mint utol6ÓISOrban - az az intézke- kozhatnának, szórakozhatná-
úti tanintézetek rendeltetését, geden Kiss Károly, az igazga-

Megható mozzanata volt a 
lát.ogatásnak: V. N. Sepe
tovsz.kij felkereste Abasárt, 
Gyöngyöst és Balassagyarma• 
tot, ahol 1944-45-ben a szov
jet hadsereg fiatal harcosa• 
ként küzdött Magyarország 
felszabadításáért. 

azok, akik kénytelenek pénz- dés is, hogy intézményesen nak. tóság vezetői tájékoztatták ik.eresó elfoglaltságot talru.ni biztosítják a pécsi területen a Gyenes József vizsgarendszerét, a tanult vas-
őket. maguknak. nyugdíjas ö1,vegyek kedvez• nyugdíjas szervező utasfiatalok helyzetét a MA V 

Felvilágosítást kaptak arról A húsz nyugdíja5CSOport- -------------------------------------
, is, hogyan ha=osítottá:k ná-iban tevékenykedő aktivisták,-

Junk máris a magyar személy-munkájáJról szólva elmondha-
zeti delegáció tavalyi szovjet-itó, hogy a csoportok megbi-

H·u-sz ÉV ALATT unióbeli látogatásának több rz.ottai az elmúlt évben 25 szo-
tapa6Ztalatát. Sz. F. 

�:�,�:��f�
ö

; g�:i!t Két és fél ezer középkádert képeztek 
takat, s eközben 87 nyugdi
tias vasutassal., il'Letve özvegy
gyel beszélgettek el. Ures 
kézzel nem mentek sehova, 
minden esetben virággal, egy
egy ki.s csomaggal kedvesked
tek idős társaiknak. A:z. ott
honok lakói mimdenütt elé
gedetten nyilatkoztak az ellá
<tásról, a szórakozási lehetősé
gekről, és hálásan köszönték 
az irántuk megnyilvánult ér

Jubileumi ballagás a Vasútépítési, Közlekedési 

Szakközépiskolában 

és Híradástechnikai Vác-Nagymaros között is 

lntegra Dominó berendezések 

deklődést. 

Brigádok az idősekért 
Altalában mindenütt azt 

válaszolták: nincs kérésük, 
de igy is jó érzés tudniuk, 
•hogy a szakszervezet gondol 
rájuk. 

A pécsi igazgatóság terüle
tén működő 802 szocialista 
brigád közül 32 tart kapcso
[atot a szociá,Jis otthonokkal. 
!gy például a pécsi vontatási 
d'őnökség brigádtagjai a ki
rályegyház:I szociális otthont 
patronálják és segítik a vas
uLs gondozottakat. A dombó· 
'Vári vontatási főnökség Pet5-
fi brigádja egy idős vasutas
házaspár gondjait vállalta 
magára, többek között díj
mentesen hazaszállítják a tü
zelójüket. Hosszan sorolhat-
111ánk még az efféle, követésre 

mé-Itó példákat. 
A területi bizottság egyik 

aegfőbb célja, hogy anyagilag 
is támogassa az alacsony ösz
szegű nyugdíjban részesülő
ket. A félszázalékos ÖT A ál
tal központilag fo!yósitott ke
retből az elmúlt évben 65 OOO 

forintot juttatott segély címén 

A budapesti Vasútépítési, 
Közlekedési és Híradástechni
kai Szak,középiskola most 
szakérettségiző 118 növendé· 
kének ballagása egybeesett az 
intézet alapításának 20. év
fordulójával. A kettós ese
ményt szép ünnepséggel tette 
emlékezeressé a tan�tület és 
a diákikollektíva. 

A vasút szeretetére 
nevelték a diákokat 

A két pályaépítési, egy for
galmi és ugyancsak egy hír
adástechnikai osztály növen
dékei egymással versenyezve 

díszítették fel tantermeiket 
sok virággal, vasutas jelvé
nyekkel, a fekete táblára �: 
nes krétával rajzolt vasuti 
- ki-ki szakága szerint -, 
járművekkel, jelmondatokkal, 
ezzel is jelezve, hogy a négy
esztendei tanulmányi idő alatt 
mennyire hozzánőttek a vas
úthoz. Az osztálytermekből 
vonultak le azután ünnepi öl
tözetben, nyakukban a piros
fehér szőttes tari6Zilyával az 
udvarra, ahol a szülők. roko
nok, barátok népes serege 

várta őket, ugyancsak sok Vi
rággal és boldog izgalommal. 
Az ünneplők között a buda
pesti vasútigazgatóság képvi
seletében ott volt dr. Fehér 
István igazgatóhelyettes. 

Vasutas do1goz6k honótortozóit. 
barátait, lsmeröseit várjuk 

FELVÉTELRE 

Vasútvlllomosítósl munkóinkhoz 
felveszünk 
vasipari szakmunkásokat, 
segédmunkásokat. 

MúhelytelepGnkre: 

Rákos állomásra, 

Jó kereseti lehetöség, 
állandó szabod szombat. 

MÁV VILLAMOS FELSÖVEZETÉK 

ÉPÍTÉSI FÖNÖKSÉG 
Budapest X., Köbónyo-Felsö pu. 

azonban. a forgalom vonzza. 
Meg is beszélte Bolcsó <?usz
táv albertirsai állomásfonok
kel hogy július l-én szolgá
latba lép az állomáson. 

Bencsik Zoltán IV/B osztá
lyos végzős valamelyilc pálya
fenn tartási főnökségen szeret
ne elhelyezkedni. :E:desapja, 
Bencsik János forgalmi szol
gáilattevó, édesanyja személy
pénztáros Adácson, egyik test
vére pedig a budapesti igaz
gaitóságon dolgozLk. 

Támis Imre vasszentmihályi 
fiatalember a győri főisko
la pályaépítési szakára kérte 

felvételét. Ha nem sikerülne 

a felvétel, már várják Kör
menden, a IV-es pályameste
ri sza.kaszan. 

Tóth István, az intézet igaz
gatója ünnepi beszédében ar
ról számolt be, hogy a buda
pesti Vasútépítési, Közlekedé
si és Híradástechni:kai Szak· 
középiskolát alapítása óta a 

-nappali tagozaton 1730-an, az 
esti, illetve a levelező tagoza
ton 866-an végezték el. t.z in• 
tézet tehát a 20 év alatt éi5Z
szesen 2596 középkádert adott 
a vasútnak. A:z. iskola tanárai 
mindig arra törekedtek. hogy 
a vasút szeretetére neveljék a 
növendékeket és minden te
kintetben alkalmassá tegyék 
őket a vasúti szolgálatra. A 
pályaválasztási jelentkez�i 
lapok tanúsága szerint az 
érettségizők nagy többsége az 
iskolából már előre kiválasz
tott vasúti szolgálati helJ,Te 
megy, vagy a vasútigazgató- A tanárok kérése 
ságok által felkínált helyek 
kwül választ magának megfe- A tanári kar tagjai koránt
lelőt. Az iskolának igen jó a sem néznek olyan bizakodás
kapcsolata az igazgatóságok- sal a jövőbe, mint az életbe 
kal, amelyek tárt karokkal most kilépő diákok. Mint is
várják a szakközépiskolásoka_t. meretes, az 1972 júniusi párt
A fiatalok élnek is a Ieheto- határozat és az ezt követő mi-

Betejezódött a budapest
szobi fővonal automatikus 
biztosítóberendezési rekonst
rukciójának második szakasza 
Yác;.és Nagymaros között. 

Ezzel néggyel szaporodott 
azoknak az állomásoknak a 
száma, amelyeken korszerű 
Integra Dominó berendezések 
könn>itik meg a forgalomtan 

dolgozó vasutasok munkáját. 
Az aut.omatikus berendezések
kel együtt új utastájékozta
tökat is átadtak. 

A Budapest-Szob közötti 
vonal 125 millió forint költ· 
séggel készülő automatizá.Iás! 
rekonstrukcióját tovább fo!y• 
tatják és terv srerint 1975-ben 
fejezik be. 

Szocialista brigádvezetíík találkozója 
Május 10-én a békéscs.'.:.bal 

szertárfónökségen a Sebes 
György nevét viselő, négysze
res aranykoszorús szocialista 
brigád ünnepséget rende
zett. Névadójuk halálának 36. 
és a brigád megalakulásának 
15. évfordulójáról emlékeztek 
meg. A meghívott vendégek 
között ott voltak a szegedi 

NAPIRENDEN 

igazgatóság különböző munka
helyein dolgozó szocialista 
brigádok képviselői. Az ünne
p; megemlékezést követő ta• 
nácskozás középpontjában a 
brigádmozgalom időszerű kér
dései szerepeltek. 

Ezt követően megtekintették 
a házi kiállítást. majd meg• 
koszorúzták Sebes György 
emléktábláját. 

a cegléd-hantházi kis forgalmú 
vasútvonal megszüntetése 

séggel, de nem jut belőlük nisztertanácsi rendelkezés a 
minden felajánlott helyre. Ha szaktárcák felügyelete alá tar
tízszer annyian Jennének, ak- tozó intézményeket, így a 
kor is el tudnának helyezked- Vasútépítési, Közlekedési és 
ni a MAV-nál. Sokan szeret- Híradástechnikai Szakközépis• 
nének egyetemen. főiskolán kolát is tanácsi irányítás alá 
továbbtanulni. Akiknek nem helyezte. A rendelkezés vég
sikerül továbbtanulniok. vas- re'.1ajtása során az iskolában · · I álatb le 'pnek es· esti dolgozó tanárok, szaktanárok ut1 szo g · a . • h • k"" ··tt1 e!no··k:helyettese, tova'bbá jelen t f ·1eszthetik tuda és egyéb dolgozók azt kérik, A Cegled-Hant aza ozo egye emen eJ · -

· · al ·· "oltak Cegléd var· os párt- és uk t hogy megtarthassák - mint kis forgalmu vasutvon uze-s a· 
szerzett jogukat - a jelenle- meltetése régóta gondot okoz tanácsi vezetői, valamint a 

b · k 
' gi vasúti kedvezményeket. a szakembereknek. A napok- szállíttató válla-latok képvise• A tagozat usz esege Kéréseiket jegyzékbe foglal- ban ennek megszüntetéséről lői. 

Büszkén említette az igaz- ták és megküldik a KPM-nek, tárgyaltak a Pest megyei Ta- Bokor László, a buda!)CSti 
gató, hogy az iskola sok _ k_i- a MAV vezérigazgatóságnak, nácsnál Tóth Jánosnak, a bu- vasútigazgatóság kereskedel.
váló előmenetelű diákja közul a Vasutasok Szakszervezete dapesti igazgatóság vezetőjé- mi osztályának helyettes ve
is kiemelkedik F:des László, _a elnökségének és a VI. kerüle- nek ellnbkletével. A megbe- zetője ismertette a 20 kilomé-
vasútforgalrnl tagozat tanulo- ti pártbizottságnak. szé!ésen részt vett dr. Békést ter hosszú kis forgalmú vas-
ja, aki első Jett a KPM-h�z (szász) László, a Pest megyei Tanács útvonal forgalomátterelési te-tartozó középiskolák tanulrna- ,-----------------------------: rület; vizsgálati anyagát. 
nyí versenyén. Ezzel jogot 

A vonal megszüntetésével szerzett a győri közlekedési • , kapcsolat06 javaslatot a ceg• főiskolán való továbbtanulás- Az „Arpád" brigád méltó lédi tanács és a járási oártbi-ra. zottság képviselői eliogadták, A tantermektól való búcsú , a szállittató vállalatok azon-és a ballag.ás közben alkal- a MAV kiváló brigádja címhez ban továbbra is ragasz.kodru>k 
munk volt beszélni néhány a vasúthoz. A vonal sorsát jú-

1 nius 5-én a Pest megyei Ta-végzós fiatallal terveikről, e - A kecskeméti vontatási fö- zel egyidejűleg a Gyermek- és nács VB-ülésén napirendre tü-képzeléseikról. Bordács Rozá- nökség tizenhat tagú „Arpád" Ifjúságvédő Intézet patronálá- zik. majd ezt követően a KPM Ziától, alti a vasútforgalmi ta- szocialista brigádját évek óta sát sem hanyagolták el. Ennek koordináló bizottsága dönt. gozaton végez, megtudtuk, Nagy Sándor vezeti. Szorgal- legszebb megnyilvánulása a A bizottság Püspökhatvan hogy a le.gnagyobb igyekezet- k" . ká
"
uk hamarosan átadásra kerülő megál!o' rakodo"hely �-ufortel készült mindig a forgal- ��%_ t��t me��ényt

e

� játszótér, mely végre megold- galmának körzetesítés':tt is mi szolgálatra. Albertirsáról főnökséghez tartozó brigádok ja az intézetben elhelyezett megvitatta. Tekintettel arra, jáir be az iskolába. Rendsze- közül ők érték el a Iegmaga- gyermekek mozgásigényét. hogy Püspökhatvan áruforgal-rint édesar'ával együtt utazik, sabb eredményt: megkapták a Nem lehet figyelmen kívül ma 10 naponként Is allg éri ti ál A hagyni azt sem, hogy mind-aki Budapest-Nyuga - ya- n, V kiváló brigádja címet. ezek mellett a szocialista bri- el az egy kocsirakománynak udvaron a feladási raktár 
A kitu··ntető cím mé« na- ád k 11 t 'Ik d"" "ben megfelelő mennyiséget, Acsa-munkása. Hárman vannak "' g O sze emi ve e e oJe Erdőkürt állomást nevezik gyobb lendületre ösztönözte a is kimagasló eredményt értek testvérek, de csak ő tanult to- brigád tagjait. Egy óvodát ré- el. A vontatási főnöksé� szo- ki a környék forgalomfelvevó vább közép!Bkolában. F:de·ap- gi helyéről új helyre költöz- cialista brigádjai közötti ve- állomásának. ;a azt szerette volna, ha ke- tettek át, mely 400 társadalmi télkedőn első helyezést értek A javaslatot az érdekeltek reskedelmi dolgozó lesz, őt munkaórát vett igénybe. Ez- eL valamennyien eliogadták. 
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Munkás-művész találkozó MIT ÍRNAK RÓLUNK? 
A THÁLIA SZÍNHÁZ VEZETŐI DEBRECENBEN 

Régi kívánságnak tettek 
eleget a Thália Színház veze
tői, Kazimir Károly Kossuth
díjas, Érdemes művész. a szín
ház igazgatója, Sivó Emil gaz
dasági igazgató és Mécs Ká
roly színművész, amikor má
jus 16-án Debrecenbe látogat
tak. A fővárosi vendégek a 
debreceni járműjavító Egyet
értés Művelődési Házában ta
lálkoztak a „közönséggel", 
több mint száz, a színház 
iránt érdeklődő munkással, 
szocialista brigád taggal. 

a világba és behozza a világot 
a magyar színpadokra." 

Kazimir Károly érdekes tá
jékoztatója után kérdésekre 
válaszolt. Itt már Mécs Károly 
is „besegített", mert személyét 

illető kérdés is elhangzott. A 
két órán át tartó beszélgetés 
végén Mécs Károly - eleget 
téve egy másik kérésnek -
elmondta legkedvesebb versét. 

Egy vasutasdinasztia - Belső e/lenő rzés és fegyelem 
A „vasút művészei" - Mit végez egy szocialista brigád? 

A munkás-művész találko
zót Husi József, a művelődési 
ház igazgatója nyitotta meg, 
majd Kazimir Károly, a tőle 
megszokott közvetlenséggel 
beszélt előbb a színházművé
szetről általában, később pe
dig a Thália Színházról, amely 
a népművelő színház prog
ramját tűzte zászlajára. 

(visi) 

Kazimir Károly, a. Thália. Színház iga.zga.tója a. feltett kérdé
sekre válaszol. 

A nép"lűvelő színház arra 
szeretné ráébreszteni az embe
reket, hogy művészetek nél
kül is lehet élni, de sokkal 
szegényesebben idézett 
nemrég megjelent könyvének 
bevezetőjéből, a Tháliáról r-

---------------------------

szólva pedig ezeket mondotta: 

Vasutasok a Pesti Színházban 
Tomanek Nándor, Tábori Nó-

A vasutasok példaadó szol
gálatáról, helytállásáról szól
nak az itt következő írások, 
amelyeket a megyei lapok 
MÁV-ról szóló híradásaiból 
válogattunk. 

Csongrád megyei 
Hírlap 

A szentesi vontatási főnök
ségnél szolgálatot teljesítő 
Szamosközi Istvánról közölt 
portrét a Csongrád megyei 
Hírlap. Ebből idézünk: 

„A feleségének az édesapja 
vasutas volt, az öccse kocsi
vizsgáló és a két fia is a mo
torszínbe tart. Azt lehet mon
dani, hogy Szamosköziéknél 
vasutas dinasztia van kialaku
lóban. Azt mond1ák a vonta
tási főnökségnél, hogy aki nem 
bírja a tempót, az igénybevé
telt, az elmegy. De aki marad, 
annak a munkája precíz/ 
Emberéletek százaiért, milliós 
értékekért felel egyetlen vas
utas. mint például Szamosközi 
István, aki éjjel egy órakor 
jött meg a szolgálatból. de a 
mai napon este, hat órakor is-

mét a motorkocsi vezetőfül
kéjébe száll. Legtöbbször a 
gyorsvonatot vezeti Budapes
tig. ő is gózmozdonyon kezd
te és tavaly jubilált a vasútnál. 
mert már huszonöt évi szol
gálat van mögötte. Kétszer 
kapta meg a Kiváló dolgozó 
kitüntetést, egyszer miniszteri 
dicséretben részesült és két
heti külföldi jutalomutat is 
kapott. 

Egyébként Szamosközi Ist
vánt úgy ismerik, mint aki 
,.mindig másokért harcol". 
Nyolc éve szakszervezeti tit
kár. Tagja az egyik szocialista 
brigádnak és vállalásukban 
egyaránt szerepel az üzembiz
tonság és a menetrend sze
rinti közlekedés." 

Hajdú-Bihari Napló 

,.A társadalmi tulajdon ve
delméről, a fegyelemről, a 
kárhelyzetról tanácskozott a 
MA V debreceni igazgatósága, 
a postaigazgatóság és a Volán 
6. számú Vállalat a Hajdú
Bihar megyei Rendőrfőkapi
tányság társadalmi tulajdon
védelmi osztályával közösen. 

- Színházunknak nevében 
van a programja. Az 1904-ben 
megalakult Thália Társaság 
jelszavához hűen: Igazságot a 

társadalomban, igazságot a 

színházban! S ez azt jelenti, 
hogy minél jobb egy színház, 
annál több kényes kérdést 
visz színpadra . . . Mi azt a 
korszakot akarjuk bemutatni, 
amelyben élünk. A nemzeti 
kultúra kincseinek ápolása 
mellett a színház célja az, hogy 
kitekintési lehetőséget adjon 

A vasutas sza,kszervezet bu
dapesjj területi bizottsága 
szervezésében májll6 18-án 
közös színházlátogatásra ke
rült sor. A Pesti Szinházban 
több mint ötszáz,an tekintet
ték meg Örkény Istvá,n; Vér
rokcmok című művét. 

ra, Tahi Tóth László, Halász ,---------------------------
Judit, Sulyok Mária, Kútvöl• 

A Várkony! Zoitán rendezé
sében színre került darab sze.. 
replői - Mensáros László, 

í/Yi Erzsébet - kivétel nélkül 
vasutasok szerepében lépnek 
színpadra. 

A szereplők szenvedélyének 
tárgya a vasút. Olyan korsze
rű jelkép, melynek sorsa, za
vartalan működése akár civi
lizációnkat is példázha.tja. De 

___________________________ behelyettesíthető is ez a jel-
kép. Ahányan csak ülnek a 

11T eltház akció" Miskolcon 

A Miskolci Nemzeti Szín· 
ház művészeti, valamint a 
vontatási fánökség dolgozói
nak kapcsolata nem újkeletű. 
'.evek óta nem múlik el ün

nepség - vasutasna,p, nánap 
stb. -, hogy a Nemzeti Szín
ház művészei rovid műsorral 
ne kedveskednémek a főnök
ség dolgozóinak. 

Ezúttal nem a múvé6zek 
,jöttek a vontat.ás dolgoz61h� 

hanem ők, valamiJnt család
tagjaik látogattak el a Mis
kolci Nemzeti Színházba, ahol 
a Vig özvegy című operettet 
nézték meg, 

A szakszervezeti bizottság 
szervezésében rendezett „telt
házakció"-t, melynek. keretén 
belül 656 vontatási dolgozó, 
vala.mint családtagja tekintet
te meg a:i: előadást. 

Sepsl Gyula 

nézőtéren, annyiféle „nagy 
ügy"...:ét tehetnek a vonat, a 
vasút helyébe. 

VárkonYi Zoltán rendező a 
szint.e diszlet nélküli színpa
don sredületes iramú diailó
gusoka t, patethlrns vallomáso
kat, boh6:ziati elemeket, tragi
komikus pillanatokat ötvözött 
eleven játékba. MLnden sze
replánek talá1t egyéni vonáso
ka,t, ez.ek mind harmonikusalil 
illes'Zlked tek a legfőbb vonás
hoz: a közös eszméért lobogó 
hithez, 

(Szónyi) 

A gyermek 
Kincsünk: a gyermek, drága csöppség, 
ki össz.2köt téged s engemet; 
csöpp arca, teste: szépség-bokor, 
a szeme: kék gyöngy, mint a szemed. 

Pisze az orra -, rád hasonlít, 
a haja: napsugár-szólceség. 
Karomra kapom s tetszik néki, 
hogy száll a magasban, száll - feléd. 

őérte szép a fáradságunk; 
gondjaim bogát ő oldja meg 
a mosolyával, giigyögéssel, 
ha munkából hazaérkezek. 

Játékai: sok bundás állat, 
- mackó ül ölében csendesen. 
S éjjel fölébe hajol álmunk 
s féltésii.nk - a szülő szerelem. 

Fazekas Lajos 

A tanácskozáson Matolcsi 
István rendőr alezredes a me• 
gyei rendőrfőkapitányság osz
tályvezetője adott tájékozta• 
tást a felügyeleti szervek e 
témával kapcsolatos 1973. évi 
taoasztalatairól. A beszámoló 
után az érdekelt vállalatok 
képviselői mondták el tapasz
talataikat. 

Szegedi Nándor vasútigazga
tó szóbeli és írásbeli tájékoz
tatóját vita követte. Fő hang
súlyt kapott a belső ellenőr
zés, a bizonylati fegyelem és 
pénztári fegyelem megszigo
rítása." 

Szolnok megyei 
Néplap 

,,trógépzajhoz hasonló kat
togások. Dolgozik a Siemens
selexrendszerű adatelosztó be• 
rendezés. A kényelmes, vllá• 
gos szobában három fiatal 
lány kezeli a gépeket, egyikő
jük még csak most tanulja a 
programozást. Közben folya
matosan érkeznek Szajol, Új• 
szász, Cegléd felől a tehenvo
natok A befutott szerelvénye
ket ellenőrzik, rádióadón ér
keznek az ellenőrző adatok. A 
gépek gyorsabban zakatolnak, 
továbbítják az információt az 
irányító toronyba. 

A riporter !gy summázza a 
látottakat: 

.,A látvány inkább egy re• 

piilőtér irányítóközpontjához 
hasonlít. Az irányítókat nem 
is hivják másként, mint a vas
út, .,művésze-inek". Van olyan 
szerelvény, amelyhez Győrig. 
Dombóvárig, Celldömölkig 
hozzá sem kell nyúlni. Har
mincnégy speciális tehervona
tot állítunk össze. Hár<>m
négy éven belül megvalósul a 
számítógépes irányítás. fgy 
is több ezer vagont mozgatunk 
meg egy műszakban, ma még 
négyen." 

Zalai Hírlap 

A MA V zalaegerszegi von
tatási főnökség Landler Jenó 
szocialista brigádjáról közölt 

---------------------------------------------------------------------, riportot a megyei lap. A lZ 
tagú komplexbrigád: kazán-

A Ferihegyt61 Monkváig 
tartó mintegy két és fél órás 
út csupán szoktató repülés 
azok számára, akik abba a 
szerencsés helyzetbe kerülnek, 
hogy eljuthatnak Tokióba, a 
világ legnagyobb vár06ába. A 
,-epülóút ugyanis Moszkvától 
Tokióig csaknem 10 óra, Szi
béria középső részét átrepül
ve, leszállás nélkül. 

A fellieló nap országában 

Moszkvai idó szerint 19 óra 
15 percet mutatott a repülőtér 
orája, amikor a gép magasba 
emelkedett, több mi,nt 8000 ki· 
lométeres útjára. A felhők fe
lett még erősen tűzött a nap, 
amikor a gépóriás észak!kelet 
felé vette útját. A nap szin
te rohant a nyugati horizont 
felé, hogy mielőbb találkoz
hassunk vele a keleti égbolt 
peremén. 

Nem mindennapi látvány 

A versenyfutás eredménye
ként hamarosan el is tűnt mö
göttümk. s körülvette gépün• 
ket a sötét éjszaka. De alig 
telt el néhány óra, az álmos 
utas - levéve szeméről az al
vómasz.kot - az ablakok felé 
irányítja tekintetét, ho<'oY 
szemlélője leheooen a nem 
mindennapi látványnak. Ke
let felől leírhatatlan szépségi! 

(Budapesten hajnali 3 óra 15 
perc!). 

Az első kép egyáltalán nem 
egzotikU5. Az Európában iS 
megszokott repülőtéri rend. A 
latinbetűs felírások itt még 
túltengenek a japá,n szóképek 
eHenében. A formaságokon 
hamar túlestünk. A vámnál 
egyetlen szigorítás: három 
üvegnél több szeszesitalt be
vinni nem szabad. Az űrtar• 
tailcmi nem számít. 

A repülőtérről k!Jépve kez
dődik az igazi Japán. Egysínű 
vasút szállítja az utasokat a 
városközpontba Rögtön '. .:ltil
nik a hatalmai!' autóforgalom 
és amit Európából már szám
űztek, a baka hajt-s! Ahogy a 
vár06 beiseje felé közeledünk, 
egyre több fi>lnőtt, s főleg 
gyermek visel fehér textilb'>l 
késziHt maszkot - mint ná
lunk a '.<ól'házi műtőben. -
!gy védekeznek a gépkocsik
ból áramló gázok ellen. 

A borraYaló ismeretlen 
sötétké1c derengés kezdődik, Az aránylag alacsony taria,mely lassanként átcsap a vi· fájú taxik sz.a.mát Tokióban lágoskék és a zöld ecsetre ki- 30 OOO-re tal'5álják. Valavánkozó árnyalatába. Bíbor-

mennyi fel van szerelve rávöroo, halványsárga váltja diótelefonnal. Az ajtók csak egymást. s néhány perc mú
d- akkor nyílnaik ki, ha a gépVa ott ül az ég alján a vérvö- kocsivezett' egy gombnyomásrös napkorong. 

sal ezt lehetővé teszi. 1 �ép-
A repülőgépelmek is meg- kocsivezető rendkívül udva

van a légi országútjuk. rias, annak e!Jenére, hogy Ja
Moozkvától először észa.kkele- pánoan ismeretlen a borravati irányt vesz. majd a Föld ló. Ha már a gépkocsi-köz.legömbölyú voltát kihasználva, kedésnél tartunk, el kell mon
Észa.k-Szibéria hófödte mezői dani, hogy igen sok az alul
felett eléri Japán legészakibb és felüljáró a városban. A 
szigeteit, ahonnan szinte nyíl- gyorsforga.Lmi utakon a vároo
egyenesen déli iTányú az út ban is (az ilyenek hoosza To
Tok!óig. Alattunk sz1getek, s' kióban kb. 50 km) úthaszná
a végtelen tenger, óriás - de lati díjat fizetnek. A tarifa 
10 OOO méter magasságból csalt !50 jen (kb 12-15 forint). Az 
papírmaooéna.k tűnő - hajói- országban naponta 40-50-re 
val. Amikor gépünk Tokió re- tehető a halálos autóbalese
pülőterén megáll, az idő -11 tek száma. A rendőrség lc'lz
lilra 15 perc, helyi idő szerint ponti épülete előbt egy hirde-

ÚTIJEGYZETEK 

tőtá•bla mutatja, hogy a:z elő
ző napon hány halálos áldoza
tot követeli a közlekedés a 
fávárosba:n. 

Névtelen utcák 

Japánban igen nagy a gyer
mek.kultusz. A születéssza.bá
lyoz.ással elér!Jék, hogy ma 
már a japán családoknál is 2 
-3 gyermek az általános. 
Minden iskolának külön 
egyenruhája van, amelynek 
viselése iskolán kivül is köte
lező. A színe csaknr min
denütt sötétkék vagy fekete. 
Ritkán fehér, leggyakrabba,n 
sárga sapkával. Ezentúl sárga 
táska, a karon vagy a 1 •• el!en 
elhelyezett, a fényt jól visz
szaverő sárga szalag is figyel
meztető a.z autósok sz.'mára. 
Az iskolák előtt egy tartóban 
�a zászlók. amelyekkel na
gyobb gyermekcsoport átkelé
se alkalmával leállítják a for
galmat a nagyobb d1ákok, 
esetleg a ,,szülői munka.közös.. 
ség" egy tagja. 

To1ció a Világ leg-nngyobb 
városa, 12 millió lakossal. 
Egyedülálló metropolis. Itt 
ntncsenek hiV'alkodóan égre
törő felhőkarcolók. Legmaga
sabb épülete a 40 emeletes 
Kereskedelmi Kamara, amely
nek a 39. emeletén levő kínai 
étteremből volt szerencsénk 
gyönyórködini a város panorá
májában. A város átmérőjét 
75-80 kilométerre becsülik. 
lakóinak száma év€-:1te 
150 000-rel gyarapodik, 100 
egyeteme és főiskolája va,n. 
Az utcai zaj a város központ
jában 90 decibel. A földren
gések miatt korábban nem 
építettek 12 emeletesnél ma
gasabb épületet. Amiótat létez
nek a vasbet.on házak. azóta 
lehet magasabbat is építeni. 

A világ legnagyobb várooá
ban az utcáknak niru:s nevük, 
a házakneik nincs számuk. (A 
II. világháború után az ame
rikaiak megszámoztáJc az ut
cákat, de távozásukkor a ja
pánok eltávolították azokat.) 

F.gymás mellet& halad a sztráda és a Tokaldó expreliliZ vonala. 

A címzés a következőket 
tartalmazza: elöször Jon a 
közigazgatási egység (ilyenből 
23 van) azután a városnegyed, 
a néhány utcából álló kisebb 
körzet, majd a kataszteri 
helyrajzi szám, s máris a ki

vánt helyen vagyunk. A leg
több névjegy, címjegyzék há
tán kis térlrep segiít az eliga
zodásban. Mint mondják: ,,a 
bará.t úgyis odatalál, az ellen
ség tévedjen el." 

S ennek törté'llelmi magya
rázatát is adják. Amikor 1600 
körül Tokugawa fővezér ide
jén felépült a császári alota, 
megtiltották térképek készítlé
sét, utcanevek adását, hogy 
ezek ne legyenek az esetleges 
pártütők segítségére. 

Az istenek leszármazottja 

Igen, a császári palota. A 
hatalmas park ki tudja hány 
épüle!Jet vesz körül. A fák el
rejtik a halandó szeme elől. 
A palota kapui évente két• 
szer nyílnak meg. Újév nap
Jan és ápril-is 29-én, a csá
szár születése napján, amikor
is az istenek leszármazottja 
kétszer, néhány percre kilép 
a halandó!<: elé. s öreges kéz
mozdulattal úgy tesz, mintha 
ililtegetne. 

ottjártun:kkor nemzeti 
ünnepnek nyilvánítva - ün
nepelték Hirohitó 74. szüle!Jés
naoját, aki 49 évvel ezelőtt lé
pett trónra. Érdekes, hogy 
minden császár trónralépése
kor új időszámítás lcezdódHc. 
Az Idei esztendő a sóva 49. 
éve. A vi·lág felé persze Ja
pánban is 1974-et írnak. 

Az üz.leti élet központja a 
Ginza. Sajnos, világszerte hí
res neonreklámjaiban nem 
gyönyörködhettünk Az ener
glakorlátozás miatt Tokió es
tl világítását egytizedére csök
kEjITT tették. Elstén.ként ma a 
Budapesti Rákóczi út fénye
sebb, mlmt a valaha fényár
ban úszó Ginza. 

Gulyás János 
(Fol11batjuk) 

kovácsok, műszerészek, esz
tergályosok, szerszámkészítő
és karbantartó lakatosok nagy
szerű munkáját örökíti meg a 
terjedelmes írás, amelyből 
idézünk: 

„Az első hónapban még csak 
a napi munka hiánytalan el
végzésére törekedtek. Aztán . 
mind többre. Az esztergályo
sok tartalék alkatrészeket 
gyártottak, a karbantartók se
gítettek az esztergály9soknak 
és viszont; beteg lett a kazán
mosó, beálltak helyére a ka
zánkovácsok, elromlott a szer
tári markológép, semmi közük 
hozzá, de megjavítására Szom
bathelyről kellett volna szere
lőket hívni, ez sok kiesés, 
megjavították hát ők. Sínaláté
teket fúrtak, felújítottálc a 
fűtőház ablakkereteit, elvégez
tek egy sor más, hatáskörükbe 
nem tartozó dolgot, társadalmi 
munkában. 

A brigádtagok közül hatnak 
van társadalmi funkciója: a 
pártban, a KISZ-ben, a nép
frontban, a bíróságon. Ők 135 
órát voltak távol munkaidő 
alatt, s ez közel másfél ezer fo
rint termeléskiesést jelentett 
volna, - ha nincs a brigád. 
De van, s itt soha senki nem 
számolja, ki helyett dolgozik: 
egymásért fáradoznak." 

Osszeállította: 
Hegedüs Ferenc 

Köszönet 
a gyógyításért 

Különböző formában megnyilvánuló betegségeim gyó
gyítása érdekében nemrég 15 
napon át a Szolnoki MAV
kórház I. belgyógyászati osz
tályának betege voltam, En
nek alapján tapasztalatból 
mondhatom, hogy az osztály 
valamennyi dolgozója, sőt a 
kórház egész személyzete fá
radságot nem ismerve tesz 
meg minden tőle telhetőt a 
legmagasabb szintű egészség
ügYi ellá'tás biztosi tásá val a 
betegekért. 

Eszenyi János 
Záhony 
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AZ ORSZÁGOS VÍVOBAJNOKSÁGON 

két csapatbajnokságot nyertek a BVSC vívói 
Huszonöt éves fennállását 

ünnepli ebbai az esztendőben 
a BVSC vívószakosztálya, s 
az évforduló nagyszerű ered
ményekre serkenti a verseny
zőket. A sort a párbajtőr Mo
na! Kupa megnyerésével 
Fenyvest Csaba dr. nyitotta 
meg, ezt követte Heidenheim
ben az Európa Kupa győzelem, 
majd május közepén az orszá
gos csapatbajnokságon a kac
dozók és a párbajtőrözők arat
tak szép diadalt. 

Bay Béla dr., a magyar vá
logatott szakvez-etője, a:k.i.nek 
annak idején nagy szeserye 
volt a vasutasoik vívószak
osztálya megalakításában, és 
ma is aktív támogatója a 
klubnak. dicséróleg jegyezte 
meg a CSB befejezése után : 

ki, a Honvédet vi.azont a várt
nál sokkal könnyebben, 9:4-re 
legyőzte. Az utolsó ,,menetet" 
mind a négy csapat egy-egy 
győzelemmel várta. A BVSC
nek az újpesti Dó7-5a volt az 
ellenfele. 

óriási izgalmak közepette 
fej-fej mellett haladt a két 
csapat, amikor az újpesti Dó
zsa 8 :7-es vezetésénél az idő
sebb Gerevi<:h fiú. György lé
pett a pástra Károlyi ellen. 
Felváltva estek a találatok, s 
aztán 4 :4  után Gerevichnek 
sikerült egy tussal győzni. Ez 
a bajnoki cím megszerzését je
lentette. 

nok Gerevich Aladár, a kitű
nő vívómester. - Boldog va
gyok azért is, mert Pali fiam 
a döntő három mérkőzésén 11 

győzelmet szerzett, s csak 
egyet vesztett; Gvuri pedig 
megnyertl! a sorsdöntő asszót. 

Egy nappal később a pár
baj tőrözők versenye sem volt 
valami „idegnyugtató", mert a 
BVSC - függetlenül idei Eu
rópa Kupa diadalától - hal
latlanul kemény csatát vívott 
minden döntőbeli ellenfelével. 
S az OSC ellen (7 :6 vot a 
végeredmény) akárcsak a 
kardban, az elsőségért vívott 
asszóban nem a csapat vala
melyik válogatottja, hanem 
Erdős Gábor hozta a hiányzó 
utolsó győzelmet 5 :2 arányban 
Tobel e!le'l. 

- Köszönjük Gabinak, 
hogy három győzelmével dön-

- Eddig is tudtam, hogy a 
uúró fegyvernemekben kitú
nóek a BVSC versenyzői, de 
hogy a kardcsapatot is meg
nyerjék, arra bizony senki 
sem számított. ötven eszten
deje tevékenykedem a VIVO
sportban és nem is emlék
szem, hogy akadt volna vala
ha olyan nyílt kard csapatdön
tó, mint most. S hogy ebben 
Gerevichék elsők lettek, az 

•»; tően hozzájárult bajn,oki cf
, mü.nk megvédéséhez - mond
. ta Fenyvesi Csaba dr., aki 
,; percekig ölelgette klubtársát. · 

Azt hiszem, csapatunk 
] egyik legnagyobb erőssége a 

kiváló küw.őszelle.m, s ha va

töretlen küulószellemüket, i,_'_: ·,· .. 

akarásukat és nem kis mér- ,., 

•l !amelyikünk kicsit gyengébb 
napot fog ki, akkor is akad, 
aki három vagy négy győzel
met szerez. úgy, ahogy most 
Erdős Gabi tette. 

tékben fejlődésüket is bizo-
nyítja. t · 

r.:,,. 

,, 
i 

Dr. Fenyvesi Csaba 

- Ilyen izga,Lmas mérkő
zést talán még versenyző ko
romban sem éltem át - mond
ta az ünneplők gyűrűjében az 
egykori olimpiai és világbaj-

A májusi két aranyérem 
biztató lendületet adihat a jú
nius 6-án kezdődő országos 
egyéni bajnokságra, amelyen 
talá,n a tórözőkne!c is jobban 
sikerül a szereplés, mert ez.. 
úttal a női tóregyüttes csak 
harmadik, a férfi negyedik 
volt . . .  

Kozák Mihály 

Győzelem napi emlékverseny 

Gerevich Pál 

A hatvani vasutas lövész
klub versenyzői, május 4-5-
én Szegeden versenyeztek. A 
kétnapos „Győzelem napi em
lélwersenyen" kiemelkedő 
eredményt ért el Dönsz Do
rottya, aki valamennyi test-

helyzetben az első helyen vég
zett. Standard puskával fek
vő testhelyzetből, 60 lövés
ből 585 köregységet ért el. A 
hatvaniak másik két verseny
zője, Láng József és Fülöp 
Mária szintén jól szerepelt. 

Mert valójában mi is tör
tént awn a napon a játék
csarnoki:>an, amelyen az utób
bi évek egyik legváratlanabb 
eredménye született? 

Barangolás a Gerecse hegységben 

Mint korábban mindig, 
most Is a kétszeres Európa 
Kupa győztes és a bajnok; cí
met védő Vasas volt a favorit, 
s legfeljebb a Bp. Honvéd és 
az Újpesti Dózsa pályázhatott 
,.trónfosztásra". Már a négyes 
döntő első két fordulójában is 
nagyszerűen helytállt a BVSC : 
a Vasastól csak 8 :7-re kapott 

A Testvériség természetjá
ró szakosztálya 80 tagot szám
lál. 1973-ban 94 túrán 1683 
kilométer utat tettek meg. be
járták Magyarország turista
útjait, ismerkedtek hazánk 
természeti szépségeivel. A 
szakosztály egy fiatal tagja, 
Pej Magdolna, levelében így 
számol be legutóbbi útjukról. 

,,Napsüté6es vasárnap reg-

gel köszöntötte túránk részve
vőit. útu.nk a Gerecse hegy
ségen keresztül Vértesszőlős
re vezetett. Hosszú gyaloglás 
után érkeztünk meg a tata
bányai Turul emlékműhöz, 
amely 1896-ban a millennium 
évében készült. Gyönyörű ki
látás nyílott az alattunk elte
rülő bányászváxosra. A turis
tajelzésen továbbhaladva ér
tük el a Szelimlyuk barlan-

--------------------------i got. Számtalan régészeti lelet 
igazolja a barlang történelmi 

Külföldi siketek 11 természetjárók 
Nemzetközi Vasutas Kupa versenyén 

A Budapesti MA V Igazga- versenyzőt küldtek. A hazai 
tóság sportklubjának tájéko- színeket 61 tájékozódási futó 
zódási futó szakosztálya ápri- képviselte. 25 kategóriában 
lis végén Vác és Ki5lmaros indították útnak a sok ver
környékén rendezte meg a 25. senyzót. Mindenki a korának 
éves fenn.állása tiszteletére ki- és fe1készülhségének megfele
frt Nemzetközi Vasutas Kupa ló versenyformában állhatott 
versenyeit és Csílc Judit em- rajthoz. Valamennyi kategóriá
léké>re alapított vándordijért nak díszes vándonser!ege van, 
évről évrr megrendezésre ke- amelyre minden évben ráivé
rülő női tájékozódási futóver- sik a győztesek nevét. 
senvét. Az idei verseny külön ér-

Csík Judit Budapest tájéka- kessé� volt, hogy az európai 
zódási futóbajnoknóje volt. szocialista országok vasutas 
Üzemi baleset következtében tájékozódási futó szakosztá
vesztette életét, de a szakasz- lyainak tagjai első alkalom
t.á!y kegyelettel őrzi emlékét, a lommal mérték össze tudásu
nevét viselő és 1964 óta a !eg- kat. A kilenckategóriás egyé
ecedményesebb külföldi női ni küzdelmeket a Drezdai Lo
csapatnak átnyújtandó kupá- komotív, míg a váltóversenye-
val is. ket a rendezési feladatokat is 

A Nemzetközi Lokomotív ellátó Budapesti MAV C t.á-
Táiékozódási Kupát egyébként jékozódási futói nyerték. A 

múltját, a néphit szerint tö
rök hódítók gyilkolták itt le a 
környékbeli falvakból idehur
colt férfiakat. A romanti'kus 
környezet különösen a fiata
loknak ielentett élményt. 

Rövid nézelődés után Kap
panbükk felé ha,ladva egy 
gyönyörű parkerdőn át ütük 
el a J .lnos forrást. Itt pihenőt 
tartottunk. Aki megéhezett, a 
jó falatokat hús forrásvízzel 
öblíthette Je. Mások sok szín
ben pompázó erdei virágokból 
kötöttek csokrokat. Jó kedv és 
kacag.ás törte meg az erdő 
méltóságos csendjét. Vidám 
hangulatban érkemünk meg 
VértesszóUósre, ahol üröm ve
gyült az örömbe, mert a mú
zeum zárva volt. fgy nem 
nézhettük meg a vértesszöllő
si ősember leleteit. Múzeum
látogatás helyett a környező 
erdő sétányait baracr1goltuk be 
és kissé fáradtan. de egy szép 
túra emlékével gazdagodva 
indultunk hazafelé." 

A magyar békemozgalom megalakulásának 25. évfordulója al
kaltnából kiemelkedö kulturális tevékenységéért a Népköz
társaság Elnöki Tanácsa .Ba.logh Lajosnak, a Törekvés Mű
velódési Központ Igazgatójának a Munka fl:rdemrend bronz 
fokozatát adományozta. A kitüntetést Losonczl Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke nyújtotta át a Parlament Munkácsy-termében. 

Következik az igazgatósági döntő 

Az év elején a budapesti 
igazgatóság területén mintegy 
1 200 brigád nevezett a szocia
lista brigádok vetélkedőjébe. 

Az elmúlt napokban a szak.
szolgálatosok közötti vetélke
dőket is lebonyolították. 

A budapesti igazgatóság 
szakszolgálati vetélkedőjén 

a MAV Epítési Főnökség 
,,Építési", a dunai finomító ál
lomás „Hámán Kató", a Kele
ti Villamos Fenntartási Fő
nökség „Május 1." és az igaz
gatóság munkaügyi és szociál
politikai osztályának „Törek
vés" brigádja bizonyultak a 
legjobbnak. 

Köszönet a megbecsülés-ért 
Ezúton szeretnék köszönetet 

mondani Budapest-Angyal
föld állomás vezetőinek, első
sorban Varga Károly főfel
ügyelő, állomásfőnöh-nek és az 
egész kollektívának, amiért 
lehetővé tették, hogy május 
elsejét bensőséges ünnepsé
gen, majd az azt követő ren
dezvényen körükben ünnepel
hessem meg. 

Jóleső érzéssel vettem 
kezembe az állomásfőnökség 
nevemre szóló meghívóját, 

mivel ezen az állomáson ez
előtt 15 évvel dolgoztam és 
így nem is gondolhattam ar
ra, hogy ilyen megtisztelte
tésben részesülhetek. Ez a ne
mes gesztus mély emberi ér
zésre és megbecsülésre enged 
következtetni. 

Budapest-Angyalföld állo
más vezetőinek ez a nemes 
cselekedete annál is inkáb':l 
jóleső érzéssel töltött el, mi
vel saját honállásom. Rákos
pa.wta-Újpest állomás veze

--------------

1 
tósége még az 1973-ban ado-
mányozott Kiváló Dolgozó ki

A H:vatalos Lapból 
A Hiva\alos Lapból a 5i.akszer� 

vezeti biz-:>ttságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következö
ket: 

A 1 9. számból : 104 21611974. 
Az építőipart dolgozók szálláson 
történő elhelyezése. 

105 187,197 4. Belföld! rendelte
tésü levélküldemények feladása a 
MA V és a Magyar Posta között 
fennálló szerződés alapján. 

Közlemény a Törzsgárda szabály• 
zathoz. 

Pályá,..atl felhívás killföld! ta
nulmányutakra és ösztöndíjakra. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Budapest VI. 

ker(lletl, 8 részből álló szolgálati 
lakásomat (55 négyzetméter, kü• 
lön álló épUlet kis udvarral) vl
déld. kis kertes há.zra. Budapest
től 50 kilométerig. Tulajdonjogot 
kérek ráfizetés nélkUl. Telefon : 
46-31 vagy 408-939. 

- Két szoba komfortos, telefo
nos, budai szolgálati lakásomat 
vasutas dolgozóval nagybudapesti, 
vagy Pest környéki tanácsi egy
szobás lakásra cserélném. 'trdek
lödés: 259-780 telefonon, mun
kanapokon 18-21 óra között. 

- Keletinél levő r. emeleti 2 
szoba, komfortos MA V•lakásomat 
elcserélném ugyanitt, lehetöleg ta• 
nácsl 1 szoba komfortosra A szo
ba nagyméterü legyen. Erd 
parkvárosban 214 négyszögöl te
lek, családi ház épltésére alkal
mas, bekerített, fiatal gyümölcs
fákkal eladó, tlzetésl kedvezmény
nyel. ErdekH5dnl lehet: esti órák
ban: Ferencz Gábor, Bp vm., Ke

repesi út 5. rv. ép. I. em. 18. 

tüntetést is delegáció útján 
küldte el lalc.ásomra. A vas
útnál eltöltött 36 évi szolgálat 
után ugyanis megrokkantam. 

Szombat János 
ny. fófe!ügy. Fót 

A szerkesztőség üzeni 
Kisvárdai János, Sepsi Gyula 

Miskolc; Bognár Károly Tapolca ; 
Tóth Gyula Dombóvári Szúcs 
Ferenc l;l:atvan ; Kiss Tibor Debre• 
cen ; Tóth János Békéscsaba ; 
Csizmazia Béláné Szombathely; 
Fábján Sándor, Rostás Klára 
Szentes ; Hoffmann József Veszp
rémvarsány; Eszenyi János Zá· 
hony ; Petrtk László Hódmez!i
vásárhely; Varga József Székes
fehérvár:  leveleiket lapunk anya
gához felhaszniljuk. 

Tuza Lajos Prügy : Fllld! József 
Szolnok: leveleiket illetékes hdy
re továbbítottuk. 

Tiszta állomás. Al-
be:rtirsa állom.ás öreg felvé
teli épülete két oldalán a 
földszintes szárnyakkal 
olyan, mint egy óriás repülő
gép. A vasutasok nagy gon
dc-� fordítanak az utasterek 
tisztaságára, erőfeszítéseik 
azonban nem mindig járnak 
sikerrel, mert az utasokat 
szállító autóbuszok sok sze
metet hagynak maguk után. 

- Elsó díj madárvédele
mért. A Dabasy From Géza 
madárvédelmi pályázat 
eredményét a közelmúltban 
hirdették ki Szombathelyen. 
Az első díjat Bíró Viktor, a 
Koozegi MAV Nevelő Otthon 
tanára nyerte. 

- Festömúvészek kiállítá
sa Dombóváron. A vasutas
szakszervezet dombóvári Mű
velődési Házában május első 
felében kiállítást rendeztek 
a pécs-baranyai festőművé
szek alkotásaiból. A tárlatot 
nagyon sok vasutas, köztük 
számos KISZ-fiatal és szocia
lista brigádtag tekintette 
meg. 

- TaPolcai vasutasok 
,,Veszprém megyéért". Tapol
ca város az utóbbi időben ro
hamosan fejlődik. Az utcák, 
terek csinosításában a ,, Ves:z:p
rém megyéért" mozgaloon ke
retében a lakosság is kiveszi 
részét. A csomópont szocia
lista brigádja, már eddig is 
nagyon sok társadaJmi mun
kát végeztek a köz javára. 

- Zalaegerszeg állomáson 
öt étel- és italárusító aiutoma
tát helyezett üzembe az Utas
ell.átó. Az utasok hamar meg
barátkoztak az automatákkal, 
amelyek éjjel-nappal egyaránt 
kiszolg.á.!ják őket. 

- Százötven nyugá.llomá.ny..: 
ba vonuló vasutast búcsúztat
tak a közelmúltban Miskolc 
Tiszai pályaudvaron. A gazda
sági és a mozgalmi szervek 
vezetői meleg szavakkal 
mondtak köszönetet több évti
zed€S helytállásukért, hűségü
kért. Az ünnepség végén Héjj 
Károly, a szakszervezeti bi
zottság titkára szerény aján
dékokat adott át a nyugalom
ba vonulóknak. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt! : a szerkesztő bizottsáC 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős szerkesztő : Visf Ferenc 

Szerkeszt!iség : 
1068 Bpest, VI., Bencz.úr u. 4L 

Telefon várost 229-872 

üzemi 19-71 
Kiadja és terjeszti 

a Népszava LPpklad6 Vállalat 
1964 Budapest. vn., Rákóczi út M; 

Telefon : 224-819 

Felel6s kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekk.számlaszámunk: 

MNB 215-11 859 

Szikra Lapnyomda 

- Debrecenben 1e,•!i 3 és fél 
szobás, magasföldszintes, déli fek
vésa, szövetkezeti lakásunkat 
hasonló budapestire cserélnénk, 
vagy eladnánk. Jsrdeklödés : Debre
cen, Mata János u. 13. Telefon: 
12437, Lődy György Budapest. te
lefon : 22 1 -549. 

Utaz6s elótt és utazós ut6n 

még 1958-ban dr. Csanádi Csík Judit emlékére kiirt 
György alapította. Később az Nemzetköz, Vasutas Kupa 
évek múlásával egyre rango- győztese a BTS Szóf!a lett, 
sabb lett ez a nemzetközi míg a hagyományos Vasutas 
verseny. úgy hogy ez évben Kupát a Kassai Szlávia nyerte. 
már közel ezer hazai és kül- A legújabb megállapodások 
földi részvevője volt a küz- szerint ezentúl évente más
delmek:nek. A versenyt egyéb- más országban rendezik a 
ként azért rendezték a 25 éves nemzetközi vasutas tájékozó
j ubileum jegyében. mert a dá&i futóversenyeket, így jö
Budapesti Vasutas SC Termé- vőre az NDK klubjai fogadják 
szetjáró és Tájékozódási Futó- a jelentkezőket. 

Asztaliteniszezőink sikere a vasutas EB-n 
EDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 

szakosztálya negyed századdal Május 19-én vasárnap a bu
ezelótt kezdte meg működését. dai hegyekben rendezett 

A jubileumi versenYTe a nagyszabású, ,,25. jubileumi 
bolgár, csehszlovák és az emléktúrát" a szakosztály 
NDK-beli testvér ::zakosztályok vezetősége. 
á más klubok százmál több Zámbó István 

Az NSZK-ban rendezték 
meg a vasutas sportolók, asz
tali tenisz Európa-bajnokságát. 
A viadalon a BVSC férfi- és 
a MA V Tervező Intézet női 
játékosai vettek rész és hét 
számból négyet megnyertek és 
több értékes helyezést értek 
el A siker érté>két növeli, 
ho-rv az Európa-bajnoks.ágón 
koreai sportolók Is részt vet
tek. 

Eredmények: FÉRFI 
EGYES: 1. Börzsey J :n,os, 2. 
Klal Jong San (Koreai J TDK), 

3. Gergel11 Gábor és Rózsás 
Péter. NO! EGYES : 1. Fedo
rova (szovjet) . . . 3. Csóke 
Gabriella. FÉRFI PAROS : 1. 
Rózsás, Harangi, 2, Börzs211, 
Gergely. NŐI PAROS: 1. Fe

dorova, Cserepova (szovjet) . • •  
3. Izsó, Janovics. VEGYES PA
ROS : 1. Börzsey, Csőke. FÉR
FI CSAPAT : 1. Magyar vas
utas válogatott, 2. Koreai 
NDK vasutas válogatott. Nől 
CSAPAT: 1. Szovjet vasutas
válogatott. 2. Magyar vasutas
válogatott. 

nagy vólasztékban vásárolhat az 

�UTA S t LLATO;i' 
p61yaudvarl pavilonjaiban. 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xvm. iVFOLYAM, 12. SZAM ARA: 70 FlLLiR 1974. JÚNIUS 17. 

AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN 

a függetlenített tisztségviselők képzése, 
a kliderlejlesztési terv végrehajtása· 

Szalmzervezetünk 
ge június 7-én ülést 

elnöksé
tartott. 

jelölt kettős feladat végre
hajtásán. 

cióba állításánál jobban kell 
ügyelni arra, hogy az iJletó 
szívesen végezze el a reá há
ruló szakszervezeti munkát, 
szeresse az embereket, ért
sen a nyelvükön, egyszóval 
ne hivata'lnok módjára végez
ze a mozgalmi munkát. 

Az új menetrend életbe lépése óta szinte megkétszereződött a munka a budapesti sze
mélypályaudvarokon. Bár az utóbbi napokban az időjárás nem kedvezett a turistáknak, a 
forgalom napról napra nő. Képünkön: a Keleti pályaudvaron á Báthory Expressz 
kocsijaira felrakják az útirányt jelző táblákat. (Laczkó Ildikó felv.) 

A függetlenített káderek 

Májusi rekord 

A kádennunkáról, a függet
lenített tisztségviselők szak
mai és politikai képzéséről, 
a káderfejlesztési terv végre
hajtásáról készült jelentést 
Molnár Gyih"gy titkár ter
jefiltette elő. 

A jelentés megállapítja, 
hogy a függetlenített tiszt
ségviselők döntő többsége meg
felel a hármas követelmé
nyeknek. A szocialista társa
dalmi rendszert szilárd poli
tikai meggyőződéssel és fe
lelősséggel szolgálják, követ
kezetesen munkálkodnak a 
párt-. a szakszervezeti moz
galom célkitűzéseinek meg
valósításán, az MSZMP Po
Utikai Bizottsága 1966. má
jus 10-i határozatában meg-

szakmai felkészültsége többsé
gében megfelel a követelmé
nyeknek. Ez a megállapítás 
egyaránt vonatkozik a szak
szervezeti általánoo és re
szortismeretekre, a vasúti 
szakmai képzettségre , az isko
lai végzettségre és az általá
nos műveltségre. Ugyanez 
mondható el a vezetői kész
ség megítélését illetően is. 

A vitában - a gyakorlati 
tapasztalatok tükrében - sok 
pozitív és negatív érv hang
zott el. A legtöbben azt hiá
n11olták, hogy a káderekkel 
való foglalkozás nem kielé
gitö, a politikai és a szak
mai képzés is sok kívánniva
lót hagy maga mögött. Az űj 
káderek kiválasztásánál, funk-

A vita lezárása után az el
nökség űgy foglalt állást, hogy 
a jelentés alkalmas arra, hogy 
a vezetőtestületek minder1 
szinten annak alapján dolgoz, 
zanak. Elemzéseit, megálla· 
pításai t különösen jól hasz
nosíthatják munkájukibain a 
területi bizottságok. 

A vasút 11 millió 321 ezer 

tonna árut szollítolt 

A szakmunkásvizsgák előtt 

Az elnökség ezután elfogad
ta a nyugdíjas tagok, vala
mint vasutasözvegyek szo
ciális támogatására 1974-ben 
rendelkezésre álló összegek 
felhasználásáról szóló előter
jesztést. 

Dunakeszin tanácskoztak a tanműhelyvezetők 
Legyenek vasutasok is az oktatók között 

A MAV vonalain 1974 má
sodik negyedévének első két 
hónapjában változatlanul nagy 
forgalom bonyolódott le. Ápri
lisban a vasút 30 millió 800 
ezer, májusban 29 millió 500 
ezer utast szá!lított. Bár a má
jusi utasszám enyhe csökke
nést mutat, 

a személyszállítási -telje
sítmény mégis kedvero 
volt, mivel az utaskllomé
terben kifejezett ered
mény mind a bázis ldösza.
kot, mind a terve-rettet 

meghaladta. 
Az átlagos utazási távolság 
alakulását Is növekvő tenden
cia jellemezte. Ez kedvezően A járműjavító üzemek a be és gyakoroltatta a tanulók- foglalkoznak. A rendszeresen befolyásolta a MAV személy-szakmunkástanulók gyakorlati kal. Az oktatáshoz diaképeket megtartott értekezletek egyre szállítási menetdíj bevételét is. képzését végző tanműhelyve- is felhasználtak. jobban a tapasztalatcsere for- A nemzetközi utasforgalom zetők hagyományos tavaszi A bemutató oktatás és annak máivá válnak, hiszen a tan- mindkét hónapban erőteljesen vizsga előkészítő megbeszélését értékelése hasznos tapasztalat- múhelyvezetók. kicserélik ta- növekedett. A nyári időszaka dunakeszi járműjavítóban csere volt a jelenlevők számá- pasztalataikat és a jó keroe- ban különösen fontos az uta-szervezte meg a MAV vezér- ra. ményezések elterje
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- zás feltételeinek folyamatos igazgatóság járműjavító szak- gítik a SLakmu stanu.i.o biztosítása. A személyszál!ító osztálya. A járműjavító szakszolgá- képzését. 
vonatok menetrendszeríi köz-A megjelenteket Bakó Ká- latnál a szakmunkáStanulók 

Sebestyén J:inos lekedésében májusban kismér-
roly, az üzem igazgatója kö- segítésével lelkiismeretesen 

tékű visszaesés következett be. 
szöntötte. Büki Ferenc értékel- ,---------------------------- Erre utal, hogy a késési arány 
te az 1973-74. oktatási évben a bázis időszak 2,1 százaléká-
végzett munkát és felhívta a A NYÁRI VAKÁCIÓ ALATT ró!, majd az április havi 2,5 

tudta az igényelt teherkocsi• 
kat kiállítani. 

A nagymérvtl áruszállítási 
felfutás i� kedvezően hatott 
a fuvardíjbevételre, amelynél 
az év eddig eltelt időszaka 
alatt az emelkedés meghalad;a 
a 10 százalékot. 

A vártnál nagyobb fuvaro
zási igény mindkét hónapban 
gyakran állította nehéz fel
adat elé a vasűt szállítási ap
parátusát. Erre utalnak az 
elegymozgásra és a szál:lítóka• 
pacitás kihasználására jellem• 
ző főbb adatok. Aprilis és má• 
jus hónapban 

jelentősen emelkedett 
mind a géprevárások, 
mind a vonatácsorgások, 
valamint a vonatfelosz-

kltások s7.áma. 
A tehervonatok menetrend
szerű közlekedésének mintegy 
3 százalékos romlása ugyan
csak az üzemi munk!\ban be
következett feszült szállítási 
helyzetre utal. 

A kedvezőtlen adatok között 
említendő meg a korszerű 
mozdonyok fajlagos mutatói
nak kismértékű, valamint a 
teherkocsik átlagos forduló 

idejének a bázisidőszakhoi 
viszonyított, mintegy 4,6 szá• 
zalékos romlása. 

A fontosabb minőségi muta• 
tók tekintetében csupán az át
lagos statikus terhelés bázis
időszakhoz viszonyított, közel 
4,6 százalékos emelkedése 
emelhető ki. 

A szállítási igények további 
növekedése mindennap többlet 
feladatként jelentkezik. A 
nyári időszakban az áruössze• 
tételben bekövetkező változá, 
különösen a teherkocsi-gaz
dálkodásban jelent nehéz fel• 
adatot. A gyors elegytovábbí
tás feltételeinek biztosításánál 

klllönösen a csomópontok, 
rendezőpályaudvarok, ra
kodási helyek munkája 
jó megszervezésének van 

döntő fontossága. 
A belföldi és külkereskedelmi 
forgalom növekedése egyre 
erőteljesebben igényli az irá
nyítószervek, az igazgatóságok 
és a szolgálati helyek össze
hangolt munkáját, a zavarok 
gyors elhárítását, s mindenek
előtt a vonatközlekedés biz
tonságának fokozását. figyelmet a szakmunkásvizs- százalékról 2,7 százalékra 

gára való felkészítés fontossá-

k / 
emelkedett. ,----------------------------

gára. Különösen jelentős ez a öze négyezer A vasút áprilisban 
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�i�on!át.11 a MÁV Vezérigazgatóságon moltak az eddig végzett mun- Aull'.iiAlr, rliA' Ez az eredmény az elmúlt év káról és elmondták, milyen in- őszi csűcsforgalmi időszakának A XI. pártkongresszus és szervezésére. Most arra van tézkedéseket tettek eddig a Ismét eltelt egy iskolaév és Kirchschlagba 10 vasutasgye- legnagyobb, október havi te!- felszabadulásunk 50. évfordu- szükség, hogy az üzemek és vizsgákra való felkészítésre, a 
a szünidőben megkezdődhet a rek utazik. A mintegy ezer jesítményét is tűlszárnyalta, lója tiszteletére kezdeménye- szolgálati helyek vezetői közöjövő évi beiskolázási tervek már éve]( óta folyó gyermek- méter magas hegytetőn levő a tervelöirányzatnál pedig 6,7 zett szocialista munkaverseny- sen a mozgalmi szervekkel seteljesítésére. üdültetés újabb fejezete. Az tábor fenyőerdő közepén fek-

százalékkal több. nyel kapcsolatos tennivalókról, gítsék a vállalások teljesítését. A szakmunkásképző intéze- idén sikerült tovább lépni a� i�;bf������f.:e�aki�J�tt Erőteljes emelkedés jel!e• az eddigi tapasztalatokról ta- Annál is inkább, mivel a ver-tek irányításában bekövetke- üdültetési létszámot illetően. mezte az export-import és nácskoztak a szakosztályok és seny segítése, a feltételek biz-zett változás miatt a kapcsola- A belföldi gyermeküdültetés- ::;
k

;J: 
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�á i!; tranzitforgalmat, valamint az a vasűtigazgatóságok illetékes tosítása
, a gazdasági vezetők tok még nem alakultak ki, ben résztvevők számát 240, a építőipari alapanyag-küldemé- osztályvezetői. munkaköri kötelessége. A J'ól ennek következtében hiányos- külföldi gyermek csereüdülte• üdülést. nyek szállítását. A jelentkező A tapasztalatok azt bizonyít- szervezett kongresszusi ver-ságok jelentkeznek, ami gátol- tésben résztvevők számát pe- A kiutazó magyar gyenne· szállítási igények csökkent ják, hogy a vasutasok körében seny kedvező feltételt teremt a ja a képzés eredményességét. dig 24 fővel emeltük. kekkel azonos létszámban mérvű ki!égítése elsősorban kedvező visszhangra találtak a Központi Bizottság 1971. de-Székesfehérváron például az A belföldi gyermeküdülte- hozzánk érkező külföldi gyer- ezekre az áruféleségekre kor- MAV vezérigazgatójának és cemberi határozata végrehajintézeti tanműhelyben két mű- tésben összesen 3660 gyermek mekek Balatonkenesén, a vas- látozódott. amelyeknek sajnos a szakszervezet elnökségének tásához, mely szerint: a szoszakban történik az oktatás, vehet részt, Balatonkenesén utasgyermekek „üdülőparadi- olyan következménye volt, közösen kialakított irányelvei, cialísta munkaverseny-mozgaugyanakkor a járműjavító üze- 2700 Bodrogolasziban 240, csomában" töltik a nyarat. hogy a MAV csak késéssel a kongresszusi munkaverseny lom továbbra is fontos eszköze mi tanműhelye nincs kihasz- Rép�eszentgyörgyön 240 és Kő- -----------------------------------------

1 
társadalom- és gazdaságpoliti-nálva. Helyes elosztással egy szegen 480 gyerek üdül kelle- kai céljaink megvalósításának. múszakban meg lehetne olda- mes környezetben, szakképzet! Budapesten a döntőbe Hasonló céllal tartott érte-ni a tanműhelyi oktatást. Mis- vezetők és pedagógusok fel-

M k d "d .. tt 19 74 7 S e'vi kolcon az intézeti műhelyi ok- ügyelete mellett. eg ez O O az 
- • J•utás lesz a tét kezletet a közgazdasági osz-

tály Balatonkenesén, az üze-tatók között nincs vasutas. A külföldi gyermek csere, 
vasutas operabérletezés mek, a területi bizottságok, Igaz. hogy lelkiismeretesen ok- üdültetés az idén az alábbiak Mint már azt előző lap- kö�azdasági bizottsági vezetők tatiák a tanulnkat, de nem szerint alakul: a Szovjetunió számunkban közöltük, a bu• részére. Ezen az értekezleten tudják a vasűti ismeretekre Brjanszk melletti úttörőtábo- Az 1973-74-es színházi is gazdag műsort kínál az dapesti igazgatóság terule'tén a szakszervezeti szervek szá-terelni a tanulók figvelmét. • rába, Szinye-Zorkiba 18 fiú é$ évadban is nagy sikert aratott operakedvelőknek. befejeződött a szocialista bri- mára határozták meg a tenni• Sok problémát okozott a ! leány megy. A tábor kellemes 

az Erkel Színház vasutas-bér- A vasutas operabérleti elő- gádok szakszolgálati vetélke- valókat. A szakszervezeti szer-végzős tanulók szakmunkás- környezetben. fenyőerdőben Jeti előadás-sorozata. A kibo- adások keretében bemutatásra dője. A döntőre június 18-án, vek legfontosabb feladata a jó bérbe való átsorolása. Nem van e:lhelyezve. A fürdés a csátott bérletek közül a leg- kerül Farkas: A furfangos az igazgatóság kultúrtermé-
együttműködés megteremtése volt egységes álláspont, emiatt tábor melletti (olyócskában ben kerül sor. A nagyszabá- a verseny irányításában. Tera debreceni járműjavítóban biztosított. Brjanszk város népszerűbbek közé emelkedett diákok, Rimszkij-Korszakov: sű vetélkedőn az igazgatóság 
mészetesen nem kevésbé fontos bérfeszültségre való hivatko- megtekintésén kívül Moszkva a vasutas oparabérlet. Sikerét Seherezádé, Borogyin: Polo- munkaügyi és szociálpolitikai a politikai és gazdasági tevézással nem történt átsorolás. nevezetességeivel is megismer- a magas művészi színvonali1 veci táncok. Donizetti: Lam- osztályának ,.Törel,vés", a kenységet elősegítő felvi!ágoBálint László, a jármújavító ked�ek a gyerekek. előadások, a kitűnő szereposz- mermoori Lucía, Kacsóh: Já- MA V Építési Főnökség „lf:pí- s(tó munka a vasutasok köré• szakosztály osztályvezetője Az NDK-val két csereüdUl- tás mellett a dolgozók opera- nos vitéz, Leoncavallo: Ba- tési", a Dunai Finomító ál- ben. Ennek érdekében testn-é t 1 ű t 'tá t d tt lomás „Hámán Kató", a Ke-egy r e m u asi· s a o az tetést is bonyolftunk. 46-an zenei érdeklődése fokozódásá- jazzók, Mascagni: Parasztbe- leti Villamos Fenntartási Fő- Jeti üléseken, titkári és re• á�rolás
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f 1 t Frauensteinbe, 48-an pedJg nak és szakszervezeti bizottsá- csület. Verdi: A Lombardok nökség „Barátság", a MAV szortvezetői értekezleteken, a sz mun ás r e va o og a - Rosenthalba utaznak. Min 
· gaink jó propaganda és szer• című műve. Távközlési Fenntartási Főnök- helyi sajátosságok figyelembe koztatás e�ik olvan vonzóerő. két üdülő Drezda közelében. vételével, meg kell beszólni az ami a tan lót az üzemhez köti s · s „ b K' ándu vező munkái'ának köszönheti. ·" bérleteket kedvezményes �ég „Dunakanyar" és a Ke- t h hár 

u · zasz- va1c an van. ir • "'' !�ti Szertár Főnökség „Május üzemre, szolgála i elyre u-A vitát �akorlati bemutató lások. a közeli városok megis- A már hagyományokkal ren- áron továbbra is a szakszerve-
1„ szocialista brigádjai mé- 16 feladatok végrehajtását, és foglalkozás követte. Mism1ov- merése gazdagítják a progra- delkező, népszerű bérletezést zeti bizottságoknál lehet meg- rik össze tudásukat az orszá- rendszeresen értékelni kell az &zkl lmre szakoktató a görgős mot. 

rendelni. gos döntőbe való jutásért. elért eredményeket. csapágyak szerelését mutatta All52triába a Linz melletti tovább folytatva, az új évad 
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ERZSIKE, A NÖFELELÖS 
Szegeden a személypálya

udvar dolgozóinak egynegyede 
nő. Ki foglalkozik ügyes-bajos , 
dolgaikkal? Hogyan képviseli , 
a. szakszervezet a vasutas nők 
lányok, asszonyok - érdekeit? 
Ezek a kérdések foglalkoztat
tak, amíg robogott velem a 
Szeged-expressz. Az ismerke
dés egyszerúbb volt, mint, 
gondoltam: a területi bizott
ság megbízásából ugyanis Er
zsike, a nőfelelős várt az állo
máson. 

daná az utazó szolgálatot tel
jesítő édesanyák gondját. 

Munkatervünkben az is sze
repel, hogy sZJi.inidei napközit 
létesítünk. Ezenkívül megszer
vezzük a háztartási gépek köl
csönzését. Ezzel is könnyíteni 
akarunk munkatársaink gond
jain. 

A szabad idő a családé 
Engi Józsefné, aki egyébként 

az idei nőnapon kapta meg a 
Közlekedés Kiváló Dolgozója 
kitüntetést, szólt még, arról, 
hogy az állomásfőnök és a 
mozgalmi szervek vezetői fi
gyelemmel kísérik a lányok, 
asszonyok munkáját és a leg
jobbak kitüntetése, jutalmazá
sa sohasem marad el. A nőfe
lelős életútja is bi:?onyítja, 
hogy az arra rátermett nők ve
zető állásba is kerülnek. 

Csak az !llendőség kedvéért 
szerepeljen itt a teljes, ,,hiva
talos" neve, hogy azok is meg
tanulják, akiknek segít a gon
dok megoldásában, és akik 
csak így nyugtázzák a jóindu
latú közremúködést „köszön
jük, hogy elintézte! Tudtuk, 
hogy segíteni fog Erzsike!" 

Szolgálati beosztása 
pénztárf őnök 

Erzsikét Engi Józsejnénak 
hívják, ő a szakszervezeti bi
zottság nőfelelőse és december 
1 óta a személypályaudvar 
pénztárfőnöke. Főintéző! Ez a 
rangja úgy is értendő, hogy ő 
az, aki az állomás nődolgozói
nak legtöbbet segít, a lányok, 
asszonyok ügyének is „fóinté
zője !'' 

:Életútja, vasutas múltja pél
da lehet a kezdők számára. 
Bizonyíték arra, hogy aki 
szorgalmas, szereti a vasutat, 
aki törődik munkatársaival, az 
megtalálja számítását. 1958-
ban véQ_ezte a Vasútforgalmi 
Technikumot. Ezt követően 
alaposan megismerte a vasúti 
szolgálatot: volt vezető váltó
őr, kocsifelíró, átmenesztő. 
Miután megszerezte a szak

Engl Józsefné - Mit csinál egy nófelelős 
irodája az öltözőjük. Felújí- szabad idejében? 
tásra szorulnak az árupénztár- - Bizony nagyon kevés a 
hoz tartozó szociális létesítmé- szabad idő és az természetesen 
nyek is. De lehetne tovább so- a családomé! Szeretek szín
rolni, hogy mi kellene még. házba, moziba és kirándulni 
Egy biztos: amit a nőbizottság járni, természetesen a férjem
kér, a főnökség a lehetőségek- mel és a gyerekekkel. Szívesen 
hez mérten igyekszik teljesí- kézimunkázom, ezt bizonyítja 
teni. ll sok subaszőnyeg a lakásoan. 

- Hogyan teszik könnyebbé Szereti a csinos tiszta mun-
a nők ,,_második 1;1űszakját"? · kahelyet . .,Új" m;_,nkaszobájá-

- Mmdenekelott a gyer- ra bizony rá is fér egy kis re-
�eknevelés�en !gyekszünk_ se- noválás! Ha kifestik, és meg
g,t�éget nyuJ�am. A MA V ovo- kapja a megígért új bútorokat, 
dáJa akkor 1s megtelne, ha bizonyára hivatali szobáját is 
megdupláznánk a férőh<;lyek otthonossá varázsolja. Ez így 
számát. Jelenleg 90 szemelyes is illő: - hadd lássák a 1á
O!fe;mekintézményben 140 ap- nyok, asszonyok, akik fölkere-
7:osaggal_ foglalkoznak, .. hogy sik, hogy munkahelyén is igé
edesany3u� nyugodtan 3ohes- nyes a szakszervezeti bizottság 
sen szolgalatba. Nagy szük- nőfelelőse. 
ség lenne bölcsődére és „hetes 
óvodára". Az utóbbi megol- Kóhidi László 

vizsgákat, elvégezte a tisztkép- ,------------------------

zőt, feladási árupénztáros lett. 
Három évig volt a vezetője az 
aranykoszorús „Dobó Katica" 
brigádnak. Néhány hónapja ő 
a pénztárfőnök. Munkája ala
posan megszaporodott, hiszen 
a nőfelelősi megbízatás mellett 
40 vasutasnak hivatall főnöke. 

- Közvetlen beosztottjaim 
között 30 a lány és az asszony. 
Gondjaikat jól ismerem, hi
szen az elmúlt másfél évtized
ben megismertem néhány 
munkakört a forgalomnál. A 
fiatalasszonyok munkakörül
ményein már csak azért is 
igyekszem könnyíteni, mert 
magam Is tudom, hogy mit je
lent a forgalmi szolgálat mel
lett gyereket nevelni. Nekem 
ma már könnyebb, mert a na
gyobbik lányom 13 éves, a ki
csi 6 éves. Ők, no meg a fér
;em a segítőim az otthoni 
munkában. 

Kétszáztíz vasutas jutalomutazása a Szovjetunióba 
A Vasutasok Szakszervezete 

elnöksége és a MA V vezér
igazgatója közös elhatározása 
alapján a vasútüzem terü1e
tén dolgozó, kiemelkedő mun
kát végző szocialista brigá
dok, törz.sgárdatagok és az 
ifjúsági mozgalomban élenjá
ró fiatalok legjobbjai az 
erkölcsi és anyagi elismerés 
egyik formájaként évek óta 
külföldi jutalomutazásban ré
szesülnek. 

Ez évben júniu8 14-én egy 
60 tagú, majd ezt követően 
még két .csoportban összesen 

HÉT MEGYÉBEN 

210 vasutas utazik a Szov
jetunióba. A tizenkét napos 
út változatos, gazdag progra
mot és sok élményt tarto
gat a részt vevők számára. 
'Moszkvában többek között 
megtekintik a Krem!-t, a 
Tretyakov-képtárat és a Pus
kin múzeumot. Leningrádban 
látogatást tesznek az Auróra 
cirkálón, az Ermitázsban és 
a Péter-Pál erődben. 

A kiutazók részére a MA V 
vezérigazgatója rendkívüli fi
zetett szabadságot és költő
pénzt biztosít. 

19'74. J'ONJUS 1'7. 

Cimnáziumba jár a rugókovlics 
Eredményes tanévet zárt a Landler Jenó Múvelódési Ház 

általános iskolája és esti gimnáziuma 

„Többek leszünk, mint amik 
vagyunk ••. " - tgy fogalmaz
ta meg néhány hónappal ez
előtt a nagyszerű lehetőség fö
tötti örömét a Landler Jenő 
Múvelődési Ház esti iskolájá
nak egyik hallgatója. Ahogy ez 
a hallgató, úgy ma már min
denki tudja: az általános mű
veltség emelése a szakmai mű
veltség fejlesztésének is biztos 
alapja. 

Az egyre jobb eredményeket 
eléró esti isl:olákról min
dig nagy örömmel beszél Sán
dor Géza, a múvelődési ház 
igazgatója, aki a negyedik 
esztendeje tölti be szép és 
fontos feladatkörét. 

- Nagyon jó érzés, amikor 
az ember beszámolhat arról -
mondja kérdésünkre -, hogy 
éppen most zajlottak le az ál
talános iskolások vizsgái, s a 
22 hallgató jó eredménnyel 
végzett; egyetlen egy sem bu
kott meg ••• 

A másomk „generáció" 
A külön nagy „szívügy": a 

dolgozók gimnáziuma kerül 
szóba. Most már a második 
„generáció" ült a padokban, s 
érkezett el a második tanul
mányi év III-IV. osztályához; 

- 1973 szeptemberében 
mondja Sándor Géza - 67-en 
jelentkeztek a gimnáziumi fel
vételre, férfiak és nők vegye
sen. A hallgatók javarésze IV., 
illetve XV. kerületi dolgozó. A 
múvelódési ház ugyanis a IV. 
kerülethez tartozik, de köz
igazgatásilag a XV. kerület 
legnagyobb üzeme, a Landler 
Jenő jármújavító otthona, 
amely a környék tanulnivá

óráiból sok Időt fordítsanak az 
órákon való részvételre és az 
otthoni tanulásra. 

Mejéri a fáradságot 
- Anyagkönyvelő vagyok, 

férjei;n a MA V alkalmazottja 
- mondta Abrahám Lászlóné, 
egy 5 és egy 14 éves gyermek 
édesanyja. - Munkakörülmé
nyeim szempontjából az előre
haladás záloga is lehet, ha 
megszerzem a gimnáziumi 
érettségit, ezért vállalom ezt a 
„harmadik múszakot", amely 
sok tudással gazdagít. 

Fejes Gáborné villanyszere
lő, férje üzemmérnök
ként - a Landler Jenő jár
műjavító öntödéjében dolgo
zik: 

- Az én legfőbb célom, 
hogy nagyobb műveltséget 
szerezzek - mondja. - Nem 
kis áldozatot jelent két gyer
mek felnevelése és a háztartás 
vezetése mellett a gimnáziumi 
tanulás, de határozottan állí
tom: megéri! 

Petrohaí Lajos a jármújaví
tú rugókovácsa, aki a gimná
zium I. osztályát jó közepes 
eredménnyel. végezte, előre te
kint: 

- Nincsenek különösebb ál
maim, az elkövetkező eszten
dőkben is rugókovácsként sze
Tetnék fizikai munkát végeznt 
- mondja kérdésünkre. -
De arra viszont már gondol
nom kell, hogy ha hajlottabb 
korú leszek, és nehezebb lesz 
majd számomra a fizikai mun
ka, a gimnáziumi érettségi 
más feladat betöltéséTe is al

kalmassá tehet. 

- HuszonháTom éve dolgo
zom a járműjavítóban, s ezé,1 
határoztam el, hogy tanulok, 
mert régebben két kis gyeT
mekem miatt nem nyílt lehe
tőségem a tanulásra - mond
ja Istvánfi G1j1.Lláné, a jármQ. 
javító könyvelője. - Végez
tem ugyan könyvelési tanfo. 
lyamot, de úgy érzem, hogy ez 
a mai világban nem jelent ele
gendő képzettséget. Az a mot
tóm, hogy többet szeretnék 
tudni! 

Út az egyetemhez 
Az esti gimnázium hallgatói 

egyébként öt tárgyat tanul
nak: matematikát, fizikát, tör-
ténelmet, biológiát és földraj
zot. A gimnázium vezetője dr. 

Cser Jánosné, matematika
szakos tanár. Segítői sorában 
Varjasi László földrajz-tanár 
egyébként a Fővárosi Tanác1 
népművelési osztályán dolgo
zik, s a környező gimnázium 
tanára Csonka Ferenc él 
Csonka Ferencné. 

Sándor Géza elmondta, hogy 
„músoron kívül" egy egyetemi 
előkészítő tanfolyamot is szer
veztek - szintén ,,sikerrel. A 
három-négy évvel ezelőtt 
érettségizetteket az említett 
tanárok készítették fel u 
egyetemi felvételre. 

- Ezekben a hetekben már 
folyik az új tanulmányi év 
előkész[tése - mondta az 
igazgató. - Reméljük, hogy 
az általános iskolát, illetve 
gimnáziumot végzett és végző 
hallgatók, mint propagandis
ták is segítik a szakszerveze
ti bizalmiak szervező munká-
ját . .. M. L. 

gyóinak is kellemes hajléka. r-------------------------
A gimnázium tanulói elsősor-
ban a járműjavító, a Bőrkon
fekció és a Chinoin gyár dol
gozói sorából kerülnek ki, de 
képviselve van itt a Rámán 
Kató t•ontatási főnökség is. 

A gimnazisták vizsgái feb
ruár hónapban zajlottak le 
jó eredménnyel. Mindössz; 
egy hallgató akadt, aki nem 
tudott megfelelni a követelmé
nyeknek: az 55 hallgató átla
gos tanulmányi eredménye 3,2 
volt. 

lme, néhány vallomás arról, 
hogy családanyák és család
apák miért vállalják szívesen 
a nem kis áldozatot, hogy a 
nehéz munka után a pihenés 

Búcsúest a Mátrában 
A Mátrában, Lajosházán 

rendeztek nyugdíjas-búcsúzta
tót Vámosgyörk állomás szo
cialista brigádjai Matticsek Fe
renc vonatvezető és TatáT Er
nő vonatkezelő tiszteletére. 

Mindkét vasutas 1940-ben 

vasutasok, valamint családtag. 
jaik is. 

Az ünnepi vacsora és közös 
szórakozás megkezdése előtt 
elsőként Vincze Jenő állomás
főnök köszönte meg a nyug
díjba vonulók több évtizedes 
helytállását, majd a szakszer
vezeti bizottság és a szocialis
ta brigádok tagjai fejezték kí 
jó kívánságaikat, illetve adták 
át ajándékaikat az idős vasuta
soknak. 

* 

Ml foglalkoztatja leginkább 
a nőbizottságot? 

- Az elmúlt években a 
párt, a kormány, a szakszerve
zet több olyan intézkedést, ha
tározatot hozott, amelyek vég
rehajtása során mi is keressük 
a lehetőségeket a nők foglal
koztatásának kiszélesítésére. 
Az szb-tttkárral egyetéTtésben 
meghatározzuk azokat a mun
kabeosztásokat, amelyekben a 

jövőben kizárólag - és azokat, 
amelyekben elsősorban nőket 
foglalkoztatunk. Ha ilyen mun
kakörben jelenleg férfi dol
goz.i.k, akkor az utánpótlást 
úgy képezzük, hogy a nyugdí
jazás után nő lépjen a férfi 

Közel 30 ezer nyugdíjas vasutas 

és özvegy kap nyugellátást 

kezdte szolgálatát a MAV-nál 
- egyikük Gyöngyösön, mási
kuk Józsefvárosban -, és an
nak is jó néhány esztendeje 
már, hogy Vámosgyörkön a 
vonatkísérők Béke szocialista 
brigád tagjaként együtt dol
goztak. Matticsek Ferenc töb
bek között a Munka ÉTdem
rend arany fokozatát is kiér
demelte párt taghoz és ki tün te
tett kiváló vasutashoz méltó 
helytállásával az évek folya
mán. Tatár Ernő munkáján 
magatartásán is mindig meg
látszott, hogy kommunista. 
Búcsúztatásukon részt vett a 
miskolci vasútigazgatóság kép
viseletében Pócza Béla, a vo
natkísérők főelőadója, és ott 
voltak a vámosgyörki Vak 
Bottyán, a Béke és az Előre 
szocialista brigádokba tartozó 

Hatvan állomáson is hason
ló ünnepség zajlott le a közel
múltban, abból az alkalomból, 
hogy Schmidt Ferenc fófel• 
ügyelő, a vonatkísérők oktató
tisztje nyugalomba vonult. Az 
állomáson eltöltött több mint 
három évtizedes vasúti szolgá
latában 21 évig volt oktató
tiszt, s jó munkáját, emberi 
erényeit sokszor elismerték. 
Legutóbb az idén, április 4-re 
tüntették ki: megkapta a Mun

ka Érdemrend ezüst fokozatát. 

helyébe. 

Eisösorban a gyerekes 

anyákon segítenek 
- Az utazószolgálatnál egy

re több nő dolgozik. Hogyan 
könnyítenek munkájukon? 

- Munkatervünkben szere
pel, hogy a vezénylőtiszt és a 
számviteli vezető felméri, 
menni időt töltenek távol a 
családjuktól az utazószolgálat 
nódolgozól. Elsősorban azok
nak a munkakörülményein 
akarunk változtatni, akik gyer
mekeket nevelnek. 

- Milyenek a személypálya
udvaron a nők munkakörül
ményei? 

- Régi az állomás. 11:rthető 
tehát, hogy a munkahelyek 
nem nevezhetők „kom.fortosak
nak". A kocsitakarítók pél
dául 44-en vannak, közülük 
42 nő. Nincs tisztálkodási le
hetőségük, és az is tarthatat
lan állapot, hD/lll a művezető 

Hogyan gondoskodik a nyugdíjasokról a budapesti területi bizottság? 

A budapesti területi bizott
ság irányítási területén, amely 
hét megyére - Pest, Nógrád, 
Heves, Győr, Szolnok, Komá
rom, Fejér - terjed ki, 15 830 
nyugdíjas tag él szervezetten 
és 12 500 özvegy kap nyugdí
jat. 

A területi bizottság a nagy
számú nyugdíjas összefogását 
57 csoportban, 132 választott 
vezetőségi taggal, 23 főbizal
mival látja el. 

A nyugdíjas alapszervezete
ket az elnökség és a terü1eti 
bizottság· határozatai alapján 
hét tagú szakbizottság irá
nyítja. A nyugdíj as szakbizott
ság tevékenységét munkaterv 
szerint végzi, a taggyűléseken 
felvetett problémák figyelem
be vételével. 

A szervezett dolgozók kü
lönbözó rétegei között jelen
tős helyet foglalnak el a nyug
díjasok.. Külön figyelemmel kí
sérjük a nyugdíjas szakszer
vezeti tagok életkori sajátos
ságait és arra törekszünk, hogy 
a nyugdíjas tisztségviselőkre 
ne háruljon olyan megterhe
lés, amely túlzott igénybevé
telt jelentene számunkra. A 

nyugdíjas csoportok élén a 
mozgalmi munkában jártas, 
jól működő vezetőségek, főbi
zalmiak állnak, akik megfele
lően képviselik a nyugdíjas 
tagok érdekeit. 

A szervezeti élet fejleszté
sét segíti a taggyűlések rend
szeres megtartása, azok lá-

togatása a központ és a terü
leti bizottság szervezőinek, 
munkatársainak helyszíni tá
jékoztatása és felvilágosítása 
illetve a felmerült problémák� 
ra a válaszok megadása. 

A területi bizottság nyugdí
jas szervezőinek tevékenysé
gét két irányú munka jellemzi. 
Egyrészt tájékoztatják és se
gítik a munkában a nyugdíjas 
csoportokat, külön tájékozta
tást adnak az időközben meg
jelent fontosabb, nyugdíjaso
kat érintö rendeletekről és pa
li tikai eseményekről, másrészt 
tájékoztatást adnak a Vasuta
sok Szakszervezetének a ha
vonta készített hangulatjelen
tésben a nyugdíjasokat foglal
koztató legfontosabb kérdé
sekről. 

A SZOT és a Vasutasok 
Szakszervezete központi veze
tőségének határozata értelmé
ben rendszeresen foglalkozunk 
a nyugdíjasok élet- és szociális 
körülményeivel. Az elmúlt 
évben felmértük a tagság szo
ciális helyzetét és az egyedül 
élő özvegyek számát. A lehe
tőségen belül először mindig 
a legjobban rászorultakat ré
szesítjük anyagi támogatásban. 

Az elmúlt évben 675 nyug
díjasnak 335 OOO, 620 özvegy
nek 310 OOO forintot folyósitot
tunk segély címén. 

Az anyagi támogatáson kí
vül igen jelentős a társa
dalmi SPE(ítség. A magára ma
radt idős nyugdíjasokat rend-

szeresen meglátogatjuk, s in
dokolt esetben részükre se
gítséget nyújtunk. Győrben, a 
Rámán Kató Vontatási Főnök
ségnél, Ferencvárosban, Salgó
tarjánban, az Északiban stb. 
a szocialista brigádok is pat
ronálják a nyugdíjasokat. 
Több szakszervezeti bizottság
nál kirándulásokat is rendez
nek. Az Északi járműjavítóban 
autóbuszt biztosítanak a nyug
díjasok egész napos kirándulá
saihoz. 

Igen megható az öregekkel 
való foglalkozás, az öregek 
napjának rendezése, amelyet 
mind több csoportnál tarta
nak. Legutóbb Győrben 495 
nyugdíjas jelent meg és meg
hatódva üdvözölt.ék egymást a 
volt munkatársak. 

A nemzetközi nőnapot is 
rendszeresen megtartják a 
nyugdíjas csoportoknál, ahol 
egy kis ajándékkal kedvesked
nek az idős asszonyoknak.. 

Rendezvényeinken az !dós 
nyugdíjasok elmondják élmé
nyeiket és már nemcsak pa
naszkodnak, hanem dicséretet 
is mondanak. Legutóbb pél
dául nagy örömet okozott a 
nyugdíjasok körében az az in
tézkedés, homI a régi, 30 évet 
munkában eltöltött vasutasok 
megkapták a szabadjegyet é1 
a külföldi utazáshoz az 50 szá• 
zalékos kedvezményt. 

Patay János 
nyugdíjas szervező 

Érettségivel a vezérálláson 
- Nálunk, a vésztői vonta

tásnál mindenben segítik, tá
mogatják a fiabalokat az idő
sebb vasutasok - újságolta 
találkozásunk alkalmával Be
dó Lajos motorvezető. 
:Érezhetik azt is, hogy számí
tanak az iijú kollégákra, s 
ennek tudatában végzem 
örömmel a munkámat ... 

Bedő Lajos, aki szintén a 

gyakr= kiveszi részét a k� 
zös megmozdulásokból, tár
sadalmi munkákból. Szereti a 
rendet, tisztaságot, s meglát
szik ez a gondjaira bízott n»
torkocsin is. 

Mi, idős vasutarok, büszktlJi: 
vagyunk, amikor ilyen fiata
lokkal találkozunk. 

Boldizsár Gyula 
fiatal korosztályhoz tartozik,,--------------
24 éves, és 1969 óta teljesít 
szolgálatot a vasútnál. Közben 
leérettségizett, ami egyúttal 
bizonyítéka is a fentebb idé
zett szavak igazságának. Ta
nulni ugyanis munka közt,. , 
csak akkor lehet, ha van hoz
zá kedv és bátorítás. 

- ms még valami nagyon 
fontos: a példamutatás - te
szi hozzá a mot.orvezető. 
Példa szorgalomból, helytál
lásból, amit én többek között 
a szüleimtől is láttam. Apám, 
édesany-im, sót nagyapám is , 
vasútnál szolgált, s ha vala
mikor volt l'övője, biztos ke
nyere a M V-hoz szegódött 
embernek, akkor most még 
szebb. biztatóbb kilátásokkal 
kecsegtet a vasutasok hivatá
sa „ 

Ezekután talán mondani !s 
fölösleges. hogy Bedő Lajos 

1 
tagja. a �elyi �ISZ-szervezet
nek es fiatal társaival együtt 

Csak tanulni kell... 

• A miskolci oktatási fónök>
segen tanulunk vonatveze
tőnek. Elfogultság nélkül ál
lithatjuk, hogy minden ked
vezményünk: megvan, mind 
a tanulást. mind a szórako
zást illetően. Egyszóval a le
hetőségek adottak csak ta-
nulni kell. 

A magam és tanfolyam--
társaim nevében köszönete
met fejezem ki azoknak a ve. 
zetőknek. akik lehetővé tet• 
ték. hogy tanulhassunk. és 
azoknak is, akik a tanfolya
mon fáradságot nem kímélve 
oktatnak, nevelnek bennünket. 
Ígérjük. hogy a tanultakat 
igyekszünk rrtajd haszno&ita
ni a munkában. 

Kisvárdai Tibor 
s. felvigyázó 
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Egy KNEB-vizsgálat tapasztalatai: 

A fejlődés ellenére sen1 kielégítő 

a vasutasok üzemi és szociális helyzete 
Társadalmi rendszerünkben 

senki sem lehet közömbös, 
amikor arról a kérdésről esik 
szó, hogyan érzi magát a dol• 
guzó a munkahelyén. Ana
munk évről évre igen nagy ál
doz.atot hoz a munkfeltételek 
javítására. Időszakonként 
azo.nban nem árt számot vet
ni a gondokkal, s visszanézni: 
milyen utat tettünk meg és 
meghatározni a további fejlő
dés irányvonalát. 

Ilyen számadástét.elre köt.e
lezte a kormány a Központi 
Népi Ellenőrzési Bizottsá,got, 
amikt1r beszámolót kért, ho
gyan alakultak a dolgozók 
üzemi l!s sz.ociális körülményei 
az új gazdaságirányítási r-end
soor bevezetése óta. A vi25gá
lat csaknem valamennyi nép
gazdasági ágat érintett, így a 
közlekedést is. Természetesen 
nem lehetett minden ágazatot 
teljes vertikumában megvizs
gálni, ezért a vasút területén a 
vizsgálati szempontokra há• 
Tom jármújavítónál és három 
i,asúti csomóponton kerestünk 
választ. A vizsgálatra ltijellölt 
egységek kiválasztásánál az 
volt a fő törekvés, hogy olyan 
üzemeket, csomópontokat je
löljünk ki, ahol sokan dolgoz
nak és ezáltal minél több dol
gozó problémáját ismerhessük 
meg. A kijelölés alapján el
mondhatjuk, hogy a vizsgálat 
mintegy 12 ezer vasutas dol
gozót érintett. 

A külszolgalatnál van 
a legtöbb tennivaló 

A tapasztalatok azt mutat
ták, hogy 1968-hoz képest a 
vasút igen nagyot lépett előre, 
de a többi népgazdasági ág
hoz viszonyítva még mindig 
nagy az elmaradás. Ez abből 
adódik, hogy a vasút a mun
kahelyi szociális feltételeket 
illetően igen alacsony szintről 
induftt, és ezt a hátrányt a 
rendelkezésére álló anyagi esz
közök figyelembevételével 
hosszú évek alatt lehet csak 
pótolnl. 

A vm;gálat megállapítása 
szerint a telepített üzemekben 
üármújavftók) a- munkakörül• 
mények sokat javultak. Külö
nösen az új üzemrészek � 
zésénél ügyeltek arra, hogy a 
nehéz fizikai munkát, korsze
rű gépek alkalmazásával 
könnyitsék. Az utóbbi években 
növekedett az egés?.Ségre ár
talmas munkakörök száma. 
Ez velejárója a különböző ve
gyi anyagok kiterjedt alkal
mazásának. Dicséretes viszont, 
hogy minden ilyen munkahe
lyen az üzembelépéssel egy
idejűleg készen álltak a vé
dóberende7..ések, amelyek a 
munkahelyi értalma.k csök-

Köszönet érte 

Régi vágyam volt az, hogy 
feleségemmel együtt üdülni 
mehessünk Sopronba, a hű
iség városába. S ez a vágy be
teljesedett. Bár bizonyos ne
hézségek mutatkoztak, mégis 
lehetővé tették számunkra, 
hogy közvetlen nyugdíjazásom 
előtt két het.et pihenéssel tölt
he5Sünk. 

A Sopronban töltött két hét 
felejthetetlen lesz számunkra. 
Sopron és környéke - Nagy
cenk, Sopronhorpács, Kőszeg, 
Fertőd és Pannonhalma 
ahová kirándulást szerveztek 
részünkre, maradandó élményt 
nyújtott. 

A2 üdülőben biztosított el
látás, a kikapcsolódás és a 
korommal járó fáradtság kipi
henésének a lehetősége maxi
málisan biztosítva volt. A le
hetőségekkel éltünk is, mert a 
két hét letelte után testbenés 
lélekben felfrissülve érkeztünk 
haza. 

Tudom, hogy az ma már 
természetes, hogy a szocialis
ta társadalomban minden dol
gozónak megvan a lehetősége 
az üdülésre, pihenésre. Mé!(is 
a sajtón keresztül is szeretném 
- a feleségem nevében is. aki 
négy gyermeket nevelt fel -
megköszönni, hogy ezt az üdü
lést részünkre lehetővé tették. 

Bakó János 
Miskolc 

kentésére hivatottak. Az egyé
ni védőfelszerelések a többi 
munkaterület.en is rendelike
zésre állnak; bár a vizsgálat 
során több esetben kifogásol
ták a dolgozók, hogy a védő• 
felszerelések használata bizo
nyos mértékben akadályozza 
őlcet munkájuk végzésében. A 
panaszok többsége a védőfel
szerelések minőségére vonat
kozott, a védőruhák, bakan
csok, a viselési idő lejárta 
előtt elrongyolódnak, szétsza
kadnak, másutt a rendszeres 
mosásuk nem biztosított. 

A külszolgálatnál a munka
körülmények alig változtak. A 
forgalmi szolgálatnál a leg• 
mostohább körülményeit kö• 
zött dolgoznak a kocsirende
zők és a sarusok. A nehéz és 
veszélyes fizikai munka kikü
széibölése csak az önműködő 
kapcsolószerkezet bevezetése, 
illetve a gurítás magasfokú 
gépesítése után lehetséges. Er
re azonban még jó néhány 
évet várni kel:J.. 

A vontatási szolgálatot a 
korszerű vonóerő térhódítása 
forradalmasí-tja. Az új eszkö
zök más javítási technológiát 
kívánnak mint a régiek. Az új 
villamos- és Diesel-mozdony 
bázisok korszerűen felszerel
tek, a gőzmozdonyok jelentős 
részét azonban még mindig a 

szabad ég alatt javítják (pl. 
győri fűtőház). 

A védőruhaellátásra a kül
szolgálatnál különösebb pa
nasz nem hangzott el Az 
újon11a11 bevezetett védősisak 
használatát viszont többen ki• 
fogásolták. A vizsgálat megál
lapítása szerint a sisak állandó 
viselésre nem alkalmas. 

Nagyobb gondot 
a tisztaságra 

Kétségtelen, hogy 1968-hoz 
viszonyitva a legnagyobb fej• 
Zódés a szociális létesítmé
nyeknél tapasztalható. A vasút 
e tekintetben a többi köz.leke
dési vállalat között éllen jár. 
Az öltÖZÓ62lekrények, vala
mannyi sro1gálati helyen ren
delkezésre állnak, a betöltet
len létszámok miatt sajnos né
melyik üres. A moodási, zuha
nyozási lehetőség áltailában 
biztosított, a külszolgá,latnál 
van azonban még javftlanl va
ló, mivel ott a norma szerinti 
szükséglet 93.9 százalékát elé
gítették ki. Miskolc Tendező•• 
pályaudvaron kirívóan nagy 
lemaradás tapasztalható, an
nak ellenére, hogy ezt 1969· 

ben a népi ellenőrzés már ki
fogásolta. A szociális helyisé
gei, megléte azonban még 
nem jelenti az igények ltielé
gítését, mivel a legtöbb helyen 
baj van a tisztasággal, a kar
bantartással. A meglevő zu-

hanyozók, wc�k egy része 
nem üzemel, kijavításuk húzó
dik. A tis2ltaságra vonatkozó 
panaszok pedig nemcsak a ré
gi, hanem az új létesítmények
nél is fennálltak. 

A2 üzemi étkezés lehetősé
gének megteremtése ma már 
a legitöbb munkahelyen alap
vető követelmény. A közleke
dés sajátosságából adódóan 
ennek biztosítása nem egysze-. 
rű feladat, bár korántsem 
megoldhatatlan. MegáJlapítá
saink szerint az étkezési lehe
tőséget valamennyi vizsgált 
helyen biztosították, de az 
igénybevétel igen csekély. A 
telepített üzemeknél (járműja
vftóknál) a szükséges kapaci
tás rendelkezésre á1l, az üz.e
mek jelentős összegeket for
dítanak a konyhák fenntartá
sára, étkezési hozzájárulásra, 
mégis a dolgozóknak a fele 
sem veszi igénybe az üzemi 
étkezési lehetőséget. Különö
sen szembetűnő a csökkenés a 
miskolci járműjavítónál, ahol 
1968-ban a dolgozók 47,9 szá
zaléka ebédelt az üzemben, ez 
az arány 1972-re 37,2 száza
lékra csökk-ent. Az érdektellen
ség hiányát a dolgozók az 
ebéd árának emelkedésével 
magyarázzák, mivel 1968 óta 
mindkét menü ára 50 száza
lékkal emelkedett. 

Nem lehetne 
egyszerűbben? 

A külsrolgálatnál dolgozók 
ennél sokkal kedvezótlenebb 
helyzetben vannak. Az utazó
személyzet többségét az évti
redes hagyományok kötik. 
Száraz koszton élnek, vagy az 
otthonról hozott főtt ételt me
legítik. A nagy állomásokon a 
forgalmi dolgozók egy rész.e 
szolgálati helyét még arra az 
i�őre sem hagyhatja el, amed
dig megebédel. Az üzemi 
konyha pedig az ebédet nem 
mindig tudja a szolgálati hely
re eljuttatni. A pályafenntar
tásnál a vonali munkahelyek• 
re az ebédszállítást a vizsgált 
csomópontokon nem oldották 
meg, a dolgozóknak mindössze 
24 százaléka veszi igénybe az 
üzemi konyhát. 

A vi�t a.rra is kiterjedt, 
hogy a lakóhelyül,.-tól tartósan 
távol levő dolgozók milyen 
körülmények köZÖtt éLnek. 
Ezen a területen nagy különb
ség,eket találtunk. Vannak 
igen jól felszerellt munkásszál
lások, ahonnan a televízió, 
meg a hűtőszekrény sem 
hiányzik (Bp. Ferencváros), de 
láttak a népi ellenőrök olyan 
munkásszállást is, amelyet 
emberi tartózkodásra alkal
matlannak minősítettek. 

BUDAPEST-DUNAPART TEHERPÁLYAUDVAR: 

Meglepő, hogy a népi ellenő
rök előtt két hónappal a hely
színen járt igaz.gatósági ellen
őr az urallrndó körülményeket 
nem így értékelte, csupán lti
sebb hiányosságokat" vélt fel
fedezni. 

A csomóp0ntokon megvizs
gáJUták a népi ellenőrök a pi
henőszá.llásokat, a laktanyálmt 
is. Valamennyi helyen a tisz
tálkodási, ételmelegítési, főzé
si lehetőség bizoosított. A tisz
taság is megfelelő volt. Kifo
gásolni valót Győ,·ben találtak 
ahol az ágyneműt nem cseré: 
lik minden dolgozó után. Nem 
lehetett természetesen ennek 
ind�kául � elfogadni, hogy 
keves az agynemű. 

Akik napjainkban is 
száraz koszton élnek 

A dolgozók lakásgondjainak 
enyhítésére 1968 óta számoo 
intézkedés történt. Megduplá
zódott a vállalati szervezésben 
épült lakások száma, ezen túl
menően számos egyéb kedvez
ménnyel élhetnek azok a dol
gozók, akik saját otthont akar
nak teremt.eni. úgy látszik 
azonban, hogy az ilyen célok
ra fordított pénzeszköz kevés. 
Sok_ az igénylő, a tehetőség 
pedLg korlátozott. Javítani va
ló azonban itt is akad. Egy ki· 
csit bonyoluit a lakáshoz. a 
köicsönhöz való jutás módja 
adminisztrálása. Az el� 
is lehetne valamit finomítani. 
Volt olyan vizsgált egység, 
amely az igénylők számának 
növekedése elilenére, évek óta 
sem lakást, sem anyagi támo
gatást nem kap0tt dolgozói ré
szére. A szolgálati vezetők ki• 
fogásoiták, hogy a lakáskérel
mek sorsáról nem tájékoztat
ják őket. A javaslat után az 
igazgatóság a dolgm:óval köz
vetlenül tárgyal, a főnökség 
nem is tudja, lti és mikor kap 
vagy kapott lakást., esetl,eg 
ainyagi támogatást. 

A vizsgálat oorán az is fell
színre kerü1t, hogy igen kevé6 
helyen élnek a lakásépítés tá
mogatásának széles lehetősé
gével A legtöbb esetben a 
pénzbeli támogatást tartják az 
egyedüli megoldásnak, ez pe
dig keretek közé van szorítva. 
Kevesen tudják, hogy az érvé
nyes rendeletek ezenkívül m<5-
dot adnak kedvezményes gép 
és szerszám kölcsönzésre, díj
mentes műszaki tervezésre, 
bontott anyag vételére, ked
vezményes fuvareszköz igény
bevételé·re stb. 

A vizsgálat tapasztalatait ösz.. 
szesítettük, megállapításainkat 
- javaslatokka.J. együtt - el
juttattuk a MAV Vezérigazga
tósághoz és a Vasutasok Szal,
szervez.etéh ez. 

Bessenyei Gábor 

A tagsággal egyetértésben dolgozik a mühelybizottság 
Budapest-Dunapart teher 

pályaudvaron - miután az 
állomást 1971-ben Ferencváros. 
hoz csatolták - öttagú mú
helybizottság irányítja a szak• 
szervezeti munkát, illetve kép
viseli a tagság érdekeit. Er
ről beszélgettünk legutóbb 
La.csny Imrével, a műhely
bizottság titkárával. 

- Önállóságunk és felelős
ségünk nem csökkent a helyi 
szakszervezeti bizottság meg
szüntetése után sem - je,en
tette ki Lacsny Imre, majd 
így indokolta kijelentését: -
A szakszervezeti taggyúléseken 
és a termelési tanácskozáso• 
kon minden lényeges kérdést, 
közös ügyet megbeszélünk a 
dolgozókkal, s a ferencvárosi 
csomópont szakszervezeti bi
zottsága, párt- és gazdasági 
vezetősége mindenkor tiszte
letben tartja az így kialakított 
álláspontunkat. Az egység, az 
egyetértésben végzett munka 
meglátszik elért eredményein
ken is, nem kevésbé a 48 ta· 

got sziimláló három szocialista 
brigádunk teljesítményein. 

A műhelybizottság titkára 

elmondta, hogy az elmúlt év
ben a dunapartiak szállítási és 
kocsikihasználási tervüket a 
váilalt 100 százalékkal szem
ben 112,64. illetve 103,68 szá
zalékra teljesítették, s mun
kájuk egyéb mutatói is túlha
ladták az élüzemszintet. Az 
eredményekben benne van a 
szak.szervezeti bizalmiak akti
vitása is. Különösen sokat se• 
gítettek a feladatok megszer
vezésében, az emberekkel va
ló foglalkozásban, egyéni 
gondjaik megoldásában, kíván
ságaik tolmácsolásában. 

- Az idén is létszámhiány
nyal küzdünlc Már az év ele
jén tíz fó hiányzott a szüksé
ges létszámból, év végéig pe
dig újabb négy vasutas nyug
díjba megy állomásunkról. 
Sajnos, nagyon nehéz a régi, 
kitűnően dolgozó idősebbeket 
pótolnl, akiknek helytállása, 
példás munkaerkölcse jelenleg 
is legfóob biztosítéka annak, 
hogy tartani tudjuk, sót. túl
szárnyaljuk eredményeinket. 

- Hogyan ítélik meg Fe
rencvárosban a műhelybizott
ság munkáját? 

- Inkább dicséretet, mint 

elmarasztalást kapunk az ál
lomás szakszervezeti bizott
sigától. Ennek legfőbb alapja 
az, hogy Budapest-Dun.apart 
teherpályaudvaron a szerve• 
zettség 100 százalékos, s ta.g· 
díjháti-aléka senkinek nincs. 
A rendelkezésre álló segély
keretet - a nagycsaládosok, a 
gyermeküket egyedül neveló 
szülők vagy az egyéb ok miatt 
rászorulók között - igazságo• 
san osztjuk el, sokszor kérés 
né:kül, a bizalmiak javaslatá• 
ra. Ha pedig a csomópont mű
velődési házában kulturális 
vagy más jellegű megmozdu
lást szerveznek a ferencváro
siak, a mi kollektívánk isem 
hiányzik ... 

Panaszt csak egyet jegyez
tünk fel e beszélgetés alkal
mával: az igénylők számához 
képest kevés a dunapartiak
nak juttatott üdülési beutaló. 
Főként családdal szeretnének 
többlm szakszervezeti üdülő
ben pihenni. S bár ez nem 
csupán helyi probléma, mégis 
- talán figyelembe lehet ven
ni a műhelybizottság titkárá
nak jelzését. 

L. Simon Zsuzsa 

Korszerú munkásszálló Tatabányán 
Az év elején ú.; munkásszállót adtak át TendeZtetésének 

Tatabányán. A 200 személyes, kulturáltan berendezett szálló· 
ban 4 ágyas szobák, öltözők, mosdók, fürdők, társalkodó azol
gálják az ott Zakó pályaépítők kényelmét. Képriportunk a 
munkásszállót és lakóinak életét mutatja be. 

Munka után, s az esti órákban mindig soka.n keresik fel a 
tár \Salgót, ahol televízió, újságok, folyóiratok állnak a 

szórakozni vágyók rendelkezésére 

A munkásszálló ízlésesen berendezett kilnyvtára sok ol
vasnivalót kínál a könyvbarl)toknak 

(MTI Fotó: Danis Barna felvételei) 



Ötletekben, javaslatokban nem volt hiány 
SZEGEDEN TANÁCSKOZOTT A SZENTESI ÉPÍTÉSI FÓNÖKSÉG 

IFJŰSÁGI PARLAMENTJE 

Azon a májusi napon, ami
kor a fiatalok színes, vidám 
serege Szegeden a MAV Pe
tőfi' Művelődési Házban gyü
lekezett, önkéntelenül is az 
új életet terémtő tavasszal 
tarsítottam a hozzájuk kap
csolódó gondolataimat. 

A MAV Szentesi 2pítési 
Főnökség ifjúsági parlamentje 
ült össze, hogy megvitassa és 
kialakítsa a fiatalok nézetét 
politikai, gazdasági és társa
dalmi életünk időszerű kér
déseiről. Az építési főnök
ségnél is egyre határozottabb 
tartalommal telik meg az if
júság dinamikus élete. 

Sokat mondó adatok 
Ha a főnökség összlétszá· 

mában keressük az ifjúság he
lyét és arányát, kitűnik, hogy 
egy negyed résszel képviselte
tik magukat. Ha más arányo
kat nézünk, azok is sokat 
mondanak. A fiatalok 45 
százaléka tömörül a KISZ-be 
és 28 százaléka szocialista bri
gádtag. Minden száz fiatal 
közül harminc rendelkezik kö
zépiskolai végzettséggel és 
26-nak van szakmunkás ké
pesítése. Többen különböző is
kolákban képezik tovább ma
gukat. Sajnos 14 fiatalnak 
nincs meg a nyolc általános 
iskolája. örvendetes a kivá
ló" mozgalom helyzete." 1974-
ben háromszorosára nőtt a 
fiatal munkások, szakmunká
sok, technikusok és mérnökök 
száma. Ezzel szemben az újító
mozgalom alig vonzza a fiata• 
lokat. 

tömfu-en így fogalmazott meg. 
,,A továbbtanulá& kérdésében 
az állami és az egyéni érdek 
találkozik, eUenben gyak'Tan 
ütközik az üzemi érdekkel. A 
gazdasági vezetők attól tarta
nak, hogy a továbbtanulók 
otthagyják a termelő mun
kát." 

úgy tünt, ámbár senki sem 
mondta ki egyértelműen, hogy 
erős még az a szemlélet, mely 
szerint a munkások általános 
műveltségének a szintjét elég 
a nyolc általános iskola elvég• 
zésével megvonni. Akik ezt 
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vallják, ebben látják a bizto
sítékát, hogy a munkás meg
marad a termelő munkában. 

A MA V Szentesi Epítési Fő
nökség ifjúsági parlamentjén 
a hozzászólásokban az ú; ki
fejezésre jutott, hogy az ifjú
ságnak jogaik mellett fontos 
kötelességeik is vannak. Az 
anyagi javakat meg is kell 
termelni, kinek-kinek a maga 
posztján. A jogok;ból szárma
zó anyagi részesedés pedig 
csak a jobb, termelékenyebb 
és hatékonyabb munka útján 
biztosítható. 

Fogas Pál 
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Ezen az ifjúsági parlamen• 
ten nem történtek szenzációs 
események, de a fiatalok szo
cializmust építő szándéka 
nagy erővel nyilvánuit meg. 
Figyelemre méltó tényként ke
rült jegyzőkönyvbe a vezetők 
és_ középvezetők jelenléte. 
akikkel spontán vita bontako
zott ki egy-egy kérdés körül. 
Több indítvány is elhangzott., 
amelyeket az ifjúsági parla
ment határozati javaslatba 
foglalt. Méltán aratott nagy 

Oj, ,.kétarcú" automata térközjelzőket szereltek fel Váe 
és Nagymaros között, a szobi fóvonalon. Képünkön az új 

jelző üzembe helyezésével egyidőben leszerelik a régit 
(Tenta György felv.) 

tetszést annak az ifjú mérnök-
nek a hozzászólása, aki a 
gyermekgondozási segélyen le- Centenáriumi é'f vő anyák iránti megkülönböz
tetett figyelmet javasolta. 
A_zoknak, akik ideiglenesen 
távol vanruuk a termelő mun

a miskolci vontatasi főnökségnel 
�ától ... és a munkatársaktól A miskolci vontatási fónök
ereznrnk kell, hogy azért a ség az idén ünnepli fennállá
munkahelyi közösségtől nem sának századik évfordulóját. 
szakadtak el. Gyakori látoga- Ezekben a napokban bármerre 
tással, élő kontaktust kell tekintenek a látogatók, szor
fenntartani. A szociális a bér galmas munkásokat látnak a 
és egyéb jellegű juttatásokból főnökség egész területén. A 
ne� l_e�et kihagyni a jövő ge- villamosszín átalakítása, vala
neraci.óJát nevelő kismam4.kat. mint a körfűtőház tetejének a 

felújítása jó ütemben halad. 

lfegszívlelendó javaslatok 
A miskolci építési főnökség 

dolgozóinak kezenyomán az 
irodaházak is új köntösbe öl
töztek. A vontatási szocialista 
brigádok 6500 társadalmi mun
kaórát vállaltak a főnökség 
szépítésére, csinosítására. 

Az előkészületek lázas 
ütemben folynak. Szeretnénk, 
ha az ünnepség méltó lenne a 
100 éves főnökséghez. 

Sepsi Gyula 
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Az Anyagellátási Igazgatóságon 

Tizenhat nagyvállalat megállapodott 

az anyagellátás javításában 
Tizenhat országos nagyvál

lalat, tröszt, illetve ipari egye
sülés képviselői ültek össze a 
közelmúltban a MAV Anyag
ellátási Igazgatóságon megbe
szélésre .. A tanácskozás ered
ményeként nagy jelentőségű 
együttműködésben állapodtak 
meg vállalataik anyagel.látá• 
sának javítására. 

A MA V anyagellátó szerveit, 
a szertárfőnökségeket, a vas
úti műhelyeket közelről érin
tő közös elhatározásról Gulyás 
István, az AnyagellátáSi Igaz
gatóság helyettes vezetője el
mGndta, hogy sokat várnak a 
most aláírt megállapodástól, 
amelynek megkötésén �guk 
ú; sokat fáradoztak. 

Gyakori hiánycikkek 
a vaskohászati termékek 

- Régi probléma a. gépipari 
üzemekben a vaskohászati ter

-mékek, főleg a húzott és hen
gerelt áruk gyakori hiánya -
mondta az igazgatóhelyettes. -
A kohászat ezekből a termé
kek<ból nem bír eleget adni, 
mert gyártási kapacitása éven
te csupán 4-5 százalékkal nő. 
A felhasználók igényének nö
vekedése pedig ennek többszö
röse. Főleg a j6minóségű spe
ciális gyártmányok gyors' szál
lí�ásával van baj, ami például 
nalunk, a vasút területén. el
sősorban a járműjavítókban, 
de más üzemekben is, a lemez
ellátás egyenetlenségében, las
súságában, akadozásában érez
hető. Sok más olyan kisebb
nagyobb term.ék is van, amiből 
kevés kell ugyan műhelyeink
nek, de éppen ezért gyártá
suk nem gazdaságos a nagy 
kohászat! üzemeknek, pedig 
nekünk végtelenül fontos, hogy 
az a kevés, amire szükségünk 
van, határidőre rendelkezé
sünkre álljon. 

- A vállalatok, akár sze
mélyes ismeretség révén, akár 
vaktában, véletlenszerűen, már 
korábban is rákényszerültek, 
hogy anyagigényeik kielégíté
se végett megkeressék és ki· 
elégítsék egymást, akár kész
letátvétellel, akár kölcsönzés
sel, vállalva a visszaadási kö
telezettségeket - folytatta. -
Az esetek nagy részében azon
ban nem nyilvánult meg külö
nösebb segítőkészség, mert a 
kölcsönző vállalatok nem bíz
tak abban, hogy a kölcsön• 
adott anyagokat a kívánt időre 
visszakapják. Ezért a kisegí
tésben, a kölcsönzésben leg
inkább érdekeltek mindinkább 
felismerték, hogy az önkéntes 
segítség eredményességének 
feltétele csakis a szervezett 
együttműködés lehet. Ennek a 

felismerésnek eredményeként 
állapodtak meg a 16 váUalat 
képviselői az igazgatóságun
kon megtartott tanácskozáson, 
hogy az eddigi rendszertelen 
kisegítés helyett állandó szer
vezetet alakítanak anyagellá· 
tásuk megjavítására. 

Nyilvántartják 
az eUekvő készleteket 

utcai székházában bemutató
termet rendezett be és állan
dóan közszemLére teszi ki 1 
MAV területén fellelhető fö
lösleges készleteket, amelyek 
között az együttműködő vál• 
lalatok sok használhatót ta• 
lálnak. A bemutatóterem el.· 
sősor:ban belső kiegyenlítésre, 
vagylS a MAV..oszertárak, -üze. 
mek kisegítésére szolgál, de 
közvetlen kapcsolatban áll az 
együttműködő vállalatok ille
tékes anyagosa.ival és a.mire 
nincs szüksége a MAV-nak, 
nekik ajánlja föL 

A szervezet részvevői 
A 16 nagyvállalat most meg.. 

alakult, egymást segítő anyag. 
szervezete olyan módon műkö
dik, hogy vezető testülete ne
gyedévenként ÖSS'Zeül, értékeli 
az elmúlt 3 hónap munkáját, 
megbeszéli új terveit, céljait, 
lehetőségeit és esetleg új vál
lalatokkal bővíti szervezetét, 
intézkedik a szükséges tenni• 
valókróL 

Az alakuló ülésen, mely 
Szvatkó Istvánnak, az Anyag
ellátási Igazgatóság vezetőjé
nek elnökletével tanácskozott, 
a résztvevők kimondták, hogy 
az állandó szervezet tagjai sza
kosított nyilvántartásokat ál
lítanak össze a maguk vállala-
1:ánál nélkülözhető, elfekvő 
anyagkészletekről, ezeket ki
cserélik és a bennük foglalt 
anyagokat fölajánlják átvétel
re, esetleg kölcsönadják egy
másnak. Aláírta a megállapo
dást a Hírlapkiadó Vállalat 
képviselője is, akivel a tag
vállalatok abban egyeztek 
meg, hogy a Magyar Hirdető 
„Interker" című termék-piac- Hogy kik vesznek részt a 
kutatólapjában, valamint a szervezetben? 
Figyelőben közösen teszik köz- A MAV Anyagellátási Igaz. zé átadó készleteik, kisegít.ó gatóság, a Csepeli Acélmű a kurrens anyagaik listáját. A Csepeli Csőgyár, a Dunai VasHírlapkiadó vállalta, hogy a mű, a Borrodnádasdi Lemez. mezőgazdasági termelőszövet-
kezetektől, ipari szövetkezetek-

gyar, a Lenin Kohászati Mű• 
vek, az ózdi Kohászati űze. tól is összegyűjti, jegyzékbe k o szá K" · 

foglalja az átadásra szánt ki-
me .' az_ r „ gos oolaJ- -� 

sebb mennyiségű újságközlés- - Gázip_an Troszt A?J'.agellató 
.. • • . Iroda3a, az Alummiwn!pari re nem �erulo anyagokat es a Kereskedelm.i Vállalat a Makoo?�álo 16 v�lalat rendel- gyar Gyógy5zeripari 'Egyesükezesere bocsátJa. A Ferrog- lés a Magyar Ha'ó- · D lobus TEK vállalat képviselő- gyár' M 

J 
V

es axu-
. d' b • 1 h 

, , a agyar agon- és 
Je pe 1g e3e entette, ogy uj Gépgyár Vörös Csillag Gép-
osztályt alakítanak a 16 vál- gyara, a Posta Vezérigazgató
lalat céljainak megvalósításá- ság gazdasági ügyosztálya, a 
ra. Ferroglóbus TEK Vál'alat, 

Az igazgatóság azzal Is hoz
zájárul az együttműködés erő
sítéséhez, hogy Rudas László 

a Vegyépszer Vállalat és a 
már említett Hírlapkiadó. 

Szász Ferenc 

Fiatalok helye a termelésben 
Május 17-én Dombóváron a 

Vasutas Művelődési Házban 
újabb találkozóval folytatódott 
az ifjúmunkás napok rendez
vénysorozata. A város üzemei
ből, gyáraiból, közel 250 fiatal 
munkás gyűlt össze, hogy meg
vitassák helyüket, szerepüket a 
termelésben. 

Részt vett a találkozón Kéri 

András, a KISZ KB ifjúmun
kás osztályának munkatársa 
Benizs Sándor, a Tolna megyeÍ 
KISZ-bizottság titkára és 
Farkas Aladár TIT-titkár, va
lamint Hornyik Lajos, a váro
si KISZ-bizottság titkára. 

A rendezvény első részében 

Kéri András szólt a fiatalok
hoz. Beszédében részletesen 
kitért azokra a problémákra, 
amelyek a fiatalon munkába 
állókat érinthetik. Szó volt a 
legutóbb kiadott KISZ-KB ha
tározat egyik pontjáról is, 
amelynek lényege, hogy a 
KISZ-tagok is becsülettel, 
legjobb képességeik szerint 
dolgozzanak, tanuljanak. 

Kéri András beszéde után a 
város üzemeiben, vállalatainál 
dolgozó ifjúmunkások képvise
lői kaptak szót. A vontat:ísi 
főnökség fiataljai nevében 
Sebók Sándor szólalt fel. 

A katonafiatalok is beletar
toznak abba a közösségbe 
��yból kötelességük teljesí� 
tésére bevonultak. Velük is 
szükséges a kapcsolattartás A 
megbecsülés jele lenne ha · le· 
s�relés előtt a gazd�sá.gi é$ 
ta_rsadalmi szervek vezetői le
vefben keresnék meg a katona 
fiukat és megírnák, hogy sze
retettel várják vissza őket a 
munkahelyre. 

,,A sínek messziről jönnek és messzire mennek" 
- Egyedül valóban nem 

tudnék elvégezni mindent. De 
nekem van egy jól bevált 
módszerem. A sportkörben 
például több aktivistát tartok 
magam körül. Azokat részfel
adatokkal bízom meg_ Én csak 
aláírok és meghatározom a 
teendőket, mindez bizalmon 
alapszik. 

Egy másik hozzászóló azt 
hangsúlyozta, hogy a KISZ-be 
é_� 3: .. soocialista brigádokba 
tomorult fiatalok munkája 
élete és világnézeti szemlélei.; 
pozi�ív- értelmű_ meghatározója 
az _,t,_u munkások rétegének. 
Az idosebb munkások ma már 
egyre kevésbé a külsőségeken 
keresztül ítélik meg az ifjú
sá_g�t. A hosszú haj vagy a 
mm1szoknya önmagában nem 
meghatározó. 

Hasznosnak és megvalósft
hatónak látszó javaslatot tett 
egy fiatal anya. A családot 
alapító fiatalok lakásgondjai
nak anyagi helyzetén lehetne 
könnyíteni, ha a leendő laká
sok építéséhez munkájukkal 
hozzájárulhatnának. Igy szá
mukra kevesebbe kerülne a 
lakás, az építőipar kapacitásá
nak egy része pedig felszaba
dulna. 

J!fok és kötelességek 
Elemi erővel tört felszínre 

a tanulási és művelődési szán. 
dék. Vezetők és tanulni aka
rók ellenkező nézete ütközött 
meg, amelyet egyik felszólaló 

Fiatalos mozgásáról ítélve; 
igyekvő pályakezdőnek hinné 
az ember. Am haja színe, 
amelyet a kora, a vasutas
munka sokezernyi gondja fe
hérre festett, bizony rácáfol az 
első megállapításra. 

Molnár Jánost, a Lajosmizse 
állomás nemrégen nyugállo
mányba vonult állomásfónö
két csak ebben a vonatkozás
ban látni ellentmondásos em
bernek. A neve hallatán, is
merős vasutas körökben szin
te kivétel nélkül egyértelmű 
véleményt mondanak róla. Kü
lönösen a Budapest-Lajosmi
zse közötti vonal állomásain 
szolgálatot teljesítők emlege
tik gyakran a nevét. Nem cso
da, hiszen legalább kétszáz ne
veltje dolgozik ezeken a he
lyeken. 

26 éve Lajosmizsén 
Molnár János állomásfőnök• 

ként megszakítás nélkül 26 

évet szolgált Lajosmizsén. És 
mint arról számos oklevél is 
tanúskodik, irányítása alatt 
mindig rendben ment a mun
ka. Ugyanakkor módszeresen 
foglalkozott az utánpótlás ne
velésével is, olyan eredmény
nyel, amivel nem sok állo
másfőnök büszkélkedhet. 

Amikor felkerestük, még a 
tényleges idejének utolsó nap-

ját töltötte. A vágányok kö
zött, a vasutasok iga:z.i világá
ban ismerkedtünk össze. Mel• 
lette állt Veszelovszki László 
az utód, Lajosmizse állomás 
új főnöke. 

- Milyennek látja a síneket 
negyvenegy év szolgálat után? 
- kérdem Molnár Jánostól, 
akiben aznap talán még fel 
sem merült a búcsú gondo
lata, olyan odaadóan magya
rázott az utódnak. 

- A sínek - felelte kissé 
elgondolkodva - messziröi 
jönnek és messzire mennek de 
vége egyiknek sincs, csak c;at
lakoznak egymással. 

Molnár János nem tartozik 
az érzelgős embertfpusok kö
zé. Nyomban át is vált vidá
mabb hangnemre: az én nyug
díjazásom egyelőre csak for
maság. Továbbra is itt lakom 
a felvételi épület szolgálati 
lakásában. Mindennap látom 
a zajló forgalmat és bármi 
gondja is lesz vele az én Laci 
barátomnak, számíthat rám ... 

Ezután az állomásfőnök 
megkért, hogy folytassuk a 
beszélgetést az ó jó öreg , Var
sójáb<an" (így nevezi a War
szawa gépkoooiját). Ebben az 
időpontban a községi pártbi
zottságon halaszthatatlan do
logban meg kellett jelennie. 
Amíg az épület előtt várakoz-

tunk, Veszelovszki Lászlóval 
beszélgettünk. 

- Hallatlan nagy munkabí
rású ember Jani bácsi -
mondja az utód - amit elha
tároz, azt meg is valósítja. N á
lunk például soha sem volt 
létszám hiány, sót még más 
állomásoknak is mi adtunk 
munkaerőt. Se szeri, se száma 
azoknak az embereknek, aki• 
ket már ő vett fel és nevelt 
vasutassá. 

Utódját is íí nevelte 
- :Én is ezek közé tartozom. 

Tizenhárom évvel ezelőtt ke
rültem a vasúthoz Jani bácsi 
hívására. De higgye el, nem 
bántam meg, mert olyan kel
lemes összhangban éltünk, 
hogy szinte szívesebben jöttem 
ide dolgozni, mint bárhová 
szórakozni. 

Ezután a tanácsházára haj
tottunk, amelynek folyosóján 
egy tábla feliratára lettem fi
gyelmes: ,,Lajosmizse kiváló 
üzemei" - közöttük szerepelt 
a vasútállomás is. 

- A legújabb igazgatói el
ismerést is bele számítva állo
másunk hetedszer részesült 
kitüntetésben - magyarázza 
a főnök a táblára írt rövid 
szövegre utalva. 

- Milyen kapcsolatban van 
a helvi tanáccsal? 

- Ma már csak társadalmi 

aktivista vagyok, de 1950-től 
tizenhat éven keresztül, meg
szakítás nélkül községi majd 
járási tanácstagként is dolgoz
tam. Ez természetesen nem 
függ össze a mai látogatásom
mal. Azt tartom, hogy az ál
lomásfőnök csak úgy tudja 
jól végezni a munkáját, ha 
rendszeresen kapcsolatot tart 
fenn a község, vagy város 
mozgalmi, tanácsi és vállalati 
vezetőivel. 

Közéleti ember 
Molnár János évtizedek óta 

közéleti ember: a helyi sport· 
kör elnöke, a község párt• 
végrehajtóbizottságának és az 
ÁFÉSZ igazgatóságának tagja. 

Hogyan jut ideje mindenre 
hiszen még méhészkedéssel i� 
foglalkozik. 

Közéleti munkáját össze
köti-e a vasúti tevékenység
gel? 

- Feltétlen! Manapság új 
munkaerőt már csak úgy le• 
het biztosítani, ha állandóan 
emberek között forgolódunk, 
és rendszeresen kapcsolatot 
tartunk fenn a kiválasztottak
kal. Itt van például Jászgulyás 
András, vagy Halász Zoli, a 
két futballista fiú. úgy jöttek 
az állomásra dolgozni, hogy 
régen ismerjük egymást. De 
nagyon sok ehhez hasonló pél· 
dát tudnék még felsorolni. 

Miután a tanácstól vissza
mentünk az állomásra, alig 
maradt idő, hogy életéről is 
ejtsünk néhány szót. Pedig 
lett volna miről beszélni. 
Édesapja is vasutas volt. Sze
ged mellett a 321-es őrházban 
teljesített szolgálatot. ő már 
rövidnadrágos gyerek korában 
lötyögős vasutas sapkában a 
fején tisztelgett az elhaladó 
vo�atoknak. Felesége, három 
gyermeke és öt unokája van. 

Miközben a vonatra várva 
beszélgettünk, az arra járó 
vasutasok tisztelettudóan kö
szöntötték az állomásfőnököt. 

Séra Sándor 
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Tudósítóink írják: 

Autós-expressz 
"Akongre�zunmunka�nenykH�en 

a párt politikájának helyeslését" 
,_.( �-wu. 

A XI. pártkongresszus és a 
Jiazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére ország. 
szerte kibontakozó munkaver
eeny kezdeményezői most is, 
:r:nint a múltban már annyi
swr, maguk a dolgozók. Er
ről tanúskodnak a lapunk tu
<i.ósítói tól szerkesztőségünkbe 
érkező levelek. 

Szúcs Ferenc Hatvanból kül
<i.ött hosszú levelében így ír: 

,,Mire a 22. számú Hivatalos 
Lap megérkezett a szolgálati 
.helyekre (runely a vasút veze
rosége által összeállított irány
elveket közli a kongresszusi 
munkaversennyel kapcsolat
ban), a versenynek már konk
rét eredményei voltak, akár
hol jártam és érdeklódtem ez 
iránt szolgálati útjaim allrol
mával Tapasztaltam azt iS, 

hogy a kibontakozott verseny 
tartalmüag megegyezik a ké
sőbb kapott irányelvekkel, ami 
azt jelenti, hogy a dolgozók 
helyesen mérték fel tennivalói
kat, és hogy is.merik, helyeslik 
pártunk politikáját ... " 

24 brigád társadalmi munkája 

E bevezető után Szűcs Fe
renc beszámol a különböro 
szolgála ti helyeken szerzett 
tapasztalatairól. A hatvani 
vontatási főnökség szocialista 
brigádvezetőinek április 18-án 
megtartott tanácskozásán a 
részvevők be jelen tették, hogy 
24 brigád 271 tagja 4500 óra 
társadalmi munkát vállalt a 
XI. pártkongresszus és a fel
szabadulás 30. évfordulója tiSz.. 
teletére. Azóta ennek egy ré
szét már teljesítették is a vá
ro.si gyógyfüroő és a MA V 
óvoda építésénél A mozdo
nyok személyzete gazdaságo
sabb üzemeltetéssel mintegy 
félmillió forint értékű üzem• 
anyagot kíván megtakarítani, 
s a műszakiak is felajánlást 
tettek a fajlagos költségek 
csökkentésére. A vezénylök és 
mozdonyfelvigyázók a fölösle
ges túlórák elkerülésére, több 
szabad idő biztosítására töre
kednek vállalásaik értelmé
ben, a kocsijavító műhely dol
gozói pedig az id&za.kos javí
tások ábfutási idejének csök
kentését, különféle anyagok 
ésszerű megtakarítását vállal
ták. Társadalmi munkában 40 
lőkeretet készítettek a hatvani 
MA V-lövészkl ubnak. 

Kál-Kápolna, Vámosgyörk, 
Selyp, Eger, Nógrádkövesd és 
Mátramindszent állomásokon 
hasonló versenyszellemrol gyó
zódött meg tudósítónk. Eger
ben például a kongresszusi 
verseny keretein belül 22 vas
utas vállalt nyelvtanulást ha
ladó fokon, hogy mindjobban 
megfelelhessenek az idegen
forgalom követelményeinek. 

Akiket a kitüntetés kötelez 

Kisvárdai János tudósításá
ban ezt olvashatjuk: ,,Miskolc
Tiszai pályaudvar dolgozói jól 
tudják, hogy a Kiváló vasúti 
csomópont kitüntetés és az el
nyert vándorzászló a kongresz
szusi munkaversenyben is fo
kozott helytállásra kötelez. Az 
eredmények nem maradhat
nak el a múlt évitől. Az idén 
tovább javult a személy- és te
hervonatok menetrendszerűsé
ge, ezenkívül az utasok szá
mának növekedése folytán már 
az elsó negyedévben egymi!Lió 
213 ezer forint többletbevételt 
értek el a miskolciak. A sze
mélyi és tárgyi balesetek fo
lyamatos csökkenésével végre 
azt is sikerült elérni. ami a pá
lyaudvar történetében még so
ha nem fordult elő: egv hóna
pon át nem volt tárgyi bal
eset. Ez a hónap volt a kong
resszusi munkaverseny első 
hónapja ... " 

A levélből kitűnik továbbá, 
hogy Miskolc-Tiszai pályaud
var szocialista brigádjai a vá
rosi óvodai építkezéshez, az ál
lomás és környéke parkosítá
sához, a rakacai üdülőtelep 
fejlesztéséhez összesen mint
egy 12 OOO óra társadalmi 
munkát ajánlottak fel. 

A miskolci jármíljavítóban 
kibontakozott kongresszusi 
munkaverseny első eredmé
nyeiről Pál István tudósítása 
ad képet. Többek között ezt 
fria az üzem! tudósító: ,,A 
Váci Mihály és a Bláthy Ottó 

szocialista brigádok - kong
resszusi válla.Lá&uk.hoz híven 
- határidőre bef.ejezték a fa
burkolat-feldolgozó gépek át
telepítését más üzemrészbe. 
Ezáltal helyet biztosítottak az 
500 személyes öltöző- és mos
dó építésének megkezdéséhez. 
Az építkezés előkészítéséhez 
szükséges bontást a melegüze
mi karbantartók brigádja vé
gezte el határidőre, Szigetvári 
Barna vezetésével . . . Az üzem 
vasúti teherkocsijavító és 
-gyártó részlegének dolgozói 
hasonló, konkrét vállalások 
teljesítésével járulnak hozzá a 
kongresszusi verse.ny sikeré
hez." 

Pályamunkások versenye 

Boldizsár Gyula tudósítómk a 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség 16 pályamesteri sza• 
kaszán kibontakozott verseny
ről számolt be. Eszerint a két
egyházi V. szakasz dolgozói az 
igazolatlan mulasztásokat tel
jesen megs-z,·in,tetik, és szabad 
idejükben 40 OOO forint értékíl 

- Szolgálati idóm utolsó 
évébe léptem, de azért a párt 
XI. kongresszusa és hazánk 
30. évfordulója tiszteletére 
öt újítást még beadok 
mondta az 59 éves Lázár Gyu
la főfelügyelő,. Curtici és Lö
kösháza határállomások újítá
si megbízottja, miután haza
tért az újítók és feltalálók áp
rJlis 12-én tartott országos ta
nácskozásáról - olvastuk Pacz 
József tudósításában. 

Mindig a tettek embere volt, 
s újítási ügyintézőként is azt 
tartotta, hogy legjobb propa
ganda a példamutatás. 1959 
óta pontosan 163 újítási javas
lattal rukkolt elő, s átlagooan 
2-3 újítását meg is valósítot
ták minden esztendóben. Egyé
ni bevétele több mint 12 OOO 
forinttal növekedett így, az 
újítási díjak révén. 

1966-ban einyerte a kiváló 
újítókat megillető kitüntetés 
bronz fokozatát, tavaly pedig 
újítási megbízottként végzett 
más.fél évtizedes tevékenységét 
jutalmazták kiváló dolgozó jel
vénnyeL 

Az elmúlt évben Drezda-Budapest-Keleti pályaudvar között í,j szolgáltatásként forga
lomba helyezett, közkedvelt autószálJító háló kocsis vonat a nyári föidényben hetenként 

hatszor közlekedik. S mint az a képen látható, az autós turisták igénybe is veszik. 

társadalmi munkát végeznek. -----------------------------, 
A XVIII-as gépesített mozgó-
szakasz dolgozói Gyoma és 
Csárdaszállás között 300 vas
betonalj kicserélését vállalták 
terven felül, ezenkívül 36 cso
port kitérő terven felüli fenn
tartását végzik el 1974. decem
ber 31-ig. Az „Egy nap az is
kolákért, óvodákért" mozga
lomhoz 500 óra társadalmi 
munkával járulnak hozzá a 
vésztői XVI-os szakasz dolgo
zói. és többek között terven 
felül készítik el a Szeghalom 
állomáson létesítendő szociális 
épületet. 

Nógrádkövesden amint 

A kongres�zusi verseny jegyében 

Szocialista /Jrigádvetetói tanácskozás 
az Északi járműjavítóban 

Az Eszaki járműjavítóban 
június 6-án tanácskoztak az 
üzem szocialista brigádveze
tői. A tanácskozáson a kong
resszusi munkaversenyt tűzték 
napirendre. Az üzem párt-, 
szakszervezeti és gazdasági 
vezetése még március végén 
külön munkaverseny-felhívást 
adott ki, amelynek fő célkitű
zése a termelékenység növe• 
lése, a szocialista módon élni, 
tanulni, dolgozni jelszó volt. 

A brigádértekezlet rész-
vevői az eddig végzett munka 
alapján elhatározták, hogy 

A brigádvezetők vállalták 
a munkásmozgalmi és műsza
ki múzeum társadalmi mun
kában való felépítését és fel
hívással fordultak a MAV Ve
zérigazgatóságához, hogy az 
építéshez szükséges támoga
tást biztosttsák. Az üzem dol
gozói vállalásaikon keresztül, 
a termelési eredményeken túl, 
az utókor számára maradan
dó emléket kíván,nak létre
hozni. Erre kötelezi ók,et az 
üzem több mi.Qlt százéves 
múltja. 

Az autószállító vasúti kocsikról Iegilrdülő személygépkocsik 
vczetöi gyorsan túle9nek a vámn:r.sgálaton 

(Laczkó Ildikó felv.) 

Lajtos János termelési felelős 
leveléből olvashatjuk - a szo
cialista pályamesteri szakasz 
cím elnyerésére irányul a jó
zsefvárooi pályafenntartási fó
nökséooez tartozó XII-es pá
lyrunesteri szakasz dolgozóinak 
kongresszusi munkaversenye. 
V áLlalták, hogy a szomszédos, 
kis létszámú pályamesteri sza
kaszoknak minden nagyobb 
volumenű munkánál segítsé
get adnak, és saját szakaszu
kon vágányzári idő túllépés, 
illetve kocsik késett ki- és be
rakása nem fordul elő. Az 
újonnan felvett dolgozókkal 
megszerettetik a munkahelyet, 
ezáltal is eléisegítve a közös
ségbe való beilleszkedésüket. 
Társadalmi munkát végeznek 
munkatársaik lakásépítésénél 
és Nógrádkövesd községben az 
orvosi rendelő környékének 
parkoo.ításánál, illetve a 14-es 
őrház kerítésének felújításá

a kongresszusi munfk.avaerseny ,-----------------------------------------
első szakaszában a korszerű 
Diesel- és villamosmozdonyok 
üzemkészségét a javítás üte
mességével tovább fokozzák 
és az üzemre kiszabott moz
donyjavitási állagot 15%-kal 
csökkentik, amely éves szinten 
6 db. korszerű vontató jármű 
üzemben tartását biztosítja a 
vontatási szolgálat részére. 

Sikeres ifiúsági parlamentek 
a debreceni csomóponton 

nál. 

Ezen a tanácskozáson elha

tározták, hogy létrehozzák az 

üzem munkásmozgalmi múlt
ját megörökítő múzeumot, ki
egészítve az üz.em techrukai 
múltját reprezentáló 40 001 
psz. Kandó-mozdony elhelye
zésével. 

A debreceni csomóponton. 
az elmúlt berekben 9 főnök
ségnél rendeztek ifjúsági par
lamentet. A fiatalok fóru
mán a gazdasági vezetők be
számolójának többsége rész
letesen elemezte az elért ered
ményeket, a fiatalokra vo-, 
natkozó törvényeik végrehaj
tásának tapasztalatait, ugyan-

akkor nem titkolták el a meg
levő nehézségeket sem. 

Az ifjúsági parlamenteken 
a párt-, a szakszervezet és a 
KISZ-szervezet vezetői is tá
jékoztatást a<l tak arról, ho
gyan segítik az ifjúsági tör
vény végrehajtását. 

A 9 szolgálati főnökség if
júsági parlamentjén közel 400 
fiatal vett részt. Közülük so-

----------------------------------------1 kan mondták el véleményü-

AHOGY A FIATALOK LÁTJÁK: 

Közös összeloglisra van szükség 

ket a helyi tapasztalatokról. 
Különösen örvendetes, hogy 
a felszólalOk, néhány kivé
teltől eltekintve, nem egyedi 
esetekről, saját problémájuk
ról beszéltek, hanem a fiata
lok kisebb vagy nagyobb cso
portját érintő kérdéseket ve
tettek fel. Sót, nagyon sokan 
megszívlelendő javaslatokat 
mondtak a vasút munkáját 
illetően. 

Határállomásainkon sok munkát okoznak a kocsikisorozások 

A Magyar Vasutas május 
3-án megjelent számában rö
vid tudosítás jelent meg arról, 
hogy április végén, az ország 
déli határán, Kelebián tanács
kozásra jöttek össze a ha tárál
lomások KISZ-szervezeteinek 
vezetői. A Kelebia állomás 
KISZ-alapszervezetének kez
deményezésére összehívott ta
nácskozás célja az volt, hogy 
a határállomásokon dolgozó 
fiatalokat érintő feladatokat, 
eredményeket és gondokat 
megbeszéljék, s a határállo
mások munkáját egymáshoz 
közelebb hozzák. 

A tanácskozás vitaindítója
ként Dikán Lajos állomásfő
nök szólt az MSZMP ifjúság
politikai határozatának jelen
tőségéről, a vasutas fiatalok 
ezzel kapcsolatos feladatairól. 
Hangsúlyozta, hogy évről évre 
nagyobb feladatok hárulnak a 
határállomásokra .. Az ott dol
gozó fiatalok jó munkájukkal 
nagyban hozzájárulhatnak a 
személy- és áruszállítás za
vartalan lebonyolításához. Ez 
a munka egyben politikai fel
adat is, hiszen „az ország ka
pujában" külföld felé képvise
lik hazánk ifjúságát Is. 

A vitaindító után elsőként 

Asztalos Sándor kereskedelmi 
főnök isme.rlette a határállo
más munkáját. Felsorolta azo
kat a problémákat, amelyek 
gátolják Kelebiát a jobb ered
mények elérésében. Mint em
lítette, különösen zavarja 
munkájukat a feltartott ko
csik magas száma. Az elmúlt 
évben például számadás-elvá
lasztás miatt 475 kocsi, közel 
40 ezer órát, 1511 javításos ko
csi - ezeket mind át·rakták -
közel 60 ezer órát, társkocsira 
pedig 549 kocsi várt több mint 
30 ezer órát. Magas azoknak 
a kocsiknak a száma is, ame
lyek növényegészségügyi enge
dély hiánya miatt várnak kilé
pésre. A közelmúltban az 
NSZK-ból érkező fenyógömbfa 
küldeményeknél volt ilyen ne
hézség. 

Ezt követően az ország kü
lönböző határállomásairól ér
kezett fiatalok beszéltek állo
má•uk munkájáról, életéről. 
Elmondották, hogy Kelebiához 
hasonlóan az ő szolgálati he
lyükön is sok problémával bir
kóznak. Munkájukban az 
OPW-s kocsik nem keltő tisz
tasága, a belföldi állomások 
által megrakott kocsik hiányos 
ólmozása éppúgy zavart okoz, 

mint a 1'akomány igazításos 
kocsik. 

A fiatalok elmondották, 
hogy Gyékényesen 20 tagú if
júsági brigád dolgozik. Somos
kőújfalu állomáson pedig a 
forgalmi szolgálattevők, a ko
csirendezők mind 30 éven 
aluliak. Kelebia állomás fia-

1gy például foglalkoztak Cl 
kulturált, biztonságos közle
kedéssel, a szabad idő célsze
rű felhasználásával, a mun
kaversennyel, ezen belül az 
ifjúsági mozgalmakkal. A he-

Vöröskeresztes 

pályamunkások 

taljai éppen azokban a napok
ban vállaltak védnökséget a 
XI. kongresszus tiszteletére in
dított munkaverseny-felaján
lások teljesítése felett. 

A fiatalok helytállása egy- Jászberényben, a hatvan-
úttal azt is jelenti, hogy a salgótarjáni pályafentnartási 
gazdasági vezetők mindjobban főnökség IX. pályamesteri sza
elismerik munkájukat, ezt bi- kaszának Béke szocialista bri
zonyítja, hogy egyre több te- gádja vállalta, hogy valameny
hetséges fiatal kap felelős ve- nyi tagjával belép a vöröske-
zetö beosztást. resztes alapszervezetbe. 

A tanácskozáson a kelebiai A rászorulók iránti segítség-
KISZ-szervezet részéról el- nyújtás egyik megnyilvánulá
hangzott olyan javaslat, hogy saként egy ötéves kislány, az 
a határforgalmi munka sajá- állami gondozottként nevelke
tos helyzetéből adódóan az dó Marton Mária patronálását 
1973. évi 38. Hivatalos Lapban is vállalták a 18 főnyi brigád 
megjelent „Szellemi vetélke- tagjai. Én, aki tartalékos pá
dót" jó lenne a jövőben a ha- lya�esterként kerültem köze
tárállomások részére külön Jebb1 kapcsolatba a Béke-bri
megrendezni. Ezzel a határál- gáddal, követendő példának 
lomások közötti kapcsolatok 

I 

tartom a jászberényi pálya
további erősítésére nyílna le- munkások körében tapasztalt 
hetőség. emberbaráti tetteket. 

Gelléri József Bolecz Mi'llós 

ly,j gondok között beszé!Ltelk 
a családanyákat hátrányosan 
érintő óvodai féróhelyhiány
róL Elhangzottak olyan ja
vaslatok, hogy alakitsanak át 
óvodának olyan épületeket, 
amelyeket ugyan szanálásra 
ítéltek, de ilyen célra átala.. 
kíthat.ók. 

A debreceni vontatási fő
nökség parlrunentjén az a ja
vaslat is elhangzott, hogy 
az a fiatal, aki egymás
után háromszor megszerzi a 
Szakma ifjú mestere címet, 
részesüljön kiváló dolgozó ki
tüntetésben. Az utazó fiata
lok több olyan problémát is 
felvetettek, amelyek orvoslá
sa indokolt és elősegítheti a 
gyorsabb, biztonságosabb szál
litást. 

A tanácskozásokon jelen
lévő gazdasági és tömegszer
vezeti vezetők a felmerült 
pr?blémák többségére a hely
&7.1.nen adták meg a választ. 

Sándor Zoltán 
Debrecen 

Öltöző épült 

brigád alakult 
Százhúszezer forintos költ

séggel létesített szociális épü
letet kapott márciusban az 
alig 15 dolgozót foglalkoztató 
XI. pályamesteri szakasz Gal
gagután. A mindennapi tisztál
kodáshoz nélkülözhetetlen öl
töző és mosdó birtokba vétele 
után lényegesen javultak a 
munkakörülmények, s ez sok 
tekintetben kedvezően érezteti 
hatását. 

A szakasz dolgozói szocialis
ta címért küzdő brigádot ala
kítottak, s társadalmi munká
val igyekeznek az épületet és 
környékét rendben tartani, 
csinosítani. 

Kapi J6zsef 



• 
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ELISMERESRE MELTO KEZDEMÉNYEZÉS 
Budapesti Nyári Játékok, 1974 

. V arutas képzúmúvészeti kiállítás Nyíregyházán 
GAZDAG SZÍNHAZI ES ZENEI PROGRAM - VILAGHÍRÚ 

VENDÉGMŰVÉSZEK A MARGITSZIGETEN - EZERÉGYÉJSZAKÁ 

A KÖRSZÍNHÁZBAN 

A debrecen[ vasutasok szak. 
mai elfoglaltságán kívül eső 
tevékenységében az élvan,alat 
kétségkívül a sport és a zene 
jelenti. A DVSC labdarúgó
csapatának és a MA V Szimfo
nikus zenekar eredményei or
szágosan is ismertek. Ugyanez 
nem mondható el a képzömú
vészetről, pedig a debreceni 
vasútigazgatóság dolgozói kö
zül sokan foglalkoznak festé
szettel, szobrászattal és grafi
kával. Ennek a felismerése in
dította a vezetőket arra az el
határozásra, hogy a vasutas
szakszervezet debreceni terü
leti bizottságával közösen szé
les körű propagandát indítsa
nak annak érdekében, hogy a 
képzóművészeti élet is előbbre 
lépjen, s olyan tehetségeket 
kutassanak fel, akik megér
demlik a nyilvánosságot, akik 
ösztönzést kaphatnak a rend
szeres továbbképzésre. 

A rendezés sokrétű, fárad• 
ságos munkáját dr. Ketemen 
László MAV főtanácsos irá• 
nyította. Festőket, szobrászo
kat, kerámikuookat, sőt, fain
tarziával foglalkozó amatőrö
ket kutatott fel az igazgatóság 
Szajoltól Záhonyig terjedő 
körzetéből. Tavaly alacsonyra 
helyezték a mér-cét, túlságosan 
is figyelembe véve, hogy ezek 
az amatőrök elszigeteltségük
ben irányítás nélkül és telje
sen magukra hagyva dolgoz
tak. A mostani tárlatanyag 
sokkal jobban állja a kritikát. 
Ezen a kiállításon olyan ne
vek is szerepelnek, akiket már 
debreceni, békéscsabai, sőt. fő
városi tárlatokról is ismerünk. 

Kovács Béla nemes egysze
rűséggel mintázott leányfeje, 
és Anyám címú olajportréja 
kiemelkedik a festmények kö
zül. Tar István, B. Szentmik.
lóssy Erzsébet, s Füredi Tóth 
Mihály már a „törzsgárdához" 
tartozik, s melletük új, tehet
séges fiatalok is növelik a cso
port létszámát, elsősorban P, 

Németh József és Burai Ist• 
ván személyében. 

Névtelen 
'.A L4ndler Jenó járműjavító 

pázsitfüves főterén, maga.s k.ő
talapzaton, virágok., fenyőfák. 
és szök.ők.utak. k.özött áll egy 
ércszobor. Alak.ja, hosszúnye
tii k.alapácsára támaszk.odó iz• 
mos, markáns k.ovácsmester. 
1!rcből van. ö az érck.ovács. 
Mögötte ak.ácerdő, mellette új 
impozáns öntöde. A szobor cí
me „Névtelen munk.ás", dátum 
1945-46. 

Ebben az idóben, a világhá
ború következményeképpen az 
üzem romok.ban állott. De a 
.,Névtelen munk.ás" a romok
ból újjáépítette. Ma ott áll a 
szobra a főműhely közepén. 
Előtte a főúton munk.ások jár
nak., já-rmiivek. rohannak. el. A 
mögötte levő maga.s ak.ácfák.ról 
11állára száll szelíden a vad-

Részlet a képzőművészeti kiállításról 

Ma már a nyarat el sem 
tudnánk képzelni színházi elő
adások nélkül. Egy-egy szép 
nyári este a festói környezetű 
Margitszigeti Színpadon, vagy 
a Budai Park.színpadon külön
leges élménnyel szolgál, 

Az idei nyáron még változa
tosabb, még gazdagabb prog
ram várja a múvészetszerető 
közönséget a szabadtéri szín
padokon. 

Látványos operák 

Otello és a Falstaff szöveg
k.önyveit, de maga is k.ompo
nált operák.at). A Mefistofele a 
klasszikus Faust-témát dolgoz
za fel, igen látványosan, nagy 
tömegjelenetekkel, két balett
betéttel, olaszosan áradó dal
lamokkal. 

Az opera főszerepeiben olyan 
világhírű énekeseket hallha
tunk, mint Jevgenyij Nyeszte
renko, a moszkvai Nagy Szín
ház tagja, Robleto Merolla, a 
mi!á,nói Scala, Mária Chiara, a 
nápolyi San Carlo Operaház 

A Margitszigeti Színpad mú- énekesei. Magyar partnereik: 
során operaelőadások, hang- Horváth Eszter, Szirmay Má-rversenyek, balettest és színes ta, Rozsos István, Tak.ács Klá-

B. Szentmik.lóssy Erzsébet tet jelez, bizonyítva, hogy az folklórprogramok szerepelnek. ra és Nagy János. Az előadást 
szin- és szerkezeti tudással előrelépés tervei megalapo- Igazi csemegének ígérkezik Lamberto Gardelli vezényli, 
festette meg olajképeit. P. zottak voltak. Boito: Mefist0fele című operá• rendezője Mik.ó András. 
N · h Jó lk' 1· jának bemutatója (Boito Verdi emet zsef e epze eseit D T''" Ervl ,. · 1 ő , A magyar operákat Erkel: vegyes technikával oldotta meg. r. o... n mtin"'atarsa vo t, ·,rta az 

á 16 ké . li Füredi Tóth Mihály a pasz- Hunyadi L sz ja pv1se ·, a ,---------------------------1 címszerepben Ilosfalvy Ró-teli és az akvarell halk szavú berttel, Gara Mária szerepét a lírikusa, a hangulatilag és lé-
No'"k a vez'e'ra'lla'sban tavaly nagy sikert aratott Ro-lektanilag is hiteles tájakat és 

csendéleteket festi meg. A fia- dica Popescu énekli. Az elő-
tal Burai István művein első- K 

adás karmestere Medveczky 
sorban a geometria uralkodik, isegító női vonafvezetóket képeztek Tatabánya-Alsón Adám, a Tv karmesterverse-
erős szerkezetisége majd min- nyének második helyezettje, 
den munkáján kimutatható. A nők már eddig is bizonyí- bó1 a tanfolyam elvégzése után rendezője Szinberger Sándor, a 
Tar István egy modern felfo- tolták: a személyszállításban vonatvezető legyen. kolozsvát'i Allaml Magyar 

· • bo • l t tk tt vonatvezetők.ént jól megállják gasu szo rmuve mu a ozo Ugyanakkor, mi nők Operaház főrendezője. 
be, míg Kelemen László ez al- a helyüket. A vezérigazgató- vagyunk, átlagéletk.orunk hu-
kalommal is változatos formai ság intézkedésére, a szakszer- szonhárom év. Tehát tisztá- Sor kerül még Verdi nép
felépítésű kerámiáival emelte vezette! egyetértésben, ezentúl ban vagyunk. azzal, hogy a fér• szerű operájának: az Aidának 
a kamaiI'atárlat szintjét. Sik.eth már tehervonatot is továbbít- fikollégák. tapasztaltabbak, a bemutatására, nemzetközi 
Antal kis méretben is monu- hatnak. Ezért mi jobban egymásra va- szereposztásban. A főbb szere
mentalitást mutató fara,gvá- - Ahol csak lehet, n<'lk.et gyu.nk utalva, A brigádot is peket Kónya Sándor, Annabel-nyalt a tv és a rádió múterem- k.ell beállítanunk., még a ha· azzal a céllal alakítottuk meg, il látoga"-·'� 15· láthattuk, 1·11et- · fé fia'· ,. . 

le Bemard, Alexandra M' --• gyomanyosan r "'na"' szant hogy jobban segíthessünk egy- • La· é ekl' ve hallhattuk, lllÚg Szabó Vin- munk.aterületek.re is - jegyez. másnak. A nyolctagú brigád cseva és Konya 
3
os n 1

· ce, aki legutóbb Békéscsabán te meg Korcsmáros László, névadója Hámán Kató. Arra A hangversenykedvelőket két 
szerepelit, munkaigényes és a Tatabánya-Alsó állomás fönö- törekszünk, hogy elnyerjük a koncert várja - az elsőn 
fa.anyag szerker.retiségére aJ'a- ke. szocialist.a brigád címet. Mun- Beethoven IX. szimfóniája és 
pozott intarziáiit mutatta be. _ Egyelőre a gyengébb nem kánk ellátásához segítséget Kodály Budavári Te Deuma 

ké várunk a mozdonyvezetőktől, 
A Nyíregyházán megrende- pviselöi csakis kisegítő te- és minden vasutastársunktól. hangzik el, a másodikon Ro-

:rett vasutastárlat a tavalYi- hervonatvezetöi munkát vé- Mi is segíteni akarunk nekik, zsa Mik.lós filmzenéiből (Ben 
hoz k&n,,,ct emelkedettebb szin-

gezhetnek, Diesel-, vagy villa- és ahol lehet és kell, egymás- Hur, A dzsungel könyve) hall-�"""' mosmozdonyokon. Kocsikat 
pedig csak kivételes esetben nak is. Reméljük, hamar el- hatnak részleteket, a magyar 

munká.s 
ra, hogy ha az 15reg Boga-ra 
kovácsmester (ak.iről a szobrot 
mintázták.) ezt látná, biztosan 
vidámabban kalimpálna a szí-
11e. 1!s hogy nem hiába ontot
ták vérüket a csifári csata ist-
11ántelki ezredének. munkás 
hősei a Tanácsk.öztársaságé'l't, 
mert ma már jó világ van. 
Béke. Munkáshatalom -, és 
érdemes anyának. lenni. To
vábbmegy. A szobor pedig őt 
is mosolyogva nézi. 

A szobor -, a „Névtelen 
munk.ás" minden nap elk.iséri 
tekintetével azokat a munká
sok.at és vezetök.et, ak.ik. a 
MÁV Landler Jenö járműjaví
tóban elhaladnak előtte. 

A. Kovács 

kapcsolhatnak össze _ magya. érünk addig, hogy a vasút iga- szerző vezényletével. 
rázza Szendei László oktató- zán számíthasson ránk. Mi- Nagy sikerre számíthat a 
tiszt, aki a kisegítő női teher- elóbb szeretnénk. letenni a vo- Minszki Nagy Színház két ba
vonatvezetők oktatója volt natvezetőt vizsgát. - Aszódi lettestje is. A modern eszközöTatabányán. Jánosné szavai ezek, május ket felhasználó kiváló együttes 

- Ez a tanfolyam nem 
nyújthat teljes értékű képesí
tést, mivel mi egyszerusite.t 
vonatvezetői vizsgát tettünk. -
mondotta Pintér Józsefné. -

26-án, ugyanis ő volt az első, 11 Carment, a Chopiniánát és a 
aki irányvonatot továbbított Poloveci táncok.at hozza a szi-
Oroszlányból a fővárosba. geti közönségnek. 

Lelkes István 
Díjazásunk ugyan elvileg azo. ,-------------nosan alakul a többi vonatve
zetőével, de az illetékesek 
ügyelnek rá, hogy besorolá
sunk ne okozzon bérfeszültsé
get, sőt, bennünket is a teljes 
értékű vonatvezetői vizsga 
megszerzésére ösztönözzön. 

Folklórprogram 

A kisegítő vonatvezetoit 
csakis irányvonatokon utaz
nak. A négyhónapos kalauz
képzés után a kisegítők egy 
havi vonatvezetői oktatást 
kaptak, Tatabánya-Alsón. Az 
sem lehetetlen, hogy valaki-

- Látogatás a Parlament
ben. A zalaegerszegi vasuta
sok, egyrészt a távolság, más
részt a szolgálat miatt, ritkán 
jutnak el a fövárosba. Az el
múlt héten azonban egyszerre 
harmincan ültek vonatra, hogy 
Budapestre utazzanak. Az állo
más utazó dolgozóiból és csa
ládtagjaikból álló csoportot, 
akik többek között a Parla
mentet is megtekintették, Tóth 
Andor jegyvizsgáló kalauzolta. 

Az augusztusi folklórprog
ramban az Allami Népi Együt
tes Ecseri lakodalmasa, Ma
gyarország leghíresebb cigány
prímásainak hangversenye és 
a KOLO Jugoszláv Allami 
Táncegyüttes vendégjátéka sze
repel. 

Az idé először a Szabadté
ri Színpadok Igazgatósága 
bérletet hirdetett meg a szi
getre. A bérletben öt előadás 
található. A bérletet vásárlók
nak nem kell a pénztárnál 
sorba állniuk, és anyagilag is 
jól járnak, mert az ötödik elő
adást ajándékba kapják, s a 
felemelt helyáras előadásokat 
Is alapáron nézhetik meg. 

Koncertek a Várban 
A Budai Park Színpadon 

Lehár Ferenc nagyoperettje, 
a Luxemburg grófja kerül be
mutatásra, Vámos László ren
dezésében. A parádés szerepe
ket Tolnay Klári, Márku, 
László, Domonk.os Zsuzsa, Ko
vács József, Lehoczk.11 Zsuzsa, 
Németh Sándor, Kishegyt Ar
pád és Bilicsi Tivadar játsz
szák. Az előadást Breitner Ta
más vezényli. 

A Városmajori Szfnpad a 
komédiák színpada. Az idén 
párizsi sikere után Katajev 
bonyodalmakban bővelkedő, 
éppen ezért sok nevetésre al
kalmat adó bohózata, a Bo
lond vasárnap kerül színpad
ra. A darab főszerepeiben 
Psota Irént, Bodrogi Gyulát, 
Voith Ágit, Haumann Pétert, 
Sztank.ay Istvánt, Andai 
Györgyit láthatjuk. A fergete
ges komédia rendezője Sik. 
Ferenc, zeneszerzője Aldobolyi 
Nagy György. 

A várnegyedben térzene, or
gonakoncertek a Mátyás
templomban, kamaraoperák és 
kamarakoncertek a Zenélő
udvarban, irodalmi estek a 
Korona cukrászdában, színhá
zi előadások a Királypincé• 
ben - várják a nézőket. 

A Kiscelli Múzeumban az 
Országos Filharmónia rende
zésében hangversenyek lesz
nek. 

A Kőrszínház idei bemuta
tója, a Városligetben, a BNV 
volt osztrák pavilonban, az 
Ezeregyéjszaka meséinek fel
dolgozása, Kazimir Károltt 
rendezésében. 

A jegyek előre megváltha• 
tók az Országos Filharmónia 
Szervezési Irodájában (Buda
pest, V., Vörösmarty tér 1.), a 
színházak központi jegyirodái• 
ban és az üzemi közönség
szervezőknél. 

Kónya Sándor 

gerlice. Mosolygó arcába süt a,-----:-------------------------------------
felk.elő napsugár. Feléje száll 

� a munka zaja és a járműjaví
tó munk.ásainak. gondolata. 

Most éppen egy szerelő la
katos megy a szobor előtt. Az 
nem lehet, hogy rá ne tek.int,• 
sen. Mert a szobor vonz és 
gondolatok.at ébreszt. Mit gon
dol a szerelő lak.atos? Azt gon
dolja, hogy itt nem mindig 
11olt park. és szobor. Nemrégen 
még poros, füstös nagy fahan
gárok. és ócsk.avas halmazok. 
ék.telenk.edtek.. 

Valak.í javasolta, hogy le-
gyen helyette fii, fenyőfa és 
mrag. ,,Azt nem lehet" -
mondották mások. ,,Hova ten
nénk. a fahangá'IIDk.at és az 
ócskavasat? Nincs hely!" Az
tán egy ok.os ötlet nyomán má
ról holnapra nyomtalanul el
túntek. a fabarak.k.ok., s az ócs
kavas is poraival, füstjével 
együtt. Ez az ötlet így nyert 
megfogalmazást: ,,Előre a 100 

éves szép, tiszta, virágos Bu
dapestért". 

Délfelé hajlott má7' az idő 
és mik.özben a szereló-lak.atos 
ezt gondolta, tovább haladt az 
üzemi étk.ező felé. A szobor 
mosolyogva nézte, 

Most egy munk.ásnő közele
dik. úgy nézem pörölyvezető a 
kovácsműhelyben. Mit gondol
hat ő? Azt gondolja, bizonyá-

Demjén Károly főfelfigyelő, 
a miskolci vasútigazgatóság 
építési és pályafenntartási 
osztályának főelöadóia meg
fon tolt, alaposságáról• k5zis
mert ember. Amikor öt évvel 
ezelőtt felkérték, hogy vegye 
át nyugdíjba menő munkatár
sától társadalmi megbízásként 
a könyvterjesztői tisztet, sokáig 
vonakodott. 

Aggodalma - őszintén szól
va - jogos volt. Nemcsak 
azért, mert a kiinyvterjesztés 
sok utánjárással, fáradsággal 
és vesződséggel jár, hanem 
azért is. mert akkoriban előd
je hosszas betegsége miatt 
igen nagy volt az elmaradás. 
Demjén Károly helyesen is· 

TÁRSADALMI MUNKÁJA: 

KÖNYVTERJESZTŐ 
merte fel, hogy hangyaszorga
lom, szívós munka szükségeS 
ahhoz, hogy mindent helyre 
lehessen hoz.ni, és az igazgató
ságon dolgozó műszakiak tu
dományos könyvek iránti igé
nyét maradéktalanul ki tud
ja elégíteni. 

Ma már sokan mondják: 
,,Karcsi született könyvterjesz
tő/' 

Az érdeklődők kérdéseire 
válaszolva, hihetetlen bizton
sággal határozza meg, hogy 
milyen könyvek sorakoznak a 
polcokon, de megmondja pon
tosan a2t is, hogy mikor, 
hol, mennyiért lehet azokat 
beszerezni. Gyak.ran Budapest
re utazik egy-egy keresett 
könyvért, hogy teljesítse az 
f.gért határidőt. 

- Szóval így Is lehet -
mondom. 

- lgy kell/ - válaszolja. s 
nyomatékos hangsúlyábóJ ér
zem, miért elégedettek a mér
nökök, közgazdászok, a vegy. 
szeres és gépi nagytakarítást 
végző háziasszonyok és a ker
tészkedő vasutasok, ha hozzá. 
fordulnak a kívánt szakiroda
lomért. Az igazgatóság párt
és szakszervezeti bizottsága is 
ezért kéri fel őt gyakran, hogy 

a politikai iskolák záróviz.sgá
jához vagy más okból szüksé
gessá vált könyvek beszerzé
sáhez nyújtson segítséget. 
Nemcsak a műszaki kiadvá
nyok, hanem a szépirodalmi 
könyvek özönében is nagysze
rűen eligazodik és - eligazít 
másokat. Igazi könyvterjesztő. 

A Műszak.i Könyvk.iadó Vál
lalat 1970-ben megkérdezte tő
le, hogy tudná-e az évi 25 OOO 
forintos forgalmat vállalni. 
Vállalta, és - 28 OOO torin tra 
teljesítette. A következő évben 
31 ezer forint ért.ékű könyvet 
forgalmazott, majd 1972-ben 
43 ezer forintért adott el 
könyveket. Tavaly már 65 OOO 

forint érték.ű k.önyv k.erült ál
tala a vasutas családokhoz. 
Most azon fáradozik, hogy -
a mozgalmi és a szakvonali 
vezetés segítségével - elérje 
a 70 OOO forintos évi forgal
mat, amelynek már mintegy 
60 százalékát teljesítette. 

A Műszaki Könyvkiadó di
csérő elismerésben részesítet
te Demjén Károlyt, ő azonban 
amit végez, azt nem az elis
merésért, hanem a munkatár
sainak szerzett szívesség örö
méért teszi. 

Uglyal Sándor 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 

FELHÍVÁSA! 
Igazgatóságunk különböző szolgálati helyein becsületesen 
helytálló dolgozóink előtt is ismeretes oz egyes munkakö
rökben meglevő létszámhióny, amely miatt sokszor többlet
feladatokat kell vállalniok és egyes munkakörökben a köte• 
lező munkaidőnél többet kell teljesiteniök, 
A munkoerő-utónpótlásbon, a meglevő létszámhiány enyhi
tésében nagyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink azzal, 
hogyha lakóhelyükön ismerőseik között megfelelő propagon
dót fejtenek ki. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségizett, illetve oz általános iskola 8 osztályát elvégzett 
18-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek. 
sarukezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezés kezelőnek, 
vonatfékezőnek, 
vonotvezetőnek. 
Női dolgozókat: 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztárosnok, 
jegyvizsgálónok. 

A_ buda�esti_ pályaudvarokon, elsősorban Budapest-Ferene
varos es Rakosrendező állomóson kiemelt bérezést, korszerű 
munkásszóllást biztosítunk. 
V�rjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait, ismerc5selt 
bo_rmely budapesti, illetve lakhelyéhez legközelebb eső állo• 
moson. 
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A felkelő nap országában 

ÜTIJEGYZETEK 2. 

Országos vasutas MSZBT-értekezlet 
Június 12-én a MA V vezér

igazgatóság tanácstermében 
országos vasutas MSZB'I �r
tekezletre jöttek össze a Ma
gyar Allamvasutaknál műkö• 
dő MSZBT-tagcsoportok elnö
kei és vezetői. Az értekezleten 
megjelent Nagy Mária, az 
MSZBT főtitkára, Urbán La
;os, a MA V vezérigazgatója, 
K. A. Szinyicin vezérőrnagy az 
ideiglenesen hazánkban állo
másozó szovjet déli hadsereg
csoport szállítási parancsnok
ságának vezetője és dr. Pethes 
Imte, a MAV-vererigazgató
ság pártbizottságának titkára. 

MSZBT-tagcsopoitok számára. 
Évente sokezren utaznak a 
Szovjetunióba, hogy megismer
kedjenek a szovjet nép életé
vel, eredményeivel, s ezeken a 
vonatokon számos vasutas is 
eljut a világ első szocialista 
országába. 

.,C A M  E R A  6 9" 

A vasutas-szakszervezet 
dombóvári művelődési házá
nak „CAMERA-69" fotószak
köre, a vontatási főnökséggel 
karöltve érdekes vállalkozásba 
kezdett. A Gin7.áról, az ü'2lleti negyecI

r61 már szóltam. De említést 
érdemelnek az áruházak, allle
lyek jellemzője az árubőség, a 
világ legkülön.télébb országá
ból származó árukból A moz. 
gólépcsóről lelépve cstnos lá
nyok üdvözlik minden emele
ten a vásárlót: ,,köszönjük, 
hogy megtisztelte látogatáaá
t,al áruházunkat." Információt 
•enki nem kér tőlük. Az ő re-
5z.ortjuk az üdvözlés. Az el
adók itt sem pattannak a ve
vő elé szolgálatukat felajánl
va. De ha hozzájuk fordulnak, 
a legnagyobb késméggel áll
nak rendelke'Lésre. 

,,Toló kalauz .. 

A:r. utcákon éjjel-nappal 
áramló embertömeg. A közle
kedési lámpák a keresztezése
ken túl vannak elhelyezve. A 
zöld, piros, sárga nem a ná
lunk megszokottan, egymás fe
lett, hanem egymás mellett. A 

nagyobb csomópontokon sza
balyos időközökben a gépko

cstknak minden irányba tilo
sat mutat a ;elzőlámpa. Ilyen
kor a gyalogoooké a tér, akik 
nemcsak derékszögben, hanem 
atlósan is közlekedhetnek a 
zebrákon. 

A Japánról szóló útlrajrok
ból nem hiányozhat a „toló
kalauz" rendszer. Sokan két
kedéssel fogadják, de tény, 
hogy a metró kocsijaiba tag
baszakadt férfiak gyömöszölik 
be az utasokat. A kocsiban 
csúcsidőben egyetlen négyzet
centiméter sem marad kihasz
nálatlanul. (ts még mi panasz
kodunk a közlekedési eszkö• 
zök zsúfoitságára!) 

Azt írtam, hogy tagbasza
kadt. Igen, az általában filig
rán termetű japánok között 
akadnak ilyenek is. A szumo
sztárok testsúlya például kö
zel van a két mázsához. 

Egyébként más ellentétekkel 
is szolgálhatok. Abban az or
szágban, amelynek legalább 
minden második mozijában 
amerikai szexfilmet vetítenek, 
nincs miniszoknya, nem divat 
a fiúknál a hosszú haj, ism�
retlen látvány az utcai szerel
mespár. Minden fának kite
nyésztették a miniváltozatát. 
Nagyon gyakran esznek hideg 
ételt, de a szaket, a ri7.6bort, 
melegen adják. Pénztárnál elő
ször a legnagyobb bankjegyet 
adják vissza. Jobbról balra, 
vagy felülről lefelé írnak. A 
számolást a kéz kisújjánál 
kezdik. A kézfogás helyett 
hosszas, mély hajlongás az üd
vözlés jele. 

Emlékszünk még a II. világ
háború idejéból az élőtorpe
dókra, azokra a repülókre, 
akik rávetették magukat a cél
pontra. Es ez a fanatikus nép 
három évtizeddel a háború 
után gyűlöl minden fegyvert, 
minden fegyveres testületet. 
Akik a háború elvesztése miatt 
leborulva kérték a császár bo
csánatát, ma azt követelik, 
hogy a császári palota kertjét 
tegyék szabaddá a nép számá
ra, a császár, úgy mint más ha.. 
landó, érje be egy lakással. 

Terhes nőket 
nem foglalkoztatnak 

A vendég nem dicséri az 
ételt, ehelyett szürcsöl A 

,.hangos étkezés" egyben a há
ziasszony dicsérete. Ott, ahol 
a kirakatok ezrével kínálják a 
táskákat, leggyakrabban ken
dőbe kötve viszik az iratokat, 
egyebeket. Abban az ország
ban, ahol ismeretlen a borra
való, a pincérek megérdemlik 
a legudvariasabb jelzőt. Az 
ikebana hazájában csaknem 
annyi a művirág, mint az élő. 
A mintegy 70 féle cseresznye
virág közüJ egyetlennek sem 
ehetó a termése. 

Vidéken az ifjú párokat jó
részt ma is a szülők egyezke
dése hozza össze. Vároookban 
előretör a szerelmi házasság. A 
kabukiban a női szerepeket 1s 
f2rfiak alakítják. A Kokuszai 
Színház revúegyüttesében a 
férfiszerepeket Is nők játszák. 
Minden szállodai szoba aszta
lán ott van a Biblia és Budd
ha tanítása. Van légkondicio
náló berendezés, de nem lehet 
ablakot nyitni. Ahol olyan 
nagy a gyermekkultusz, terhes 
nőket vagy gyermekes anyákat 
nemigen foglalkoztatnak a 
gyárakban. Hiszen elvonná a 
figyelmüket az anyai gond. A 
nők szinte természetesnek ve
szik, hogy gyermekáldás előtl 

ki keil lépniük a gyárból. Ahol 
hallatlan nagyok a társadalmi 
különbségek, minden munkás
nak, alkalmawttnak egyaránt 
évi 20 nap fiz.etett szabadság 
jár. 

Amit eddig Japánról írtam, 
az jóré<.zt a Játszat, a felszín. 
De nézzünk a dolgok mélyére. 
Hogyan él ma a japán mun
k.á.s? Hogyan dolgoznak a szak
szervezetek? Milyen is valójá
ban az élet a felkelő nap or
szágában? 

Tavaszi offenzíva 

Sokak előtt ismert, hogy a 
haladó szakszervezetek minden 
évben meg-rendezik az úgyne
vezett tavaszi offenzíváJu.kat a 
béremelésért, a ;obb életkö
ri.ilményekért, az infláció el
len. Az offenzíva ideje álta
lában március, de az idén áp.. 
rilis hónapra is átnyúlt. tven
te a gazdasági követelések 
mellett más-más politikai kö
vetelést is zászlajukra írnak. 
lgy a korábbi években az ame
rikai-japán katonai szerződés 
felmondását, az amerikai tá
maszpontok kiürítését köve
telték. Az idén a sztrájkjog 
elismertetése volt napirenden. 

Az Idei tavaszi hadjáratot 
megelőző helyzetre érdemes 
odafigyelni. A miniszterelnö
ki iroda jelentése szerint 1974 
januárjának első 20 napjában 
Tokióban 4 százalékkal emel
kedett a fogyasztó.! árindex. 
1973 januárjához képest ez 
20,4 százalékos emelkedést je
lentett. Ez volt az elmúlt 22 

év során a legnagyobb évi ár
emelkedés. 

Oszakában ez alatt az idő 
alatt 23,9 szá.zaJ.ékos rekord· 
magasságú fogyasztói áremel
kedés voU. Az emelkedé<. egy
aránt érintette az élelmiszere
ket, ruházati cikkeket, fűtő-
anyagokat, J.ak;béreket. 

Január 25-én Tokióban lég
gömbök emelkedtek a magas
ba, jelezve a szakszervezetek 
idei offenzívájának kezdetét. 
A léggömbökön csüngő táblák 
a Japán Szakszervezetek Föta
nácsa (Sohyo) jelszavait tar
talmazták: .,a munkások egy
ségéért - az árufelhalmozás 
és aZ infláció ellen." 

Az akció vitelére megalakult 
a Tavaszi Munkás Offenzíva 
Egyesített Tanácsa, amelyet a 
Sohyo és a Független Szak
szervezetek Szövetsége (Chu
ritsuroden) srervezett 8,5 mil
lió tag nevében. Hasonló cél
lal, mintegy 60 szervezet meg
alapította a Nemzeti Kapcso
latok Tanácsát, a Megélheté
si Nehézségek Leküzdésére. A 
szervezet célul tűzte ki, meg
egyezni a kormánnyal a fo
gyasztói árak ellenőrzésében 'és 
az önköltségi árak nyilvános
ságra hozásában. 

Az offenzíva első hulláma -
elsősorban nagygyúlésekkel -
február 1-10-ig, a máoodik -
sztrájkokkal vegyítve - feb
ruár végétől március 10-ig tar
tott. A harmadik hullámra 
március 21-31 között került 
sor. A betetőzés április 8-13 
között volt. 

A vasutasok követelése 

A Vasutas Dolgozók Nem
-zeti Szakszervezete központi 
bizottsága (Kokuro) - amely. 
nek mi i6 vendégei voltunk -
február 15-én a következőkben 
határozta meg a teendőket: 

- máTciu.s l-én 24 órás 
sztrá;k Tokió és Oszaka elő
városi hiva.tásforgalmában, a 
Shinkansen vonalon, és más 
törzsvonalakon a Csendes
óceán partja mentén; 

- március 26-án csatlakO'Zás 
a társult bizottság által meg. 
hirdetett egyesített sztrájkhoz; 

- április 10� után újabb 
24, vagv 48 óTás aztrá;k a ki
jelölendő vonalakon a döntő 
küwelem érdekében; 

- havi átlagos 36 638 yen 
béremelés követelése (kb 30 
százalék) ; 

- a minimális bér havi 
60 OOO yen legyen. 

A bértárgyalásokkal kapcso... 
liatban ismét megerősítették 
azt az álláspontot, hogy a:zrt; 
csak a Japán Államvasutak 
vezetőségével hajlandók le
folytatni, s nem kívánják har
madik személyek közreműkö
dését. 

Ami a sztrájkhoz való jog 
vis6zaállítását illeti, megálla
podtak egy 3 pontos követelés
ben: 

1. Tisztázni kell a kormány. 
nyal a jog újraelismerésének 
időpontját. 

2. Ne lehe56en megtorló in-
tézkedés a sztrájkolókkal 
szemben. 

3. Adjanak anyagi térítést a 
múltban a sztrájk miatt meg
büntetett dolgozóknak. 

Mi történt február 15-e 
után? Err-ől a legkőrelebbi 
számban. 

Gulyás János 
(Folytat;uk.) 

Nógrádi János, a vasúti fő
osztály MSZBT-tagcsoportjá
nak ügyvezető elnöke beszá
molójában elmondotta, hogy a 
MAV-nál működő 34 vasutas 
MSZBT-tagcsoport gyakorlati
lag az egész vasutat átfogja és 
segítséget nyújt ahhoz, hogy a 
vasút dolgozói megismerkedje
nek a Szovjetunió gazdasági 
kulturális eredményeivel. E 
tagcsoportok sokat tesznek a 
szovjet vasutasokkal kialakult 
barátság elmélyítése érdeké
ben. 

A közlekedés, az országok 
közötti árucsere és a megnöve
kedett személyforgalom nem
zetközi tevékenység. A szocia
lista világpiac kiszélesedése 
és a KGST komplex prog
ram;ának megvalósitása poli
tikai feladatot is ;elent az 

A felszólalók közül Jakab 
Gyula, a záhonyi vasutas 
MSZBT-tagcsoport vezetője, az 
MSZBT országos elnökségének 
tagja beszámolt arról a sokol
dalú segítségről, melyet a zá
honyi átrakó körzet dolgozói 
a szovjet vasutasoktól kap
nak. Nánay Lászlóné, a szege
di MAV Nevelőotthon tag
csoportjának vezetője arról a 
barátságról beszélt, amely az 
ifjú vasutasokat a városukban 
állomásozó szovjet alakulatok 
komszomo!istáival fűzi össze. 

Felszólalt az értekezleten 
K. A. Szinylcin vezérőrnagy, a 
hazánkban ideiglene�en állo
másozó déli hadseregcsoport 
szállítási parancsnoka is, s me
leg szavakkal méltatta a vasu
tas MSZBT aktíváinak fárado
zását a szovjet néppel való 
barátságért. 

A délutáni órákban került 
sor Nagy Mária, az MSZBT 
főtitkárának hozzászólására, 
majd a főosztály MSZBT tag
csoportjának átadta az Orszá
gos Béketanács Elnöksége ál
tal adományozott emlékpl,aket-
tet. B. I. 

A gyerekekért ... 
Gyermeknap évente csak 

egy van. A vésztői vontatási 
főnökségnél az idén kettő volt, 
s mindkettőt az aranypilaket.. 
tel háromszor kitüntett Rá
mán Kató szocialista brigád 
rendezte. 

6k patronálják, s már csak a 
korábbi szoros kapcsolat alap
ján is minden tőlük telhetőt 
elkövettek, hogy feledhetetlen
né váljon a gyermekeknek ez 
a nap. Juhász László 

A szakkör, melynek minden 
tagja vasutas, fényképek készí
tésével járul hozzá a vontatási 
főnökség „Hibaelhárítás a kor
szerű vontató ;ánnűveken" 
címú jegyzetének elkészítésé
hez. 

A közös vállalkozás bizonyá
ra hasznos tanácsokat, útmu
tatásokat ad a Diesel-moz
donyvezetőknek, akik meglehe
tősen kevés jegyzettel rendel
keznek. 

A közel száz fénykép a Die• 
sel-mozdonyokon !egtobbször 
előforduló hibaforrások helyét, 
és elhárításuk módját is tartal
mazza. 

Száz közül az elsők'. 

A miskolci vasútigazgatóság 
vontatási szakszolgálatához 
tartozó főnökségeken mintegy 
száz szocialista brigád neve
zett a közelmúltban lezajlott 
szellemi vetélkedőre. A szak
szolgálati döntőben végül is 
tíz brdgád mérte össze tu
dását, s az első három he
lyezést elért brigádok vala
mennyien a miskolci vontatá
si főnökséghez tartoznak, sőt 
mindháromnak tagjai utazó.. 
szolgálatot teljesítenek. 

Eszerint első lett az idősebb 
mozdonyvezetőkból álló No
vember 7. brigád. Második he
lyen végzett a KISZ-esek vil
lamosmo7.donyon utazó Sza
bó La;os brigádja, míg a har
madik helyet a Diesel-mozdo
nyos Béke brigád tagjai sze
rezték meg. 

Fekete László 
Az első alkalommal a von- ----------------------------

tatási főnökség dolgozóinak 
gyermekei kaptak díszes meg
hívót a brigád tagjaitól, s ön
feledt, vidám játék közben -
a szakszervezeti bizottság 
anyagi támogatásával - ked
ves megvendégelésben volt ré
szük. 

A „hivatalos" gyermeknapot 
követő hétfőn a hell/Í kisegítő 
iskola 80 tanulóját vendégel
ték meg sa;át költségükön, 
önkéntesen összeadott pénzböl 
a Rámán Kató brigád tagjai. 
Ezt az iskolát már régebben 

Ballagás az óvodában 

Szegedi tanácskozás 
a szakm,unkásképzés helyzetéről 
A vasutas-szakszervezet sze

gedi területi bizottsága és az 
igazgatóság gazdasági vezeté
se közös tanácskozáson érté
kelte a szakmunkásképzés 
helyzetét és a munkások to
vábbképzéséről szóló rendelet 
végrehajtására tett intézkedé
seket és tapasztalatokat. 

A területi birottság 12 szol
gálati helyen tartott vizsgála
tot a szakmunkásképzéssel 

má.s vezetői az arra érdemes 
végzős ipari tanulókat az 
utolsó félévben szakmunkás
bérezésben rés=ítik. 

A területi bizottsági ülés 
résztvevői az ipari tanulók 
képzése, valamint a munkások 
továbbképzésének jobbátétele 
és meggyorsítása érdekében 
határozatot fogadtak el, mely
ben megszabták a jövőre vo
natkozó feladatokat. 

A budapesti igazgatóság óvodásai músorral egybekötött 
ünnepségen búcsúztatták el azokat a gyerekeket, akik az 
ősszel már általános iskolások lesznek. A „ballagási" ün-

nepség a szülők körében is nagy tetszést aratott. 

(Tcnta György felv.) 
kapcsolatos intézkedési terv.---------------------------------------
mikénti végrehajtásáról, az 
ipari tanulók munkakörülmé
nyeinek alakulásáról, az okta
tó és nevelő munka végrt>baj
tásáról, a fiatalok kulturális 
és sporttevékenységéről. Vizs
gálták továbbá azt is, hogy a 
gazdasági vezetők és a szak
szervezeti bizottságok mennyi
ben tesznek eleget a rendelke
zéseknek, a fiatalokról törté
nő fokozott gondoskodásnak. 

A szolgálati helyek többsé
génél érdemben foglalkoznak 
a munkaerőutánpótlással és a 
szakmunkásképzéssel. Külö
nösen figyelemre méltó ez Sze
ged állomáson és a békéscsa
bai vontatási fó:nökségnél, ahol 
a szakszervezeti bizottság 
munkaterv szerint végzi ez 
irányú munkáját. 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy az ipari tanulók fel
vételénél problémát jelent az a 
tény, hogy a beiskolázott fia
taloknak az első évben Szol
noKra kell menniük iparita
nuló-intézetbe. Azt is sokan 
sérelmezik, hogy az iparita
nuló-időt a vasúton nem ve
szik figyelembe a törzsgárda
tagsu.g megállapításánál. 

A fiatalok nevelésével, tanl
tásávaJ az idősebb dolgozok 
jól foglalkoznak. Legtöbb he
lyen egy-egy szocialista bri
gád vállalja a fiatalok patro
nálását. Hasznosan befolyásol
ja az ipari tanulók felvételének 
biztosítását az is, hogy egyes 
sw!gálati helyek, mint pél
dául a szentesi építési főnök
ség, a Szeged-Rókus GépáL!o-

KERESZTREJTVÉNY 
Vhszintes: A vasút kongresszusi 

versenyének irányelveibe íogJ.aJ.t 
egyik célld.tGzés. 13 • • • nem be
szél ünk. 14. Nyelc5cs(! klb(!vülése. 
15.  Távolkeleti nép, névelőv�l. 
16. Könnyen eliérnek benne. 17. 
SaJátkezGleg. 18. Vas megyei köz
ség. 1 9. �neklll<. 20. Kérd(!szó. 
:M. Sajátjáról híres holland vá
ros. 212. Gabonát 6rl6 üzem. 23. 
Búzacsomó. 24. A végén mesél. 
25. Madagaszkár sz:!getén él(! ál
latok. 26. Törleszt. 27. Hangtalan 
zűr. 28. Papira vet. 29. Orosz 
mezőgazdasági szövetkezet. 30. 
Elvörösödik az arca. 31. Inota 
betü.t keverve. 32. Vizeny�s. víz
kóros. 34. Monda, legenda. 35. 
T. s. 36. Falevél a szélben. 37. 
A szerelmi líra görög múzsája. 
38. Fiúnév. 39. Baj, ha Ilyen a 
Jog. 40. N6I név. 4 1 .  Szlmrnet
rlkusban van. 42. Kötök, más
sall1angzól. 43. M-mel gleccse
rek által hordott szlklatörmelék. 
44. Etel tulajdona. 45. Német 
helyeslés. 46. Balaton menti köz
ség. 47. Felöntött a garatra. 48. 
Egy északafrlkal város lakója. 
4S. Röv:ld kivonat, görög szóval 
(ék. hiány). 

Függ61eges: 2. Indiai táncos-, 
énekesnő. 3. Kláramllk, kisugár
zik (latin). 4. Pamír betGI kever
ve. 5. Parancsolóját. 8. Nagyon 
óhajtott. 7. Nem Igazi. 8. Heve
sen érvelek valami mellett. 9. 
Katonai köpeny a régi rómaiak
nál. 10. Közel-kelet! állam. 11.  
A hét vezér egyike. 12.  Latin és. 
15. A vasút kongresszusi verse
nyének irányelveibe foglalt másik 
célkitűzés. 16. Angol bírók Is vi
selik. 17. A Játékvezet6 tesz!. 19. 
Horgászzstnór. 20. . . .  rit, a me
teor földre hullott darabja. 22. 
Keleti csillagjós. 23. Lejegyzett 
zenemű. 25. A csontot megfoszt„ 
Ja a hústól. 26. Először (latln). 
28. Utánoz, szfnlel, tettet. 29. A 
dal. 30. Vissza : ilyen Ut 1s van. 
3 1 .  Törökország! város. 33. . . .  -
túra, parancsuralom. 34. A sík 

mező. 35. Vissza: ma divatos az 
!Jyen keksz. 37. Nem kell több. 
38. Görög sz:!get, névellivel. 40. 
Orosz női név. 41 .  Vlzzel táplálja 
vala. 43. Magyar családnév 1 44. 
Ilyen alkohol 1s van. 46. Becézett 
n61 név. 47. Pipál, a közepén. 
48. Az okozat eredGJe. 49. KI
mondott betű. 

Beküldendc!: vízszintes 1., és 
fUggöleges 15. 

Az elc!zc! keresztrejtvény helyes 
megfeJtése : A pártkongresszus 

tiszteletére, a felszabaduJás jubi
leumára. 

Egy-egy kllnyvet nyertek az 1974. 
évi 10. számunkban megjelent ke
resztreJtvén� hel= megfejtéséért., 
Rózsás Istvá1. 4625 Záhony, MAV
állomás, Villányi Rezső 2531 Tokod 
Faanyagvédelmi és Fatelitó Uzem. 
Horváth Jézsefné 6100 Kiskunfél• 
egyháza, Vöröshadsereg útja 16-
Hegedils Rózsa 3257 Bükkszent• 
erzsébet, Szabadság u. 17., Ifj. 
Spartng László 9700 Szombathely, 
Savária tér 1. G. n. f.2. 



• MAGYAR VASUTAS 

, ,A BVSC vivószakosztálya 
nagy értéke a magyar vívósportnak ''' 

:Újabb két gyözelem az egyeni magyar bajnokságon - Öten kaptak helyet 
a grenoblei világbajnokságon részt vevó válogatottban 

Akárcsak az elmúlt évben, 
idén is négy győzelemmel zár
ta a BVSC vívószakooztálya az 
idei országos bajnokságot (a 
csapat után egyéniben is két 
első helyet szereztek). Ez az 
újabb eredmény is bizonyítéka 
a 25 éves jubileumát ün,nepló 
vasutas-vívók eddigi nagy
szerű eredményeinek. Negyed
század alatt 46 országos baj
noki-, 5 olimpiai- és 22 világ
bajnoki címet szereztek. Leg
közelebb júliusban a grenob
lei világbajnokságon résztvevő 
magyar válogatottban láthat
juk majd Bóbis Ildikót, Maros 
Magdát, Erdős Sándort, Gere
vich Pált és Pap Jenőt, akik 
további sikereket szerezhetnek 
a szakosztálynak, s az egyete
mes magyar vívósportnak. 

Amikor néhány nappal ez
előtt befejeződött a bajnokság, 
Tábor István, a szövetség fó
titltára mondta : 

- Nem is csodálkozom már, 
hogy ismét a BVSC szerepelt 
a legeredményesebben, négy 
győzelmével, két bronzérmé
vel, s az olimpiai értékelés 
szerinti 46 pontjával vala
mennyi klubot megelőzte. 
Nagy értéke a magyar vívás
nak ez a szakosztály, amely
·hez hasonlót sehol a világon 
nem találunk! 

Jóleső szavak voltak ezek, 

de amíg sikerült ismét az első 
helyre kerülni, elég „görön
gyös" utat tettek meg a ver
senyzők az egyéni bajnok
ság négynapos küzdelmeiben. 
Rosszul kezdődött a rajt. Dr. 
Fenyvesi Csaba olimpiai baj
nok egy ártatlan akció közben 
Achilles-ínszakadást szenve
dett, s legalább három hóna• 
pig pihenőre kényszerül. 

- Soha nem volt még séril• 
lésem, s most sem azért bán• 
kódom, hogy nem veheteh 
részt a világbajnokság egyéni 
versenyein, hanem mert nem 
állhatok a csapat rendelkezé
sére - mondta a rokonszen
ves sportoló. - Tavaly elvesz
tettük a világbajnoki címet, 
idén fogadkoztunk, hogy visz
szaszerezzük. Majd szurkolok 
a társaimnak! 

Ebben a fegyvernemben 
Erdős Gábor - aki egy hó
nappal korábban a csapatbaj
nokságban is kiválóan vívott 
- igyekezett némi vigaszt 
nyújtani : bronzérmes lett. 
Teljes sikert hozott viszont a 
karxl és a női tőrbajnokság: 
előbbiben a briliánsan vívó 
Gerevich Pál megvédte baj
noki címét, utóbbiban pedig a 
tavalyi győztes Maros Magdát 
most Bóbis Ildikó „váltotta" 
fel. Gerevich és Bóbis is olyan 
vívást mutatott be, amely 

nagy megelégedéssel töltötte 
el az igényes, versenyzői tő! 
sokat követelő dr. Bay Béla 
szövetségi kapitányt is. A baj
nokság zárónapján viszont 
több mint másfél évtized után 
először nélkülöztük a tőrözők 
mezőnyéből dr. Kamuti Jenő 
olimpiai- és világbajnoki 
ezüstérmest. 

- Sokáig sérült voltam, s a 
MÁV-kórházban is sok mun
kát kellett ellátnom, kevesebb 
lehetőségem volt a gyakor
lásra - mondta dr. Kamuti. 

Ezért a világbajnokságról 
is lemondtam, de 1976-ban, a 

montreáli olimpián még sze
retnék ott lenni! 

Kozák Mihály 

Tehetséges fiatalok a keretben 
Az ötödik nemzetközi ifjúsági labdarúgótornára készül a r,asutas rologalott 

A soronkövetkező nemzetkö
zi szakszervezeti ifjúsági lab
darúgó tornán a vasutas-válo
gatott immár ötödik alkalom
mal szerepel. Évről évre gon
dos előkészület előzi meg az 
együttes kialakítását. 

- Az elmúlt négy esztendő 
tapasztalatainak figyelembe
vételével a területi bizottsá
gok székhelyein : Szombathe
lyen, Pécsett, Miskolcon, Sze
geden, Debrecenben és Buda
pesten időben megtörtént a 
szükséges mozgósítás - mon
dotta Székely György, a vas
utas-szakszervezet kultúrne• 
vetési- és sportosztályának 
munkatársa. - Már az elmúlt 
év végén felhívtuk a sport
egyesületek vezetőinek figyel
mét arra, hogy az újabb tor
nán a vasutas szakma jól sze
retne szerepelni, ezért elvárja 
segítő munkájukat. Ennek el-

kolcon és Pécsett. A főváros
ban 56 játékos szerepelt a 
triál „forgószínpadán", s kiala
kult az a felismerés, hogy a 
leghelyesebb, ha a válogatott 
gerince a budapesti vasutas 
fiatalok köréből kerül ki. A 
BVSC-ből a középpályás, gö
rög származású Mokalisz 
Kosztasz, a Debreceni VSC
ből Babály László balszélső és 
Bodonyi József középcsatár 
olyan tehetségek, akikre fel 
kell figyelni. A BVSC-ből 
Szívós kapus, Szljjártó balösz
szekötö és a középpályás Met

zing László a válogatott nagy 
erősségei lehetnek. De hason
ló képességű játékosok a töb
biek 16, 

A nemzetközi torna július 
11-én kezdődik, s a döntőre 
július 19-én, Szolnokon kerül 

sor. A vasutas, a KPVDSZ, a 
Vasas és az f:DOSZ-válogatott 
mellett az NDK, Bulgária, a 
Szovjetunió és a szlovák válo
gatott rajtol a küzdelemsoro
zaton, két csoportban : Győrött, 
illetve Debrecenben. A vas
utas-válogatott Debrecenben a 

Szovjetunió és Bulgária, il
letve az 11:DOSZ-válogatottjá
val küzd a csoportelsöségért. 
A kétszer 40 perces mérkőzé
sek száma idén először csök
ken; öt találkozó helyett csak 
négy mérkőzést vívnak az 
együttesek, ami azt jelenti, 
hogy nem veszi túlzottan 
igénybe a fiatalok mezőnyét, 
amelytől idén is jó mérkőzé
sek, nagy küzdelmek várha• 
tók. 

M. L. 

sősorban arra kell irányulnia, 1----------------------------
hogy a kiválasztáshoz adjanak 
meg minden támogatást, hi
szen közös cél, hogy valóban 
a legjobb labdarúgók kerülje
nek a válogatottba. 

A tehetséges fiatalokat a 
szakvezetők kiválasztása alap
Jan a területi bizottságok 
székhelyeire várták, ahol vá
logató mérkőzéseket rendez
tek. 

- A sportegyesületi vezetők 
megértették kérésünket és va
lóban rátermett, tehetséges já
tékosokat küldtek a területi 
triálokra - folytatta. - Szá
mos olyan fiatallal ismerked
tünk meg, akik ha idén még 
nem is kerülnek a válogatatt 
keretbe, a következő évben 
már képviselhetik a vasutas 
sport színeit. örvendetes, hogy 
a klubok a triálokon nagyon 
sok NB-s játékost vonultattak 
fel. Szép számmal akadtak 
olyan labdarúgók is, altik az 
NB I/B, vagy az NB II fel
nőtt együtteseiben már nevet 
vívtak ki maguknak. Altalá
ban egy-egy válogatóra 30-40 
játékost hívtak meg, hogy két 
csapatot alakítsanak, de ha
erre nem volt lehetooég, a 
helyi vasutas-klub gondosko• 
dott megfelelő ellenfélről. 

Minden válogatón ott volt 
Simonyi Ferenc vezető edző 
és Farkas József edző, akik 
árgus szemekkel figyelték a 
fiatalokat, s feljegyzéseket ké
szítettek azokról. akik szá
mításba jöhetnek az idei és a 
jövő évi tornán. 

A legkedvezőbb kép Buda
pesten és Debrecenben fogad
ta a szakvezetőket. Szombat
helyen a korábbi évek tanul
ságaihoz mérten némi vissza
esés mutatkozott. Átlagos volt 
az eredmény Szegeden, Mis-

Sax Gyula sakknagymester 

Reggio-Emília, Madonna dl 
Campiglio és Vrnyácska Bá
nya, egy merészen felfelé íve
lő sakkpályafutás emlékezetes 
állomásai. Ez évben Olaszor
szágban, majd Jugoszláviában 
három nemzetközi sakkver
senyt nyert meg. egy sor Vi• 
lágnagyságot megelőzve, Sax 
Gyula. E mesterhármast a 
Nemzetltözi Sakkszövetség 
kongresszll6a méltán ítélte 
„nagymester"-hármasnak és a 
Vasútépítő Törekvés minta
szerűen vezetett szakosztáiyá
na.k éltáblását, ezt a szerény 
és szimpatikus, 23 esztendős 
fiatalembert, nemzetközi nagy
mesterré avatta. 

Sax jelenleg Nizzában, a 
sakkolimpián - csapatonként 
négy játékos és két tartalék 
részvételével, körmérkőzéses 
rendszerben lebonyolltandó 
csapat-világbajnokságon - a 
a kétszeres ezüstérmes magyar 

:válogatott tagjaként, egy kicsit 
a vasutas sakkozókat is kép
viseli. Elutazása előtti beszél
getésünkkor Gyula fgy foglal
ta össze eddigi sikereit és to
vábbi terveit: 

,,A sakkjátékkal hatéves ko
romban édesapám ismertetett 
meg, versenyszerűen 1962 óta 
játszom, a Vasútépítő Törek• 
vés színeiben. Első sikerem az 
1965. évi úttörő-olimpia meg
nyerése volt. Magyar mesteri 
címet 1970-ben, a nemzetltözi 
mesterit pedig 1972-ben szerez
tem. Az 1972. évi skopjei saki{
olimpián ezüstérmet szerzett 
csapat tagjaként a „Magyar 
Népköztársaság Sportéráem
érem ezüst fokozatát" is meg
kaptam. Hálás vagyok egykori 
felfedezőmnek, tanítómeste
remnek, Alföldy Lászlónak és 
a szakosztály vezetőinek. to
vábbá szolgálati helyem : a 
MAV Budapesti Építési Fő
nökség vezetőinek, és dolgozó. 
társaimnak. Köszönettel tar
tozom a sakkszövetségnek és a 
vasutas sportélet irányítóinak. 
Bízom abban, hogy ezen az 
olimpián ismét dobogóra ke
rülünk. A nemzetközi világ
ranglistán szeretném helyemet 
az első ötven vel'\Senyzó között 
megszilárdítani és továbbra is 
aktívan résztvenni a Vasűtépí
tő Törekvés saltkszakosztályá
nak munkájában." 

Egy · szerény fiatalember 
megfontolt elgondolásai, tervei 
ezek. Reméljük, a jövőben is 
sokat hallunk még Sax Gyula 
nemzetköz! nagymesterrő!. 

Dely Péter, 
a BVSC sakkszakosztály 

vezető edzője 

A nyári sz'iinidóben 

Sportnapközi 

Miskolcon 
A vasutas-szakszervezet 

miskolci területi bizottsága, a 
Vörösmarty Művelődési Ott
hon és az MVSC közös ren
dezésében a nyári vakáció 
ideje alatt, sportnapközit szer
vez vasutasgyerekek részére. 
re. 

A sporitnapközi június 17• 
tó!, augusztus 17-ig tart. A 
gyermeke!{ a napköziben reg
gel 8 órától, 16 óráig tartóz
kodhatnak. A sport mellett 
kulturális programot is biz
tosítanak a résztvevőknek, így 
különböző filmelőadásokat és 
üzemlátogatásokat szerveznek 
a részükre. 

A szervező bizottság arra is 
gondolt, hogy a fiataloknak 
ne kelljen nagyon messzire 
menni, ezért egy napközit 
Diiisgyőrben, kettőt pedig Mis
kolcon indítanak be. 

A sportnapközi célja első
sorban az, hogy a gyerekek 
a hasznos időtöltés mellett 
megismerjék és megszeressék 
a különböző sportágakat, 
ugyanakkor szüleik is nyu
godtabb körülmények között 
végezhetik felelősségteljes 
munkájukat. 

Kisvárdai János 

Nemzetközi 
sakkverseny 

A Nemzetközi Sakkszövet
ség fennállásának 50. évfor
dulója alkaJJmából, június 14 
-29. között nemzetközi sakk
versenyt rendez az Utasellátó 
se. A versenyen csehszla
vák, lengyel, jugaszláv, bol
gár és természetesen magyar 
sak;kozók, mesterek és mester
jelöltek mérik össze tudásu
kat. 

A nemzetközi venseny ün
nepélyes megnyitóját jűnius 
14-én tartották az Utasellá
tó Vállalat Veres Pálné ut.. 
cai tanácstermében. Ugyan
ott kerül sor a verseny lebo
nyolítására is. 

Facsemete-ültetés 

társadalmi 

munkában 

Évrő évre szépül, gyarapo
dik a Nagykanizsai MAV NTE 
sporttelepe. A közelmúltban a 
stadion területén új egyemele
tes épületet adtak át rendel
tetésének. A földszinten edző
terem és öltözők találhatók. Az 
emeleten pedig a sportegyesü
let irodáit, egy tanácstermet 
és vendégszobákat helyeztek el. 

A sporttelep parkosítása is 
tervszerűen folyik. Ebből a 
munkából derekasan kiveszik 
részüket a csomópont sportsze
rető vasutasai is. A közelmúlt
ban az állomás kereskedelmi 
dolgozói, illetőleg a szocialista 
brigádok 2000 cserjét ültettek 
el szabadnapjukon. A társa
dalmi munkások között na,gyon 
sokan voltak olyanok, akik éj
szakai szolgálat után vettek 
részt a munkában. 

A Hivata!os Lapból 
A HivataJos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket. 

A 2 1 .  számból : 1059 1 1 /1974. 
A !03639/1970. J. D. számú „Az 
utazószolgálatot ellátó dolgozók 
változó illetményrendszere" tár
gyú utasitás 1. sz. mell. egység
tételeinek módosítása. 

A 22. számból: !0 1 1 14/1974. A 
munkaverseny 1 974. évt irányel
vei, valamlnt a szolgálati helyek 
,.Klváló" címért folyó versenyé
nek célkitűzései. 

! 05236/1974. A kitüntetések 
adományozásának rendjéről szóló 
közlekedés- és postaügyi minisz
teri utasítás államvasűti végre
baHása. 

23. számból : 1 07059/1974. MÁV 
és GySEV nyugclljasok belföldi 
utazási kedvezményének kiter
jesztése. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti : a szerkesztő bizottság 

Föszerkesztö : Gulyás János 
Felelős szerkesztő: Vls1 Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest, VI., Benczúr u. 41. 

Telefon városi 229-872 
Uzeml 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava LPpktadó Vállalat 

1964 Budapest, VII„ Rál,óczJ út 54 
Telefon : 224--819 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

tga2gatóla 
Csekksztimlaszámunk: 

MNB 216-11 859 
Szikra Lapnyomda 

Zsebtolvai 

a vonaton 
A 2701-es gyorsvonaton zseb

tolvaj portyázott május 11-én. 
Sorra járta a kocsik fülkéit, 
hogy az utasok fogasra akasz
tott kabátjainak zsebéből ki
emelje az értékeket. 

Szatymaz és Kistelek között 
figyelt fel Ardai Sándor, mis
kolci jegyvizsgáló a gyanúsan 
viselkedő férfira, és Kiskun
félegyháza állomáson a ren
dőrséget hívta. Igazoltatáskor 
kiderült, hogy egy veszélyes 
bűnöző, Orbán Károly György, 
41 éves foglalkozásnélküli 
akadt horogra, aki az előző 
napon szabadult ki a börtön
ből s a gyorsvonaton ellopta 
rnés Ferenc éjjeliőr irattárcá
ját a benne levő 800 forinttal. 
A tárca visszakerült gazdájá
hoz. 

A Miskolc-Tiszai pályaudvar 
látszámába tartozó Ardai Sán
dor jegyvizsgáló 33 éve dolgo
zik a MAV-nál, s mindenki 
szerény, csendes, fegyelmezett, 
a munkáját példamutatóan 
végző vasutasnak ismeri. 

Most is dicséretesen végezte 
szolgálatát. 

Szűcs Ferenc 

A szerkesztőség üzeni 

Ug!yai Sándor, Kisvárdai János, 
Fekete László. Pál István, Sepsl 
Gyula, Bakó János, Kisvárdai Tl
bor1 Miskclc; Szücs Ferenc, Hat
van; Boldizsár Gyula, Békéscsaba : 
L. Varga Lajos, Debrecen ; S7Jládi 
Sándor, Szeged ; Juhász László. 
Vésztő ; VárfalV1 Gyula, Nagyka
nizsa i Markos József. Zalaegerszeg: 
Tóth Gyu1a, Dombóvár; Rapi Jó
zsef, Bp. ! Csizmaz1a Béláné, Szom
bathely ; Holecz M1klós, Jászbe
rény ; Lajtos János, Nógrádkövesd : 
Levelelket lapunk anyagához fel
használjuk. 

Markos József, Zalaegerszeg: 
Czeglédi János, Füzesabony : leve
leiket Illetékes helyre továbbítot
tuk. 

Lakáscsere 

Elcserélném egyszobás (elő
szobás, konyhás, kamrás, :Cürdó
szobás) zöldövezeti, 2 1 4  forint 
béra. Zugliget legszebb helyén 
fekvó komfortos lakásomat ha
sonló, de nem magaslati helyen 
lev6 budapesti lakásra, betegség 
miatt. Clm: Martény:I Pál nyug
díjas, Bp. XII. Remete u, 18. 
fszt. 3. 

- Elcserélném Tatabánya-UJ
városban levőt 2 és tél szobás, 
összkom!ortos. tanácsi rendelteté
sa, telefonos lakásomat 2 szoba 
összkomfortos budapesti lakásra. 
Telefon: 02- 57- 16. 

- Osszek6116ztlk figyelmébe ! 
Elcserélnénk Gyáll úti, vasutas 
telepi, földszintes. utcai 3 szoba, 
személyzeti szoba komfortos la
kásunkat 2 szoba komfortos vas
úti, vagy tanácsi, plusz 1 szoba 
komfortos tanácsi bér lakásért. 
Gázlconvektor van. Erdeklődni le
het: Gergely. 1015 Bp. I. Haty
tyú u. 7 .• levélben. 

- Elcserélném Gyál! úti vas
utas telepi. szeparált 1 szoba. 
konyha loggtás, gázkonvektoros 
társbérleti lakrészemet hasonló 
jellegú tanácsira. kizárólag vas
utassal. Erdeklódnl lehet : Ger
gely 1 0 1 5  Bp., I., Hattyú u. 7. 
levélben. 

t9'M • .TONros rr. 

- Hajókirándulás. A ,raa
utas-szakszervezet június 3-án 
hajókirándulást szervezett 
Esztergomba. A kiránduláson 
65 budapesti nyugdíjas alaP
szervezeti elnök, főbizalmi és 
bizalmi vett részt. 

- .,Orhajózás a béke szoJ.. 
gálatában." Ezzel a címmel 
rendezett kiállítást a Keleti 
csomópont MSZBT tagcsoport
ja. A kiállítást dr. Szabó Gyu. 
la, a miskolci Uránia Csillag
vizsgáló Intézet igazgatója, jú
nius 10-én nyitotta meg. 

- Az együttműködés szim
bóluma. A nagykanizsai cso
mópont KISZ-bizottsága és a 
406. számú Polai János Szak. 
munkásképző Intézet között 
évek óta jó a kapcsolat. A vas
utas fiatalok az együttműkö
dés szimbólumaként a közel
múltban zászlót adományoztak 
az intézet KISZ-szervezetének. 

- Mini sebességjelzíl. A 
miskolci vontatási főnökségnél 
Horváth Dezső oktatótiszt és 
Tóth József villamos műsze
rész újítása nyomán elkészí• 
tették a sebességjelző berende
zés kicsinyített mását. Az ok
tatóhelyiségben elhelyezett jel• 
zőkön a jelzési képek vala
mennyi változata megtalálha
tó. Ezzel az űjítással a moz• 
donyvezetők és fűtők oktatása 
szemléltetőbb lesz. 

- Ismerkedés a Szovjetunió• 
val. A szegedi igazgatóság 
KISZ-alapszervezetének szer
vezésében 31 fiatal 12 nap05 
kiránduláson vett részt a Szov
jetunióban. A szegedi fiatalok, 
akik Moszkva és Leningrád 
történelmi nevezetességeivel 
ismerkedtek, jó munkájukért 6 
nap jutalomszabadságban ré
szesültek. 

KAMERUNBAN folytatják 
a 3000 km hosszű vasútvonal 
építését, mely Duala várost a 
Csád Köztársasággal határos 
Arsam.bo ki.kötővel köti ÖSZ• 

sze. A vonal Javude-Belabo 
közötti 294 km ho.sszű szaka• 
szát már üzembe helyezték. 
Itt 2400 lóerős Diesel-mo'Zdo• 
nyokkal végzik a vontatást. A 
nyomtáv 1067 mm, a talpfák 
acélból készültek. 

A Magyar Vasutas 1974. jú
nius 1. számában „Találkozál 
Hortensia Al!ende asszonnyaln 

címmel tudósítást közöltünk. 
A tué!ósításba, a pontosan fo
galmazott kézirat ellenére is 
hiba csúszott. A második be• 

kezdés második mondata he
lyesen így hangzik: A foga dá• 
son megjelent Sebestyén Nán· 

dorné, az Országos Béketanács 
főtitkára is. 

Utazás elött és utazós után 

ÉDESSÉGET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

pályaudvar! pavilonjaiban. 
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nak megfelelően ebben az esztendőben is rül sor. 
július második va.sáirnapján - július 14- A hagyományos tisz.tavatásra is júltu3 
én - ünnepeljük a vasutasnapot. A MAV 12-én delután 17 órai kezdettel kerül sor 
Vezérigazgatóság, közösen a vasutas-szak- a BVSC Szőnyi úti sporttelepén. 
szervezettel, ezúttal is gaz.dag központi A munkában élenjáró vasutasok kitün-
programot állított ö=e a. 24. va.sutaina.p tetésére, soron kívüli előléptetésére - a 
méltó megünneplésére. Kiváló vasutas kitüntetések kivételével -

A rendezv,';nyek sorát a MAV Tisztkép- az igazgatóságok, intézmények, üzemel, és 
ző Intézet zárt ta•gozatos hallgatóinak jú- szolgálati helyek ünnepségein kerül sor. 
lius 11-én, délelőtt sorra kerülő, összevont A Kiváló vasutas kitüntetéseket július 13-

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
z.áróünnepélye nyitja meg. Ugyanezen a án, szombaton délelőtt adják át Budapes-
napon délután, a vasutas-szakszervezet ten, az Utasellátó Vállalat Nyugati pálya-
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Tudósítóink íriák 

központi képzőművészeti iskolájában (Bp. udvari éttermében. 
VIII., Néps:z.i.nház u. 29.), ünnepélyesen Július 14-én, vasárnap ugyancsak a 
megnyitják a XXIV. Országos Vasutas szakszervezet rendezésében, a BVSC Szo
Képzőművészeti kiállítást. A pályázatra nyí úti sporttelepén kerül sor a központi 
308 festmény, 100 grafika, 71 szo!:>or 18 kulturális és sportünnepségre. Az. egési<-
ipar- és népművészeti tárgy ér,kezett. A napos műsor délelőtt 10 órakor kezdődik. 
beküldött alkotások közül a zsürí fi- Női és férfi kispályás labdarúgó-mérkő
gyelembe véve a kiállítás céljára rendel- zések, nemzetközi röplabdatorna, MHSZ
kezésre álló helyiségeket - 74 festményt, rendezvények, tornabemutató, úszóbemu-

A IV. ötéves terv teQesítését 
garantáQák a kongresszusi vállalások 

45 grafikát, 33 szobrot és 4 ipaT- és nép- tató és nemzetközi labdarúgó-mérkőzés 
művészeti tárgyat ja.i:a.solt kiá!ZításTa. szerepel a sportprograrrnban. 

Július 12-én délelőtt az úttörővasút fő- A kulturális műsor délután 13 órakor 
nakségéneli Hűvösvölgy végállomásán a kezdődik a MAV dunakeszi fúvószeneka
MAV, a Posta és az. Utasellátó Vállalat rának közreműködésével. Ez.után az Al
vezérigaz.gatói, KISZ-szervezetei, vala- lami Bábszínház gyermekműsora, majd 
mint az. üzemfőnökség és a Magyar úttö� neves művészek közreműködésével há-
rők Budapes,ti Elnöksége „Védnökségi romórás szórakoztató műsor következik. 

Gondos mérlegelés és a 
munkásöntudattal arányban ál
ló felelősség alapján született 
meg a dunakeszi járműjavító 
dolgozóinak szocialista munka
t:erseny-vállalása a XI. párt
kongreszus és hazánk felsza
badulásának 30. évfoTdulója 
tiszteletére. Május elseje elő
estéjén, pontosabban április 
30-án zajlott le az az üzemi 
nagygyűlés, amelyen a jármű
javító dolgozói bejelentették, 
hogy csatlakoznak az országos 
felhíváshoz, és az eddigieknél 
is hatékonyabban vei;senyez
nek a reájuk háruló gazdasá
gi-, társadalmi- és szociálpoli
tikai feladatok megvalósítá
sáért. 

A dunakesziek versenyvál
lalása két szakaszra osztja az 
üzemben - űzemrészekben, 
műhelyekben, illetve a szocia
lista és munkabrigádokban -
folyó kongreszusí versenyt. Az 
első szakasz ez év végéig tart, 

s ebben kitűzött cél az idei• 
tervfeladatok maradéktalan 
végrehajtása, valamint a jövő 
évi munkák jó előkészítése. A 

második szaka.sz 1915. decem
ber 31-én zárul, s a vállalások 
arra irányulnak, hogy a jár
műjavító kollektívája sikere
sen fejezze be a IV. ötéves ter
vet. 

Kiemelkedik többek között a 
terven felüli vállalások közül, 
hogy ez év szeptember 1-re át
adják rendeltetésének az új, 
200 személyes, korszerű mun
kásszállót és a minden igényt 
kielégítő, 150 gyermeket befo
gadó óvodát, hosszú évek prob
lémáit oldva meg ezzel. A vál
lalás teljesítéséhez garanciát 
nyújtanak a szocialista brigá
dok társadalmi munkaóra-vál
lalásai, mivel a létesítmények 
határidőre történő elkészítésé
hez a fizikai állományú dolgo
zók mintegy 35 OOO, a műsza
kiak 5000 terven felüli produk
tív órát ajánlottak fel. 

A szocialista brigádok - i / 
ugyancsak jelentős társadalmi 
munka végzésével - védnök
séget vállalnak munkaterüle
tük és környéke csinosítása, 
parlrnsítása, rendszeres kar
bantartása felett. A KISZ-fia
talok szeptemberben, szabad 
szombaton kommunista mű
szakot tartanak, s az így vég
zett munl,áért járó bérüket az 
úgynevezett Fi:Ltalok albérleti 
háza megvalósítására ajánlják 
fel. Más szóval ez azt is jelen

A ven.dégvar·á·s gon·dosságával 

ti, hogy 24 lakás kialakításával 
lehetőséget teremtenek lakás
sal nem rendelkező fiatal. há
zaspárok részére, hogy a vég
leges otthon megteremtéséhez 
szükséges pénzösszeget köny
nyebben összegyűjthessék. 

A gazdasági munka jobb 
megszervezését, a korszerűbb 
technológiai folyamatok beve
zetését, is hatékonyan előse-

(Folytatás a 3. oldalon) 

A z. iskolában a napokban fejeződött 
be a tanítás. Nyár van. Az emberek 
k.i.mo2Jdulnak otthonaikból. Tíz- és 
százezrek szállnak fel családjukkal 

a vonatokra, el1epik az üdülák, fü1uők ts ki
rándulóhelyek területeit. 

A 11yári személyforgalom lebonyolítása. so
rán olyan feladatok kerülnek előtérbe, me
lyek többletmunl.át rónak a vasutas dolgo
zókra. Al.,,..tívabb köz.reműködést kívánnak 
mindenkitől, udvarias'.l!bb, türelmeseJl:>b ts 
előzékenyebb magatartást. Nyáron megválto
zik az. utaz.ás szerkezete. A rövid távú utazá
sokkal szemben a nagyobb távolságú úti
programok a jellemzőek. Ezért erre a nagy 
munkára időben kell felké.."Zillni. Csak akikor 
tud eredményes lenni a nyári személyforga
lom, ha annak megkezdése előtt az érdekelJtek 
időben megbeszélték a feladatokat és meg
tették a szüksége,, intézkedéseket. 

fenntartás, forgalmi szolgálat, és minden máa 
szolgálati ág dolgozóinak: közös munkája. 

Az üzemi technológiáik betartása, a vona
tok felállítási helyeinel< jó meg.határozása, a 
csatlakozások b.itztoo:ítása, a targoncák közle
kedése, a po&,")'ász.rnegőrz.és, mind apró ele
mei egy átfogó munkafolyamatnak. Külön
külön kicsiny tényezőknek látszanak. Jelen
tőségüket még sem 'Lehet lebecsülni. Hiányuk 
megérz.ódne. Jelenlétük nélkülöz.hetelen. Bár 
állomásonként változnak, a személyszállí
tásban, mint szolgáltatásban, mégis egységes 
egésszé állnak össre. Kifejeződik bennük a 
munka lényege és értéke. 

A z elmondottaoohoz járul az utasok
kal szembeni viselkedés :módja. Ez 
nem egyéni felfogás, hanem az egész 
vasút arculatának megfelelő kérdés. 

Losonczi Pál látogatása 

Ebben mutatott követiendő példát a pecst 
vasú.tigazga.tóság. Már május 21-én megtaa-
totta. ,,évadnyitó" tanácskozását. Bár akkor 
a Balaton vonzása még nem érz,ódött, csak 
korai üdülólk keresték a naposabb helyeket, 
mégis látni kellett a vendégvárás gondossá
gát. 

Gyakorlatban olyan pozitív tartalmat igényel, 
melyet az utaz.ólcöz.önség fígyelmes,égként és 
udvariasságként vesz tudomásul. A sz.emély
sz.állítással foglalkozó dolgozóknak legfőbb 
fe1adatuk: munkájukhoz ezt a „többletet" 
hozzáadni. 

Amikor pedig létrejönnek majd a .,sze
mélyszállítási csúcsok", tetőzik az utazási 
kedv, a problémák halmoz.ódnok, még több, 
nyugodt intézkedésre resz szükség. A péntek
sz.ombati leáramlás a. Balatonhoz és a Duna
kanyarhoz osztottabb, de a vasárnapi vissza
utazás koncentráltabb igényekkel jelentke
zik. 

a celldömölki vasúti csomóponton 
Rangos vendége volt június 

közepéq a celldömölki csomó• 
pont dolgozóinak. Losonczi 
Pál, a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnöke Vas me
gyei látogatása során felke-
1·este az ott dolgozó vasutaso
kat. 

Kovács Antal, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Vas 
tnegyei bizottsága első titká
rának és dr. Gonda György, 
a Vas megyei Tanács elnöké
nek társaságában érkezett 
Losonczi Pál a több mint 100 
esztendős nyugat-dunántúli 
csomópontra, ahol az építési 
főnökséget kereste fel. A ven
dégeket dr. Horváth Lajos, a 
szombathelyi igazgatóság ve
zetője, Auguszt János, a Vas
utasok Szakszervezete Szom
bathelyi Területi Bizottságá
nak titkára, az építési főnök• 
ség és a csomópont gazda
sági, párt, szakszervezeti és 
!CISZ-vezetői fogadták. 

A vasútigazgatóság és ezen 
belül a celldömölki csomó
pont munkájáról, személy- és 
áruszállításáról, az elért ered
tnényekről, a gondokról és a 
fejlesztésekről dr. Horváth 
Lajos vasútigazgató adott tá
jékoztatást. Vázolta a cell
dömölki csomópont jelentősé
gét Nyugat-Magyarország 
\>'asúti forgalmában. A 2300 
t>a.sutast foglalkoztató cso
mópont az igazgatóság egyik 
legnagyobb szolgálati helye. 
Munkája rendkívül fof\tos, hi
szen napi 150 vonat és 1300-
1400 teherkocsi fogadását, ren
tlezését, átbocsátását kell el
'1égezni. A magas színvonalú 
munkát bizonyítja, hogy 1959-
től szinte megszakítás nélkül 
teljsítették az élüzem, illetve a 
kiváló csomópont cím elnye
réséért kitűzött versenyfelté
teleket. 

Ezután az építési fónökség 
tevékenységét ismertette az 
igazgatóság vezetője. Elmon
tlotta, hogy a főnökség meg
alakulása óta 658 vágánykilo
rp.éter hosszúságban korsze
rűsítették, újították fel a kör
nyék vasútvonalait, Atépítet
tek 52 állomást és 22 új állo
mást létesítettek. A főnökség
nek nagy szerepe van abban, 
hogy az igazgatóság legfonto
llabb vonalai 20-23 tonnás 

Losonczi Pál, a gépállomáson dolgozó Vasvári Pál szocialista 
brigád naplójába ír elismerő sorokat. 

tengelynyomásra épültek és 
biztosítani tudják ma már a 
rendelkezésre álló korszerű 
vonóerő gazdaságos foglalkoz
tatását. Tavaly 210 millió fo
rint termelési értéket produ
káltak a főnökség dolgozói, s 
ami különösen dicséretre mél
tó: 8 százalékkal emelték a 
termelékenységet. Jó szervező 
munkával, magas fokú gépe
sítéssel pótolni tudták az egy
re szoritóbban jelentikezó fizi
kai munkáshiányt. 

A beszámoló kitért arra, 
hogy a celldömölki csomópon
ton és az építési főnökségen 
nagyon sok történt, illetőleg 
történik a dolgozók szociális 
ellátásáért. Két éve épült meg 
a 900 személyes öltöző és 
mosdó, idén pedig 25 millió 

forintos beruházással elkezd

ték egy komplex üzemi épü
let létesítését. Ebben megol
dást nyer a dolgozók üzemi 
étkeztetése, orvosi ellátása, ok
tatása és az utazó dolgozók 
laktanyáztatása. 

Losonczi Pál nagy tetszés
sel fogadta a beszámolót. Több 
kérdést tett fel a vasútigaz
gatóság vezetőjének. Elmon
dotta, hogy egykor ő is pálya.
munkásként dolgozott a 
szombathelyi igazgatóság te

rületén. Örömének adott ki
fejezést a munkasikerekhez az 
igazgatóság vezetőjének és a 
celldömölki vasutasoknak. 

Az Elnöki Tanács elnöke az 
építési főnökség géptelepén 
hosszan elbeszélgetett a dol-
gozókkal. Szelel Teréz 

'újítási· ügyintézők tapasztalatcseréje 
a misko!ci csomóponton 

A Va-súti Főosztály az elsó 
féléVi újítási érteke:1Jletet má
jus 22-23-án - a hat igaz
gatóság újítási ügyintézői ré
szére - Miskolcon rendezte 
meg tapasztalatcserével egybe
kötve. 

Miskolc-Tiszai pályaudva
ron, a vontatási fanökségen, 
és az igazgatóságban május 
22-én megtartott újítási érte
kezletek és tapasztalatcserék 
fő célja, az újítómozgalom to-

vábbi kiszélesítésén kívül, egy
más munkájának megismerése 
volt. 

Délután az újítási előadókat 
fogadta dr. Pásztor Pál a mis
kolci igazgatóság vezetője. 
Másnap pedig - az. ország 
egyik legmodernebb vonalát, a 
Szerencs-Nyíregyháza közötti 
- úgynevezett KÖFI vonalat 
-, tekintették meg, ahol a 
forgalmat központi irányítás 
mellett bonyolítják le. 

DT, Szabó Tibor vasúti,gazgat.ó az 1973. 
évi nyári forgalom tapasztalatainak elemzé
séről és az. életbelépő új menetrendről adott 
részletes áttekintést. Majd a szerve:r.ési rend
szer követelm€Dyeinek megfelelően meghatá
rozta a végrehajtó swlgálat en-e az időszak
ra ürnneentrált feladatát. Ezt adták tovább a 
szolgálati vereto'"k állomásuk dolgoz.óinak, s 
ezzel teljeskörűvé vált a tennivalók ismerte
tése. Gyakorlati értéke máris érződik a déli 
part egyre növekvő forgalmának irányítá
sában és .bonyolításában. 

A:z. ES2Jköz.ök, a tr,ágyi keretek hiába áll
nak rendelkezésre, ha nem tölti iki azokat 
tartalmas munka. A jó e!ókészltést, a felada
tok szinte személyekre bontott ismeretét a 
vasuta.sságra jellemző odacdó munkának Jc,eU 
követni. V alamennyi vasutas munkaknzösség

nek ismernie kell tehát a nyári 
személyforgalrrnon belJ(i1 saját mun
kájának jelentőségét. Annak meg-

felelően kell res.z.t venni és ez. nem lehet 
megítélés és nézetek kérdése. Aktív részvé
telt tételezve fel értelmi és érnelJrni azon05tl
lással kell az elérendő cél ér<Hlkoében az. erö
fesz.ítéseket ÖSSZJegl,'lmi. Ez. a cél pedig: sike
res nyári személyszállítási program megvaJ.ó
sítása. 

A vasúti kertémek már máj'l151:>an kiülte
tik a virágokat. A festett padok derűs színt 
adnak a gyöngykavicsos perondkn.aik. Az 
,,utasvárás" figyelmének a.pró je'Lei ezek. Lét
rehozásában <benne van a vontatás, a pálya-

Hazánk idegenfargalmanak igen jelentéis 
része a vasúton bonyolódik. Haz:zánk éI1kez.ó 
és átmenő milliós utastábor bízik abban. 
hogy a ikülfök!ön el töltött sz.a,b.aidságát kelle
mes emlék kíséri. A határainkat átlépő utas 
találkozása népünkkel, a vasutas dolgozókkal 
való első személyes kapcsolattal jön létre. 
Az őket érő első benyomás, ítiéletük alakí
tásánál meghatározó. A vasutasok ebben a 
helyzetben ne,m,csak személyüket, hanem a 

Magyar Allamvasutat és népköztársa.ságun.ka't 
képviselik. A fogadásra legyen jellemző ,a 
magyaros vendégszeretet. 

A 
nyár elején vagyunk. Mögöttünk 
évek tapasztalata. Egyik oldalon 
milliós utastábor az. igényeivel, a 
másik oldalon a vasutas dolgozók 

teljes felelósségér:zetü.kkel. Allom.á.snk, szol
gálati helyek, vonatok és az. öSSZle'fogó erfü 
a szocialista brigádok, a. munkahelyi kol'Lek
tívák. Ott áll a vasutas dolgozó évenként e 
modem „népvándorlással" szemben. Felké
szülten, képességeivel és s:zorgalmá,val vállal
va, hogy helytáll. Braonyítja, hogy képes és 
meg tud feleni a fokowtt követelmények
nek, melyeket az igen jelentős áruszállítás 
mellett a nyári szem-élyszállitási csúcsforga
lom jelent. 

·is; 

A Balaton déli partján húzódó vasútvonal re konstrukciója során, a nyári üdülési fóidént 
kezdetére átadták rendeltetésének Balatont enyves állomás új felvételi épületét. 

(Laczkó Ildikó felv.) 
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Révbe jutott ember Nyugdíjba vonuló vasutasok kitüntetése 
Minden siker titka 

A leladaiok/Joz 
mérten dolgozni! Szilágyi János műszerész 

Megbízható, kiváló szak
ember - így jellemezték 
felettesei Szilágyi János 
műszerészt, mielőtt elin
dultam, hogy felkeressem 
békéscsabai munkahelyén, 
a MA V Biztosítóberendezé
si Fenntartási üzemben. Ta
lálkozásunkra az adott al
kalmat, hogy április 4-én a 
Munka 1!:rdemrend arany , 
fokozatával tüntették ki. Az 
állomás dominóje!fogó he
lyiségében több száz jelfo
gó egység társaságában be
szélgettünk munkájáról, éle
téről. 

- Hogyan került a vas
úthoz? 

- Tulajdonképpen még 
diák koromban kapcsolat
ba kerültem a vasúttal. A 
nyári szünetekben Gyomán 
a pályamesteri szakaszon 
fütisztitó voltam, majd ké
sőbb mint pályamunkás 
dolgoztam. 1947-ben Buda
pestre jelentkeztem a Ke
leti pályaudvar I. sz. szere
lőcsoportjához, ahol min
denes voltam a lakatosmű
helyben. majd a műszerész. 
csoporthoz kerültem. S, 
hogy ott maradtam, azt 
Kiss József akkori csoport
vezetőmnek köszön\3etem, 
aki sokat segített. Az ő tá
mogatásával elvégeztem a 
hiányzó 8. osztályt, megis
mertette velem a szakma 
minden fortélyát. Jött a ka
tonaság, majd utána ismét 
visszatértem az építési fő
nökségre, ahol egy újonnan 
alakult fiatal szerelőcso
portba kerültem. Ebben az 
időben szereltük a földalat
ti vasút biztositóberendezé
sét, azután sorba jöttek a 
dominóberendezések; köz
ben elvégeztem a műsze
rész átképző tanfolyamot 
is. 

Emlékszem, 1955 nya
rán Székesfehérváron az 
Integra biztosítóberendezés 
szerelésén dolgoztunk, ami
kor felkértek, hogy Bicskén 
vegyem át a műszerészcso
port vezetését. Elvállaltam. 
Tizenkét tagú brigádomma.l 
jártuk az országot. Siófok 
és Balatonboglár között mi 
szereltük fel az első auto
mata-térközjelzóket. Ezt 
követően a záhonyi gurító
ban, Debrecenben, Ferenc
városban, s a hegyeshalmi 
vonal szerelésénél dolgoz
tunk. Az volt az igazi mun
ka: üzem alatt korszerüsf
teni. Felfigyeltek a csoport
ra, egymásután kaptuk a 
jobbnál-jobb munkákat. 

Megbecsült vezető 
volt, mégis miért tért visz
sza a viharsarokba? 

- A családom - felesé
gem és két fiam - itt élt 

· Gyomán. Nyolc évig távol 
voltam, lakókocsiban alud
tam. 1962 őszén Békéscsa
bán szereltünk, ekkor elha
tároztam, hogy itthon ma
radok. Ezeknek a berende
zéseknek a születésétől itt 
voltam. Tekintetével körbe
jár a tiszta, csillogó jelfogó 
állványokon, a megszámlál
hatatlan kábeleken, ame
lyek az ő munkáját is di
csérik. Nemsokára ezt is 

bővíteni kell - folytatja -
szükség van itt is a jó mű
szerészre. A biztosítóberen
dezés szerelése, javítása 
szép munka, nagy anyagi 
felelősség hárul a dolgozó
ra, aki kimegy a vonalra 
zavart elhárítani. Itt sok
oldalúnak kell lenni, hiszen 
a terület nagy, Csárdaszál
lástól Lökösházáig a vonal
szakasz állomási és vonali 
berendezései mind ide tar
toznak. 

- Milyen érzés volt át
venni a magas kitüntetést? 

- A vonalon dolgoztam, 
amikor kerestek Szegedről, 
hogy április 2-án Budapes
ten kitüntetésben részesíte
nek. S amikor az ünnepsé
gen a nevemet szólították, 
körülnéztem indul-e vala
ki, nem akartam elhinni, 
hogy engem hívnak. Nem 
is álmodtam ilyen magas 
kormánykitüntetésről. Az 
eltelt 28 év alatt, amióta a 
vasútnál dolgozom, igye
keztem a munkámat becsü
lettel el végezni, szeretem a 
szakmámat, s örülök, hogy 
munkás maradtam, talán 
ennek az eddig végzett 
munkámnak köszönhetem 
ezt a megtiszteltetést. 

Szakmaszeretetét, a mun
kában való helytállását ki
váló dolgozó kitüntetés, 
miniszteri, vezérigazgatói, 
igazgatói dicséret után, 
most egy csillogóbbal ju
talmazták. 

Munkája mellett arra Is 
jut ideje, hogy társadalmi 
tevékenységét ellássa. 1966 
óta a múhelybizottság tit
káraként intézi nyolcvan 
munkás ügyes-bajos dolgát. 
Közel 20 éve párttag, há
rom éve tagja a csomóponti 
pártbizottságr,ak. 

A kitüntetésemnek 
együtt örült a családom, a 

nagy „bizberes" családdal. 
Hiszen feleségem is itt dol
gozik a telefonközpontban, 
nagyobbik fiam most végzi 
a Távközlési és Biztosító• 
berendezési Szakközépis
kolát, őszre Győrbe a főis
kolára szeretne menni, a 

kisebbik fiú esztergályos
tanuló, de ő is kacsintgat a 

vasút felé. 
- Elégedett-e? 
- l!:letemnek két dolog 

ad értelmet: a családom és 
a munkám. úgy érzem 
mindkettővel révbe jutot
tam. 

Gellért József 

Június 14-én, a MAV Vezér
igazgatóságán Urbán Lajos ve
zérigazgató kitüntetéseket 
adott át 103, a közelmúltban 
nyugállományba vonult vasu
tas dolgozónak. 

Az ünnepségen ott volt Tóth 
Györgyné dr., a vasutasszak
szervezet alelnöke, a főosztály 
szakszervezeti bizottságának 
titkúra, Becker Antal, a Vasúti 
Főosztály MSZMP Bizottságá
nak képviselőj_e és a vasút 
több vezetője. ünnepi beszédet 
Fehér László, a Vasúti Főosz
tály KISZ Csúcsvezetőség tit
kára mondott. Meleg szavak
kal méltatta a most nyugállo
mányba vonult korosztály ér
demeit, akik meghatározó S"Ze
repet vállaltak a vasút újjá
építésénél és a korszer.ű vasút 
alapjainak lerakásánál egy
aránt. 1't kitüntetettek nevében 
Gyimesi Pá!, a Pénzügyi Szak
osztály volt dolgozója mondott 
köszönetet az elismerésekért, 
majd a vezérigazgató fogadá
son látta vendégül a kitünte
tetteket. 

A Magyar Népköztársaság Elnö
k! Tanácsa - nyugállományba 
vonulásuk alkalmából - több év
tizeden át végzett kiemelk.ed.0 
munkájuk elismeréséül a 

MUNKA �RDEMREND 
EZOST FOKOZATA 

kitüntetésbP.n részesítette : Bal ám 
István fötan., Bp. Vasútig. i Mol
nár Miklós főfelilgy„ J;;szaki Jj. 
u. 

MUNKA gRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitünte�sben részesültek : Gere 
Lajos fóell.,  Debrecen Vásártér 
áll. ; Gyömbér János tően.. Vas
úti Tud. Kutató Int. ; Győrvár! 
Lajos müsz. főell., Hámán Kató 
Vont. Fön. : Pál Ernő müsz. tö• 
felügy , Bp. Vasűtig. ;  Dr. Urmös 
Jóu;ef főtan., Vas. Föoszt. 1 L 
Kereskedelmi Szakoszt. ; 

A kózlekedés- és postallgyi mi
niszter a 

KÖZLEKEDlS KIV ALO 
DOLGOZÓJA 

kitüntetésben részesflette: Dr. B,._ 
logh Gábor főtan., MAV Kórház 
Bp. ; Barta Szilveszter felVi.gy., 
Szolnok áll. ; Berki Gyula müsz. 
föell., Debrecen vasútig. ; Gulyás 
István főfeltlgy., MA v Kitérógyár
to U. Gyöngyös; Hajós Sándor 
müsz. föfelügy.. Szombathely Jj. 
U. ; Kapás Károly föell., Vasuta• 
sok Szaks�ervezete; Mészáros Mi
hály felvigy„ Bp. Ferencváros 
áll. ; Németh János föell.,  MAV 
Magasép, Fán. Bp ; Oláh Ferenc 
fölelügy., Veszprém áll. ; Szabó 
János főtan .• Bp. vasuti,g. 

KIV ALO VASUTAS 
kitüntetést kaptak: Fodor Imre 
műsz. !őell., Bp. Ferencváros 

Vont. Főn. ; Guber Jó.nos főell., 
Széltesfehérvár áll. ; Gyimesi Pál 
fó!elilgy., Vas. F6oszt. 4. Pénzügyi 
Szakoszt. ; Kozma Lászlóné fő• 
felügy., Debrecen áll. ; Ludányi 
Mihály felvtgy., Vámosgyörk áll. ; 
Monda László müsz. !őell., Bp. 
Keleti Vont. Főn. : Monostori Fe
renc főell., Rákosrendező áll.•: 
Multy István főell., Bp. Terézvá
rosi Pft. Főn. ; Oláh István fel
vtgy., Szolnok Pft. Főn. ; Pétersz 
Emő iőtelUgy ., PécSi vasutlg. ; 
Puskás Károly músz. fáfe!Qgy,, 
Vas. Főoszt. 10. Jánnújav Szak• 
oszt. : R&ai István föell.,  Jobb-
parti Blzt. ber. Automat1kai1 űze.. 
meltetésl és Fennt. Főn. ; Somogy:I 
József főtan., Szegedi vasutig. • 
Török Ferenc föell., Szolnok J,'. 

�iuga�
ar

g�, 
Sándor főell„ Bp. 

UDEMES VASUTAS 
kitüntetésben részesültek : Esk:Odl 
Imre főell., Dombóvár Vont. Főn. ; 
Farkas József felvlgy,, Bp, Krisa• 

A budapesti vasútigazgatóságot az 

és a „Hámán Kató" brigád képviseli 

,,Építés" 

a döntőben 
'.erettségi vizsgákra emlékez.. 

tető izgalom uralkodott június 
18-án a budapesti igazgatóság 
szocialista brigádvetélkedőjé. 
nek döntőjén. A nagyszabású 
szellemi versenyen hat brigád 
küzdött egymá,;sa,!, az orszá
gos döntőbe való jutásért, 
ahová csak - az első két he
lyezett kerülhetett be. 

A vetélkedőn megjelent Gu
lyás János, a Vasutasok Szak
szervezetének ti tlrara. Tóth 
János vasútigazgató üdvözölte 
a vetélkedőn részt vevő brigá
dok tagjarít és a megjelemte
ket. Elismerően szólt a szo
cialista brigádmozgalom pozi
tív szerepéről. majd hangsú
lyozta, hogy eredményeiket 
tiem lehet mindig forintban 
tnérni. cselekedetük ha.52ll1a 
,hégis érezhetö a gazdasági 

életben, nem is beszélve a jeL 
lemformáló hatásról. 

Az idei versenysarozatra 
1200 brigád nevezetit be. Ez 
56,5 százaléka az igazgatóság 
területén dolgozó szocial.ista 
brigádoknak. 

- Úgy tartjá.k - folytat
ta az igazgató -. hogy a ver

senyen vannak (IYőztesek és 
vesztesek. Ezen a versenyen 
azonban nem volt vesztes, 
mert a vetélkedő során a bri
gádok sokat tanultak egymás
tól. 

Tóth János vasútigazgató 
bevezető sza'Vai után nyomban 
megkezdődött az izi:ahnakba.n 
bővelkedő küzdelem. Még a 
versenyidő közepén sem lehe
tett tippelni, hogy kik lesznek 
az elsők. Kezdetben ugyan.is a 
Ti51'ekvés brigád ugrott meg, 

de nem sokáig, mert az 11:pí• 
tés és a Rá.mán Kató brigádok 
,,rákapcsoltak" és végül is ók 
vívták kJ maguknak a tovább
jutás jogát. 

A csaknem 4 órán keresztül 
taroott küzdelemben a követ
kező helyezési sorrend alakult 
ki: 

1 .  Az li:pítési Főnökség „tpí-
. tés" brigádja 186. 2. a Dunai• 

finomító állomás „Rámán Ka. 
tó" brigádja 176 ponttal A 
további sorrend a Keleti Vil
lamos Fenmtartási Főnökség 
„Barátság" brigádja, 171. a 
MunkaügYi Szociál.is és Ellá
tási 0.Sztály „Törekvés" bri
gádja 168. a Keleti Szertár 
Féinökség „Május 1." brigádja 
147, a Távkö:alési Fenntartási 
Főnökség „Dunakanyar" bri
gádja pedig 128 ponttal 

tlnavárosl Pft. F6n. : Horváth Já
nos felvtgy., Miskolc Pft. Főn.;  
Istenes Dénes müsz. .Cc5felügy,, 
Dunakeszi Jj. U. ; Klss Mihály 
föell., MA V Gépjav. U. Szeged ; 
Kövesdi Ferenc telvtgy ., Zalalövö 
áll , :  Lá?.ár József föell„ Bp. Fe
rencváros áll. ; Lőrincz Mihály fő
felügy., BVKH ; Mat!cska József 
föell„ Debrecen l!:p. Főn. ; Megye
ri Géza munkás, Bp. J;;pitésl. Főn. ; 
Molnár József felvlgy,, Bp. Oéll 
pu. ; Nagy János felvigy., Bp. Ke
leti pu. ; Nagy József felVigy., 
Szob áll. ; Pesti Gyula műsz. fll• 
ell. Szolnok Vont. Főn.;  dr. Szá
vai Károly főtan., BVKll ; Tischler 
Ferenc -föell., Bizt. ber. é.s Auto
matlzálásl, Uzemelt,etési és Fennt. 
Fón. Szombathely ; Varga János 
müsz, felvigy., Székesfehérvár 
Vont. Főn. : Várszegi Vilmc,s .tőfe
lügyel(I., MA V Anyagellátási Ig. ; 

Főn. ; varga György főfelilgy. ; Ba
ja áll, : varga Jói.,se! foell„ K<?
márom Szertárfőn. : Vermes Ja
nos felv!gy„ Miskolc Pft. Főn. 

A MAV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRETBEN 

részesítette : Bagó József fóell.,  Ka
locsa á:11. ; Bara Sándor íelvigy., 
Bp. Keleti pu. ; Barna Ferenc íel
Vigy., Rákos Osztószertár Fón. ; 
Bártfai István müsz. fóell„ Bp. 
Ferencváros vont. Főn. ; Berecz 
Mihály főell., Nyíregyháza áU. ; 
császár János müsz. főell .• Báta
szék Vont. Fón. ; Csomós Ferenc 
müsz. fófelUgy., •rávközlési Auto
matikai U-zemeltetésl és Fennt. 
Fón. Bp. ; csősz Gyula föell., 
Miskolci Jj. U.;  Galambos József-

A Munka li:rdemrend arany 
fokozatával tüntették ki a fel
szabadulás 29. évfordulója, áp
rilis 4-e alkalmából Takáca 
János ellenőrt, a szombathelyi 
vontatási főnökség 43 éves cso
portvezetőjét, a helyi szakszer
vezeti bizottság tagját, munka
védelmi felügyelőjét. Az általa 
vezetett szocialista brigád is 
kitüntetést kapott : elnyerte a 
MA V kiváló brigádja címet. 

Urbán Lajos, a MAV vezérigazgatója átnyújtja a kitüntetést 
Balázs Istvánnak, a budapesti igazgatóság nyugállományba 

vonult 111. osztályvezetó-helyettesének. 

Veréb József felvtgy„ Bp. P'erene
vá.ros Pft. Flln. ; Vis�ntal Zslg• 
mond mtisz. fóell., Btzt ber. Auto• 
mntikai. üzemeltetési és Fennt. 
Főn. Szeged-Rókus. 

MINISZTERI DICS2RETBEN 
részesültek : Balogh Gábor fel• 
,rtgy., Karcag áll. i Darabos Ist
ván !<leli., Bp. Kelenföld pu. ; Er
dősi István főell.,  Adony áll. ; Fer
ber László főfelügy., Bp. vasutlg. ; 
Franyó István felvlgy„ Bp. Teréz
városi P!t. Flln. ; Horváth Antal 
ro üsz. fc5ell., szeged Vont. Főn. ; 
Kassai Márton főell., Mezökeresz• 
tes-Mezőnyárád áll. ; Kálózy Sán• 
dor ma.sz. föell., Esztergom áll. ; 
Kepler Mihály mérnök főtan., Bp. 
Ferencvárost. Vont. Főn.;  Kuska 
Vince felv!gy„ Bp. Angyalföldi 
Pft. Főn. ; Láng Gyuláné f0ell., 
Távközlési Automatikai Uzemelte
tési és Fennt. Főn. Bp. ; Maros:I 
Sándor ma.sz. flSfelügy., Szombat
hely Vont. Főn. ; Molnár István 
főfelügy„ Rákosszentmlhály áll. ; 
Nagy Károly fóell., Celldömölk 
áll.; Polyák László föell.,  B!>, 
Vasutig. ; Szebeni Sándorné főfe
lügy„ Vas. Fóoszt. Titkárság; 
Szekér I!ltVán felvigy., Sopron Pft. 

(Laczkó Ildikó felv.) 

� felügy., Szeged áll, ; Garam
szegi László müsz. !6felügy., Vas. 
Föoszt. 10. Jármújavító szakaszt. ; 
Győrfi András músz. föell„ Deb
recen Vont. Főn. ; Horváth József 
föel.L, TBÉF Szombathely; JanJ 
[stvá.n fe!,igy., Sreged Pft. Fón. ; 
Juhász Dániel íóell„ Blzt. ber. 
Automatikai Ozemeltetésl és Fennt. 
Főn. Miskolc ; Kiss Lajos föell„ 

Miskolci vasutlg. ; Köcski J.ános 
felvlgy,, Nagykanizsa Pft. Fón . ;  
dr. Lévay Györgyné főell., MAV 
Kórház Bp. ; Liczencziás F�renc 
munkás, Hámán Kató Szertárfón. ; 
Maka István m1lsz. f6ell., Landler 
Jenő Jj. tJ. ; Mezllsl Gyula fáell., 
Székesfehérvár Pft. Főn. ; Nagy 
Károly főell„ Debreceni Jj, U. ; 
Főn. ; Páva Mihály műsz. föell., 
Dorog Vont. Főn. : Rácz Imre fel
vigy„ Gárdony áll. ; Rltecz Józs-,f 
fóell., Pécs áll. ; Szatmárt István 
felv!gy,, Kőbánya-felső áll. ; Szed
lacsek Eszter . ell., Bp. Déli Műsz. 
Kocsiszolg. Főn. ; Takács Erzsé
bet fóell., Szombathely áll. ; Va
racskai József fóell. ,  Sátoraljaúj
helyi Pft. Fán. : Varga Mihály 
tnúsz. felvigy., Békéscsaba Vont. 
Főn.; Vörösházl Ferenc músz. 
felvigy .• Veszprém Vont. Főn. Ne
meth János, Győr Pft. Fdn. 

- Mi az évről évre meg
nyilvánuló sikerek, magas elis
merések titka? - kérdeztük 
Takács Jánostól, mire ő szeré
nyen így felelt:  

- Munkámat igyekszem 
mindig becsülettel, az előttünk 
álló feladatokhoz mérten ellát
ni. Ugyanezt teszik brigádom 
tagjai is, ennyi az egész. Az 
üzemünkben elkezdett diesele
sítés mind nagyobb felelőssé
get hárít ránk, így például mi 
végezzük az M62-es mozdo
nyok D 3-as javítását, napi 
vizsgálatait. A gazdasági mun
ka mellett természetesen a tár
sadalmi tennivalók sem szo
rulhatnak háttérbe, vagyis -
rendszerint csak munkaidóa 
túl - az önként vállalt meg
bízatásoknak is eleget kell te� 
ni  . • •  

A ki tűn te tett csoportvezető 
2 3 évvel ezelőtt lépett a vasút 
szolgálatába, követve térköz
őrkent dolgozó édesapja és 
más családtagok példáját. A 
fiatal motorlakatos csakhamar 
kiérdemelte munkatársai és 
felettesei bizalmát, majd szak
tudása, politikai tisztánlátása, 
embersége révén csoportvezető 
lett. A vontatási főnökségnél 
másfél évtizeddel ezelőtt részt 
vett a brigádok szervezésében, 
s elsőként alakított szocialista 
brigádot. Többek lt'ózött fontos 
feladatának tartja a munkavé
delmi őrök tevékenységének 
irányítását, összehangolását. 

Ebben is segítenek neki a 
szocialista brigádok tagjai, vi
szonzásul az általa nyújtott 
segítségért, az értük megnyil• 
vánuló önzetlenségért. 

Csizmazia Béláné 

Orosz János előmunkás : 

Orosz János pály,afenntartá
si előmunkás 1939-ben jegyez. 
te el magát a vasúttal. A ki
lenc tes,vér közül neki is ki· 
jutott ré6ze a cselédsorsból. 
Szülei a tuzséri odeschalchi 
herceg birtokán cselédeskedtek. 
Mind a kilenc testvér vasutais. 
öt már nyugdíjas, négy még 
srolgál. 

Hosszú volt az út az egylroii 
cselédgyerek ISZámára,_ míg a 
Parlamentig eljutott. 0 még az 
ó-Záhonyban szül.etett, azok 
közé tartozik, akt. a felszaba
dulás első pillanatától tevőlg.. 
gesen részt vett Záhony újjá• 
születésében, mindaddig. míg 
197 3-ban rokkantsági nyugdíj
ba kai-iUt. 

,, 

O-Záhonyból indult 
,, 

Dj-Záhonyba érkezett 
Az idős, tapasztalt pálya

fenntartási előmunkás 30 évet 
töltött el előmunkásként. Ami
lcor életútjáról kérdezgetem, 
egy szóval sem mondja. ho�y 
az öregedés,sel cimborál. A:z. 
sem olvasható ki S?..e!ll�ből. 
igai gazdag munkáséletéből, 
hogy sajl!lália az elmúlt éve
ket. hiszen, akik őt i."<Illerik, 
vallják, hogy mindig emberül 
élt. 

- Annak örülök a legjob
ban, hogy gye1-mekeim többre 
vitték mint én. A 3 lány és 
az 1 fiú mind iskolázott. Egy 
lányomnak KISZ-titkár a fér. 
Je, a másiké bányásztcchni
kus, míg a harmadik, sajnos, 
3 gyermekkel ma,radt özve-
gyen. A fiam múve-ze-tő. 

Záhonyban a Jrezdet kezde
tén kétszeres nehézséggel kel
lett megküzdeni. Az akkori 
laká6helyzet, a gyermekek ne
veltetése, tanHtatása, szaka
datlan munkát kívánt. Sárból. 
kóbó!. téglából, vályogból és 
nagyon sok lemondásból fele
ségem segí15égével, szorga
lommal. szeretettel épült lakó
házunk talán az egyetlen mér
hető siker. Itt váltam ember• 
ré " vasútnál, itt tudtam meg• 

os,:tani há.rom évtized örömét. 
gondját, munká.m kincsét 
mindaddig, rrúg a betegség en
gedte. 

OroS"Z János 1945-től szak
szervezeti, 194G-tól párttag 
Dolgozott, mint párttitkár, és 
· :>lt szakszervezeti vezető 
1971-ben. amikor április 4-€il 
Loscmc.zi Páltól, az Elnöki 
Tanács elnökétől az Ország
házban átvette a Munka Er· 
demrend arany fokozatát, ló
mon<lhatatlanul boldog volt. 
Öröm é6 mindig ünnep szá· 
mára az is, ha szárnyukra bo
csátott gyermekeik visszatalál
na'( a családi otthonba 

Orosz János elő-nun.kás váz
latos életútját ma is mérték· 
tartó szerény'Sége jellemzi. A 
munkában megrokkanva ;s 
haladékot kapott korának 
megőrzésére. Szerénységére 
jellemző, hogy az. &rdernes 
vasutas kitüntetésről. a több 
Kiváló dolgozó jelvényéről és 
oklevelekről nem Is tesz ernJí
tést. l!:lete klizdelmes. de Igazi 
mtmkásélet volt. ó-Záhonyból 
indult, hoizy a történelmet 
formáló Új-Záhonyba érkeZ
zen. 

Egeressi Zsigmond 



m-t. rouus :?. 
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ülésén Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi államtitkárt 
felmentette tisz.iségébó! és egyidejűleg megválaszt.otta közle
kedés- és postaügyi miniszterré. 

Az. Elnöki Talllács közlekedés- és postaügyi miniszté
riwni államtitkárnak dr. Ábrahám Kálmánt nevezte ki. 

Rödönyi Károly 

közlekedés- és postaügyi miniszter 

12 ÉV UTÁ N :  

A MÁV kiváló 

brigádia 

Rödönt1i Károlt1 1911-ben 
Budapeslien született. Közép
�koláinak elvégzése után a 
Műszaki Eg11etemen gépész-
111érnöki diplomát szerzett. 
1936-ban mint műszaki alkal
mazott Csepelen a Weiss 
Manfréd-g11árban kapott elő
ször állást. 1938-ban órabéres 
mérnökként a vasúthoz került. 
Itt munkája mellett gőzmoz
donyvezetől, motorkocsi-ve-ze
tői képesítést szerzett. Szege
den, Désen és Budapesten vas
úti mérnökként, majd fűtőház.
főnökként dolgozott. 

Már a szoclaJista bri-gádok 
szellemi vetélkedőjének kö
zépdöntőjén sokan megismer
ték a szeged-rókusi osztószer-

1 tárfőnökség Rámán Kató bri-
1 gádjának tagjait. Azóta - má

jus elsejére - ez a közösség 
megkapta a Vasutasok Szak
szervezete és a MAV Vezér
igazgatóság legmagasabb elis
merését: a MAV Kiváló bri
gádja címet, i.lJ!etve az annak 
viselésére jogosító oklevelet. 

1951-től a MAV Vezérigaz
gatóságán töltött be felelős 
vezetői beosztásokat. 1957-től 
a MÁ.V vezérigazgató-helyet
tese. 1963-ban -nei-ezték ki a 
MAV vezérigazgatójává és a 
közlekedés- és postaiÍ,fl•!i mi
niszte,- helyettesé1,é. 1970-ben 
a miniszter első helyettese, 
később ,11lamtitkár lett. 

1946-tól a párt tagja. Jelen
tr.>S érdemei vannak a maryar 
kö-zlekedl½ korszerűsítésében, 
a nemze.tl<özi vasúti egviíttmú
ködé<l fejleszt½ében. 'I<; téren 
véon:ett munká��ága elisme-ré
geként mA<(kanta a swviet. a 
C"!eh-;,lov�l(. 87. NT)'I{- k a 
l...,<!Vel V8"''��·· ki,r�1n oo1<tn
mit me!!illetó kitüntetést. 

1971-72-ben a Nemzetközi 
Vasúti Szövetség (UIC) elnöke 
volt. 

Tagja a Magyar Tudomá
nyos Akadémia vasúti szakbi
zottságának. 1963-tól a Köz
lekedéstudományi Egyei;ület 
elnöke. 

Több kitüntetés birtokosa. A 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa 1955-ben és 1956-ban Szo· 
cialista Munkáért Érdemérem
mel, 1963-ban a Munka Ér
demrenddel tüntette ki. 

Tudósítóink íriák : 

A Pusztai Fe,-encné á1tal ve
zetett brigádba Hanyi Tiborné, 
Halász Imréné, Lengyel Má
tvásné. Vőneki Balázs és Dáni 
Zoltán tartoz;k. Tizenkét esz
tendővel e-ze1őtt határozták el, 
hO<!y- a hármas jelszó szelle• 
mében élnek, do�oznak. Ha
vonta 8-10 millió forint ér
té'kú anya� fordul meg a ke
zükön, s éYente m!nte!(V 57.áz
ezer ri1haélarab sz.<tnsztá<;áról 
gondr-skodnak. Tá.rsadalmi 
munk:\iuk i'l �ol(rétű. A bri
�ád n:óta�iai VA1.amennyi� a 
!mtkszerve-T.eti bizott�áitban te
véke„vkedn�s:. :t férfiak pe<!il'! 
- többek kö7:ött - a vasutas 
soortegyesületben bizonyitot
ták, hogy mei?érdemelten ju
tottak a brigádot ért elisme
rések. /kitüntetések. majd a-z 
úia.bb, megtisztelő cím birto
kába. 

Szlládt Sándor 

A IV. ötéves terv teljesítését 
garantáQák a kongresszusi vállalások1 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

gíti ma,d a dunakeszlek kong
resszusi versenye. Az élenjá
rók jutalmazására negyedmil
lió forintos összeget állapított 
meg az üzem vezetősége. 

Határidőre ! 
„Erőteljes lendülettel folyik 

e kongresszusi munkaverseny 
e MAV Magasépítési Főnök
ségnél is" - írja szerkesztősé
günknek küldött levelében 
Bánkuti László tudósítónk. .,A 
dolgozók büszkék arra, hogy 
rnindjárt a XI. pártkongresszus 
időpontjának bejelentése után 
- az országos felhívás közzé
tétele előtt - megkezdtJk a 
felajánlások megtételét. A 
na.kszen:ezeti bizottság nyom
ban támogatta a kezdeménye
zést, majd a kongresszusi ver
seny lebonyolítására, a felad.a
&ok egyeztetésére és írányítá
nra a főnökség vezetősége 
operatí1' bizottságot szervezett. 
E bizottságban helyet kaptak 
a fóépítésvezetőségek és a köz
pont legkiválóbb dolgozói, a 
párt- és tömegszervezetek kép
viselői, s a bizottság vezetője 
a főmérnök lett. Részükre a 
'szükséges eligazítást a főnök
ség igazgatója tartotta." 

Azóta rangsorolták azokat a 
létesítményeket, amelyek kivi
telezési határideje nem tűrhet 
halasztást semmilyen körül
mények között, s a főépítésve
zetőségek szocialista brigád
jai ennek megfelelően igye
keznek teljesíteni vállalásai
kat, számítva mindenkor az 
operatív bizottság segítókész
gégére, az esetleges akadályok 
elhárításához nélkülözhetetlen 
intézkedésre. 

amelyet neki, a vállalat egyik 
legrégibb dolgozójának írt, s 
amelyhez hasonlót küldött a 
törzsgárda aranyjelvényes tag
jainak. úgy gondoljuk, érde
mes a főigazgató leveléből 
idézni :  

„Kedves Munkatársam! Az 
országszerte kibontakozó kong
resszusi munkaversenyhez, ha
zánk felszabadulásának 30. év
fordulójához mi is jobb mun
kával kívánunk hozzájárulni, 
s még fokozottabban törek
szünk arra, hogy vendégeink, 
az utazóközönség ellátásának 
kulturáltságát fejlesszük, 
gazdagítsuk. Szeretnénk, ha 
ebben a munkában alkotó mó
don hasznosíthatnánk azt a ha
talmas energiát, azt a gazdag 
szakmai tapasztalatot, amelyet 
elsösorban a vállalati törzsgár
da a1"an11jelvényes képriselői 
mond.hatnak magukénak. A 
vállalat lapjában megjelent 
felhíváson kívül ezért személy 
szerint is Önhöz fordulok le
velemmel, hogy mindennapi 
helytállásán túl, egyéni kezde
ményezéssel járuljon hozzá a 
vállalat közössége előtti célok 
eléréséhez. 

Kérem tehát, bármilyen öt
lete. javaslata, észrevétele van 
- amely akár üzletének vagy 
szűkebb munkahelyének, akár 
a vállalat egészének kereske
delmi, termelési, gazdálkodási, 
ügyviteli vagy egyéb feladatai
val kapcsolatos - írja meg 
részemre, nevemre szólóan cí
mezve. Levelére feltétlenül vá
laszt fogok adni. 

Befejezésül megköszönöm a 
vállalat érdekében eddig vég
zett munkáját, egyben kifeje
zem reményemet, hogy segít
ségével toi,•ább eröstthetjük az 
Utasellátó Vállalat kollektívá
jának sikereit." 

Lehet, hogy a dolgozók ja
vaslataival. kezdeményezései
vel való fokozottabb törődés a 
főigazgató „kongresszusi válla
lása"? 

Az Utasellátó Vállalattól ér
kezett levél tanúsága szerint 
kedvező visszhangra talált az 
ilzemi újságban közzétett Fel
hívás, amelyet a váJlalati ve
zetők frtak alá, s amelyben 
körvonalazták, hogy a dolgo
zók, elsősorban a szocialista 
brigádok milyen vállalás?k- A Faanyag1,•éd.elmi és Fate

kal tehetik eredményesebbe a litö Vállalatnál ·kibontakozott 
kongresszusi versenyt. verseny - amint a szerkesztő

ségünknek megküldött munka
feiaJánlásból kitűnik - végső 
soron arra irányul, hogy a vál

la!.at IV. ötéves ten,ét határ
idő előtt teljesítsék. illetve túl
teljesftsék, ezen belül a faipa-

Számítanak 
a törzsgárdára 

Tudósítónk mel1ékelte Tóth ri tevékenység növelésével 
László főigazgató levelét is, párhuzamosan a lakossági 

szolgáltatásokat dinamikusan 
fejlesszék. A munka- és üzem
szervezés lehetőségeinek ki· 
használása is hozzásegíti a vál
lalat kollektíváját ahhoz, hogy 
a negyedik ötévre előirányzott 
termelési és az árbevételi terv 
már 1975. augusztus 20-ra tel
jesítve legyen. A püspökladá
nyi üzem dolgozói a termelé
kenység javításával még az 
idén 4000 munkaórát takaríta
nak meg, ezenkívül ugyancsak 
4000 · társadalmi munkaórát 
ajánlottak fel hulladékgyűj
tésre, parkosításra, üzemren
dezésre és az óvoda patronálá
sára A dombóvári üzem dol
gozóinak társadalmi munka
vállalásából kiemelkedik a 
sportpálya elkészítése ez év 
augusztus 20-ára A tokodi 
üzem dolgozói társadalmi 
munkával a beruház.ások kivi
telezésében működnek közre, 
illetve parkot létesítenek, a 
helyi buszmegállónál váróhe
lyiséget építenek és meggyor
sítják a női fürdő, öltöző kor
szerűsítését. 

Ki-ki azt végzi„ 
amit megtehet 

Bátaszékről Munk Györgyné 
arról tudósította szerkesztősé
günket. hogy kongresszusi \'ál
lalásként az állomás Petőfi 
Sándor szocialista brigádja -
amelynek Bali József a veze
tője - a 3. számú óvodát pat
ronálja. Legutóbb 200 órás 
társadalmi munkával megtisz
tították a kövektől az udvart, 
lekaszálták a füvet és kiásták 
az óvoda előtti vízelvezető ár
kot. Ezen túlmenően játékokat 
javítanak, illetve készítenek a 
brigád tagjai, s kérésükre a 
vontatási főnökség Gagarin 
szocialista brigádja elvállalta j 
a műszaki munkák elvégzését. 

Boldizsár Gyula tudósítása 
szerin\ a békéscsabai szertár- , főnökség immár 15 éves múlt
tal rendelkező Sebes Györg11 
szocialista brigádja a névadó 
halálnak 36. évfordulója alkal
mából rendezett ünnepélyes 
összejövetelen tette meg kong
resszusi vállalásait. Az ünneo
ségen részvevő másik négy, 1, 
szertárfőnökségl brigád is 
csatlakozott hozzájuk fel
ajánlásaikkal, s ezek teljesíté
séről is ígért beszámolót tudó• 
sítónk. 

HOR OG LAJOSNÉ KOCS/TISZTÍTÓ 

Egyedül neveli .hat gyermekét 
Ozvegy Horog Lajo$né 1970. 

július l-től dolgozik a MAV
nál. Kocsitisztító a józsefváro
si pályaudvaron. Szalkszent
mártonból jár be, 73 kilomé
terről. Kunszentmiklósig busz
szal, onnan vonattal. Hajnali 
négykor kel, fél hétkor kezdi 
a munkát. Este hétkor végez, 
kilencre ér haza. Minden má
sodik napja szabad, s két
hetenként szabadszombatos. 
Munkája, fárasztó. Azt mond
ja, a távolsági vonatok elég 
piszkosak, különösen a nagy
kátai. Ahhoz vizes söprű kell, 
s alig győzik a szeméttartókat 
kiüríteni. Ha idejük engedi, le
mossák a kocsik oldalfalát is 
vegyszeres vízzel, s krétapor
ral megtisztítják az ablakokat. 
Otthon is takarítás, mosás vár
ja. 

A lizböl negy 

már családot alapított 

Márciusban múlt 44 éves. 
Férje 1967-ben meghalt. Egy 
este ment haza a munkából, 
az erdőgazdaságtól, s egy ré
szeg motoros hátulról, a gya
logjárdán elütötte. Horog La
josné magára maradt tíz gyer
mekével. 

- Tizenkét forint volt ott
hon, mikor meghalt a párom. 
Anyám ad.ott háromezret, 
hogy el tudjuk temettetni. A 
Nyugdíjintézetnek se jutott 
eszébe. hogy küldjön valamit, 
csak négy hónap múlva, kére
lemre. Az erdészet, ahol dol
goztunk, még az SZTK-mat is 
meg akarta szüntetni. Utána 
meg kijöttek Kecskemétről, 
hogy adjam a gyerekeket men
helyre. ,.Inkább meghalok", 
azt mondtam. 

„Ugye, anyukám, nem adsz 
oda" - jött oda mind. Kinn 
volt az eperfa alatt, mintha 
most történt volna, 'ott álltunk, 
jön a legkisebb is, akkor 15 
hónapos volt, .,Ude, end.em 
$e", csak ennyit tudott monda
ni. 

- Most hogy vannak a gye
rekek? 

- Már csak hat van otthon. 
Lajos a legidősebb, 26 éves. 0, 
István és Sándor megnősültek, 
Marika is férjhez ment. Az 
otthon levők közül Imre a leg
idősebb, 18 éves, a Csepel Au
tóban dolgozik, a többiek, Jó
zsef, Kati, Juli, Rózsa, s a 8 
éves Palika mind iskolába 
járnak. Már van hat unokám 
is. mind a hat kislány, Tessék 
nézni . . •  

Egy halom fénykép borítja 
az asztalt, Horogné sorra be
mutat mindenkit, szavaiban 
szeretet és büszkeség. Csak 
éppen őróla nincs fénykép. 

Sose hitte volna, hogy róla 
még fénykép kell vailiakinek. 

Pen::jutalom 

anyák napjára 

Mindig jobbra fordult a 
sorunk. Csak akkor volt na
gyon nehéz . . .  Kapunk nyug
díjat a férjem után, 2200 fo
rintot, ott van a családi pót
lék 1600, én Is 1700 körül ke
resek, így most már elég szé
pen összejön. Anyák napjára 
kaptam a vasutas-szakszerve
zettől 2400 forintot. Ez a pénz 
a legjobbkor jött, tud.tam ven
ni a gyerekeknek ballagási ru
hát. Tartunk baromfit is, a 
gyerekek ellátjálc, ha nem va
gyok 'otthon. Nagyon sokat se
gítenek. Higgye el, nincs okom 
panaszra, most már jól megva
gyunk. Nekem még a kérel
mem soha el nem utasították, 
akármivel fordultam a szak
szervezethez. Isl,oláztatásra is 
adnak egy kis pénzt. Kará
csonykor pedig ezren aluZ sose 
kaptam. Négy éve vagyok itt, 
de még nem volt problémám. 
Nem is adok rá alkalmat, töb
bet én nem kívánok senkitől, 
csak azt a tiszteletet adják 
meg, amit én adok másoknak. 
Mindig azt mondtam, ha a 
munkámért nem becsülnek. én 
hízelegni nem fogok, mert nem 
is tudok. De- nem is kell, én a 
munkámat elvégzem . • •  

- Hogy bírja ezt a nehéz 
munkát? 

- Ez nehéz? Télen, ami
kor ráfagyott a hó a nyakam
ra az erdészetnél, az volt ne
héz. Ott egy negyedórára sem 
lehetett megállni, nem engedé
lyeztek tíz perc távollétet 
sem, hogy ott a sok gyerek . . •  
ltt legalább van embe,-ség. A 
főnököm is, meg a munkatár
sak is figyelembe veszik a 
gyerekeket. 

Pius:: szabadság 

a nagycsaládosoknak 

- Hol, hogyan laknak? 
- Nagyon jó helyen, tíz 

perc járásra van az iskola, s 
napközi is van. Régen kint 
laktunk az erdészetnél egy 
szolgálati lakásban. Nekem az 
volt a mindenem, hogy egy
szer saját házam Jegyen, ezért 
gürcöltem annyit. Egyszer éj
szaka, amikor mostam, elalud
tam, átbuktam a teknőn. 
.,Anyám, mit csinál maga? 
Mit gondol, meddig bírja ezt? 
- így beszélt velem a nagyob
bik fiam. En meg azt mond
tam, .,amíg házunk nem lesz". 
Lett is. A családi pótlékból 
ezer forintot mindig félretet
tem, a fiam is, mikor már dol
gozott, hozta: ,,Anyukám ed 

is tegye oda a pénzhez". Az• 
tán 69-ben meg Is tudtam 
venni, 22 ezerért. 70-ben köl
töztünk be. Jó kis ház, 4X5 
méteres a szoba, 3X4 a kony
ha, de még egy pici kamra is 
van hozzá. Mikor beköltöz
tünk, olyan jó érzés vo�t, hogy 
el sem tudom mondani. 

Elsírja magát. Most valami 
másról kell beszélnünk, hadd 
múljanak a percek. miként ez 
az idő is elszállt. Aztán: 

- Olyan öröm, amikor ösz• 
szejönnek a nei·em napjára, 
mind haza szokott jönni. An
nának hivnak, Mészáros An
nának, július 26-ra esik, jó idő 
van akkor. Jönnek. hozzák a 
virágot, az ajándékokat. 'Még 
a nászasszonyaim is eljönnek, 
az egész rokonság. Megterí
tünk az udvaron, ott elférünk. 
A múlt nyáron is negyvenha
tan voltunk . . .  Minden gyere
kemnek jól sikerült a házas
sága, annak örülök a legjob
ban. 

Erre a beszélgetésre a Keleti 
pályaudvar Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökségén került 
sor, Juhász Dezső főnöki iro
dájában. Továbbra is hárman 
ültünk az asztalnál, s Juhász 
Dezső elmondta, hogyan segí
tik ők a nagycsaládosokat. 

Nemrég epült 
a családi há:e 

- A kollektív szerzödés ér• 
telmében a nagycsalád.asok 
plusz szabadságot kapnak. De 
ezenkívül én magam Is bizto
sítok számukra 2-3 nap juta
lomszabadságot. 

- Igen, én is kaptam 9 na
pot, meg még kettőt - mond.: 
ja Horogné. 

- Mint önálló bérgazdálko
dónak, módom volt rá, hogy 
a megtakarított bérbo'"l kará
csonykor a nagycsaládosokat 
támogassam. Remélem, erre a 
jövőben még nagyobb lehető
ség lesz. A munkakörülmé
nyeknél is Igyekszünk ezt fi
gyelembe ve'nni, s olyan mun
kát, olyan időbeosztást bizto
sítani, ami számukra legked
vezőbb, hogy minél töb� időt 
tölthessenek családjukkal. A 
munkahelye�n berendeztünk 
egy kis „házi mosodát", hogy 
gépek. hideg-meleg viz álljon 
rendelkezésükre, s a behozott 
ruhát itt kimoshatják, vasal
hatják. Ennek a lehetőségnek 
nagyon sokan örülnek. 

- Van egy intézkedési ter
vünk is a nagycsaládosok se
gítésére. Ennek egyik lénveges 
pontja: a jövőben szeretnénk 
elérni, hogy mind.en szombat
juk szabad legyen, s csa1ádjuk: 
körében tölthessék - mondta 
végül Juhász Dez.só. 

Palád! József 

.ÚJABB FELÜ t.JÁRÓ 
;.z.z: JJL.i .. LIS. 1$i. 1($) 

'újabb közúti felüljáró készült el a fövá.rosba.n. Az E-5-ös fóközlekedési utat keresztezö 
kelebiai vasútvonal nagy forgalma miatt az Ocsai úton gyakran zárva kellett tartani a so

rompót. A közelmúltban átadott felüljárón az óta zavartalan a gépjárműforgalom. 
(Laczkó Ildikó felv.) 
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A BRIGÁ D SZÍ VE· SZOMORÚ STATISZTIKA 

A nagyon hálás mosoly és 
a megrendülés könnyei válto
gatják arckifejezéret, ha visz
szaidéz.i mesébe illő történe
tét. Ki tudja, hányadszor 
monoja már el ezt a felejthe
tetlen esetet, amelyet aranyo
zott betűkkel kellene beírni a 
MÁV Józsefvárosi Pályafenn
tartás! Főnökség Egyetértés 
,szocialista brigádjának 1exi
konvastagságú naplójába. 

Különös történet 

1\fájus közepén a lllAV 
Epí'tési Főnöks�gen az igazga
tósági szakszolgálati vetél
kedőn vettünk részt, s az elő
zetes j,;í eredmányek után nem 
ho-L.tunk szégyent a főnö�g
re - mondja Fölföldi László-
11 é bárellenőr, a sz,ímviteli 
csoport dolgozója, e nagyon 
különös tör-ténet főszereplője. 
- Az egésznapos vetélkedő 
eléggé igénybe vette a brigád 
tagjait, s amikor hazamentem, 
a tízéves házassági évforduló
ra a férjemtől kapott arany 
karkötőmet és nyakláncomat 
letettem az ebédlőasztalra, a 
virágváza mellé. Másnap este, 
a, váza körül a pünkösdi ró
zsa lehullott szirmai valóság
gal elt,a,karták az asztalt. ősz
szefogtam az abrosz négy sar
kát, s a szemétbe üriteiiem a, 
Tózsaszirmokat • • •  

Amikor Szíjártó Józsefn,é 
számviteli csoportvezető, az 
Egyetértés szociali.sta brigád 
vezetőjének a szobájában vele 
és egy mástk brigádtaggal : 
Acs János bércsoportvezetóvel 
!felelevenítjük május 17-e iZ
galJinas történetét, szinte vala
mennyien ismét átélik a nehéz 
órák lllehéz perceit. 

- Pénteki napon történt 
!folytatja a csoportvezető -, 
Valika este a munka.helyéről 
utazott volna szüleihez, Zala 
megyébe. S ezért reggel keres
te az ékszereket • • .  Akkor de
riilt lci, hogy a szú.mára olyan 
nagyon drága karkötő és a 
nyaklánc kikerült a szemétbe. 

- Ereimben megdermedt a 
vér, amikor hirtelen belém

amit még életünkben soha 
nem tettünk : guberáljunk . • •  

A telepvezető !s megértette 
é! brigádtagok nagy gondját, 
Fölföldi Lászlóné nagy szo
morúságát. S meii a· bátraké a 

szerencse, Jó fordulatok követ
ke-.:tek. Éppen akkor indult 
kifelé az a szemetes kocsi, 
amelyne!, embereivel a káro
sult még reggel szót váltott. 
A kocsikísérök elmondták, 
hogy körülbelül hol ürítették 
ki a szemetet. Három nagy 
kupacra mutattak, s attól - ez 
ijesztő látvány volt - már 
csak egy m�terre volt a tY.é
metet egyengető dózer . . .  

A brigád tagjai éppen a leg
jobbkor érkeztelc, még érin
tetlen maradt a ra.J;:ás, jó ru
hákban megkezdhették a kere
sfaL 

- Egyszerre Ács Janc;,si fel
kiáltott - !olytatia Szijál·tóné 
-, ,,Valilca, ez volt az?", s ke
zében tai-totta a karkötőt. 
1\lajd később, különféle bonyo
dalma/e közepette a nyaklánc 
is megkerült. 

Sok mindenről beszélget
tünk még. A Fővárosi Tanács 
Szociális Otthonáról, amely a 
Hungária körúton oly meleg 
szeretettel várja a brigád oly 
jóérzésű tagjait. Csak néhány 
sor az intézetvezető leveléből : 
„Intézetünk és az önök által 
patronált személyek nevében 
öszinte köszönetünket és há.
Lánkat küldjük, amiért egye
dülálló példaként patronálják 
intézetünk idős lakóit. Kö
szönjük szeretetü1'et, sok-sok 
fáradozásukat, rendszeres lá
togatásailoa.t, a.melyekkel ide
varázsoljá.k a; családi kör me
legét, meghitt érzését azok ré
szé�I'.• akik�k nincs lwzzátar
tozo1uk • • •  

A számviteli csoport 13 ta
gú szocialista brigádja, persze, 
a munkában is ott van az élen. 
A bérelszámolás és az Ü7.em
e1számolás a feladata, s fel
adattköréhez tartozik a terv
statisztika Is. � a brigád 
alakult meg elóször a főnöksé
gen., azóta a szocialista brigá
dok száma már ötre emelke-

dett. Eziistkaszorúsok, kétszer 
szerezték meg a zöld koszorút. 

Fáradhatatlanok 

a közösségért 

Nem kis büszkeség volt 
számunl-ra - mondja Szijár
tóné -, hogy a KPM két al
lcalommal jelölt ki bennünket 
kísérleti elszámo/ások beveze
tésére. Az egyik ilyen kísér le
tünk után országosan be=
zették az új anyagelszámolás 
gépesítését. Részt vettem an
nak a bizottságnak a munká
jában. amely az új teljesít
mény-, bér- és an�-a,gelszámo
lásra vonatkozó B'16-os uta
sítás elkészítésén dolgozott. A 
főnökségen folyt le a tovább
képzés, amelyre huszonnyolc 
helyről küldte.s: résztvevőket. 

Az EgJetértés patronálta a 
főnökség területéhez tartozó 
nógrádkövesdi, első női fizi
kai szocialista brigád megala
kítását, nyaraltatott egy olyan 
vasutasgyereket, akinek szü
leit a tiszai árvíz sújtotta. Ha 
kellett, vajat rah.-tak ki a va
go!l.ból, ha úgy kívánja a hívó 
szó, vért adnak valamen.y
nyJen . • .  

Soha nem éreznek fáradsá
got, ha segíteni kell az egyé
neknek, vagy a közösségnek. 
Szijá.rtóné a nóbiwttság veze
tője, véradófelelős, a Magy.a;r 
Vöröskereszt helyi vezetőségi 
tagja, Fölföldiné a szakszerve
zeti bizottság választott tagja, 
Ács János az szb gazdasági 
felelőse, Kengyel Katalin 
KISZ-titkár . . .  

Lehetne még folytamti a 
sort, hiszen az Egyetértés s.zo.. 
cialista brigád egy évtizedéről 
könyvet is lehetne írni. De ta
lán mmden dagályos leírás
nál, áradó prózánál többet 
mond. hogy ez a brigád, ha 
kell, megpróbálja és el is éri 
a lehetetlent. 

Ezt példázta a brigád meleg 
szíve, amely egy hónappal ez_ 
előtt egy izgalmas napon ott 
dobogott a Szemere-tele
pen . . .  

Maros László 

Három hét alatt 

hat halálos baleset 
Június első felében elszomo

rító hírek érkeztek szakszerve
zetünkbe. Május 31-tőL június 
21-ig 6 halálos, 3 esetben négy 
főnél több, vagyis tömeges bal
eset történt, két vasutas élet
veszélyes és egy súlyos, cson
kulásos balesetet szenvedett. 
Kismértékben, de emelkedő a 
3 napon túli balesetek és a 
munkanapkiesések száma is. 

Nem sokáig örülhettünk an
nak, hogy az év első öt hónap
jában az elmúlt évhez vjszo
nyítva is jelentősen csökkent a 
halálos balesetek száma. Le
het, hogy ez egyesekben túl
zott magabiztosságot, mások
ban lazaságot idézett elő a 
baleseti veszélyekkel szemben. 

Első a biztonság 
Az elmúlt hetek szomorú 

esemén�·ei igazolják, hogy a 

munkabiztonság követelmé
nyeit egyetlen percre sem sza
bad figyelmen kívül hagyni. A 
munkában elért eredmények 
senkiben sem csökkenthetik a 
fegyelmezettség és a figyelés 
készenléti állapotát, a bizton
ság állandó fokozására, a bal
esetmentes munkára irányuló 
törekvéseket. Vonatkozik ez 

vezetőre és beosztott dolgozó
ra egyaránt. 

Éppen a halálos balesetek
től mentes hónapok szolgálnak 
bizonyságul arra, hogy a foko
zott munkavédelmi tevékeny
ség nem hiábavaló. A bizton
ságtechnikai és egészségvédel
mi követelményel<nek tárgyi 
és személyi, de a szervezési 
feladatok tekintetében is ál
landóan ható jellegűnek kell 
maradniuk. 

munka közben a körültekintés 
a legalapvetőbb követ�lmény. 

1974. június 5-én vegtagel
vesztéssel járó csonkulásos bal
esetet szenvedett Gergely Sán
dor, Kelenföld állomás külsős 
forgalmi szolgálattevője, aki az 
1911. számú, megállásra fékező 
vonat mozdonya elé lépve 
megbotlott és a gép alá került. 

Súlyosabb következménnyel 
végzódött június 18-án Kecs
kemét állomáson Csáld József 
22 éves mozdonyfú.tő-gyakor
nok balesete. Nevezett az állo
másra bejáró 2701. számú vo
nat előtt akart áthaladni és 
miután azt későn észlelte, az 
úrszelvényből már nem tudott 
kilépni. A szerelvény halálra 
gázolta. 

Június 7-én Mosonmagyar
óvár állomáson munkaszerve
zési hiányosságok miatt tör
tént KaszJ;1ár J 6zse f 46 éves 
vonatkísérő elütésből szárma
zó halálos balesete is. A bal
esetet az okozta, hogy miköz
ben Kasznár József a továbbí
tandó vonatjához szükséges 
zárlámpát igyekezett leemelni 
a V. 42.512 psz. mozdonyról, a 
gépet a mozdonyvezető felha
talmazás nélkül elindította. Az 
ürszekényben munkálkodó 
Kasznár Józsefet a mozdony 
halálra gázolta. 

Ugyanezen a napon szenve
dett halálos végű üzemi bal
esetet Fodor Sándor 48 éves 
fordítókorong-kezelő a celldö
mölki vontatási főnökségnél. A 
balesetet az okozta, hogy a 
forditókorongra járó 520-027 
psz. mozdony jobb oldali ütkó
zóje Fodor Sándort a fordító
korong kezelófülkéjéhez nyom
ta. 

A l,11/eset oka: 

szentlőrinc-Szabadszállás d.1-
lomások közötti vasúti útátjá
rón kb 30. km/óra sebesség
gel összeütközött a VK 48-29. 
frsz. utánfutós vontatóval. A 
baleset következtében a kisko
csi valamennyi utasa megsé
rült, közülük Francia Fereno 

életveszélyesen. 
A súlyos balesetek ezekben 

a napokban szinte egymást kö• 
vették. Június 12-én Szerencs 
állomáson saruzás közben ir 
guruló :rncsi ellökte Papp Ist
ván kocsirendezőt, aki sérülé
sei következtében életét vesz
tette. A balesetvizsgálat terep
egyenetlenségekre vonatkozó 
hiányosságokat is megállapí• 
tott. 

Június 14-én Kál-Kápolna 
állomáson történt halálos üze
mi baleset, Kuburcsik József 
44 éves kocsirendező a 492. sz. 
vonattal végzett tolatás közben 
lecsúszott a mozdony utáni 
vasútikocsi saroklépcsőjéről és 
a kerekek alá került. 

Hatékonyabb ellenőnést 

A felsorolt balesetek túlnyo
mó többsége ezúttal is szerve. 
zetlen és felelőtlen munka kö
vetkezményeire figyelmeztet. 
S itt felvetődik a kérdés: 
a szabálytalanságokat senkJ 
sem veszi észre? A vezetők
nek, beleértve a szakszervezeti 
vezetőket is, sokkal hatéko
nyabban kell ellenőrizni a 
munkahelyeket. A munkavé
delmi őrhálózat tevékenységé
nek fő irányát az ellenőrzés
nek kell képeznie. A munka
védelmi őrök bátrabban alkal• 
mazzák a VMSZ-ben biztosi• 
tott hatáskörüket. 

n.Yilalt: az ékszerek talán már .-------------------------,,.-.; 
'4ton vannak a szeméttelep 

Ezek után vegyük sorra az 
elmúlt hetek tragikus balese
teit. 

Május 17-én, a vágányzári 
munl,ából bevonuló pálya
fenntartási nagy gépek utol
éréses összeütközése miatt 
Rákos és Pécel állomások kö
zött - a rostálógépen szállí
tott dolgozók közül hatan 
könnyebb sérülést szenvedtek. 
A balesetvizsgálat megállapí
totta, hogy Jámbo-r Dezsö mű
vezető, pályamester alkoholos 

az utasítások megszegése 
Az időjárás szélsőséges kö

rülményeire való tekintettel, 
a szolgálati helyeken fordít
sanak a jelelileginél nagyobb 
gondot a belgyógyászati, az 
érrendszeri, idegrendszeri 
gondozottakra, főként a for
galmi, vontatási és pályafenn
tartási végrehajtó szolgálat 
dolgozói körében. 

felé - vág kö2lbe Föllföldtné. 
- Rohantam le az utcára, 
hogy talán még megtaMlom 
azokat a kukában . • •  Már ké
só volt, a sremetes autó éppen 
indulni készült. Még beszélni 
tudtam az emberekkel, kö
nyörögtem nekik: nézzék meg, 
találják meg az ékszereket, 
amikor ü.rl.tenek • • • De nem 
voltam magamnál, elfelejtet.. 
tem �e�érdezni, hogy a sze
metet hova viszik, nem néztem 
meg a szemetes kocsi rend
számát, nem voltam magam
nál . . .  

Megkisereltek a lehetetlent 

S most már végleg a szocia
[ista brigád vezetője, Sz.ijártó 
Józsefné veszi át a szót: 

- Amikor bejöttünk, meg
döbbenéssel láttuI;: Vali zoko
gását, könnyeit. A brigád va
lamennyi tagja egyre gondolt: 
meg kell kísérelnünk a lehe
tetlent/ Azonnal nyomozásba 
kl!Ldtünk, s megtudtuk, hogy a 
csepeli, Arpád utcai modem 
házból a szemét a Szemere
telepi rakodóhelyre került. S 
mert más ügyben éppen meg
érkezett Gödöllőré\l az Egyet
értés brigád pártoló tagja, 
Bánki Árpádné, aki hivatali 
Valga kOCSival jött a főnök
ségre, elhatároztulc, hogy a 
Volgával és egy taxival a bri
gád hét tagja útrakel a Sze
mere-telepre, ,.k:incset11 keres-
ni . . .  

Nagyszerü pillanat 

A brigád egyik tagja sem 
feledkezik meg arról. hogy ne 
nyilatkozzék a szeretet hang
ján Turóczy István mú.'<Zakl 
fötanácsosról, a főnökség veze
tójéről. aki azonnal megértet
te: milyen szeretet és segítő
készség vezérli a brigád tag
jait, hogy segítsenek bajba 
jutott társukon, s bár elejtette 
a mondatot: ,,lehetetlenre vál
lalkoznak . . .  ", hozzájárult, 
hogy a kézipénztáros és a te
lefonos hátra.hagyásával kiröp
penjen a bi·igád. 

- Kalandos utazás volt a 
Sze,mere-:.elepig a két egymást 
követő aatóval - tolytatia a 
brigádve::cető. - S amikor ki
értünk. en!'(edélyt kellett kér
nünk ahhoz, hogy azt tegyük, 

Napirenden az ent:giatakarékosság 

A Közlekedés Tudományi Egyesület területi 

szervezetének tanácskozása Százhalombattán 

1974. jií.nius 11-én 4 személy 
sérülését idézte elő az F. 2. sz. 
Utasítás 1516. sz. pontja - az 
eseti sebességkorlátozásra vo
natkozó rendelkezésének 
megszegése. A balesetet az 
okozta, hogy a kiskunhalasi 
pályafenntartási főnökség 523. 
sz. pályamesteri kis kocsija a 
kelebiai fővonalon Homok- H. K. 

A Közlekedés Tudományi 
Egyesületnek a budapesti 
igazgatóságon működő terül�
ti szervezete június 12-én a 
százhalombattai tanács nagy
termében tartott ankétot az 
energiatakarékosság időszerű 
feladatairó:. A tanácskozás 
mintegy félszáz részvevőjét 
Tóth János vasútigazgató, a 
KTE területi szervezetének el
nöke üdvözölte, majd kifejtet
t.e. hogy korunkban az ener
giával való takarékOS6ág vi
lágszerte milyen elsőrendű 
gazdaságoolitikal feladat. A 
vasút költségének 20 százalé-
1cát az energiára fordított költ
ségei, teszik 1:i. 

zött sorolta fel a mozdonyok, 
illetve a tehervagonok ga:z.da
ságosabb kihasználását, a jól 
megválasztott menetsebessé
get, a pályaudvarok optimá
lis térvilágítás.át, a fényerő ne
lyes megválasztását. Kísfrlet
képpen egyes mozdonyokon 
máris műszereket helyeztek el 
az üremanyagfogyasztás elle
nőrresére. 

befolyásoltság alatt irányította ,-------------'------------
a munkát. Ilyen körülmények 

A helyi vezetők ismertették 
a százhalombattai két gyár
onas építésének és további 
feilesztésének or,,--zágos jelen
tősé!'(ét. A Dunai Hőerőm11 
,1976-ban már kétezer mega
wattos teljesítménnyel járul 
hozzá az ország villamosener
gia-ellátásához. a Dunai K-í · 
olajipari Vállalatra pedig rn 
milli · tonna kóola; feldolgozá
sa hárul. Ebbfü elégítik ki a 
vasút igényeit is. 

Dr. Bognár István. a Kl'M 
főenergetikusa arról tartott 
előadást, ha.gy - miután az 
elmúlt 20 évben a személy
szállítási teljesítmények meg
kétszereződtek és a teherfor
galom háromszorosára nőtt -
fel ül kell vizsgálni az energe
C-usi szervezetet, illetve in
tézkedéseket kell hozni a fo
kozott takarékosság érdekében. 
A takarékosságban a vasuta
sokat anyagilag is j6 lenne ér
dekeltebbé tenni. Ennek rész
leteiről dr. Bognár István és 
több más szakember is beszélt 
a tanácskozáson. 

Barcsi János, a MÁV Ve
zérigazgatóság gépészeti szak
osztályának helyettes vezetője 
a takarékosság lehetőségei kö-

A tanácskozáson részt vevő 
szakemberek megtekintették a 
DKV lepárló részlegét, ahol 
többek között a Diesel-nnozdo
nyok üzemanyagát gyártják, s 

ahol 9 perc alatt töltenek meg 
egy-egy vasúti tartálykocsit 
gáwlajjal. 

(séra.) 

között az már szinte „termé
szetes", hogy sem a személy
szállítási tilalmat, sem a kö
vetési távolságot, sem pedig az 
engedélyezett menetsebességet 
nem tartották be. 

Nagyobb figyelmet 

a vágányok között ! 
A forgalom alatt álló vágá

nyokat mindenütt és minden
kor a veszélyforrás állandóan 
ható veszélyzónájának kell te
kinteni, ezért a vágányok kö
zött történő közlekedésnél és 

Mennek o kocsik vándorútra 
Június l-én Hegyeshalom határállomáson belépett a MAV 

vonalaira 62 üres Interfrl.gó hűtős kocsi az21al a céllal, hogy 
azt a MA V Curtici román-magyar közii<l határállomáson adja 
át a CFR vasútnak kisegítséként romló áruk elszállításához. 

A MÁV képviselet forgalmi dolgozói a 676 számú vonat
tal a CFR-nek elő ts jelentették a 62 üres kocsi érkezését. 
A CFR szervek a kocsikat megrakásra „intézték". Amikor jú
nius 2-án 11 óra 02 perckor a 676 számú vonat megérkezett 
Curticiba, kiderült, hogy a 62 kocsi fele MÁV kocsi, melyek a 
CFR-nek nem adhatók át kisegítésként, azokat vlsza kell kül
deni a MAV vonalaira, ez esetben Szentes állornásro. 

Hegyeshalom-Curtici között 407 kilométer a távolság. 
Amíg a vonat e hosszú utai befutotta, senki sem intézkedett a 
MAV kocsik kisorozása, rendeltetésüknek megfelelö felhaszná
lása érdeT,ében. Kilenc helyről a CFR-nek kellett az.okat a 676 
számú vonatból kisorozni, majd a június 3-án közlekedő 693 
számú vonatba besorozni, hogy a tőlünk 108 km-re fekvő Szen
tes állomásra nyerjenek továbbítást. 

A felesleges vontatási költségeken túlmenően, közben el
telt 2 nap, anélkül, hogy ezek a kocsik rendeltetésüknek meg
felelően hasznosíthatók lettek volna. Ugyana1'1cor félrevezet
tüT, a román vasút illetékeseit is, ezáltal csorba esett a MÁV 
jó hírnevén. 

Pacz József 
Curtici 

Üzenet a szülőkhöz 
Az évei, során 

bizonyára min
den vasutas ré
szesül olyan ese-
ményben, él-
ményben, amit 
aztán élete végéig 
sem tud elfelejte
ni. Belőlem is ki
kívánkozik egy 
nemkívánatos eset 
elmondása. Ta-
lán azért, hogy 

megkönnyeb
büljek, vagy még 
inkább azért, 
hogy másokat 
óvatosságra int
sek. 

Nemré(! történt, 
hogy szolgálatom
ban, az 526. szá
mú vonat moz-

donyvezetője
ként már a má
sodik fordulót vé
geztem a piispök-

ladány-bihar
keresztesi vona
lon. Bejártunk 
Sáp állomás má
sodik vágányára, 
amikor meg kel
lett gyújtani a 
mozdony lámpá
it. Láttam, hogy 
a bejárati jelzö
nél ott áll Kapus 
János kollégám 
az 559-es vonat
tal. ,.Jöhetsz, Já
nos" - gondol
tam, és fényszó
rótnk villogtatá
sával távolról 
üdvözöltük egy
mást. Amíg rá
gyújtottam egy 
cigarettára. az ő 
vo11ata a „félolda-

las" állomás túlsó 
végén be is for
dult a harmadik 
vágányra. 

Miközben fí-
r,yeltem a kígyó
zó mozgást, ész
revettem, hogy tö
lem mintegy száz 
méterre két pici 
gyerek botorkál a 
bejáró vonat vá
gányának tenge• 
lyében. 

- Nézzen oda? 
- kiáltottam a 

vonat vezetőnek, 
de már ugrottam 
is le a mozdony
ról, amelynek zú-
gásától a 2-3 
éves apróságok 
talán nem hallot
ták, hogy mögöt
tük vonat köze
ledik. 

Egyetlen pilla
nattal én előbb 
érkeztem hozzá
juk, mint Kapus 
János fékezésben 
levő szerelvénye, 
íay el tudtam 
rántani a gyereke
ket a sínről. 

- Honnan jöt
tetek? Kik vagy
tolc ? - kérdeztem 
remegve, de a 

csöppségek nem 
s,óltak, mire be
vittem őket a fel
vételi épület szol
gá.lati lakásába. 
Ott sem ismerte 
senki a kis „csa
vargó" -kat, báT 
., megőrzésre" át
vették őket. 

Visszaútban 

megtudtam, fiam, 
a faluban megta
lálták a szülőket 
az állomás dolgo
zói, s átadták ne
ki/, a gyerekeket. 

Jó, hogy fgll 
történt, ami vég-
ződhetett i,olna 
másképpen ts, 
Az én szere• 
pem mellékes, hi• 
szen csak a köte• 
lességemet tel;e• 
sítettem, s amit 

én tettem, más 
szintén megtett• 
volna has011l6 
helyzetben. Ami
kor rohantam • 
gyerekekhez, fel• 
rémlett bennem, 
hogy nekem is 
két fiam i,an, • 
milyen szörnlfll 
lenne elveszíteni 
öket. Ennyi 4:1 
egész • • •  

A csöppségek iJ 
azóta biztos el• 
feledtélc az esti 
kalandot, és to• 

vább járnak 61,o
dába. OkosabbaTc 
és idősebbek ts 
most már néhá.nf 
hónappal. E11 
azonban nem /e• 
!ejtem a rettene• 
tes pillanatokat, 

· ezért iizenem 
minden szülőnek: 
- vigyázzák, félt• 
sék jobban gyer• 
mekeiket/ 

Varga Gyula 
mozdonyvezet6 
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LE VÉL KŐSZE GR ŐL 

Köszönet 

a patronáló brigádoknak 
A Kőszegi MAV Nevelőotthonból jelentkezem ismét - írja 

Kiss Janos nevelőtanár. - Kedves kötelességünknek tartjuk 
ez mtézeti,inket patronáló szocialista brigádok éves munkáját 
á tekinteni. A mi felad.atunk a köszönet tolmácsolása azért a 
munkáért, amellyel segítik nevelőotthonunkat. A patronáló 
brigádok többsége vasutas. Tevékenységük a viasutasok nagy 
c,a'.ádjának együvé tartozását is nagyszerűen szimbolizálja. 

l\li, a velünk kapcsolatot tartó hrigádokról „Pat-rcmálás" 
c'-nmel naplót ve:retünJ,. Ebbe jegyezzük be a v�gzett munkát, 
külön minden brigádról. Itt tartjuk a köszönőleveleket, ame
h �ket mi küldürik a brigádoknak gyermekeink és a magunk 
nevében. 

Mégis éppen ezzel kapcsolatban kérjük a segítségüket. 
SL.eretnénl<, ha a Magyar Vasutasban megjelenhetne a munká
ju.'<ról egy kis tudósí,tás, ezzel is megkoozönve és meg;becsülve 
te-.réi<enységül,et. 

A szombathelyi vonl>atási főnökségről jött hozzánk a Kos
l!'fü, a Petőfi, a Münnich és a Ságvári brigád. 

.�o.ssuthék a legkisebl>eket támogatják, év közben sok já
tékot vásároltak, sok társadalmi munkát vállaltak a Csapatott
h J,, elkészítésében. Gyermeknapon ők avatták fel azokat a 
gyerekeket ki6dobosnak, illetve úttörőnek, akikhez hozzátarto
z iik a távolság m att nem tudtak eljönni. Közel ezer forintot 
kvH6'.tek, az avatottakra. 

A Petőfi brigád ped,g vállalta azoknak a plcilmek a szün
idei elhelyezését, akiket a szüleik valamilyen oknál fogva nem 
tt· :lnak elvinni haza. Rendszeresen hozzák a brigád ajándékát 
l,cizi ünnepségelnkre. ők is aYattak május 26-án. 

\ Münnich szodal:sta brigád a nevelőotthon összes villa
nos berendezését átvizsgálta. Kijavított.a a hibákat. Lévén 
Yillan:vszerelő brigád, a házi rádióstúdiónk központi kapcsol.6-
tábJáját íis felújította. 

A szombathelyi TBÉF Ady Endre szoci<alis1'a brigádja 
minden gyermeknek egyformán hozta ajánd@kát, a villany
vasút terepasztalt. A gyermeknapon pedig házitelefont kapott 

t,J !11; a Csapatotthon sok más haszn05 és praktikus játékkal 
együtt. 

Egyszeri alkalommal kermék fel nevelőotthonunkat a 
szombathelyi igazga•,jság Dobi István brigádja és a budapesti 
Zalka Máté brigád képviselői, akik az általunk kijelölt rászo
rult gyerekeket anyagilag segélyezték. 

A Váci Mihály brigád tagja.; főleg nők. Ok úgy dönwtrek, 
hogy egy nagyon rászorult kisfiút a nyolcadik ooztályig segí
tenek, hogy középiskolai tanulmtnyait ő is folytathassa. 

A vasúti főosztály Tyareskava női brigádja minden csalá
di ünne!)6égünkre küldi meglepetése't !!"Yennekeinknek. Szob
ról a Május 1. brigád az,al a céllal küldött pénzt, hogy szem
léltető e,;zközöket vásároljun,k. 

Külön keÍI szólni két nem vasutas brigádról, a Savaria 
Cipőgyá,· II. Rákóczi és Három úrhajós brigádjáról. Ők az 
óvodásokat patronálják. Gyakran jönnek, játszanak a kicsik
kel, játékaikat javí'ti:tlják, édességet hoznak magukk-al. 

A Ságvári Ur-f.•e brigád is a vontatási főnökségnél dolgo
:z.;1,. Tagjai fiatalok. A Osapatotthon felszerelési tárgyainak ké
szíté-s�ben nai,;von ,sokat ,segítettek ö!t is. 

Az 1973-74. évi tanév végén röviden, a teljesség igénye 
né'.kül, így mérlegelhetjük a brigádmozgalom eredményeit. 
Tahb ígr is sikerült érzekeltetni, azt az anya�i segítség mögött 
le,-/>. a mi pedae:ó�iai munkánkat segítő erőt, amelyért min
(eMé ,p.:n J, ,·s.z,"net jár a kőszegi MAV Nevelőotthont patro
náló minden brigádnak. 

MAGYAR VASUTAS 

Szocialista szerződés az egyetemmel 
Az elmúlt napokban -Debre

cenben szocialista szerződés 
aláírására került sor a jármű
javító üzem KISZ-bizottsága 
és a Kossuth La;os Tudomány
egyetem KISZ-bizottsága kö
zött. A szerződésben foglaltak 
lehetőséget kívánnak biztosí
tani az együttműködéshez a 
munkásmozgalmi bagyomá-

nyokkal rendelkező üzem fia
taljai és az egyetemi ifjúság 
között. A járműjavító részéről 
Todonai Ferenc, az egyetem 
részéről Rutkovszky Ede KISZ
titkárok írták alá a szerződést. 
A szerződésben rögzítettek 
végrehajtásának elősegítését, a 
feltételek biztosítását a politi
kai és gazdasági vezetők alá
írásukkal erősítették meg. 

A szocialista szerződést kézfogásukkal la megpecsételik 
az aláírók 

A JÖVŐ EV VÉG EN 

megszüntetik a kis forgalmü 
cegléd-hantházi vasútvonalat 

Lapunk június 1-i számában 
tudosításban számoltunk be 
arról a tanácskozásról, ame
lyen a cegléd-hantházi kis 
forgalmú vasútvonal megszün
tetésé� tárgyalták a budapesti 
igazgatóság és a Pest megyei 
tanács vezetöi, az illetékes 
társadalmi szervek képviselői, 
valamint az érdekelt vállala
tok szállítási szakemberei. 

Június 5-én ismét napirend
re került a kérdéses vasútvo
nal sorsa. Dr. Békesi László, a 
Pest megyei tanács elnökhe
lyettese, valamint a vb-tagok 
ez alkalommal is e1syértel
műen a vasút megszüntetése 
mellett döntöttek. Rámutattak, 
hogy a vasút elavult, gazda
ságtalan és akadályozza Ceg
léd ,,áros további feilődését. 

Egyedül a HUNGAROVIN 

vállalat nem értett egyet a 
döntéssel. A nagy borászattal 
foglalkozó vállalat ugyanis 
évenként 5300 vagont igéniel 
a MAV-tól. A HUNGAROVIN 
képviselőjének Tóth János, a 
budapesti igazgatóság vezetője 
adott meggyőző választ. A töb
bi körott elmondta, hogy a ko
rábbi felmérések szerint a vo
nal üzerrn!ltetésére évenként 
5,8 millió forintot fizet rá a 
MAV. 

A tanácskozás résztvevő! 
végül is úgy határoztak, hogy 
a vasútvonal forgalmát 1975. 
december 31-én megszüntetik. 

Ugyancsak erre a sorsra jut 
a püspökhatvani megálló-ra
kodóhely is. A vb-határozat 
szerint a forgalmat átterelik 
majd Acsa-Erdőkürt állomás
ra. 

A felkelő nap országában sztrájkban résztvevókkel 
szemben, újabb akciót indí
tanak. Ha a kormány nem 
tesz megfelelő engedm.ényt a 
sztrájkjog elismerésére, úgy az 
1 975-ös tavaszi offenzíva, még 
az ideit is felül fogja múlni. 

A Japtin Vasutas Dolgozók 
Nemzeti Szakszervezete az of
fenzív bi-wcWág vezetés&vel 
együtt.múködve következetes 
harcot folytatott a béremelé
sart, az alacsony jövedelműek 
megsegítéséé!rt, a teljes szak
szervezeti jogok elismeréséért. 

A kormány és a reakciós 
erők elkeseredett erőfeszítést 
tette!c. hogy elhárítsák ma
gukról a felelósséget a kiala
kult hely-zetért, az 1 973. évi 
offe:tz.fva eredményeként elért 
ecyemnények megvalósításá
na:, elm.a,ajásáért. Az év ele
je óta fo1vó tárgyalások a kor
má;iy es a �73.1f":z2-rvezet0;!t 
k5zött f�bruár 28-án megsza
k�"4"."�. Pl. vá:asz: 24 órás 
sztrá;k márc!Hs l-én. A kor
má� .. , sztrájkot „illegális
nz�" .l!lin.os.i"�tte. 

96 órás általános sztrájk 

Március 26-án újabb sztrájk, 
maid i '>:n�t tárgyalások kez
döcit.ek a kormánnyal. Egy
b�:, elhatározták. hogy ameny-
111yiben ezek nem vezetnek 
e:e<l:1:.::nvre, úajbb akciósoro
zatot ín<i.ítanak április első fe
léi:,_n. A hzrcot kezdettől foly
tató 8,5 millió szakszervezeti 
ta� ,,. �llé az április 8-án kez
dődött 4 na:,os országos 
ntrá:lkhoz megközelítéleg még 
6 millió dolgozó csatla.kozott a 
köz- és magánsze!ctorból. Ez a 
tömeges a.,;ció a ja,pán mu.-ri
k.á'.smozgalom történetében a 
résztvevök szimát tekintve 
egyedü!<'ló volt. 

A tárgyaVisok egészen áp
rilis 10-lg folytak, amikor is a 
korm!inv kifejezésre juttatta, 
hogy semmilyen engedményt 
nem hajlandó tenni. De a ha
zai me�oz.dulások és a klil
föld! támogató akciók hatá
sára április 13-án kénytelen 
volt változtatni álláspontján. 

UTIJEGYZETEK 3. 
Ennek a 4 napnak a törté

netét érdemes felidézni. Ap
ri!is 10-töl 96 órás általáno& 
sztrájk voit a vasúton. Le
állt működése óta első ízben 
a Toka.idó expressz, a Shyn
kanzen is. (Azóta egy ízben 
ismét leá.Llt a híres expressz. 
Az újságok hírül ad t.á.k, hogy 
június 4-én másfél órát ve.sz
tegelt egy szerel vény a nyílt 
pályán, mert Tokiótól 160 ki
lométerre egy kígyó rövidzár
latot okozott. A több mint 
másfél m �teres hüllő egy alag
út tetejéről esett a nagyfe
szültségű vezetékre és pillana
rok alatt elszenesedett.) 

A vasutasok sztrájkja át
csapott általános, országos 
,;ztrájkba. Aprilis 1 1-én a 
rendőrség heves támadást in
téu!t a Peclagógu.ok Szak
�zervezetének központja és 
870 vidéki szervezete eilen. Az 
akcioban 6860 rendör vett 
részt. Az ürügy az volt, hogy 
a közszolgálati alkalmazottak 
smájkia büntetendő cselek
m.bny. 

A szakszervezet ellen azóta 
is iolyik az üldözd&i kampány. 
Június 1-én letartóztatták a 
sz�kszervezet 19 vezetőjét. Az 
580 00-0 tanárt és tanítót tö
möritó sz.aksz.t!.rv�zet ellen in
dított rendőrségi hadjárat 
szenes rJs.:,.e a Tanaka.-kor
mány swnátusi v1lasztásokat 
.,,;;!,észitó kom,munistaellenes 
politikai kamp,í1ty:inak. A kor
máily ugyanis úgv vJ!i, hogy 
ez a szakszer-vezet a Japán 
Ko.ununista Pár, e:;ylk fő bá
zisa. 

Az offenzíva eredménye : 

béremelés a vasútnál 

A rendőrség azon a címen 
jár el a sza_kszerve?.et ellen, 

hogy vezetői megsértették. a 
köza.1,kalmazottakra vonatkozó 
törvényt, amikor április 1 1-én 
együtt sztrájkoltak a munká
sokkal és az alkalmazottakkal. 

Az események láttán április 
13-án a kormány úgy határo
zott, hogy másfél éven belül 
rendezni kell a sztrájkjogot a 
kormány és a szakszervezetek 
között, majd me-gtörténtek a 
megegyezések a bérkövetelés� 
ket 111 etően is. 

A hadjárat során a szakszer
vezeti egyreg tovább erősö
dött. Ilyen tekintetben nagyon 
jelentős, hogy a TETSURO -
a japán vasutasok úgynevezett 
sztrájktörő szervezete - tag
jai közül 4500 dolgozó tért 
vissza a KAKURO-ba, a feb
ruár 1. és április 13. közötti 
időben. 

Ottjártunkkor már ismét tel
jes üzemmel működött a vas
út. Voit szerencsénk utazni a 

A:z. offenzíva eredményeként híres Tokaido expresszen Hi
a vasutas-szakszervezet dolgo- rosimától Tokióig. Ez volt 
zónk�nt 29 283 jen, azaz 28,02 hosszú ideig a vil.ág 1eggyor
százalékos béremelést ért el. sabb vonata. (Azóta ezt a ran
A kis jövede1mű dolgozók re- got a franciák elhódították tő
szére. akiket az infláció a leg- le.) Ennek ellen-ére nem lebe
jv�ban sújt, összesen 45 mil- csülendő legnagyobb 250 ki.JoJió jen segélyt folyósítottak. méteres - és a 170 kilométe-

A �szervezeteknek eltö- res átlagsebessége. Legtöbb 
kélt szándékuk. hogy amennyi- helyen betonlábakon fekszik a 
ben bármilyen megtorló intéz- pályája. Elektromos vontatás
kedést fog,anatosítanának a sal, központi irányítással mű-

Altalános sztrájk: vesztegelnek az expresszvonatok 

s 

Ő K, HARM I N C K ETT E N  

Hogyan képes egy brigád 

nagy eredmények elérésére ? 
Tizenegy évvel ezelőtt a 

miskolci igazgatóság forgalmi 
osztályának személys:zállitási, 
forgalomellenőrzésl és menet
irányító csoportjában, l11etve a 
vontatási osztály mozdony
csoportjában dolgOZó vasuta
sok megalakították a Haladás 
szocialista brigádot. A brigád 
32 tagja attól kerove núndig 
nagy körültekintéssel állította 
össze vállalásait, mert tudták, 
hogy rajtuk áll vagy bukik a 
forgalom sikeres lebonyolítás3., 
ollykor a külszolgálati dolgo
zók tájékoztatása és mozgósí
tása. 

Ez a közösség a korábbi si
kerek és az elmúlt évi kima
gasló eredmények alapján el
nverte a MAV kiváló brigádja 
címet és a vele járó pénzjutal
mat. 

JelS'zavunloat a megala
kuláskor így fogalmaztuk meg 
- mondják a brigád tagjai : -
„Csak az a kollektíva képes 
nagy eredményeket elérni, 

Erettsegizett 

a brigád fia 

A miskolci igazgatóság ke
reskedelmi osztályán dolgozó 
Zrínyi Miklós szocialista bri
gád öt éve patronálja és ese
tenként anyagilag is segíti az 
rn68�ban elhunyt Sziuígyi Zol
tán főintéző kisebbik fiát. Az 
öt év alatt sem a gyerek ma
gatartásával, sem a tanulásá
val nem volt probléma, !gy 
azután elérkerett az idén a 
várva várt ballagás ideje is a 
Zalkla Máté Gépészeti és 
Gyártástechnológiai Szakkö
zép.iskolában. A vasutas ,;:ro
clali<Sta brigád tagjai együtt 
örültek és gratuláltak az 
érettségiző di.ákna.k, illetve 
édesanyjának. 

A pályaválasztásról. a to
vábbi életútról ugyancsak 
együtt beszélgettek. és az 
egyetemen való tanulás mel
lett d{Xlltöttek. 

Bakó János 

ködik. Kényelmes, forgatható 
ülések, modern étkezőkocsi te
szik kellemessé az utazást. 
A vonatról közvetlenül lehet 
telefonálni az ország bárme
lyik részé be. 

Sok a magánvasíít 

Meglá1;ogattuk a tokiói lrá
nyí tó központot is. A 676 kilo
méter vonalszakaszt négy ve
zénylöa.sztalról irányítják. A 
berendezés átépítés alatt álL 
Az új berendezés alkalmas 
lesz arra. hogy a már építés 
alatt álló újabb vonalrész irá
nyítását is ellássa. Nem érdek
telen megjegyezni. hogy ezen 
már 450 kilométeres legna
gyobb sebesség elérését terve
zik. 

Az építés költsége mintegy 
30 százalékkal magasabb, mint 
a hagyományos pályáé. Hogy 
mennyi jenoe kerül?  Mondtak 
egy hatalmas számot. de ez 
nem lényeges. Alkalmas volt 
visz.ont arra. hogy tudomást 
szerezzünk arról, hogy Japán
ban a tízes számrendszer mel
lett, tízezres számrendszer is 
van. Náluk például a 30 mil
liót 300-swr 10 000-nek mond
ják. 

Itt jegyzem meg, hogy Ja
pánban az államvasutak mel
lett igen sok a rövidtávú ma
gán-vasút, főleg az orszá.� bel
sejében. Ezek normálnyom
távúak. míg az államvasutak 
nyomsávja keskenyebb. Kivé
tel a Shynkanzen, amelv 1435 
milliméter nyomtávú. A két 
tulajdonformálú vasút k&-.wtt 
a rivalitás állandó. Allítól.ag 
a magánvasutakon az utas
kiszolgálás. a kényelem na
gvobb. kocsijaik szebbek. mo
dernebbek. Erről, sajnos. sze
mélyesen nem tudtam meg-
1-'YŐZÓdnl. A 1apán vasuták 
szem.élyforqalma nagyon ;e
lentős. Ennek magyará�ata az. 
hogy néhány kiváló auto-

amelyben nem érződik eilent• 
mondás a közös éS az egyénJ 
célok között." Mi igyekeztünk: 
is mindig ennek megfelelően 
dolgozni, együttműködni, ami 
nem könnyű egy ekkora, 32 
főnyi, más-más feladatot ellá• 
tó közösségben. Az el.só bri• 
gádvezetőnk. Makó Imre főta
nácsos, aki egy évvel ezelőtt 
magasabb beosztásba került, 
meg tudta teremteni a jó össz.
hangot. majd Kiss Lá..!zló, a 
forgalmi ellenőrzési csoport 
vezetője is megcsi'llogtatta jó 
képességeit. miután ő lett bri
gádunk vezetője. 

- Egy fecske nem csinál 
nyarat, s ez nálunk különösen 
érvényes. Eredményeink vala.
menn• ·i brigádtagon múltak -
jegyzi meg Kiss László. -
Közös erőfeszítésünk gyümöl
cse, hogy tevékenységünket a 
vasútigazgatóságok forgalmi 
osztályain dolgozó azocialtsta 
brigádok is elismerik, s tapasz
talatcsere céljából több alka• 
lommal felkerestek bennünket. 
Jólesett hallani, amikor azt 
mondták: ,,A Ha.ladás brigád 
az, a.melynek tagjai beta.rtjálc 
a hármas jelszó követetmé
nyeit." Ennek ellenére mi to
vább szeretnénk 1épnl a meg
kezdett úton. hiszen van még 
sok tennivalónk . . .  

Amit persze elérlek, nem 
kevés. Híven tükrözi mindezt 
a brigádnapló. Adományaik• 
kal segítették a vietnami né
pet. az elso7c között csatlakoz
a Televíziót minden iskolának 
mozgalomhoz. házat építettek: 
egy rászoruló családnak, ta
nul tak és tanírottak. Szakvo
nali munkájuk eredményei kö
zül kiemelkedik egy olyan 
mozdonyforduló kidolgozása, 
amelynek vé<irehajtásával 20 
főnvi személyzetet és évi 1 
m5Hió 300 ezer forintot sike
rült megtakarítani. Más alka
lommal tunulmányt késritett ti 
brigád a Záhonu ·S a Borsodi 
Prcelőké ,:,;Hó M,í. köznttf alai:,-
an11ag-szállítá • é• ,,,�ffésére, 
am;n°k következtAben é\>i �4 
millió forintos megtakarítás 
mutatkozott. 

Uglyal Sándor 

pályán kívül a.z utak eléggé 
elhanyagoltak. Az a.-utópály� 
használati díja igen magas, 

A:z. állomások nagy része úgy 
van kiképezve, hogy menet
jegy nélkül sem bejutni, sem 
kijönni nem lehet. A gyors
vonatokon, hosszabb távon 

közlekedő személyvonatokon 
nincs kalauz. A vonatparancs
nok esetleges felvilá�tással 
szolgál, de jegyet nem ellen
őr-íz. Feladata bemondani a 
let!közelebbi megállás helyét, s 
előre közölni, hogy hány ülő
hely szabad még a vonaton. 
Megváltható viszont nála a 
kiegészítő jegy. 

l\lenetdíjrendező iroda 

Erről érdemes többet mon
dani .  A japán vasúton van egy 
olvan intézmény. ame-Llyel 
másutt nemigen lehet talál
kozni. Magyarul talán leghe
h•esehben menetdijrendez6 
irodának nevezhetnénk. Mire 
is szolgál ? Ha valaki felszáll 
e!N vonatra például e,zy 50 
kilométeres útra szóló jeggyel, 
de időközben úgy dönt, hogy 
hoosza.bb távra utazik. akkor 
a célállomáson felkeresi ezt az 
irodát és ldfizeti - birsá!? nél
ktil - a menetdf.ikülönböze.. 
tet. Igy már az eredeti jegy 
mellé vásárolt kiel!észítövel 
kiengedik az állomásról. 

Az efféle rendszerre magya
rázatot adnak a jegyautoma
ták is. Ha valaki időhiányban, 
vagy kénvelemből nem a oénz
tárnál vált iegyet. igénybe ve
heti a jegyautomatákat. Az 
auto.'Tiaták azonban c-sak 30--
21 0 jen közötti érték1'.l jegyet 
adnak ki. amelyek fe-ljogos.f
tanak a pálvaudvari beléPésre; 
de nem va.lami hosszú út me
net;díját ielentiik. 

Gulyás János 

(Folytatjuk.) 
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EGY VILÁGBAJNOK ÚTJA HÁROMNAPOS TALÁLKOZÓ 

Kecskeméttől Eppelheimig Természetjárók a Dunakanyarban 
Május 21-én reggel na.."Y 

magyar sportsikerről számol
tak be a haz.ai lapok. Az 
NSZK-beli Eppelheimben 
megrendezett X. teke-világbaj
noknágon a magyar női teke
csapat 2449 fával világbajnok
aágot nyert. E nagyszerű telje
sítmény számunkra kétszeres 
öröm, hiszen Tóth Katalin sze_ 
mélyében vaswta.s sportoló is 
szerepelt az aranyérmes csa- t 
patban.. � 

Tailálkozásllll1kra hazaérke-
zésük után Szegeden került 
sor, miután muTukájában és a 
sportban elért sikereiért Kiss 
Károly vasútig,azgatótól átvet
te a Kiváló dolgozó kitiinte
té6t. 

Négy eve valo9atott 

Tóth Katalin 1967-ben szülő
városában., Kecskeméten is

merkedett '171€g a tekével. 
Egyi:k barátnője elhívta a 
Kea.k�ti MA V NB I-es női 
csapatának edzésére és ott 
megtetszett neki a sportág. 
Felvételét kérte az egyesü,let
be. A kezdeti &ikertelenségek 
után hamarosan ta..,"ia lett a 
keroő csapatnak. Eredményei
re, &z.0rga,Lmára a válogatott 
vezetői is felfigyeltek és 1970 
nyarán '171€ghívták a váloga
tottba.. Első világbajnokságán 
1972-ben, Splitben a válogatott 
csapat a negyedik helyen vég
zett. 1973 májusban az ifjúsági 
Európa-bajnokságon csapat
ban harmadikok voltak. 1973 
végén Romániában barátságos 
nemzetközi versenyen egyéni
ben első lett, megverte az öt
iszörös v,i,Jág,bajnok román csa
pat minden tagját Ez évi 
eredményei is jóval 400 fán 
felül voltak, így nem V'életlen, 
hogy tagja lett a május 17-23. 
köwtt megrendezett X. világ
bajnokságon rém.t vett ma
gvm- csapatnak. 

filményeire, a v� fgy 
emJéklszik vissz;a : 

• 

Tóth Katalin edzés közben 

- A franci,a határ közelé
ben levő gyönyörű fekvésű 
Eppelheimben versenyeztünk. 
Odaérkezéskor is meglepetés
ben volt részünk, hiszen egye
dül csapatunkat fogadták fil
mesek. A női csapatJVersenyre 
18-20-a között került sor. Én 
az első napon Holczernéval 
együtt vers€!llyeztem. ő 432 fáit 
ütött, míg én 417-et, ezzel csa
patunk az első nap után az 
élre tört. Este latolgattuk az 
esélyeinket, de a válogatott 
edzője odasz&t: .,Nem a he
lyezésről kell beszélni, dolgoz
ni kell érte" - mondotta. S 
mi megfogadtulk az intelmet. 
Az izgalmas versenyben az 
utolsó dobások hozták meg a 
sikert. Már millldan külföldi 
és magyar versenyző befejez
te a versenyzést, amikor Tom
páné- mint utolsó dobó -
követlkezett. Nagy iz.galom 
volt a nézőtéren, ki azért iz-

gult, hogy eldóljenek a bá
buk, ki meg azért, hogy ma
radjanak. Tompánénak 395 fá.t 
kel!ett ütnie ahhoz, hogy nyer
;ünk, de él 402-őt ütött. Vi
lágbajnokok lettünk. Ennél 
nagyobb örömet el sem tud
tam képzelni, 

Heti három edzés 

Kati 1968 óta dolgozik a 
MAV-mál. Kecskemét állomá
son előbb mint fiatalkorút al
kalmazták, kksóbb vizsgáit le
tette és 1971-től távirá.szként 
dolgozott. A forduló szolgálat 
miatt azonban nehezen tudta 
összeegyeztetni a munkát és a 
sportot, ezért tavaly átkerült a 
szertárhoz. A nappali munka
kör már kedvezőbb feltétele
ket biztosított részére a heti 
hárams:zori edzésen, valamJnt 
a verrenyeken vailó részvétel
re. 

Szabad idejének na,gy ré
szét a sport teszi ki. Egyéb
ként ahhoz, hogy mit kell tré
ningezni egy teke-világbajnol,
nak, elég annyit emli-tenii, egy
egy edzésen 120-160-szor kell 
el,guríta.nta. a 2,80 kg súlyú go
lyót. Bizony, nem könnyű fel
adat. Ezt követik a kiegészítő 
edzések, a futás, az úszás és a 
gimnasztika. A megmaradó 
időben knka:pcsolódásként ke
resztrejtvényt fejt. Szereti a 
zenét, külanösen a mai tánc
zenét 

Terveir51 ereket mondotta: 
- Szeretném, ha a csapat

bajnokságban a. Kecskeméti 
MAV az idén minél eredmé
nyesebben szerepelne. Ehhez 
feltételeink adottak. Nemré
gen adták át az egyesület új 
automata tekepályáját. A sport 
mellett célom tovább tanulni, 
a közgazdasági technikumi 
végzettséget szeretném meg
szerezni. 

(Gellért) 

Húsz évvel ezelótt, 1952-ben 
a Bükk hegységben, Bánkúton 
rendezték első országos talál
kozójukat a vasutas termé
szetbarátok. Akkor határczták 
el, hogy a vasutasok körében 
igyekeznek megszerettetni a 
turisztikát, ápolják a munkás
turista-hagyományokat, gon
dozzák és megőrzik a turista 
létesítményeket. 

Azóta a vasutas természet
járók minden évben összejön
nek baráti találkozóra, hogy 
megbeszéljék közös gondjai
kat, céljaikat. 

Az idei országos találkozót a 
Duna-kalnyarban, Verőcén, az 
Expressz ifjúsági tábor terüle
tén rendezte a szakszervezet 

zót, mert a Királyrét irányába 
túrázóknak még különvonat is 
rendelkezésükre állt. A talál
kozó végén, hogy a festői kör
nyezetben egészséges körülmé
nyek között eltöltött három 
nap még emlékezetesebb Je
gyen azoknak, akik a legakti
vabbak voltak és még vetélke
désre, versenyzésre is vállal
koztak, a rendezőség különfé
le emléktárgyakat, díjakat 
adott át. 

A 21. országos vasutas ter
mészetbarát találkozó félezer 
részvevője ezután azzal bú
csúzott,hogy „1975-ben újra 
találkozunk". 

Z. L 

kultúrnevelési és sportosztálya ,-------------
mellett működő természetba-
rát-szakbizottság. Nagy volt az 
érdeklődés, hiszen mintegy 550 
természetkedvelő vasutas és 
családtagja érkezett a találko
zóra, amely június 8-tól 10-ig 
három napig tartott. Nem hiá
ba nevezték a találkozót orszá
gosnak, Záhonytól Győrig, Bé
késcsabától Salgótarjánig, egy
szóval az egész ország terüle
téről összesereglettek a vasu
tas tl!rmészetbarátok. Csak 
Szolnokról 146-an érkeztek. A 
gyóriek pedig még egy�zer 
sem hiányoztak az orszagos 
találkozóról, amely most, az 
első nap estéjén ünnepélyes és 
hangulatos tábortűzzel kezdő
dött. A vasutas-szakszervezet 
nevében Kampas Rudolf mél
tatta a természetjárás jelentő
ségét és üdvözölte a 21. talál
kozó részvevőit. A továbbiak
ban Turóczy Lajos, a Buda
pesti MA V Igazgatóság termé
szetbarát szakosztályának tag
ja, a Magyar Természetbarát 
Szövetség titkára, a vasutas 
turista találkozók régi lelkes 
szervezője irányította a tábor
tűzi hangulatot. Szólt az ének 
és vidám, tréfás jelenetek fo
kozták a derűt, a jókedvet. 

Természetesen a turista 
nemcsak azért ver tábort, 

A szerkesztőség üzeni 
Szlládi Sándor Szeged; Kis

várdai János. Bakó János, 
Sepsl Gyula, Ug!yal Sándor Mis
kolc; Murányi Tibor Bánréve ; 
Czeglédi Sándor, varga Józsefné 
Debrecen ;  Boldizsár Gyula, Bellér 
Géza Békéscsaba ; Pacz J">zse! 
Curtlci ; Földi József Szolnok ; 
Szücs Ferenc Hatvan ; varga Jó
zsef Székes!ehérvár ;  Urbán Jó
zsef �gyeshalom ; Munk György
né Bátaszék ;  Pablo Neruda szo
cialista brigád Dombóvár ; Bán
kll.ti László, Chemez Dénes Bu
dapest. Leveleiket lapu.Dk anya
gához felhasználjuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti blzott;ságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő• 
ket. 

A 24. számból : 106 209/1974. A 
felsőoktatási intézm!hyek nappa
li tagozatán tanulmányokat foly
tató. szakmunkás képesitésú hall
gatók helyzetének rendezése, 

Felvételi jelentkezés a dolgozók 
kétév� szakközépiskolájába. 

A 25. számból: 102 40411974. 
Egyen- és munltaruhák fo�yasz
tói (kiskereskedelmi) árának mó
dosítása. 

107 638/1974. A tanúk díjazá
sa. 

- Véradó szocialista brl• 
gádok. Miskolc-Tiszai pálya
udvaron a szocialista brigá
dok kongresszusi vállalásal
ban is szel'epel, hogy ebben 
az évben 100 liter vért adnak, 
Ezt a vállalásukat máris telje
sítették, mert a június 19-én 
és 20-án megrendezett véradá
son 335 szocialista brigádtag 
összesen • 07,2 liter vért adott. 

- RITKA JUB1LEUM. No
váki János főkalauz május
ban ünnepelte születésén�lc 
85., és házasságkötésének 60, 
évfordulóját. Ebből az alka
lomból Eger állomás nyugdí
ja.s csoportja is köszöntötte • 
Maklár községben lakó, idői 
nyugdíjast. 

HIMZőT ANFOLYAM, 
Bánréve községben májusban 
fejeződött be a három hóna
pos h ímzőtanfolyam, ame

lyen húsz fiatal asszony, köz
tük nagyon sok va.sutasfele
ség vett részt. A tanfolyam 
ideje alatt tsmeretterjesztil 
előadásban ts részesültek ai 
asszonyok. 

- Politikai oktatás. A mis
kolci vontatási főnökségen az 
elmúlt hetekben fejeződött be 
a politikai oktatás. A külön
böző oktatási formákon ösz
szesen 880 hallgató vett részt. 
A Jegaktívabbakat könyvju
talomban részesítették. 

NYELVTANFOLYAM. 
Rajka állomás hamarosan 
magyar-csehszlovák közös 
határállomás lesz. Ezért nél
kü!özhetetlen, hogy az ott 
dolgozó vasutasok ismerjék • 
szlo,,á.k nyeli·et. A nemrég be
fejeződött első tanfolyam01, 
Lelkes László MAV nyugdí
jas vezetésével siheresen t:lzs. 
gáztak a részvevők. 

Kialakult a vasutas válogatott 
hogy a sátrában üldögéljen. 
hanem azért is, hogy a tábor 
kiránduló bázisul szolgáljan 
a környék bejárásához. Külö
nösen így volt ez most, a re
gényes Börzsöny alján, Verő
cén, ahol a találkozó második 
és harmadik napján népes tú
rázócsoportok indultak a kör
nyékre, hogy megismerjék a 
vidék nevezetességeit. A tá
borban maradottak pedig 
sportszerű és ügyességi játé
kokkal szórakoztak, mozogtak 
a jó levegón. 

Lakáscsere 
Elcserélném egyszobás (elószo ... 

bás, konyhás. kamrás fU1·d6'it.O
bá.s) zöldövezeti, 214 forint bérú� 
ZugUgct legszebb helyén fel<vő komfortos lalcásoznat hasonló, dc nem mal?aslati helyen levő budapesti lakásra. bete�ség miatt. Cím: 

- Gyarapodott a.z önkéntes 
réradók száma Debrecen állo• 
máson. A június első felében 
megrendezett kétnapos vér• 
adáson 152 vasutas, 45-tel 
több mint korábban, össszese.n 
54 liter vért adott. 

- Találkozó. A MA V Tiszt
képző Intézet 1924-ben vég. 
zett hallgatói július 3-án a Ke• 
Jeti pályaudvar Utasellátó ét• 
termének külön termében 
tartják ötvenéves találkozó
jukat. A találkozó szervező
je: Keszthelyi Béla, 1025 Bp. 
II., Mandula u. 34. 

a nemzetközi ifjúsági labdarúgótornára 
Elsó eröpróba Debrecenben, a szovjet válogatott ellen 

Martényi Pál nyugdljas .1121 Bp. 
XII. Remete u. 18. fszt. 3. 

Simonyi Ferenc, a BLSZ 
Ifjúsági válogatottjának ed
zője, a sz�rvezetek neim
zellközi ifjúsági labdarúgó
tornájá val k.aipcsolatos teen,
dóket most már évek óta se
gítőtársával, Farka.s Józseffel 
együtt látja el, vagyis ők 
ketten készítik fel a vasutas
yálogatottat. 

- Csak a legnagyobb kö
szönet és elismerés hangján 
beszélhetünk arról a segítő
készségről, amely az előké
szüle.tek során a vasútiga.z
gatóságok és a va.suta.sklubok 
illetékesei, vezetői részérőt 
megmutatkozott - kezdte be
szélgetésünket Simonyi Fe
,-enc. - A:z. ő nagyszerű hoz-
2áál1ásiu11mak jelentős része 
van abban, hogy érzésünk sze
rint ütőképes, keretet állít
hatunk össze az idén Is nagy 
érdeklődéssel várt nemzetkö
zi erőpróbára. 

Az edző elmondta, hogy az 
1956., illetve az 1957. augusz
tus 1, után született vasutas-
fiatalok sorából az lgazgató
i,ágok székhelyein, illetve Bu
dapesten lezajlott válogató
edzések során kialakult a 
húsztagú keret: A va.suta.s
válogatott tagjai hét vasutas
klub legtehetségesebb játé
ko&a.íból adódtak. 

BVSC: (nyolc játékos) Szi
t,ós (kapus}, Tolla.s (jobbhá t
véd) Ballpata.kí (jobb- és kö
zéphátvéd), Metzing (jobb
fedezet), Moka.li.sz (balfedezet), 
Punu:tki (jobbszélső), Krom
met' (középpályás), SzijáTtÓ 
(balö&ekötó). 

DVSC : (négy) Girgács (ka
pus), Csiki (középhátvéd), Bo
donyi (középcsatár), Babály 
(balszélső).  

Haladás VSE: (két játékos) 
Ki$s (balhátvéd), Tóth (kö-
1/kppályás). 

PVSK : (két játékos) Szabó 
(jobbössZekötó), Kreiner (kö-
2:éppályás). 

rusztasz.abolcsl MA V: Ju
ht4% (jobbszélső). Székesfe
hérvári MAV Előre: Téglás 
(jobb&ss7..ekötó). Hatvani VSE: 
Huezka. (kazéposatár, balszél-

só). MVSC : Miklós (középhát
véd). 

Simony! Ferenc elmondta 

zök nagy reményeket. Bízom 
abban, hogy a válogatott töb
bi tagjai is felnőnek majd a 
várhatóan nagy feladatokhoz. 

M. L. 
A rendezőség egyébként ki

válóan megszervezte a találka-

llfAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezeténell lapja 
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még, hogy a vasutas-szakszer• 
vezet kultúrnevoeLési és sport
osztályának vezetője, Kel!ner 
István és az osztály munka- 1----------------------------

- Elcserélném Törökszentm!klóson levő két szoba össZkomtortos, erkélyes, gázfűtéses tanácsJ lakásorr.at hasonló Budapestire, esetleg társbérleti lakásra. Az ál-1\""mástól két percre van. nem messze a te1mál fUrdótöl. Erdek
lOdni a helyszínen Kissnété51, vagy 
67 -40 Uzeml telefonon. Felelős szerkesztő : Visi Ferenc Szerkesztőség: 1068 Bpest. Vl.. Bencziu a. O. társa Székely György, min

den támogatást megad ahhoz, 
hogy a vasutasválogatott a 
Debrecenben sorrakerülő cso
portmérkőzéseken a lehető 
legjobban szerepeljen, s ki
vívja a döntőbe jutás j()l(át. 
E sorozat-mérkőzések július 
11-én a DVSC-pályán a szov
jet válogatott elleni mérkózés
sez kezdődnek, majd a követ
kező fordulóban Hajdúszo
boszlón az ÉDOSZ, Püspökla
dányban a bolgár ifjúsági vá
logatott lesz az ellenfél: 

- A torna m«rrkőzésein a 
4-2-4-es rendszerű támadó
játékkal szeretnénk jó ered
ményeket elérni - mondta az 
edző. FaTkas Józseffel 
együtt a mindenkor! támadó
játék hivei vagyunk, még ak
kor is, ha az ellenfél gólt ér 
el. Játékunkat sok mozgásra, 
gyorsaságra szeretnénk építe
ni, hiszen a most zajló világ
bajnokság mérkőzésein a nap
nál világosabban mutatták 
meg, hogy csal� az ilyen já
téknak lehet jövője. 

A soron következő mérkőzé
seket tekintve a vasutas-válo
gatottnak elsősorban a szov
jet- és az ÉDOSZ-válogatott 
jelenthet nehéz alcadályt. A 
továbbjutás lehetősége már 
ezeken a mérkőzéseken eldől
het, s a csapatnak, igen nagy 
akarással és lelkesedéssel kell 
játszania, hogy túljusson ezen 
a fontos két lépcsőfokon : 

- A válogatott együttesben 
tehetségeink vannak szép 
számmal - folytatta. Első
sorban a pusztaszabolcsi jobb
szélső Juhász László, a két 
debreceni játékos : Bodonyi 
Béla és Babály László, továb
bá a két BVSC- s középpá
lyás : Metzing László és Moka
lisz Károly szerepléséhez fú-

Ahol a sport a munka kiegészítője 
tek t8, nszt követelnek ebblíl 
a testet frissítő mozgásból 
Azóta jobb kedvvel és nagy
szerű hangulatban megy a 
munka, s csak igen sürgős gaz
dasági feladat az, ami „távol-

- mcserélném debreceni 84 
négyze".méter alapterületei, két 
szoba, !ilrd�szobás, gáz!Gtéses 
földszint! lakásomat budapesti, 
vagy l<ömyéki hasonlóra, esetleg 
kisebbre Is. Lehet MA v szolgá
lati lakás 1s. 11:rdeklődnl lehet: 
Debrecen Teleki u. 27. Gyöngyö
si József. Telefon 38-581. tl'ze
ml: 01-10-39. 

TeJeton város:I 229-872 
OzemJ l!l-TI 

Kiadja és terjeszti 
'l Népszava Lapkiadó Vállalat 1961 Buda-est. VU„ Rák6cZ1 dt 5', Telefon : !24-819 Felelős kiadó: GábOr Márton. a Népszava Lapkiadó Vállalat 

lga2gatóla 
Cse.kkszé m laszá mun.k.J 

MNB tl.6-ll 859 
Szikra Lapnyomda 

Hallották rádióból, olvasták, 
lapokban, hogy azonos test
helyzetben, vagy ülve munkát 
végzők teljesítménye, munkája 
eredményesebb lett, amikor 
munka közben úgynevezett rö
vid, párperces átmozgató tor
nával frissi,lnek fel. 

maradásra" kényszerít valakit. __________________________ _, 

Az Angyalföldi Pályafenn
tartási Főnökség központjának 
nó dolgozói is kedvet kaptak, 
s mintegy huszonketten úgy 
döntöttek, élükön a központ 
vezetőbizailmijával, Fekete Já
nosnéval, hogy megpróbálják. 
S ma már több mint 3 hónap
ja mhdennap, fiatalok és idó
sebbek, még a kisma.majelöl-

Ennek a ma már a napi fel
adatoldtoz hozzánőtt tornának 
irányítója nem más, mint lrol
léganőjük, Tihan1/i Márta, a 
TF edzőszakos hallgatója. aki
be az emberekkel való foglal
kozás szeretetét a szülők oltot
ták be, akik maguk is a Vas

útépítő Szakközépiskola taná
rai. 

Chemez Dénes 

Kezdő természetjárók 

- Mit csl.l)áljunk? Forduljunk vissza, vagy továbbmen
jilnk? 

Utazás előtt és utazó� után 

' ,  , 

EDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy vólosztékban vásárolhat oz 

�UTA�� LLATO;i' 
oályoudvcrl oovilon folbon. - l\livel ezt a barlangot még nem Ismerjük, menjünk to- 1 

vábbl (Dallos Jenő rajza) ------------------------' 
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NAPIRENDEN 

a debreceni területi bizottság 

vezetó és irányító tevékenysége 

A 24. vasutasnap alkalmá
ból a vasúti munkában kima
gasló eredményt elért dolgozók 
kitüntetésére július 13-án 
szombaton délelőtt került sor 
a Nyugati p:ílyaudvar Utasel
látó Jl;ttennében. Az ünnepsé
gen megjelent és az elnökség
ben foglalt helyet Rödönyi Ká
roly közlekedés- és postaügyi 
miniszter, dr. Ábrahám Kál
mán közlekedési minisztériumi 
államtitkár, Szabó Antal főtit
kár, Urbán Lajos a MA V ve
zérigazgatója, Győrfi József az 
MSZMP KB mll!l'lkatársa és 
Gábor Zoltán a KPM -pártbi
wttságának titkára. 

Az ünnepséget Urbán Lajos 
nyitotta meg, majd Rödönyi 
Károly mondott rövid beszé
det. Bevezetőjében kiemelte, 
hogy a vasút az utóbbi évek
ben mind eredményesebben 
elégíti ki a vele szemben tá
masztott szállítási i�yeket. 
Ezért elsősorban a vasutasokat, 
a külföldi szolgálati ágak dol
gozóit illeti dicséret. 

.A mini.s7.ter a továbbiakban 
arról beszélt, hogy a vasúti 
szolgálat a rohamosan fejlődő 
technika ellenére sem tartozik 
a könnyű foglalkdzásdk közé. 
Nehéz és felelősségteljes fel- • Szakszervezetünk elnöksége Debrecenben tartotta legutóbbi ülését 

Szakszervezetünk elnöksé
ge július 11-én Debrecenben, 
a Vasutasok Klubjában tar
totta ülését. Jelen volt az ülé
sen Bartha Árpádné, a Haj
dú megyei és Tóth Géza, a 
Szabolcs megyei SZMT titká
ra. 

sértőkkel szemben kezdemé
nyezzen felelősségrevonást. A 
testület pedig követelje meg 
az apparátustól, hogy a hatá
rozatok végrehajtásának szer
vezésében, ellenőrzésében és a 
helyszíni segítségnyújtásban, 
továbbá az alapszervezetek 
munkájának értékelésében 
kerüljék a formalitást, s nö
veljék a munka hatékonysá
gát. 

szervekkel. A szakszervezeti 
alapszervek munkájának ja
vításához, a káderutánpótlás 
biztosításához, s a választások 
előkészítéséhez fokozottabban 
igényeljék a csomóponti párt
szervezetek munkáját. 

adat vasutasnak lenni bármi- Rödönyi 
lyen beosztásban - hangsú-

Károly közlekedés- és postaügyi miniszter átadja a 
kitüntetéseket. 

Az elnökség elsőnek a vas
utas szakszervezet debreceni 
területi bizottságának vezető 
és irányító munkájáról ké
szült jelentést vitatta meg. A 
jelentés a központi vezetőség 
osztályainak tapasztalatai 
alapján, átfogóan elemezte, 
majd a következtetések levo
násával minősítette a testület, 
az apparátus tevékenységét. 

A területi bizottság műkö
dési területe nagyrészt meg
egyezik a debreceni vasút
igazgatóság területével. Az el
nökség az értékelésnél figye
lembe vette az igazgatóságnak 

Felhívta az elnökség a terü
leti bizottság figyelmét arra 
is, hogy tegye élővé kapcsola
tát és ;avítsa együttműködé
sét a vasútigazgatósággal, a 
TB-titkárának és az igazgató
ság vezetőjének rendszere
sebb, érdemihb megbeszélései 
útján. A területi bizottság és 
az apparátus erősítse tovább 
munkakapcsolatát az illetékes 
SZMT-kel, a csomóponti párt-

Javasolja az elnökség to
vábbá azt is, hogy a központi 
vezetőség osztályai - minde
nekelőtt a közgazdasági osz
tály - a területi bizottság 
adottságai, sajátosságai, az is
mert problémák, panaszok 
nagy száma és összetettsége fi
gyelembevételével az eddi
gieknél nyújtsanak hatéko
nyabb seg!tséget az appará
tusnak. 

Az elnökség ezután megtár
gyalta és elfogadta a központi 
vezetőség és az elnökség 1974. 
II. félévi munkatervét. 

lyozta -, mégis oki egyszer 
megszerette és híva. 'ásán.-ik te-
kinti a vasútat, az nem vágyile 
el más munkaterületekre. A 
miniszter végezetül köszönetét 
fejézt.e ki awknak, akik ered
ményes munkájukkal ki.érde
melték. hogy a 24. vasutasnap 
alkalmából kitüntetésben ré-

szesültek. Rajtuk k:eI'esztül kö
szönetet mondott az egész 
vasutasságnak, a vasutas édes
anyáknak és feleségeknek, akik 
hűséggel vállalják és viselik 
szeretteik hivatását. 

Az első félévben 

(Laczkó Dd.ikó felvétele) 

Rödönyi Károly beszéde 
után átadta a Közlekedés Ki
váló Dolgozója és a Kivá.!ó 
Vasutas kitüntetéseket. 

(Folytatás 4 2. oldalon.) 

63 millió tonna arat szállított a vasút1 

A:r. árus-Lálliításnál a fuvaro
zasi igény januártól kezdve 
igen nagy. Ennek, s a szállí
tási munka mögött rejlő erőfe
szíté6ek következménye, hogy 

a vasútüzem egészében elfog- r----------------------------

lalt fontos szerepét. Különös 

Az első félévben mind a sze
mély, mind az áruszállítást az 
igények eddig nem tapasztalt 
növekedése jellemezte. A MAV 
vonalain az első félévi sze
mélyszállítási teljesítmény 
utas-főben kifejezve 119 millió 
450 ezer volt. Ez a tervezettnél 
0,6 százalékkal, míg a bázis
időszakhoz. viszonyítva 0.8 
százalékkal volt kevesebb. Lé
nyegesen kedve:robb az átlagos 
táJvolság alakulására is jellem
ző utaskilométer-teljesíbmény, 
ameZ.y a tervezettet 4,1 száza
lékkal, a bázísídószakot pedig 
4,2 százalékkal haladta meg. 
Az elmúlt időszakban különö
sen erőteljes volt a nemzetközi 
utasforgalom emelkedése. 

a vasút 1974 első felében 
közel 63 millió tonna árut 

szállított. 

zavarokat okozott, Az üzem.. 
vitel nehézségeit fokoztált 11. 
határállomásokon keletkezett 
torlódások, amelyek jelentósen 
zavarták a belső forgalom le• 
bonyolítását. Ennek következ• 
tében 

elegymozgásunk lelassult, 1 
s egyes esetekben a fuva- \ rozási igények kielégítése tekintettel Záhony átrakókör

zetének a külkereskedelemre 
és a népgazdaság egészére 
gyakorolt hatását. 

A központi vezetőség osztá-
1,vai és az illetékes szervek 
megállapításai alapján az el
nökség a területi bizottság ve
zető· és irányító munkáját úgy 
ítélte meg, hogy azt a fejlődés 
;ellemzí. Eredményeket értek 
el a felsőbb szervek célkitűzé
sei, határozatai szervezésében 
és végrehajtásában. Az alap
gzervezetek irányításán ke
resztül széles körűen mozgó
sították a dolgozókat a politi
kai és g;;zdasági célkitűzések 
és feladatok végrehajtására. 
Az illetékes szerveklcel együtt
rnúködve tovább jai•,ították a 
dolgozók élet- és munkalcörül
ményeit. A jog- és hatáskör
nek megfelelően látták el a 
dolgozók érdekvédelmét és ér
dekképviseletét. Erőfeszítései 
ei:edménnyel jártak a dolgo
zok kulturális nevelésében és 
szocialista tudatának fei!eszté
iében. Területűkön tovább fej
lődött a szervezeti élet erősö
dött az üzemi és szaks;erveze
ti demokrácia. Jó kezdemé-
nyezésekkel, a munkamódsze
rek fejlesztésével tovább 
emelték a vezetés színvonalát. 

A fejlődés, az elért eredmé
nyek mellett az irányításban 
és a gyakorlati munkában ta
pasztalt formai, tartalmi fo
gvatékossá�ok megoldására az 
elnökség több hasznos taná
csot, megszívlelendő javasla
tot adott a területi bizottság
nak. fgy például felhívta a fi
gyelmet, hogy a területi bi
zottság munkáját úgy szervez
ze, hogy az apparátus és az 
alapszervek tevékenyséae a 
célki�űzések, határozatok {,ég
reha1tását, a dolgozók na
gyobb csoportjait érintő és 
foglalkoztató kérdések sokrétű 
�:tékelését, elemzését szolgál
Jak. Törekedjenek továbbá ar
ra. hogy a határozatok és in
tézkedések az eddigieknél 
konkrétal;>ban, operatívabban 
lrányuljanalc az érdekek 
egyeztetésére, a jog- és hatás
körök következetes érvényesí
tésére. a szervező, mozgósító 
".'unkára, a dolgozók szocia
lista tudatának növelésére az 
üzemi és a szakszervezeti 'de
mokrácia erősítésére. 

A területi bizottság jog- és 
hatáskörét nagyobb politikai 
bátorsággal és következetes
séggel érvénye,ítse, a jogsza
bál11t és a szocialista erkölcsöt 

JÜNIUS 1-TÓL 

Kétszáz forinttal emelték 

a családi pótlékot 

Az év elején a Magyar Va.,
utas január 18-i és február 1-i 
számában már tájékoztattuk 
olvasóinkat a népesedéspoliti
kai határozat alapján módo
sított társadalombiztosfü\si 
rendelkezésekről, s a családi 
pótlék emeléséről is. 

Mint ismeretes, 1974. június 
l-től felemelték a kétgyerme
kesek családi pótlékát. Ez azt 
jelenti, hogy az a dolgozó, aki 
két gyermek után jogosult 
családi pótlékra, a korábbi 
400 Ft. helyett június hónap'l'a 
már 600 Ft. családi pótlékot 
kapott. Ezzel egyidejűleg azok 
a dolgozók, akik - egyedül
állóságuk, gyermekük egész
ségi állapota vagy a családi 
pótlékra jogosult gyermekek 
számának egy főre csökkenése 

miatt - 1 gyermek után is jo• 
gosultak családi pótlékra. A 
határozat értelmében ;únius 
l-től 200, illetve 290 Ft he
lyett 300 Ft családi pótlékot 
kapnak. 

Az említett családi pótlékra 
jogosult dolgozók a júniusi 
hónapra járó családi pótlékot 
már felemelt összegben kap
ják kézhez. 

Együttélő és mindketten 
családi pótlékra jogosult szü
lők esetében a családi pótlé
kot 1974. május 31-ig általá
ban az apa jogán kellett 
megállapítani. A június 1-ével 
életbe lépett rendelkezés sze
rint a családi pótlékot annak 
a szülőnek jogán kell megál
lapítani, aki arra magasabb 
összegben jogosult. 

A jó teljesítmények mellett 
sajnos 

a személyszállítás minősé
gére jellemző néhány fon
tosabb mutató nem a vá
rakozásnak megfelelően 

alakult. 
A késetten közlekedő sze

mélyszáJ.lító vonatok részaránya 
féléV'eS szinten a bázisidőoz.ak
ban elért 2,2 százalékról .�.s 
százalékra. a késési idő ped>'a 
24,1 perc-ról 26,5 percre emel
kedett a hálózaton. Továbbra 
is kedvező viszont az átlagos 
utazási sebesség alakulása, 
amely a bázisidőszakhoz viszo
nyítva 36,6 km/óráról 37,ll 
lan/órára nőtt. 

Tisztavatás a Szőnyi úton 
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Urbán Lajos, a MAV vezérigazgatója dr. Kun Dezső kíséretében elhalad az avatásra telsora-
kozoU egységek előtt. (Tudósítás az 5. oldalon) (Laczkó Ildikó felyétele) 

Ez a teljesítmény a tervelö
irácyzatnál 7,7 SZáZP-lélkkal, Cl 
bázisidőszak11ál 7,9 százalékkaL 
több. 

A növekedés elsósoroan a 
a nemzetközi szállításokat jel
lemezte. Az import-forgalom 
volumene közel 16 százalék
kal, a tranzit- és export-forga
lom 15 százalékkal, illetve 13 
százalékkal emelkedett ca bá
zisidőszakhaz viszonyítva. A 
belföldi forgalomnál a szállítás 
növekedése mintegy 4 százalé
kos. 

A font.osabb áruféleségek kö
zül továbbra is az építőipari 
alapanyagok és műtrágyaszál
lítások mennyisége emelkedett. 
Ezek közül a félév utolsó hó
napjában a cementszállítások 
volumene közel 18 százalékkal, 
a műtrágyaszállitások volume
ne mintegy 43 százalékkal ha
ladta meg a bázisidőszakot. 

Az. áruszállításra jellemző 
műszaki-gazdasági mutatók 
közül, féléves szinten 

a teherkocsik statikus ter• 
helése közel 3 százalékkal, 
a tehervonatok átlagos ter
helése 1 százalékkal emel• 
kedett a bázishoz képest. 
Különösen jó a teher-

kocsik átlagos napi termelé
kenységének alakulása, ahol a 
növekedés 5 százalékos az elő
ző évihez viszonyítva. 

A rendkívül nagy szállítási 
igény a félév során, május és 

június hónapokban, szállítási 

ls késedelmet szenvedett. 
A kocsiforduló-idő például jú� 
niusban döntően a vonatköz
lekedési zavarok, gépre várá• 
sok, vonatácsorgás, vonatfel
os2l!atások növekvő tendenciá
jának következményeként, 
mintegy 10 százalékkal emel
kedett, tehát igen kedvezőtle
nül alakult. 

A forgalom lebonyolításá
ban jelentkező átmeneti zava
rok azonban nem kisebbítik a 
vasutasdolgozók munkáját. A 
vasút az első félévben csúcstel
;esítményt ért el, amely dön
tóen meghatárcxzhatja é1:e1 
eredményeinket. Az elkövet
kezendő időszakban azonban a 
szállítási igények még tovább 
fokozódnak, szoros összefüg
gésben a mezőgazdasági szál
lítások belépéséveL Szállításl 
kapacitásunk kihasználásánál 

változatlanul alapvetően 
fontos az átmeneti zava
rok gyors kiküszöbölése, 

a feszültségek feloldása, a fu
varoztatókkal, tár.;.vasutak.
kal való kapcsolat javítása. 

Nem utolsósorban töreked
ni kell az irányítás, területi 
vezetés és végrehajtás szoros 
összhangon alapuló együttmű
ködésének biztosítására, tekin
tettel arra, hogy a szállítás
ban beálló torlódások kihatá
sai csak költséges és felesle
ges többletmunka árán küszö
bölhetők ki. 

A PÉCSI DÖNTŐN ELSŐ: 

a nagykanizsai blokkmesteri szakasz 
Dózsa Cyör/y bri/ádja 

Június 27-én rendezték meg 
a pécsi igazgatóságon a szo
cialista brigádok szellemi ve
télkedőjének területi döntő
jét. Az elődöntők során leg
jobb eredményt elért 5 bri
gád mérte össz.e tudását. 

A zsüri ben az igazgatóság 
osztályvezetői, valamint a te
rületi bizottság képviselői 
fogla'ltak helyet. Meg kell 
mondani, nem volt könnyű 
dolguk, mert a kiélezett küz
delemben minden pont rend
kívüli jelentőséggel esett lat• 
ba. A részvevők alapos felké
szültségről tettek tanúbizony
ságot. 

A vetélkedőből minimális, 
mindössze egy pont előnnyel 
a nagykanizsai blokkmesteri 
szakasz Dózsa György brigád
ja került az első helyi'e, 2. a 
kaposvári szertár Gagarin 
brigádja, 3. Fonyód állomás 
kereskedelmi brigádja, 4. a 
dombóvári építési főnökség 
KISZ-brigádja és 5 a pécsi 
vontatási főnökség ,,Régi for
rás" brigádja, 

A vetéll<edőn részt vett a 
debrecenL igazgatóság képvi• 
seletében két szocialista bri• 
gádtag is, 



MUNK Á S P O R TRÉ 

Negyedszázada 
a vasútépítésnél 

A kemény vasűtépítő 
munka, a tűző nap, a szik
kasztó szél, barnára cse
rezte Ugri. Mihály felvigyá
zó, előmunkás bőrét. A tisz
ta tekintetből őszinteség 
árad. Elbeszéléséből egy 
gazdag tartalommal teli 
munkásélet tárul elénk. 

Ugri Mihály 1949-ben 
kezdte a vasútnál a mun
kát és 1957-től a MAV 
Szentesi Építési Főnökség 
dolgozója. J1:vek teltek el 
a hagyományos embernyú
vő, nehéz fizikai munká
val, a krampácsolással. 
Járták az országa� ahová 
a munka szólította őket. A 
száUás falusi kocsmákban, 
pajtákban voit. Pihenésre 
a földreszórt szalma szol
gált. Volt olyan év, amikor 
12 munkahelyen dolgoztak 
egy évben, távol a család
tól. 

Ma sem leányálom a pá
lyamunkás élete, de össze 
sem hasonlítható a helyzete 
a régi mostoha körülmé
nyekkel. Egyre jobb a szo
ciális ellátottság. A jól fel
szerelt munkásszállásokon 
tv és rádió elégíti ki a lml
turális igényeket. A gépe
sítés mind több területen 
teszi könnyebbé a munkát. 
A kötőte!epen 16 tonnás 
villamosdaru végzi a rako
dást. A vasűti pálya építé
séhez ma már beépítésre 

kész vágánymezőket szál
lítanak. 

- Lassan, de változik a 
munkások szemlélete is -
mondja Ugri Minály. -
Egyre többen látják a mun
ka értelmét és ö1JSzefüggé
sét. Egy-egy munkafolya
mat során soka,sodna.k a 
jobbnál jobb hasznosítható 
vélemények. 

Ugri Mihály és munka
csapata a munka szocia
lista tartalmát a brigád
mozgalomban találta meg. 
Amikor az első szocialista 
brigádszerződést kötötték, 
akkor vették fel a Zalka 
Máté nevet. 1974-ben bri
gádéletük a kilencedik évé
be lépett és május elsején 
kapták meg az ezüskoszo
rús fokozatot. 

- Egyik fő feladatunk
=k tartjuk az emberek tu
datformálását, a tulajdono
si sziemlélet kiallakítását, az 
egyéni és a csoporté-rdek 
kapcsolódásának a megér
tését - folytatta -. A va
sútépítéshez a nyers mun
kaerő zöme a mezőgazda
ságból jött, ahol a kötetlen 
munkaidőhöz szoktak. A 
szocialista brigád kereté
ben formálódtak hozzá az 
üzemi munkakörülmények 
között folyó munkához és 
a munkafegyelemhez. Én a 
világot, hazánk szocialista 
fejlődését és a társadalom 
életét a vasútépítő munká
sok köréből szemléltem. 
Ebből a körből nem kívá
nok kilépni. Ha újra húsz
éves lennék, újra itt kezde
ném. 

Ugri Mihály előmunkás, 
megbecsült dolgozója a 
szentesi építési főnökség
nek. 25 éves jubileumi ju
talmával csaknem egy idő
ben kapta meg a Munka 
Erdem'l'end ezüst fokozatát. 
A magas kitüntetés új erő
forrás számára. Ugri Mi
hály és a hozzá hasonló hű
séges vasutas dolgoo:ók 
olyanok, mint a jó kovász, 
amely új kenyeret éri� 

Gondolatok az oktatási év után 
Az 1973-74. évi szakszervezeti pdlitikai oktatás eredmé

JlYei mind tartalmi, mind a résztvevők szempontjából fejlő
désről tanúskodnak, Az eredmények elérésében az alapszerve
zetek jó munkája tükröződik. 

Az időben megkezdett előkészítő és szervező munka hatá
sára a dolgozók arra a tanfolyamra jelentkezhettek, amely 
igényüknek megfelelt. A bizalmiak, s a szocialista brigádveze
tő/e al,tívan kapcsolódtak a szervezésbe. Ennek köszönhető, 
hogy az előző évinél 78-cal több tanfolyam indult, a hallgatók 
száma pedig 3374 fővel volt több. Ami ennél is örvendetesebb : 
a foglalkozásokon való megjelenés elérte a 85 száza1ékot. A 
számok azt is mutatják, hogy az összdolP,ozók 27 százaléka 
kapcsolódott be ebbe a jelentős oktatási formába. 

Mi a siker forrása? 
Elsősorban az, hogy az oktatásban való részvételre jelent

kezőknek biztosított volt a választás lehetősége. Már a szerve
zéskor ismerték a tematikát, el tudták magukban dönteni, me
lyek azolc a témák, amelyek legjobban érdeklik őket. 

Jelentősen hozzájárult a sikerhez a propagandisták 30 
munkája. Széles körű témaismeretükkel, politikai képzettsé
gükkel tekintélyt vívtak ki maguknak. Nem véletlen, hogy 
egyes csoportol, ragaszkodtak a propagandistájukhoz. Legtöbb
jük már évek óta vállalja ezt a megbízatást. Jól képzettek, 
megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, iskolai végzettségük 
szintje évről évre emelkedik. Sokuknál szenvedéllyé vált a 
propagandista tevékenység. 

A gazdasági vezetők közül sokan átérezték a politikai ok
tatás fontosságát, a munkára, a munlcafegyelemre nevelő, jó
tékony hatását. Számos helyen a vezetők személyes példamu
tatásról tettek tanúságo4 amikor maguk is propagandista
megbízatást vállaltak. 

A szakszervezeti bízottságok is felelősségteljesen foglal

koztak a szakszervezeti politikai oktatással. Jó kapcsolatot épí
tettek ki a propagandistákkal és állandóan figyelemmel kísér
ték a tanf9lyamokat. 

A foglalkozásokon a legnagyobb aktivitást azok a témák 
váltották ki, amelyek a dolgozókat közvetve, vagy közvetlenül 
érintették. Az évek során növekedett a hallgatók politikai t<Í
;ékozottsága, erősödött bizalmulc társadali rendünk iTánt. Ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy az egyes témakörök iól iga
zodtak a napi problémákhoz, a gyakorlati élethez, a napiren
den levő gazdasági és politikai feladatokhoz. 

A tapasztalatok azt igazolják, hogy a szakszervezeti politi
kai olttatás vasutas dolgozóink körében nagy népszerűségre tett 
szert, s e népszerűség reméljük, a következő oktatási évben 
még tovabb fokozódik. 

T. B. 

MAGYAR VASUTA� 
19'74. JtlLroS 19. 

Kitüntetések a 24. vasutasnap alkalmából 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A közlekedés- és postaügy-! mf
nhzter a 24. vasutasnap aLkal
mAból, kiemelkedő munkájuk el
ismeréséül a 
KÖZLEKEDJ;;$ KIVALO DOLGO-

ZÓJA 
kd.tüntetésben részesített.e : Besse,. 
n:yc.i Gábor, KNEB Epité:;l és 
KOz..l. Fóoszt. ; dr. Gró.C József 
főtan., Ut.asellál.O V. ; Hegedüs 
József, Borsodi Ercelőkészítő Mü. ; 
dr. Holló Lajos l.ga.z,g., Vas. Fő-
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tószertárlön. ; Szabó Károly föell., 
MAV Hídép. Fóo. 

KIVALO VASUTAS 
kitüntetésben részesültek : Anda 
Tivadar tan., Dunakeszi Jj. ű.; 
Bedy Zoltan mtrnök tan„ Cell
dömölk Ep. Fön. ; Benedek Mi
hály eu .• Debrecen, J:;p. FOn. i Ba
ra.nyai István műsz. -tofPlÜ�Y .• 
Székesfehérvár, Pft. Főn . ;  Brezs
nyik Pál müsz. főell., Biatorbágy 
Vili. Vonalfe10gy, ;  Csaba Mihály 
fófelilgy., Bail:lSSS-gyarmat Szer
tárféSn.; Czink Józ.se.1 műsz.. fö
Lnt.J Veszprém Vont. Főn. ; -Dara
bos Ferenc műsz. főell., Kapos
vár Vont. Főn.; Deák ZOltá.n fő
tan .• Debrecen Vasuug., Dóra Jó
zc;ef :!elvi.gy., Bp. Terézv. Pft. 
Főn. ; Driszku István ell., Záhony 
áll. ; Erdélyi Vilmos müsz. fófel
ügy,, H&tvan Vont. Főn. ; Erdósi 
József mllsz. főeU., Vác Vont. 
Főn. ; Farkas Gábor !elvigy .• Pá
pa Pft. Fön. ;  Fazekas Ferenc fó
ell., Bal parti Bizt. ber. Jlennt. 
Fön. ; Fehér János müsz. felügy .• 
Miskolc Pit. Főn. ; Földl Béla 
müsz. f6felügy., Debrecen Bizt. 
ber. Fennt. Főn., Garaba István 
föfelUgy„ Bp. Vasútig. ;  Gánes 
Lajos felvigy., Szombathely áll. ; 
Geiger János főfelügy ..  Szeged 
Va.�útlg. ; Gergye Vilmos !llfelUgy., 
�zombathely Vasútig. ; �öncz.1 
Lászlóné ell., Nyíregyháza Vont. 
Főn. ;  Havasi Lajos főell., Tata 
áll.; Hódosi István íelvigy,, MAV 
E:pltési Géptelep Főn . ;  Hódosi 
tstván fóell., Dombóvár áll., Hol
c7.,er Ferenc .telilgy., �szaki J'j. 
U. ; Horv!\Lh József f6ell„ Szom
bathely Jj. 0. ; Huszti Béla mun
kás, Bp. Nyugati pu. ; János Ba
lázs főell., Dorog áll, ; Juhász 
Béla fófelügy„ Landler Jenő Jj. 
U. ; Kálii Ferenc mérnök tan .. 
MAV Épltőgépjav. U. J!lszkisér; 
l{elemen Béla főell., Dehrecen Jj. 
ü. ; Kiss Imre eu., Szolnok Jj. ű. ; 
Korcsmáros Ferenc ell., Debrecen 
áll. ; d'r. Kostya Györgyné fé'ífel-
ügy., BVKH; Körmendi József 
müsz. főlnt., MAV Ép. Főn. 
Dombóvár; Kucz!k Béla f6felügy., 
Miskolc Vasútig. ;  Kühár László
né ell„ Kecskemét áll. ; Lendvai 
László ell., Eszaki JJ. 0. ; Lenko-
vics Ferenc telvi�y. Na�ykanizsa 
Szertárfőn . ;  Lévárdl Józset fö
!eH\gy„ Vas F6oS7.t. 2. szakaszt. : 
Lóki Béla mérnök tan.. Szentes 

Vont. Főn.,; Lux András t6ell. ,  
MAV Szentesi Ep. Fón. Gépáll. 
Szeged-Rókus ; biachátl Sándor 
műsz. főell., Debrecen Vont. Főn. ; 
Maczkó Lajosné e11., Putnok áll. ; 
Maróti Janos müsz. fe/ügy., sze
ged, Pft. Főn„ Marsi András fel
vigy., Békéscsaba áll. ; Mátyus 
József felvi.gy,, Debrecen Szertár
főn. ;  Mikolai Laios rnüsz. föint... 
MA V Szak- és Szerelöip. Fön . :  
Mohácsi József müsz. főell., Sza„ 
jol Vill. Vonalfelü.gy. ;  dr. Nagy 
Imre főorvos tan., MAV Ter. 
Egészségügyi Közp. Debrecen : Né
meth László müsz. föell., Ce>!léd 
Vont. Fön. ; Nyeste Ist·ván mér
nök főtan., MJskolc Jj. U. ; Papp 
András müsz. :felügy .1 Székesfe
hé!'Vár Jj. U. ; dr. Párkány-! Fe
renc fötan., Pécsi Vasútig. i Pere 
János főell., Rá:kosszentmihály 
áll. ; Pócsik István m üsz. föell .• 
Miskolc Vont. Főn.; Rostás János 
felvlgy,, Pécsbánya-rendezó áll., 
S!lpi Pál mérnök flltan., MA V 
Tervező Int. i Sz.abó János :tófPl
ügy., Kazincbarcika áll.: szabó 
Sándor segéd:felvl;::y .. Celldömölk: 
áll. ; Szarka Gyu.l� ell , Bp. Fe
rencváros Pft. Főn . ;  Szebenyi 
Imre felvigy., Berente áll. ; Széll 
András műsz. fófelügy., Debre
cen Vasút:g. ;  Szilágyi István 
müsz. föfelügy,, Bp. Ép. Főn , ;  
Szuchovszky Ernő főint., Orsz. 
Anyag- és Árhivatal ;  Szücs Zol
tán föig, Vas. Főoszt. ; Tellér Sán
dor :!'őíelügy.. Hatvan áll. ; Tóth 
István felvigy.1 Bp. Keleti pu.; 
Tóth József ma.sz. felUgy., Blzt. 
ber. Fennt. Fön. Szombathely; 
Tuli Lajos főell., MAV Kórház 
Bp.; Tur1 AntaJ. fóell., Kecske
mét Vont. Fön. i Vincze János 
müsz. felvtgy., Dombóvár Vont. 
Főn . ;  Viola István 1nt., Vas. 
Szakszerv. Ter. Biz. Pécs; Vlsz.t 
István fóell., Pécs áll. ; vona Já
nos műsz, fG!elUgy„ Kisújszállás 
Pft. Főn 

l':RDEMES VASUTAS 
kitüntetésben részesültek: Babka 
Tibor felvlgy .• Szentes áll. ; Ba
dovszk.l Béla főell., Diósgyőr Vas
gyár áll., Bagdl Sándor ell., To
kod áll. ; Balatoni Károly felílgy., 
MA V Magasép. Főn . ;  Bara Fe
renc :föell., Lábatlan áll . ;  Berecz
ky István műsz. főfelügy.. Mis-

fó
olc

m�!!·. �irni., �l�������tt 
Rakod. Főn. Záhony i Bernáth 
Lajos ell., Miskolc Jj. ű. ; Beré
nyi György müsz. felUgy., :Máté
szalka Pft. Fön. ; Bércesi Ferenc 
fóell., Bp. Nyugati Kocs1szolg. 
Főn. ; Borsos Ferenc müsz. főell., 
Zalaegerszeg Vont. Főn. ; Bu�yi 
Károly segédfelvlgy., Abony áll. ; 
Bunda László !őell., Miskolc Vont. 
Fón.; Cuunkó Lajos fel ügy„ Za
laegersz.eg álL :  Cz1dor András fő-
int., Záhony Atrakó l{örzeti áll. ;  
Csupor Kálmán főell., Veszprém 
áll. : Dallos Ferenc en .• Bal parti 
Blzt. ber. Fennt. Főn. ; Dobos 
István főfelügy., Gl)d(illli áll. ; ÖZV. 
Dósa Antalné munkás. MA V Ráz
kez. Fön. ; Enyedl Béláné segédw 

ell, Záhony Vont. F6n., Erdei Bé-

t: �f�.
s

z. Fi��f
l

ü![Siáf
e

:J��� �i 
felUgy., Bp. Keleti áll. : Farkas 
Kálmán fliell., Kisújszállás Pft. 
Főn. ; Forgó B. István felvlgy„ 
Hatvam-Salgótarjáni Pft. Főn. : 
Gajer Ferencné mérnök fől:nt . .., 
Vasúti Tud. Kutató Int.; Galla 
Sándorné íőfelilgy„ Bp. Vasútig. ; 
Gáletics Márián főell., Mura,ke
resztű.r áll. ; Gyenizse Lajos fel• 
vlgy„ Kiskunhalas Pft. Fón. ; 
Györki Mihály mllsz. fllell., Sze
ged Vont. Fán.,; Gyurkó István 
segédfelvigy., Kispest áll. : Ha.n
gos László mérnök főtan„ Szeged 
Vasúlig. ; Hankó Páln� főell., Bé
késcsaba Srertádőn. ; Házlinger 
Ferenc ell., KaPosvár Pft. Fón.; 
Horváth Lászlóné f6.i.nt., Szombat
helyi MAV Napközi Otthon ; Jas
kó Gyula müsz. ell., Sárospatak 
vont. Főn.; Jaczkó József eu., 
MÁV Adatfe!dolg. Főn. ; Joó Ist
ván felvi.gy., Szolnok álL; Ka
tona Ferenc műsz. ell., Bp. Kele
ti Vont. Főn.; Katona Mihály se
gédell., Jobbpa.rtl Blzt. ber. Fennt. 
Főn. i Kántor Zoltán ell., Sátor
aljaújhely P.tt. Főn. : Kercsó Ist„ 
ván főfe!Ugy ., Pestlőrtnc áJl. ; Ke-.. 
nyeres József felvlgy., Szabad
battyán áll. ; Kerek Imréné ell., 
Debrecen Jj . U.; dr. Kerékgyártó 
László főtan., Vasűtegészs. Ig. ; 
Kiss János segéd!elvl.gy„ PUspök• 
ladány áll„ Kiss József fGint., Zá
hony szertárfőn. ;  Kiss Pál mér
nök főtan., vas. Főoszt. Vasút
üzem Blzt. önálló Oszt.; Kiss 
Sándor műsz. int., Debrecen Ep. 
Főn . :  Kismihók Sándorné. felvigy., 
Landler Jenő Osztószertár; Kon
tor- Imre felvlgy., Tapolca Pft. 
Főn. ; Kovács Gyula ell., Miskolc, 
Tiszai pu. ; Kovács Sándor miisz. 
főint., Vésztő Vont. Főn„ Kré�er 
János ell., Székesfehérvári Jj. U. ; 
Labancz Andor tóelL, űzd áll.;  
Lutter Lajos masz. segédeU., Sze„ 
rencs vont. Főn.; Magyar Bélá
né főell.1 Szolnok vont. Fón . ;  
Maisztorovics J6-zse! főell„ Blzt. 
ber. Fennt. Főn. Pét� : Major Mi
hály -feJvlgy., Orooz.hi, ny áll . :  Ma
joros Boldizsár felvt,iv„ Bp. Jó
zsefváros Pít. Főn.; Mányi Imre 
músz .fóell., Debrecen vont. Főn. ; 
Márton István segédthu.t, Vasutas 
Szakszerv. ; Medgyesi János f6-
int., MAV Szállltmánvo, ási Iroda;  
Mezei László munkás. Szolnok 
Szertárfőn. :  Meretecki Imre mun
kás, Miskolc Gömöri pu. :  Midlin� 
Márton fóell„ MAV Gépiav. u. 
Bp. ; Molnár Andor főíelil�ly ., Ko
márom áll., Mózes Béla int., Fo
nyód áll. ; Nagy Imre főint„ FU
zesabony áll. ; Nagy, Istvánné fő• 
int., Debrecen Vasútig. : Na�v Ká
rolyné mérnök tan.. Vas. Főoszt. 
Nemzetközi önálló Oszt. ; Nagy 
László főfeH\gy„ Szeged Va.�ú'1F.. : 
Nagy Sándor fllell., M16kolcl l';p. 
Főn . :  Németh Sándor masz. f� 
ell„ Pécs Vont. Flln. : Németi Bé
la fel�y., Záhony Pft. FGn. ;  
Nyiri János ell,, Dunakeszi Jj. 0.; 
Orbán Ml.htilly rttérnök tan., Bp. 

M I T Í R N A K  RÓ L U N K? 
DIÓSJENŐI SZO CIA L IS TA BRIGÁD - EG Y KA LA UZ 

POR TRÉJA - EREDMÉN YES N YEL VTA N ULÁS 

VÉRADÓK 
Vasutasok példaadó szolgá

latáról, helytállásáról szólnak 
az itt következő irások, ame
lyeket a megye:! lapok MA V
ról szóló híradásaiból válogat
tunk. 

NÓGRÁD 

„A diósjenői vasútállomás 
dolgozóinak száma tizenöt. A 
kollektíva az év elején szoeia
lísta brigádot alakított. Talál
ha tó a brigád tagjai között 
munkásőr, önkéntes rendőr, 
szakszervezeti és műhelybi
zottsági tag, propagandista és 
párttitkár. Az állomás dolgo
zói jelentős áruforgalom, ha
vonta mintegy 1400-1600 át
menő kocsi továbbításában 
vesznek részt. A brigád tag
jainak nem könnyű a helyzete, 
mivel kétharmad részük távo
labbról jár szolgálatba. Ettől 
függe-tlenüJ a szocialista bri
gád megalakulása óta igyekez
nek a hármas jelszó követel
ménveinek megfelelni, melyet 
bizonyít az is. hogy az éves 
vállalásukat időarányosan tel
jesítették. 

„Ezen a szazeves oonal011 
huszonegy esztendeje utazik 
Karanyicz László jegyvizsgáló. 
Tizennyolc éves korában ke
rült a vasúthoz. Először teher
vonati fékező volt. s 1959-től 
jegyvizsgáló. Főként ezen éS 
az eger-putnoki vonalon jár. 
Emberek között vagyok 
mondja -. ez tölti ki az éle
temet. Sokféle utas van. Nyu
godt, vagy fáradt, aki megkér, 
hogy költsem fel ezen és ezen 
az állomáson. Ideges, aki két
szer megkérdezi, hogy ez-e az 
egri vonat? (Aztán a bizton
ság kedváért még a kollégá
mat is meglcérdezi.) A még 
idegesebb, összerezzen. amikor 
kérem a jegyét, és persze, hogy 
nem találja. Ilyenkor meg
nyugtatom. s csak előkerül az 
a jegy. Rendszerint ott van a 
kezében . . .  Van, hogy birsá• 
golni kell :  rongálásért - eze• 
ket nem szeretem. 

ESZAKMAGYARORSZÁG 

helYi véradónapot rendeztek. 
Az igazgatóság vöröskereszt
szervezete a párt-, a gazdasági 
és a szakszervezeti vezetés tá
mogatásával a szocialista bn
gádok tagjai segítségével Si
keres véradást szervezett az 
igazgatóság központjában. A 
véradáson 150 vasutas - köz
tük 42 nő - adott vért. 69-en 
először vettek részt véradáson. 

A napokban véradónapot 
tartottak a MAV Epítést Fő
nökség Debrecen, W�sselényi 
utca 6. szám alatti helyiségé
ben is. A véradáson 221 dol
gozó vett részt, s ÖSSzesen í 2 

liter vért adtak. A vöröske
resztes alapszervezet vezetősé
ge a szakszervezeti bizottság
gal együttesen minden 50. vér
adónak ajándékot nyújtott át. 
A véradók többsége szocialista 
brigádtag volt. Adtak vért 
többszörös véradók. s nagy 
számban voltak, akik most 
adtak először vért." 

összeállította : 
Hegedüs Ferenc 

,,A miskolci igazgatós,íg te
rilletén igen eredményes a 
nyelvoktatás. A határállomá- SZEGEDI MERLEG sokon, i ll�tve a nemzetközi 
gyors- és távolsági személy-

Krlsztinav. Ftt.; Orosházi István 
töell. ; Bp. Ter. EgészségUgyj 
Közo. ;  Ozsvárt Pál !elvtgy„ So
moskőújfalu áll. : Papp András 
felvigy „ Szolnok Pft. Főn . ;  Papp 
László segédell., Hámán Kató 
szertárfön. : Pata.ki Sándor ma.sz.. 
röell., Szombathely Vont. Fön.: 
Pinczés Ferenc fófelügy ., Debre
cen Számvlt. Főn. : Pintér Béla 
fő.felügy., Szolnok MAV Kórház; 
Poór Tibor főell„ TBEF Bp.; Pus
kás Sándo.r müsz. főell., Győrt 
Pft. Fön., Pusztai Llszlo ell., Duna
keszi Jj. U. ; Rlnkó Károly fö"11., 
Közp. Felépitm. vizs�. Fön. Bp.; 
Rózsa Lukács fóell., Blzt. �
Fennt, Főn. Debreceni  Sas1ill6Zld. 
LászJóné főfeJUgy .• Bp. Keleti PU. 
Viltamosrennt. Főn.; Sándor János mérnök fllt!szt. Szolnok Jj. 
U. ; Sásdi Gyula felvtgy. Szom
bathely P!t. Főn. ; Sáros! József 
fe!Vil:{y., Gyoma álL; Sárvári Já
nos fóell., Nagykanizsa P!t. Főn,; 
Seben Péter filell„ Landler Jenő 
Jj. ü. ; dr. Stmándi István tan., 
szeged Vasútig. : dr. Sipos Fe
renc főta.n.. Pécs Vasűtig. : so-
hler Béla mérnök főint„ Gyön
gyösi Kltérőgyártó 0. ; Such And
rás müsz. főell.. �szaki Jj_ U.: 
Szabadi József músz. :telvigv .• 
Kaposv--Jri Vont. Fón . :  Szalai FP.
renc elL, Szombathely J:f. U. :  
Szalai József ell„ Celldömölk 
Von.t. Főn. : Szele Györgyné fóint., 
Szombathely Számvit. Főn.;  Szi
lágy! Ferenc főell., Mátészalka 
áll. : Szórádi Ervtn mérnök tan.; 
Vas. Föoszt. 7. Szakoszt.; Szöllő
si Tóth Illés főell., Bp. Keleti pu. 
11-Iúsz. Kocsiszolg. Főn. ; Szt.a.rek 
Géza föell„ Bp. Krisztlnav. Ptt. 
Főn . :  Takács Ferenc ell.. ltsza.ki 
Jj. U.;  Tarján Imre ell., Hódme
zővásárhely Pft. Főn.; Támer Jó
zsef müsz. föLnt., Szekszárdi Pft„ 

Főn. ; Téli János főell., Veszprém 
Szertárfőn. ;  Tihanyi István músz. 
főell., Bp. Ferencv. Vont. Főn. : 
Tordai Sándor müsz. főell.. Sop,
ron Vont. Főn. : Tóth Dezsőné 
se,iédfelvtgy., Hatvan-Füzesabonyi 
Pft. Főn. ; Tóth Gábor felügy ... 
Debrecen Vasútig. ; Tóth János 
!lllnt„ Kiskunfélegyháza áll. ;  Tör
köly János ell., Nyíregyháza áll.: 
Török Anna felvl�y., Bp. Ferencv. 
Pft. Főn. ;  Urbán Ferencné se
gédei].. Novajidrány áll . :  Urbán 
László mérnök !őint„ MAv Jár• 
müjavfp.. Uzemszerv., Munka
szerv. és Techn. Iroda; Varga Fe
renc müsz. főell.. Szeged Btzt. 
ber. Fennt. Fón. ; Varga Józsd 
ell„ Rákos vont. Fón.; Vágvölgy-l 
Gyula ell„ Szolnok JJ. 0. ; Vár• 
szegi Tiborné munkás, Nagyka
nizsa Vont. Fön.;  Vereczki Jenő
né tan.. Vas. Főosz.t. Munkaügyi 
és Szoc. pol. Szakoszt. ; Végh Be
nó müsz. fliell., Bp. Déli MGsz; 
Kocsiszolg. Főn. ; Vitálin Imre 
segédell., Dunaűjváros áll.; Vitá• 
ri István int., Nagykanizsa áll.; 
Zakar Béla ell., Bp. Epületfennt. 
Fón. ; Zámbó Zoltán ell., Celldö
mölk áll., Zsoln.aJ Béla segédeJL; 
La.ndl(!ll' JeQ6 Jj. U. 

Nyelvvizsga után : 

Kéthetes üdülés 

a Szovjetunióban 

Sikeres vizsgát tett orosz 
nyelvből az egy · évvel ezelőtt 
elkezdett alap-, illetve közép
fokú tanfolyam elvégzése 
után 22 vasutas, akik részben 
a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, 
másrészt a miskolci vasútigaz
gatóságon dolgoznak. A vizs
gát követő napon az MSZBT 
Központi Gorki; Nyelviskolá
jának Borsod megyei tagozata 
orosz nyelvű versenyt rende• 
zett. A népes mezőnyben -
sok más üzem dolgozóit meg
előzve - a vasútigazgatóság 
kereskedelmi osztályán dolgo
zó Barta Imre szerezte meg 
az első helyezést. Jutalma : 
kéthetes díjtalan üdülés a 
Szovjetunióban. 

Bara Im,-e fiatal vasutas, • 
Zrínyi Miklós szocialista bri
gád tagja. Nemcsak az orosz 
nyelv tanulásában. hanem 
szakvonali munkájában is a 
legjobbak közé tartozik. Min
den érdekli, ezzel függ össz� 
hogy ő és brigádbeli társai 
1005 forint értékű könyvet 
vásároltak legutóbb az ünnfr'. 
pi könyvhét alkalmával. 

Vállalásukban szerepel a sze
mély- és tehervonatok menet
rend szerinti közlekedtetése, 
valamint az idŐ<Szakoo vizsgák
ra való felkészülés és a fia
talabb dolgozók szakmai segi
tése. A brigád tagjai vállal
ták továbbá. hogy egyenként 
tíz-tiz társadalmi munkaórát 
dolgoznak az állom<is épületé
nek és környékének cstnosítá
sában, parkosít<isában. Ebből 
az első negyedévben már 43 
órát teljesítettek. 

vonatokon dolgozó vasutasok 
közül sokan tanulnak oroszul, 
szlavákul és németül Bán
révén 27-en, Htdasnémettben 

771 bizalmi részesült továbbképzésben 

NEPOJSÁC 

Az Eger-Füzesabony között 
közlekedő személyvonatok 
egyik kalauzáról, Karanyicz 
Lászlóról közöl érdekes írást 
a Heves megyei Népújság Eb
ből idézünk: 

23-an, a S<itoraljaújhely állo- Az elműlt oktatási évben 
máson pedig 27-en tanulják a szakszervezetünk szegedi te
szlovák nyelvet. rületi bizottságához tartozó 

bizalmiak részére összesen 65 A Miskolc-Tiszai pályaud- tanfolyamot indítottak, s eze
varon 32-en tanulnak néme- ken a tanfolyamokon 771 bi
tüL az igazgatóságon pedig két zalmi részesült továbbképzés
csoportban 42-en oroszul A ben. A reszortosok 50 tanfo
hallgatók közül egyébként hár- lyamán 444-en tanultak. Bent
man már jelentkeztek a közép- lakásos, 1-3 hétig tartó szak
íokű nyelvvizsgára." , szervezeti iskolát 166 vasutas 

végzett. 
HAJDÚ- BIHARI NAPLÓ Szakszervezeti politikai tan

folyamot 138 szolgálati he
,.A debreceni igazgatósá- lven tartottak, s az itt múködő 

gon nemrégen üzemi, munka- 175 tanfolyamnak 3632 hallga-

tója volt. (Közülük 692 nő,: 
dolgozó.) 

A felsorolt tanfolyamokat 
184 propagandista vezette, • 
jó felkészültségüknek is része 
volt abban, hogy a szakszer• 
vezeti oktatásban ez alkalom
mal 140-nel többen vettek 
részt, mint az 1972/73-as ok
tatási évben. 

A következő évre a felké-' 
szülés ismét jó ütemben, a 
területi bizottság intézkedési 
tervének megfelelően halad. 

Szlládi Sándor 
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A rohamosan korszerűsödő vasutnak 
képzett szakentberekre van szüksége 

Húszan szólaltak fel a budapesti igazgatóság ifjúsági parlamentjé11 

őszinteség, bátor szókimon
dás, a közös gondok megoldá
sának keresése jellemezte a 
budapesti vasútigazgatóság te
rületén dolgozó fiatalok Hiú
sági parlamentjét. A MAV 
távközlési és biztosítóbe�ende
zési építési fónöh."Ség Tatai 
út_i lcultúrtermében június 25-
én megtartott tanácskozáson 
68 szolgálati hely. 190 küldöt
te vett részt. A fiatalok köré
ben megjelent vezetők közül 
az elnökségben foglalt helyet 
Gulyás János, a Vasutasok 
Szakszervezetének titkára ; 
a'óth János vasútigazgató; 
Rimóczi László, .a vasúti fő
osztály munl<aügyi I és swciál
politikai szakosztályának ve
zetője; Rékasi István, a szak
szervezet budapesti területi bi
zottságának 1itkára; Pady Gé
za, az igazgatósági pártbizott
ság titkára. 

A lll�J•�e 111agas 

' A tanácskozást Velkei Sa
-roUa, Cegléd állomás fiatal 
üzemgazdásza nyitotta meg. 
Ezt követően Tóth János, az 
igazgatóság vezetője számolt 
be a fiatalok tevékeny közre
működésével elért gazdasági 
eredményekről, és elégedetten 
szólt az 1971 -ben jóváhagyott 
ifjúsági törvény végrehaj tásá
rói, az eddigi tapasztalatokról. 
.,A mérce magas, a korszerű
södő vasút egyre képzettebb 
dolgozókat igényel'' - mon
dotta. s további helytállásra, 
tanulásra buzdította a fiata
lokat. Többek között hivatko
zott arra, hogy a felmérések 
.szerint 600 harminc éven aluli 
dolgozónak nincs meg az álta
lános iskolai végzettsége. 

Ezután Rékasi Istl'ii.n, a te
irületi bizottság t itkára be
szélt a fiatalok küldötteihez. 
Méltatta az intézkedési ter
vet, amely az ifjúság élet- és 
munkakörülményeinek tov;1b
bi javítását szolgálja. Az in
tézkedési terv végrehajtása so-
1·án még szélesebb kapcsolat 
alakult ki a szakszervezet és 
a KISZ-fiatalok között. Kérte 
a, jelenlévőket, hogy harcoljn-
11ak a tanulást lebecsülő né
zetelc ellen, majd beszámolt 
az eddig megtartott ifjúsági 
parlamentek kedvező tapasz
talatairól, az elhangzott javas
latok megvalósulásáról. 

részesítik, Bejelentette, hogy a 
főnökség fiataljai t•édnökséget 
t•állaltak a biatorbágyi KISZ· 
tábor felett. 

Hanka Elek Szolnok állo
más küldött.e ls hasonló beje
lentést tett : a KISZ-szervezet 
védnölcség&vel parkosltják az 
új felvételi épület környékét, 
és megőrzik a szociális léte
sítmények berendezéseit, új
szerű állapotát. 

Hanula Ferenc, a váci pá
lyafenntartási főnökség kül 
dötteként a mostoha körülmé
nyekre, a nem kielégítő szo
ciális ellátottságra hívta fel a 
figyelmet, mivel ez egyik 
legfőbb oka a létszámhiány
nak. A laktanyában nálunk 
csal: egy néprádió t·an, ezért 
a hétvégi baleseti készenlét 
megszervezése is nagy gondot 
okoz. Főként a fiatalok hivat
koznak arra, hogy szíveseb
ben feláldoznák szabad idejü
ket. ha készenlétben legalább 
a tv-műsort nézhetnék. A vá
ci pályafenntartási főnökség 
fiataljainak küldötte elmondta 
azt is, hogy a XI. pártkong
resszus tiszteletére tett fel• 
ajánlások' közül Szokolva állo
más III .  számú vágányának 
síncseréjét már végrehajtották. 

KISZ-klub létesítéséről szá
molt be Jakab József (Buda
pesti Építési Géptelep Főnök
ség), Fodor Piroska (Szob ál
lomás), Varga Erzsébet (Bu
dapesti Építési Főnökség). 

A ceglédi Tóth Katalin el
mondotta, hogy az állom.ás 
fiataljai kongresszusi felaján
lásként kocsitisztítási akciót 
szerveznek, vagyis kommunis
ta műszakot tartanak a kul
túrált utazás színvonalánalt 
emelésére. Ezenkívül még szá
mos hozzászólás tükrözte a fia
talok t<;ttrekészségét. 

Zoráth László, a Rámán 
Kató vontatási főnökség fia
taljainak küldötte arról be
szélt, hogy a motorszerelők 
KISZ-alapszervezete védnök
séget vállalt az l\!41-es Die
sel-mozdonyok felett, de ké
rik, hogy e vontató járműveit 
megfelelő műszaki le!rását bo
csássák rendelkezésükre, A 
tehervonattal utazó mozdony
vezetők útközben szerzett ta
pasztalatai is  hathatósabb in
tézkedések megtételét indo
kolják: solc a téves irányítás, 
az indokolatlan ácsorgás, a vo
natra vagy sz�mélyzetre várás. 
A változó illetmény alapját 
képező bérelszámolási rend
szer szintén felülvizsgálatra 
szorul. 

A Hámán Kató vontat:\si 
főnöksegnél egyébként 327 
harminc éven aluli fiatal dol
gozik, de egy sincs közöttük, 
aki nem végezte el az általá
nos iskola nvolc osztályát. Az 
idén nyolc ifjú vasutast kül
denek tis�tképzőre a főnök
ségről. 

THtakozó tá�·ira-t 

a dúleÍ juutának 

A pusztaszabolcsi vontatási 
főnökség fiataljait képviselő 
Mányi Lajos, a versenyformák 
bővítését javasolta olyképpen, 
hogy induljon például nemes 
küzdelem a Kit·áló ifjzí moz
donyi:ezető címért is. Az if
júsági parlament különben, 
Mányi Lajos javaslatára. szö
vegezett tiltakozó táviratot 
a chilei katonai junta nép
elnyomó rémtettei ellen. 

A fiatalok lakáshelyzetének 
elemzése is szerepelt a felszó
lalásokban. Az ifjú házasok 
nevében Fodor Pil'oska, Szob 
állomás küldötte köszönte 
meg az igazgatóságnak és a 

vasutas-szakszervezetnek, 
hogy jelentős összeget fordí
tottak óvodai helyek „vá-sár
lásira". A szocialista brigádok 
pedig 3000 óra társadalmi 
murJ;:át végeztek a tanácsi 
óvodák bővítésénél. 

Szinyatov Imre, a szolnoki 
vasútüzemi KISZ-bizottság 
t itkára kérte. hogy a Szolno
kon épülő MA V-lakások 30 
százalékát fiatal házaspárok
nak juttassák. Elmondta ezen
kívül, hogv a városi KISZ-bi
zottság támogatásával épített 
OTP-lakások egyikét va�utas
fiatalnak biztosították Ez a 
fiatal kamatmentes kölcsönt 
igényelt az igazgatóságtól, de 
három hónap alatt még csak 
választ sem kapott. A többi 
vállalat fiataljai ugyanez idő 
alatt már be is költöztek a la
kásokba. 

A sok, közérdekű mondani
való mindegyikét nem sorol
hatjuk fel egyetlen tudósítás
ban, de megnyugtató, hogy a 
felszólalók megfelelő választ 
és kellő intézkedések ígéretét 
kapták ezen a tanácskozáson. 

A részvevők végül 63 kül
döttet választottal, a vasutas
fiatalok oIBzágos ifjúsági p;u
lamen tjére. 

Séra Sándor 

Védnökség az Úttörővasút felett 
A l\1 AV, a Posta és az 

Utasellátó Vállalat vezetői, 
KISZ-szen:ezetei, továbbá az 
úttörő Szöi•etség budapesti 
tanucsa verlnökségi szerződést 
kötött a l\1AV úttörővasút 
üzemfonökségéuel, hogy se
gítse az • úttörő vasutasok 
szakmai és mozgalmi munká
ját, támogassa az úttörővasút 
idegenforgalmi, művelődési és 
nemzetközi kapcsolatainak 
fejlesztését. elősegítse a poli
tikai és szakmai képzésben 
részesülő fiatalok pályava
lasztá.sát. A védnökségi szerző
dést a vasutasnap eseményei 
sorában, juiius 12-én az út1ö
rővasút hűvösvölgyi végállo
másán ínák alá. 

Rákosi Gábor üzemfónök 
üdvözlő szavai után a MAV 
nevében Urbá n Lajos vezér
igazgató, a P0sta részéről 
Horn Dezsö miniszterhelyet
tes, a Posta vezérigazgatója, 
az Utasellátó képviseletében 
Tóth László főigazgató. az út
törő Szöv�t.ség részéról pedig 
Takács lsti·ánné. a budapesti 
tanács elnöke írta alá a szer
ződést. amelyet Fehér László, 
a MAV vezérigazgatóság, dr. 
Bella l\Iária, a Posta-\'ézér
igazgatóság, valamint Koi,ács 
József, az Utasellátó KISZ
litkára is ellátott kézjegyével. 

Urbán Lajos mondott ez-

Urbán Lajos, a M:AV vezérigazgatója aláírja a védnökségi 
szerződést. 

után ünnepi beszédet, hang
súlyozva, hogy az úttörővas• 
út a védnökségi szerződés alá
írásával fejlődésének újabb 
állomásához érkezett. A mai 
tizenévesek a jövő aranytarta
lékát jelentik mind a vasút· 
nak, mind pedig a Postának. 

- És mi nem is titkoljuk 
- mondotta -, célunk és tö-
rekvésünlc az, hogy az úttö1·6-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vasutasok köziil minél többen 
t·álasszák élethi eatasuk nak a 

t•asutat és a po.�tát. A MA V, 
a Posta és az UtageJlá!ó Vál
lalat a uerződés értelmében 
a jövőben mint idősebb test
vér a kisöccse mellett, támo
gatóan és segítő�n áll majd 
nz úttörővasút mellett és osz
tozik gondjaiban, örömeiben, 
munkasikereiben egyaránt. 

Szombathelyen megteremtették 
· a tanulás intézményes lehetőségét 

A Vas megyei pártbizottság 
szombathelyi székházának 
nagytermében jµlitlS 2-án ren
dezték meg a szombathelyi 
igazgatóság fiataljainak . terü
leti parlamentjét. A tanács
kozáson részt vett Gulyás Já
nos, a Vasutasok Szakszerve
zeténelt t itkára, Horváth La
jos, a Vas megyei KISZ-bi
zottság el,ő ti tkára. 

A 3100 fiatal nevében ösz
szeült fórum 200 küld'öttét dr. 
Ho,-váth Lajos, a szombathe
lyi igazgatósúg vezetője tújé
kozta tta az ifi úsági törvény 
végrehajtására készített intéz• 
kedési terv "égrehajtásaróL 

Kihelyezett 
iskolai tagozatok 

- Igazgatóságunlc területén 
26 szolgálati helyen és minden 
szakszolgálatnál tartottunk if
júsági parlamentet - hangsú
lyozta. - Ezeken 2700 fiatal 
vett részt és lcöze! fél ezren 
hozzászóltak. Legtöbben a bé
rezéssel, a jutalmazással, a 
munkakörülményekl,el, ' a  pi
henőidővel. a szociális ellátás
sal, az egyenruha-viselettel, 
üdüléssel. eporttal foglalkoz
tak. Szóba kerültek a lakás• 

ligyek, a továbbtanulás, a 
szakmai képzés, a szakm:\sí
tás, a ki nevezés, a szerszám
ellátottság, az anyaghiány, a1 
ifjúsági versenymozgalrnak, az 
üzem. és munkaszervezés. 
Egy-egy réteg, vagy kisebb 
közösség nevében mondták el 
a fiatalok véleményüket a rá• 
juk jellemző k1itikussággal. 

A f iatalok oktatását illetően 
elfogadható intézkedé ekef 
tettek. Megteremtették a to
vábbképzés intém1ényes lehe
tőségeit. Szombathelyen fol11a• 
matban van egy minden 
igényt kielégítő oktatási lcöz· 
pont kialakltása, am,ely bizto• 
sitja majd a, jól lcépzett szak
ember-utánpótlást. Hasonló 
készül Zalaegerszegen is. Az 
általános műveltség megszer• 
zéséhez a nagyobb szolgálati 
helyeken és a telepállomáso
kon továbbfejlesztik a kihe
lvezett iskolai tagozatokat. 
Társadalmi ösztöndíjjal segl. 
tik a felsőfokú képzésben 
részt vevőket. Nem tettek 
azonban meg mindent - kü
lönösen a határállomásokon -
az idegen nyelvek tanítására, 

A munkaerőhiány minden
ki előtt közismert. Az igazga. 
tóság területén egyes munka
körökben létszámhiánnyal 
küzdenek. Sajnos, az is elő-

A fiatal dolgozók szabad 
idejének kulturáltabb és hasz
nosabb eltöltése érdekében a 
szakszervezettel közösen, if: 
iúsági klubokat hoztak létre. 
I iyenek működnek egyebek 
között Celldömöilcön, Tapo!• 
cán, Szombathelyen és Sop· 
ronban. A nagyobb csomópon
tokon bővítették a szakszerve
zeti :.önyvtárakat. A sporto
lás terén is megteremtették d 

lehetősége;,;et. 
Az igazgató beszámolója 

Szó esett arról is. hogy az 
:Igazgatóság területén az utób
bi időben 1 5  fiatal részesült 
kormánykitüntetésben, 6 fia
tal Kiváló. illetve Érdemes 
vasutas kitüntetést kapott, ti
zenhatan miniszteri. vagy ve
zérigazgatói elismeréssel büsz
kélkedhetnek, 221-en pedig 
Kiváló dolgozó kitüntetést sze
reztek. A 283 vezetői beosztás 
9 százalékát szintén fiatalok 
töltik be. 

________________________________________ fordul, hogy amíg a fiatal dol-

után 18 fia'.,ll kapott szót a 
parlamenten. Jó volt nézni,  
amint felelősséggel, okosan, 
éretten szóltak a mindenna
pok gondjairól, eredményeiről. 
Rábai Ferenc, a várpalotaiak 
nevében felszólalt fiatal üzem
mérnök többet között javasol
ta, hogy a pálya választási ta · 
nácsadásokban részletesebben 
ismertessék a pályakezdőkke' 
a vasúti munka szépségeit :  
ahol nincs két egyforma nap. 
nincs futószalag, viszont vall 
fejlődési lehetőség. Felhívta a 
figyelmet, hogy ,.vigyázni kell" 
a kezdő fiatalokra, szeretni 
kell őkPt, foglalkozni kell ve
lük. Értsék meg nehézségei
ket. h iszen Z:ltalában a mun
kahelyi beilleszkedéssel egy. 
időben zajlik náluk a család
alapítás is. 

A hat órán át tartó tanács
kozáson húsz felszólalás hang
zott el. ezenkívül nyolcan írás
ban adták be véleményüket, 
illetve kérésüket, javaslatu
kat. lA felszólalók - szinte va
lamennyien - beszámoltak a 
munkahelyi gondokról, az el
ért eredményekről. s nyíltan 
feltárták a nehézsée;eket. mind 
a munkával, tanulii,sal. mind 
a bérezéssel. szociális ellátott
sá!!e;al kapcsolatban. 

Mészöly Ferenc, a Déli-p�
l?audvar KISZ-bizottságának 
titkára szólt el�ől<ént a kül
rlöttek közül. Vá1.olta például, 
hogy mil�·en kellemetlen hely
zetet teremt a p1lyafenntar
tási szakmunkások viszom·la!l 
alacsonyabb bérezése. A Dé!i
ben is: villanv�zerelők haE!v
ták o•t a pft-főnökséiiet. mert 
a villamosfenntartá�i főnölc• 
6é'.(nél 2-3 forinttal maga
sabb órabért kaptak. 

KISZ-szer,·ez.-tek 

, éduökségÍ 

,·állalása 
Lázár József, a MAV Ma

gasépitési Főnökség 350 fiatal
jának képviseletében szólalt 
fel, s az idei intézkedési terv 
egyik kedvező célkitűzéseként 
említette, hogy az állami ok
tatásban jó eredményt elért 
fiatalokat anyagi elismerésben 

Osztályfönöke mondta : 

„A vasútnál szükség van 

az ilyen fiatalokra " 

- Jó vasutas lett az Erzsi
kéból - szól Fekete József, 
Dalmand állomás idős váltó
!·ezelöje. miközben szemével a 
fiatal forgalmi szolgálattevő 
felé int. Ez az elismerés leg
alább annyit ér, mint amit 
Adonics József állomásfőnök
től hallottam a másfél éve itt 
dolgozó Decsi Erzsébet mun
kájával, magatartásával kap
csolatban : .,Erzsike megbízha
tó, szolgálatkész, és rendkírül 
türelmes, megé,·tó az utasok
kal szembe11. A szomszédos 
Nagykondáról például naponta 
hét kisgyerek jár vonatoa ide, 
a mi községi iskolánkba, s 
Erzsi szeme mindig rajtuk van. 
Le- és felteszi őket, s ugyan
így segíti a betegeket. sőt nem 
rest hóna alá nyúlni a nehezen 
lépkedő öregeknek sem . . .  " 

Szinte meglepő, hogy vala
hol egyszeriben ennyi szépet 
és Jót mondanalt egy fiatal 
vasutasról. 

- Szeretem a munkámat, és 
kedi:elem az itt dolgozó kol
légákat, tisztelem az itt lakó 
embereket - mondja szjnte 
magyacázatként Erzsike. - Én 
nem vagyok idevalósi, de mi
után Dombóváron elvégeztem 

a vasútforgalmi szakközépis
kolát, mindjárt ide helyeztet
t'em magam • . .  

- Miért éppen ide? 
- Mert a nyári szünidőkben 

itt töltött egyhónapos szakmai 
gyakorlatok alkalmával min
den és mindenki a szívemhez 
nőtt. Az idősebb kollégák tü
relmesen, nagy-nagy szeretet
tel oktattak, tanítottak, s 
mondhatom, hogy a munkahe
lyi légkör szín te családias. A 
fecyelem kifogástalan, ugyan
akkor ismerjük egymás szoká
sait. gondjait, örömeit, és az 
utasok is tisztelnek bennünket 
a pontosan végzett munkánk
ért . . •  

- Korábban ls vágyott arra, 
hogy vasutas legyen? - kér
deztem. 

- Erre nem mernék határo
zott igennel felelni. Az egész 
tulajdonképpen úgy kezdődött! 
hogy Dombóváron az általános 
iskola nyolcadik osztályában, 
amikor a pályaválasztásról be-
szélgettünk, osztályfőnököm 
így szólt hozzám: .,Nézd, 
Erzsi! Ahogy én a szívedet és 
az eszedet is merem., azt javas
lom, próbálj szerencsét a va
sútnál, Ott szükség van az 

ilyen fiatalokra • . . " Nem is 
bántam meg, hogy hallgattam 
az osztályfönökömre. A fizeté
sem jó, többet máshol sem ke
reshetnék, és érzem a mun
kám fontosságát, a szolgálat 
felelősségét. 

További tervei, elképzelé�ei 
az eddigiekkel összhangban 
vannak. Többel< között azt fs 
mondta, hogy munkatársai 
esetleges kérésére a szakszer. 
vezeti mozgalmi feladatokból 
Is részt vállalna, Szakvonali 
munkáj.íval párhuzamosan ak
kor is velük és értük dolgoz
hatna . .  

Szöveg és rajz :  
Kesztyüs Ferenc 

gozó nem talál magának al
kalmasabb munkát, addig ic-• 
lentkezik a vasúton valame
lyik munkaterületre, majd otl 
elvégez egy tan!oh·amot. és 
kilép a vasúttól. Az a cél -
3 ebben az igazgató nyoma
tékosan kérte a fiatalok segít. 
ségét -, hogy minél több fia• 
tal jöjjön a vasútra. 

A fiatalok politikai oktatá
sa általában kielégítő. Viszont 
nPm tartják elegendőnek az 
ifjúsá1;i szocialista brigádok 
számát. A Kiváló ifjúmunkás. 
a Kiváló ifjú szakmunkás, a 
Szalcmn. ifj1í mestere, a Ki
váló ífiú mé•nöl. és technikus 
mozgalmaktól is többet vár
nak. 

Ifjúsági klubok 
a csomópontokon 

A vasútigazgatóságok mun
kaversenvében. ezen belül az 
évfordulók tiszteletére indított 
munkaversenyekben eléri 
eredménvek alaoján. a 10 
munkát vég7.PI t fiatalokat kii. 
lönféle Juttatásokban részesí
tették. 

Megszívlelendö 
javaslatok 

Nagy István (H), a s-i:om
bathelyi vontatási fönöksé2 
fiatal dolgozója munkahelyük 
korszerűsítését sürgette. Be-
számolt a l!vakori anyag-
hiónyról és kérte, hogy a 
munkahelyi kölcsönnel otthon1 
teremtő fiatalok az első évben 
mentesüljenek a részletfizetési 
kötelezettség alól. Zsitelc Jó
zsef. a sárvári fiatalok gond
jait ismertette. Takács Lás:16 
(II.). a szombathelyi vontatá
si Cónökség Diesel-villanvsze
relője többek között javaso'.
ta : a MAV tipizálja a vontató 
járműveket {jelenleg tudomá. 
sa szerint 28 mozdnytípus ves2 
rés,t a forgalomban), mert 
Mak így oldható meg a meg
felelő múS7.aki szinten tartó• 
és a javítások állandó jó mi
nősége. Varga Péter fiatal 
szomb�thelvi motorvezető :,1 
„ác-sorogtatások" ellen emelt 
szót. Desics Ferenc tapolcai 
t•ontatási szakember, Szabó 
László (V.) Szombathelv állo
más. Korolmai Miklósné, a , • szombathel}i TBEF, Lász'..S Az igaz_gató,ag területen a Károly. 9 pápai páJ,•afennt�r-vasutaslakásolc több mint 50 , u 

százalékát a fiataloknak jut• tási főnökség fiatal dolgozói
fattálc. A Szombathel:ven épü- nak életéről, problémáiról tá
lő fiatal házasok otthonában jékoztatta a parlamentet. 
26 lakást vásároltak a yas- A hozzászólásokra dr, Hor
utasfí�talok részére. Ezenkívül 1:áth Lajos va,;útigazgató vá-
1 ,4  mi'lió forint kamatmentes laszolt. Ezután a részvevők 
kölcsönt adtak, 37 fiatalnak. megválasztották azt a 23 kül
A napközi otthonos 6vod.\bnn döttet. akik majd a vasuta<-
12:;. a bölcsődében 65 vasul��- fiatalok országos tanácskozá
szülő i!Yermeke került elhe· sán képviselik a szombnthe-
lyezésre: lyi igazgatóságot. Sz. T, 

" 
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A XI. pártkongresszus tiszteletére 
Meggyorsítják a hegyeshalmi fővonal . 

Budaörs-Bicske közötti szakaszának átépítését 
Két anyagvonat áll Buda

örs állomáson, az egyik zű
zottkővel van rakva, alsó 
á�azat építéshez, a másik a 
villamos telsővezetékesek be
tonozó szerelvénye osz!opszáL 
lításhoz szükséges' cementtel 
kaviccsal és egyéb kellékek� 
kel. Az állomásépület előtt 
személygépkocsik, Volán-te
herautók. 

A nagy stlrgés-forgásból és 
a velejáró zajból nem nehéz 
kitalálni, hogy itt van a he
gyeshalmi vonal felújításának 
főhadiszállása. A felvételi 
épület emeletét a MAV Buda
pesti Építési Főnökség kelen
földi és budaörsi építésveze
tősége foglalja el, Nyilas Ist
ván, illetve Csomai Zoltán 
építésvezető irányításával. A 
folyosón, a szobákban élénk a 
forgalom: művezetők, műszaki 
ellenőrök, az építkezésben 
részt vevő más főnökségek, 
külső vállalatok emberei sű
rűn nyomják le a kilincset, 
megbeszélni valójuk van az 
építés vezetőkkel. 

Egyiíttmúködési szerzódés 
Csomai Zoltánnál éppen 

Cziegle1' Albert, az f:pítésügyi 
Főnökség műszaki főcsoport
vezetője a látogató. Szívügyé
nek tekinti a hegyeshalmi re
konstrukció minél gyorsabb 
előrehaladását, ezért aztán 
gyakran tart megbeszélést az 
építésvezetőkkel. Azt mondja 
erről a főcsoportvezető: 

- Dolgozóink, akár csak a 
munkában részt vevő más fő
nökség és a külső alvállalko
zók, kezdettől fogva teljes e1'Ő
vel kapcsolódtak be a hegyes
halmi vonal felújításába. Ami
óta awnban a tizenhét főnök
ség, illetve vállalat az 
MSZMP XI. kongresszusa és 
hazánk felszabadulásának 30, 
évfordulója tiszteletére nem
rég szocialista együttműködési 
szerződést kötött a BudaÖ1's
Bicske kiiziitti szakasz átépíté
sének meggyorsítására, még 
nagyobb igyekezettel fogtak 
munkához. A mi főnökségünk
nek kell elöljárnia jó példá
val, hiszen mi kezdeményez
tük a szerződést és különben 
1s ez most a fő munkánk, így 
hát együttműködő feleinkkel 
ide összpontosítunk minden 
erőt. 

A szerződésben foglalt fel
adatoknak erre az évre eső ré
szét, mint legfontosabbat, 
munkaszakaszokra osztották, 
pontosan megjelölve az egyes 
szakaszok befejezésére vállalt 
határidőket. A legközelebbi 
határidőre vállalt feladat most 
a B. munkaszakasz teljesítése. 
Ebben a vállalás szerint au
gusztus 20-ra, az alkotmány 
ünnepére, be kell fe.iezni _a 
Törökbálint megállóhely es 
Biatorbágy állomás közötti 
munkát a 227-280 szelvények 
területén. 

- Ez azt ;elenti, hogy Tö
rökbálint és Biatorbágy kö
zött - 10 kilométer hosszban 
meg kell építeni az új vá
gányt - veszi át a feladat is
mertetését Csomai építésveze
tő. - Ebből jűnius végére el
készült hét kilométer. Bízom 
benne, hogy ezután is jól ha
ladunk, mert június 10-én se
gítséget kapott az itt dolgozó 

A sínen gördfiló daruk segítségével gyorsan haladnak a felépít-
ményfektetéssel. 

honvédszázad: a Budapesti olyan könnyű a helyzetük. 
Vasútépítési Közlekedési és Répás József Marxról elneve
Hiradástechnikai Szakközépis- zett aranyérmes pályaépítő 
kola 56 diákja itt töltötte há- szocialista brigádja Kaszala 
romhetes nyárt termelési gya- Kálmán ezüstkoszor'űs Lenin 
korlatát. Nem először végez- brigádja azonban kezeskednek 
ték ezt a munkát, tavaly is róla, hogy a saját törzslét
nálunk dolgoztak, igen szor- számhoz tartozó többi szak
galmasan. A szakközéplskolá- munkásbrigáddal meg a cson
sok után űjabb segítség érke- ka századnyi katonával ha
zett: június 30-án megnyílt a marosan ledolgozzák a hát
Ságvárt Endre KISZ-épitőtá- rányt. 
bor. Augusztus 24-ig négyszer 
kéthetes turnusokban 200 
egyetemista és középiskolás, 
összesen 800 fiatal lesz majd 
segítségünkre a földmunká� 
ban. 

Elégedettek 
a diákok munkájával 

Holló József és Hubert Jó
zsef művezetők, akiket az 
építésvezető a táborlakók irá
nyításával bízott meg, azt 
mondják róluk: 

- Tawly is nálunk ütötték 
fel sátraikat a Ságváristák, jól 
ismerjük már őket, belevaló 
fiúk, nyilván az idén is nagy 
segítségünkre lesznek. 

További segítség lesz még, 
hogy júliusban a Jászkiséri 
gépállomásról megérkezik a 
FKG-géplánc, amely ugyan
csak az együttműködési szer
ződésben váJ!alt kötelezettsé
ge szerint gyorsan megcsinál
ja a szintszabályozást, ágya
zatrendezést, tömörítést. 

Az építésvezetőség MÁV
brigádjaira is nagy teher nehe
zedik ebben a munkában, de 
Bánsági Sánd!>r Allendéről el
nevezett, bronzjelvényes bri
gádja és a többiek nagyon be
lelendültek a munkába. 

A kelenföldi építésvezető
ségnek az A munkaszakasz
ban vállalt feladatairól Tóth 
Tibor főmúvezetőveJ beszél
gettünk. Az ő vállalásuk tel
jesítésének Budaörs állomás 
és a csatlakozó nyílt vonali 
részek kiépítésének határide
je, december 20-a, még távol 
van, látszólag tehát könnyebb 
helyzetben vannak, mint a bu
daörsiek. De ha tekintetbe 
vesszük, hogy a nyílt vonali 
első csatlakozó szakasz június 
18-ra tervezett üzembe helye
zése kábelkiváltási nehézségek 
miatt, önhibájukon kívül, egy 
hónapot késik, korántsem 

Új állomás épül 
Biatorbágyon 

Amerre csak gépkocsink el
halad a vonalszakasz mentén, 
mindenlitt nagyfokű készült-
ség jelei láthatók. A MAV 
Hídépítési Főnökség és a 
Hídépítő Vállalat munkahe
lyein, ott halmazódpak az elő
feszített betongerendák, fol:rik 
a cölöpal!lpozás, másutt már 
a falak építésénél tartanak. 
Tavaly még nagy vita folyt 
Biatorbágy áJlomá«nak jelen
legi helyéről, a kitűzött pálya
korrekció szerinti egy kilomé
terrel távolabbra való áthelye
zéséről azokkal a lakosokkal, 
akiknek a háza útjában állt 
az építkezésnek. A vita lezá
rult, a régi házak helyén fo
lyik a területrendezés, az új 
állomá� területét a Betonűt
építő Vállalat dolgozói na
gyobb részt már kiképezték és 
az ütemterv szerint megy to
vább a munka. A lakosoknak 
pedig 24 erős, csinos családi 
házat épít a MAV Magasépí
tési Főnökség • 

Látogatásunk utolsó állomá
sa a Ságvári Endre KISZ
munkatábor. Huszonöt. egyen
ként nyolc személyes sátor so
rakozik egymás mellett, pon
tosan kimért rend szerint ba
rátságos kis ligetben, közel a 
munkahelyhez, az átépülő va
sútvonalhoz. A t:íbor bejára
tának két oldalá� pompázó 
virágágyak, szépen elegyenge
tett utalc, jól berendezett ét
kező, tágas fürdő, tábori szín
pad fogadják a fiatalokat. A 

múlttól eltérően az idén elő
ször a vasűt üzemelteti a tá
bort. Meg is látszik min'.len 
szögletén, a főnökség dolgo�ói 
igyekeztek kitenni magukért. 
hogy a fiatalok jól érezzék 
magukat benne. 

Szász Ferenc 

Az elké!rziilt pályaszakasz 
iD dolgoznak a utonák. 

mentén Törökbáliru és B.iaitori>ágy között a töltés utómunká
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A BÁTASZÉKI CSOMÓPONTON 

Jó az összhang a szolgálilti ágak között 
- ősszelcötők vagyunk az 

Alföld és a Dunántúl között 
- mondta Vajda Gyula állo
másfőnök. - Fontos szerepe 
van a 101 éves bátaszéki cso
mópontnak. 

Valóságos kis „értekezlet" 
lett a beszélgetés bő], odajött 
az állomásfőnöki irodába 
Bessenyei József vontatási fő
nök, Sándor József, a vonta
tási pártalapszervezet titkára. 
Szilágyi Károly, a szakszerve
zeti bizottság titkára. Illyés 
Ferenc KISZ-titkár is, vala
mint Mezei Alfonz, az állomá
si műhelybizottság titkára. Ez 
is mutatja, amit aztán vala
mennyien egybehangzóan 
mondanak: az állomás, a von
tatás és a szertárfőnökség kö
zött jó az összhang, az ei.,,.ütt
működés. Ez az egyik kulcsa 
a nagyszerű eredményeknek. 

Megszűntek 
a „határvillongasok" 

A vontatás egyik legfőbb 
célja a gazdaságos mozdony
kihasználás volt, s ezt si ke
rült is elérniük, 114,3 száza
lékos teljesítéssel. Az önkölt
ség mutatószáma: 105,5 száza
lék, az üzemanyag-megtakarí
tásban pedig 102,4 százalékot 
értek el. 

- Bennünket az jellemzett 
korábban - mondja az állo
másfőnök -, hogy „határállo
más" voltunk az igazgatósá
gok között, s így napirenden 
voltak a „határvillongások" 
is. Ezt a problémát már évek
kel ezelőtt sikerült rendez
nünk., s miután kialakult a 

karbantartáshoz, ha onnan ki
merült akkumulátorral, rossz 
állapotban kerülnek vissza a 
kocsik. - mondják a bátaszé
kiek. 

Új szociális létesítmények 

épülnek 

már befejezte a próbaterme
lést, s ma már naponta 30 va. 
gon tégla és cserép vár szál• 
lításra. A gyár két kilométer
re van az 1llomástól. s napi 
háromszoros. grafikonos ki
szolgálást biztosítanak száma. 
ra 

A szocialista brigádok 
Aminek viszont nagyon 

örülnek Bátaszéken: világító kezdeményezés�re 
tornyokat kap a „tolatóté.r", s 
biztonságosabb lesz ott is a 
munka. Szeptemberben meg. 
kezdődik az új szociális léte
sítmények építése is, és a ter
vek szerint két év műlva már 
birtokukba vehetik a csomó
pont dolgozói. üzemi konyha, 
orvosi rendelő, fürdő, mosdó 
és oktatóterem áll majd ren
delkezésükre. 

Az állomás viJlamosenergia
háló3a tának felújítása - a 
világítótornyok -, megköny
nyítik a tolatószemélyzet mun
ká.iát. de az sem közömbös 
számukra, hogy átépítik az ál
lomás vágányhálózatát is. A 

pályarekonstrukció, úgy terve
zik, december 31-re befejező
dik, s utána megszűnik a 
Dombóvár és Kiskunhalas kö
zött gőzmozdonyvontatás, a 
Diesel-mozdonyok veszik át a 
régi „vasparipák" szerepét. 

Ugyanakkor megszűnik Mó
rágy állomás is. Ez egyelőre 
fejtörést okoz, ugyanis, az er
dőgazdaság ottani feladóhelyét 
ide kell áttelepíteni. Bátaszé
ken elég nehéz helyet biztosí
tani, de mindenképpen meg
oldják. Mint ahogy a nemrég 
felépült cserépgyár kiszolgálá
sát is megoldották. A gyár 

,A csomóponton május 27-28-
án termelési tanácskozásokat 
tartottak. Ekkor - a szocia
lista brigádok kezdeményezé
sére elhatározták, hogy 
csatlakoznak az országszerte 
kibontakozott mozgalomhoz: 
A XI. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 30. év
fordulója tiszteletére felaján
lásokat tettek. Nem célunk 
most e vállalás!>k részletes fel
sorolása, s nem is lenne rá 
hely. hiszen a csomóponton 23 
szocialista brigád működilc. 
Tíz a vontatásnál, nyolc az 
állomáson, négy a szertárfő
nökségnél, s a konyhán egy 
külön női brigád dolgozik. 

A szocialista brigádok kez
deménye-zései nek. javaslatai
nak, felajánlásainak eddig is 
na!(y szerepe volt a jó ered
mények elérésében. Ennek 
alapján biztosra vehető. hogy 
kongresszusi vállalásaikat is 
teljesítik. Ennek egvik leg
főbb kitétele: az élüzemszint 
tartása, újabb munkasikerek 
elérése. Szeretnék elérni. hogy 
jövőre - az ideihez hasonló• 
an -. ismét elismerésben, di
cséretben részesüljenek. 

Paládl Józ�ef 
jó összhang, meggyorsult az 1-------------------------
elegytovábbítás, csökkent az 
állásidő. Tavaly nekiláttunk 
a kultúráit utazás feltételei
nek megteremtéséhez, s to
vábbra is erre törekszünk. 

A műlt évben kaptak 60 ré
gi személy}l;ocsit, ezek egy éli 
q}att v'é_!l�ment� a fővizsgán. 
,,Mi mar búszkék vagyun'k 
ezekre a kocsikra" - mond
ják. Összesen száz személyko. 
csi tartozik az állomáshoz, s 
biwny, rendbentartásuk ma 
még gondot okoz. Igaz, rend
szeresen mossák, takarítják, de 
helyiséghiány miatt „két öreg 
gesztenyefa alatt" kell végez
ni az akkumulátorok töltését. 

Korábban sok gondot oko
zott az is, hogy a tolatós te-
hervonatok kalauzkocsijai 
„gazdátlanok" voltak. Ezen 
űgy segítettek, hogy négy 
rendelkezési szakasz szerint 
jelölték ki a kocsikat, mond
hatni „szocialista megőrzésre 
vették át" őket, így ma már 
nem lehet elterelni más igaz
gatóságokhoz. Pécs, Dombóvár, 
SárbogáTd is szívügyének te
kinti ezt, ,,jó partnerekre ta. 
láltunk" ,- mondják a báta
székiek. A tapasztalatok sze
rint javult a munkafegyelem, 
és a társadalmi tulajdon vé
delme. De még nem egészen 
teljes az összhang. 

- Fehérvárra! még nem 
tudtunk közös nevezőre jutni, 
nem segítenek, úgy, mint a 
többiek, őket is kérjük a jobb 
együttműködésre. 122 órát tá
vol van a szerelvény. s 
csak 17 órát tartózkodik itt, a 
honállomáson, ez kevés, a 

Új raktárépületet kapott 

a landler Jenő orszá/os osztószertdr 

A Landler osztószertár új, tágas raktá.ra. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Július 11-én ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
Landler Jenő Országos Osztó
szertár területén épített 3000 
négyzetméter alapterületű 
könnyűszerkezetes új raktárt. 
Horváth Alajos, az Anyaggaz
dálkodási és Ellátási szakosz
tály vezetője méltatta az új 

raktárépület jelentőségét,; 
amelyre - mint mondotta 
többek között - azért volt 
szükség, hogy a Diesel- és a 
villamos járművek alkatré
szeit korszerű raktárban, mir 
dern technológiával lehessen 
tárolni és így állagukat töké
letesen meg tudják óvni. El· 
mondta, hogy a tervező és ki• ---------------------------� vitelező Heves megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat rekordidő 
alatt készült el a tervezéssel 
s az építéssel. 

A kongresszusi verseny jegyében 

Kettős jubileumra készülnek 

a szolnoki vasutasok 

Hazánk felszabadulásának 
30. évében ünneplik Szolno
kon a város fennállásának 
900. évforctulóját. Erre az 
eseményre készülve, valamint 
a XI. pártkongresszus tiszte
letére tettek figyelemre mél
tó felajánlásokat� a s.zol:noki 
vasutasok. 

Az állomás dolgozóinak 
kongresszusi vállalása abból 
indul ki, hogy a pályaudvar 
rekonstrukciós munkálatai 
közben eddig is élüzemszinten 
teljesítették fe1adataikat, most 
pedig még fegyelmezettebben, 
nagyobb felelősséggel végzik 
mindazt, amit elvár tőlii.k a 
párt, a népgazdaság. 

Az igazgatósági tervekkel 
összhangban álló munkafel
ajánlás tizenegy pontjának 

teljesítése, a személy- és te
hervonatok menetrendszerű 
közlekedtetését, a közvetlen 
és irányívonatok átlagos ter
helésének növelésft, a kocsi
tartózkodási idók csökkenté
sét, a nagy teljesítményű 
mozdonyok állomási tartózko
dásának rövidítését, az utazó
személyzet szolgálati óránkén
ti kilométer-teljesítményének 
növelését célozza. A számok
ban nem mérhető felajánlá
sok sem kevésbé fon.tosak, hi
szen ezek teljesítésén múlik 
nagyrészt a kultúráit utazás 
feltételeinek megteremtése, a 
rekonstrukció okozta nehézsé
gek leküzdése, a balesetek 
megelőzése. a dole-07..ók poli
tik�i és szakmai képzése ne-
velése. 

' 

Az új épület Agropanel el-' 
nevezésú acélvázkeretből ké
szült 18 méteres fesztávval, 
116 méter hosszban. A raktár
helyiségekben az anyagok be
és kiszállításása a raktárrész 
középső részén háromszor há
rom méteres tolókapun át tör
ténik. Az anyagokat részben 
sík és oldalfalas rakodólapo
kon, részben polcokon tárol
ják. Az állványzat tervét en
nek megfelelően készítették 
el a VEGYTERV tervezői. 

A három raktárrészben 
mintegy 15 OOO fajta anyagot 
lehet biztonságosan tárolni. 
Az új raktár felépítése je
lentős lépés a vasútüzem szem
pontjából, mert az eddiginél 
jobb feltételeket teremt a rak
tározási technológia megja ví
tásában. 

A szakosztályvezető beszé
de után átadta az új raktárt 
Szvatkó Istvánnak, a MÁV 
Anyagellátási Igazgatóság ve
zetőjének. 
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323 új vasúti tiszt 

életének lantos állomásá/,oz érkezett 
URBÁN LAJOS, A MÁV VEZERIGAZGATÓJA MONDOTT ÜNNEPI BESZEDET 

A TISZTAVATÁSON 

munkájának a megbecsülése 
is mélyebb tudati és érzelmi 
alapokat kapott az együtt töl
tött idő alatt. 

A mai nap nemcsak az ava
tandó tisztek ünnepe, öröme. 
Egész társadalmunk, a vasút 
vezetése, munkatársaik és csa
ládtagjaik is osztoznak ebben 
az örömben, részesei az elért 
eredményeknek. A vasút és az 
intézet vezetői. tanárai is fél
tő gonddal fizyelték fejlődésü
ket, nagy erőfeszítéseket tet
tek annak érdekében, hogy a 
tanulásukba fektetett anyagi 
érték, valamint az az áldozat, 
amit a hallgatók és családjuk 
hozott, minél gyümölcsözőbb 
legyen országunk és a vasút 
számára. 

A vezérigazgató a továb
biakban részletesen foglalko
zott a vasút szerepével és jö
vőjével. Ha,igsúlyozta, hogy a 

tanulás nem öncél, hanem a 
munka eredményesebbé téte
lét szolgálja. A vasútnak ed
dig is, de a jövőben még in
kább szüksége lesz képzett 
vasutasokra. 

A vasút első fél évi munká
ját értékelve elmondotta, hogy 
a 63 millió tonna áru elszállí
tása minden eddigi eredményt 
felülmúl. A tapasztalatok alap-

Jan a második félévben is 
megfeszített munkára lesz 
szükség minden szolgálati he
lyen, hiszen a vasútnak min
den jelentkező szá�ási igényt 
maradéktalanul ki kell elé-
gíteni. 1 

- Bízom ab ba.n, h-Ogy Önök a 
Tisztképző Intézetben szerzett 
szakismeretek birtokában új 
beosztási helyP.iken is becsil
lettel megállják helyüket. E:le
tii.knek szép, örökre emlékeze
tes korszaka fejeződik be a mai 
nappal és folytatódik a régi, 
de már magas,zbb színvona
lon. Munkájukhoz kívánok 
sok sikert, egyéni életükben 
sok örömet és boldogságot. 
Ezennel Önöket a Magyar Al
lamvasutak tisztjeivé avatom, 
- feiezte be ünnepi beszédét 
a MA V vezérigazgatója. 

Az új tisztek ezután letették 
a fogadalmat, majd szalago
zás után átadták az intézet 
zászlaját a következő évfo
lyam képviselőineI<:. 

A 24. vasutasnap alkalmá
ból rendezett tisztavató ün
r.epség záróaktusaként a tisz
ti egységek díszmenetben vo
nultak el a díszemelvényen 
helyet foglaló vendégek előtt. 

Vlsl Ferenc 

A 24. VASUTASNAPRA 

1 
l 

Tervszerűen halad a békéscsabai fővonal villamosítása. A 24. vasutasnap alkalmából a 
Szajol-Mezőtúr közötti vonalszakaszt már ffflZilltség a.Iá helye:1,ték. Felvételünkön a 
felsővezeték-építők M61:őtúr áJlo.máiS területén do,Jgoznak. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Centenáriumi megemlékezés 

Százéves a miskolci vontatási főnökség 

Július 11-én az űttörővasú& Széchenyi-hegyi végállomásánál 
Tóth János, a budapesti igazgatóság vezetője ünnepélyes külső
ségek között adta át az úttörő-vasutasoknak azt a talapzatra 
helyezett MK--49 pályaszámú Dlesel-mozdonyt, amely 1963-tól 
1973 végéig továbbfto&ta a vonatokat az űttörővasúton. Az át
adásnál jelen volt a KPM vendégeként hazánkban tartózkodó 
hat ta,,rú kubai vasutas delegáció, Lotairo Hevia veaiet�ével. 

(Tenta György felvétele) 

Köszönet 

a Gagarin brigádnak 

Óvodánk, a Kolozsvári úti 
régi óvoda, karbantartási 
gondokkal küszködött, amíg a 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség XVIII. mozgó pálya
meste,i szakaszának Gagari" 
szocialista brigádja el nem 
vállalta a patronálást. 

A brigádtagok által vég
zett önzetlen társadalmi 
munkát ezúton köszönjük a 

•Vasutasnap alkalmából, mert 
igen jó érzés számunkra, 
hogy bármikor szükség van 
segítségre, a Gagarin szocia
lista brigádra számíthatunk. 

Mlklya Jánosné 
vezető 'wónő 



A felkelő. nap országában 

Alkalmunk volt meglátogat
ni egy modernül felszerelt jár
mújavítót is. Az üzemben 
2500 ember dolgozik. Egy-egy 
osztályon a termelésirányító 
- 120-150 beosztott felett -, 
csak technikusi képesítésű. 
Mindössze 20 fő a szakmun
kás. A többi betanított és se
gédmunkás. Példás rend, fe
gyelmezett munka jellemzi a 
tevékenységet. Minden belépő 
számára kötelező a fejvédó 
sisa.1<: használata. 

Nem találtuk a nálunk meg. 
swkott tolópadjáratot. A jsví
tandó kocsikat, gépeket villás
emelőkkel továbbítják. E:vente 
mintegy 5300 járművet javíta• 
nak. A motorkocsik  főjavítási 
ideje 3 nap, plusz 1 nap pró
baút. 

55 év 
a nyugdíjkorhatár 
Az üzemben évente 1-2 sú

lyosabb baleset fordul elő. Az 
üzem hibájából bekövetkezett 
baleset esetén a dolgozó élete 
végéig járadékot kap. Saját 
hibájából eredő balesetnél I 
évig kapja a fizetését, de nem 
nyer rokkantsági nyugdíjra 
jogosultságot. 

A nyugdíjko·rhatár egyaránt 
55 év. A nyugdíjkorhatár el
érése mellett a teljes nyug. 
díjhoz ott is 25 szolgálati év 
szükséges. Ha valaki a nyug
díjkorhatár elérése után to
vább dolgozil,, akkor erre az 
időre magasabb a százalékos 
emelkedés. A béi-ek megá!la
pít..i.sánál a szolgálati idő, va
lamint a szakképzettség a 
mérvadó. 

A járműjavítóban üzemi 
konyha működik. A dolgozók 
egy része vasúti lakásokban 
lakik. Szervezett üdülésről 
sem a váUalat, sem a szak
szervezet nem gondoskodik. 
Ez mindenkinek a saját ügye. 
A társadalombiztosítás nem 

• egységes. Olyan mérvű az el
látás. amilyen biztosítási ösz
szee;et a dolgozó fizet. 

Jártunk egy konténer-pálya
udvaron is. A japán vasúton 
ez a szállítá�i mód nagyon el
terjedt és jól szervezett. A 
szállításhoz speciális kocsik 
állnak rendelkezésre. Egy ré
szük a húsz- és tíztonnás, 
másrészük az öttonás konté-

ÚTIJEGYZETEK 4. -
togalásunk. Ki ne tudná, hogy 
19-15. augusztus 6-án, reggel, 
stratégiailag teljesen céltala
nul és a háború kimenetele 
szempontjából értelmetlenül, 
itt dobta le az elsó atombom
bát az amerikai légierő. Arra 
a kérdésünkre, hogy miért 
éppen ezt a várost választot
ták ki, kísérőink elmondották, 
hogy a város fekvése miatt 
esett erre a választás. Hirosi
ma egy hegye�től övezett kat
lanban fekszik. Így még na
gyobb hatá3t tudtak elérni. 

Az „eredmény"? A város 15 
s�áznlél{a elpusztult. Közel 
100 OOO ember halt meg. A 
támadás utáni időben 10 ezer 
árva gyermek kóborolt a ro
mok között. A sugárfertőzést 
szenvedettek közül még ma is 
szedi áldozatát az atombom
ba. Az így meghaltak száma 
eddig 14 ezerre tehető. 

Ma már a romok helyén egy 
700 ezer lakosú modern várost 
talál a látogató. Fejlett tex
til-, gumi-. gép-, konzerv- és 
faiparra!. De a város központ
jában örök emlékeztetőül ott 
áll a békepark. A volt vá
rosháza épülete - amelytől 
600 méterre volt a robbanás 
epicentruma - úgy áll, mint 
1945. augusztus 6-án_ Nem 
építik újjá. így marad örök 
mementóként. 

A békepark egyik emlék
művének betontömbjébe az 
ismert áldozatok nevét tartal
mazó 60 ezer cédula van be
falazva. A felirat: ,,Nyugod
jatok békében, a tfredés nem 
fog megismétlődni!" Milyen 
tévedés, kinek a tévedése? 
Nincs rá felelet! 

A Béke park az atombombázást megörökító emlékmüveL 

kortól 15 éves korig tart. Az 1'ényben tartják. ttkezéskor a 
iskolarendszer egységes : a hat tatamira ülnek. Az asztal 
évfolyamú elemi iskolát, a mintegy 30 cm magas. Az 
középiskola három osztályos északi részeken - ahol télen 
felső tagozata követi. Erre, fűteni kell - az asztal alatti 
épülnek az egyetemek. Az ele- mélyedésben van a fűtóalkal. 
mi iskolának és a középisko- matosság. Sok helyen még fa. 
la alsó tagozatának elvégzése szénnel, a gazdagabbak gázzal 
kötelező. melegítenek. A japán ember 

. . nagyon ügyesen mozgatja _ A  Japan_ lakfs . általában evésnél a két fapálciká.t, De k,_sméretű es europa, szemmel emellett a vendéglőkben min• n�zve n�gyon gyér berendezé. d.enütt megvan a kés, kanál, su. A nálunk cselgáncsverse- v·n ·s nyekről ismert tatami tulaj- i a 1_ • • •  donképpen padlófél@!;éget je- . A l-3:to_?.�tó az aitob'.1n leve
lent. Egy tatami 6 cm vastag ti a c1p0Jet. A tatarrura ,c.53K 
186x93 cm méretű rizsszalma- papucsban, vagy harisnyaban, 
gyékény. Ez képezi a japán zokniban s:z.abad }él(>ni. A ná
lakás padlózatát. Van 3-4-5 lunk sz�ka_.;;� 1?:ave helyetJ 
tatamis szoba. Attól függőel'.I, ci:k.�r nelkuh, �old teá_va; _k1-
hogy hány tatamit helyeznek ná!Jak � vend��et. Keszite�e, 
el egymás mellett. fogyasztasa külon szertartás. 

Kívánom, hogy a tisztelt ol
vasók közül minél többen a 

Tatami  és fapálcika helyszínen ízleljék meg. 

A szobában nincs szék, 
szekrény. Az ágyneműt, ruhá• 
zatot a falba épített szek• 

Gulyás .János 

(Vége) 

A parkban található „A perc 
múzeuma." Fényképek, ruha
darabok, a támadás után fel· 
lelt tárgyak emlékeztetnek a 
borzalmakra. Az ajtóban meg. 
kérdezik: milyen nyelvű, 
nvalcba akasztható magneto
fÓnon keresztül kérik az ide-

,---------------------------genvezetést. 

Ázsia legfejlettebb 
országa 

A békeparkban az ember
nelc nehezére esik a kérdezés 
is. Megkongattuk a békeha
rangot, leraktuk a megemlé
kezés virágait, s továbbmen
tünk . . •  

Kommunista szombat az óvodákért 
Madarász Gyuláné, a fe-

rencvárosi pályafenntartási 
főnökség takarítónője május
ban a következő kéréssel ke
reste fel Móri Lászlót, a szak
szervezeti bizottság titkárát ;  

- Egyedül nevelem gyer
mekemet Amíg dolgozom, 
nincs hol, kire hagyjam. óvo� 
dába sajnos, nem veszi/e fel ... 

A jogos kérés gyorsan a bu
dapesti igazgatóság munka
ügyi, srociális és ellátási osz
tályához került és ott az ille
tékesek eredményesen intéz
kedtek. 

a nagyméret(i társadalml 
munkára, amelyben 195 dol
gozó vett részt. Kovács Béla 
szakaszmérnök vállalta el az 
akció megszervezését. Neki is 
köszönhető, hogy a részvevők 
9 munkaterületen dolgozva, 
igen szép eredményeket értek 
el. 1134 munkaórát teljesítet
tek, amelynek értéke 25 532 
forintot tett ki. A társadalmi 
munkát végzőkkel egyetértés
ben a főnökség úgy döntött, 
hogy a kiérdemelt bért fele
fele arányban felajánliák a 
Benczú1· utcai. Illetve a Kere
pesti úti MA V óvodáknak. 

Hirosima központja az atombomba ledobása után. 

Többek között ez a kis tör
ténet adta az alapgondolatot 
l\Ióri László szb-titkárnak, 
Rác Sándornénak. a ferenc
városi 1-es pártalapszervezet 
titkárának. valamint Simon 
Györgynek, a főnökség vez.e
tő mérnökének ahhoz. hogy a 
többJ édesanya érdekében is 
cse!ekedienek. Amlkor szóba 
került, hogy a főnöks-ég dol
gozó] tartsanak kömmunist,a 
szombatot, akkor nJomban ar
ról is döntöttek, hogy a mun
ka ellenértékét felajánlják a 
budapesti MAV óvodáknak. 

Az óvodák vezetői, nevelői 
- amikor megtudták, milyen 
nagy ajándékot kaptak a fe
rencvárosi pálvaf-enntartás 
dolgozóitól - az őszinte mel'(
ha tottságtól s?.in te nereeki � 
szóhoz rein jutottak. Bizonvá
ra a k's óvodások is mei!le
pődnek. mi�n vis'<7..atérnek a 
a nyári szünetről. Mi,rt olyan 
pénzből vásárolt bútorok. já
t�kok, taneszközök várjál
őket. Rmiért vasuta�<->:üle;Jc é� 
azok munkatársai áldozták fel 
szabad idejüket. 

Végezetül néhány sort olya
nokról, amiről talán az ele
jén kellett volna írnom. 

Japán Azsia gazdaságilag 
legfejlettebb országa. 4 na
gyobb és csaknem 1000 kisebb 
szigetből áll. Területe 369 813 

lgy került sor június 22-én S. R. 

1974. JOLIUS 1!1. 

Lázas kor 

Asztalom a kávéház szögletén. 
Az üvegfalon fény szürődik át. 
Kiterítem az újságot elém, 

mint az étlapot -- a politikát. 
Fényszálú, fínom idő-fonalon 
ezer fe�:idat perceim felett, 
s mégis itt ülök, könnyü nyugalom 
ízén élve, mint boldog tétlenek. 

S betű-hadak zúdulnak sejtjeim 
nyugalmára; bekerít hirtelen 
az emlélc, mint városok terein 
a fát a beton, s a fa védtelen. 
- Láttam foglyokat állva és tört€n, 
mint fogpiszkáló fapálcikákat 
tartóba tömve, arcul, előttem, 
ahogy nekifeszülnek a rácsnak. 

Gyufaskatulyám mellett egy halom 
csikk és hamu, kiégve: városok 
feküdtek így, szétdúlva - romon rom -
hol a háború pokla lobogott. 
- S a hidrogéntüz után mi marad? 
Jaj, a világ megt>'.1.kul e lángban, 
a mezők szikké égnek, hol a mag 
élet·ünkért ring most a kalászban? -

Lázas kor ez. terhes háborúkkal, 
mint anyaméh, mely torz gyermeket szil!. 
Az embernek kellene több go-nddal 
óvni, ne nőjön embertelenül. 
Nemcsak a kor ro-ntja idegünket, 
építő gépek harsogó zaja. 
Bennünlc is nyugt.-.ilanabb vér lüktet; 
s eget nyit a rakéták korszaka. 

Pálmafák égnek forró ég alatt, 
fegyverben görnyed a rejtőzködő 
ember; s ahol táborok állanak, 
kerítetlen lesz a szabad jövői -
Arcom a s!lcok fénytörésein, 
fénytörés a béke szívemen. 
Betű-had.:iklcal zúdul sejtjeim 
nyugalmára a történelem. 

Fazekas Lajos 

TÉLI VONATON 
Füstös fülke a nyár: 
bagószagú meleg, 
a tikkadt utasok 
inganak, lengenek. 
Pici kis felhőkké 
bolydult fel a pára, 
s ködöt vont a t:onat 
jeges ablakára. 

Bencze József 

Öregek napja Győrben 
Az öregek iránt érzett meg

becsülés és tisztelet eredmé
nye az összefogásnak az a ne
mes példája. amely lehetővé 
tette a Győr megyei Yasutas 
nyugdíjasok találkozójának 
megrendezését. A szakszei.-ve
zeti bizottságok, az Ara1!y Já
nos Művelődési Ház. Győr vá
rosi tanács swciálpoldtikai 
osztálya anvagi segítségével 
vált valósággi a régen déde-1-
getett terv. a megye nyu((dí
jas vasutasainak megvendége
lése, műsorral való szórakoz
tatása. 

Július 6-án 3:;o, :;i munká
ban megőszült nyugdíjas balla
gott a művelődési húz íe!é-, 
ahol fiatalok fogadták őket. 
Olyan korúak, akih"!lek a ven• 
dégek nagyapjuk. ükapjul, le
hettek volna. Udvarias segí
tőkészséggel nyújtottál, kar
jukat, hogy rátámaszkodva, 
könnyebb l egyen a lépcsőkön 
felmenni. Az idős emberek 

jóleső érz�sel nyugtázták azt 
a szeretetet, ahogyan fogad
ták őket. 

A nyugdíjascsoport' nevé
ben Hajnal Gyula elnök kö• 
szöntötte a jelenlevőket. Be
szédéből a törődés. s a szere
tet érzódö<tt. Egy olyan elnök• 
nek a szavai voltak ezek, alti 
mint nyugdíjas, vállára vette 
a megye öres:ieinek gondját, 
ügyeinek intézését. 

Hajnal Gyula ut.án Peczár 
Tsti:án, a budapesti területi 
bizottsá" titkárhelyettese sz6:t 
az öreg;khez. Biz'o�ította őket 
a szakszei.-vezet gondoskodásá
ról. 

Az a nagy me�iszte1tetés 
él'le al  ünnepelteket. hogy a 
megye két országgyűlési kép
vise1 ője Boguai Gyuláné é'! 
-<ot"ácq László is megjelent 
<örükben. Egyébként mind
két kéoviselő erőteljesen köz
rPműködbtt az e,;:ész ünneP• 
sé,r létrehozásában, megvaló
sításában 

nerek szállítására alkalmas. 
Egy szerelvény tartályainak 
felrakását egyetlen dolgozó 
végezte, emelővillás targoncá• 
val. Egy-egy konténer átraká
sa a teherautóról a speciális 
kocsira nem vett igénybe egy 
percet. A felrakás után, em
beri beavatkozás nélkül, ön
mú.i<ödően rögzítődnek a tar
tályol,. A leemelésnél sincs 
szükség közbeavatkozásra. Az 
emeléssel egyidőben az oldás 
művelete. automatikusan törté
nik. (A konténer-pályaudva
ron is mindenlGi védősisakot 
használ.) 

négyzetkilométer. Lakóinak ,-------------------------------------------. 
száma több mint 100 millió. 

A mú�or ezy rés?ét Békh 
Ferencné vezetésével. a Né
meth László általános iskol:i 
t�nulói 57,ol!!�lfatták. Németh. 
'Iária 8. os"1,ílw1s tanuló me-
1"!! P"!'etettel köszöntöt.te �z 
öregek e-t. A� isko1a énekkara 
rábaközi néryda1okat énekelt, 
majd a ki 0t'!<'hn,;ok kalocsai 
t<í11C<"s gyermekjátékot mutat
tak be. 

. A perc muzeuma' 
A darabáru-szállítás szintén 

magas fokon gépesített. A fef
vevőhelyen egy szállítósza
lagra kerül a csomag. Egy em
ber bemondja a rendeltetési 
útirányt. Egy másik dolgozó 
egy táblázaton benyomja a 
megfelelő gombot. Közben a 
szalag továbbítja az árut, s 
amikor az az útiránynak meg
felelő részhez ér. egy szerke
zet automatikusan lelöki a 
szalagról. Atel!enben állnak a 
megfelelő sorrendbe állított 
kocsik. Az áru tehát a legrövi
debb úton kerül a gyújtóko
csikba. 

Nem mindennapi élményt 
jelentett a Hirosimába tett lá-

Évente átlag 1500 földrengést 
tartanak nyilván. Vasútháló· 
zatának hossza 28 OOO kilo
méter. A vonalak egyharma
da villamos[tott, a többi Die. 
sel-üzemű. Ipari termelése a 
tőkésországok között is előke
lő helyen áll. Az ipar adja 
a nemzeti jövedelem közel 50 
százalékát. A II. világháború 
óta jelentős a külföldi tőke 
beáramlása. A gazdasági élet
ben a monopóltőke játszik ve
zető szerepet. A behozatal 66 
százaléka nyersanyag. Kivite
lük 85 százaléka készáru. 

Allamszervezete aJkotmá• 
nyos monarchia, császárság. A 
császárt az 1947. évi alkot
mány megfosztotta addigi telj. 
hatalmától. A törvényhozó ha
tahnat a kétkamarás kong
re1<SZus gyakorolja, amely a 
467 tagú képviselőházból és a 
256 tagú tanácsok házából áll. 
A szavazati jog 20 éves kortól 
kezdődik. Kiterjed a férfiak
ra. nőkre egyaránt. 

Az alsófokú oktatás ingye
nes. A tankötelezettség 6 éves 

Találkoztak ötven év múltán 
Pár soros hír adta tudtul la

punk legutóbbi számában, 
hogy a MAV Tisztképző Inté
zet 1924-ben végzett hallgatói 
50 éves találkozót tartanak, a 
Keleti pályaudvar Utasellátó 
éttermének különtermében. 

Kíváncsian mentünk el a 
találkozóra, ahol legelsö meg
lepetésünk az colt, hogy a fél 
évszázados találkozó részvevői, 
akik közül - mint kíderiilt 
- a legfiatalabbak is köze
lebb va,mak a 80-hoo, mint a 

70-hez, milyen jókedvűen, ma
gabiztosan ülték körül a fehér
asztalt, jóízűen fogyasztottál, 
diétásnalc legkevésbé sem lát
szó vacsorájukat, és a viszont
látás boldog örömével csendí
tették bssze poharukat. 

Csak, amikor névsoroll:a
sásra került sor és egy-egy 
név elhangzásakor a szólított 
helyett barátja, flagy �en 
csak sorsánalc tudója, hírmon-

dója válaszolt:  ,,meghalt", 
„nem jöhetett, beteg", ,,nem 
tudom, mi van vele" - borul
tak el a telcintetelc éJ! rezig
náltan állapították meg, hogy 
bizony alaposan megfogyatko
zott az 1923-24-ben t:égzett 
évfolyam „állománya". 

A 30 meghívottnak - eny
nyi pontos cim állt rendelke
zésre - alig több, mint a fe
le, 16 évfolyamtárs jött össze. 
(A negycenéves találkozón 
még hetvenen t:oltak.) De 
amikor befejezódött a szám
bavétel, különösen pedig, ami
kor Keszthelyi Béla, a találko
zó rendezője felolvasott né
hány levelet, amelyeknek írói 
nyomós olclral lcimentettélc ma
gulcat elmaradásukért, végül 
pedig, amikor összeszámolták 
a hírmondók áltat bejelentett 
életjeleket, nyomban 25-30 
évfolyamtársról derült ki tel
jes bizonyossággal, hogy még 

mindig a fél évszázados vasúti 
tiszte/e „állományába tartoz
nak". 

Különösen nagy volt az 
öröm és a büszkeség, amikor 
a távolétet igazoló egyilc le
vélből az derült ki, hogy író
ja azért nem jöhetett el, mert 
jelenlegi vállalatának több 
vasúti kocsirakományú ter
mékét leellett elkísérnie ren
deltetési helyére, lévén a szál
lítási ügyek intézője. Hozzá 
is fűzte magyarázatképpen: 
.,Ha lemondanám ezt a meg
bízatást, számottevő anyagi 
t,eszteség érne, i:zt pedig nem 
engedhetem meg magamnak.'' 

A büszke öröm, amely ezt 
a magyarázatot kísérte, annak 
a ténynek szólt, hogy a fél év
százada végzett vasúti tisztek. 
-noha már nyugdíjasnak sem 
tegnapi gyerekek, csaknem 
valamennyien dolgoznak, hasz
nosan, vasutas-szivvel, fegyel
mezetten, ahogyan a vasúti 
szolgálatban annak idején 
megszoktál,. 

(sz. f.) 

EzuUn 'Més::áros Józ.!ef, a 
mesrve nívódíjas költóie h�
!"om ver"'�n�k f'-l r,,l')nr.'á�::iv,:),l 
t'S?fs.1te meg a ielPnt„vókPt. 
Flf>fei"76sü' ;i műveló'lési hóz 
•�rs,a<tánr klubia mod„m tán
cokból adott bemutl'ltót. 

A műsor ut.án me<!indult a 
b<>07élgP1és. ,az emlék<>k. a 
múlt felidézésére. Közben 
szólt a cii:Jányzene, s a reked
tes torkokból elő-elő tört e<!:<"• 
e,rv magys� nóta. ami pilla
natokra visszahozta a muskát• 
l!s ablakok emlékét. Este 'tíz 
órakor oszlott szét a társaság, 
szívükben kedves emlékkel,' 
ami bizonyosan bearanyozza 
egy időre napjaikat. 

Tóbiás Cél■ 

, 
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'AZ UTASOK GYAKRAN KÉRDE ZIK : 

Meddig kell még a piszkos 
személyszállító vonatokon utazni? 

Mintha minden induló vo
nat, a kocsik alatt dolgozó mű
szakiak, a hosszú tömlőket hú
zogató ·víztöltőJ< és a nyüzsgő 
utasok demonstrálni akarnák, 
hogy a menetrendváltozás utá
ni heteket élik a Keleti pálya
udvaron. 

Péntek este van. Akaratla
nul Is a kocsikra irányul ér
deklődésünk. A csarnok 1. vá
gányán álló Lillafüred expressz 
egyik kocsijának peronján va
lóságos tócsát képez a W. e.
bői kifolyó víz. Az 5155-
2047--0052. sz. kocsi oldalán 
valamilyen korábbi, az abla
kon át kiöntött étel nyomai 
láthatók. Az 5155-20-41--028. 
sz. kocsi W. C.-je piszkos, aj
taja nyitva és a korábban gon
dosan elhelyezett egészségügyi 
papír szétszórva hever a pad
lózaton. Az utasok csikkek, 
papírdarabok között ácsorog
nak a folyosókon. Aztán vil
lan a jelző. A vonat lassan 
megindul. Az a_itók tárva. 
Jegyvizsgáló sehol. 

Csak az idójárás . .  : 
A külső harmadikon ál!ó 

sülysápi vonat külseje kevés
bé, a belső részei viszonylago
san tiszták. A Bd-at 5852. sz. 
kocsiban nincs víz. A külső 
első vágányon álló isaszegi vo
nat arra enged következtetni, 
hogy csak az idójárás, a „nagy 
kocsimosó" gondozza. A nagy
kátai vonat is kezeletlen. A 
csarnok ötödiken álló mente
sitő vonatokhoz víztöltőt kér
nek. 

Mt1szak.váltás közeledik, 
ezért az elosztóban találunk 
néhány dolgozót a takarító
brigádból. 

Szelei Mihály 24 éve kocsi
tisztitó. Talán azóta látja a hi
bákat, a szolgálat mostoha kö
rülményeit és ki tudja miért? 
- mégis maradt és csinálja 
naponta újból és újból. Kezé
ben a bádogvödörrel és rongy
g_val járja a szerelvényeket, és 
amire idejéből és erejéből te
lik megteszi. Nem rajta és 
munkatársain múlik a kocsik 
tisztasága. 

szortosoknak nívü1111e a ko
csik tisztasága. Az igazgatóság 
is ellenőriz bennünket, de ettől 
még nem lesznek tisztábbak a 
kocsik. Munkáskéz és gép kell 
ide. A korábbi években keve
sebb volt a vonat és több az 
ember, most több a vonat és 
kevesebb az ember. A számok 
mindent elárulnak . . .  Egy 
utántisztítás normája 18 perc, 
kistisztításé 45, a nagytisztítá
sé pedig 96 perc. Ha egy 
4 tengelyes kocsira 45 per
cet számolunk, egy műs7..akban 
16 kocsit, azaz másfél vonatot 
tud egy ember megcsinálni. 
Tehát 11 ember, ha lélegzetvé
tel nélkül dolgozik is 16-17 
vonatot tud csak megtisztítani. 
Gyakorlatilag minden ötödik 
kocsit. 

Kevés a tartalék kocsi 
A Lillafüred expressznél ész

lelt rendetlenség például abból 
származott - és ez gyakori 
eset -, hogy az egyik kocsi 
meghibásodott és a csereko
csit, a pótlást a műhelyből 
hozták. Ezek az események ál
talában a vonatok indulása 
előtt történnek, amikor már 
nincs idő újból tisztogatni, de 
nem is lehet, mert az utazó
közönség megrohanja a csere
ként betolt új kocsit. Réai 
bajok ezek, amelyeken csak 
elegendő tartalékkocsival le
het segíteni. De kocsihiány az 
oka annak is, hogy a forgal
mi szolgálat az éjszaka folya
mán kitisztított vonatokat, ne
vezetesen a 402-es és 5802-es 
szerelvényeit - kényszerítő 
szükségből - Isaszegre vagy 
Pécelre küldi egy hajnali for
dulóra. Amikor ezek a vonatok 
visszajönnek, már piszkosak. 
Nincs idő újból tisztítani, te
hát piszkosan mennek tovább 
útjukra. Baj van a víztöltéssel 
is. Főleg reggel, mert akkor 
indulnak a belföldi és nemzet
közi expressz vonatok. Az a 
két-három víztöltő képtelen 
35-40 kocsit feltölteni. Ilyen
kor a helyi vonatok rendsze
rint víz nélkül maradnak. 

- Napról napra kevesebben 
vagyunk - jegyzi meg Farkas 
Istvánné, aki szintén régi dol-

gozó. - Ki ;ön ide ezért a 

pénzért? Ki vállal ma 9-11 

forint közötti órabérért ilyen 
nehéz és piszkos munkát? Ha 
jön is egy-egy fiatal, csak né
hány hetet tölt itt. Ma nekem 
csúsztatnom kellene, de nem 
lehet, mert nincs ember. 
Egyébként is jobb lenne, ha 
kifizetnék a túlmunkát. Azért, 
hogy majd lecsúsztathatom, 
nincs semmi kedvem magamat 
agyondolgozni. 

Sürgós intézkedésekre 
van szükség 

Jól tudjuk, vannak nehézsé
gek. De állandóan arra hivat
kozni, hogy nincs munkaerő, a 
könnyebb megoldás. Jobban 
érdekeltté kell tenni, vagy 
mondjuk ki bátran, jobban 
meg kellene fizetni azokat, 
akik vállalják ezt a munkát. 
Mert nagyon érdekes ám, a 
műszaki kocsiszolgálatnál 
nincs létszámhiány az irodák
ban, de ott igen, ahol a mun
ka nehezét végzj k. 

A jelenlegi állapotokon sür
gősen változtatni kell, mert az 
utasok joggal kérdezik:  med
dig kell még a gyorsvonatokon 
is piszkos kocsikban utazni? 

At kellene venni egy-egy 
külföldi módszert. Ragyogóan 
tiszták a nemzetközi forgalom
ban közlekedő szovjet kocsik. 
Példásan tiszták az osztrák, a 
svájci, a francia és az olasz 
vonatok. 

Külföldön a gyorsvonatok 
mellékhelyiségeiben „gyakori" 
a melegvíz. Mindig van s-zap
pan és törülköző. Róma Ter
mini pályaudvarán 5-6 va
saltnad_rágos vasutas v1szt a 
hátán a lakkozott létrát és ra
gyogóra mossa a vonatok ab
lakait. A spanyolok is sokat 
adnak a vonatok tisztaságára. 

Ami n vonatok tisl'tasá�át 
illeti, a többi budapesti pálya
udvaron sem különb a helyzet, 
sőt vidéki viszonylatban -
egy-két kivételtől eltekintve 
- talán még rosszabb is(?l Ez 
nem lokális probléma . . .  Nem 
is csak igazgató.�ági. ügy, sok
kal több annál. Egy biztos, va
lamit tenni kell! 

1 Gergely József 
1950-ben egy-egy túrban 82 

tmber dolgozott a kocsik tisz
tltá$án, ma 22 ember - mond
ja -. Ez is csak papíron van 1---------------------------



így, mert 4 söprögető, 1 poro
ló, 2 W. C.-tisztogató. 1 után
néző és 3 külső tisztogató van 
szolgálatban. A többi csúsztat, 
beteg vagy szabadságon van. 

Négy asszony és egy férfi 
Pesti István csoportvezető, 

aki 1937 óta - kisebb meg
szakításokkal - felelőse a 
kocsik tisztaságának, így be

Szombathelyen szertári brigád nyerte 

a terülJti döntőt 

szél gondjaikról : 
- Csak vegetálunk. nyen 

feltételek mellett nem lehet 
tisztességes munkát végezni. 
Pedig vezetőinknek és a re-

Szombathelyen, a MAV
igazgatóság tanácstermében 
június 20-án rendezték meg az 
igaz&atósághoz tartozó szocia
lista brigádok szellemi vetél
kedőjének területi �öntőjét. 

Utazós elött és utazós után 

ÉDESSÉGET, 
.,. .,. 

AJANDEKOT, 
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 

Vas, Zala, Veszprém és Győr
Sopron megye vasutasbrigád
jainak középdöntőiből a tapol
cai pályafenntartási főnökség 
Batsányi, Szombathely állomás 
Kossa István, a tapolcai von
tatási főnökség Zalka Máté, a 
szombathelyi TBFF Saturnus, 
a szombathelyi szertár Üzem
viteli és az igazgatósági köz
pont Baross szocialista bri
gádja jutott tovább e vetélke
dőre. 

Az öttagú brigádok először 
szakmai kérdésekre válaszol
tak, általános vasúttörténeti és 
a kollektív szerződésbeli isme
reteikről, valamint a vasúti 
munkavédelmi óvórendszabá
lyokról adtak számot. 

Ezután a részvevőknek vers
idézeteket kellett felismerniök, 
majd kulturális kérdésekből 
összeállított szellemi totóval 
folytatódott a játék. Ezt követ
ték a sportkérdések. 

A vetélkedéí harmadik sza
kaszában a politika, a ma
gyar és nemzetközi munkás
mozgalom témaköréből össze
állított kérdésekre kellett vá
laszolniuk a brigádoknak. 

A szombathelyi szertár 
üzemviteli, a tapolcai pálya
fenntartási féínökség Batsányi 
és a szombathelyi TBFF Sa
turnus szocialista brigádja ér
te el a le!(jobb eredményt. Az 
országos döntőn a szombathe
lYI igazga •óság területén dolgo
zó szocialista brigádok képvi
seletében a swmbathelvi szer
tár Üzemviteli brigádja vesz 
részt. Ta,:!jai : Jákfalvi Zoltán
né. Szombath Györgyné, Né
methi Gutiláné, Vámos Lász
lóné és Kassai Tibor. 

Káldi Judii 

" A vasutas képzőművészeti körök 
egyre jobba n betöl t i k h ivatásukat" 

Szabó Antal főtitka.r nyttotta meg a vasutas képzőművészeti kiállítast 

A vasutasn,api rendezvények 
évek óta a vasutas képzőmű
vé=eti kiáll.í tás megn}itásá.val 
kezdődnek. A sorrendben 
XXIV. tárlaitot július 11--én, 
ünnepélyes külsőségek között 
nyitották meg Budapesten, a 
vasutas-szakszervezet Nép szín
ház utcai képzóművésreti isko
lájában. 

A VaiSUtasok szép Iránti ér
deklődését felkelteni, fokoz
ni, ízlését fejleszteni hívat.ott 
kiállitás évről évre fejlődik, 
mert mtnd több tehetséget so
rakoztat fel. Az idei tárlatra 
az előző ével<hez viszonyítva 
számszerűleg kevesebb fest
mény és 57.0bor érkezett u.,ryan 
be, az allcotások rnűvé.,--zi szín
vonalát azonba.n magasabbra 
értékelte a 7JSÜri. mint az elő
zókét. Ha,tvanhárom festő 308 
festményt, 21 grafikus 100 gra
fikát, 21 szobrász 71 szobrot. 7 
iparművész különféle iparmű
vészeti tárgyakat küldött be, 
ezekből a neves, hivatásos mű
vészekből álló bíráJ.ó bizottság 
74 festményt, 45 grafikát, 33 
swbrot és 4 iparművészeti tár
gyat Javasolt kiállításra. 

A gazdag anyagból álló tár
lat me$1yitása alkalmából 
Szabó Antal főtitkár mondott 
beszédet. Jelen volt a megnyi
tón Urbán Lajos, a MA V 
vezériga,,l(atója, a szakszerve
zet és a vasút számos vezetője. 
A főtitkár kijelentiette: a szak
szervezet úgy értékeli, hogy a 
vasutas ké>:Jzómiívészeti körök 
szépen fejÍődnek és egyre in
kább betöltik azt a rendelteté
süket, amiért létrehozták és 

fenntartják őket. A szaiks7..er

Szabó Antal főtitkár átadja a jutalmat Bém ' Valériának 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

szabadult magyar nép, közte a 
vasutas dol.gozók megváltozott 
életét, szocializmust építő szor
gos munkáját, elért eredmé
nyeit a képzőmüvészet eszkö
zeivel ábrázolják. A szakszer
vezet mind erkölcsileg, mind 
anyagíl,ag a legmesszebbme
nően támogat minden ilyen 
törekvést. 

A főtitkár e'Llltán megkö
szönte a körök tamárainak és 
tagjainak munkáját, majd át
adt,a a szakszervezet elismeré
sét a díjazott festmények, 
szobrok, i,'.'arművészeti tárgyak 
alkot.óir--,1. .. 

A kiállítók: közül díjazásban 
részesült Benkő József, Bém 

Valéri.a, Böde Ferenc, Bura! 
István, Czikora László, Czine
ge István, Csül�ög Júlia, Fe
kete Emese, Pataki Miklós, 
Ruttkai Sándo-r, Szántó Mar
git, Szilágyi Frigyes, Tuschák 
Gabriella. A vasutasok szak

szervezete különdíját a vas
utasok megvált.ozott életének 
ábrázolásáért Veréb László 
„Vasúti átjáró", J,'arkas Antal 
„Mozdony" és Ruttkai Sándor 
„Allomásfőnök" című műve 
kapta. A kiállítás rendezéséért 
jutalomba,n -részesült Kirchma
yer Károly szobrászrnűvész-ta
nár és Benedek György festó
tanár. 

Sz. F. 
vezet nem sajnálja a rájuk :------------------------
fordított munkát, fáradSc"igot és 
anyagi eszkÖ7..öket. mert úgy 
érzi, hogy ezrei nemes célt 
szolgál. 

Kertészek vetélkedője 
Szabó Anfal főtitkár ezután 

a fel.s-z.abadulás 30. évforduló
jára a párt XI., valamint a 
vasutas-szakszervezet IX. 
kongresszu-s4ra hívta fel a fi
gyelmet. Hangsúly<>?:ha, hogy a 
szakszervezetnek sok tenniva
lója va.P annak érdekében, hogy 
a vasutas dolgozók aktiv rész
vevői legyenek a nagy évfor
dulónak, a kongresszusok tisz
teletére rendezett ünnepségek
nek. 

- Szeretnénk, ha képzőmű
vészeti köreink tanárai és tag• 
jai 1,,alamennyien aktív része
sei lennének az ünnepségek 
előkészítésének, lebonyolításá
nak. Tudjuk, nehéz dolog amit 
kérünk, de bízunk a képzőmű
vés'reti körökben. Meggyóződé
sünk : mindent megtesznek 
azért, ho.!zy a jubileumi évfor
dulók tiszteletére rendezett 
kiállításon több olyan alkotás
sal találkozzunk. amely a fel-

A MAV Epületfenntartási 
fi'őnökség négy kertészete - a 
kőbányai, a rákospalotai, a fe
rencvárosi és a hatvani - so
kat fáradozik azon, hogy szép
oé varázsolja a vasúti szolgá
lati helyek parkjait, az intéz
mények, hivatalok irodáit. Az 
állomások parkjaiban pompá
zó virágokat gyakran megcso
dálják az utasok. A különböző 
vasúti rendezvényeken is ott 
szorgoskodnak a kertészek, 
hogy virágaikkal széppé vará
zsolják a rendezvény dísz
emelvényét, elnökségi aszta
lát. 

Az idén először vetődött fel 
a kertészeket irányító vezetők 
körében az a gondolat, hogy a 
virágkötészet mesterségében is 
próbára tegyék ügyes kezű 
kertészeiket. A versenyt július 
10-én rendezték, önkéntes 
alapon, a kőbányai kertészet
nél. A négy kötészettől 14-en 

1:ettek részt és mindenkinek 
négy feladatot kellett megoL
dani. A versenykiírás szerLw.t 
egy szabadon választott kem
pozíciót, egy menyasszonyi 
csokrot. egy alkalmi váza- vagy 
táldíS?.Ítést · és egy kegyeleti 
megemlékezést kellett virá
gokból kialakítani. 

A zsun elnöki tisztét 
Fekete Lászlóné, a FŐ
KERT nemzetközileg is elis
mert virágkötője látta el. Az 
összetett versenyben Dudás 
Lajosné (Kőbányai kertészet) 
munkáit értékelte legjobbnak. 
A zsűri három második és hét 
harmadik helyezést ítélt még 
oda a verseny részvevőinek. 
Második helyen végzett Kap
csos Gusztávné (Kőbányai 
kertészet), Kalmár Il:va és Szi
lágyi Zsigmondné (Rákospalo
tai kertészet), harmadik Za
rándi Lajosné és Simó István-
11é (Kőbányai kertészet). 
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Függőleges, 1. E telt !zeslt. 1. 
Búzát is tartanak benne. 3 . . . .  er, 
mfu;zer a vizpárolgás mérésére. 
4. Vilnyusz régt neve. 5. Kimon• 
dott betű, 6. Mezőgazdasági szer
szám. 7. Skálahang. 8. Latin 
könyvkiadó. 9. Zónákban. öveze
tekben elrendezett. 10. Békapo
rontyok. u. Termelőszövetkeze• 
tek Orszáijos Tanácsa. 12. A szak„ 
sz�rvezetek Jelentős feladata. 16. 
Mint a 22. víz�zintes. 17. A nem
zetközi s.fszövetsé� trancta nevé
nek rövidítése. 21. A rakéták orr
rés,.ének kialakításánál szokásos 
görbe. 23. Fémes elem. 25. A nye
sö. 27. Bibliai név (ék. hiány). 
28. Az Atlasz-hegységben élő ma
jom. 29. Klkzet. vidék, kerűlet. 
Sl. �Iadza�bao varL 33. Vas me
gyei község. 34. Közép-euróoai 
Kupa. 41. Lakom.a. 43. Nemzet-
köZl Olimpiai Bizottság. 44. Pid 
lkerszava. 46. Vissza : vulkanizá„ 
lAshoZ használt iitumilapocska. 47. 
Kellemetlen szaeű hajkenöcs Cék. 
hiány\, 49. Végtelenül mulatott. 
50 Lándzc.ával feloe;1:erelt lovas ka
tona. 52. N-el a vé�én élő anva�
ból származó. 53. Régi sűlymér
ték. 54. Men:vasszonv. 55. Vissza : . . .  um. d1csöftés. ma�asztalás. 61.. 
N. R. F. 62. Helyhatározó. 64. 
Amerikai helyeslés. 66. Allatl lak
hely. 67. A1. arzé'! vegyjele. 

BekOll!end6, vizs71ntes t. & 
fü�gőleges 12. BekUJdésJ batár„ 
ld6 : 1974_ au�ust:tus 10. 
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vek telJesHése. Az eszközök jobb 
kihasználása. 

l!:gy-e�y kl!nyvet nvertek u 
t974. évi 12. számunkban me�Je„ 
fent keres7trettv�ny helye, me�-
te_ftéséért: Ambrus Júl1a. 37�9. Se
rényfalva. Ferencztk lm réné. 3100„ 
Sal�óVtri:in. Szert.1rfőnök�ée:. Ha„ 
va91 Mónika. 4400. Nvfrei?yhth,i. 
NH u. 11/b. Szabó Tóz�ef'. 3!i�. 
Mi!';kolc, Ti57qi ou. Pf. 201. R---
VéS7 László, !623. Tuzsér, Szovje& 
tit H. 
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VA SUTA SNAP '74 Mozdonyvezetők, figyelem ! 

Vidámság, ,,meleg hangulat" Levél a Német Demokratikus Köztársaságból 

a B VSC Szőnyi úti sporttelepén 
A Budapester Rundschau szerkesztőségén keresztül kaptult 

az alábbi levelet egy NDK-beli Diesel-mozdonyvezetőtől : 
- Egy nap Debrecenért. A 

városi pártbizottság kezdemé
nyezésére a tanács és a Haza
fias Népfront Városi Bizottsá
ga által meghirdetett ,.Egy nap 
Debrecenért" mozgalomhoz a 
vasuta&ok is csatlakoztak. Egy 
napi bérüket ajánlották fel 
egy óvoda ép!téséhez. Az ösz
szeget 433 310 forintot már be 
is fizették a mozgalom szám
lájára. 

Mintha az időjárás is a 24. 
'Vasutasnap tiszteletére fordult 
volna jobbra: július 14-én va
sárnap megérkezett az igazi 
nyár, a kánikula, s ország
szerte 30 fok fölé emelkedett 

„Jó néhányszor jártam már Magyarországon családommal 
együtt, és nagyon sok kedves, barátságos emberrel találkoztam, 
akiket nagyon megszerettem. Sajnálom azonban, hogy soha 
nem sikerült olyan vasutassal, föleg mozdonyvezetővel össze
ismerkednem, akivel németül beszélgethettem volna. Vannak 
pedig bizonyára olyan magyar vasutasok, akik szívesen kicse
rélnék szakmai tapasztalataikat levélben, Illetve személyesen, 
német kollégákkal. . 

ll hőmérséklet. Ez rányomta 
bélyegét a kulturális és sport
ilnnepségekre Is. A BVSC 
Szónyi úti sporttelepén. ahol 

Én 28 éve dolgozom a DR-né), a Német Allamvasutaknál, s 
44 éves vagyok. Van egy hűszéves fiam, aki jelenleg még 
egyetemista. Nyári szabadságomat - július második felében -
ismét Budapesten kívánom tölteni. Lakásom biztosítva van, te
hát szállást nem igénylek. Várom tehát németill beszélő ma
gyar vasutas levelét." - A vasutasnapi ilnneps!

gek keretében július 13-án ün
nepélyes külsőségek között 
leplezték le Landler Jenő 
mellszobrát Kunszentmiklós
Tass állomás parkjában. A 
szobor Páli Lajos szobrászmű
vész alkotása. Elkészítéséhez 
az állomás dolgozói te rsadal
mi munkával járultak hozzá. 

a központi ünnepség zajlott, 
jó néhányan fürdőruhába öl
töztek, mások az úszómedence 
szélén üldögélve, lábukat a 
vízbe lógatva kerestek enyhü
lést, s úgy nézték végig az 
esztrádműsort. Sokan az Utas
ellátó büféinél pótolták a nagy 
folyadékveszteséget, sörből és 
üdítő italokból újabb és újabb 
szállítmányokra volt szükség, 
mert az eredeti mennyiség ha
mar elfogyott. A vidámság, 

10. nevetés, s „meleg hangulat" 
jellemezte az idei vasutasna
pot. 

mérkőzésekkel iirvendeztették meg a nézőket a nemzetközi 
női röplabdatorna résztvevői 

(Tenta Gyiirgy felvétele) 

C S A LÁ D O K  

V ÍZ N É L K Ü L  

Szár állomáson a 42. számú 
őrházban lakó családok már 
két éve nékülözni kénytelenek 
az ivóvizet. Még a tisztálko
dáshoz is a távolabb lakó 
szomszédok segítik ki őket 
vízzel, bár azok is szűkében 
vannak e szükségletnek. 

Az egész napos program 
délelőtt 10 órakor kezdődött 
- sportrendezvényekkel. A 
röplabdapályán négy csapat 
mérte össze tudását: a BVSC, 
az MTK, a Spartacus nöi röp
iabdásai, valamint egy osztrák 
nöi csapat, a Post SV Wien. 
Ez utóbbi lett a győztes. 

fegyverekkel harcoltak egy- Hlatky Lászl6 duóját, Szuhay 
mással, mintha vérre menne a Balázst, Vámosy Jánost és 
bajvívás, csattogtak a buzo- Zárai Mártát, Urbán Katalint, 
gányok, és kardok, s a többi Bo;tor Imrét. Amikor dr. He
középkori harci eszköz. gedüs János bekonferálta Fe!-

A kicsinyekről sem feled- földi Anikót, nyomban kitört 
keztek meg a rendezők, akik a taps. Később kiderült, hogy 
már három hónappal koráb . az előlegezett bizalom nem 
'>an megkezdték a felkészülést volt hiábavaló, eredeti előadó 
:i vasutasnapra. Délután két egyéniség, .,Roma-nyelvtan
\rakor bábműsor kezdődött, s órát" tartott a közönségnek. 
a gyerekek hol álmélkodva, vagyis a cigány nyelv szavai
hol harsány közbekiáltásokkal ból ,,komponált" furcsa mon
követték az eseményeket, mi- <latokat. A músort Gál Gab
ként járnak túl a ravasz róka Tiella és Madarász Katalin 
eszén az erdő vadjai. énekkettős zárta. 

A nagy, .,monstre-műsor" Nemcsak a nap heve, ha-

Miután két évvel ezelőtt a 
tisztiorvos lezáratta a vasúti 
kutat a víz élvezhetetlensége 
és magas nitráttartalma 
miatt, kérvényben fordultunk 
a budapesti vasútigazgatóság 
II. osztályához ;  majd az állo
másfőnök is többször továbbí
totta panaszunkat az illeté
kesekhez. Am nemhogy in
tézkedés történt volna, még 
csak t:álciszra sem méltattak 
bennünket. 

Most ezúton kérünk segítsé
get. 

Az őrházban lak<1 tíz dolgo
zó és gyermekeik nevében : 

Major József 

Halálozás 

délután háromkor kezdődött, nem az izgalmak is hozzájá
s háromnegyed hatig tartott. rultalt a forró hangulathoz. A 
Az úszómedence lelátója tel- műsor végén a konferanszié 
iesen megtelt, s nézők, dacol- felbocsátott egy léggömbcsok
va a tűző napsugarakkal, a rot, amelyre ráerősítették a 
hőséggel. végignézték a „min- vasutaszászlót, s egy borfté
ienki kedvére" mottóval meg- kot. Megtalálója, bárhol is Tragikus hirtelenséggel, viirat

rendezett előadást. �rdemes szállnak le II léggömbök, IanuJ elhunyt Parti József nyugdi• 
Jas1 a vuutas-szakszervezet volt 

volt, hiszen kellemes szórako- küld;e be a borítékot, s érté- munkatársa. l,;özvellenül a felna
zásban lehetett része minden- kes ;utaimat kap _ mondta. badulás után kapcsolódott be a 
1<inek. Először az énekkarok Am a szeszélyes szél előbb szakszervezell m-0zgalomba. Nyug
'éptek a közönség elé: a ceg- díjba vonulásáig a szakszervezet
lédi. cealédberceli, a dunake- egy villanyvezeték.nek, majd ben, különböző felelős beosztások
szí és a Központi együttes. egy nyárfa ágaihoz sodorta a ban tevékenykedett. Aldozatos 
Mindegyik kórus rászolgált a léggömböket. Amíg ki nem munkássága során mindenkor a 

ta�ra, előadásult szép volt. szabadították, s útjára nem dolgozók érdekelt képviselte és 

b • Intézte azok !lgyes-ba.jos dolgait. 
Itt említhetjük meg a Törek- ocsatották a küldeményt, szá- A munkásosztály soraiból vált 
vés Táncegyüttest és zeneka- zak és százak izgultak sor- azok képviselőjévé, s halálilg hü 

rát is, akik szintén megérde- sáért. maradt osztá!Yáh<>z. A legnehezebb 
Időkben Is szilárdan kitartott a 

melten arattak sikert. S végül 6 órakor követke- szocializmus ügye mellett, 
Széki Sándor énekel Az esztrádmt'fsor további ré- zett a még nagyobb Izgalmat Temetésén, a i,avatalnál Végh 

A kispályás néíi labdarúgó- szében országos hírű és ran- ígérő esemény : a BVSC-Bécs Ferenc, a trudapestl ter!lletl bl

mérkőzéseken ugyancsak négy gú művészeket láthattunk. Ostbahnhof labdarúgócsapatok zottság elnölie búcsúztatta. Az 

együttes szerepelt: az Északi Széki Sándor operaénekest. a mérkőzése, melyet 5:2 arány- �::::, !"::�e=�!���ts�:e;ta�:: 
járműjavító, a BVKH, az Utas- már elmaradhatatlan Hacsekef ban a BVSC nyert meg. tok és a lakóterület képvlseleté-

ellátó és a MA V Kórház csa- és Sajót, Kibédi Ervin és 
ben vett végsö búcsút az elhunyt-

patai. Közülük az Északi jár-
Í 
_______________________ P_

.
_'_• ___ tó_i_

. 
-----------műjavító lányai kerültek ki 

győztesen. Sok nézője volt a 
kispály.,ás labdarúgó-bajnok
ság budapesti döntő mérkőzé
sének is. amelyet szín tén az 
Északi járműjavító csapata 
nyert meg, s így bejutott az 
országos döntőbe. (A Vasutas
szakszervezet által meghirde
tett bajnokságon 600 együttes 
vett részt, szeptemberben lesz 
az országos döntő.) 

Az MHSZ rádiósai ugyan
csak kitettek magukért. Jó
előre felverték sátrukat az 
uszoda egy kis füves terüle
tén. s működésbe hozták rö
vidhullámú rádióállomásukat. 
A BVSC-pályáról három ál
lomásról. a Dunakeszin, a 
Széchenyi-hegyen és a Ba;csy
Zsilinszky úton levő rádiós
társaikkal folyamatosan üze
netet váltottak, s estig csak
nem félezer külföldi rádiós
partnerrel teremtettek kapc-so
latot. 

Egész nap tartott a kispus
kalövészet, amelyen ez alka
lommal bárki részt vehetet.t. 
Volt is sok vállalkozókedvű 
fiatal, aki kihasználta a kínál
kozó alkalmat. Naqy érdeklő
dés kísérte a 4x400 méteres 
fegyveres váltófutást, az ejtő
ernyősök földi bemutató;át is. 
(Megmutatták, hogyan kell 
szakszerűen összehajtogatni a, 
ernyőt, s a �mia�ztalon gya
'korlatot mutattak be.) · A2 
úszómedencében ezúttal rádió
irányftású hajómodellek úsz
káltak, a •nézők - különösen 
a gyerekek -, nem kis örö
mére, majd a könnyűbúvárok 
be�utalóia követk€zett. trdP
kesséits7;\mha ment az MHSZ 
Zrimri Miklós Haditorna klub
jának Játvánvos produkciója : 
korhű ruhákban, korabeli 

Nemzetközi tekeverseny Szolnokon 
A magyar női vasutas-válogatott harmadik helyen végzett az USIC-bajnokságon 

A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség (USIC) meg
bízásából, a Vasutasok Szalt
szervezete rendezésében, Szol
nok<m, a Szolnoki MA V tek�
csarnokában került sor az \7. 
nemzetközi vasutas nöi teke
ba;nokságra. A verseny egész 
!égköre, tartalma igazolta Gu
lyás Jánosnak, a szaltszervezet 
titkárának, az USIC alelnöké
nek köszöntő szavait :  ,,Bizto
sak vagyunk abban. hogy ez a 
versenysorozat Is ú; barátsá
gok forrása lesz és híven szol
gálja azt a jelszót, amelyet a 

Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség 1.946-ban zászlajá?'.a 
tűzött: a sport révén köze
lebb hozni egymáshoz a vas
utasokat, a népeket nemzete-
ket". 

' 

JúniUs 28-án 8.15 órakor a 
részt vevő csapatok - Auszt
ria, Bulaária, Csehszlovákia, 
Lengyelorszdg, • Jugoszlávia, 
NSZK, NDK, Románia és Ma
gyarország - felvonulásával 
kezdetét vette az eseménySoro
zat, amelyen Szolnok megye és 
Szolnok város párt és állami 
vezetői is jelen voltak. Az üd
vözlő beszédek és himnuszok 
elhangzása után a sportinduló 
ritmusára elvonultak a csapa
tok az elnökség előtt; maid 
mee;kezdódtek a CS3]33tverse
nyek küzdelmei. 

A Szolnoki MAV Sportegye
sület űjjávarázsolt automata 
tekecsarnokában késő estig zú-

, 

Gulyás János és Otto Ködel átadják a díjat a második helye-
zett osztrák csapat vezetőjének 

gott a biztatás kilenc ország (Ausztria) 840, 3. Atilovic (Ju
nyelvén. A nap legjobb ered- goszlávia) 831 . . 8. Nagy Gá
ményét a magyar Nagy Gá- borné 808 . . .  12. Tóth Katalin 
borné érte el 422 fával. 797 , . .  15. Medgyesi lstvánné 

Másnap, június 29-én 9 óra- 779 • . • 17. Bács Imréné 772 fá
kor · léptek pályára a csapat- val 
V€rseny során legjobban sze
replő versenyzők kétszer tizes , 
csoportban. A magyar verseny
zőknek a folytatás sajnos nem 
sikerült és így szerényebb he
lyezésekkel kellett megeléged
niük. A csapatversenyt egyéb
ként Románia nyert.e 2451 fá
val. 2. Ausztria 2387 fával. 3. 
Magyarország 2342 fával. 

Egyéniben: 1. Schiffmann 
(Ausztria) 848, 2. E-rTl.'lt 

A csapatgy6ztesnek járd ha
talmas ólomkristály vándor
kupát, a sorozatban másodszor 
győztes román csapat vezető
jének Otto Köde!, az USIC 
elnökségének küldötte. a többi 
díjat Gulyás János adta át a 
részt vevő csapatok tiszteleté
re rendeztt bensőséges hangu
latú záróvacsorán. 

Sz. Gy, 

Karl-Heinz Helden, 
7707 Wittichenau olt, 

Turnvater-Jahnweg 3. 
Krs. Hoyerswerde, Bez. Cottbus 

DDR 

A szerkesztőség üzeni 
Bolldlzsár Gyula Békéscsaba ; 

Uglyal Sándor, Bakó János, Pál 
István Miskolc; Szűcs Ferenc Hat
van ; Fogas Pál Szentes ; Szép Fe
renc Szolnok; Murányi Tibor Bán
réve ; Sz.IM.dl Sándor Szeged : Sza
bados Gábor Bp. Ferencváros ; 
Kiss Lász.Ló Debrecen ; Kőszegi 
Bertal-2.n Kunszentmiklós-Tass : 
leveleiket lapunk anyagá.b-0z feJ
használjuk, 

Gömöri József BaOtonyszent'ttisz-
16, Pál!nkó Istvánné A,r.: lewleiket 
Illetékes helyre továbbltottuk, 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a sza.kszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A Zö. sziimból: Pályázat vasúti 
szakközéplskola·I tanári állásokra. 

A 27
. 

számból: 107 625/1974. A 
MA V jogi képviseletének szabá
lyoz;ása a munkaügyi dönt6blzott
ságok előtti eljárásbMl kártér!té
si ügyekben. 

Pályáza,t kollégiumi nevel6tanár1 
é,s gondnold állásra. 

A ZS. számból : 108 657/1974. A 
MA V Beruházási Utasítás módo
sítása.. 

Lakáscsere 
- Elcserélném tanácsi, két szoba, 

Uvegveranda, filrdöszobás. 64 
négyzetméter kertes vmala.káso
mat MA V-telep!, vagy zuglói ha
sonlóra. esetleg e�y nagyszobás 
fürdőszobásra. Cím : Kovács 
György, llil3. Bpest, Mezöhegyes 
utca 27. 

- &rdparkvAroSban családi ház 
építésére alkalmas, 21f négyszög
öles telek bel<eritve. fui,tal gyü
mölcsfákkal eladó. Cím : Ferencz 
Gábor. 1087. Budaoest, Kerepesi 
út 5, IV. ép. I. em. 18. 

MAGYAR VASUTAS 

• Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszt! : a szerkesztO blzottsáe 
F6szerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vtsf Ferenc 
SzerkesztOség: 

1068 BpesL VI„ Bencztlr n. u. 
Te'leron város1 229-872 

Qzemt 19-'1? 
Kiadja és terjeszti 

a Népszava Lepkladó Vállalat 
1964 Bud• -est Vll. Rákóezl út 54 

Telefon: 224-311 
Felel�s .kiadó: Gábor Márton. 

a Néoszava Lapk1adl' Vállalat 
teaz�atóla 

Csekks.,.ámtaszilmunk1 
MNB 218-11 859 

Szikra Lapnyomda 

- Szellemi vetélkedó. A 
miskolci járműjavító szak• 
s2"ervezeti bizottsága a 24. vas
utasnap alkalmából szellemi 
vetélkedőt rendezett a közeli 
Nyéki István-tónál. A vetél
kedőn részt vett üzemi dolgo
zók között 35 nyereménytárgy, 
illetve könyv talált gazdára. 

- Szolidaritás Chilével, A 
ferencvárosi pályafenntartási 
főnökség vasutasnapi ünnep
ségén megemlékeztek a chilei 
népről is. A résztvevők szoli
daritásukról biztosították a 
chilei hazafiakat és táviratban 
fejezték ki tiltakozásukat a 
katonai junta barbár terror
cselekményei miatt. A távira
tot az Országos Béketanácshoz 
juttatták el. 

- Kirándulás Sóstó fürdöre. 
Sátoraljaújhely állomás MAV
VOLAN komplex brigádja a 
családtagokkal együtt külön 
autóbusszal közös kirándulá
son vett részt a Szabolcs me-: 
gyei Sóstó fürdőn. 

- Kommunista vasárnap . .'i. 
debreceni vontatási főnökség 
a 2'¼. vasutasnap tif;zteletére 
kommunista vasárnapot ren
dezett. A motorműhely dolgo
zo1 társadalmi munkában vé
gezték el különböző mozdonv� 
típusok javítási munkáit. má
sok a főnöks� területének ta
karításával. alinosításával já
rultak hozzá a műszakhoz. 

Eszperantista találkozó 
Miskolcon. Július közepén a 
Rónai Sándor Megyei · Műve
lődési Központ 30 lengyel esz
peran tis tát, köztük 18 vasutast 
látott vendégül. A lengyel vas
utas eszperantisták találkoz
tak a miskolci vasutas .eszpe
ran tistákkal is. A találkozó 
színhelye a Vasutasok Vörös
marty Művelődési Háza volt. 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 

FELHÍVÁSA! 
lgozgotósógunk különböző szo!gá!oti helyein becsületesen 
h_�lytólló dolgozóink előtt is ismeretes oz egyes munkokö
rokben meglevő létszómhióny, amely miatt sokszor többlet
feladatokat kell vállalniok és egyes munkakörökben o köte• 
lező munkaidőnél többet kell teljesíteniök. 
A. ';'unkoerő-utónpótlósbon, o meglevő létszómhióny enyhi
leseben no9yon „so_kol. segí�hetnek l/asutos dolgozóink azzal, 
h�gyh? lokohelyukon 1smeroseik között megfelelő propogan
dat feJtenek ki, 

Azonnali belépéssel felveszünk: 
érettségizett, illetve oz óltalónos iskola 8 osztályét elvégzett 
18-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek, 
sarukezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezés kezelőnek, 
vonatfékezőnek, 
Női dolgozókat: 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztórosnok, 
Jegyvizsgólónok, 

A_ bud�pes;i pólyoudvarokon, elsősorban Budapest-Ferenc• 
varos es Rakosrendező óllomóson kiemelt bérezést korszerú 
munkósszóllóst biztosítunk 

' 

V�rjuk_ o vasutas d?lgozók hozzátartozóit, barátait, Ismerő• 
s_e,t barmely budapesti, illetve lakhelyéhez legközelebb eső 
allomáson. 
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TU D Ö S ÍTÓ I N K  Í RJÁ K :  

Társadalmi célszerűség jellemzi 
•a kongresszusi munkaversenyt 

Lapunk tudósítói, levelezői 
rendszeresen küldik beszámo
lóikat a párt XI. kongresszusa 
és hazánk felszabadulásának 
30. évfoFdulója tiszteletére a 
szolgálati helyeken, vasúti üze
mekben országszerte kibonta
kozott szocialista munkaver
senyról. Ezek a levelek is tük
rözik, hogy belpolitikai éle
tünk kiemelkedő eseménye a 
két szakaszban - ez év de
cemberéig és az 1975 végéig -
lezajló munkaverseny. 

A szolnokiak 
kommunista műszakja 

Kitűnik továbbá a levelek
ből, hogy a versenyben elejé
től kezdve új hangsúlyt kapott 
a szervezettség, a szaktudás, a 
minőségi igény és a társadal
mi célszerűség. A dolgozók 
kongresszusi versenye : a vas
út�a háruló feladatok elvégzé
aének szerves része, a terme
lés, íl(etve a személy- és áru
azá!!ltás motor ja. Ezenkívül 
társadalmi, politikai célok el
érését is gyakran tűzik ki cé
lul a kongresszusi felajánlást 
tett dolgozólt, mindenekelőtt a 
szocialista brigádok tagjai. 

Ugyanitt a legjobb brigádnak 
a Juhász László vezette, 9 tagú 
Vörös Csillag szocialista bri
gád bizonyult. 

A kisegítő osztályok verse
nyében a szállítási részleg dol
gozói remekeltek: a teherkocsi
bontó vágányzat betonozásá
hoz 500 óra társadalmi mun
kával járultak hozzá, elősegít
ve ezzel a vállalás határidőre 
való teljesítését." 

Pál István végül arról is be
számolt levelében, hogy a leg
jobb üzemrészek brigádtagjai 
közül tizet Kiváló dolgozó jel
vénnyel tüntettek ki a vas
utasnapon, ezenkívül három 
dolgozót miniszteri dicséret
ben, illetve Kiváló vasutas ki
tüntetésben részesítettek. 

A miskolci vontatási főnök
ségen a kongresszusi munka
verseny során elért eredmé
nyekről Uglyai Sándor tudósí
totta szerkesztőségünket. So
ka lmondó adatokkal támasz
totta alá, hogy a kongresszusi 
vállalások nyomán gazdaságo
sabb lett a mozdonyok fel
használása, csökkent az üze
meltetési költség, emelkedett 
a termelékenység. Az erre vo
natkozó számadatok közül 

csak egyet ragadunk ki : ,.A 
fajlagos önköltség 14 százalé
kos csökkentése öt hónap alatt 
többek között azt eredményez
te, hogy a 100 elegytonna
kilométer teljesítésénél 13 
millió 715 ezer forint megtaka
rítás mutatkozik." 

Kevesebb baleset 

Ide kívánkozik még Uglyai 
Sándor leveléből, hogy a mis
kolci vontatási dolgozók az 
utak javításánál, a fékbemu
tató-terem építésénél, óvodák, 
iskolák, játszóterek fenntartá
sánál, parkosításnál stb, 3052 
óra társadalmi munkát végez
tek. Ebből a szocialista brigá
dok társadalmi munkája 1760 
munkaóra. 

Ugyanebben az időszakban 
kevesebb személyi baleset 
történt, illetve a baleset miatt 
kiesett munkanapok száma is 
csaknem a felére csökkent a 
bázishoz viszonyítva. A bal
eseti kárösszeg 28 százalékos 
csökkenése szintén elismerés
re méltó eredménye a miskolcl 
vontatási dolgozók kongrcsz
szusl versenyének. 

Van, ahol személykocsik ,---------------------------
tisztítása szerepel a vállalá
sokban, másutt a lakásépítés 
gyorsítása, az óvodai helyek 
növelése a felajánlások egyik 
fó szempontja, ismét másutt 
újítások kidolgozása, a nehéz 
fizikai munka arányának csök
kentése is bekerült a felaján
lásokba, vagy például nem 
ritka az sem, hogy gazdasági 
munkájuk mellett az általá
nos és szakmai műveltség 
gyarapítását vállalták elsősor
ban a kongresszusi verseny 
részvevői. 

Lássunk ezek után ismét né
hány levelet. 

Koncz József írja a szolnokl 
járműjavítóból, hogy az üzem 
dolgozói a XI. pártkongresz
szus tiszteletére indított mun
kaverseny részeként július 6-
án, szabad szombaton, kom
munista műszakot tartottak. A 

KOJIPLEX-SZERZÓDÉS 

Köl�sönös előnyökkel 
A szombathelyi mowonyla• 

katosok Rámán Kató szocia
lista brigádja komplex szer
ződést kötött az idén a Pa-
muttpari Vállalat óvodájával. 
Ar.nak érdekében. hogy az 
óvodába a közelben lakó vas
utasok gyermei<eit is felve
gyék, a birgádtagok Pintér 
Imre esztergályos vezetésével 
elvállalták az óvóda játékai
nak javítását, az udvar és 
környéke rendbentartását. 
Társadalmi munkájuk elisme
réseképpen az óvodai helyek 

egyharmadát vasutas szülök 
gyermekei kapták. 

A héttagú, bronzkoszorús 
brigád kongresszusi vállalásai
nak teljesítésében egyébként 
is kiváló eredményeket ért el. 
Egyéni felajánlásaik között 
szerepei az általános iskola 8. 
osztályának elvégzése, illetve 
a szakszerve-zeti oktatásban 
való részvétel. Bérletet vásá
roltak a budapesti Erkel 
Színházba, mind emellett a 
Haladás-sportpályán vállalt 
20 óra társadalmi .:nunkát is 
teljesítették már. 

VÁ LTO ZATLAN  ÁRAK M E L L ETT : 

A PAR TKONG R ES S Z US TISZTE L ETER E 

22 ezer tonna áru terven felül 
Nyíregyházán, Buczkó Fe- máris 18 olyan érettségizett 

renc állomásfőnök irodájá- fiatal dolgozik az állomáson, 
ban a kongresszusi munka- akiket az összes szakvizsga si
versenyról beezélgetünk. Je- keres letétele esetén tiszt
len van Jászai Sándor üzem- képző tanfolyamra küldhet
gazdász is. aki ennek a ver- nek. A felajánlásnak egy 
senynek egyik szervezője. másik pontjával kapcsolat-

- Ha a dolgozók felaján- ban az üzemgazdász magya
lásai megvalósulnak, azokat rázza; ,.Harminc dolgozót be
mind a vasút ügyfelei, mind iratunk az általános iskola 
a vasutasol, a mindenna.pt nyolcadik os.:tályába. és ta
életben utazási és szállítási nulmányaikat végig figyelem
igényeik kielégitésében, illet- mel kísérjük. előmenetelüket 
ve a munkafeltételek kedve- segítjük." Váltókezelők, kO-

cs\rendezök. sarusok tanulnak 
majd esténként az állomásra 
klhe!yezett iskolában. A 
marxista-leninista kö7..épis
kolának is lesz kihelyezett ta
gozata az állomáson, elsősor
ban a középvezetők számára. 

Ezek a felajánlások valóban 
nagyszerűek. megvaló,;ításuk 
méltóan fejezi ki a párt XI. 
kongresszusa és a hazánk fe!
szabadulásának 30. évfordulo• 
ja iránt érzett tiszteletet. 

Szatmári J. Istvá.n 
ző változásában tapasztaljá1c ,---------------------------majd - így értékeli Buczkó 
Ferenc a vállalásokat. 

Az üzemgazdász a felaján
lások előzményeként elmond
ja, hogy Nyíregyházán 1973 
novemberében a vonal vil
lamosításával és a dominó 
rendszerű biztosítóberendezés 
átadásával Lefejeződött az 
erőteljes technikai fejlődés 
időszaka. Ettől kezdve már az 
került előtérbe. hogy mikér,,
pen igazodhat munkájuk 
színvonala a korszerű techni
kához, a lényegesen új körül
ményekhez. 

- A felajánlásokat tett 
dolgozók helyesen látják, hogy 
további fejlődést csak a mun
ka jobb szervezésével, a na
gyobb kapacitás ésszerúb b ki
használásával. az ehhez szük
séges ,.emberi" tényezők biz
tosításával tudu11k elérni 
foglalta össze szavait Jászai 
Sándor. 

Az idén szerencsére jó ter
més ígérkezik, ezenkívül 
Nyíregyháza új ipari üzemei 
is teljesítik, sót túlteljesítik 
évi termelési feladataikat. Er
re alapozták az állomáson 
dolgozó vasuta,;ok, hogy az 
idén tíz százalékkal. vagyis 
20-22 ezer tonnával több árut 
szállítanak. Munkájukat igye-
keznek úgv szervezni, hogy 
ne ismétlődjék a tavalyi hely-
zet. amikor is egyes fuvarigé
nyeket kocsihiány miatt visz
sza kellett utasítani. 

Kongresszusi felajánlásként 
vállalták a nyíregylláziak a 
szemé'.yszállítás kulturáltsá
gának javítását is. Ennek ér
dekében a forgalmi, kereske
delmi, i,ontatási, páluafenn
tartási és a vasútbiztonsági 
szakszolgálat dolgozói szocia
lista sze!'Zódést kötöttek. A 
szerződés főbb pontjai kö?é 
tartozik a menetrend szigorú 
tartása, a szerelvények gon
dos előkészítése. takarítása. a 
várótermek kulturáltsága. a 
szakszerű és közérthető utas-
tájékoztatás biztosítása. a 
jegyvizsgálók udvariassága, 
illetve az egész személyzet 
példamutató magatartása. az 
egyenruha kifogástalan vise
lése. 

- Ahogy mondani szokás: 
a puding próbája az, hogy 
megeszik. Reméljük, ez a 
,,puding" az utasoknak „ízle
ni" fog . . .  

A vállalások között az Is 
szerepel, hogy a tavalyi év
hez képest tíz 57..ázalékkal nö
velik a dolgozók által tett 
57...akvizsgák számát. Erről az 
állomásfőnök elmondja, hogy 

Üzenet az utókornak 

A Déli pályaudvar rekonstrukciós munkálatai során megtalál• 
lák a jelenlegi felvételi épület alapkövét, mely egy ón tégely& 
,·ejtett magában. A tégelyben a déli országrész távlati vasút
fejlesztési terveit tartalmazó három nyelvű okiratot találtak 
1858. május 22-i dátummal. Az értékes dokumentum megtalá• 
lói: Barta Tibor kóműves brigádvezetó, Oláh Károly, Stefán 

Pál és Petre József 

(Tenta György felvétele) 

A nehézségek ellenére: 

Száll ítási rekord 

a borsodi szénmedencében 

Berente-szé npályaud var dol
gozói kocsiigényes árutonna
tervüket 103,4 százalékra telje
sítették az első félévben, am, 
azt jelenti, hogy 40 OOO tonná
val több szenet szállítottak a 
tervezettnél. Ezek a számok 
önmagukban is tükrözik a 7 
szocialista brigád 83 tagjának 
jó munkáját. 

A kiemelkedő eredmények
hez hozzájárult a rakodásos 
irányvonatok szervezőinek, 
összeállítóinak helytállása, il
letve szakértelme is. Terven 
felül 165 OOO tonna szenet to
vábbítottak az irányvonatok. A 
Központi Szénosztályozó Mű 
dolgozói és a vasutasok közöt
ti jó kapcsolat révén a megra-

kott 745 trányvonatból csa1' 
háromnál fordult elő ,:árak-0-
zás, késett rakodó s miatt. Ez
zel szemben a bázisidőszakhoz 
képest kocsinként 1,4 tonnával 
növelték a hasznos terhelést. 

Akadályozta az állomás 
munkáját az üres kocsikban 
mutatkozó hiány, i lletve a 
rendszertelen kocsiellátás. 
Emiatt a buktatólrnál összesen 
416 órán át kényszerszünetet 
kellett tartani az első félévben, 
ugyanakkor sok, fölösleges to
latási műveletet okozott. hogy 
az érkezett üres kocsik nagy 
része javításra szorult. Hat hó
nap alatt az ilyen vagonok 
száma meghaladta a 4000-et. 

Pusztamonostori változások 
A hatvan-szolnoki vonal 

műszakot a KISZ-fiatalok kez
deményezték, s felhívásukat az 
iizem egész kollektívája he
lyesléssel fogadta. Hasonlóan 
az ezt megelőző kommunista 
műszakhoz, most is több mint 
félezer dolgozó vett részt a 
termelésben, illetve a meghi
básodott járművek javításá
ban, s az így kiérdemelt mun
kabért a dolgozók felajánlot
ták az 1 OOO fős, vietnami 
szakmunkásképző intézet épí
tése, illetve felszerelése javá
ra. 

Öt százalékkal nőtt az Utasellátó 
első félévi árbevétele 

Pusztamonostor állomásan 
dolgozó 16 vasutas ez ev el� 
jén Vörös Október néven SZ:)
cialista címért küzdő brigádol 
alakított. A brigád vezetésével 
Mészáros Istvánné raktárno
kot bízták meg. aki egyedüli 
nő az állomáson. Helyettese 
Taesi István forgalmi szolgá
lattevő. aki a legi 'iabb korosz
tályt képvisell. 

által nyújtott szo.galtatások
kal. A váltóőri szolgálati hely 
környékén is .neglátsz1k. hogy 
az állomáson szocialista címért 
küzdő vasutasok dole.ozna"" 
Szépen díszlenek a nemrée. m
tetett mogyorófák és a közösen 
palántázo1 virágok. 

A brigád ta�jai - tekintet
te! a pálvafenntartásaik szű
kös :étszámárn - elváUaltált 
a gesztenyefák r '.Jy;:1.ását, 
metszését is elsősorb azért, 
hogv tolatás közben azok ne 
akadályozzák a szabad látást, 
és ne veszélvezte-;sék a tolató 
személyzet testi épségét. 

Értékelés : a munka 

minősége szerint 

A miskolci járműjavítóból 
Pá! István tudósítónk küldött 
beszámolót, s összegezte a 
kongresszusi verseny első, má
jus végéig tartott ciklusát. 

.,A vasúti teherkocsik javf
tásában Csontos László rész
legvezető és a hozzá beosztott 
dolgozók érték el a legjobb 
eredményt - írja többek kö
Zött Pál István. - Ebben a 
részlegben külön is kitűnt ki
váló munkájával a Nagy lst
"án által vezetett József At
tila szocialista brigád, amely
nek 12 tagja van. A megmun
káló osztályon Lakatos János 
csoportja vívta ki az első he
lyezést a vasúti teherkocsik 
kerékpárjainak és rugóinak 
példás karbantartásával. 

Az elmúlt hónapokban az 
Utasellátó Vállalat a hálózat 
korszerűsítése keretében fel
újította a siófoki büfét, mo
dern bisztrót alakított ki 
Barcson, a korábbi, elavult 
sontés helyett, Marcaliban kor
szerűsítették a pavilont, uj 
pavilont rendeztek be Vámos
györkön. Automata sort állí
tottak fel Zalaegerszeg állomás 
várócsarnoltában. a Déli pá
lyaudvar aluljárójában és 
ugyancsak automata sorokat 
helyeztek üzembe az új, bala
tonfüredi vasútállomáson. va
lamint a füredi, fonyódi. béla
telepi és öszödi kempingek
ben. A szolnoki pályaudvar fel
építésével egvütt nyitják maid 
meg új, másodosztályú étter
müket. 

Az idegenforgalmi tevékeny
ség keretében a közúti határ
átkelőhelyeken is bővítik 
szolgáltatásaikat. A hegyes
halmi. a Keleti pályaudvari és 
a nemzetközi hajóállomáson 
levő Utastourfst pavilonban a 
tavalyihoz képest megduplázó
dott a forgalom. ez indokolja, 
hogy újabb üzleteket nyissa-

nak a röszkei és a letenyei ha
tárátkelőhelyeken. 

A nagy forgalmú határátke
lőhelyeken úi szolgáltatást ve
zetnek be : a közutakon t•ára
kozó autósoknak helybe viszik 
az árut - egyelőre még csak 
kosaras mozgóárusok révén. 

Változatlanul szorgalmazzák 
az étkezési lehetőségek növelé• 
sét. ezen belül tovább szélesí
tik a jól bevált gyor�fagyasz
tott ételek értéke.sítését. A fo
gyasztóközönség: megkedvelte a 
mélyhCítött ételeket, ezt bizo
n.vftia. hogy tavalv már töbt 
mint 1 12 ezer adagot vásárol
tak az utawk. kétszer annvit. 
mint a megelőző évben. Az 
idén az eddigt 38 helyett 55 
egységben hoznak forgalomba 
guorsfagyasztott ételeket és az 
adagok számát 30 százalékkal 
növelik. A kínálat bővítésére 
lehetőséget nyújt a Mecsekvt
dé1ci Vendéglátóipari Vállalat
tal közösen létesített termelő
üzem megnyitása. 

Az országos helyi program 
végrehajtásához az Utasellátó 
is hatékonyan hozzájárult a 
tej- és tejtermék értékesítésé-

vel. Ez év első felében az el
múlt év azonos időszakához 
képest 330 ezer pohárral több 
tejes italt hoztak forgalomba, 
automaták révén. 

1974 első felében - válto
zatlan árak mellett !  árbe
vételük csaknem 5 százalékkal 
nótt a tavalyi azonos idöszak
hoz képest. A szeszesital-for
ga!om stagnál, ami egyúttal 
intézkedé•eik hatékonyságát is 
mutatja :  8 úgunevewtt fekete
vonatról vonták ki a szeszes 
Italt, a sört is. Jelentősen nö
velték viszont az üdítő italok 
és a szörpök kínálatát. A, év 
első felében több mint 7 'l1il!ió 
üdítő italt értékesítettek. l 
millió üveggel többet mint 
1973 első félévében. Aut�ma
táik 1 millió 670 eze.,. pohá.,. 
iiditő italt szolgáltak kt fo
gyasztóiknak. 

Ami a fejlesztési célkitCízé
seket illeti, most folynak a, V. 
ötéves terv elókés?ületei, s úgy 
tervezik. hogy az Utasellátó 
kocsiparkját 20 hál6-, étkezó
és 30 úgynevezett fekv6kocsí
val bóvitik. 

A� öszefogásnak. a közösen 
fogalmazott felajánlásoknak 
már megvannak az első ered
ményei. A három term<i!lószö
vetkezet és a többi fuvarozta
tó. nem különben az utazókö
zönség , elégedett a vasutas,;k (SZÜCS) 

Idősek tisztelete Hajdúszoboszlón 
Több mint tízezer forint ju

talmat osztott szét az állomás
főnök Hajdúszoboszlón a vas
utasnapi ünnepségen. Ezt meg
előzően a Hajdúszoboszlón és 
környékén lakó nyugdíjas vas
utasoknak Is kijutott az ün
neplésből. Az állomás szak
szervezeti bizottsága a városi 
kultúrházban tiszteletükre ta
lálkozót rendezett. A megjelent 
45 idős vasuta,t Szoboszlai Ká
'l'Oly nyugdíjas főbizalmi és 
Komódi Lajos szb-titkár kö
szöntötte. majd Katona Lajos 
állomásfőnök mondott beszé
det. 

A találkozó .,hivataíos" ré
szét derűs társalgá5, a régi él
mények felele\·enítése követte. 
Különös megtiszteltetés övezte 
a 83 éves Siél! Já nos bác�ít, a 
78 éves Ko1·ács Lajost és az 
alig valamivel fiatalabb Szo
boszlai Karolvt. Jókedvükben 
dalba ke,dte'.,. nóli\7.t'lk. Szó
lóban Széll .Jáno• bácsi aratta 
a legnagyobb sikert. A vendé
geket az á! lomás három tenv
leges dolgozója szolgálta k!. · a 
szak�zervezeti bizottság tagJai
nak közreműködésével. 

Hajdúszoboszlón különben 
hagyományos már a vasutas
nap előtti nyugdíjas-találkozó. 
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Mozgalmas évet zárt a Zeneiskola 
A vegyeskar elnyerte a diplomával kitüntetett Fesztiválkórns címet 

Elismerés Illeti a vasutas- vetendő példa lehetne más A Bajai Nyár 174 rendez-
szakszervezet központi zeneis- vasúti szervek számára is az vénys,orozat keretében meg
kolájának 1973-74. évi mun- általános zenei műveltség tartott kamarazenekar! talál
káját. Az elmúlt ev, 514 terjesztésében. A hangverse- kozón az ország legkülfulbö
:fővel szemben idén 563-an nyeket ugyanis mindkét he- zőbb helyeiről összesereglett 
vettek részt a 14 különböző Jyen Kollár Endre zenetört:é- 16 együttes között ott volt a 
tanszakon folyó zenei oktatás- nész színes ismertetése ve- vasutas kamarazenekar is és 
ban. Az a 24 szakképzett ze- zette be. Kálmánchey Zoltán kamagy 
n�tanár. akik a vasutas fia- szakavatott vezetésével Lully, 

��;�5�
ak

5:i���já�
n

� %:�1! Hangverseny a betegeknek !��!��k 

és 
!:;�;zí���t 

legkéozettebb zenepedagógu- De nem lenne teljes a be- előadásával kiemelkedő sikert 
sai. Nem egv közülük oI'S'Zá- számolónk, ha nem emlékez- a:ratott és az egyik legered
gosan is nevet s-,;erzett magá- nénk meg a MAV K&rház ményesebb amatőr kamara
nak és az iskolának. Weiner Leó Kamarazeneka- együttesnek bizonyult. Rájuk 

Úretrségi bi7onyítvány 

Miközben a 7,eneiskola 
munkájáról beszélgetünk Ha
lás.? Béla ig,azgatóval. azt is 
elmondja, hogv az iskola kö
vetkezete.sen küzdött az egvol
dalú zenei képzés ellen. Esz. 
méje a magyar szakszervezeti 
mozgalom régi, harcos és ne
mes tradíciójának : az általá
nos munkásmű1•eltségnek az 
ápolása, fejlesztése. 

Ezért is határozták el még 
1970-ben (erről annak idején 
lapunk beszámolt). hocy a ze
neiskola keretében általános 
gimnáziumot is szervezne!< és 

rán.ak kiemelkedő te!jel-itmé- találóan vonatkozik Kodály 
nyét·ől. Dr. Novák Emil fő- Zoltán híres megállapítása: 
o�-vos kezdeményezésére és „Az igazi zeneértő csak ab
aktív közreműködésével 1948- ban különbözik a sza.kzenész
ban alakult, s így ma az or- tó!, hogy nem abból él." 
szág legrégibb amatőr kama- Mindhárom öntevékeny 
razenek<iri együttese. Elsód- művészcsop-01'1: hangversenyeit 
leges céljuk a leghumánusabb szeretnénk mind szélesebb 
és legnemesebb feladatok körben hallani, mert ez ne
szolgálata : a kórházban ápolt kilnk nem kis élmény, nekik 
betegek részére hangverse- pedig szükséglet; hiszen min
nyek 1'endezése. Az együttes <len művészi munka betetőzé
a kamarazenekar! hagyomá- se az előadás. De másik célja 
nyoka.t, az egymásnak való felhívni az érdeklődést. a fi
zenélést. a zene önmagáért gyelmet a közös zenélés vagy 
való szeretetét is ápolja, hi- éneklés örömére. 
szen a betegek még a pró
bákra is e!l,átogathatnak. Dr. Cslllag Ferenc 

lehetővé teszik a zenei kép- ,---------------------------
:zés mellett a kÖ7kpislroLa el
végzését azok számára, akik
nek ez valamilyen oknál fog
va korábban nem volt lehet
séges. S az ötlet sikeresnek 
bizonyult. Az idén az első év
folyamolc hallg!Ltói összesen 
60-an, néqy év megfeszített 
munká1ának eredményeként 
érettségi bizonyrtt'ányt szerez
tek. A kezdeményezésre felfi
gveltek a különféle állami és 
társadalmi s,:ervek is és - a 
zeneiskola terheinek átválla-
1.ásá va 1 a jövő tanévtől 
ke7dódően a gondolatot mosl 
már állami fe,Jadatként ro
tovább fejlesztik. 

A zeneiskola keret.ében mű
ködik néhány öntevékeny 
művé5zeti csopo,rt. Halkan 

csendben. de nagy áldozait
készsé!(!!el. olykor országc>s vi
iszonvlatban i,; kiemelkedó 
eredménnyel v,;!(ZIK kuJtúr
munl,ájukat saját maguk és 
a va<sutast.ársadalom zenei, 
múvészi i"énv-einek szolgála
tálnn. Megérdemlik. hoe:-v 
időnként beszámoljunk tevé
kenvségiikről. mert eredmé
nveik 3J,apján i0!!01<an büsz
kék lehetünk rájuk. 

Nagy vállalkozás 

Fúvószenekarok találkozója 
Jól sikerült Békéscsabán a 

vasutasnap előtti napon rende• 
zett fúvószenekari találkozó. 

A hangversenyen részt vett 
Kiskőrös állomás szakszerveze.. 
ti bizottságának úttörő fúvós
zenekara Füus La;os karnagy 
vezényletével, a szegedi Petőfi 
Sándor Művelődési Ház fúvós
zenekara Tóth Bacsó Lajos 
karnagy vezényletével, Kis
kunhalas állomás szakszerve
zeti bizottságának fúvószene
kara Katancsics Gyula kar
nagy vezényletével, a szentesi 
vasutasok fúvószenekara, 
amelynek Puriczkai Mihály a 

karnagya és az ötvös Nándor 
karnagy által vezetett békés
csabai MÁV fúvószenekar, 
amely már a találkozó előtti 
estén térzenével köszöntötte a 
vendégeket az állomás melletti 
Ezerkilencszáztizenkilencesek 

terén. 
A vasárnap is térzenével 

kezdődött a város több pont
ján, majd délelőtt 11 órakor 
az if;úsági és úttö-rőházban 
Gajdács Pál, a városi tanács 
művelődéii osztályának veze
tö;e köszöntötte a hangver
senyre összegyűlt zenekarokat. 

Több hely az óvodában 
Pécs lakossága, egész dol

gozó közössége megmozdult a 
városi pártbizottság felhívá
sára : ,,Legyen minél több hely 
az óvodákban!" Napjainkig 
csak a felajánlott pénzbeli se
gítség értéke meghaladja a 
4,2 millió forintot. Ezenkívül 
a nagyobb vállalatok, gyárak 
üzemek is elhatározták saját 
óvoda építését, illetve a meg
levő gyermekintézmények bő
vítését. 

A MAV Pécsi Igazgatóságá• 
nak kollektívája vállalta, hogy 

25 hellyel növeli a vasutas
óvoda befogadóképességét. A 
megvalÓSiÍtásához a különbö
ző szolgálati ágak dolgozói 
társadalmi munkával járultak 
hozzá. 

A munkálatok most már be
fejezéshez közelednek, !gy 
szeptembertől ke7..dve jóné
hány vasutas szülő gondja 
enyhül, mivel felveszik gyer
mekét a korszerűen felszerelt, 
csendes környezetű MAV-óvo
<lába. 

Az ifjúsági törvény szel lemében 
Szegeden a fiatalokról vafó gondoskodás jegyében tanácskozott 

az ifjúsági parlament 

A s-z:egedi vasútiga:zgatóság 
ifjúsági parlamentjét Szege
den, a MAV Petőfi Sándo-r 
Művelődési Házban tartották. 
A mintegy 160 küldött ta
nácskozásán a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének 
képviseletében megjelent Ber
ta István osztályvezető. Acsai 
Mihály, a területi bizottság 
titkára. jelen volt Virág J á
nos, a vasútüzemi pártbizott
ság titkára is. 

Közvetlen párbeszédek 

Annus Istvánnak, a területi 
bizottság elnökének megnyi
tója után Kiss Károly vasút
igazgató számolt be az ifjú
sági parlamentek eddigi ta
pasztalatairól, az igaz�tóság 
területén dolgozó fiata !ok 
helyzetéről, s az ifjtísági tör
vény végrehajtásáról. Az át
fogó. mindenre kiterjedő be
számolóban elmondotta. hogy 
az igazgatóság területén 33 
helyen tartottal< ifjúsági par
lamen'1:et és ereken kö-rel két
ezer fiaital jelent meg. A ta
nácskozásokat a gazdasági ve
zetők és a fiatalok közvetlen 
párbeszéde. a közös feladatok 
megoldására vailó töreh-vés 
jellemezte. Ez annál is In
kább fontos. mivel az igazga
tóság összlétszámának 25 szá
zaléka, aza? 3372 fó 30 éven 
aluli. A parlamentek sikeré
hez hozzájárult az i s. hogy az 
érdekelt szolgálati helyek ve
zetői részére külön tájékozta
tó megbeszélést tartottak és 
a tanácsk07..á.�ok előkészítésé
hez. lebonyolításához az i!taz
gatósá,t és a területi bizott
ság sok segítséget adott. 

A beszámoló felhívta a je
lenlevők figyelmét az ifjúság 
eszmei-politikai nevelésére, 
általánOs múvelbségük gyal:'a• 
oítására. Sajnos az Igazgató
ság területén. 340 fiatalnak 
hiányzik a R általános iskolá
;a. A hiányzó iskolai végzett
ség megszerzése érdekében 
Kecskeméten, Szentesen és 
Kelebián kihelyezett tagozaro
kat szerveztek., de mindössze 
62-en ;elentkeztek továbbta
nulásra. Hasonlóan problé
mát jelent a forga,lml és ke
reskedelmi szakszolgálat terü
letén a SW!kvizsgalláúralék. 
Felvetődött a szakmunkás
képzés korszerűsítésének 
szükségessége is. Az elméleti 
anyag mellett kevesellték a 
fiatalok a gyakorlati, a mur,-

kamódszerbeni oktatást, vala
mint a különböző munkafogá
sokra való tanítás mértékét. 

Jobb körülmények 

Az Ifjúság termelésben való 
részvétele. egész tevékenysé
ge szerves része az iga-,;gató
ság munkájának. Az időseb
bekkel együtt jelentősen hoz
záiáruJtak ahhoz, hogy az 
1973. évi tervet túlteljesítet
ték. Az igazgatóság történeté
ben az elmúlt évben szállítot
tak el először több mint 10 

millió tonna árut. Javult a 
személyszállítás kulturáltságá
nak színvonala s előrelépés 
történt a műszaki fejlődésben 
is. 

A korábban megtartott ta
nácsJmzásokon nagyon sokszor 
felvetődött az élet- és mun
kakörülménvek alakulása, s a 
szociális ellátottság helyzete. 
A végrehajtó swlgálatnál 
meghatározott munkakörök-
ben bevezetett munkaidócsök
kentés, a béremelések, az űj 
szociális létesítmények, orvosi 
rendelők átadása, a vasúti 
munkahelyek korszerűsítése a 
korábbj idÖ6Zaknál jobb kö
rülményt teremtett a fiaba.lok 
számára is. 

Mégis, szinte valamennyi 
pályafenntartási főnökségnél 
kérték a fiatalok a vidéki 
munkahelyre gépkocsival tör
ténő ki- és visszaszállftást, az 
étkezési és tisztálkodási le
hetőségek biztosítását, a 
GMPSZ szakaszolrnál a fürdő
kocsik besrerzé5ét, Szentesen 
és Mezőhegyesen a laktanya
szobák zsúfoltságának a csök-

kentését. Javaslatot t.ettek • 
fiatalok az albérletben lakók 
kiadásainak csökkentésére. Al
tal.ános problémát jelent az 
egyenruha méretezése. külö
nösen a nódolgozók részér6l. 

6 millió forint 

kamatmentes kölcsön 

Tennészetesen a problémák 
megoldása egyik napról a 
más.ikra nem történhet meg. 
Az igazga,tóság a felvetett 
kérdéseket, gondokat megvizs
gálja és a lehetőséghez ké
pest azokon segít. lgy pél. 
dául az óvodai és bölcsődei 
elhelyezés érdekében ez év• 
ben több mint egymillió fo
rintot utalt át az illetékes 
tanácsoknak. Segíti a lakás
gondok megoldását Is. Az el
múlt évben 6 millió forintot 
adtak kamatmentes kölcsön
ként, amelyből az előlrány
wtt 20 helyett 40 százalék,. 
ban fiatalok részesülrek. 

A fiatalok munkájának el
ismerését. a velük való törő
dést tükrözik a különböző ki
tüntetések, elismerések ado
mányozása épp úgy, mint a 
káderutánpótlási terveknek 
megfelelően vezetői munkakö
rökbe való állításuk. Az 1970. 
évi 19 fiatallal szemben ma 
44-en dolgoznak művezetőnél 
magasabb vezetöi beosztásban, 

A területi ifjúsági parla
ment beszámolójához 21-en 
szólt:ak hozzá, majd a részve
vők 23 küldöttet választottak 
az Országos Vasutas Ifjúsági 
Parlamentre. 

Gellért József 

RÁKÓ CZI · N YO M D O KA I N  

Kassai munkáskórus Kemenesalján 
gádvezetó például már járt a 
balatonakarattyai Rákóczi
fánál. Most olyan elképzelés 
érlelődik bennük, hogy a Rá
kóczi nevét viselő úttörő- és 
munkáskollektívákkal esetleg 
Rákóczi-ligetet vagy facso
portot ültetnek a pusztuló vén 
fa közelében. 

Mindenekelőtt a Fürjes La
jos és Martin Győzőné kar
nagyok ve7ette központi ve
gyeskar sikerei szembeszö
kőek. 1972-ben, megalakuJásá
nak 25. jubileumi évében a 
zenei körökben m,a már 
Európa-szerte ismert debrece
ni  nemzetközi kórusfesztivá
lon, a ve!(yeskar az úgyneve
zett fesztiválkórus minősítési 
kaota. a vegyeskarok kategó
riájában. E-,; az értékelés a 
vasutas kÖ700n:ti vegveskan 
országos 57jnlen má<;Odik .cso
portba emel te. A siker szár
nyakat adott. Még abban az 
évben nagy vállalkozásba 
kezdeLt Fürje-, Lajos: a köz
ponti szimroni\<us zenekar 
karmeste�ével. Pécsi István
nal együtt elhatározták a ze
neirodalom legigényesebb 
(egyben egvik legnagvobb és 
legneh-e7,ebb) oratóriumának 
Havdn : li:vszakok című művé
nek betanítását és bemutatá
sát. A vá11all<07ást - a be· 
mutatóig ve:rető göröngyös ú1 
ismertetése meghaladja ennek 
a cikknek a kereteit - nem 
várt siker követte : 1973-ban a 
mű első, majd idén második 
részét mutatták be. A mű 
előadásával, annak magas fo. 
kú művészi teljesítménvével 
a vegyesk/.lr a diplomával ki
tüntete�t fesztiválkórus címet 
érdemelte ki. A kórus ma or
i.zá.gosan az élvonalban van. 

MIÉRT TANULTAK?  

A történelem szeretete indí
totta el tavaly augusztusban 
Kassára a celldömölki vonta
tási főnökség lI. Rákóczi Fe
renc szocialista brigádjának 
küldöttségét. Ez a 12 tagú, 
mozdonyvezetőkból és fűtők
bői álló vasutas kollektíva 
ugyanis névadója sírját akarta 
megkoszorúzni a csehszlová
kiai városban. Tíz éve dolgoz
nak együtt, s hogy milyen 
eredményesen, mi sem bizo
nyítja jobban, mint az arany
koszorús kitüntetés háromszo
ri elnyerése. A nagy nyugat
dunántúli csomópontról min
denfelé vi zik' a vonatokat. 
Mint Vida László brigádvezető 
mondta : az idősebbek gőzösö
kö-n, a fiatalabbak Diesel
mozdonyokon tel;esítenek szol
gálatot. 

A zenében elsősorban a 
könnyű műlajt kedvelik. 
Rendszeresen járnak •uda
pestre az Operettszin,1ázba. 
(Bár most gondban vannak, 
mert megszűnt a Szombathely 
és a főváros között közlekedő 
színházi é;szakai vonat, ezbt 
nehéz a hazautazás.) Nyolc 
brigádtagnak bérlete van a 
Kemenesaljai Művelődési Köz
pontba. 

A központi szimfonikus ze
nekar munkájáról elsősorban 
a vasúti főosztályon évenként 
n1egrendezett hangversenyek 
kapcsán adtunk hírt. Ebben 
az évadban több mint 25 
hangversenyt adtak különbö
ző társadalmi szervek, intéz
mfoyek, művelődési hazak 
megh!vá.sa alapJán. Rendsze
ressé vált a Vasúti Főosztá
lyon kívül a MA V Tervező 
Imtézetnél megtartandó hang
versenyek sora (ebben az év-
1:-en hat alkalommal) s ez kö-

A szentesi építési főnökség 
kihelyezett általános i6kolájá
nak 1974. évi ünnepélyes év
záróján gondolatokat gyűjtöt
tünk a tanulás7ól. Az építési 
főnökségen �vül más üzemek 
dolgozói is ebbe az iskolába 
járíak. 

A Viola család Szegvárról 
járt be Szentesre. Most befe
jezték a tanulást a nyolcadik 
osztályban. Az évzárón a <r,a
ládból öten vették át a bizo
nyítványt. 

Viola Ferenctől, a =lád 
legidősebbikétól megkérdez
tük: miért járt 48 éves fejjel 
iskolába? 

- Kubikos vagyok. Ehhez a 
munkához nem sziikséges 
ugyan nagy általános művelt
ség. A2 embe1i élet viszont 
nemcsak munkából áll. Ezért 
általános ismereteinket gyaro
pítani keU, hOg11 megérthes
sU.k környezetünk, hazánk és 
a viláq gyors változásait. 

A Viola család otthon való
ság0s ta'lulókört képzett. hi• 
szen Viola Ferencen kívül fia, 
János. menye, valamint a ro
konok, Farkas Mihály és Ga
zs5 József gyűjtötték magu]<
ba nagy szorgalommal a még 
hiányzó általános ismereteket. 
Néha kibővült a tanulókör 
Jánosék általános Iskolás 
gyermekeivel. 

Viola Jánosné kendergyár! 
munkásnő. nem kíván tovább 
tanulni. mégis szükségét érez
te, hogy elvégezze a nyolc ál
talános iskolát. Miért? 

- Gyermekeim most végez-

ték az ötödik és hatodik osz
tályt. Hogyan tudnék segíte
ni nekik a tanulásban hiá
nyos ismeretekkel? 

Ennek az iskolának az 
volt a sajátossága, hogy a dol
gozók élet- és munkakörül
ményeit figyelembe vevo 11J 
oktatási formában 160 óra ta
nul mányi idő alatt ]ehetett 
elvégezni a nyolcadik osz• 
tályt. E kedvezmény mellett 
a dolgozók is áldozatot hoztak 
maguk és a köZÖsség érde
kében. Szabad szombatjaikon 
jártak be Szentesre és sok éj
szakát töltb"ttek tanulással. 

Ragó Gáborné. a Bács m,-
gyei Városföldön lakik. A 
miértre így felel : 

- Szakmai továbbtanulá-
somhoz szükséges az általá
nos iskolai végzettség, no 
meg a most érettségiz<;>tt leá
nvomhoz is; fel szeretnék fej
lődni. 

Gácsi SándOTné háromgyer
mekes anya szintén Város
földről járt be. Együtt tanult 
nyolcadikos gyermekével. 

Az osztálybizalmi a MAV
nál gépkezelő munkás. A ta
nulásról fgy beszél: 

- Egyre műveltebb mun
kásfe;ekre van szükség, hogy 
nagyobb részt tudjunk vállal
ni a vezeté.•ből. li:n a nyolc 
általános iskola elvégzését 
hiánypótlásnak tekintettem 
ami után megnyílt a tovább� 
tanulás lehetősége. 

Kovács Ferenc gépkezelő és 
Vida Szücs György gépkocsi-

vezető az emeltszintű szakmai 
képzettség megszerzés�ez pó
tolta a hiányt, 

- A2 iskolában megnöve
kedett beszédkészségünk és 
ismereteink tudatosabbá vál
tak - mondta Vida Szücs 
György. 

Klérik Ferencné, az építési 
főnökség dolgozója Szegedről 
járt Szentesre. Gondolatait 
így fejtette ki : 

- A2 élet iskolájának m4r 
SOk osztályát kijártuk. Az 
érett tőhöz azonban szüksé
ges az általános ismeretek 
megismerése. A dolgozók Is
kolájától ezt kaptam. Maga
sabb végzettségű gyermekem
hez most már tudásban is kö
zelítettem. 

Mészáros Mátyás szentesi 
kőművesnek mestervizsgáiá
hoz vált s1:üksé!!essé az álta
lános iskola elvégzése. 

.'..� eredménvhirdetés után 

a-z �ztályfónök kiemelte a 
tanuló munkások szorgalm.1t, 
amit az is bizonvft. ho<;(y tör
ténelemből és földraizból a 
kötelező feladatlapos felelete
ken kívül valamennvil'n ön
ként mé� szóbeli kiegészítést 
is tettek. 

Az osztály bizalmija kö
szönetet mondott a pedaµógu
soknak. Szemerédi Andrásné
nak, Szarvas Fe.-encnek és 
Szeme·édi Andrásnak, akik 
odaadó munká.iukkal biztosí
tották a 34 felnőtt tanuló si
keres felkészülését és vizsgá
ját. 

Fogas Pál 

Szabad idejükben utaztak 
Kassára, s kísérőjük ott a he
lyi Lokomotív énekkar szerve
ző titkára volt. A celldömöl
kiek a história mellett a mu
zsika, az ének barátai is. A 
szlovák munkáskorust meg
hívták Kemenesaljára 

Az ötventagú ve!(v�kar 
június 22-én tett eleget a meg
hívásnak. A vendégek a nem
régen épült Kemenesaljai Mű
velődési Központban felejthe
tetlen esttel ajándi<kozták meg 
a vendé!!látókat. Munkás-, to
vábbá szlovák és magyar nép
dalok:tt adtak elő naey siker
rel. dr. Dobra La;os vezénvle
tével. Ott volt a„ e!!vütte�ben 
K;szeli József és feleSP"e. a 
kórus két alaoító tagja. Mind
ketten aktívan részt vesznek 
ma is a kórus munkájában. 

A celldömölki vasutasok 
meghívást kaptak a kassaiak
tói a kórus 1975. évi fél évszá
zados fenná1lása alkalmából 
rendezendő díszelőadásra. Azt 
tervezik, hogv a magyar szo
ri a lista brigád és a kassai 
énekkar ezután rendszeresen 
találkozik. 

Ez a nemzetközl barátsá!'l 
újabb kedvet adott a bri!!ád
nak. Rendszeresen tanulmá
nyozzák a kuruc irodalmat 
amiben nagy segítséget kap� 
nak a helyi, ;árási könyvtár
tól. Gytljtik a Rákó

0

czi-emlé
keket és azt tervezik, hogy 
sorra felkeresik a vele kap
csolatos emlékhelyeket. A bri-

A brigádvezető egyébként a 
brigádnapló mellett ízléses és 
gazdag „eseménytárat" Is ve
zet. Ebbe közös kirándulá
saik, látogatásaik, szfnházl est.. 
jeik, s legújabban a kassai 
énekkar vendégszereolésének 
kedves. színes emlékPl kerül
nek. A kitűnő munkáskollek
tíva nemcsak a munkában. ha
nem a szabad Idő hasznos és 
kulturált eltöltésében is pél
dát mutat. 

Sz. T. 

Politikai vetélkedő 

Kisterenye vasűtállomás 
partalapszervezete a pártcso
portok részére politikai vetél
kedőt szervezett, amelyen négy 
pártcsoport tizenhat dolgozója 
vett részt. Az első helyet Gál 
István és Fékács Imre csoport
jai szerezték meg. A második 
a VI-os pályamesteri szakasz 
pártcsoportja, a verseny har
madik és negyedik helyezettje 
pedig Balogh József és Mihá
lyi Bél� csoportja lett. A vetél
kedő résztvevőinek számot kel
lett adni többek között az idő
szerű politikai Ismereteikről, 
továbbá Nógrád megye mun
kásmozgalmi történetéből, 
Kisterenye vasútállomás párt
alapszervezete ezt a vetélkedőt 
hazánk felszabadulásának har
mincadik évforduJója és pár
tunk XI. kongresszusának tisz-, 
teletére rendezte. 

·] 

l 
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Nemzetközi vámkikötő épül Baján 
ATÉPÍTIK AZ ÁLLOMÁS VÁGÁNYHÁLÓZA TÁT - A VÍZITELEP 

A PETŐFI-SZIGETEN - ÖSSZHANGBAN A VO LÁNNAL 
A bajai Duna-hídnál gyak

ran leengedik a va:.,úti so
rompot. az ors-zágúton hosszú 
g�pkoc.sisorok kígyóznak. vár
ván, hogv átkelhessenek a túl
partra. Az autósok bosszan
kodnak. nem értik, miért van 
ez? Pedig elég egy pillantást 
vetni a partra. ahol hatalmas 
homokhegyek tornyosulnak, 
mör;öttük a gabonatároló 
ITTürke betontömbje, s közöt
tük iparvágányok. sok-sok va
gonnal. Itt állandóan rakod
nak. sürr;ős a munka. 

Baja állomáson Tölgyesi 
István kereskedelmi főnökhe
lyettessel. a szakszervezeti bi
zotts:\g gazdasági felel 5szvel 
és Mészitros János szb-titkár
ral beszélgettünk. 

közben kem:'nv munkát kell roló mellé még egy újabbat, 
V<.:gezniúk az állomás dolgo- kétezervagonosat építenek. zóinak. Ennek kiszolgálása szintén az 

Új technológiát 
vzzettek ba 

állomás dolgozóira hárul. 
Meglepetés aligha éri őket, 

már most k�"l:en várják az 
állami gazclnságok és a Mező
termék Vállalat zöldséges és 
gyümölcsös gépkocsijait. 

Eredményesen dolgoznak 
El.sónek említették, hogy az 

állomáson folyamatos:m át
é„ítik a vagonokat. A fóvá
gányokkal már vé!!Zett a 
.szentesi építési fónökség, most 
a rakoclóvligánvokon dolg07.
nak a Betonútépítő Vállalat 
emberei. Még az id�n végez
nek ez?el a fontos munkával, 
utána könnyebb lesz az állo
más dolgozóinak munkája. 
Eddig ugyanis úgy kellett ele
get tenni feladataiknak. hogy 
az egyik vágány mindig le 
Yolt 7.árva. Ennek ellenére si
keresen dolg07.tak. Ezt bizo
nvítia. hogy négy éve megsza
kítás nélkül rés:esülnek t·al11-
milyen Tdtüntetésben. A7. 1971. 
évi teljesítményük alapján 
például megkapták a szegedi 
igazgatá&-\g és a terül�ti bi
zottság elismerő oklevelét. 

Hogy eleg�t tudjanak tenni 
mcgnö\·ckedett feladataiknak, 
új te�hno!�i�i ütemtervet 
dol;oztak ki. A feladatok ér
z\ke'tetésére harld álljon itt 
néhány szám. A Duna-part ál• 
Iomáson - illetve az oda tar• 
tozó iparvágányokon - na
ponta 40-50 vagi>nt rakna.k 
meg folyami kaviccsal, ezek 
rMgy részét a:tán irányvonat
ként kül.dik Sze(led és Kis
kunfélegyh!i.za térs§r1ébe. A 
G�bon�fe!vás<lrlúh07. naoi 5-
6 kocsi érkezik. s B-10 va
,:on vár tovnbní•isra. Az er
cll'iga7,daság nRT)i forgalma : 
12-14 vagon. Tíz iparvá�ány
tu!aido .ost kell kis,ol�álniuk. 
A .,!P�rlási kocsikat'• használ
ják f•I. vagyis g•·akorlatilaci 
.. 1ine!lát6k". Ahhoz. hogy e7.t 
meg lehessen tenni. jó sz�r
ve7.ésre van szüks�g. 

S ha már ennyi sz6 esett a 
teherforgalomról, mi a he y
zet a személyszállításban ? Az 
elenyésző. mondják. Havonta 
33 ezer utas fordul meg az 
állomáson. Természetesen 
nem tévesztik szem elől azt 
&em, hogy a személyforgalom
ban is biztosítsáic a kulturált 
utazási feltételeket. De azért 
a bajaiak legnagyobb felada
ta továbbra is az lesz, hoe;, a 
feladott árut mielőbb rendel
tetési helyére továbbít"<ik. 

Paládi József Miskolcon a vasutasnapi Onnepségek fénypontja volt a vontatási főnökség villamos moz• 
donyjavító csarnokának átadása. Kéi;>Onkön az új létesítmény látható. 

Mindebben nem kis szc-re
pük volt a szocialista brigá
doknak. A tava557,a] 3 brigád 
kapott ezüst, 2 bronz foko7.ll• 
tú kitüntetést, egy pedig zöld
koszorús lett. A kilenc brigád 
között megtartott vetélkedóból 
Wéber Ferenc forgalmi szol
J(álattevö hrig_.-\<lia került ki 
f(Yóztesen. 6lt a�! n 'tct\'ábbju
tottak a kiskun.halasi terül„ti 
<timtóre i6. ahol a harmadik 
helyet szerezték meg. 

A festői szép.� · gű Petőfi szi
,reten van az állomásnak egy 
vízitelepe, egy k:s üdülőpa
radicsom. A szocialista brigá
dok 1971 óta dolgoznak a te• 
lep bővítésén, csinosításán:  
mintegy 20 ezer forint értékü 
társadalmi munkát végeztek el 
ott. Az üdülő, a hétvégi há· 
za!c nemcsak a pihenés, a 
horgászás. a fürdés céljaira 
jók - a brigádok gyakran itt 
tartják az értekezleteket és 
más '['elldezvényeket. Szükség 
is van a hétvégi kikapcsoló
dásra, pihenésre, mert hét 

DIOSGYÓR-VASGYÁR 

Baja-Külső rakodó körzeti 
póly-iudi,ar lett miután 
megszúnt a Baja-Gara és a 
Baja-Herceaszcintó vonal -. s 
a közúti forgalom áruszállílá
sa is ide ös'i?.-po11tosul. A Vo
lán-gépkoe<:i:C idehozzák a fel
adásra &2ánt árut - még a 
Mohác,;-«ziget terrnelós?.övet
ke2eteiból és állami gazda á
gatbóJ is. Az e!Iu,·aro7.ás ösz
s7,eh3ngolt munkát kíván. Ki;
lönösen nváron é<; ós<:7-el, 
amikor a me?.6ga1.da�ági ter
m�kek csak úS?y „ömlene!," ,1z 
állomásra. Közi ·mert, hO!lV ez 
a vidék igen ga7,dag_ a mez,1-
ga7.da,;síg szempontjából nagy 
je1entóségű. ősszel például, a 
cukorrépaka.mpány ideién 40 

ezor tonna répát továb bíta
nak. 

Felkészüftek 
a nagyobb forgalomra 

Az állomás dolgozói Igye
keztek jó elore felkészülni a 
várhatóan nagy nyári-ÓS7.i fo,· 
ga!omra, e-,;ért is kés7.ítetté1' 
el az új technológiai ütemter• 
vet. 

A kÖ7.eljövóben megkezdő
dik Baja-Dunapart állomás 
bót'ítése, átépítése. Ez újabb 
feladatokat ró majd a vasút 
dolgoz6ira. A Duna-parton le
vő vállalatok Iparvágányt 
kapnak, s nemzetközi vám
kikötót építenek - a csepe
lihez hasonlót -, ahol a ha
jók hozta árut átrakják vas
úti kocsikba, és fordítva. A 
régi ezervagonos gabonatá-

Kiniagasló eredmények· 
a kongress¾usi versenyben 

Diósgyőr-Vasgyár állomás 
dolgozói az elsőlc között kap
csolódtak be a kongresszusi 
munkaversenybe, s ennek ke
retében már májusban kima
!(asló eredménveket értek el. 
Szál!ftási tervüket 1 10,1 1  szá· 
zalékra teljesítették. vagyis 
a tervezett 21l  OOO tonna áru 
helyett 232 328 tonnát szállí
tottak el. Hozzájárult ennek 
eléréséhez a fuvaroztató válla
latok dolgozóival kialakított 
szoros együttműködés Is, 
e.melynek révén a júniusi 
eredmények sem lettek kiseb
bek. 

A legtöbb vonatot Csortán 
Béla rendelkező forgalmi 
szolgálattevő brh?ádja állította 
össze, Illetve indította az ál· 

lomá�ról. A vonatok összeál
lításában Lukácsi Imre tola
tásvezető. a számadások gyors, 
pontos elkészítésében Ktss II. 

Istrán vezetőraktárnok, a fék
próbák kifogástalan elvégzésé
ben Bertha Csaba kocsi vizsgá
ló szerzett érdemeket. 

A Diósgyőr-Vasgyár állo
máson dolgozó vasutasok sze
retnék, ha a kongresszusi ver
senyben azok is felajánlást 
tennének, akiknek feladata 
lenne a helyi vízellátást biz
tosító motor megjavítása .Ss az 
állomáshoz vezető sáros, göd
rös út rendbehozása. E 
hián:vosságok megszüntetése 
kellő feltételeket teremtene e 
még lendületesebb munkához. 

Jutalomüdülés Visegrádon 

Munkám jutalmául díjmen• 
tes beutalót kaptam Visegrád
ra. a SZOl' Duna üdülőjébe 
szakszervezetünktól, s most 
ú�.I' érzl'l"ll. illik 
mondanom érte. 

köszönetet 

Felejthetetlen volt számom
ra a Dunakanyar csodálatos 
szépsége, és mindennap kifo
-:oástalan ellátással várt ben-

nünket a fáradhatatlan. ked· 
ves személyzet a kirándulások 
ut..in Szinte napról napra ke
resték a V"'zetők és beosztot
tak egyaránt. hogy mivel, mi
képpen Járhatnak a ke:lvünk
ben. 

Köszönet érte. 
Bold��ár Gyula 

Békéscsaba 

PÁLYAMUNKÁS-HÁZASPÁR 

Négy gyermekkel - szépülő, 

gyarapodó otthonban 
Régi dolgozója Gödöllőn a 

gépesített mozgó pályamesteri 
szakasznak Lengyel Ferenc pá
lyamunkás. Akárcsak a felesé
ge: Júlia. Együtt dolgoztak, 
kollégák voltak, amikor megis
merkedtek és egymásra talál
tak a nehéz fizikai munkában. 

Hány éve már ennek? 
Jócskán elszállt az idő, hi

szen nagyobbik lányukat, Haj
nalkát jövőre akarják besze
gődtetni a MAV-hoz, Ipari ta
nulónak. S van még ezenkí
vül három leányuk. Tündike, 
a legkisebb, most született, jú
nius 6-án. Igaz, már fiút vár
tak, de azért s7.ivból örültek 
valamennyien az újabb kis
lúnynak. 

boldogság, jól berendezett csa
ládi fészek várta az egymás 
után érkező gyerekeket. 

Valószínű, hogy az édesanya 
sokáig nem jár be dolgozni, hi
szen négy kislánnyal otthon is 
lesz éppen elég dolga. A csa
ládi pótlék, a felemelt összegű 
gyermekgondo=ási segély pó
t-Olja majd a kiesó keresetet. A 
szakasz dolgozói azonban gyak
ran meglátogatják ezután is a 
Lengyel családot, mert úgy 
szebb az élet - megtanulták 
-. ha továbbra is becsülik, se
gítik egymást. 

Rapi József 

A korszerűen felszerelt, tágas mozdonyjavít.ó csarnokban már 
az avatást követő napokban megkezdődött a mozdonyok javí• 

tása. 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

Lengyel Ferenc és felesége 
szorgalma� emberek. Takaros 
családi házukat együtt, saját 
keresetükből és az állam tá
mogatásával építették fel mun
kahelyükhöz közel : Máriabes
nyőn. Munkatársaik, a gépesí
tett mozgó pályamesteri sza
kasz szocialista brigádjai oda
adóan segítettek a falak felhú
zásánál, a tető lflá hozásnál. 
Jó érzés volt látni, aztán a 
munka szüneteiben arról szót 
váltani, hogy napról napra 
mennyit változik, szépül, csi
nosodik a ház és környéke. !gy 
bizony rendes otthon, meghitt 

Hegyeshalmi hétköznapok 
Az idén is a növekvő export_. és tranzitszállítások okozzák 

a legtöbb gondot 

- Onnepl műszak. A békés
csabai szertárfónökség Sebes 
György szocialista brigádja a 
24. vasutasnap tiszteletére ren
dezett ünnepi műszak kereté
ben öt mázsa ócskavasat gyűj
tött és 57 óra tár adalmi mun
kát végzett. Ezenklvi.il biztosí
tották az M 62-023 számú 
Diesel-mozdony javításához 
szükséges anyagot, és !gy a gép 
már július 13-án elhagyhatta a 
vontatási telepet. 

Hegyeshalom állomás kilenc 
szocialista brigádjának egyik 
legjobb kÖZÖll'.5ége a Kossuth
brigád. Ennek harminc tagja 
Bíró II. Károly vezetésével 
igen kiemelkedő munkasikere
ket ért el az elmúlt eszten
dőben. A kivívott erkölcsi el
ismeréshez májusban, több 
mint tízezer forint jutalmat 
kaptak. 

Jutalom a jutalomból 

Ebben persze még nem vol
na semmi „rendkívüli", hiszen 
a szocialista brigádoknak ál
talános jellemzője a kiváló 
munka, a minden tekintetben 
többletet adó helytállás. Az 
viszont már „egyedi" esetnek 
számit, hogy a hegyeshalmi 

CSATTANÓ POFONOK 

- és az egyenruha tekintélye 
Pofon csattant június 25-én a 434-es személyvonatnál, 

Aszód állomáson. A pofont egy hosszúhajú fiatalember adta 
a Kál-Kápolna állomás létszámába tartozó jegyvizsgálónőnek. 

Előtte vitatkoztak amit jól hallott a vonatvezető is, a 
külső forgalmi swlgáÍattevő Is. Oda kellett figyelniük, mert 
a kalauznő nem adott engedélyt a menesztésre, s mindez az 
elsó kocsinál történt. Ml, utasok Is hallottuk a vitát, ami a.körül 
forgott hoey a jegyvizsgálónő bevonta e fiatalember érvény
telen �enetjegyét illetve igazolványát. Az erőszakos fellépés
re - segft-ség híján - a kalauznő kénytelen volt visszaadni 
a papírokat, de az első pofont . követte a második ts. �zt 
ugyancsak a nagyhajú legény adta, ám nyomban menekült, 
mert az egyik utas - Idősebb férfi - bátran rávetette ma
gát. Birkózás, verekedés kezdődött, s látszólag a fiatalember 
vezetett amikor e vonatvezető is közbeavatkozott. Eredménye 
már ne� sok volt, hiszen e pofozkodó férfi - bár Itt-ott 
próbálták útját állni - végül kereket oldott, s a vonat to
vább már nem várhatott. 

Mindezt azért írtam le ilyen részletesen, mert a dolog lé
nyege !gy érthetőbb: a kűlsós forgalmista és a karszalagos ál
lomásfönök e'71/szerú.en csak nézték a pofont, a verekedést, a 
fiatalember menekülését, és tétlenül tűrték az egyenruhás kol
légaoo megaláztatását. Meg sem próbálták a közbelépést, a 
pofozkodó megfékezését, ártalmatlanná tételé� esetleges fel
jelentése érdekében. Meg kellett volna pedig tenniük, már 
csak ezért is, mert sem az állomáson, sem a vonaton rendőr 
nem tartózkodott. 

Szerintem súlyos mulasztást követtek el azok a vasutasok. 
akik nem keltek a gyengébb nő és az egyenruha védelmére. 

G. J. F. 

K-05SUth brigád tagjai önszán
tukból oly,an vasutasoknak is 
adtak a jutalomból, akik nem 
tagjai a brigádnak. No, nem 
holmi jótékonysági alapon, 
hanem aszerint. hogy kik 
segítették őket vállalt fel
adataik elvégzése közben. 
Ezek közé tartozott például 
Farka.s István tartalékos for
galmi szolgálattevő, Varga 
Ferenc átmenesztö, Takács 
János ólmozó. 

- lgy igazságos, ha már 
egymásra vagyunk utalva -
vélekedtek a brigádtagok, ez
zel is elhárítva az általuk ju
talmazottak szerénységéból 
fakadó köszönő szavait. 

Az egymásrautalt.<aágról Far
ka.s Kámly állomásfónök-he
lyettes beszélt többet: 

- Ilyenkor, nyáron mindig 
nagy feladatok nehezednek 
határállomásunkra. A sze
mélyszállító vonatok száma az 
Idén is nőtt a tavalyihoz ké
pest, mivel eeyre több ttirista 
látogat hazánkba nyugatrlSl is, 
illetve mind több hazai utas 
indul külföldi túrákra Tulaj
donképpen mégsem ez okoz 
s=ámunkra nehézséget, hanem 
az évről évre növekvő ex
port-, illetve tranzitszállltások. 
1973-ban például naponta 
800-900 kocsit rendeztünk 
síktolatás.<al állomásunkon, 
ezzel szemben az idén már 
1000 felett tartunk. S per
sze. annak ellenére, hogy a 
rajkai vonalszakasz rekonst
rukciója miatt gyakran félna
pos vágányzárak is előfordul
nak. llven körülmények kö
zött csakugyan össze kell fog
nunk mindn.Yálunknak . . •  

Szúk a hely 

A hegyeshalml vasuta�k 
ooitvra értékelik a budapesti 
vasútlgazgatóság segítségét. 
többek között a dr. Fehér Ist
ván Igazgatóhelyettes által ki
dolgozott forgalomszervezési 
tervet, amelynek végrehajtá
sában más állomások is köz
reműködnek. könyltve ez,:eJ a 
határállomásia.k munkáját. 

- Jól bevált például az az 
elgondolás - mondja Farkas 
Károly -. hogy Hegyeshalorn 
és Raiktf között az utasszállí
tást autobu.szok bonyolítják le 
a rekonstrukció idején, kise
gítésképpen. A Murakeresztúr 
felól érkező tranzitvonatokat 
áthaladtatjuk Rajkálra, és ott 
kerülnek rendezésre, illetve 
vámkezelésre. Azért persze, 
nekünk még így is jócskán 
marad tennivaló. A kav!ci;
bánya mind több vagont igé• 
nyel tőlünk, de a legnagyobb 
erőfeszítések árán is csak az 
igények 75 százalékát tudjuk 
kielégíteni. Szűk a hely, csak 
a következő ötéves tervben 
bóvítik a vágányhálózatot. 
addig a kocsikat gyakran a 
fűtőházi vágányokon tároljuk 
és sorolhatnám még a gond
jainkat. 

Ehelvett ismét a közösen el
ért erdemények kerülnek szó
ba: 

- A gytlmölcs- és egyéb 
romló áruk szállításának ed
digi szakasza sikeresen zárult. 
Az eper. málna. ribizli. salá
ta. karfiol, tojá<1. baromfi -
ami eddig lefutott - mind 
igen kényes áru. és ami ez,. 
után következik - par:adl
c<,om, dinnye, hag:vma. szól.S 
stb. - az is valamennyi 
gyors. pontos. körültekintó 
munkát iii;ényel a határállo
más dolgozóitól. akik válto
zatlan létszámmal tesznek 
eleget a megnövekedett fel• 
adatoknak. 

Jegelt kocsik 

A hűtőkocsik jegeléséhez 
elegendő e MAV-jéggyár ka• 
pacitása, sőt mi több: a kör• 
nyezll vendéglát6Uzemeket is 
ki tud;a segíteni. Tavaly 
6000 mázsát juttatott küls6 
vállalatoknak, az idén pedig 
júliu�ig adott el 4500 má76át. 

Hol van pedig még a nyál' 
vége? Addig bizony sok mun• 
ka vár a hegyeshalmi vasuta• 
sokra . . •  

Séra Sándor 
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Mit mutat, mire figyelmeztet 1 v�s urAS NAP I AJÁ N D É K :  

táppénzstatisztika ? Ili üzemi konyhát és étkezdét kaptaf,· a 

A VSZTO pontos statiszti
kát vezet arról, hogy havonta. 
illetve évente a dolgozók hány 
százaléka hiányzik a munká
ból keresőképtelenség, illetve 
betegállomány miatt. Érdekes 
és tanulságos ez a statisztika 

Mindenekelőtt kitűnik be
lőle. hogy régebben. az 1950-es 
évek elején. a vasutasolc kö
zött kevesebb i'o!t a táppén
zes beteg, min.t a népgazdaság 
má.s ágazataiban. 1951-ben 
például az országos táppénz
százalék 3,2 volt, ugyanakkor 
a vasutas dolgozóknak csak 
2, 7 százaléka került táppénzes 
állományba. őt évvel később 
megváltozott az arány, s attól 
kezdve már állandóan a vas
-utasq/c táppénzszázaléka ma
gasabb. 

A ja,·uló egé;;zségiigyi 

ellátás ellenére 

A hetvenes években már 
ott tartunk, hogy míg a nép
gazdaság összes, táppénzre jo
gosult dolgozóinak 5,4 százalé
ka kerül nanonta betegállo
mányba, addig a vasutas01:, 
6,5-6.9 százalékát találjál< 
keresőképtelennek az orvosok. 

A kedvezőtlenebb helyzet 
kialakításában több tén;vező 
játszik szerepet. Ezek közé 
tartozik az életkor megoszlá
sának változása, nem kevésbé 
a nők nagyobb arányú bevo
nása a korábban férfiak által 
betöltött munkakörökbe. a 

technikai fejlődés következté
ben előálló na<;vobb szellemi 
és gyakran fizikai igénybevé
tel stb. 

Ezek a tén.1•ezők által:'iban 

mubt a statisztika. (A nép
gazdasági átlag ekkor 5,5 szá
zalék volt.) 

Minden t izedik? 

A statisztika alapján a szol
gálati ágak is levonhatnak 
bizonyos következtetéseket. 
vaJyis keresniük kell, hogy 
elsősorban hol van lehetőség a 
táppénzszázalék csökkentésP
re. Amíg ugyanis áprilisban a 
szombathelyi igazgatóság terü
letén a forgalmi dolgozólmaK 
csak 4,6 százaléka volt beteg
állományb:m naponta, addig a 
miskolci i{;('.lzgatóság forgalmi 
dolgozóinál 7 .8 százalél,ra ala
kult ez az arány. A vontatási 
szakszolgálatnál a szegedi, a 
pécsi és a budapesti igazgató
ság területén legkedvezőtle
nebb a statisztika, s ugyanez 
vonatkozik a szertári munka
helyekre is. Még szembetű
nőbb az eltérés az építési fő
nökségekné!: míg a szombat
helyi igazgatósiígnál 3.0 szá
zalék, addig a budapesti és a 
pécsi igazgatóság építési fő

nökségeiné! ennek több mint 
a kétszere,e. 7 .0 �zázalék a 
táppénzes arányszám. Mind
ezt túlhaladja a miskolci 
ie;aze;atósághoz tartozó , egész
ségügyi dolgozók körében ki
alakult 9,7 százalék. 

Megjegyezzük, hogy a szak
szervezetünkhöz tartozó vál
lalatoknál - az Utase!látónál, 

· a Faanyagvédelmi és Fatelító 
Vállalatnál - még magasabb 
a táppénzszá-ralék. mint a vas
úton. Az előbbinél 9,2. az 
utóbbinál 8,1 száz.alék. (A Fa
telitö dombóvári üzemében 
10,2.) 

minden szolgálati ágnál, illet- A leggyakoribb betegségek 
ve vasútürazgatóságnál egy
formán hatnak. mégis igen 
nagyok a tá01:,énzes arányszii
mokban területe'lként mutat
kozó különbségek. 

Az idei év áryrilisában pél
dául a ·  budapesti. a pécsi és a 
miskolci igazgatósá<;nál 6,5 fö

lött volt a táppénzszázalék, 
míg a debereceni, a szegedi és 
a szombathelyi igazgatóságnál 
jócskán 6.5 százalék alatt ma
maradt. Általános tapas,:talat, 
hogy a szombathelyi területen 
mindig legkevesebb a táppén
zes betegek náma. így április
ban is csupán 4.8 százalékot 

Az 1973. évi záró adatok 
szerint az adminisztratív dol
gozóknál leggyakrabban a ke
ringési rendszer megbetegedé
se. az urogenitális fordul elő, 
s gvakori ugvanez a vonatkí
sérő!rné! is. Forgalmi dolgo-,;ók 
és pályamunkások körében 
nem ritka a tuberkolózis, $ 
ug·,ancsak pályamunkásoknnl 
szokásosak az emésztőrendsze
ri zavarok, bőr- és mozgás
szervi megbetegedések. A 
mozdonyok személyzete so',
szor szem- és fülbete�,s�gek
kel, mozgásszervi bá'ltalmal,
kal kerül táppfozes állomány-

J U B I LÁ L Ó  VA S Ú T V O N A L  

Újítási kiállítás 

Kiskunfélegyházán 
Szegeden összegezték a vas• 

útigazgatóság 1974. évi újít,i
isi feladattervének eddigi vég
rehajtását. A vasutas kutúr
otthonban megtartott ankéton 
megállapították, hogy az igaz
gatóság területén dolgozó vas
utasok az· első félévben 195 
újítási javaslatot nyújtottak 
be, vagyis 37-tel többet, mint 
.az elmúlt év hasonló idősza
kában. 

Az elfogadott 75 javaslat 
tízzel több az előző évinél. s 
a. kimutatható gazdasági ei·ed
mény félmillió forinttal ha-
1,adja meg a bázisidőszak 
eredményét. Az újítóknak ki-

Sátoralja,újhelyen, 

fizetett újítási díj 53 771 fo
rint, ami 12 OOO forinttal tö0b, 
mint amennyit 1973 első felé
ben fizettek ki újítási díj cí

mén. 
Az ankéton bejelentették : 

augusztus 16-án, a kiskunsá
gi napok keretében közleke
dési és újítási kiállítást ren
deznek Kiskunfélegyházán. A 
vasutasok ezzel is emelni kí
vánják a 200 éves városban 
a Kiskunfélegyháza-Szeged 
közötti vasútvonal megnyit-á
sának 12-0. évfordulójára r2:1 
dezett ünnepségek fényét. 

A pit-főnökség második fett 

az üzemek versenyében 
Sátoraljaújhelyen számos 

vállalat, üzem dolgozóinak 
versenyében a MAV Pálya
fenntartási főnökség érte el a 
második helyezést a végzett 
társadalmi mllllkák alapján. 
A főnökség 23 szocialista bri
gádjának 400 tagja 1973-ban 
4680 órát dolgozott 123 OOO 
forint értékben. Felajánlásaik
nak megfelelően iskolákat 
pa,troná1tak, sípályát építettek 
az úttörőknek. parkosítottak. 
fákat ültettek. hétvégi pihe
nőt létesítettek, és a MAV 
bodrogolaszi nei,előotthon.ában 
is sok társadalmi munkát vé
gezt:ek. 

Ezek ala9ján a városi ta
n.ács ezüst plakettel és okle-

véllel tüntette ki a pft-fő
nökség kollektíváját. A sze
mélyenként adományozott 
arany-, ezüst- és bronzjelvé
nyek tulajdonosai között 2500 
forint jutalmat osztottak ki. 

A XI. pártkongresszus tisz.. 
teletére pótvállalásként 27 
szocialista brigád 468 tagja 
újabb 5200 óra társadalmi 
munkát ajánlott fel a főnök
ségnél. Ezen belül folytatják 
a gyermekintézmények patro
nálását, illetve az óvodák bő
vítését. mintegy ezer fát ül
tetnek és továbbfejlesztik a 
hétvégl pihenőt fürdőmeden
ce, járda építésével 

Szécsi Ferenc 

ba, műhelyi dolgozóknál pe
dig nem ritkán légzőrendszert 
betegséget állapítanak meg az 
orvosok. Sorompóőrök beteg
állományba vételének legtöbb
ször fülfájás, keringésrendsze
ri vagy emésztőrendszeri meg
betegedés az oka. 

a szombathelyi vasutasok 

A vasútüzemorYosok, vala
mJnt a va,sutas dolgozók 
egészségi állapotát szívügyük
nek tekintő egészségügyi_ gaz
dasigi, társadalmi s,cervek 
ezeknek az adatoknak az \s
meretében is tehetnek intéz
kedéseltet a betegségelt meg
előzésére. a betegállományba 
kerülő dolgoz6k arányának 
csökkentésére. 

P. Himberger Józsefné 

Szép ajándékot kaptak a 24. 
va,sutasnap"a a szornbathe:yi 
csomópont dolgozói. A jármű
javítóban ó.tadták a 2500 sze
mélyes üzemi k1J11yhát és ét
kezdét, amelyet kilencmillió 
fol'int költséggel létesítettek. A 
vontatási főnökség, az állo
más, a pályafenntartás, a 
TBÉF és ce, mészetesen a jár
műjavító dolgozói étkeznek 
ott kult11rált körülmények kö
zött. 

A most „nyugdíjba me
nő" 500 adagos konyha húsz 
évig szolgálta a járműja-

Udvariasan, készségesen . . .  

Példamutató szolgálat 
A jó vasutas jellemvonásai 

közé kell tartoznia az utasok 
iránti szolgálatkészségnek, 
messzemen3 ud varia�ságnak, 
segítőkészségnek. önmagunkat 
is becsüljük vele. 

Jóleső érzéssel tapaszt')l-
1.am június 19-én a Keleti pá
lyaudval'On, hogy a Külső-B 
vágányról induló 6312. számú 
személyvonat jegyvizsgálója 
- a Kál-Kápolna honállomá
sú Szabó Istvánné - mikép
pen sietett egy bottal járó, 
csomagot cipelő 70-80 év kö
rüli asszony segítségére. A né
nike a ' röviddel előbb Győr 
felől jött vonattal érkezett. 
Senki sem várta senki sem 
törődött vele. Ekkor a jegy
vizsgálónő egy kofferkulit 
szerzett. s kikísérte az asz
szonyt a taxiá!lomásig, majd 
sietett vissza a saját vonatjá
hoz. 

Ugyanezen a napon csak
nem az ellenkezőjére találtam 

példát, de szerencsére q, kis
terenyei Petre István vonat
vezetőnek. Szappan László és 
Lécz Éva jegyvizsgálónak he
lyén volt a szí1e. Az történt 
ugyanis, hogy Hatvan állomá
son 90 diák és 96 leszerelő 
katona akat't átszállni, Buda
pest felől érkezve, a 2314-es 
salgót.arjáni vonatra. Mind
lcét csoport a fel vételi épület 
felőli oldalvn szállt le, de a 
salgótarjáni vonat a túlolda
lon állt, s a forgalmi szolgá
lattevő azt máris menesztette. 
Az indulást azonban a vonat
személyzet megakadályozta, 
mert a csoportok érkezését 
előretesen jelző táviratokat 
ismerve : a Tdsterenyei i'as
utasok vendéglátó gazda mód
jára várták, figyeltél, a diá
kokat, i!Letve a leszerelő fia
talokat és a többi utast. 

Szücs Ferenc 

vi2JSgáló főkalauz 

Kölcsönös t isztelet 

Várpalotáról Székesfehér-
várra utaztam június elsején 
az 1803-as gyorsvonattal. Alig
hogy el.indultunk, egy fiatal 
jegyvizsgáló lépett a kocsiba, 
és kérte a menetjegyeket. Az 
újonnan felszállt utasok mirul 
„köszönöm" szóval kapták 
i;issza jegyüket a kalauztól, s 
ezután következtem én. A 
nyugdíjas vasutasok arcképes 
igazolványával együtt felmu
tattam a törzs<,:árda tagjait 
megillető összvonalas szabad
jegyemet. mire az ifjú kolléga 
nemcsak .,köszönöm"-öt mon
dott. hanem katonásan tisztel
gett is. 

A figyelmesség, a megbec:sü
lésnek ez a külső kinyilvání
tása - bár 46 évi tényleges 
vasúti szolgálat után mentem 
nyugdíjba és részfoglalko
= .:.Sban az ötvenedik évemet 

töltöm egyhuzamban a MAV
nál - meglepett. Székesfehér
váron oda is mentem a fiatal 
jegyvcsgálóhoz, és elismeré-s
se! dicsértem meg példamuta
tó viselkedését, udvariasságát. 
Szavaimra azt válaszolta, hogy 
dolgozni őt is az olyan idős 
vasutasok tanították, mint 
amilyen én vagyok. s akik a 
mainál sokkal nehezebb, ked
vezőtlenebb körülmények kö
zött ;s helytálltak. ,,Valameny
nyien megérdemlik tehát, hoqy 
mi, fiaf.:l.lok tisztelegjünk előt
tük" - tette hozzá. 

Azt hiszem, ez a kolléga 
,.kézenfekvő maozyarázata" el
lenére is mee1érdemli. hO!lY i,\e 
ír ' - .: a nevét : R;aszner Fe
rencn<>k híviák. Honállomása: 
Szombathely. 

varga. József, 
MA V-nyugdíjas 

Landler Jenő emlékére 

Lapunk legutóbbi számában hfrül adtuk, hogy július 1/1-án, 

a vasutasnapra leleplezték Kunszentmiklós-Tass állomás 

parkjában Landler Jenő mellszobrát, Péli Lajos szobTászmű
vész alkotását. E1·re az alkalurn.ra a művész emlékplakettet is 

mintázott. Képünk Pé!i Lajost munka közben ábr:í.zo!ja, amint 
az utolsó simításokat végzi Landler Jenő fehér műkő talapzat
ra helyezett vörösmárvány szobrán. 

Hírt kaptunk arr6l is, hogy Fülöpszállás állomás Petőfi és 
Szabadszállás állomás József Attila szocialista brigádját a 

névadó portrészobrával, illetve máTvány domborművével 
ajándékozza meg a művész. 

vító dolgozóit. Az utóbbi 
időben a KOJAL azonban 
többször. Joggal eme: t küo
gást hiányosságai miatt. 

Az új üi,e:ni konyha és ét
terem a jelenlegi egészség
ügyi, mukavéde�mj elöírások
nak mindenben megfelel. Mo
dern tágas és mindazokkal a 
feltételekkel rendelkezik, ame-

szetős külsejű kétszintes szo
ciális !éttesítményt Heckenast 
János Ybl-d1ias szombathelyi 
építészmérr.ök tervezte. A 7�i
vite!ező a Vas megyei Allami 
Építőipari Vállalat volt. Ha
táridő előtt és a tervezett költ
ségszinten belli! készüit el, 
ami nagyrészt 3z építők és a 
vasutasok kózött ,zületett szo-

A szombathelyi esom6pont új üzemi konyhája és étkezdéje 

lyek szükségesek a korszerú 
főzéshez, étkeztetéshez. A 
zöldárut lift szállítja a földes
áru-előkészítőbe. Azokat az 
árukat, amelyek földdel érint
keznek, a pi ncében tárolják. 
Szellőző. elszívó berendezé
sek működnek, amelyek az 
ott dolgozóknak egyforma hő
fokot bizt<:>sítanak. A főzőüs• 
tök gáz- és gőzüzemre · egy• 
aránt alkalmasak. A hús táro
lása előírásszerűen, hatőkam• 
rában és hűtőszekrényben tör
ténik. Az étterem önkiszolgáló 
rendszerű. Egyidőben 264-en 
fogyaszthatják el ebédjüket. 
Ez azt jelenti, hogy az ebédel
tetés egy óra alatt lebonyolít
ható. 

Jelenleg 1800-an veszik 
igénybe az új éfaezdét. Mivel 
a kapacitás 3000 adagig növel
hető, hosszú távon is kielégíti 
a csomóponti igényeket. 

A járműjavító irodaépületé
nek folytatásaként emelt tet-

Martin Istvánnak : 

cialista szerződés betartásá
nak köszönhető. 

A július 13-án rendezett ün
nepségen, amely egyúttal a 
járműjavító dolgozóinak vas
utasnapi megemlékezése is 
volt, a szom bathelyiekkel 
együtt örilltek az új léte.�ít
ménynek az NDK-ból és Len
gyelországból érkezett vas
utasvendégek is. A lipcsei 
járműjavító kórusa, amellyel 
évek óta jó kapcsola tokat tar
tanak fenn a szombathelyie\,, 
műsorral is kedveskedett. 

Az új üzemi konyha és ét
kezde része a több mint 1 0-0  
éves szombathelyi járműjaví
tó rekonstrukciójának. Az ok
tóber végére elkészülő új ko
csiosztály - beruházási költ
sége 100 millió forint - pedig 
újabb jelentős lépése lesz 
majd e patinás üzem megúju
lásának, korszerúsödé-'.,ének. 

(Szelei) 

Egy szék fenntartva! 

Pécsett, a társadalombiztosí
tási bizottság legutóbbi ülésé
nek ünnepélyes „napirendje" is 

volt. Bánáti József, a területi 
bizottság szociális bizottságá
nak vezetője köszöntötte Mar
tin Istvánt abból az alkalom
ból, hogy nyugállományba vo
nul. 

Martin István húsz éven át 

tevékenykedett a társadalom
biztosítási bizottság tagjaként, 
s ezt a társadalmi megbízatá
sát is mindig lelkiismerete
sen teljesítette. Reá minden
kor számítani !ehetett, vala
mennyi ülésen jelen voit, és 
tapasztalatait következetesen. 
átadta a fiatalabb tagoknak, 
akik még nem rendelkeztek 
hozzá hasonló nagy gyakorlat
tal. Ez a társadalmi munkája 
különben is összhangban állt 
szakvonali feladataival, hiszen 
Pécsett ő vezette a vszt-cso
portot. Ebben a munkakörben 
is több mint két évtizedet töl
tött el. Munkájával mind a 

-------------- dolgozók, mind a társadalom

Ózdi vöröskeresztesek 
Százhúsz tagja van Ózd ál

lomáson a vöröskeresztes 
alapszervezetnek. Az idén itt 
már két véradónapot tartot
tak, s a Vöröskereszt Családi 
Lapját ötvenöten fizetik elő 
nem számítva a példányon� 
kén ti vásár 1 óka t. 

Az alapszervezet a gazdája 
a munkahelyek közötti tiszta
sági versenynek, amelyben 
élenjárók a kocsitakarító sze
mélyzet tagjai. Más szolgálati 
ágak dolgo;,ói az állomás és 
környéke parkosításában, 
rendbentartásában jelesked
nelc. Serényi Jánosné vörös
keresztes titká? (az állomás 
munkaügyi intézője) és a 9 
tagú vezetőség gondos szerve
ző és. irányító munkáját is di
csérik a közösen elért ered
mények, 

biztosítási osztály elégedett 
volt. Többször megjutalmaz
táik, dicséretben, elismerésbe<n 
részesítették, illetve kitüntet
ték. 

A vasutas kultúrotthonban 
megtartott házi ünnepségen 
Kinczli József, a területi bizott
ság titkára mondott köszöne
tet Martin István két év-tize
des szakszervezeti munkájáért, 
s meleg szavakkal méltatta fá
radhatatlanságát, példamutató 
helytállását. A búcsúzás min
dig nehéz pillanatait viszont az 
könnyítette, hogy Martin Ist
ván megígérte: ha ideje és 

egészsége engedi, gyakran meg
látogatja a vszt-csoportot, 
ezenkívül esetenként a bizott
sági üléseknek is résztvevője 
lesz, s szükség szerint segít ta
nácsaival, egy-egy feladat vál
lalásával. 

Kérjük, tartsa meg ígéretét.: 
Székét fenntartjuk számára a 
társadalombi?tosítási bizott-
ságban. Bódogb Mihály 



19'74. AUGUSZTUS L MAGYAR VASUTAS s 

Mozdonyskanzen Nagycenken Kitüntetések a 24. vasutasnap alkalmából 
A hazai keskenyvágányú 

vasutak száma egyre csök
ken, a megmaradókról pedig 
az utolsó gőzmozdonyok is 
eltűnnek, A keskenyvágányú 
vasutak Jelentős szerepet töl
töttek be a magyar ipar, a 
mező- és erdőgazdaság szállí
tás�ban. 

A keskenyvágányú vasúti 
közlekedés emlékeinek meg
mentésére széles körű mo-zga
lom indult az országban. En
nek eredményeként épült és 
üzemel a nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasút. Üzeméhez 
azonban elegendő 4-5 gőz- és 
motoros mozdony, Ugyanak
kor a GYSEV Fertőboz állo
mására nagyvasúti kocsikra 
rakva újabb mozdonyc:s és 
kocsik érkeznek még, ezek 
címzettje a Közlekeciési Mú
:ieum. 

A múzeumvasút Kastély 
állomása előtt jókora szabad 
parkterület van, ahová a 
Közlekedési . Múzeum kes
kenyvágányú mozdonyok és 
kocsik felállítását tervezi. 
Ezek már nem közlekednek, 
de bemutatják őket, mint mű
szaki, kö'Zlekedéstörténeti 
emlékeket. Az ide szánt jár
művek sUima még nem v�le
ges, mintegy 10 darab 1000, 
760 és 600 mm-es nyomtávú 
mozdonyt, valamint kb. 
ugyanannyi kocsit terveznek 
feláltítani a nagycenki moz
donyskanzenben. Ugyanak
kor a már kész fűtőházban 
egy metszete1t 760 mm nyom
távú mozdonyt is felállít a 
múzeum, hogy a 1átogatók 
azon alaposan megi�merhes
sék a mozdony belső szerke
zetét is. 

A skanzen nem emlékmú
l!Zerú elhelyezést, talapzatra 
állítást kíván, hanem vala
miképp életterükben kell fel
állítani az ide kerülő mozdo
nyokat, legalább kocsijaik
kal. összekapcsolva. Gondol 
okoz mé'( a mozdonyok me'(
felelő védelme. hiszen az ide 
mentendő és elhelyezendő jár_ 
műveket az időjárás károsí
tása elől is védeni kell. 

A ma!'.(yar üzemek és válla
iatok m�értő segítségével 
már két 1000 mm-es nyomtá
vú mozdony érkezett Fertő
bCYLra : sínen áll már az ózdi 
eredetű, 1900-ban épü!t loko
motív. Legutóbb pedig meg
érkezett az 1915-ben épült 
MÁVAG gyártmányú mo-z
dony a diósgyőri vas!(yár 
iparvasútjáról. Cegléd meg-
5züntetett kisva-;útjáról három 
személvkocsi és hat teher
kocsi érkezett. Az idén április 
28-án a BM Határőrség e<!'y 
gínautót ajándékozott a mú
zeumvasút üzeméhez. 
. A terv irányítója a Köz.1e
kedé<;i Múzeum. Eeye'.őre a 
megmentendő jármúvek fel
kutatása és gyújtése a leg. 

'rarjánpusztán : 

Játszótér épült 

a vasutasnapra 

Tarjánpuszta állomás tizen
egy dolgozója a Baross Gábor 
szocialista bri!'.(ádba tartozik 
Ez a bri!(ád tán:adalmi mun
kával pihenőparkot létesített. 
majd ennek láttán érkezett 
hoz-,ájuk az az igény_ hogy 
játszótér kellene a gyerekel,
nek. 

- lijpítsünk ;átszóteretl -
határozott a brigádgyúlés, s 
nyomban m unkához fogtak a 
vasutasok. Közben levelet is 
frtak Budapestre, az Északi és 
a Landler Jenő Járműjai•itó
ban dolgwó szocialista brigá
dokhoz. Kérték őket. segít
senek a hinták elk�ítésá
ben. 

Az eszakiban működő, a IX. 
osztályhoz tartozó Baross 
Gábor brigád tagjai egy kör
hintát. a Landlerben dolgozó 
Kálmán András brigád tagjai 
pedig egy lengőh,intát küldtek 
a tarjánpusztai játszótér ré
™re. A vasutasnapon már 
Vidám everekek hancúroztak 
a közös összefogással létesített 
parkban, élvezve a hintázás 
'örömeit is. 

Az ő nevükben köszönjük a 
'IIZOcialista brigádok munkáját,, 
önzetlen segítségét. 

Domonkos Gyula 
állomásvezető 

A MA V AG-ban 1915-ben épített 1000 mm nyomtávú göz
mozdony már megérkezett Fertóbozra. 

sürgősebb fe1adat. Ebben a 
munlcában a magyar vasútba
rátok széles tábora segiti a 
múzeumot. 

Remélhető, hogy a szüksé
ges költségek ezután is bizto
síthatók lesznek, s mielőbb 

Debrecen-Vásártér 

(Finta Béla felvétele) 

megvalósul a nagycenki moz
donyskanzen. Itt, ebben a 
munkában is megvalósítjuk 
Széchenyi Intő figyelmezteté
sét: ,.Csale a múlt megbecsü
lésén épül fel a ;ezen . . .  " 

Lovas Gyula 

Felújított állomás 
Mintegy félmillió forintos 

költséggel befejeződött Debre
cen-Vásártér állomás fel.újí
tása. Az északi pályafenntar
tási főnökség XII. pályameste
ri szakaszának dolgozói Kato
na Gábor pályamester irányí
tásával nagy igyekezettel do!_ 
goztak - kommunista srom
batot is tartottak -, hogy az. 
új menetrend életbelépésének 
idépontjára átadhassák az új
jávarázsolt, megfiatalított fel
vételi épületet. 

Az állom.ás szocialista bri
gádjai is segítettek a pálya
fenntartásiakn.ak. Részt vettek 
a romok, törmelékek eltakart-

A megbecsülés : 

tásában, a régi kerítések bon
tásában. a l,okrok, bozót.ok 
irtásában, mikö-Lben gazdasági, 
illetve szakvonali munkájuk
kal is igyekeztek viszonozni az 
igazgatóság gondoskodását, 
amelynek nyomán lényegesen 
javultak a munkakörü.lmé
nyek. 

Nem véletlen, hogy Debre
cen-Vásártér ál1omás dolgo
zói legutóbb kiérdemelték a 
Kiváló szolgálati hely címet, 
ezenkívii.1 egy szocialista bri
gád ezüst-. egy másik bronz
koszorús kitüntetést. egy bri
gád pedig pénzjutalmat ka. 
pott. Varga Józsefné 

Éltető erő' 
Nyugdíjasként raktárnoki 

beosztásban nyolc éve dolgo
zom több társammal együtt 
Rákospalota-Ujpest állomá
son. Megszoktulc tehát, hogy a 
jelesebb ünnepek - novem
ber 7., április 4., május 1., vas
utasnap - előtt az állomásfő
nök, Mészáros Lajos főfel
ügyelő személyesen, pár ked
ves szó kíséretében adja át ré
szünkre a tényleges dolgozók 
ünnepségeire szóló meghívót. 
Mondhatom, ezáltal is érezzük, 
hogy valóban az állomás jól 
összeforrott közösségébe tarto
runk mi is. 

Az viszont mégis meglepett, 
hogy júniusban jubileumi pénz 
felvételére invitált a segédhi
vatalba az állomásfőnök, abból 
az alkalomból - mint közölte 

-, hogy már 50 esztendeje 
( egészen pontosan 53 ét:e) 
szolgálom a Magyar Allamvas
utakat. A főnök elvtárs átölelt. 
megcsókolt, s azt kívánta szív
ből jövő szavakkal, hogy erő
ben, egészségben éljem meg a 
60. szolgálati évemet. 

Nem tudom, mennyi ideig 
maradhatok még szolgálatban, 

de az biztos, hogy a Rákospa
lota-Újpest állomáson tapasz
talható emberséges bánásmód 
és megbecsülés hitet és erőt 
ad hátralevő éveimhez. a kol
légákkal együtt végzett mun
kához. 

Ezúton 
érte. 

mondok köszönetet 

Garamszegi .József, 
nyugd. műsz. vez. főell. 

Paironáló fiatalok 
A budapesti igazgatóság 

óvodájában és napközi ottho
nában régóta gondot okozott a 
gyerekek játékainak, valamint 
az ágynemű folyamatos javí
tása, karbantartása. 

a gyerekeknek, szülólmek egv
uánt, mert azóta az óvónők 
minden idejüket a kicsik ne
velésére tudják fordítani. 

(s.) 

Lapunk legut.óbbl számában kö
zöltük azoknak a névsorát, akik a 
24. vasutasnap alkalmából a Köz ... 
lekedés Klvál1 Dolgozója, Kiváló 
Vasutas, valamint E.Tdemes Vas• 
utas k.ittmte1.ésben részesültek. 
Ezúttal azok névsorát ismertetjük, 
akiket a MA V vezérigazgatója a 
24, vasutosnap alkalmából, ki
emelkedj munkáju.k elismeréséül 

VEZÉRIGAZGATÓI 

DICSÉRETBEN 
részesfte". Amigó Tiborné segé<l
ell., Bp. 'M.A•; Kórház· Arva Pál
né főtiszt, MA, Ter. Égészségügyl 
Közp. Szeged ; Baki László Lajos 
lnt., Misln•lc Tiszai pu.; Bakos Jó
zsef seg&Helvigy ., Kecskeméti 
Pít. Fö'n.: Balogh Ferenc íelvigy ., 
Soproni Pft. F6n. i Balogh Márta 
segédtiszt, Békéscsaba áll.; Balogh 
Mihály fóelL Komárom Vont. 
Főn.;  B�n András műsz. főtnt., 
Bizt. ber. Fennt. Főn. Miskolc : 
Barkóczl Mihály segédfelvigy., Fé
nyeslitke áll. ; Bene József ell., 
Vlll. Fels6vez Ep. F6n. ; Bertyák 
Ferenc ell. Vác Pft. Főn. : Bognár 
Imre mur.kás, Bizt. ber. Fennt. 
Főn. szorr bathely; Borsai László
né en., MAV űgykez. és Gazd. 
Hiv. ; Brükne.:- József' mítsz. főell., 
Miskolc Vont. Főn.;  Csák Rozália 
munkás, Szolnok Jj. ű. ; Csernák 
Pál f6fe!Ugy„ Pilisvörösvár áll., 
Czégény József ell., Kelebia áll.; 
Czinglér Imre mtlsz. tan., Miskolci 
Okt. Főn.. Dobrovitz Antal ell., 
Bo. Nyueati pu.; Fazekas István 
fóell., K�skemét-Atrakó Vont. 
F6n.: Fábián Lajos sel{éd.ell., Pécs 
Pft. Főn.: Flcsor Mibály Mell., 
Recsk-Par,l<ltürdő áll. : F!CSOrl Fe
renc felvigy ., Záhony áll. : Fonyó-
di Ferencné ell., Szentesi �p. Főn. ; 
FU!öp GyuJ, ell.. Székesfehérvllr 
Pft. Főn.: Gava1l�r József főell., 
DPbrecen Ep F6n.:  Gáll Imre 
milsz. ett. PUsoökladánv Vont. 
Fc5'1. : Gár,rván Antal f6ell., Sze
eed MAV Géo1av. ű.: Gásoár Jó-
7c:;ef segPdfelviP.Y,, Mátészalka tilt.; 
Gvónl János f6p11.. MÁV �o. Flln. 
Bn.; H�nisch Károly masz, fet
Ul?Y,, MÁV Távközl. FenT1t, Fé'in. 
l3p.: Harcf1 István miic:z. föfelilr:tV., 
�hombr.thely ,Ti. U. : Halász Istvtin 
m(l,c;z. főlnt Bi:71:. ber. Fennt. Fc'in. 
f)Pl')rf>cen ; 'FfP0vi Józc::P.f műsz. fő
fPlüE!V.. T�vkö:,:J, Fennt. Ffin.; 
fforvMh Ferenc mt.1c::'7. fő„11., 
Pttc:-r.tas07Ph01Cq Vont. Főn.: R01"
váth József fc5ell., Szombathely 

DUNAKESZIN ÉPÜL 

Vont. Fón. � Iglói ltva segédell., 
Miskolc Számvit. Főn. ; Jaidalvi 
Józset fófelilgy., Szombathely ig.; 
JUhász Józse..: fóell., MA V Jegy
nyomda Főn.; Kakuk János föe11., 
Kisterenye: áll. i KaszonyJ János 
seged.felvigy . Mátészalka Szertár
fón. ; Káld• Károlyné !6!elügy., 
MA V Ter. Egészségilgyl Közp. 
Szombathely :  Kerek István föell., 
Pásztó áll.; Kerekes László segéd
ell., Eszaki Jj. U.; Kertész Ferenc 
fóell., Sárbogárd áll. ; Király Ist
ván músz töfelUgy ,, Szombathely 
ig. ; Kiss Gábor felvlgy., Nagybá
tony áll. ; Kiss Imre főint., Tö· 
rökszentmikló!i áll. ; Komáromi 
Dániel fel�igy., Nyíregyháza Pft. 
Főn.;  Kondella Károly ell., Du
nakes:zJ Jj ű. ; Kóti István mun
kás, '(ác Szertárfön. ; Kotroczó Jó
zsef tan.. Lökösháza áll. ; Kovács 
Ferenc masz. Mint .• szeged vasút
ig,; Kovács Károly mérnök tan., 
szeged vasútig. ;  Kovács Lajos se
gédell .• M!skolcl Jj, ű.; Kovács 
Józsefné segéd!elvigy., Vác Ptt. 
Főn. ; Kt:ricz András felvigy., 
Szombathell,' Pft. Főn. ; Laboncz 
Istvánné segédell„ MA V Adatfel• 
dolg. Főn. ; Lakatos Imréné ell., 
Bp. vasútig. , Lak Attiláné főtiszt, 
Pétfürdő áll.; Lábos István f(lell., 
Devecser áll. : Lehotai János se
gédell., Gyöngyösi Kitérögyártó 
ű.; özv. Lipták Andrásné segéd
munkás, Miskolci :E:p. Főn. ; Llszy 
János fófeWgy. Szombathely va• 
sútlg. ; Lóránt Róbert ell., Szom
bathely JJ. ű.· Madarász Lajosné 
segédell., Mezőhegyes vont. Főn,:  
Majoros Elek músz. felvlgy„ Má
tészalka Vont. Kirendeltségi dr. 
Marosy Ferenc orvos főtan., MAV 
Közegészs. Int. Bo.; Mátrai Józset 
főell., Moharakodó áll. i Mede Jó
zset segédell., Landler Jen(! Jj. ű. ; 
MlrgaJ János ftlell., Nyíregyháza 
Vlll. Vonalfelilgy. : Nagy N. Ba• 
lázsné mur.kás, Hatvan-Salgótar1. 
Pft. Főn. ; D. Nagy Károly mérnök 
tan., vas. Főoszt. 10 Szakoszt. : 
Nasiy Lászlóné f6e11., Debrecen 
vasútig.: dr. Nagv Tóth János fő
tan., Pécs! vasűtig. ; B. Nagy Jó-
z�et ell.. Hatvan-Füzesab. Pft. 
Főn.: Nagv S1ücs József se„éd• 
munkás, B1,.•. Keleti Szertárf6n.:  
Németh Károly tőell„ Mosonma
gvaróv4r áll. : Nverges Istvánné 
Pll„ Dunakeszi Jj. ű.:  Nyltr•l 
S4n<lor mfisz el1.. Ce�léd Vi11. 
Vonalf'f'"101i'!y. · Odor�n József mér„ 
nök f6t,:i:n. Vas. F6oszt. 7. Szak• 
occrl. � Papn Józ�ef se�édfelv1P.V,, 
Selyp .é.11 � Papp Sándor masz int., 
Bizt. ber. Fennt. Főn. Szeged : Pa• 

Óvoda, munkásszál lás, kol légium 

· Ez lesz az üzemi óvoda 

Százötven gyermek befoga
dására alkalmas óvoda épül 
Dunakeszin, a já.."TJlújavító 
üzemi lakótelepén. A kilenc
millió forintos költséggel lé
tesülő gyermekintézmény ter
veit a MAV Tervező Intézet 
dolgo-zói készítették, s a mun
kálatok ütemesen haladnak. 
Minden jel arra mutat. hogy 
az új óvoda hamarosan meg
kezdheti működését. 

f:pül ezenkívül a háromszin• 
tes, 200 személyes, kényelmes. 
modern munkásszálló Is, 

.1melynek •átadási ünnepségét 
augusztus 20-ra ütemezték. 
Ennek elkészülte után a je
lenlegi szállást, illetve an
nak épületét „albérlők házá
vá" alakítják át. 

Kétszáz szakmunkástanuló 
kollégiumi ellátását, az elmé
leti és gyakorlati oktatás 
céljait szolgáló új oktatási 
Intézmény építésének befeje
zése ugyancsak ebben az év
ben várható Dunakeszin. En
nek szintén kiemelkedő szere
pe lesz a járműjavító szak
mPnkás-i!(ényének kielégítésé
ben. 111etve az utánpótlás biz
tosításában. 

Szöveg és foto: 

Zsúfolt munkásvonalok, 
Szónyi Lajos 

taki Imra segédtiszt, MA V Hi<lép. 
Fon.; ózv Peczmk Ago5�onne elL, 
Dombóvár Osztoszert. Fön.; Pely
vás Kálmár1 töell., f:p. Géptelep 
Főn. Bp. : Pete József segc.dell .• 
MA V Magasép Fön. Bp. ; Penle_l< 
Géza eL. , Nagykanizsa áll._;. Ple
zer István felvigy., ounau1varos 
Pft. Főn. ; Póka Miklós mér':ök 
tan., - Onga áll. ; PömeczJ Je!1?ne 
felügy ., Szombathely vasutig

.-
; 

Rentkó A.ndrá, főell„ MAV Ha· 
mán Kató vont. Főn. ; Sári Lász
lóné főell , Debrecen Eszakt Pft. 
Főn.; SárOSJ Katalin segédtiszt. 
Pécsi Vonc. Főn.; S1momcs Zol
tánné szer?.. havlbéres dolg., Szub 
áll.; Soltész Józsefné segédell., 
Debrecen Bizt, ber. Fennt. FOn. ;  
Soós Károly fötan.. Hatvan áll._; 
Spingár István fóell., Nagykam
zsa Pft. Főn.;  Sugár Imre fófel
Ugy., Baja áll . ;  szabó Géza eu .• 

Eszak:1 Jj. O.; Szabó Ilona mun
kás, Dombóvár �P- Főn. ; Szabó 
János segédtiszt, Bodajk áll., Sz�
bó Károly segédfelvjgy., Tiszaftl
red áll. : Szab6 László fóell., Bizt. 
ber. Fennt. Főn. Pécs i SzámY'._áS 
István müsz. fóell., Székesfeher
vár vont. Főn. ; Széplaki Ferenc 
felvlgy., Bicske áll.; Sziráki Er
zsébet felctgy. MAV Anyagvizsg. 
Főn. ; Szkokllk Irhre felvigy ., Mór 
áll. ;  Tétér.Yi József felvi.gy ., Pusz
taszabolcs áll.; Tóth Gábor segéd
ell., DebrE:cem Jj. ű. ; Tóth Lász
ló ell., Landler Jenő JJ.ű. :  Tótb 
László músz főell., Landler Jenő 
Vlll. Vonal!elügy. ; Tóth László fö
ell.. Tapolca áll. ; Töke István 
ell., Székesfehérvár Jj. ű. ; Újvári 
István műsz. föint., Bp. Angyal
földi Pft. Főn.; Udvarl Sándor 
músz. féSint .• Békéscsaba Pft. Főn.; 
Vadnai Józsefné int., Miskolc 
OSztószert&rfón. ; Varga József 
segédell., Debreceni vasútig. : Var
ga Zoltán müsz. fel ügy., Debrecen 
vasútig.; Vasas rstvánné ell., B,á
taszéki vont. Főn. ; vavrek Bela 
munkás, Mád áll.; Váczi tstván�é 
munkás, MA v szak- és Szere�föp. 
Főn.: Vágó Lászlóné segédfet,r1gy., 
Szerencs áll. : Vigh Albert en .• 
Szolnok Jj ű. : dr. Vlsegrády An
tal !őtan .. . PécsJ vasútig.: Vizi 
László ell. Eger Vont. F6n.: Völ
gyi Zoltán.�€: munlffis, Bp. Angyal
földi Pft. F6n. : Zechmeister Kál
mán mGsz. en., Hegyeshalom 
Vont. Főn. :  Zsembery István mér
nök fótan • vas. Föoszt. 1. szak
oszt.: Zsifmond István felvlg:y ... 
Zalaegerszeq áll.; Kovács János 
főell., As2.ód áll. 

Egy brigad 

hétköznapjai 
Köz�günkről. a dombóvá• 

ri építési fönökség Pablo Ne
r-uda szocialista brigádjáról, 
ki tűzött céljainkról és kezdeti 
sikereinkről már közölt cikket 
a Magyar Vasutas. Ezt ezúton 
köszönjük. s olyan segítség
nek, bátorításnak tekintjük, 
amelyet főnökségünk vezetői
től. szakszervezeti bizottsá• 
gunk tagjaitól is kapunk. 

Most ismét beszámolhatunk 
a cikk megjelenése óta eltelt 
munkás, hétköznapok örömteli 
eseményeiről. tgv például Or
mosy Lajosnét a szakszerve
zetben végzett társadalmi 
r.,unkája elismeréséül kitün
tette a SZOT az idei nőnap 
alkalmából. Brigádunk másik 
ta�ja. Rácz Jánosné, a Szakma 
!fiú Mestere cimért indítort 
munkaversenv-mozgalomban 

els6 helvez4�t ért el. Csatla
koztunk a Könyvet a puszta! 
diákoknak akcióhoz. és pénzt 
adtunk fel az akciót kezdem6-
nye-,ő központ címére. A fó
nöksé!!Ünk szakszervezeti bi
zc,ttsága által vásárolt játéko
kat a mi brigádunk tagjai osz
tott · szét a vasutas-ok óvod!is 
gvermekei között. (Az óvodá
sok csoportonként verssel, 
éneki· •1 köszönték meg az 
ajándékokat.) 

Reméljük. az idén mé!( úiblil 
hírt adhatunk brigádunk sik+ 
res munkájáról. az együtt el
ért eredményekről 

A Pablo Neruda 
szoc!alistd origád 

Erre fiin,eltek fel az igazga
tóság KISZ-szervezetének ve
zetői és februárban felmérés<'
ket végeztek az óvodában. A 
láni•ok, illetve a fiatala5s-,o
nvok párnahuzatok javítását 
és babaruhák varrását és 
e,n,éb 1:ltékok készít,¼6t vál
lalták. Sípos Katalin KISZ-tit· 
kár e,zymaga 70 dÍS7kosarat 
k�tett a gyerekeknek hús• 
vétra. 

a lépcsőkön csüngő emherfürtök 
Az utasok egymás hegyén• 

hátán, vagy a lépcsőn fürtök• 
ben ló:;va a vasutasokat szid
jü. Ez nem nevezhető kultu
rált ur.azásnak. Mégis gyakran 
eléforduL 

25 perckor Induló 5516/b. szá
mú munkásvonatnál, amei,y 
csak hat kocsit tovább!tott. 

„Mozgósok " az iskoláért 

Az óvoda oatronálását folva
matosan vállalták el az igaz
gatóság fiataljai. Ezzel kaoc,;o
latban még számtalan kisebb
n'l'!''obb munka elvé�ét 
tíí'>ték ki célul :  a fiúk menia
nfüák a ;átékokat. hnmok<'t 
hordanak az udi,arra és r,j  
mn�'ókákat CSi'1nlT11tk. l\.z 
ntóbbit a Kel,:,+; 1vr,;�7!l1'l K0-
c<siszol�á1Mi Főnökség fiatal
jai vállalták. 

E kezdeményezés talán nem 
egészen új. de mint Németh 
tva vezetőóvónó-helyettes 
megjegyezte, felettébb hasznos 

Május 29-én az ú jszásztól 
Budapest-Keleti pályaudva
rig közlekedő 5537. számú 
munkásvonat amelynek 
vezetője vo!tam - mindössze 
hét kocsival közlekedett. Más 
szóval : 516 ülőhelyre több 
mint 1500 utas 1utott. Magló
don már - látva a lépcsőn 
csünsiő emberfürtöket - azt 
mérlegeltük. hogy vállalhat
iuk-e a továbbhaladás veszé. 
lyét. Mi lesz. ha menetközben 
bá,..kl leesik a léocsőről ? 

Hasonló helvzet als lrnlt 1d 
június 7-én a Keletiből 16 óra 

Nem sorolom tovább a pél• 
dákat, amelyek mind arra fi
gyelmeztetnek. hogy valamit 
tenni keltene az ilyen esetek 
elkerllléséért. Nem többet, 
tnindössze annyit, hogy a sze
relvények a hJvatalosan előírt 
kocsimennyiséggel közlekedje
nek Ahogy én. mint vonatve
zető a kocsiparkkal való gaz
dálkodást nehé2ségelvel 
egvütt - Ismerem. nem lá
tom megoldhatatlannak a 
problémát, ha az arra Ille
tékesek valóban lelkiismerete
sen foglalkoznak vele. 

Föl dl J óz„ef 
Szolnok 

Rendkívüli termelést tanács
kozást tartott legutóbb a bé
késcsabai pálvafenntartásl fő
nökség gépesített mozgó pá
lyamesteri szakasza. Rendki
villlvé, s6t ünnepélyessé az 
tette. hogy Békési lstván mű
szaki főfelügyelőnek, a gépe
sített mozgó pálvamesterl sza
kas2 vezetőjének beszámolója 
és tájékoztat.;ia után vendé
gek, a szakasz dolgozói, szo. 
ciallsta brigádjai által patro
nált békéscsabai szlovák nvel
vű gimnázium vezetői kértek 
szót. majd pedig a szakasz
ról nyugdíjba vonuló Varga 
István pályamunkás búcsúzta
tása és megajándékozása kö
vetkezett. 

- 11:ne a kotiekttvára büsz
ke tehet a va.-.ut - r.1ondotta 
a tanácskozáson Klebmczki Ja
nos. a szlovák nyelvű gimná
zium igazeatóJa. többek között 
annak elismereseként. hogv a 
szakasz dolgozó! ti?ezer forint 
értékú tarsad11lmi munkát vé
geztek a eimnáziumban. az 
,.Eey nap az ;skoláert"-mozga
lom keretében. 

Varga Pista bácsinak kar
órát és kerámia ltkőröskés2le
tet adott át a közössé2 1.já n
dékaként a szakasz vezetéie, . 
és senki sem vette rossz né
ven, hogy a búcsúzó. idős 
munkás a mel!hatottsagtól E.:ig 
tudott szóhoz jutni 

Bellér Géza 
előmunkás 



MAGYAR VASL'TA� 1974. AUGUSZTUS L 

Gyorsmérleg az ·é/vona/l,oz tartozó 
vasutas labdarúgótsapatokról 

Alig egy hónapja, hogy le
zárult az 1973 74-es labdarú
.e:óbajnoki esztendő, s most 
már a mindenki számára „fe
hér lappal" kezdődő új 
idényre tekintünk. Túl azon, 
hogy új bajnoki címekért és 
helyezésekért indul a harc, 
egy kissé mérföldkőnek is te
kinthetjük az 1974'75-oo esz
tendőt, amely a nemzeti baj
nokság átszervezésével. az 
NB I/B megszűnésével és a 
labdarú!!ás három vonalában 
összevetve csökkent csap,at
lét.számmal. az ecldiglnél szin
vonalasabb játékkal kecseg
tet. Az említett átszervezés 
termésretesen érzékenyen 
érintette több vasutas labda
rúgócsapat pozícióját, besoro
lását is. E változás01rnt is fi
gyelembe véve csinálju,k egy 
gyorsmérleget arról : hogyan 
szerepeltek osztályaikban 
együtteseink? 

Fordulat 

Szombathelyen 
.,Elérte célját a H1ladás" 

írja a szombathelyi NB I-es 
csapat hajno!ci esztendőben 
mutatott szerepléséről szóló 
cikkének címében a Népsport 
egyik júliusi száma. ,.A nagy 
fordulatot a tavasz hozta el, 
Thomann Antal, az elt}'ilttes 
edzője kialak itotta az új csa
patot, amely úzy alakult, 
hogy Szarka előtt kitűnően 
bevált a Kereki, Horváth, Né
meth. Kabak négyes. A kö
zéppályán a Halmosi, Farkas, 
Kulcsár trió jól összeszokott 
csapatrésszé vált, s elöl a leg
többet szerepelt Fehérvári, Ki
rály, Hauzer is megtette a 
magáét. Mindent összevetve 
így alakult ki a végered
ményben a veszélyes zónától 
távol került 13. helyezés. 
amely nyolc győzelem, hét 
döntetlen é$ 15 vere-;ég mel
lett 31 :47-es eléggé erőteljesen 
passzív gólaránnyal 23 pont 
megszerzéséhez volt elegendő. 
Egy k is előrené7.és : 

- Jó középcsapatot aka-
1'Unk - mondta Laki Lászl6 
ügyvezető elnök. Sárosi 
Lászlót, az együttes új mes
terét jól ismerjük, az után
pótlásválogatottal nagyszerű. 
eredményeket ért el. Most 

\ 

2sza.ki csoportban a második
ként végző BVSC vívta ki 
magának. A [óvárosi vasuta
sok előtt az új NB II-ben va
ló bentmaradás lehetősége is 
megcsillant. de az osztályo
zók nem hoztak sikert ; ez a 
nagymúltú gárda jövőre már 
az NB III-ban folytatja sze
replését. 

„Mindezek ellenére a csapat 
szereplésében történt előrelé
pés - mondta kérdésünkre 
Aszódi Sándor, szakos-ztályve-
2Jetö. - Az előző évben a 
BVSC a harnudik helyet 
szerezte meg, s most a ba.i
nokc,-,anat mögött vég-z;ett. őt 
ponttal sz,erz.ett többet az 
együttes, mint egy évvel 
előbb, s ez annak tulajdonít
ható, hogy megfelelő volt az 
idősebb és a fiatal játékcsok 
aránya. Bár az elmúlt napok
ban több játékost magasabb 
osztályokban játszó együtte
sekhez igaz"-ltak, remélhetjük, 
hogy az NB III-ból h�maro
san felkerülilnk a labdarú
gás második vonalába." 

Ebben a csoportban még 
két va�utasegyüttes szerepelt :  
az MV se és  a Dunakeszi 
VSE. Az előbbi a negyedik, 
az utóbbi a nyolcadik helyen 
Jcötött ki s bár a miskolciak 
a dunake;ziekkel szemben 
három győzelemmel. illetve 
döntetlennel értek el többet 
(az MVSC 39. a DVSE 30 
pontot szerzett) mégis az 
uionc dunakesziek szerepl�e 
volt biztatóbb. Nem 1:itás, 
hogy a nagymúltú Miskolci 
VSC-től a negyedik helynél 
tényegesen jobb szereplést 
vártak hivei. Annál is inkább, 
mert a Szentmarjay Tibor 
edző vezetésével játszó együt
tes viSS2Jakapta egykori gól
-zsákját, az időközben a Bp. 
Honvédhoz igazolt Kiss Ti-· 
bort, akitől régebbi formája 
visszatérését várta. A tapasz
talat az, hogy most már az 
NB III-ban az eddiginél sok
kal nagyobb küzdőerényekel 
kell mutatnia az MVSC-nek, 
hogy megállja helyét, s az 
NB I-be felkerült DVTK ár
nyékában visszatérjen a lab
dairúgás második vonalába. 

A Dunakeszi VSE Borbély 

András edző szakavatott ve
zetésével kitett magáért. Játé
kooai becsületes küzdőszel
lemmel, dic. éretes helytállás
s-al bizonyítottálc, hogy !elke
rülésük reális volt. A csapat 
főleg a ha;rai mérkőzéseken 
szerepelt jól, most már azt 
várják tőle Dunakeszin, hogy 
idegenben is jobb győzelmi 
aránnyal kedveskedilc szurko
lóinak. 

Jó jelek D�nakeszin 
A Keleti csoportban a 

Szegedi VSE a hatodik. a 
Ceglédi VSE a kilencedik he
lyezést érte el. A két vasutas
gárda 1,özött mindöss�e három 
pont volt a különbség_ de az 
e<!S(yel több győzelem. illetve 
döntetlen, az aktív 37 :34-es 
/!Ól.arány a ceglédiek passz.ív 
42 :48-as gólarányával _ szem
ben a szegediek javára bil
len+ette kettőjük vetélked�e 
során a mérleg n)--elvét. A 
SZF,OL és a Szegedi Dózsa 
mellC'tt is naeyon népszerű 
SZVSE-től is többet várt kö
zönsége, mint amit elért. 

Ebben a csoportban elszo
motító volt a nagymúltú 
Szolnoki MAV 15. helyezése. 
A 30 mérkőzésen elért mind
össze 7 győzelem. hat döntet
len és a 17 vereség önma
ga helyett beszél, nem szólva 
a kapott gólok számáról 
68! - amely egyike ,·olt a 
leggyeneébb védelmi teljesít
ményeknek. 

A Nyugati c-;oport két vas
utas=pata közül a PVSK a 
negyedik, a Székesfehérvári 
MAV Előre a 1 1 .  helyen vég
zett. A pécsiek jó szereplése 
különooen örvendetes volt a 
vasutasok labdarúgóéletében, 
Hornáth László edw kitűnő 
együttest kovácsolt össze. A 
PVSK a meglepetések csapa
ta volt, s érdekes mozza
natként az idegenben játswtt 
mérkőzéseken rukkolt ki nem 
egyszer, jobb eredményekkel. 
A székesfehérváriak számára 
lesz javítani való az NB III
ban ; nagyobb akarás, több 
harcosság kell ahhoz, hogy 
középcs.apa,ttá érjenek. 

M. L. 
nálunk folytathatja a taraly 

,-------�-----------------
megkezdődött tervszerű fiata
lítást. Papp László 

Elök�lő helyen 

a MÁV-DAC 
a Landler szocialista brigád-klubban 

Az élvonal mögött, a több 
mint eg)' évtizedes múlt után 
megszűnő NB I B-s osztály
ban két vasutascsapat szere
pelt ; az 5. helyen végzett 
Győri MAV-DAC és a 14. he
lyet megsze17,ett Debreceni 
VSC. Nem ,·itás, hogy a győ
riek osztályukban előkelő he
lyezést értek el, s egy ideig 
reális harcban álltak a jó 
helyezés eléréséért az élen 
végzett együttesekkel is. .A 
népszerű Rába-parti együttes 
sikereiben nem kis része van 
a csapat mesterének, Kovács 
Imrének a népszerű „Mu
rok·'-nak, akinek gondos, lel
kiismeretes, munkája során a 
MÁV-DAC kitűnő középcsa
pattá kovácsolódott. A csapat 
44 :35-ös gólaránya és 27 pont
ja mutatta a csapatrészek kö
zötti megfelelő iisSZhangot, s 
azt a reményt is élteti, hogy 
az együttes ,.új környezeté
ben" az átszervezett NB II-ben 
is ott lesz majd ·a legjobbak 
között. 

Ugyanez a pályafutás vár 
most már a DVSC-re is, 
amely a győrieknél lényege
sen gyengébb „bizonyítvány
nyal" zárta az NB JIB utolsó 
esztendejét. A hét györelem 

A Landler Múvelődési Ház 
és a Testvériség Sport Egyesü
let meghívására Papp László 
háromszoros ökölvívó olimpiai 
bajnok élménybeszámolót tar
tott a Landler szocialista bri
gád-klubban. A díszterem a 
kánikulai hőség ellenére zsúfo
lásig megtelt. 

Bevezetőben elmondta, hogy 
a vasútnál mindig otthon érzi 
magát, mert pályafutását a 
felszabadulás után a BVSC.. 
ben kezdte és a munkahelye a 
vasútnál volt. Rendkívül köz
vetlen modorban mesélte el, 
hogy a vézna kisfiúból hogyan 
lett háromszoros olimpiai baj
nok. A BVSC-nél jó kezekbe 
került és egyre jobban kiis
merte magát az ökölvívás rej
telmeiben. 

1947-ben már nemzetközi 
mérkőzéseken szerepelt. Egy 
év múlva, 1948-ban London
ban nyerte első olimpiai baj-

és a 16 döntetlen mellett a 1 1  
vereség súlyosan esett a lat
ba; indokolta a 30 :37-es pasz
szív góla,rányt, s a teljesít- 1 
mény összértékét jelentő 30 
pontot, amely Debrecenben, 
ebben a labd•airúgást szerető 
városbal!l a 57,urkolók fájdal· 
má�a csak a 14. hely elérésé
:re volt elegendő. 

nokságát. Az elsőt még kettő 
követte Helsinkiben, illetve 
Melbourne-ben is a dobogó 
legmagasabb fokán állt. 

Nagyon élvezetes volt a be
számolót követő film lejátszá
sa is, melyet Papp László a 
maga humorával kommentált. 
Elmondta profiélményeH és 
mai munkája eredményeiről is 
beszélt. Meleg szeretettel em
lékezett meg az idős Adler 
Zsigmondról, régi mesteréről 
és mai munkatársáról 

Kérdés-fel-eletek, baráti 
beszélgetés zárta a már esté
be nyúló találkozót, mely záró
akkordjaként a Szabadság szo
cialista brigád ifj. Váczi János 
vezetésével tiszteletbeli tagjá
vá választotta Papp Lászlót. A 
háromszoros olimpiai bajnolr 
örömmel tett eleget a felké
résnek. 

Kampas Rudolf 

Az NB II mindhárom cso- Papp László 
portjában ott voltak a v�-
utais együttesek. amelyek ko-

sportpályafutásainak élményeiröl beszél hallga
tóinak 

tül a legrangosabb helyet az (Garamszegi Mihály felvétele.) 

Öregfiúk teniszversenye 
A 24. vasutasnap alkalmából 

a szakszervezet és a BVSC a 
Tatai úti tenisztelepen meg
rendezte az öregfiúk páros 
versenyét. A nagy érdeklődés 
mellett lebonyolított versenyen 
számos, egykor az élvonalhoz 
tartozó teniszező, rajtuk kívül 
az állami és a társadalmi élet 
több sportszerető vezetője in
dult. 

A jól sikerült verseny díj• 
kiosztó ünnepségére július 15-
én a vasutas-szakszervezet 
nagy tanácstermében került 
sor. Szabó Antal főtitkár mél
tatta a verseny sikerét, majd 
átadta a díjakat a győztesek
nek és helvezetteknek. Ered
mények: A csoport: (45-55 

év) 1. Nyers Rezsó, Lénárt 
László (Ú. Dózsa, Bp. 11:pítőkl, 
2. Hopp Béla, Kun György 
(BVSC). B-csoport : (45-55 év) 
1. El Cordi Hasszán, Komar
niczky Gábor (BSE), 2. dr. Pál 
Antal, Primusz Károly (Ú. Dó
zsa). 

A-csoport (55 év felett) : 1. 
Pető Béla, Murin György (BSE, 
OSC), 2. dr. Bánó György, Ta
másí Antal (Bp. Honvéd). B
csoport (55 év felett) : 1. Szabó 
János, Bogdán István (BVSC), 
2. dr. Nemes, Nemes (Pénz
ügy). 

60 év felett: 1. dr. Bánó 
György, Bíró János (Bp. Hon
véd, MTK), 2. Pető Béla,. Usz
ta Gyula (BSE, Bp. Honved). 

- Kongresszusi mílszak 
Hatvanban. A Hatvan-Salgó
tarjáni pályafenntartási fő
nökség központjának négy 
szocialista brigádja 104 óra 
társadalmi munkát végzett a 
hatvani MA V-óvoda feléplté
sénél. A női és férfldolgozók 
az óvoda falazásánál segédkez
tek. A pálvafenntartási főnök
ség szocialista brigádjai a tár
sadalmi munkát pártunk XI. 
kongresszusa tiszteletére aján
lották fel. 

- Nagykanizsa állomáll 
szakszervezeti bizottsága július 
12-én ünnepélyesen búcsúztat
ta az állomás tizenhét nyug. 
díjba vonuló dolgozóját. Közü
lük tizenöten több mint har
minc évet töltöttek a MAV
nál. ' 

- Telket vásárolt a Római• 
parton az Utasellátó Vállalat. 
A telket jelenleg napközi ott• 
hon céljára hasznosítják. 

Szabó Antal főtitkár átnyújtja a tiszteletdíjat Nyers Re:zsönek. 
(Tenta György felvétele) 

- Eredményesen dolgoznak 
Gyula állomás szocialista bri
gádjai. A négy kollektíva kö
zül egy arany-, kettő ezüst-, 
egy pedig bronzkoszorús elis
merésben részesült. A XI. párt
kongresszus tiszteletére kezde
ményezett munkaversenvben 
arra törekszenek. ho,zy az állo
más szállítási feladatait túltel
jesítsék. ezenkívül társadalmi 
munkában vállalták az állo
más környékének szépítését, 
gondozását. 

Női röplabdázóink a 7. helyen végeztek 
Plzenben rendezték meg a nemzetközi vasutas nöi röp labdabaj,wkságot 

4, Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség megbízásából, 
július 15-21-ig a csehszlová 
kiai Plzenben rendezték meg 
„ vasútas női röplabda baj 
nokságot A tornán 8 ország 
- a Szovjetunió, Lengyelor
szág, Bulgária, NDK. Románia, 
Csehszlovákia, Magyarország 
és Jugoszlávia - válogatott 
csapatai vettek részt. 

A bajnokság a Plzeni Loko
motlv új tornacsarnokában 
került lebonyolításra. A tor
nacsarnok és a hozzá kapcso
lódó edzőterem a labdaspor
tok minden igényét kielégíti 
és mintegy 2000 néző befoga
dására Is alkalmas. 

A nyitó és a záróünnepsé
gen megjelent Frantisek Vála, 
a csenszlovák vasutas-szak
szervezet elnöke is. A csapa
tok A és B csoportban küz
döttek. Mindkét c�oportból az 
első és a második helyezett 
jutott a legjobb négy közé. A 
magyar CSdpat a B csoportba 
került. A BVSC-re épült t:á
logatottnak a döntő mérkő
zést az NDK ellen nem sike
rült megnyerni, fgy nem ju
tottak be a legjob b  négy közé. 
Az 6-8. helyért vlvott küz
delemben a 7. helyen végez
tek. 

A torna lebonyolítása 57.er
vezett volt. Annak ellenére. 

A verseny ünnepélyes fel
vonulással és a díjak kiosz
tásával ért véget. A bajnok• 
ságot a szovjet vasutas válo
gatott nyerte, a lengyel és a 
bolgár vasutas válogatott 
előtt. 

A díjakat Robert 13-0-urienne, 
az USIC alelnöke adta át a 
csapatoknak, illetve a sporto
lóknak és meleg szavakkal 
méltatta a nemzetközi vasutas 
sportmozgalom jelentőségét. 

dr. Keresztes István 

MAGYAR VASUTAS 
-------------, hogy a szállás. az étkezés a Vasutasok- Szakszervezetének 

lapja 

Sporthírek 
Dombóvárott július elején 

befejeződtek a csomóponti kis
pályás labdarúgó-bajnokságok. 
A hagyományos tömegsport
rendezvény ebben az éven a 
Vertikális üzem dolgozóinak 
kedvezett. Nyolc csapat közül 
első helyen végeztek, megelőz
ve a Diesel-szerelők és a GV
műhely csapatát. 

A 24. vasutasnap alkalmából 
ünnepélyes külsőségek között 
adták át rendeltetésének Fé
nyeslitke állomás üjúsági 
sporttelepét. A sporttelepet az 
állomás fiataljai és a szocia
lista brigádok 5000 óra társa
dalmi munkával, önerőből 
építették. 

A miskolci fga;gatósáo 
MHSZ-szervezetének rendezé
sében bonyolftották IP. a Vas
utas Kupa lövészverseny dön
tőjét. Egyéniben első Bari Ber
nát (BFF), második Fekete 
László, harmadik Sza bó Gusz
táv, mindketten a vontatási 
főnökség dolgozói. C,:apatver
senyben a vontatási főnökség 
MHSZ-szervezete végzett az 
első hdyen 

,l szerkesztőség üzeni 
Rapi József Bp. Józsefváros ; 

Ug1ya1 sar�do1. Pá.1 István, Bakó 
János, Ku,várdai J�mos, Seps1 
Gyula Miskolc : Szécsi i,�erenc Sá
toraJjaUJtell : Fogas PáJ Szentes ; 
Rácz LaJOS HaJdú.sZoboszló; BoldJ
zsár Gytll&, Tóth János Békéscsa
ba; Sz!lá�! Sándor 2zeged: Csu
maz.ia Béláné Szombathely : Bán
hidi Géza. Gararnszegi József Bp. ; 
Tóth Bé�a Pécs Konc József Szol
nok: Pint.!r Lajos Vácrátót: Do
monkos G3, ula Tarján puszta ; Bó
dogh Mll,á,y Dombóvár: Várfalv:I 
Gyula Nagykanizsa: Szőke József
né Gyula: Mohai Károly Szerencs : 
Szücs Ferenc Hatvan : leveleiket 
lapunk anvagáboz felhasználjuk. 

Bognár Kát·oly Tapolca : Boldt
Z$ár GY.Jlé 8(;k�SC'SAba : leveleiket 
illetéke• hel;rro továbblloltuk. 

és a verseny színhelyei távol 
estek egymástól, pontosan, 
gördülékenyen peregtek az 
események. A naponta kiadott 
és a napi események fényké
P<>ivel gazdagított „Bulletin"
ből mindenki pontosan tájé
kozódhatott az aznap történt 
eseményekről és a következő 
nap programjáról. Az edzések 
délelőtt, a mérkőzések dél
után és este kerültek lebonyo
lításra. 

szerkeszt! : a szerkesz«5 blzott.sa.1 
FOszerkesztO: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: VtsJ Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Bpest. VI.. BenczOr o. 0. 
Telefon városi 229-872 

Qzeml 111-7'1 
Klad1a M ter1esnt 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 8Ud8 est VTI.. Rákoet.l (11 H, 

Telefon: 2u-e11 
Felelős kiadó: Gábor MAMOD, 

a Népszava bsoktadO Vállalat 
tgazs:at01a 

Csekkstám1asztimunkt 
MNB 21&-11 859 

Szikra t.apnyomd1 

Utazós elótt és utazós után 

ÉDESSÉG ET, 
AJÁ NDÉ KOT, 

TRA F I KÁ R UT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 



Kommunista 

vasárnap 

A bánrévei tanacs kezdemé
nyezésére július 21-én a k02.
ség lakói többségükben 
vasutas dolgozók - kommu
nista vasárnapot tartottak 
Több órás társadalmi munká
val tették szebbé a napközis 
óvoda környékét. Kivágták a 
bokrokat és az élő sövényt. 
amelynek a helyére ketités és 
járda épül majd. Az előzőeK
hez hasonlóan, eredményes 
volt az állomás do!gozóinak ez 
a társadalmi munkaakciója, 
amit a jövőben is folytatnak 
tnajd. 

Szovjet vasutasok 

köszöntése 

A Keleti pályaudvar Magyar 
-Szovjet Baráti Tarsaságának 
tagcsoportja augusztus 4-én, 
a szovjet vasutasnap alka'má
ból köszöntötte azokat a szov
jet vasutasokat, akik a 7,30-
kor induló moszkv&i gyorsvo
naton teljesítettek szolgálatot. 
A Ke'.eti pályaudvar vasutasai 
testvéri kapcsolatot tartanak 
fenn Moszkva Kijev pályaud
vi:µ'ának dolgozóival. Ok bo-
nyolit!ák le a Szovjetunió és 
a Magyarország közötti vasúti 
személyforgalom nagy részét. 

Oktatás, bemutatóval 
A miskolci vontatási fónök

ségen Lengyel Gyula oktató
tiszt irányításával jól felsze
relt fékoktatótermet létesítet
tek. Az oktatóteremben az egy
szerű kormányszelepektól a 
legmodernebb járműveken al
kalmazott fékberendezésekig 
minden változat megtalálható. 

A fékoktatótemuet az utazó 
szocialista brigádok társadal
mi munkában készítették. A 
miskolci vontatási főnökség 
ezzel a létesítménnyel ismét 
gawagabb lett. A jövőben a 
mozdonyverető-gyakornokok 

könnyebben elsajátít:1atják 
majd a fékis.meretre vonatko
zó tudnivalókat. 

A legjobb 

újítóbrigád 

Az „Egy brigád - egy újí
tás" mozgalom rév�n Miskolc-
2'iszai pályaudvar dolgozói az 
idei első félévb�n 10 százalék
kal több újítást adtak be, mint 
a mú;t év hasönló i<lőszaká
ban. Az e!fogadott és a bevz
zetett újHáso:, száma 25 száza
lékkal haladja túl a múlt évit. 

Különösen a Béke szocialis
ta brigád újító tevékenysége 
szembetűnő, mivel az összes 
újítás fele ennek a közösség
nek tagjaitól származik. Újítá
saik gazdasági eredményének 
értéke eléri a negyedmillió 
.forintot. 

A brigád a XI. pártkong
resszus tiszteletére pótválla
lást tett: ha1:onta nem kettő. 
haiu,m három újítást adnak 
be. 

! 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIIL ÉVFOLYAM, 16. SZAM ARA: iO FILLÉR 1974. AUGUSZTUS 18. 

Az elnökség napirendjén: 

a kongresszusi munkaverseny értékelése 
ELSŐ FÉLÉVI EREDMÉ NY ÉVEL A PÉCSI IGAZ GATÓSÁG 

NYERTE A VÁNDORZÁS ZLÓT 

A szakszervezet elnökségé
ge augusztus 8-i ülésén többek 
között megtárgyalta a kong
resszusi és felszabadulási 
munkaversenyről szóló je;en
tést. 

Fő feladat a népgazdaság 
száUítási igényeinek maradék
takm te!jesítése. A szállításra 
felkínált árukat időben a 
minoseg1 követelményeknek 
megfelelően elszállítani. A 
vállalások elsősorban a gazda
ságossági és minőségi muta
tók teljesítésére, a gépek és 
eszközök jobb kihasználására, 
az anyagtakarékosságra, az 
üzem- és munkaszervezésben 
rejlő tartalékok hasznosítására 
irányulnak. Csak így tud a 
vasút a minden idők legna
gyobb szállítási feladatainak 
eleget tenni. 

Az országosan kibontakozott 
verseny legkézzelfoghatóbb 
eredménye_ hogy az első félév
ben elszállított árumennyiség 
5,5-6 mit!ió tonnával megha
ladja az 1973. évi, akkor csúcs
nak számított teljesítményt. 
Mindezt kevesebb emberrel 
teljesítette a vasút, nem egy
szer igen nehéz körülmények 
között: a munkaerő hatékony
sága mellett intenzitásnöveke
dés, túlmunka árán. 

Amikor az elnökség a legna
gyobb elismeréssel szólt a dol
gozók lelkes hozzáállásáról, a 
fellelhető fogyatékosságok fel
számolása érdekében a követ
kező határozatokat hozta: 

1. Termelési tanácskozáso
kon részletesen elemezni kell 
a verseny helyzetét, meg kell 
határozni a további teendőket. 

2. Oda kell hatni, hogy a 
szállíttató felek a munkaszü
neti ki- és berakást növeljék. 

3. Az igazgatóságok osztály
vezetői értekezleten beszéljék 
meg az adott szolgálati helye
ken teendő intézkedéseket. 

4. Az igazgatóságok biztosít
sák a dolgozók erkölcsi és 
anyagi elismerését, rendszere
sen és folyamatosan. 

5. Az őszi forgalmi céljutal
mazást a munkaversenyben 
elért eredmények anyagi elis
merésére kell fordítani. 

6. Javítani kell a vasút pro
pagandáját az országos hír-

közlő szerveken keresztül. E
mellett minden munkahelyen 
nagyobb nyilvánosságot kell 
biztosítani a versenynek. 

A második napirend kere
tében, a vezérigazgatósággal 
egyetértésben, az első félév ér
tékelése alapján úgy döntött 
az elnökség, hogy a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszté
rium és a Vasutasok Szakszer
vezete Központi Vezetőségé
nek vándorzászlajával és a ve
lejáró 500 OOO forint jutalom
mal a pécsi igazgatóságot tün
teti ki. A szintén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó miskolci 
igazgatóságot Dicsérő Oklevél
lel és 300 OOO forinttal jutal
mazza. 

Az elnökség megtárgyalta a 

vasútegészségügyi beruházások 
helyzetéről szóló jelentést. Er
ről lapunkban külön cikkben 
számolunk be. 

Napirenden szerepelt a ká
deroktatás 1973/74. évi tapasz
talatairól és az 1974/75. évi fel
adatokról szóló előterjesztés 
is. (Az értékelésről következő 
lapunkban tájékoztatjuk az ol
vasókat.) 

Jóváhagyta az elnökség a 
szakszervezeti tagsági köny
vek cseréjének végrehajtásá
ról szóló intézkedési tervet, a 
szociálpolitikai és munkavé
delmi osztály létrehozásáról és 
főbb feladatairól szóló terve
zetet, majd végezetül személyi 
kérdésekben döntött. 

Szakmunkások avatása 

A szakmunkása.vató ünnepélyes pillanata 

A szombathelyi vontatási 
főnökségen július 24-én ünne
pélyes külsőségek között avat
ták fel a 405. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet vég
zős hallgatóit - 24 diesel-la
katost, villanyszerelőt és ko
csilakatost -, akik ezután a 

vontatási főnökségen dolgoz-

nak majd. A párt-, szakszerve
zet és a KISZ-szervezet veze
tőivel megjelent az ünnepsé
gen Bárándi Ödön, az ipari 
szakmunkásképző intézet igaz
gatóhelyettese is. 

Az ifjú szakmunkásokat és 
szüleiket Polgár László, a 
vontatási főnökség helyettes 
vezetője köszönti;itte, és mun
kájukhoz sok sikert kívánt. 
Még emlékezetesebbé tette ezt 
a napot a fiatal pályakezdők 
ünnepélyes eskütétele. Utána 
a szakmunkások a vendégek
kel együtt megtekintették azo
kat a műhelyeket, ahol a jö
vőben dolgozni fognak. 

Éljen alkotmányunk ünnepel 
(Pávich Béla gmfikája) 

Egységra,kományt képezni 

a kereskedelmi árukból! 
MÁV-Volán komp{exbrigádok kezdeményezése 

A debreceni vasútigazgató
ság július 31-én Szolnokon 
MAV-VoLán kompLe;r;brigád 
tanácskozást tartott, amelyen 
megjelentek a vasuti főosz
tály és a Volán Tröszt képvi
selői, valamint a nagyobb szol
gálati helyek komplexbrigád 
vezetői. Az értekezlet résztve
vői elhatározták, hogy csatla
koznak az MSZMP XI. kong
resszusa és a hazánk felszaba
dulásának 30. évfordulója tisz
teletére indított szocialista 
munkaversenyhez. 

A kereskedelmi áruk teher
kocsiba történő be- és kira
kásának gépesítése érdekében 
határozatot hoztak arra, hogy 
együttműködésre felkérik a 
feladási forgalomban érdekelt 
vasútigazgatóságok területén 
d'olgozó komplexbrigádokat. 

A debreceni igazgatóság te
rületén dolgozó MA V-Volán 
komplexbrigádok már eddig is 
jó eredményeket értek el a gé
pek célszerű kihasználásában, 
az egységrakományban érkező 
küldemények géppel történő 
kirakásában. Csökkentették a 
kocsiforduló időt is. 

Az értekezlet résztvevői 
megfogalmazták azt az igényt, 
hogy a kísérleti gépi rakodás-

ra kijelölt hat, később pedig 
az ötven vasútállomásra keres
kedelmi áru csak egységrako
mányban legyen feladható. 
Célszerű lenne, ha - a gépi 
rakodás meggyorsítása érde
kében - a berakó állomás 
csak az így előkészített áru 
továbbításához adna kocsit. 
Tekintettel arra, hogy ezt ren
delkezés nem szabályozza, a 

MAV-Volán komple;r;b-rigádok
ra vár az a feladat, hogy meg
győzzél, az ipari üzemeket és 
kereskedelmi vdllalatokat az 
e1T11ségta�omtinyos arutovábbí
tás előnyeiről. Szervezés! 
és techThi.kai. segítséget kell 
tehát adni a csererakodó
lapos „mozgalom" elter
lesztéséhez, hogy ezzel is 
növelhessék az ilyen mó
don továbbított áruk volume
nét. Szakmai segítséget kell 
adni a fa.áruk berakásához is, 
hogy azok a kiszolgáltatás he
lyén a Volán autódaruival 
könnyen kirakhatók legyenek. 

A komplexbrigádok közös 
összefogása a gépesített rako
dás kiszélesítése érdekében a 
jövőben még eredményesebb 
lehet. Jó együttműködésük to
vább növelheti a kongresszusi 
munkaverseny sikerét. 

KOMÁROM ALLOJIASON: 

Negyven új brigádtag 
Komárom állomáson ebben 

az évben tovább erősödött 11 
szocialista brigádmozgalom. 
1973-ban hat brigád múködött 
itt 108 dolgozóval. Ebben az 
évben újabb négy brigád ala
kult, és a brigádtagok száma 
148-ra növekedett. Eszerint 
az állomás dolgozóinak több 
mint egyharmada a brigádok
ba tartozik. A közelmúltban 
szerveztek egy munkabrigá
dot és egy KISZ-brigádot is. 

A fiatalok Rámán Kató ne-: 
vének felvételét tervezik. 

Változatlanul népszerű a 
fiatalok körében az állomás 
ifjúsági klubja és a vasút
modellező szakkör, amely 
felett a KISZ védnökséget vál
lalt. A Dobi István és Jókai 
nevét viselő brigádok a gyer
mekváros tizenegy kis lakó
ját patronálják. A forgalmi 
szolgálat brigádja ebben az 
évben a termálfürdő mellett ----------------------------, levő két nyolcszemélyes, vas

A Szolnoki j.irmüjavító kétszintes, korsz erfien felszerelt óvodája és bölcsődéje 
(Tudósítás .a 3. oldalon) 

SZÉKIIELYE : BUKAREST 

Nemzetközi Konténerhasználati Iroda 
A KGST Komplex Program

jának keretében a nemzetközi 
áruszállítás gazdaságos lebo
nyolítására a szocialista orszá
gok kormányainak képviselői 
elhatározták, hogy 

Nemzetközi K�zös Konté
nerhasználati Irodát nyit-

nak Bukarestben. 
Az iroda feladata, hogy a tag
országok által rendelkezésre 
bocsátott nagyraksúlyú konté
nereket olyan nemzetközi szál
lításokhoz irányítsa, ahol ezek 
kihasználása a legelőnyösebb. 

A tagországok - a megálla
podás értelmében -

egymás konténereit köl-
csönösen használhatják. 

Ez lehetővé teszi, hogy oda
visszaútban áruval megrakott 
konténereket továbbítsanak. 
fgy 

a szállítótartályok üres fu
varozását a mmrmumra 

csökkentik. 
A MA V is hosszabb idő óta 

továbbít 20 tonnás szállítótar
tályokat. Az iroda felállításá
val a konténeres tranzitszál
lítások várhatóan még jobban 
elterjednek. 

úti hétvégi ház szépítését vál
lalta. s ott a megye vasutas 
dolgozói szakszervezet! be
utalóval üdülhetnek. 

1974. első félévében a állo
más határforgalma nagymér
tékben növekedett. A belépő 
rakott kocsik száma 13 983-
mal több volt, mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. A 
határon kilépő rakott kocsik 
száma pedig 6335-tel növeke
dett. Elismerést érdemelnek az 
állomás szocialista brigádjai, 
hiszen a megnövekedett fel
adatokat - a kongressszusl 
munkaversenyben - még ez 
Létszámhiány ellenére is igye
keznek teljesíteni. Sikeres 
munkájukat bizonyítják eddi
gi eredményeik. 
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1Kik kaphatnak na/yobb összegű nyu/díjat 
,a nyu/díjazlis utlin vé/zett munka alapján ? 

CSÖKKENT MUNKAKEPESSEGGEL 

Teljes értékű emberek 

Murányi Tibor bánrévei levelezőnk több vasutasnyugdíjas 
pi-oblémáj&t vetette tel a szerkesztőségünkhöz intézett sorai
ban. Azokról a nyugdíjasokról van szó. · akik a nyugdíjazás 
után munká, vállaltak és az újabb munkaviszony figyelembe 
,•ételével kiegészítésre, magasabb összegű nyugdíjra tartanak 
számot. Sérelmezik e nyugdíjasok, hogy azt az egyeseknél 18-20 
""ct Is kitevő szolgálati időt, amit a nyugdíjazást követően, a 
leszabadulás előtt, vagy után is, nem a vasutnál dolgoztak le. 
a MAV Nyugdíj Hivatal nem veszi figyelembe, nem emeli fel 
a nyugdíj üsszegét az újabb szolgálati Idők hozzászámításáva.l. 

nyugdíjas munkaviswnyban 
allt, és legaJabb 24 hónapra 
(2 évre) munkabért kapott. Ily 
esetben a korabb1 jogszabályok 
alapján rokkantsági nyugellá
tásban részesültek is atcserél
hemek az 1 958. évl 40. sz. tvr. 
szerinti rokkantsági nyugdíj
ra. 

Egy vizsgálat tanulságai Szom balheiyen 

A �zakszervezet swmoatne
lyi területi bizottsága a kozel
múltban megvizsgaita. hogy a 
szolgálati helyeken a vonatKo-
zó rende-letek szellemeoen 
foglalkoznak-e a csökkent 
munkaképességú dolgozokkal 
Az erről kész:.ilt jelentes Dová kell bejelenteni amennyire ez esetben lehetsé-

gyulás után alacsonyabb mun
kakörben kiegészitesként biz
tosítani kell az ui és a regi 
munkabér ki>zötti kü/.önbs<?
get; kivéve, ha a dolgozot az 
üzemi baleset bekövetkeze
séért bizonyos mertékben hi
bútatták. 

könnvű dole,uk, h')i;V SPrtödés 
nélkül tudJák me>?értetni a 
csökk�nt munkaképességű volt 
tolatás.vezetővel vagv maso1<
kal. akiknek nincs 15 szolga
lati évük va�v eqé.;.z">é�rom
lásuk nem a munkával k.ap
csoia tos. hogy helytelen az e1-
képzelésük. Előre ·kell bocsátanom: té

ves hiedelem az, hogy a MAV
nyugdíjak megállapításánál, 
vagy módosításánál csak a 
vasútnál szerzett szolgálati 
időt veszik figyelembe. A MAV 
Nyugdíj Hivatal figyelembe 
veszi a vasúton kívüli mun
kahelyeken ledolgozott szolgá-

lati időket, csakúgy, mint a 
vasúti szolgálati időket. Ugyan
így a SZOT Társadalombizto
sítási Igazgatóságok és kiren
deltségek is figyelembe veszik 
a nem vasútasnyugdíj iránti 
igénybejelentések elbírálásá
nál a MA V swlgálati időket 
a másutt ledolgozott időkkel 
együtt. 

az igényeket? ges - kedvezö képet tar 
elénk, s bizonyos tanu1.sag0K

Az átcseréléskor a rokkant- kal is szolgál. 
sági nyugdíj az utolsó 24 havi 1967-ben (amikor a tárgyban 
munkabér alapján kerül me�- kiadott rendelet és utasnas 
állapításra. Az ötödik pontban megjelent) a szomoatnelYJ 
ismertetett átcserél-ási lehető- igazgatóság területen mintegy 
séggel a baleseti rokkantsági 300 csökkent munkaképességű nyugdíjasok is élhetnek. Sót, dolgozót tartottak nyuvan. 
e rendelkezések alkalmazhatók Azóta _ bár időközben elég 
a hozzátartozói nyugellátási sok dolgozó jelentkezett. hogy 

Ez utóbbi esetben a bérki
egészítést a felelősség aranya
ban csökkentik, de a doigoz1 
fizetése így sem iehet keve
sebb eredeti ketesete 80 száza
lékánál. Ha nem územ1 bal
eset miatt vált a dolgozó csol<
kent munkaképességűvé. ak
kor a rendeletnek megfelelóen 
kell ügyében eljárni. 

Mindezek ellenére: az tgaz

gatósag munkaügyi osztatya
hoz az etmútt évben beérk2-
zett 36 keresetkiegeszítés iran
ti kérelemből 33-at teljes!tet
tek. A kiegészítés összege sze
mélyenként 45 es 1287 tormt 
között változott. 

Több�éfo lehetőség 
igényeknél is. a rendelet szerint öket is csók-

Szólni kell még a tovább- kent munkaképességúnek kell dolgozásra ösztönző nyu�dij- tekintem - ez a szam mint-
P'lln'llszok /élreértésböl 

A jelentés mezállapitotta 
azt is, hogy a csökkent mun
kaképességú dolgozók helyze
tét egészsegügyi szempomooJ 
évenként. rendszeresen te1u1-
vizsgálják, és ha az egészseg
ügyi kéirosodás megszún1it; a 
dolgozót rehabilitálják, vagyis 
visszahelyezik eredeti beosz
tásába Figyelemmel k.Iserik 
ezenkívül, hogy a továbbra. is 
csökkent munkaképességű dol
gozó régi munkakörében tőr
tént-e általános béremeles. Ha 
igen, akkor a keresetkiegészí
tés összegét is növelik. A ber
kiegészítések rendezéseve 
kapcsolatos panasz sem a 
munkaügyi osztályhoz, sem a 
szakszervezet területi bizottsá
gához nem érkezett. Arra, 
hogy a csökkent munkakepes
ségű dolgozókkal való foglal
kozás megfeleljen az elötra
soknak, a szakszervezeti bi
zottságok is ügyelnek. 

A dolgozók társadalcnnbizto
sitási nyugdíjrendszere egysé
ges. A nyugdíjjogszabalyok 
több módon nyújtanak lehe
tőséget magasabb összegú 
nyugellátás megállapítására a 
nyugdíjazást követően szerzett 
szolgálati idő alapján. Ilyen 
lehetőségek : 

a.) nyugdíjkiegészítés meg
cíllapítása; 

b.) a nyugdíj átcserélése. 
A nyugdíjkiegészítés szabá

lyainál megkülönböztetést kell 
tenni aszerint. hogy a nyug
díj mely Jogszabály aJapJán 
került megállapításra. Nem ál
lapíthato meg nyugdijkiegészi
tes az 1952. ja nuár 1. elött 
11iegállapíto lt MA V -nyugdí
jakhoz. az úgynevezett köz
szolgálati nyugdíjakhoz. 

Az 1952. január l-től 1954. 
szeptember 30-ig hat.ályban 
volt 1951. évi 30. sz. tvr. sze
rinti öregsi!gi és rokkantsági 
nyugdíjasok a nyugdíjazást 
követően szerzett szolgálati idő 
minden éve után 2-2 százalé
kos nyugdíjkiegészítésre tart
hatnak számot. E nyugdíj
kiegészítés csak egy ízben kér
hető. 

Az 1954. október l-től 1958. 
december 31 -ig hatályban volt 
1954. évi 28. sz. tvr. szerin-

pótlék megállapítas�nak lehe- egy 20 százalékkal let.t Keve- A szombathelyi tapasztala-
t! öregségi és rokkantsági tóségéről is. Minthogy awn- sebb. A szombathelyi jármú- tok azt mutatják, hogy a 
nyugdíjazást követően szerzett ban az ösztönző nyugdíjpót- .,Forgalommal kapcsolatos 
szolgálati idő minden éve lltán lékra jogosultságot az egyéb javítóban például ahol :957- egyes munkakörökre aLkal-
1-1 százalékos nyugdíjkiegé- feltételek fennállása esetén is ben 127 csökkent munl<akepes- matlanná vált dolgozók hely
szítésre jogosultak. E nyugdíj- csak a nvugdí.i szüneteltetése ségű dolgozót vettek nyilván- zetének rendezését" �e1zo 
kiegészítést többször is lehet mellett lehet szerezni. a gva- tartásba, a nyugdíjazások és 123 263/1970. 1 . D. számú ren
kérni. de minden esetben csak korlatban az öregségi nvugdi- rehabilitációk következteben delet értelmezése nem egyse
a munkaviszony megszünese jasok általában nem kérik az jelenleg már csak 84 dolgozót ges, vagyis azt k1 -kl önk.enye-
után. ösztönző nyugdíjpótlék meg- tartanak nyilván. sen. saját érdekének megre1e-

Az 1959. január l-től jelen- állapitását. lően magyarázza. A renoe1et 
leg 1S hatályban lévő 1958 évi A felsoroltakkal kapcsolat- Könnuü, egyik pontja szerint ugyarus 
40. sz. tvr. szennti öregségi ban a nyugdíjasok 1genvbeje- 1' bérkiegészítésben kell részesi-
és rokkantsági nyugdíjasok a lent.éseikkel kérelmeikkel a , 1 • k teni azt a dolgozót, aki „a vas-nyugdíjazást követően szerzett MAV Nyugd!; Hivatal I. osz- t.B i0ni0S fflUD 'll ú.tí forgalom lebonyolításával 
szolgálati idő után évi 1-1 tályához fordulhatnak. (Címe : közvetlenül kapcsolatban álló 
százalékos nyugdíjkiegészités- 1378 Budapest, Postafiók 20. A rendelet megjelenése után munkakörének ellátására az 
re abban az esetben jogosul- Budapest. VI.. Népköztársasag körülbelül 250 olyan munka- egészségi állapotának szoLg/J,
tak, ha nyugdíjuk folyósitasa u. 66.) kört állapítottak meg, anoi 

latból származó megromlása 
szünetelt, vagy korlátozottan Ha azonban nyugdíjátcseré- kizárólag csökkent mun1ca1ee- miatt véglegesea alkalmatlan
történt. Arra a nyugdíjazást !és esetén az utolsó munkavi- pességű dolgozót szabad fog- ná vált, s emiatt más munka
követő szolgálati időre, amely- szony nem a MA V-nál állt lalkoztatni. Ilyen munkakörök: körbe kellett áthelyezni", De nek tartama alatt a nyugdíj fenn. az Igénybejelentést a értesítő, éjjeliőr, laktanya- van itt egy „ha" (ez azonoan korlátozás nélkül került fo- Lakóhely szerint illetékes SZOT ügyeletes, hivatalsegéd, kapus, már a következő ponthoz tarlyósitásra, nyugdijkiegészítés Társadalombiztosítási lgazga- kézbesítő, levelező, teletonl<e- tozik) : ,,a vasúti forgalom le-nem jár. tóságnál, vagy kirendeltség- zelő. lámpakezelő. gyermekVá· 

bonyolításával közvetlenül 
A nyugdíjktegészítést a né! kell benyújtant. Meg kell rótermi gondozónő, szerszám-

kapcsolatban álló munkako-
t 
.. d' · f l l ,  zá kiadó, fordítókorong-kezelő, 1 •1 t· .d orzsnyug iJ meg e e o s za- i·egyezni, hogy a '\lAV-nyug- rökben eltöltött szo ga a i i e-

lékában állapítják meg. A d „ felvilágosító stb. ;e a 15 évet eléri". A két A legfőbb tennivaló 
mega· 11ap1'•A-t a munkav1·szony díjnak nem vasutasnyug IJra 

F t é -del kezés ·· •· g· ·11 tve """" 
aló á ' lése tazá • on os r sze a •=• - pont nem ossze,ug o, 1 e Miben tehetnének rn,�g tötJ-meg_szűnése után lehet kémi. v t.csere az u si 

nek, hogy üzemi baleset tolY- eltérő értelmezése mratt pana- b t? A · 1 té I klté • 
llokkants;\gi nyugdíjasok csak -.kedveitnénYI:e . 1ogosultságot 

tán csökkent 'munkaképessé- szos leve!ek áradata toglallrnz- e . Je en s erre s r.  
az 55. életév elérése után kér- megszünteti. 6 tati·a az ügyintézőket, s nmcs „Sok az olyan irányú -:,rotJ-
hetik a megállapítást. A DYUg- Dr. Gál György gű dolgozók részére felgy - léma, ami abbói adódik, hogy 
díjkiegészítés a kérelem elő-- ------------------------------------------7 a csökkent munkaképessegil 
terjesztését követő hónap első dolgozók nem értenek egyet 
napjától jár. 

A IV. o·· TE' VE s TE RV VÉ G É I G  a könnyebb munkakórben 

A nyugdíj átcserélésének főbb esetei 
való foalalkoztatásukkal. Ők 

nem rokkantak - monoJaK. 

252 ml·11,·o' .f.or,·ntot .f.ordítanak Mások viszont. mert ők  csök-
Összeg szerint általában je

lentősebb a változás a nyug
díjak átcse1·élésénél. Ennek fő 
esetei : 

1. Az az 1958. évi 40. sz. 
tvr. szerin ti öregségi nyugdí
jas, aki a nyugdíjának meg
aliapitá8.;.t kövei.-Oen 1nunka
viszonvh:in állt. PS lee-alább 36 
hónapra (:l évre) munkabért 
kapott munkaviszonyának 
megszűnése esetén kérheti 
öregségi nyugdíjának újbóli 
megállapítasát, ha ez reá néz
ve kedvezőbb. Az a nYugdíjas, 
aki 1966. augusztus l-én nem 
allt munkaviszonyban, csak az 
1 966. augusztus 1. után kezdő
dő munkaviszonya keretében 
kapott 36 havi munkabér alap
ján kérheti az öregségi nyug. 
díj újbóli megá]Japítását. 

Az újbóli megáilapítás az 
utolsó 36 haví munkabér átla
gának figyelembe vételével 
történik. Egybe kell sz.ám.itani 
a már figyelembe vett és a 
nyugdíjazás után szerzett szol
gálati időket. Ez utóbbi időre 
nyugdíjkiegészítés az esetben 
jár, ha a nyugdíj nem, vagy 
csak korlátozoitan került fo
lyósításra. Ha az öregségi 
nyugdíjas jogot szerzett az át
cserélésre, de e jogát nem ér
vényesítette, haláia után a 
hozzátartozói nyugell:ítast az 
-átcserélés végrehajtásával keil 
megállapítani. 

2. Lényegében azonos fel• 
tételek mellett cserélhet át az 
1954. évi 28. sz. tvr. szerin
ti öregségi nyugdíjas az 1958. 
évi 40. sz. tvr. szerinti öregsé
gi nyugdíjra. 

3. Az 1952. január 1. elóttl 
jogszabályok szerinti úgyneve
zett közszolgálati nyugdíjas, 
valamint az 1951. évi 30. sz. 
tvr. szerinti nyugdíjas az 1958. 
évi 40. sz. tvr. szerinti öreg
ségi nyugdíjra cserélhet át, ha 
a korhatárt elérte, és a ko
rábbi nyugellátás megállapítá
sa óta Legalább 10 évi újabb 
szolgálati időt szerzett. 

Ugyanezek a nyugdíjasok 
rokkantság esetén. a kor ha tar 
elérése előtt. legalább 10 évi 
újabb swlgálati idő alapján 
az 1958. evi 40. sz. tvr. szerin• 

ti rokkantsági nyugdíjra cse
rélhetnek át. 

Ezekben az esetekben őreg
ségi, illetve rokkantsági tel
jes nyugdíj kerül megállapí
tásra. Nyugdíjkiegészítés szem
pontjából azonban csak a ko
rábbi nyugellátás megáliapí
tása óta szerzett szolgálati 
idő vehető figyelembe. A hoz
zátartozói nyugellátási 1gé
nyeknél ezek a rendelkezések 
is alkalmazásra kerülnek. 

4. Az 1952. január 1. előtti 
jogszabályok szerint 66 szaza
lékot meghaladó munkaképes
ségcsökkenés alapján baleseti 
járadékban részesülő dolgozó 
az 1958. évi 4-0. sz. tvr. sze
rinti öregségi nyugdíjra cse
rélheti át ellátását, ha a kor
határt elérte és legalább 10 
évi szolgálati időt szerzett. 
Teljes nyugdíj jár, ha a 10 
évi szolgálati időt a baleseti 
járadék első megállapítása óta 
szerezte, illetve. ha a balese
ti járadék megállapítása előtt 
és azt követően összesen leg
alább 25 évi szolgálati ideje 
van. 

E baleseti járadékosok a 
korhatár elérése elótt az 1958. 
évi 40. sz. tvr. szerinti, nem 
üzemi baleset alapján járó 
rokkantsági teljes nyugdíjra 
cserélhetnek át, ha a baleseti 
járadék első megállapításatól 
legalább 10 évi szolgálati időt 
szereztek és rendszeresen nem. 
vagy lényegesen kisebb kere
settel dolgoznak. 

Ezeknél a nyugdljkiegészí
tés szempontjából az 1929. ja
n uár l. óta szerzett szolgálati 
idő veendő figyelembe. Az át
cseréléskor a munkabérhez a 
66 százalékos munkaképesség
csökkenésnek megfelelő bal
eseti járadék összegét lehel 
hozzászámítani 

E rendelkezéseket is érte
lemszerúen alkalmaz.ni kell a 
hozzátartozói nyugellátási igé
nyeknéL 

5. A rokkantsági nyugdíj át. 
cserélése. A rokkantság meg
szűnését követő 5 éven belü
li újabb megrokkanás esetén 
átcserélhetó a nyugdíj, ha a 

J • J • kent munkaképességúek, sem-
milyen munkát nem akarnak 

h , 
, 

k • f 
elvállalni. A szakszervezeti ot-

e,U�SZSéUÜUyÍ beru azaso ra a vasu on zottságok türelme, nevelómun-
ö e, Ö Ö, kája, felvilágosító tevékenysé-

A negyedik ötéves tervben 
vasútegészségügyi beruházá
sokra állami keretből 225 
millió a fél százalékos Ön
kénte; Támogatási Alapból pe
dig 27 480 forint áll rendelke
zésre. 

A legnagyobb volumenű 
építkezés a budapesti közpon
ti rendelőintézet építése a Ru
das László utcában. A kezdést 
nagymértékben hátráltatta, 
hogy a MAV-nak gondoskod
ni kellett 4 lakóház 38 lakójá
nak elhelyezéséről. 

A 100 millió forintos beru
házás 1972-ben vette kezde
tét s várhatóan 1976. e!ső fe• 
lében kerül átadásra. Meg
épültével megszűnik a köz
ponti kórház túlzsúfoltsága. 
Új, modern rendelőintézetben 
történhet a járóbetegek keze. 
lése 

A rendelő építéséhez szo
rosan kapcsolódik a Nyuga
ti-pályaudvaron létesítendő 
középnyomású gőzkazántelep. 
Ez a rendelőn kívül a kórház 
fűtését is ellátja majd. 

Jelentős létesítmény lesz a 
péceli szanatórium 5 szinten, 
120 ággy(l.l. Az 1974. első ne
gyedében elkezdődött építés 
előtt számos csatlakozó beru
házás elvégzésére volt szük
ség. Többek között felépült 3 
szolgálati lakás, valamint a 
nővérszállás. Ez utóbbi jelen
leg a lebontott régi gyógyin
tézményt pótolja. A szanatóri
um felépítésének várható ha
tárideje 1977. Ji:pítési költsé
ge 42 millió forint. 

Balatonfüreden 80 ágyas 
szívszanatórium épül. Hosz
szas huzavona után ennek ki
vitelezése is megkezdődött ez 
év tavaszán. 1976-ra tervezett 
befejezése· után a keringési 
szervek betegségében szenve
dők kezelése és utókezelése 
minden igényt kielégítő lesz. 

Előreláthatólag 29 millió fo
rintba kerül. 

Szólnunk kell azokról a ter
vekről, amelyek a közeljövő
ben realizálódnak. Ilyen lesz 
a tüdőgyógyintézet 24 szemé
lyes nóvérotthona, amelynek 
kivitelezése ugyan elkezdődött, 
de jelenleg áll az építkezés, 
mert a kivitelező vállalat az 
építkezésről levonult. 

Ugyancsak nővérszállás épül 
100 személy részére a buda0 

pesti kórház mellett is. Kezdé
si ideje 1975. A befejezés 1978-
ban várható. Távlati tervek

gyógyintézet rehabilitációs ge sokat segíthet. Mutassanak 
pavilonja. Korábban ugyanitt rá szocialista társadalmunk 
megépült a földgázos kazán- nagymérvű humanitáJ;..�ra. er
ház és a földgáz vezeték. tessék meg, magyarázzák, hogy 

1972-ben adták át rendelte- senkinek sem jobb. ha a !SOK
tésének a szolnoki kórház au- kent munkaképességú dolgodológiaí állomását, 1973. au- zó kiszakad a mindennapi gusztusában a nagykanizsai 
rendelőt. 1972-ben készült el életből, s ezáltal teleslegesnek 
a központi kórház trafóállo- érzi magát. Munkájuk az 
mása és mosodája. Tavaly Jé- adott területen tet3es értékű, 
pett az egészségügyi ellátás s amit nyújtani képesek, arra 
szolgálatába a zalakarosi a társadalomnak szuksege 
gyógyház, amely egyre inkább van, ezért számítunk rá3uk. 
kedveltté válik a dolgozók Gyógyulásukhoz, egyénj boldo-
előtt. gulásukhoz ez is hozzáJárul ... " 

ben szerepel a szabadsághegyi 1---------------------------
gyermekkórház gyermekszana-
tóriumának fejlesztése, a köz
ponti kórház rekonstrukciója. 

A Szegeden létesítendő ren
delőintézet tervei jelenleg mű
szaki elbirálás alatt vannak. 
Megépülése után minden igaz
gatósági székhelyen önálló 
rendelőintézet fog működni. 
Költsége 48 millió forint. Elő
reláthatólag 1975-ben indul a 
kivitelezés és 1978-ban fejező
dik be. Az épületben nyer el
helyezést a területi egészség
ügyi központ és a közegészség
ügyi részleg is. 

A pécsi rendelőintézet bőví
tési munkálatainak költsége 
36,5 millió forint. Ez magában 
foglalja a régi épület felújítá
sát és a távfútésre való átté
rést. A bővítést az teszi indo
kolttá, hogy a jelenlegi rende
lő nem ilyen célra létesült 
épületben múködik. Az építke
zést remélhetőleg 1975-ben 
megkezdik, s 1978-ban befe
jezik. 

Néhány, erre a tervidőszakra 
ütemezett egészségügyi létesít
mény már korábban elkészült. 
Ezek üzembehelyezéséről an
nak idején hírt adtunk. Most 
csupán felsoroljuk a jelentő
sebbeket. 1973-ban került át
adásra a Budakeszi Tüdő-

BARATOK KÖZÖTT 

Az NDK-ban üdültünk 
Szakszervezetünk támogatá

sával az erfurti vasútigazgató
ság és a budapesti építési fő
nökség között létrejött csere
üdülési megállapodás alapján 
két hétig nyaraltunk az NDK
ban. Negyvennégy főnyi cso
portunk jűnius 18-án indult Budapestről, és másnap este 
érkeztünk a vendéglátó vasút
igazgatóság manebachl üdülő
jébe. 

Manebach a thüringiai erdő
ben fekszik, Erfurttó! körülbe
lül 50 kilométerre, festői kör
nyezetben. Az üdülő is meg
nyerte tetszésünket, s az első 
pillanttól kezdve meggyőződ
hettünk róla, hogy német bará
taink mindent megtettek nya
ralásunk sikeréért. 

A közeli városok, települé
sek megismerése céljából név
re szóló, díjmentes vasúti 1e
gyet kaptunk, ezenkívül autó
bus7os kirándulásról is gon
doskodtak vendéglátóink. Meg-

tekintettük Jenát, Weimart, 
jártunk üvegmúzeumban. pla
netáriumban. felkerestük a 
tragikus emlékű buchenwaldi 
tábort, s Leróttuk keg:Jeletün
ket a Magyarországról odahur• 
colt mártírok emlékműve 
előtt. Pihentető szórakozásban 
sem volt hiany. 

A kellemes vakációról vlsz
szatérve úgy érezzük, hogy 
köszönettel tartozunk azoknak, 
akik a kéthetes üdülést, szá
munkra lehetővé tették, és kü
lön is köszönjük Walter Böse, 
Walter Wareund, továbbá az 
üdülő gondnokának, a Kühn 
házaspárnak és a személyzet 
mjnden tagjánalc a fáradozá
sát. Reméljük, a szerető gon
doskodást azok a német vas
utasok ls ugyanígy tapasztal
ják majd nálunk. akik augusz• 
tus 13-26 között töltik sza
badságukat főnökségünk bala
tonszéplaki családi üdülöjében: 

Bánhidi Géza 
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PALOTA KICSINYEKNEK 

Százharminc személyes ·óvoda-bölcsőde épült 
a szolnoki járműjavítóban 

Szinte megszokott, hogy új szen 1947-ben azt is társadal- csak képesített óvónők dol
üzemek, lakótelepek· épülnek mi munkások építették. Egy- goznak. Ez elég ritka dolog, 
az országban, és amikor min- kori lakói közül ma már so- hiszen ismeretes, hogy milyen 
den elkészült, akkor fognak kan az új építésénél segítkez- nagyarányú az egész ország-
hozzá a bölcsődék, óvodák, tek. ban az óvónőhiány. 
iskolák megépítéséhez. Nos, Az épület hatalmas ablakain - Egy hely ugyan még 
Szolnokon, a járműjavítóban szép függönyök. A tágas er- nincs betöltve - mondja De-
nem így történt. A Diesel- kély úgy készült, hogy ősszel ák Istvánné vezető óvónő -, 
program keretében épülő és tavasszal ott is lehessen de abban reménykedik, hogy 
szerelőcsarnok, festőüzem és napozni. Van televízió rádió a meghirdetett pályázatra lesz 
a többi nagy beruházás - kö- magnetofon és megszá�lálha� jelentkező. A járműjavító ve
zel 1 milliárd forint értékben tatlanul sok játék. zetői egyébként ösztöndíjat is 
- csak 1978-ra készül el, de Nagyon szép az udvar is, alapítottak. Az üzem ösztön
egyik járulékos beruházását, melyben van homokozó, pan- díjasa volt Kóródi Ilona, aki 
az emeletes óvoda-bölcsődét csoló és sok kerti játék. Ez- közben befejezte a tanulmá-
már megépítették. után építik meg - ugyan- nyokat a szarvasi óvónőképző-

Swlnok első kétszintes csak társadalmi munkások - ben és boldogan dolgozik a 
-� nem túlzás, azt állítani, a KRESZ-parkot és hozzá egy szép új óvodában. 
hogy a legszebb - ilyen léte- ,,garázst". Ebben lesznek a rol- A földszinti bölcsőde 40 
sítménye épült meg. A vasút !erek és a kis kerékpá?-ok. apróság birodalma. Itt teljes a 
nem fukarkodott a pénzzel, Szeptember elsejétől 130 ap- dolgozó létszám - újságolja 
hiszen a gyermekek új biro- róság második otthona lesz ez örömmel a vezető: Tóth Lász
dalma tíz és fél millió forint- a nagyszerű létesítmény. El- lóné. 
ba került és a berendezés ér- sősorban a járműjavító do!- A járműjavító orvosai min
téke is 800 eze1' forint. Ebben gozóinak a gyermekei tölthetik dennap rendelnek az óvoda
még nincs is benne annak a el itt a napot addig, amíg az bölcsődében is. Most az intéz
társadalmi munkának az ér- anyuka, vagy az apuka az mény vezetőivel együtt azon 
téke, amit a járműjavító szo- üzemben dolgozik. Felvesz- munkálkodnak, hogy a fogor
cialista brigádjai végeztek, nek ide más szolgálati hel·ye- vasi rendelést is megszervez
hogy csinos legyen a gyerme- ken dolgozó vasutas szülők zék a kicsik számára. 
kek otthona és annak környé- gyermekeit is, elsősorban azo- 130 gyermek édesanyja és 
ke. kat, akik a közelben laknak. édesapja dolgozhat nyugod-

ÜDULES 

GYERMEKEKKEL 

Térítés 
nélkül 

Az Utasellátó Vállalat bala
tonszabadi üdülője az idén 
megfiatalodva várja a beutal
takat. Több mint 300 ezer fo
rintot fordítottak felújításra. 
Korszerűsítették az éttermet, 
a szobákat. A konyha munká
ját szeletelőgéppel, míg a fel
szolgálást tálalók.ocshl<;kal 
könnyítették. 

Változatlanul 13 szoba .vár
ja az üdülőket, és családtagjai
kat. A nyári idényben hét tur
nusban, kétheti váltásokkal sok 
dolgozónak nyújt alkalmat pi
henésre és kikapcsolódásra. 

A vállalat vezetése a szak
szervezeti bizottsággal karölt
ve módot talált arra, hogy 
minden turnusban két, több
gyermekes családnak, illetőleg 
több gyermeket eltartó egye
dülálló szülőnek és gyerekei
nek térítés nélküli kéthetes 
üdülést biztosítson. 

Ott fogadja a vállalat a 
MITROPA társvállalat üdülő
csoportját nyaranta két alka
lommal. Az első 15 tagú 
NDK-csoport az elmúlt napok
ban élvezte a magyar tenger 
szépségét és ismerkedett ma
gyaros ételekkel és vendég
szeretettel. Vezetőjük, a berli
ni Rita Müller, a csoport ne
vében elragadtatással nyilat-. 
kozott a látottakról és az ellá
tásról. 

A szakszervezeti bizottságon 
S ha marad még hely, azok tan, azzal a biztos tudattal, 

tudtam meg, hogy a kocsijaví- elől sem zárkóznak el, akik a hogy jó helyen van a gyerme
tó osztály Ady Endre brigád- környéken laknak, de szüleik kük. Az új óvoda-bölcsőde 
ja és a megmunkáló osztály más üzemben dolgoznak. Ez ugyanis nemcsak a gyerme
SágváTi brigádja készítette a természetes is, hiszen jármű- keknek, hanem nekik is aján
kerti játékok, mászókák több- javítós szülők gyermekei is dék. És ajándék a városnak, 
ségét. Az intézmény környeze- helyet kaptak a városi tanács amely jövőre ünnepli várossá 
tének széppé tételében ered- óvodáiban is. nyilvánításának 900. évfordu-
ményesen munkálkodtak a A járműjavító óvodájában lóját. Köhidi László _ kod _ 
járműjavító munkásőr szaka- r-----------------------------------------
szának tagjai. Az anyagosztály 
Münnich Fe1'enc brigádja, a 
számviteli osztály Hámán Ka
tó brigádja és a munkaügyi 
osztály Asztalos János brigád
ja a függönyöket varrta, az 
építők elvonulása után a szo
bákat takarította, részt vettek 
a környezet parkosításában. 

Az óvoda-bölcsődének önál
ló konyhája van. Amikor 
meglátogattam az új létesít
ményt, a gyerekek éppen ebé
deltek. Minden új és korsze
ri! A konyhától az emeleti 
óvodáig lift viszi fel az ételt. 
A bölcsődések közelebb van
nak a „tűzhöz'', mert a szo
báik - akárcsak a konyha -
a földszinten vannak. Önálló 
mosodája, szárítóberendezése 
is van az „ovinak". Igy a dol
gozók munkája is lényegesen 
könnyebb, mint a régi, ütött
kopoit épületben volt. Ezt a 
szerény kis épületet, ahol pár 
héttel ezelőtt szorongtak, csak 
mint muzeális emléket mutat
ják meg az új intézmény ve
zetői. Persze, annak is na
gyon örültek valamikor. Hi-

Az éjszakai esőt hozó felhök 
a zákányi dombokon kiüritve 
terhüket, fodrosan úsztak a 
varasdi hegyek felé. Nyomuk
ban a sz.él tisztára seperte az 
eget. Elő-elő csalogatta a bá
gyadt decemberi napfényt, az
tán füstöt hozott valahonnan, 
beterítette vele a környéket. 

Puskás Lajos túl volt már a 
reggeli eligazításon. Emberel 
szorgalmasan hortlták az alja
kat, síneket, csavaroka· a 
munkapadokra. Csendes.a.-i, 
móqszeres.en haladt a munka. 
Kávéja után elszívott ci-garet.
t:i.ja illatos füstjének foszl.á
nyain át lakókocsija ablakából 
merengve nézett a messze
ségbe. 

A Dráva hídján vonat köze
ledett. A gőzös küszködött a 
széllel, amely szétszórta füst
jét, vadul kergetve a híd szür
ke acél ívei között. 

„A híd pedig tovább.ra itt 
áll, úgy ahogy valamikor is 
állt a tökéletes, emberi művek 
ifjµságával, mely nem tudja 
mi az öregedés, mi a változás 
és amely legalábbis látszat 
szerin.t nem osztozik a vilag 
átmeneti dolgainak sorsában.'' 

Tegnap este olvasta e soro
kat, Ivó Andric jugoszláv író, 
Híd a Drinán című regényé
ben. 

„Tökéletes emberi művek ... M 

Tetsrett neki a fennkölten 
szárnyaló kifejezés. Szívesen 
időzött a gondolatnál. VaJon 
hány mű lehet az országban, 
melyet ő is segített létrehozni? 
Műtárgyak, létesítmények! Ki
vitelező a Dombóvári MA V 
Epitési Főnökség I. számá 
�ítésvezetóség alépítésveze-

A SZEGEDI DÖNTÓN : I 

Első a Szabadság brigád 
A közelmúltban rendezték 

meg Szegeden az igazgatóság 
szocialista brigádvetélkedőjé
nek döntőjét. A végig izgal
mas, közel négy órán át tar
tó versenyen öt brigád küzdött 
a győzelemért, amelynek tét
je az országos döntőn való 
részvétel volt. 

A zsűriben foglalt helyet 
többek között Acsai Mihály, 
a területi biwttság titkára és 
Virág János, a vasútüzemi 
pártbizottság ti,tkára. Lovász 
István osztályvezető, a zsun 
elnöke megnyitójában elmon
dotta, hogy az igazgatóság te
rületén 509 csapat részvételé
vel indult meg a vetélkedő
sorozat. A brigádoknak 74 
százaléka vett részt a nemes 
versengésben. A sok új isme
ret megszerzése, a régiek fel-

frissítése még akkor sem ve
szett kárba, ha csak öt csa
pat jutott el a döntőig. A ta
nultak, azok hasznosítása fel
ér egy gy(ízelemmel. 

A vetélkedőn tulajdonkép
pen már az első három kér
dés után kialakult az é-lcso
port. Ugyanis a szegedi Sza
badság és a szentesi Makaren
kó brigád magabiztos vála
szaival olyan imponáló fölény
re tett szert, hogy közöttük 
csak a helyezések sorrendje 
volt kétséges. 

Különösen nagy izgalom 
elözte meg a szellemi totót, 
ahol 75 pontot lehetett gyűj
teni. Talán mondani sem kell, 
hogy mindkét csapat tel�talá
latot ért el. A versengésből 
végül is a szegediek kerültek 
ki győztesen, de a többi csa-

Túl az ötvenen 
tósége, vagy mozgó építésveze
tósége. 

Felsorolni is sok lenne. 5696 
vágánykHométer, 180 ezer köb
méter földmunka, 466 csopOTt
kitérő. 

Tökéletes emberi mű ... Ed
digi munkái között van-e 
olyan, amire rámondják. ezt az 
elismerő jelzőt? 

A dombóvári de1ta építésé
nél azt mondták neki: Lajos, 
ez susztermunka .. . " 

Kiabált, sértett hiúságából 
eredően csak azért is megmu
tatta, hogy a más.napi átadás 
során az előírt vas.tagságú 
ágyazat feküdt. Kiabálásától 
zengett a munkahely_ harago-s 
tekintete elől emberei igye
keztek ki térni. 

Később, évek múlva, valald 
csendesen így szólt hozzá: 
,,Lajos, maga azért kiabál, 
mert nincs igaza ... " 

A jóra való törekvés nem 
mindig vezet el a tökéletes 
emberi művekig, E1 kell fo-• 
gadni a következetesség alap
ján kimunká!,t bírálatot is. 

Puskásban egymást kerget
ték a gondolatok. Vágyott ar
ra, hogy szépet, jót, töké�ete
set alkosson, építsen, építhes
sen. Szervezett, javasolt, elfo
gadtatott elveket, keresztül
hajszolt elgondolásokat, me
lyekről meg volt győződve. 
hogy az jó, hasznos, csak így 
a jó. 

Keveset evett, keveset aludt, 
csak kávézott, cigarettázott és 

hajszolta az időt, hogy :minél 
hamarabb kész legyen. Aztán 
eLkészült a mű! De a várt jó:
esó érzések valahogy mÍndig 
elmaradtak. A visszaemléke
zés annyira éltető mozzanatait 
megzavarták, összekeverték a 
ké;óbbiek során felszínre ke
rülő hibák, tévedések ... 

A szél meg-megrázta a ko
csi ajtaját. Szerette a szelet. 
Ilyenkor messzire szárnyaltak 
gondolatai. Közel és régmúlt 
eseményekre emlékezett. 

Körös-körül mLnden meleg
ben fürdött a nyári kánikulá
ban. A vonat kéken csi11ogón 
bújt elő az üdén zö1dülő kör
nyezetből. Előző napon fektet
ték itt a vágányokat, a kere
kek alatt frissen feszültek a 
kötések. A vezér kissé fáradt 
mozdulattal vágta el a szala
got, miközben szólt a fúvós
zene. Az úttörők virágcsok� 
kézről kézre járt, míg vé,,"i.il a 
vonat elejére tűzte valaki. 

A raktár széles eres:zű ol.da
lán felállított emelvényről el
hangzott beszédek utáni juta
lomosztásnál nem feledkeztek 
meg róluk. Később eJmen,t a 
vonat is. A zene akkordjai e'i
kísérték a kijárati váltókig, 
míg el nem fordult a balra 
hajló ívben. 

Csak ennyi hát az egész? Is
mét elrrnúlt, fogyott belőle va
lami az akaratból, a lelkese
désből. a szorgalomból. a biz
tonsáf'(érzetből, a jó szándék
ból? Nemrég töltötte be az öt-

pat is megérdemelte az elis
merő tapsot. 

A döntő végeredménye: 
1. Szeged-Rendező Osztó

szertár-főnökség „Szabadság" 
brigádja, 256 ponttal. 

2. a szentesi építési főnök
ség gépállomásának Maka
renkó brigádja, 248 ponttal. 

3. Kiskunhalas állomás Pe
tőfi brigádja, 186 ponttal. 4. 
Kecskemét von,tatási főnökség 
Arpád szocialista brigádja, 
184 ponttal. 5. a szeged-rókusi 
biztosítóberendezési fenn.tartá
si főnökség Morse brigádja, 
170 ponttal. 

_A . ID'.őztes csapat tagjai 
kepv1selik a szegedi igazga
tóságot az országos döntőn. 

A vetélkedő végeztével a 
zsűri elnöke tárgyjutalmakat 
adott át valamennyi ver-
senyzőnek. Gellért Jómet 

venediket. Minden gyereke 
összejött a születésnapra. 

- Lajos! - szólt be Kővári 
az építésvezető - gyere már! 

- Aludtál, vagy mi van ve
led? 

Puskást elöntötte az epe. Va
lami szorongást érzett, amitől 
fel tudott volna zokogni. 

- Mit állsz és bámulsz úgy, 
Lajos, mint aki meghibbant! 
Gyere már, mert várnak nink. 

Lassan eUnduJ,t. Lába ,rég 
hozzáidomult a keskeny, me
redek falépcsőkhöz. Sötétben 
is le tudott menni. De mOGt 
alig észrevehető szédülés f�ta 
el. Mentében megéri,ntette 

O 

a 
kocsi oldalát. Nem támas-ziko
dott, csak a kezét húzta végig 
a festett deszkákon. 

Kissé megijedt, nehéz sóhaj 
hagyta el ajkát. Az első ős.zi 
napok óta van ez vele. 

Végígballagtak a sárOIS úton. 
Megkerülték az élórakodót 
ahol a karókkal megtámasz� 
tott, fiatal fák viaskodtak a 
széllel. Puskás ruháját is tép
te, cibálta. Otthon, Bogláron 
a teraszon á tnyargaló szél 
másmilyen. Játékos kedvű, si
mogató, bolondos táncosnő. 

- Hol voitatok ennyi idei:J 
- kérdezte a helyettes főnök 
- Már vártalak benneteket! 
Tárgyaljuk meg 1'észletesen 
ezt a nagy munkát. 

- Tárgyaljuk meg, hogy jó, 
tökéletes munkát végezhes
sünk - ismételte Puskás és 
zsebkendő után kotorászott, 
hogy megtörölje a szemét, 
amit könnyesre fújt a szél. 

Gondos Mihály 

- ,,, . 

KENESEI NYAR '74. 

Kislány két nagypettyes labdával 

Végetért a délelötti strandolás, a csoportok bevonulnak szál
láshelyükre 

(Visi Ferenc képriportja) . 
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Hajnaltól délelőttig 

a Déli szombati csúcsf orgalmában 
Az át/agforga/om 1 75 százaléka - Amiről a raporton szó esik 

Pénztáros, jegyvizsgáló, kocsirendező kerestetik 

Augusztus 3, szombat. Haj
inali negyed 6. A Déli csomó
i.,ont forgalmi irodáján Békés 
lstván ügyeletes tiszttel be
szélgetünk : 

- A forgalom e'.ég erős. 
Ilyenkor még a vonatoi< indu
lása a jellemző. Ezen a napon 
a kora reggeli órákban mint
egy 22 vonat indul. A sor 4,40 
órakor a dunaújvárosi vonat 
indulásával kezdődött, s 5,40 
órakor „rajtoltak" a balato
niak. 

Egy kis fejszámolás. Ma 
ezen a kánikulai délelőttön (a 
hőséget már hajnalban is érez
tük) 20-22 ezer utas fordul 
meg a Déliben. Az általános 
forgalomhoz képest ez a meny
nyiség 175 százalék. Szabad 
szombat van, nagy volt már a 
pénteki zsúfoltság is. Ha az 
egész hétvége balatoni forgal
mát tekintjük, 40 vonattal, s 
több mint 60 ezer utassal szá
molhatunk. 

- Milyen gondokat jelent a 
pályaudvar területén folyó 
építkezés? - kérdeztük. 

- A felvételi épület egy ré
szének még az alapja sem ké
szült el - kaptuk a felvilágo
sítást. - Nagy gondot okozott 
a vágányok megrövidítése ís. 
Azóta ezt már megszoktuk. 
meg kellett tanulnunk, hogy 
csak a meglevő lehetőségekkel 
számolhatunk . • •  

Nehézségek persze adódnak 
szépszámmal. A kilenc kocsi
ból álló nagykanizsai szerel

nyos, hogy már hajnal óta dől 
róluk a víz. Munkájuk nagy 
türelmet, nyugodt idegzetet 
követel, hiszen néha végelát
hatatlan a jegyre várók kígyó
zó sora. 

- Mennyivel rövidebbek le
hetnének ezek a sorok, ha az 
utazó közönség jobban élne 
azzal a lehetőséggel, hogy már 
az utazás előtt harminc nap
pal kiadjuk jegyeit - jegyzi 
meg. - Kétségtelen, hogy az 
utóbbi időben mutatkozik né
mi javulás, de ez még mindig 
kevés. S a szomorú az, hogy a 
jegyekért sorba állók türelme 
mindig végesebb, mint a jó 
hideg sörért sorbaállóké, pe
dig: a „szenvedő hősök" sorá
ban sok azonos személyt is ta
lálhatunk. 

- Munkaerő-problémák? 
- A héten újabb három 

pénztárost vettünk fel, de még 
szükség lenne néhányra - vá
laszolja. - Ne felejtsük el: 
2-3 hónap a betanítás idősza
ka, amelyet vizsga követ. Az 
is igaz, hogy nem minden je
lentkező marad nálunk végle
gesen. Kellenek jegyvizsgálók 
is, az ő számukra is indul 
rendszeresen tanfolyam. Szabó 
Sándor oktatótiszt sok ilyen 
feladatot old meg. S ha már 
itt tartunk, arról se feledkez
zünk meg, hogy a kocsirende
zők gárdáját is ki kellene bő
vítenünk. Heten-nyolcan azon
nal beléphetnének. 

Balogh Károly táblázó, ru-

határkezelő lép be az állomás• 
főnökhelyettes szobájába. Tíz 
esztendeje dolgozik a Déliben : 
,,Tizenhárom éve vagyok vas
utas - mondja - szeretem a 
szakmám, bár nem könnyű el
viselni az utasok egy részének 
túlzott türelmetlenségét. Büf
fézés, újságvásárlás okoz nem 
kis galibákat az állomáson : a 
család már elindult a vonaton, 
a családfő pedig - a jegyek
kel zsebében - kétségbeeset
ten néz a vonat után. Ilyenkor 
igyekszünk seglteni. 

a 

A zsúfoltnak mondható hét
végi forgalmak sorozata a Dé
li pályaudvaron, szinte haj
szál pontosan lemérhetően, au
gusztus 20-ig tart. tgy lesz 
most is, de addig még lesznek 
„forró" napok itt. Két évvel 
ezelőtt Kiváló csomópont volt 
a Déli, idén május l-én - ta
valyi munkája, helytállása 
alapján - vezérigazgatói di
cséretet kaptak. A Kiváló cso
mópont címért most is ver
senyben vannak. A látottak és 
a hallottak alapján bizonyosak 
lehetünk benne : az itt meg
forduló utasok ha szavazni 
kellene, megszavaznák ezt a cí
met ennek a négyszáz főből 
álló gárdának, amelyet a nagy 
munka, a mindig nehezebb és 
nehezebb feladatok sora ková
csol tissze . . •  

Maros László 

vényen elkelne négy jegyvizs- 1---------------------------

gáló, de csak ketten vannak. 
Közülük Salamon Sándor har
minc éve kezeli a jegyeket. 
Két éjszakai szolgálat áll már 
mögötte, de mert várja a csa
lád, úgy érzi, szűnőben van a 
fáradsága. 

• 

önkéntelenül egy szimu!lán 
sakkpartit vezető nagymester 
agytornája ötlik az eszünkbe, 
amikor a több mint három év
tizede vasutas Széplaki István 
kapus szolgálatkész, udvarias, 
segíteni akaró „szellemi játé
kának" vagyunk tanúi. 

- Honnan indul a szombat
helyi gyors? 

- A 3. vágányon van a ta
polcai ? . . .  

- Lellére mikor érkezünk ?  
- Megáll ez a vonat Bala-

tonakarattyán ? 

Köszönet a segítségért 
Gyakran olvasihatunik olyan 

cikkeket, amelyek az ember
társaink iránti közönyt, a fe
lelfuségérzet hiányát teszik 
szóvá. Szerencsére azonban 
egyre több ellenpéldáról is 
hallani. Ilyen esetről számolt 
be a közelmúltban egyik fia
tala..<sZOny ismerősöm, aki csa
ládjával együ,tt, július 28-án. 
vasárnap Badacsonylábdihegy 
megállóhelyről utazott haza, 
Tapolcára, az 1148-as számú 
merutesítő vonattal. 

Ismerősöm a taipolcai állo
máson vette észre, hogy reti
küljét - amiben a család sze
mélyi és vasúti igazoJoványai, 
készpénz, Lakáskrulcs és egy 
látcső voltak - Badacsony
lábdihegy megállóhely peron-

ján feLejtette, az egyiTc padon. 
A tapolcai forgalmi irodában 
kért segí,tséget, mire egy ked
ves vasutasnő azonnal felhívta 
a badacsonytördemici állo
mást, ;ow.jd onnan továbbítot
ták az üzenetet Badacsonyláb
d1hegy jegykiadójának. ő vi
szont közölte, hogy a retikül 
nála van, és a legközelebbi 
vonattal elküldi Tapokára. 

A tulajdonos örömmel vette 
át a már elveszettnek hitt tár
gyakat, és ezúton köszöni Ta
polca és Badacsonytördemic 
állomások dolgozóinak, vala
mint Badacsonylábdihegy meg • 
állóhely jegykia.d.ójának. az ön
zetlen és gyors segítséget. 

Bognár Károly 

CÖL ÖPÖ-KR E ÉPÜLT, MINT VELENCE 

Bicskei változások 
Gyümölcsöző kapcsolat a tanács és  a vasutasok között 

Már Felcsútnál <totózni kezd
tünk: - kaptunk Bicskénél 
oorompót vagy nem? Azoknak 
volt Igazult, akik az első va
riációra tippeltek. Húsz perc 
várakozás. 

Alaposan elkéstünk. Mol
nár György, a szakszervezeti 
bizottság titkára már éppen 
menni készült. ,,F:jjeli szolgá
latban voltam, és indultam 
volna haza, Óbarokra" 
mondta. 

Háztömb, 72 lakással 

Évek óta sok gondot okoz 
a közúton utazóknak a bies
kei sorompó. Hétpercenként 
halad át vonat az állomáson, 
gyakori a tolatás. 

- Sokszor 20-25 percig 
nem lehet a sorompót felnyit
ni - magyarázta Nagy Lajos 
állomáfőnök, majd hozzátette : 
- Az áldatlan állapot már 
nem tart sokáig, mert Buda
örs és Bicske között tervsze
rűen halad a fővonal rekonst
rukciója. Hamarosan eltűnik a 
sok bosszúságot kiváltó két 
sorompó. Helyettük feliiljáró 
épül. A terv szerint 1976-ban 
sor kerül a sorompók meg
szüntetésére. 

Az állomásfőnök a társadalmi szervek vezetőivel tanácskozik. 

(A szerző felvétele) 

A vasútvonal felújítása 
mint azt örömmel adták tud
tul az állomás vezetői -
nagy változást hoz a bicskei 
vasutasok életében. Még az 
idén átadják azt a korszerű, 
72 lakásos háztömböt, amely 
az állomással szemben épült. 
Az új lakásokat elö.ször a pá
lya felújításán dolgozó kato
nák veszik birtokba. Később 
a vasutasok kapják meg. 

Az állomásfőnök irodájában 
egyébként Nagy Lajos állo
másfőnök, Weizengruber Já
nos párttitkár és Molnár 
György szakszervezeti titkár 
éppen ezekről és más gondok
ról ·tanácskozott. 

- Gyakran jön össze ez a 
,,háromszög"? 

- Naponta, akár többször 
is. Mindent közösen beszé
lünk meg, immár húsz éve. 

- Húsz éve? 
- Igen, azóta dolgozunk 

együtt. Sajnos Molnár elvtárs 
az idén nyugdíjba megy, így 
megszakad a folytonosság. 

Nincs létszámhiány 

gaznak, természetszerűleg kö
vetkezik a szervezett, jó mun-
ka. Bicske állomás az idén 
egymásután tizenhetedszer 
lett kitüntetett szolgálati hely. 

- Létszámgondok? 
- Ez nálunk ismeretlen. 

:E;ppen tegnap jelentkezett 
négy fiatal fel vételre. A dol
gazólc 25 százaléka 30 éven 
aluli, 25 százaléka nő. A vas
utas pályának Bicskén rangja 
és becsülete van. Nálunk a 
c1gany származású dolgozók 
is jól beilleszkednek. Például 
hadd említsem meg Horváth 
József kocsirendezőt, aldnek 
már két szakközépiskolai osz
tályról van bizonyítványa. So
kat adunk az emberré neve
lésre is, nemcsak a munkafe
gyelemre. 

A munka pontossága, össze
hangoltsága nagyon fontos. A 
főváros közelsége miatt ugyan 
itt nem volt nagyobb iparte
lepítés, mégis a környező köz
ségek üzemei, gazdaságai ,en
geteg munkát adnak. Az or
szág 56 ön tödéjének szállt t a 
homokbánya, aztán itt van 
Csákvár, Mány, Csabdi, Al
csút, Felcsút, hozzák viszik az 
árut, aminek percnyi pontos
sággal kell történnie. A Bék.e, 
a Petőfi, a Kossuth és a Széc
henyi szocia!-ista brigádok -
valamennyi ezüstkoszorús 
48 tagja ;ár elöl jó példával a 
munkában. 

Abból, hogy az állomás ve- - úgy tudom, hogy a bi�-
zetői ilyen régóta együtt dol- kei vasutasok nagy részt vál-

lalnak a társadalmi munká
ból. 

- Húsz dolgozónk tagja a 
község ilyen vagy olyan bi
zottságának, testületének, a 
tanácsnak, a népfrontnak, a 
vöröskeresztnek, a &Zövetke
zetnek. Ezenkívül 12 önkéntes 
rendőrünk segít a közbizton
ság fenntartásában. KISZ
szervezetünk most alakult 16 
toggal. A vezetőség nagyon 
szép programot dolgozott ki. 

Vízellátás, óvoda, iskola 

És még valami, amit a ta• 
nácsi vezetőktől tudtam meg: 
a MAV és a nagyközségi ta
nács kapcsolata igen jó. A 

vízhálózat megépítéséhez a 

vasút ötmillió forinttal járult 
hozzá, azo-nkivül, ha például 
az óvodákban, iskolákban tár
sadalmi munkára van szük
ség, az első szóra jönnek a 
vasutasok. Még a környező 
községekben is így van, ahol 
bicskei vasutas lakik. Ezek 
után nem csoda, hogy a vas
utasoknak óvodai, bölcsődei 
gondjuk nincs. Meghálálják 
az intézmények a segítséget, 
ez természetes. 

Egyszóva,: új jövőnek néz
nek elébe a bicskei vasutasok. 
Megújul a pálya, eltűnnek a 
sokat átkozott sorompók, és 
UJ, kor-szerű állomásépületet 
kap a nagyközség. 

Balogh József 
Szinte másodpercenként zá

poroznak felé a kérdések, még 
lélegzetvételnyi ideje sincs ar
ra, hogy válaszoljon az újság
író kérdéseire. Ki is kell lép
nünk a „körből", egy kis be
szélgető sétára indulunk. 

Arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy ez a kreolarcú, nyugodt 
idegretűnek látszó vasutas, aki
nek már elél11rerett a ne
héz szolgálat utáni pihenés 
ideje, miért adja ezt a pluszt? 

Kilencven éves a Keleti pályaudvar 

dött el. A kiváló tervező és 
építész később is bizonyított. 
Feledhetetlen érdemeket sze
reztek még az építésnél Feke
teházy János főmérnök, Speidl 
Bódog, Hauff La3os, Weh!e 
Gusztáv, Steinhardt Antal, 
Fabriczius Béla és Naeter 
Errw mérnökök a sok ezer 
névtelen munkás, akil, tevé
keny segítségével egy év alatt 
felépült Európa akkori lep
szebb és legnagyobb vasútál
lomása. 

A gazdag belső díszítések 
mellett sokszor megcsodálta az 
utazóközönség a ,.monumen
tális" fedett csarnokot, amelv 
7500 négyzebméter területet 
foglal. Az építés évében az ál
lomás 1,5 és a vágányhálózat 
hossza 26 kilométer volt. 
(Azóta sem változott.) 

- Szeretem a vasutat, sze-
1'etem az embereket - mond
ja az 52 esztendős kapus, aki
nek a táblázás lenne az egyik 
fő feladata, s az ilyen infor
mációadás csak mellékes idő
töltése. - Ma reggel 6,15-kor 
végre mehetek haza Simontor
nyára, de liolnap ismét itt le
szek . . •  

• 

Borlai Jenőre, a Déli pálya-
udvar helyettes állomásfőnö
kére néhány percig várni kell. 
Reggel 6 órakor tartja a szo
kásos raportot. 

- A forgalmi személyzettel 
találkozom ilyenkor - magya
rázza, amikor már végeztek. 
- Voltunk vagy húszan. Ujra 
és újra felhívjuk a figyelmet a 
balesetmentes szolgálat fon
tosságára. Szó került arról is, 
hogy ezen a nagyon erős 
szombati napon hol van szük
ség erősítésre, hogy a szabad
ságra, pihenésre utazó tízez
rekből senki se érezze: milyen 
nehézségekkel küzd a vasút. 

Borlai Jenő is szóbahozza az 
építkezést. Elsősorban arról 
beszél, hogy az üvegcsarnok 
levegője fülledt, a nagy me
legben nehezen eh,iselhető 
Szükség lenne már a levegő
cserélő berendezésre, amely 
azonban még ott piheni álmát 
az érkezési oldal raktárában. 

Ezen a napon 14-16 pánztá
� van szolgálatban. s bizo-

A múlt század 80-as évei
ben fellendült az egyesített 
Pest-Buda fejlődése. Kicsit -
talán - a közelgő millenniu
mi ünnepségek és nem utolsó
sorban a fejlődő közúti - om
nibusz, lóvasút - és a min,.1 
nagyobb teret követelő gú:z.
vasú-ti forgalom miatt. 

A:z. 1877-ben elkészült  Nyu
gati pályaudvar jól ellátta az 
ország kel�ti, déli és északi re
szeiból áramló személy- és 
áruforgalmat. A nyugat felé 
irányuló forgalom a Losonci 
indóházba.n (a mai Józsefvá
ros) zsúfolódott oosze. Itt tűr
hetetlen állapotok uralkodtak. 
Ezért vetődött fel a gondol.at: 
a fővárosban még egy pálya
háza.t kell építeni. 

Egy év alatt felépült 

Igen ám, de hol ? A kérdés 
végtelennek tűnő vita tárgyát 
képezte. Nem alcarták a járda 
szélére építeni, mint a Nyu
gati indóházat, de messze sem 
a városközponttól. Olyan el
képzelés is volt, hogy az akkor 
még csak hiányosan beépült 
mai körút és Rákóczi út ke
resztezésében építik fel. Végül 
is abban állapodtak meg, hogy 
a Kerepesi út és Csömöri ut 
elágazásában, ahol a boJ.gár
kertészet, a Lóvásár tér és az 
Omnibusz Társulat istállói áll
nak, épü1jön fel az új pálya
udvar, 

A szegényes házikók ga74ál
val könnyű volt szót érteni, de 
az Omnibusz Társulat - szak
mai féltékenységből - tilta
k@ott. A honatyáknak sem 
tetszett a hely. ,,Messze, kint 
van! Minek ilyen nagy állo
más? Annak a néhány utas
nak, a neg-yede is elég. Száz 
esztendő múlva sem épül be a 
környéke" - mondták. 

Rebelliónak minősült a terv
pályázat-hirdetés, amely ki
mondta, hogy „csakis hazai 
vállalkozó nyerheti meg és 
csak is ha.zai munkásolcat al
kalmazhat." 

A kisajátítás ügye után, leg-

nagyobb ellenségként a talaj
víz jelentkezett. (Mocsaras te
rület volt.) Egyetlen megoldás 
volt kézenfekvő : lemásolni a 
velenceieket. !gy is történt. 
Cölöpök ezreit verték le a süp
pedő talajba. Helyenként az 
egész altalajt ki kellett cserél
ni. Óriási munka volt. Hosszú 
hónapokon át az építési terü
lethez vezető vaspálya provi
zóriumokon érkeztek a vago
nok százai, cölöpökkel és épí
tési anyaggal rakva. A meg
előző földmunka közel egy 
es.ztendöt vett igénybe. Az épí
tés Rochlitz Gyula mérnök, ál
lamvasúti főfelügyelő tervei 
szerint, csak 1883-ban kezdő-

\ Az első vonat 

Ötmillió forintba került. (Ao-· 
ban az időben a „krajczár" 
járta. Forintot a falusi ember. 
a munkás csak ritkán látot;;.) 
Nagy szenzációt jelentett a 
Központi Indóház nagyszerű 
épülete a periférián. A rene
szánsz stílusban épült hom
lokzata ré.;z!eteiben is impo
záns. A felső párkányzatot 7 
méter magas szoborcsoport dí
szíti. A tenger és tűz istenei -
Neptun és Vulkán - között a 
magasba, egy fiatal nőalak, a 
gőz géniusza emelkedik. A 
kapuzat két oldalán egy-egy 
mélyedésben, Wattnak, a gőz
gép feltalálójának é:s Stephen
sonnak, a „vasutak atyjá"
nak 4 méteres szobra látható. 
A kapu íve közötti oszlopokon 
a bányászat. ipar, földművelés 
és kereskedelem szimbólikus 
figuráit helyezte el az építő. 
Feltűnést és csodálatot keltett 
az állomás belső díszítése is. A 
pénztárcsarnok felett Lotz Ká
roly kezemunkáját - a vasút 
allegóriája - őrzik a falak. 
Körülötte Than Mór freskói a 
kereskedelmet és forgalmat 
szimbolizálják. 

Napi 50 vonat volt abban az 
Időben az állomás forgalma. 
Az első vonat 1884. augusztus 
16-án éi-kezett be Zimonyból. 
Ezt követően 6 óra 20 percko!' 
Indult el - felvirágozva - az 
első szem<ályvonat Ruttkára. 
A vonatot Szendefy István for
galnni szolgálattevő menesztet• 
te. A vasparipa szabályozóját 
Inícze János főmozdonyvezető 
tartotta kézben. Az állomás
főnöki tisz,tet Merkl Adolf fó
fe!ügyelő Látta el. 

Naponta 240 vonat 

A megnyitás évében 1 mil• 
lió utas fordult meg az állo
máson. A millenniumi eszten
dőben 5 milliót, az 50 éves 
jubileum idején. 1934-ben már 
15 millió utast mozgatott a pá
lyaudvar. 

És ma . . .  ? 
Az elmúlt évben 36-6ZOr 

annyi kül- és belföldi utas é!'
kezett és indult az állomás,ról 
- 36 millió - mint 90 esz
tendővel korábban. Napo11ta 
átlagosan 240 vonat közleke
dik, 120 ezer utast szállítva. 
Az utazóközönség orosz, né
met, francia. angol. olasz., spa
nyol, lengyel stb. nyelven kap 
fe1 világositást, tájékoztatást. 
És a pályaudvar környéke is 
beépült. Ellentétben azzal, 
amit a tamáskodók 90 eszten� 
dővel korábban hirdettek. 

Gergely Jó-1 
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Dunakeszin tervszerűen /,a/ad Munkásportré 
Megvalósulnak 
a kongresszusi 

vállalások 
a személykocsik gyártása és javítása A munka szerelmese 

Eredményesen teljesítette 
Debrecen állomás az elsó fél
é�i gazdasági tervét. A teher
kocsi-forgalom 1 1,3, !'.Z áru
szállítás 7,7, a személyszállítá
si bevétel pedig 5,2 szá;:alék
kal emelkedett a múlt év el
ső feléhez képest. 

Az állomás dolgozói - a re
konstrnkciós munkák okozta 
gondok ellenére is - össze
hangolt munkával igyekeznek 
teljesíteni a kongresszusi mun
kat•erseny-i,állalásokat. Ki
emelt feladatként kezelik az 
utasok tájékoztatását, a kultu
rált utazást és az állomás va
lamennyi helyiségének tisztán 
tartását. 

Az elmúlt félévben javult 
az áruszállítás gazdaságossága 
is, mert 96 256 tonnával szál
lítottak többet, ami 58 vonat 
megtakarításának felel meg. A 
kocsikihasználási tervet 1 1 1  
százalékra teljesítették. Ez  az 
eredmény a szállító partne
rekkel való jó együttműködést 
tükrözi. A SZO!nbat-vasárnapi 
árufeladással és kirakással 
azonban ennek ellenére még 
vannak gondok ; különösen a 
TűZ!l:P, a gabonafelvásárló, a 
húsipar és a MÉH vállalatok
nál szervezhetnék még jobban 
a rakodást. 

Az állomás elsö félévi jó 
eredményeihez lényegesen hoz
zájárultak a szocialista brigá
dok kongresszusi felajánlásai, 
s nem kevésbé a társszol.gálati 
ágak összehangolt, szervezett 
munkája. 

Veszprémvarsány állomás 
három, ezüst fokozattal kitün
tetett swcialista brigi!dja a 
XI. kongresszus és ha7..á.nk 
felszabadulásának 30. évfor
dulója tiszteletére többek kö
zött vá1'1alta az 1974. évi ter
-vek túlteljesítését, a baleset
mentes munka,vég;,kst, a me
iiletrendszerű közle]!:edést és a 
gyors elegytovábbítás meg
szervezését. 

A szocialista brigádok ezen
kívül a helyi pályp mesteri sza
kaszon - a létszámhiány 
miatt - harminc óra társa
dalmi munkát is végeznek, 
aminek egy részét már telje
sítették. Az állomás dolgo
zói a politilrni to-vábbképzésról 
sem feledkeztek meg. Elha
hlrozták, hogy az 1974/75. évi 
=kszervezeti okfatáson vala
mennyien részt vesznek. 

A szeszélyes nyár, a hol 
ősziesen hűvös, esős, majd a 
szinte átmenet nélküli ká
nikulai időjárás befolyásolta 
ugyan a dunakeszi járműjaví
tó dolgozóinak hangulatát, de 
munkáját, teljesítményét nem 
rontotta. Ezt mutatják az 
eredménylisták, erról tanúsko
dik a forró napokon plusz 35 
Celsius fok hómécsé:cletű mű
helyek egyenletes munkája is. 

Riez űdön, az új kocsigyár
tó I-es gyárrészleg vezetője 
különösen azt tekinti meg
nyugtató eredménynek, hogy 
kielégitöen halad a Dunake
szin gyártott Bah-jelil, most 
már 13-14 éve futó személy
kocsik fójavítása. Elégedettsé
gének és nem titkolt örömé
nek az az oka, hogy ezeknek 
a kocsiknak nemcsak szokvá
nyos fójavításáról, hanem 
egységesítéséröl van szó, ami 
nagy különbség. A Bah-kocsik 
első sorozatait ugyanis gyár
tásuk folyamán többször át
tervezték, emiatt az egyes so
rozatokban meglehetósen nagy 
különbségek keletkeztek, a 
kocsihomlokok, a, elöterek, 
ajtók, ülések, fútóberendezé
sek és más konstrukciók ki
alakításában. 

Az üzem büszkesége 

Ez a szép külsejű, erós, Jo 
beosztású típus, a jelen kocsi
típusa méltán büszkesége Du
nakeszinek. A szerkesztési és 
technológiai osztály pontos 
egységesítései alapjitn minden 
főjavításra beküldött darabot 
a szükség szerint lebontanak 
és valósággal újjáépítenek, a 
legutóbbi sorozat konstrukció· 
ja szerint. tgy például a ne
hezen nyitható vasajtók he• 
ivett alumínium ajtókat építe
ne/e be, megszüntetik az átjá• 
rákban a tolóajt:>', amelyek• 
kel sok baj volt, eltüntetilc a 
magas hátfalú üléseket stb. 

Noha a vegyes konstrukció 
annak idején nem az üzem hi
bájából keletkezett, most még
is minden dolgozó szinte be
csületbeli kötelességének tart
ja, hogy az egységesítő vál toz
tatásokat pontos munkával 
hajtsa végre. Persze, semmivel 
sem kisebb lelkiismeretesség
gel dolgoznak a gyári Aa és 
Ba kocsik fójavitásán sem. Az 
elsó félévben számszerűleg is 
jól haladtak, a tervezett 59 fó
javítás helyett 60-at adtak ki. 

módon 2.27 százalékkal növel
ték termelékenységüket. 

Pedig nehézség akadt bó
ven, elsősorban anyaghiány 
miatt. Főleg alumínium profi
lokban van hiány, de örökös 
probléma a húzottcsóhiány is. 
A mosdókat, a W. C.-kagyló
kat kettesével, hármasával 
kapják, holott tömegszállitás
ra lenne szükség. Emiatt rom
lik az átfutási idő, pedig ez 
súlyosan érint mindenkit a 
gyárrészlegben, mert nyere
ségtényező. 

Akadozik a kooperáció 

Seprényi Elek, a Béke nevű 
20 tagú okleveles fóa!váz- és 
szekrényvázlakatos szocialista 
brigádjának vezetöje, akinek 
emberei új gyártáson és fója
vitáson is dolgoznak, ezzel 
kapcsolatban főleg a kooperá
ció akadozását kifogásolja az 
alkatrészellátó üzemek és 
szervek között. Nemrég pél
dául öt kocsit nem tudtak be
kötni forgótányérhiány miatt 
és ez a viszonylag jelentékte
len munka egy hónapos késés
re kárhoztatta őket. 

Kétségbeesés awnban sehol 
sincs, noha mind az új gyár
tási, mind pedig a főjavítási 
munkát az is zavarja, hogy a 
második félévre nem várt 
nagy feladatot kapott az I-es 
gyárrészleg : külön célú kocsik 
előállítását nem is kis szám
ban. Lehetséges, hogy emiatt 
az új gyártási terv is módo
sulni fog. Mindenesetre a dol
gozók bizakodóan tekintenek 
a következő idószak elé. Ez 
tűnik ki Varga György szo
cialista brigádvezető, Juhász 
Róbert asztalos csoportvezetó, 
a szerelőknél pedig László Ist
ván szavaiból is. Mint mond
ják, a külön célú kocsik gyár
tása csak pillanatnyilag okoz 
,.szakmai elhangolódást", .r,eg
talá!ják majd a módját, hogy 
minden feladatukat ellássák. 

650 ezres normaóra tervszá
mot. Ezek a számok az első 
pillantásra „félelmetesnek" 
tűnnek. a gyárrészleg vezetöje 
azonban csöppet sem aggódik 
miattuk. 

- A pártkongresszus és a 
felszabadulás 30. évfordulója 
tiszteletére indult munkaver
seny mindinkább fokozódik a 
gyárrészlegben - mondja. -
A részleg 12 kiváló dolgozójá
nak és 18 szocialista brigádjá
nak példamutatása nyomán a 
munka olyan lendületet vett, 
hogy az eredmények máris 
biztatóak. Változatlanul bízom 
kipróbált szocialista brigád
jainkban, amelyek közül, ha 
most kellene értékelnem őket, 
kitüntetésre merné'll javasolni 
Szőke Mihály, Mundi Károly 
és Péter László szekrénylaka
tos, Grósz Sándor vízszereló, 
Talló László kárpitos és Kon
della Károly villanyszereló 
brigádiát. De a munkabrigá
dokra, amelyeknek még nincs 
szocialista címük. sem lehet 
panasz. Gyuris Károly fóal
vázlakatos brigádjára például 
mindig lehet számítani, Kob
lász János zárszerelö és belső 
szereló brigádja is folyamato
san, j:>I dolgozik. Vigh Béla 
üveges brigádja sem vesz még 
részt a szocialista brigádmoz
ga!omban, de olyan igyekezet
tel és eredményesen dolgozik, 
hogy elóbb-utóbb ott lesz a 
helye. 

Megemlítette a gyárrészleg
vezetö, hogy a második félév
ben már fokozottan számíta
nak az Idén felszabadult 20 
fiatal szakmunkás tudására is. 
Az asztalosműhely folyamat
ban ievó átszervezése, a vil
lanyszereló-műhely már befe
jezett telújítása, termeléke
nyebb munkaeszközök, kisgé
pek, új technológiák bevezeté
se szintén hozzájáml majd, 
hogy hiánytalanul teljesüljön, 
amit a kocsijavltók vállaltak 
a II-es gyárrészlegben. 

Ez a véleménye Révai Sán
dor szb-titkárnak is, aki sze
rint a dunakeszi járműjavitó 
dolgozóinak kongrasszusi fel
ajánlásai biztosítékot nyújta
nak arra, hogy a tervet és vál
la1ásaikat 98 százalékos lét
számmal is száz százalékon, 
vagy azon felül teljesítik. 

Szász Ferenc 

Amikor a beszámoló szé
pen csiszolt mondatait hall
gattam a taggyűlésen, meg 
voltam győződve arrol, 
hogy a titkár - Sipos An
tal - függetlenített funk
cionárius. Hogy is lehetne 
másképpen két és félszáz 
ember ügyes-bajos dolgait 
intézni ? Ennyien dolgoznak 
ugyanis a veszprémi vonta
tási főnökségen. És gond 
akad elég egy ilyen mun
kahelyen, már csak azért is, 
mert Veszprém egyáltalán 
nem tartozik a MA V kor
szerű csomópontjai közé. 

Hogy mégis megkapták a 
Kiváló csomópont kitüntetó 
címet, ehhez hozzájárult az 
emberek lelkesedése, az 
idősebbek példamutatása, 
vasútszeretete. Ilyen példa
mutató, munkaszerető em
ber a titkár is, Sipos Antal, 
aki mint kiderült, a nehéz 
mozdonyvezetői szolgálat 
mellett intézi munkatársai 
problémáit. Nem függetle
nített. de talán akkor sem 
tudna többet tenni az em
berekért, ha csak a szak
szervezeti ügyintézés lenne 
a feladata.. 

- Ha a mozdonyvezető 
társadalmi funkciót vállal, 
akkor valóban pihenőidejét 
áldozza fel, - mondja róla 
Szabó József átlomásfó
nök. - Ez a szolgálat nem 
teszi lehetővé, hogy közben 
bármit is csináljon az em
ber. A vonat menetrend 
szerint indul, hosszú a tá
vollét. Aki munkatársaiért 
is akar dolgozni, lemond a 
saját pihenéséról. 

- Mióta dolgozik a va
sútnál ? - kérdezem a lel
kes aktivistát, aki sugárzó 
arccal beszél mozdonyveze
tói munkájáról, ugyanúgy. 
mint ahogy a szakszervezeti 
munka eredménv1>iről adott 
számot a taggyűlésen. 

- Bizony, annak már 
több, mint 30 esztendeje! 
1942-be-n kezdtem. 

A:z. egyilt vágánvon kis 
gőzgép pöfög. llvenen kezd
te ó is a munkát. Aztán be
robog a �zombathe!yi gvors'. 
Korszerű Diesel-mozdony 
röpíti a kocsikat. 

- Ez az igazi, - mond-

A kocsijavító U-e3 gyárrész
leg vezetóje. Biiki János, mint
ha csak összebeszélt volna 
Riez Ödönnel, szintén koope
rációs hibákat, a késztermé
kek hiányát említi elsőnek a 
futójavítások. a fóvizsgák aka
dályául. ő azonban már meg
toldja azzal az észrevétellel is, 
hogy a műszaki kocsiszolgá!at 
karbantartó munkája nem kí
elégítö, emiatt a kocsik na- •--------------

FELTÁRT TARTALÉK, NÖVEKVÓ KAPACITÁS 

ja. - ln is ilyen gépen dol
gozom. Megtanultam ezt is! 
Diesel-mozdonyvezető let
tem. Szombathelyen sajátí
tottam el és amig nálunk 
ilyen gép nem volt, ott tel
jesítettem si-'.llgálatPt. Az
tán v:sszah úzott a szívem. 
Hozzánőttem ehhez a fűtő
házhoz, az emberekhez. 
úgy érzem ók is ragaszkod
nak hozzám. Képze!je, 16 
esztendeig ugyanazzal a fíl
tövel dolgoztam és nem ún
tuk meg egymást/ Valahogy 
így vagyok a többiekkel is. 

- Mikor dolgozott utol
jára gózmozdonyon? 

- Most is gyakran elő
fordul, - mondja nevet
ve. - Ha a munka úgy kí
vánja, gózösre „pattanok". 
Olyankor eszembe jut a 
múlt, az ifjúság. Mert büsz
keség volt 25-30 éve göz
mozdonyon is masinisztá
nak lenni. A gözgépet már 
csak azért is becsülöm, 
mert szerintem mindig a 
vasút jelképe marad. A 
Diesel persze egészen más! 
Korszerű gép. Megtalálja a 
számftását az, aki Diesel
mozdonyvezetóként a vas
úthoz kerül. Nekem elhihe
ti. A fiamat is vasutassá 
neveltem. ő folytatja a hi
vatásomat és talán a gépe
met is átveszi. Jelenleg 
mozdonyvezető gyakornok. 

Ismét a szakszervezeti 
munkára terelódik a beszél
getés : 

- Mindig szerettem az 
emberekért dolgozni. Ez 
hozzátartozik az életemhez. 
Titkárnak 1970-ben válasz
tottak meg és csinálom, 
amíg bfznak bennem. 

Miért ne bíznának ? Min
den hétfón ott van az üze
mi .,négyszög" ülésein, ahol 
a gazdasági vezetés. a párt
titkár és a KISZ-titkár tár
saságában megvitatják, 
hozy mit tehetnek az embe
res:�rt. a jobb munkakörül
ménvekért Szabad in<>ióben 
is gyakran Rürgölódik a 
vontatási fönökségen. 

Sipos Antal példaképe 
lehet a fiatal mozdonyveze
tóknek. Illik rá a megálla-
pítás : a munka szerel• 
mese! Köhidi László 

Pannonhalma állomás dol
gozói szintén csa !lakoztak a 
kongresszusi munkaverseny
hez.. Felajánlásaik közül em
lítést érdemelnek a menet
rendszerű közlekedés érdeké
ben tett intézkedések, a villa
mosenergia- és anyagmegtaka
rítás, valamint a munkaeró
hiány csökkentése, amit újabb 
két forgalmi tanuló felvételé
vel és kiképzésével igyekeznek 
megvalósítani. Nagy erófeszi
téseket tesznek a kulturáltabb 
utazás érdekében is. Az állo
máson tárolt személykocsik 
gondos t:sztítá..sát. mo�ását na
ponta lelkiismeretesen el
v�k. 

Tervszerűen halad az új ko
csigyártás is. A Györtől gyár
tásra átvett Ba típusnak erre 
az esztendőre tervezett 60 da
rabjából 30-at már megcsinál
tak. Az új árnyalatú, nem fa
kuló, zöld műanyag festékkel 
színezett kocsikat a miskolci 
igazgatóságnak adják ki. 

gyon elhasznált állapotban ér
keznek be javításra, sokszor 
alkatrészeiktól, berendezéseik
tói megfosztva. feltört, kifosz
tott villamos berendezési szek
rénnyel, holott rezérigazgatói 
rendelet intézkedik, hogy a 
kocsikat lezán•a, biztonságos 
módon ke!l beadni javításra. 

Rakodás vasárnap 
A régi Bah-kocsikból eló

irányzott 10 daranot egy híján 
elkészítették. Annál nagyobb 
dicséretére válik a kocsigyártó 
részleg dolgozóinak. hogy bár 
nem tartozik profiljukba, a 

kongresszusi versenyben vál
laltak 50 személykocsi fővizs
gát is. Harmincat már ebból is 
el végeztek. Ez is nagymérték
ben hozzájárult, hogy a féléví 
darabszámos 100,12 százalékos 
tervteljesítést 97,9 százalékos 
létszámmal érték el és ilyen 

Beszélő számok 

Ennyi nehézség ellenére az 
elsó félévi 603 személy- és 658 
teherkocsi-fóvizsga tervteljesí
tésétól csupán két teherkocsi
val maradtiak el, futójavítást 
pedig az előirányzatnál 25-tel 
többet végeztek el. A második 
félévi 692 összes fóvizsga, 
amelyból 644 személy- és pos
takocsi, 7 pedig nagyfővizsga, 
s amihez még 192 futójavítás 
járul, órában meghaladja a 

Tapolca vasúti csomópont 
fontos szerepet tölt be az áru
és a személyszállításban. In
nen irányítják három elága
zó vonal, és a térséghez csa
tolt állomások forgalmát !s. A 
vonalfónökség ötven állomás, 
megállórakodóhely és megál
lóhely munkáját koordinálja. 

A vonalfónökség irányítá
sa alatt álló állomások áru
fuvarozási tervüket 101,4 szá
zalékra teljesítették, ami több 
mint egymillió tonna árut je
lent. Bár az elsó negyedévi 
eredmények jobbak voltak, 
mégsem lehetnek elégedetle
nek, mert a tavaszi „elószál
lítás" többleteredménye pó
tolja a mostani kocsihiányos 
napok okozta lemaradást. 

Körmendi Lajos vonalfőnök 
tájékozta,tása szerint 
a kongresszusi munkaverseny 
keretében szeretnék ti
zenhét százalékkal növelni a 

' kocsikihasználást. Elmondotta 
azt is, hogy Uzsabánya, Pol
gárdi, a tapolcai medence és 
a térség állomásai hárommil
lió tonna áruval járulnak 
hozzá a �asútigazgatóság 
tervteljesítéséhez. 

Így gazdaságos 
A berakott áruk többsége 

bazalt. A vasúti kocsik ezreit 
rakják meg folyamatosan ez
ze' az anyaggal, ezért munká
juk egyik leglényegesebb ré
szét a gazdaságos kocsikihasz
nálás képezi. A korábbi 
25,3 tonnával szemben átla-
gosan minden kocsit 29,6 
tonnával terhelik meg, A:z. 

A2 &zaki Járműjavító új fódarabjavító üzemét a vasutasnapi ünnepségek keretében adták át 
rendeUetésének. Azóta a hatalmas, tágas csarnokban tervszerűen folyik a munka 

(Laczkó Ildikó felvé,tcle) 

így nyert megtakarítás ko
csinként 4,35 tonna. 

Eredményeiket egy µiásik 

példával is illusztrálhatjuk. 
A vasárnapokra elóirányzott 
berakási tervüket 146,8 száza
lékra teljesítették, vagyis 
vasárnap 34 ezer tonnával 
többet raktak be a tervezett
nél. Tapolcán és környékén a 

vasárnapot használják fel a 
kapacitások jobb kihasználá
sára„ Ennek érdekében a fu
varoztatókat is sikerült meg
nyerni. 

Nem vártak 
utasításra 

Uzsabányán havonta 
száll!tási értekezletet tartunk 
- mondotta Körmendi La
jos voooJfónök. Itt az 
építöipari, az útépítö- és a 
bányavállalatok egyeztetik 
terveiket a vasúttal. Ez a 
közös együttműködés nagyon 
eredményes. A napi fuvar
igényt fordaszerelvényekkel, 
pórekocsikb61 alakított „ol
dalfalas pórék"-kel igyek
szünk kielégíteni. A jó szer
vezés következtében a válla
lati érdek találkozik a vasúti 
érdekkel. 

Nagyobb erófeszítéseket, 
több munkát követel a nyári 
utasforgalom Is. Erre már a 
nyaralási szezon elótt alapo
san felkészültek. A hét végén 
különösen nagy az utas
áramlás a Balatonra. A ta
polcai vasutasok már az ér
kezó vonatok kihasználását is 
figyelik. Az induló vonatok 
erősítését ezekkel a megfi
gyelésekkel alapozzák meg. 
Balatonalmádi, Alsóörs, Ba
latonfüred és a többi állomás 
is így járul hozzá, hogy a 
15-16 tartalék kocsi a legin-

kább Igénybe vett vonatokba 
kerüljön. 

Egy emberként . . .  

A Balaton északi és déli 
partjának állomásvezetói 
nem vártak külön utasításra. 
hogy összehangolják munká
jukat Balatonfüreden talál
koztak, és megbeszélték, ho
gv„n segíthetnének egymás
nak. Balatonalmádi, Alsóörs, 
Siófok, Fonyód, Révfülöp, 
Bélatelep nem egyszerűen 
csak északi és déli parti ál
lomások, hanem a balatoni 
személyszállítás bázisai is. 

Tapolcán - a legtikkasz-
tóbb nyári hóségben is 
egy emberkén,t fáradoznak 
azon a vasutasok, hogy az 
utasok elégedettek legyenek. 
Közöttük van Tóth Ernö to
latásvezetó, aki 34 évi ered
Mé ··es munkájáért nemrég 
kapta meg a Munka Il:rdem
rend ezüst fokozatát. A ko
csirendező szakasz többi tag
,' i Is - Agi Gyula. Belencsák 
János, Kustos Aurél - vas
uta szerető régi dolgozók, 
csakúgy, mint Hantos Gyula 
személyszállítási vezető, aki
nek a feladatai kiizé tartozik 
többek között a fóvizsgá k le
járati ideiének ellenőrzése. a 
k sitisztítás irár. ,ítása. · a 
szerelvénvfordulók észben
tartása, illetve az erösítésre 
szánt kocsik vonatba , orozta
tl>ss. 

Tapolcán a vasutasok jól 
s?ervezett munk:5'1t nemcsal, 
a Kiváló Csomópont cím és 
egyéb elismerő oklevelek bi
zonvítiák, hanem az emb�-t 
becsülő gondo�kodás, az er
kölcsi-anyagi 0Hsm- • 01< is. 

V. Szabó Béla 
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Snóblizók, zsebesek, markecolók M I T Í R N A K  R Ö L U N K ? 

V adászterületük a vasút Tsz-pályaudvar - Dédi a mozdonyon - Vasutas tanácstag 

András a múzeumban 

DESZELGETES DR. DOBOS JÁNOS BENDOB OBNAGGYA.L Vasutasok példaadó szolga
latáról, helytállásáról szolnak 
az itt következö írások, ame
lyeket a megyei újságok MA V
ról készült híradásaiból válo
gattunk. 

állításában, az év végi érté
kelésben, ismeri a különböző 
versenyformákat, szívesen szá
mol be társainak az eredmé
nyekről. Összekötő kapocs a 
brigád és a nagyobb közösség 
között." 

tagság, a fiatalok is elvárják; 
hogy minden rendezvényükön 
ott legyek, mégis . . . Lehet 
visszautasítani a kedves ra
gaszkodást ? Dehogy lehet. Ila 
a választók ragaszkodnak hoz
zám, nekem kétszeresen köte
lességem a ragaszkodás. l<r,J 
van rendjén." 

A rendőrség az utóbbi időben több nagyszabású razziát tar
tott a budapesti pályaudvarokon, illetve a bét végi munkás
vonatokon. Az egyik ilyen ellenőrzés alkalmával dr. Dobos 
János rendőr őrnagy, a BM bűniigyi osztályá.nak vezetője 
meghívta a Televízió, valamint a sajtó munkatársait a Nyu
gaU pályaudvarra és ismertette az akció célját, a vasúti bűnö
zés speciális módszereit, az ellenük tett megelőző intézkedé
seket. Az említett razzián részt vettek vasútőrök, vizsgáló tó
kalauzok is. Dr. Dobos János, a televízió Kék fény műsorának 
népszerű bűnügyi szakértője kérdéseinkre Is szívesen vá.laszolt. 

K ÖNNYŰ PR ÉDA A Z  ITTA S  EMBER 

A beszélgetés mindjárt a - Egy-egy vasúti razz1ara 
vasúti bűnözés tipikus mód- milyen létszámú erőket szok
szereire terelődött. tak öszevonni, és mit eredmé-

- Közismert tény - mond- nyeznek általában ezek az 
ta a rendőrőrnagy -, hogy a akciók? 
bűnözők, elsősorban a zseb- -A mosani ellenő1·zésen 12íJ 

metszők és egyéb tolvajok, rendőr és nyomozó, valamint 
zsúfolt helyeken választják ki, 10 vizsgáló főkalauz vett részt. 
majd lopják meg áldozatukat. Ez alkalommal mintegy 3000 
Erre jellegüknél fogva min- embert igazoltattunk. Közülük 
dig kiválónak ígérkeznek a 150 ellen kellett szabálysértési 
nyüzsgő vasútállomások. Ez eljárást indítanunk, továbbá 
egyáltalán nem újkeletű: 100 fiatalkorúnál megelőző in
amióta a vasút létezik, ez így tézkedést tettünk. És mint 
van. Mindezt még az is tetézi, ilyen esetben lenni szokott, 
hogy a pályaudva.rok köré most is horogra került há1-om 
kocsmák, vendéglők, piacok, körözött bűnöző, és ugyan
települnek. Az átutazók több- csak három személyt őrizetbe 
nyire ezeket a helyeket kere- vettünk. 
sik fel. [gy a bűnözők köny
nyen szemmel tartják áldoza
taikat, akiknél megfelelő é,
téket sejtenek. . .  Régebben 
„bolond vidékinek" becézték 
tolvajnyeli-en a kiszemelt ál
dozatot. Az utóbbi időben 
mind jobban eltűnik a kü
lőnbséq a vidéki és a pesti em
ber között. A könnyű prédák 
inkább az ittas, a lerészegedett 
emberek. Legyen az a/cár vi
déki, akár pesti. 

- A tolvajok tehát a részeg 
utasokat környékezik meg'/ 

- Elsőso1·ban őket, de nem 
kizárólag. Sajnos. a btlnözők 
i$' alkal111,azkodnak a 1Jáltozó 
körülményekhez, vagyis kü
lönböző „sz!lkterületre" spe
cializáljcík magukat. Itt van
nal: például a csomagmeg
őrző automaták. Vannak bű
nözők, a ki/e kettőt-hármat le
zárnak belőlük, és a kulcsok-
1'Ól másoZ<1tot készítenek . . •  
azután időnként megnézik, 
hogy van-e a fiókokban va
lami. . • A tolvajok egy része 
a Nyírségbe menő munkás
vonatokon próbál szerencsét. 
A most lezajlott razzia is fő
leg ezek ellen irányult. 

- Milyen bűncselekmények 
fordulnak elő ezeken a vona
tokon? 

- Azok a zsebesek és ha
zárdjátékosok, akik a vasútra 
specializálták magukat, tud
ják, melyi/c héten van fizetés
nap. Azzal is tisztában van
nak sajnos, hogy az ezeken a 
vonatokon utazó vidéki mun
kások nem mindegyike tud 
ellenállni az ital csábításá
nak. És, ha egy gyakorlott zse
bes a közelébe férkőzik vala
-melyik részeg embernek, a 
többi már csak „rutinmunka". 

AKIK HOR O G RA 

A KA D TAK 

A hazárdírozó'., ugyancsak 
,a részegekhez csatlakoznak. 
Altalában a snóblival (eldugós 
játékkal) lépnek fel. Sokféle 
ttükköt alkalmazva, ők 
szinte természetes - sohasem 
veszítene le. Ezzel kapcsolatban 
:nem árt ismertetni az erre vo
natkozó hatósági szabályokat. 
Számtalan példa volt már rá, 
hogy naív emberek leálltak 
kártyázni, vagy snóblizni 
ilyen minden hájjal megkent 
munkal<erülőkl<el. A vége az 
lett, hogy a pénzüket elnyer
ték. Aldrnr a vesztes - ald 
egyébként legtöbbször becsü
letesen dolgozó ember -, ha 
módjában állt, a hatóságot, 
(a rendőrt) ní vta segítségül, 
mert félt a családi botránytól. 
Ha a rendőr megállapítja, 
hogy tiltott szerencsejátékot . 
űztek, a játékban lefoglalt 
pénzt a hztóságnak el kell ko
boznia. A vesztes így tovább
Ta is vesztes marad . • •  

A 1 5 6 - IK 

PARA G RA F US 

- Hogyan oszlik meg az 
arány „a civil életben" és a 
vasúton történő bűncselek
mények között? 

-A országban évenként ál
talában 120 ezer búncselek
ményt követne/e el. Ebből 30 
ezerre tehető a lopások száma. 
Ennek 2-3 százalékát a vas
úton követik el. Tíz évvel ez
előtt négyszer ennyi vasúti 
búncselekmény történt. 

- Ez a javulás örvendetes, 
de mint a példák is figyel
meztetnelc, van még tenni
való. Hogyan segíthetnék a 
vasutasok még jobban a rend
őrség bűnüldöző munkáját? 

- Ezzel kapcrola.tban csak 
azt tudom tanácsolni - amit 
egyébként már többször is el
mondtunk a vasutas dolgozók
nak, de talán nem árt megis
mételni -, hogy a gyanús uta
sokat, az állomáson ténfergő
ket tartsák szemmel, és 
amenyiben szabályellenes cse
lekedetet vesznek észre, azon
nal jelentsék a rendőrségnek. 

- De mi van akkor, ha pél
dául bűnözők, vagy garázda 
elemek, szembeszegülnek a 
a vonaton szolgálatát teljesítő 
vasutassal? Sajnos többször 
előfordult már ilyen eset is. 

- A Btk. 156. §-a kimondja, 
hogy a tömegközlekedési jár
műveken szolgálatot teljesítő 
dolgozók adott esetben ható
sági közegnek tekinthetők. Ez 
azonban természetesen még 
nem nyújt védelmet, annál is 
inkább, mert nem minden 
ember - köztük nem minden 
vasutas - ismeri az alapvető 
jogszabályokat. Mindenek
előtt azt javasoljuk a szolgá
latát teljesítő minden vas
utasnak: ha olyan rendellenes
séget észlel a vonaton, amely 
már kihágásnak, vagy bűn
ténynek számít, de ugyanak
kor azt is látja, hogy az elkö
vetők veszélyes emberek, le
gyen óvatos és leleményes. 
Hívja segítségül a vele együtt
érző utasokat, vagy dobjon le 
levelet a legközelebbi állomás 
forgalmistájának, ha ott nem 
áll meg a vonat. Ami az em
lített jogsz<tbályt illeti, a 

MAV talán ezzel kapcsolatban 
nagyobb propagandát fejt
hetne ki. 

(A vonatokon, az állomáso
kon elhelyezett hirdetménye
ken, falragaszokon, vagy más 
egyéb módon például ismer
tetni lehetne az utasokkal a 
szolgálatot teljesítő vasutas 
jogait, kötelességeit.) 

BÁTOR VA S UTA S O K  

- Melyik vasúti szakszol-
gálat dolgozói segíthetnek 
önöknek a leghatásosabban? 

Dr. Dobos János r.-órnagy 

Tolna megyei Népújság 

„Awknak a vállalatolmak a 
háza táján, amelyek kocsi
álláspénz címén olykor igei! 
tetemes összegeket fizetne!!: Ki, 
nem ritkán hallható, hogy 
,.ebből lesz a vasutasok pré
miuma". Nos, ennek a mali
ciózus állít.ásnak a valósághoz 
semmi köze. A kocsiálláspénzt 
nem a MA V lrnpja, hanem 
a Központi Szállitási Tanáe5 
kezeli. Azok között a mező
gazdasági nagyüzemek és ipa
ri vállalatok között osztja szét, 
amelyek - saját érdekeil<et 
szem előtt tartva - keszeK 
részt vállalni a vasúti szállí
tás gondjainak eloszlatásaból. 
Ilyen nagyüzem a bátaszéki 

Tulajdon képpen vala- Búzakalász Tsz. A szövetkezet 
mennyien, de talán a személy- 15 millió forint költséggel épü
vonatokon utazók több min- lő vasúti rakodó- és tároLóte
dent látnak. tapasztalnak, kü- !epét a nagyközségben tsz
tönősen a kalauzok és ellen- pá.lyauduarként emlegetik. 
őrök. Az utasleadási lapok Már állnak a háromezer 
alapján bebizonyosodott, hogy négyzetméteres fedett raKtar 
akik többször blicceltek, vagy vasvázas oszlopai, helyén az 
hamis jeggyel utaztak, azok iparvágány. Alig-ha téved, aki 
egyharmada priuszos. Ennek feltételezi, hogy ennek a léte

a megállapításnak alapján sítménynek nemcsak a 1:jUza

rendszeresen ellenőrizzük a kalász Tsz, de más, környék
jegy nélkül utazók listáját. beli tsz-ek is hasznát veszik 

majd." 

Dél-Magyarország 

A MA V Szegedi IgazgatOsá
ga osztószertárfőnökségének 
szocialista brigádját mutatta 
be a lap. A hattagú brigád 
láitja el a szegedi igazgatosag 
egész területének dolgozóit 

Kisalföld 

Kiss István pannonhalmi 
állomásfőnökről !{özölt sze,:, 
portrét a megyei lap, aki a 
nehéz szolgálat mellett fon
tos közéleti funltciót is betölt : 
a megyei tanács tagja. Tizen
hét évvel ezelőtt kapott bi
zalmat választóitól. 

„Az első naptól kezdve 
írja a lap - lelkes, Jell<i isme
retes és szolgálatkész szovivő
je választói kérésének ; J;-an
nonhalmán, Győrságon, Töl
téstaván. Ravazdon és Écsen. 

- A lakásom Pannonhal
mán van, mert a hivatali kö
telesség ezt parancsolja, de 
minden község édesgyerme
kem - mondja, majd jog'.)s 
büszkeséggel újságolja: 

- Azt h iszem, elégedettek 
a lakók. Csak egy példát. 
Győrság és Töltéstava egye
sült. Ugy tűnt, hogy a meg
alakult közös községi tanács 
a lakosság egy másik tanács
tag társam gondozásába ke
rül . . . Egy napon levele-t hoz 
a postás. Felbontom. A győr
ságiak írták : ,. . . .  ana kérjük 
Kiss István elt·társat, hogy to
vábbra i-s képviselje ügyein
ket a megyei tanácsban . . .  " 
Erre vonatkozóan határozatot 
is hoztunk. Azt megkülcttiik a 
megyei tanácsnak. a járási lii
vatalnak . . . Tisztelettel: a 
választók . . .  " Temérdek a 
dolgom. Pártmegbizatások, 
társadalmi megbízatások, a 
Hazafias Népfront, a tanacs-

Vas Népe 

A szombathelyi jármüjavf
tó KISZ-fiataljai a kiöregedett 
D. Mot. 953 számú motorko
csi felújítását végezték el tár
sadalmi munkában, a nagy
cenki Széchenyi Múzeumvasut 
részére. Az érdekes terv to
vábbi részleteiről számol be 
a megyei újság : 

,.Széchenyinek, az első ma
gyar közlekedésügyi miniszter
nek a kastélya közeleben, 
amely ma emlékmúzeum, 
1972-ben épült fel a Déli Vas
út szabványai alapján az ál
lomásépület. Az autóbusszal, 
autóval érkezők itt szcitih.at
nak fel a keskenyvágányú sze
relvényre. A 394 023 és a 
394 054 számú mozdonyoK vol
tak a vasút elSő von.tatojár
művei. 

A gólyafészkes kéménnyel 
épült „András" nevű moz
dony, az úttörővasutasoK ked
vence eredetileg a balin.kal 
szénbányában szolgált. 

A most elkészült gőzmoz
donynak különleges feladata is 
lesz: awlc, akik erre vállal
koznak - természetesen cse
kély díj ellenében - vezethe
tik is a mozdonyt! Erröl a 
múzeumvasút díszes oklevelet 
állít ki núnden a1kalommal a 
vállalkozó szellemű amatör 
mozdonyvezetőnek." 

Összeállította : 
Hegedűs Ferenc 

Dr. Dobos János rendőrőr
nagy elégedetten nyilatkozott 
a vasutasok segítségéről. Va
lójában hosszan lehetne so
rolni azoknak a vasutasoknak 
a névsorát, akik bátran, koc
káztatva saját testi épségüket 
is, szembeszálltak és leleplez
ték ti. vasút területén garáz
dálkodó bűnözőket. 

Kólcai Istvánnak és Föld
várszki Mütálynak, a Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálati Fő
nökség dolgozóinal� nevét 
példáúl az egész ország meg
ismerte. Ők 1973 januárjában 
a Nyugatiba érkezett ki.súj
szállási vonaton ártalmatlanná 

egyenruhávaJ. A brigád egyik ,---------------------------..... 
tagjáról, Hanyi TibornérOL igy 

tettek egy rablótámadót. 
Ugyancsak bátor helytállás
ról tanúskodik Gali József 
vasútőr és Péter József kocsi
rendező tette is: a Déli pálya
udvaron ész1·evették, hogy 
valaki ácskapoccsal feszeget'i 
az Utasel.látó mozgóbüfé ko
cs-iját. A tettest eLfogták, s a 
rendőrségnek átadták . . .  

- A rendőrség természete
sen tovább folytatja a razziá
kat a vasút területén, ezután 
is kiválasztva az erre alkalmas 
időpontokat és helyeket? 

- Igen! Ezt kívánják tőlünk 
a becsületes állampolgárok. És 
ehhez a munkához továbbra 
is igényeljülc a vasutas dol
gozók ilyen i1•ányú segítségét 

fejezte be a beszélgetési 
dr Dobos János rendőrőrnagy. 

Séra Sándor 

írnak : 
,,A számadó. Nem juhász -

jegyzi meg nevetve -, hanem 
a csapat kapitánya, Feladatom 
az egyenruha-igénylések ösz
szesítése, a készletgazdálkodás, 
a csop01,t munkájának irányí
tása. 

Energikus, vígkedélytl, vé
kony asszony, vállain a raktá
rozás gondja, az anyagi es 
erkölcsi felelősség a csoport
ban dolgozó emberek te
vékenységéért. A MAV-tioz 16 
éve jött, a kitüntetett brtga.d 
egyik alapító tagja. Egy tizen
két éves fia van, a férje nem 
vasutas, de az ö családjában 
a dédnagyapától kezdve min
denki a MA V-nál dolgozott. 
Van egy fényképe, amelyen a 
dédi keménykalapban, teJ1ér 
kesztyűben látható egy özön
víz előtti mozdony „fedélze-
tén". 

Jól érzi iU magát. A szak
szervezeti bizottság tenneLesi 
felelőse, részt vesz a mumrn
verseny célki túzéseinek üssze-

Vasutas önkéntes rendőrök eligazítása 

(Csattos Pál felvétele) 

Háztartási tüzelőanyag kiszolgáltatása 
az auguszl us 3 1 -ig vásárolt tüzelójegyekre 

A tüzelőanyagokkal való 
helyes és takarékoo gazdálko
dás, továbbá a hazai energ·ia
források fokozott kiaknázása 
megkövetelte a tüzelőanyagok 
fogyasztói árának 1974. szep
tember 1 -tól történő felemelé
sét. A kormány rendelete ér
teLmében a szén és brikett ára 
átlagosan 16. a kokszé 24, a 
tüzifáé pedig 18 százalékkal 
emelkedik. 

A rendelet azonban lehető
vé teszi, hogy a lakosság a 
szilárd tüzelőanyagra 1974. 
szeptember 1. előtt felvett 
megrendeléseit a kereskede
lem régi áron teljesítse, még 
akkor is, ha a kiszállítás ed
dig az időpontig nem tőrtémk 
meg. 

A Vezérigazgatóság a Vas
utasok Szakszervezetével 
egyetértésben a kormányren
delet végrehajtását a vasút te
rületén úgy szabályozta, hogy 
a MAV-nak a saját hatáskö
rű háztartási tüzelőanyag-ellá
tásra rendelkezésére álló 
mennyiségből szeptember 1. 
után régi áron 1 dolgozó, illet
ve nyugdíjas részére legfel
jebb 1500 forint értékű tüze

feszítéseket tesz a szükségle
tek zavartalan kielégítésére, 
awnban az egyes szénfajták
b61 rendelkezésre álló mennyi
ségnél várhatóan nagyobb igé
nyek jelentkeznek. Az igény
bejelentést ezért a tüzelő
anyagfajtára kikötni nem 
lehet, vagyis a kiszolgáltató 
helyek az igényeket a ,-endel
kezésükre álló minőségnek 
megfelelően elégítik ki. 

A korlátozott gépkocsi-ka
pacitás miatt a budapesti ház
hozszállításnál a kiszállitások 
elhúzódására is számítani kell. 
A TŰZÉP Vállalatokkal és 
szövetkezti telepekkel a MAV
tüzelőjegyek beváltására 10-
tött szerződések változatlanul 
érvényben vannak. 

A szeptember elseje után 
vásárolt tüzelőjegyek új áron 
történő beváltására korlátozás 
nincsen. Az új tüzelőanyag
árakat a MAV Hivatalos LaP
jában is közzéteszik, és azo
kat a kiswlgáló helyek hirdet
mény útján is a dolgozók, il
letve a nyugdíjasok tudomásá
ra hoaák. 

Károly István 
löjegyre szolgáltat ki tüzelő- ,-------------
anyagot. (Az erre vonatkozó 
rendelet a MA V 1974. évi 31. 
sz. Hivatalos Lapjában, 
109 681/1974. sz. alatt jelent 
meg.) 

Ezzel a szabályozással elej.;t 
vesszük a spekuláción alt, 
ugyanakkor a jogos igényeket 
kielégítjük. 

Az augusztus 31-ig váltott 
tüzelőjegyekre az igényeket a 
kiszolgáltató helyeken leg!té
sőbb szeptember 3-ig elő kell 
jegyeztetni. Ugyanezen határ
idő vonatkozik a Budapesten 
há.zhozszá!lítást igénylőkre is. 
Szeptemben 3-ig l<ell előjegyez
tetni azon részletfizetéses tü
zelőjegyeket is, amelyeket az 
igényjogosultak - valamilyen 
oknál fogva - augusztus 31-
ig nem váltottak ki. 

Az elmúlt évek tapasztala
tai szerint a tavaszi-nyári hó
napok érdektelensége után az 
őszi hónapokban mindig me;;
növekedett a háztartási tüze
lőanyag iránti kerzslet. A tü
zelőanyag áremelkedése miatt 
most fokozottabb igényekkel 
számolunk. A MA V Anyag
ellá tás,i Igazgatóság ezért erő-

Véradó-ünnepség 
Az Országos Vérellátó Szol

gálat és a véradómozgalom 
megalakulásának 25. évfordu
lója alkalmából ünnepséget 
tartottak a debreceni jármű
javító művelődési házának 
színháztermében. 

A megjelenteket Korponai 
Lajos országgyűlési képviselő, 
a járműjavító szakszervezeti 
bizottságának titkára köszön
tötte, majd Sorbán Lászlóné, 
a helyi vöröskeresztes szerve
zet titkára mondott ünnepi 
beszédet. Elismerését fejezte 
k1 . az üzem szocialista brigád
Jamak, akik mindig az elsők 
között jelentkeztek véradásra. 
1973-ban például 497-en 152 
liter vért adtak térítésmente
sen. a „Vért Vietnámn4k!" 
mozgalomban pedig 78 dolgo
zó vett részt. Az ünnepségen 
a többszörös véradóknak át
adták a jutalmakat és a „Ki
váló Véradó" jelvény két 
arany, nyolc ezüst és huszon-
egy bronz fokozatát. 
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Konténervonatok 

a transzszibériai 

fövonalon 

KO M S Z O M O L  VÉ D N Ö K S É G G E L  

A Szoe,jetunió Közlekedési 
Minisztériuma jóváhagyta a 
távol-keleti Asztaiajev-foktól 
Bres-ztig és Cs.apig közlekedő, 
konténer irányvonatok menet
rendjét. Ezzel befeie-zödött a 
transzszibériai vonalon bonyo
lított konténeres tranzits-zállí
tás rendszerének kiépítése. 

Új vasútvonal épül a Szovjetunióban. 
Szibéria távol-keleti vidékén 

Ezen a na,,ry hntossár:ú fó
vonalon Japánból 1s szállíta
nak különbözó áru Nyugat
Európába. Hogy ez gazdasági
lag mennyi.re indokolt, megál
lapítható a követke-zó S'Zámok
ból : Jokohamából Rotterdamig 
0 Panama-csatorna érintésével 
23 200, Afrika körül pedig 
21 OOO kilométer a tengeri út. 
Szibérián keresztül, 'IJasúton 
csak 13 870 kilométer. Az ilyen 
e<irüttmúködés kölcsönösPn 
előnyös. A japán fél számára a 
suillítási költségek jelentős 
mértékű csökkentését, míg a 
Szovjetunió számára bevéteii 
forrást jelent, ugyanis a Szov
jetunióban a szállítási szolgál
tatás mind jelentősebb export
téLel. 

INNEN-ONNAN 
AZ EGYIPTOMI ARAB 

KOZTARSASAGBAN 1971-
75 között 200 millio font ster
linget irányoztak eló a vasutak 
fejlesztésére. Mindenekelótt 
növelik a Diesel-mozdony 
parkot, 800 személy- és 5000 
teherkocsit vásárolnak. Eló
lrányozták 1250 km hosszú 
pálya korszerűsítését és két 
szakaszon központi forgalrrti 
vezérló és távközlő berende
zést építenek. 

TANZANIABAN 1776 km 
hosszú vasútvonal épül, mely 
Dar es Salaam kikötőjét, a 
Zambiában fekvó Kapiri 
Ubozsi várossal köti össze. A 
vonalon 100 kilométer/óra se
bességgel közlekedhetnek majd 
a vonatolt. A talpfák vasbe
tonból készültek, egy Dar es 
Salaam közelében épített gyár
ban. 

A. Hivatalos Lapból 

A Hlvatalc·s Lapból a szakszer
vezet. bizot.ságok és a dolgoz(lk 
tigy� mébe a.jánljuk a kövelkező-
1'.et: 

A 29, szá.ml>óJ: 103 351/1974. Az 

Utazc1si kedvezmény kiterjesztése a 
Magvar AllamvasutakkaJ társar:lal
mi ösztöndíjszerződést kötött 
e�yetemi (!diskolai) hall�atók és 
sza.kmunkásumulók családtagjaira. 

A 31. számból : 109 681 1974. Az 1974. 
augusztus 31-lg vásárolt háztartási 
tüzelöjegyre történő kiszolgáltatás 
azabályozása. 

Tájékoztatás a Budapesti Müsza
ki Egyetemen 1975 februárjában tn
d ·.116 szakmérnöki szAkokról. azok 
oktatási célkitűzéseiről és a jelent
kezéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

A Komszomol Központi Bi
zottsága országos jelentőségű 
komszomolista rohamépítke
zéssé nyilvánította a Bajkál

Amúr vasútvonal építését. A 
komszc,molistá:S: első �soportja 
már meg is érkezett az építke
zésre. 

A Bajkál-Amúr vasútvonal 
az egyik legnagyobb szabású 
építkezés a Szovjetunióban. 
Uszty-Kuttól az Amur menti 
Komszomolszkia csaknem 3200 
kilométer a távolság. Ez több 
mint kétszer akkora, mint a 
turkesztán-szibériai és a po
csorai vasútvonalak hossza, 
amelyeket a szovjet hatalom 
évei alatt építettek a gyéren 
lakott vidékeken. 

Az új vasútvonalon a leg
korszerűbb gépek dolgoznak, a 
munkálatokat központi diszpé
cserszolgálat irányítja. Az 
épüló vonal rendkívül nehéz 
terepen, az örök fagy birodal
mán vezet keresztül. Hét 
hegygerinc, tizenhat nagy fo
lyam, számos folyó és szaka
dék keresztezi útját. Több 
alagutat, száznál több hidat és 
viaduktot kell építeni, ame
lyek közül jó néhány techni
kai paramétereit tekintve, pá
ratlan lesz a maga nemében. 

.,A kimeríthetetlen gazdag
ságú Szibéria, hatalmas terü
letét keresztülszeló vasútvonal 
építése - mondotta Leonyid 
Brezsnyev, a Komszomol 
XVII. kongresszusán -, meg
nyitja az utat egy új, hatal
mas ipari körzet létrehozásá
hoz : a vasút'IJonal mentén új 
ipari vá!lalatok, bányák és 
városok létesülnek, s termé
szetesen új földeket vonnak 
mezőgazdasági művelés alá." 

A Bajkál-Amúr vasútvonal 
építését néhány évvel ezelőtt 
határozták el, amikor elkészí
tették a kelet-szibériai és tá
vol-keleti termeló erők inten
zív fejlesztésének távlati ter
vét, s amikor bóvülni kezdett 
a csendes-óceáni országokkal 
folytatott külkereskedelem. 

Köztudott, hogy a Távol-
Kelet, a hozzá tartozó hata!,
mas területű Jakutfölddel, es 
a Bajkálon túli területtel a 
Szovjetunió egyik legnagyobb 
gazdasági körzete. Az ország 
területének csaknem 30 szá
zalékát foglalja el. Mérhetet
len természeti erőforrásokkal 
rendelkezik, számos közülük 
országos jelentóségű. Ez a kör
zet adja az országosan kifo,io•t 
halmennyiség, az elejtett bál
nák és más tengeri állatok és 
termékek több mint egyhar
madát. Távol-Kelet déli kikö
tői, a Csendes-óceán kapui, 

':®= 
MÁV 

A MAGYAR ÁL LAMVASUTAK 
BUDA P EST I  I GAZGATÓSÁGÁNAK 
FE LH Í VÁSAI  
lga;gatósógunk különböző szolgálati helyein becsületese:� 
helytálló dolgozóink előtt is ismeretes oz egyes mu.�kako
rökben meglevó létszómhióny, amely m,att �?�szor tobb_let• 
felodotokat kell vállalniok és egyes munkakorokben a kote
lező munkaidőnél többet kell teljesiteniök. 
A munkaerő-utánpótlásban, a meglevó létszámhió�.Y enyh,
tésében nagyon sokat segíthetnek vasutas dolg�zoink azzal, 
hogyha lakóhelyükön ismerőseik között meglelelo propagan
dát lejtenek ki. 

Azonnali belépéssel /elveszünk: 
érettségi, illetve az általános iskola 8 osztályát elvégzett 
18-40 év közötti férfiakat: 

kocsirendezónek, 
sarukezelónek, 
váltó- es jelzóberendezés kezelónek, 
vonatfékezónek, 
nói dolgozókat: 
forgolmi szolgólattevónek, 
személypénztórosnak, 
jegyvizsgálónak, 

A budapesti pólyaudvarokon, elsósorban Budapest-Ferenc
város és Rákosrendező állomáson kiemelt bérezést, korszerű 
munkásszállást biztosítunk, 

. . . • Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, bora!? •!, 1smero: 
seit bármely budapesti, i l letve lakhelyéhez legkozelebb eso 
állomáson. 

Vasútépítő szovjet fiatalok 

ahonnan tengeri utak vezetnek 
az Ohotszki-tenger partvidé
kére, Csukotkára, Kamcsatká
ra, valamint a távoli külföldi 
országokba. 

A körzet gazdasági tovább
fejlesztése megkívánja, hogy 
új vasútvonalat építsenek : 
i lyen módon pedig új ipari 
komplexumok létesülhetnek e 
területen. 

Az épüló vasútvonal környé
kén már számos iparvállalat 
üzemel. Folyik a kószénbá
nyászat és az erdókitermelés. 
1975-ben már áramot ad a zé
jai vízierómű, amelynek kör
zetében az iparvállalatok egész 
komplexuma van születőben. 
A Bajkál-Amúr vasútvonal 
mentén fekvő, több mint 200 
ezer lakosú Amúr menti Kom
szomolszk hatalmas iparköz
pont. A környék gazdasági 
fejlesztése tehát már megkez
dódött, a terület lehetóségel 
azonban még távolról sincse
nek kiaknázva. 

A Bajkáltól északra fekvő 
vidéken színesfém-lelőhelye
ket tártak fel. Ezek -érctarta
léka akkora, hogy bázisán fel
épülhet egy ércbányaipari vál
lalat. Az udokáni rézbánya a 
Szovjétunió egyik legnagyobb 

Egyhónapos turnusokban 

rézlelóhelye, Igen nagy jövő 
előtt állnak más színes- és 
ritkafémlelőhelyek is. Szin
tén a vasútvonal mentén fek
szik egy nagy kokszolható 
szénlelőhely és egy igen kivá
ló minőségű vasérclelóhely. 
E hasznos ásványi kincsek fel
dolgozására felépülhet egy 
nagy kohóipari központ. Ezen 
a vidéken található azbeszt, 
molibdén, ón, arany, valamint 
építőipari nyersanyag. A ha
talmas fenyveserdők nagysze
rű nyersanyagot szolgáltatnak 
a cellulóz-papíripar számára. 

A Léna felsó és középsó fo
lyásánál, a Vityim, Olekma, 
Szelemdzser és Burej folyókon 
fel lehet építeni néhány nagy 
vízieróművet. 

A Bajkál-Amúr vasútvo
nal környékének geológiai 
szerkezete lehetővé teszi, hogy 
a jövóben újabb természeti 
kincseket tárjanak fel. A vas
útvonal megépítésével sokol
dalú fejlódésnek indul a Baj
ká·I tó és a Csendes-óceán kö
zötti hatalmas terület. Építé
sén valamennyi szovjet szövet
ségi köztársaság fiataljai részt 
vesznek. 

Vlagyimir Andrejev 
(APN) 

Nyugdíjasok időszakos szociális 
gondozása 

A S'Zaks-ze!"Ve-zet elnöksége 
1974. július 9-i ülésén a nehéz 
anyagi körülmények között élő 
nyugdíjasok megsegítése érde
kében határozatot hozott a ½ 
százalékos ÖTA és a jóléti alap 
szociális keretéből létreho
zandó időszakos szociális gon
dozó létesítésére. 

Az új szociális gondoskodás 
keretében mindazok a nyugdí
jasok, özvegyi nyugdíjasok, 
akiknek szociális körülményei 
indokolttá teszik. 1 hó napra 
beuta-Lást kaphatnak a szom
bathelyi igazgatóság vonyarc
vashegyi - Balaton melletti -
üdülőjébe. Házastársak - féri, 
feleség - együtt uta1hatók be 
A beutaltak részére Ol"Vosi e:
lt.t� is biztosítanak. 

A beutalások október 1-tól 

Rajtuk is 
sok múlik 

A szajoli vi1lamos vonalfel
ügyelöség négy szocialista bri
gádjának jó munkája is hoz-zá
járult ahhoz. hogy a szol.naki 
vasúti csomópont 1973. évi 
eredménvei alapján elnyerte a 
Kiváló csomópont kitüntetést 
- állapították meg a vonalfel
ügyelőség Kandó Kálmán szo
cialista b1igádja által július 
17-én rendezett ankét rész
vevói, kö-ztük a budapesti, il
letve a debreceni és a szegedi 
vasútigazgatóság képviselői. 

A vanalfelügyelőség négy 
szocialista brigádja ezen az an
kéton újabb felajánlásokat tett 
a XI. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 30. év
fordulója tiszteletére. 

Szép Ferenc 

április 30-ig, 1 hónapos turnu
sokban, teljesen ingyenesen, a 
beérkezett igények sorrendjé
ben, a szociális rászorultság 
figyelembevételével, folyama
tosan történnek. A szociális 
gondoskodásnak ez az új for

mája az arra rászorultaknak 
lényeges segítséget jelent, mi
vel ez idő alatt - az ingyenes 
elhelyezéstől függetlenül 
nyugdíjukat meg.kapják, 

A beutalók elosztása a terü
leti bizottságok hatáskörébe 
tartozik. Azoknak a nyugdíja
soknak tehát, akik ezt a lehe
tőséget igénybe kívánják ven
ni, igényüket a nyugdíjas cso
portok ( szakszervezeti bizott
ságok) útján, a lakhely szerint 
illetékes területi bizottsághoz 
kell bejelenteniük, 

Tapolca, 

Petőfi-liget 
A vasutasok és a Közületi 

Szolgáltató Üzem dolgozóinak 
nagyarányú társadalmi mur;
kája következtében megsze
pült Tapolcán a Petóft-liget. 
A városba érkező utasokat 
egészen más, üdébb kép fo
gadja. mint régen. 

A társadaln1i munkások ki
irtották az els'Záradt. =ne
vész bokrokat, fákat. s újakat. 
nemes fajtákat telepítettek. 
Jó minóségű termőföldet is 
hordtak, majd beültették vi
rággal. díszcserjével. A hiá
nvos pázsitot kiegészítették, a 
sétányokat kaviccsal s-zórták 
fel. 

A'l. állomás feláll bejáratnál 
zöld alapon sötétvörös nő
v�11vbetűkbó! ez olvasható ki : 
Üdvözöljük TAoolr4n. 

Bognár Károly 

Szolidaril6si akciók 

A chilei katonai terror ellen 

A chilei katonai Junta folytatja véres &erro�Já! ChJI_e de
mokratái és hazafiai ellen. újabb tömeges terrormtezkedesekd 
hoz az emberi jogok semmibe vételével. • _ E súlyos helyzetben a szálmást dolgozok. ne_mzetkozl szak• 
mai szövetségének titkársága igen nagyra er;te�eU azoka.t. a 
konkrét szolidaritási akciókat, amelyeket a szalhtásl d�lgozo: szakszervezetei a chilei nép iránt számos országban indította 
A helyzet megköveteli, hogy ezen szol�daritási akciókat koor• 
dinálják mind országos, mind nemzetkozi szinten. 

A titkárság felhívja az összes szállítási dolgozót _ és azok 
szervezeteit az egész világon : tegyenek meg _minden tolük t�l
hetöt a koordinált és egységes tömeges szoli�ri}�i akciók er: dekében beleértve a Junta hajóinak és repulogepelnek �J 
kottját, 'valamint azt, hogy megtagadjá.k a junta részére kul• 
dött fegyverek be- és kirakását stb. _ A titkársá.g felhívja az összes többi ne!11zetk.ozl szervezete_t, 
hogy nemzetközi szinten összehangolt szohdarltasi akcióval tá• 
mogassák ezt a mozgalmat, 

Debknmar Ga.ngaU 
főtitkár 

Csattaoo pofonok . . .  
HOZZÁSZÓLÁSOK EGY ÚJSÁGCIKKHEZ 
DÖBBENTEN olvastam a Magyar Vasu�as. augusz!us 1-1 

számában, hogy Aszód állomáson a kötelesseget telJesíw ka
lauznőt egy fiatalember arcul ütötte. 

Sajnos más vonatkozásban is előfordulnak _hasonló esetek. 
Elsősorban mégsem az a megdöbbentő, hogy elofordult, hanem 
az hogy a példátlan gorombaságot a jelenlevő vasutasok -
többek között a forgalmi szolgálattevó és az állomásfónök -
is elnézték szabad futást engedtek a fenegyereknek. Tisztelet 
illeti viszo�t azt az idősebb utast, aki védelmébe vette a kala
uznőt és a vasutas egyenruhát. 

De mit tettek a többiek , . .  ? Lehetetlen, hogy a jelenlevő 
vasutasok és utasok közül senki sem ismerte a garázdát. Tett-e 
az állomásvezetés segítségével, isrr.eretlen tettes ellen feljelen
tést a jegyvizsgáló? Megpróbált,\k-e . felderíte�i lcilé_tét? Ezek 
mind válaszra várnak és mi.nden bizonnyal erdekl1k lapunk 
olvasóit. 

Sajnos, nem egyedüli eset az aszódi/ A közelmúltban a 
Nyugati pályaudvaron egy ittas férfi záróra után szeszt köve
telt a büféstől. Amikor a koros ügyeletes tisztviselő nyugtatni 
próbálta, az „elharapom a torkodat!" fenyegetéssel �m-�dt r�. 
Hogy pofon nélkül megúszta, az csak annak volt koszoi:iheto, 
hogy rendőr termett a színhelyen. Az ügy a blrós�gra ��rult , • •  

Augusztus 4-én - a nyár legmelegebb vasarnap3an - a 
Keleti pályaudvaron magyar, német, angol, Ien�yel, orosz nye�
ven peregtek a kérdésekre a válaszok. Egy fiatalabb utasno, 
aki nem értette meg azonnal a felvilágosítást. két rövid szóval 
vett „elégtételt" a munkában fáradt vasutasnón : .,vén k • • •  " 

Itt sem akadt senki, aki a síró, sértett vasutas asszony se
gítségére lett volna. 

(gergely) 
* 

ENGEM IS megdöbbentett a „Csattanó pofotaok - és az 
egyenruha becsülete" című cikkben leírt történet. Tapasztala
tom szerint is elófordulnak még a vonatokon ehhez hasonló -
kevésbé durva - de mindenképpen elítélendő események, 
amelyek többsége' megakadályozható lenne a helyszínen ta!• 
tózkodó vasutasok segítségével. Néha azonban sokan csak ko
zönyösen szemlélik a vasúti rendelke_zéseket. m,e�sértó utasok 
magatartását, nem sietnek a k�tel�sseg�t t_e11_es!to v3:sutas se
gítségére. Ezért ítélendő el Aszod aUomasfonokének es forga.l
mi szolgálattevójének passzív viselkedése is. 

Természetesen ebből nem vonhatjuk le azt a következte
tést, hogy ez a jellemzó, hiszen sok jó példáról is tudunk. Ezt 
bizonyítja a következő eset is, amely augusztus 3-án a 822-es 
számú vonaton történt. Az egyik utas - jó keresetű diplornás 
férfi - négy és fél éves gyermekét menetjegy nélkül vitte ma
gával. Én voltam szolgálatban, és udvarias kérésemre még a 
személyi igazolványát sem volt hajlandó átadni. Az utas Ko
márom állomáson szállt le, de sajnos rendór nem volt a kö
zelben. Ha Angyal Miklós, az állomás ügyeletes tisztje és több 
vasutas nem siet a se!({tségemre, a szabálysértó utas ismeret
lenül eltűnik a tömel!ben. 

Köszönet érte, hogy megvédték az egyenruha tekintél•rétf 
Szücs Ferenc vfk. 

Hangverseny ehédidőh,en 

A szovjet fiatalok zenekara 

Kedves esemény -zajlott le 
augusztus közepén a Landler 
Jenő járműjavítóban. A s-zak
sze!"Vezeti központ vendége
ként Magyarországon tartóz
kodott brianszki vasutas kul
túrház Expressz i!Júsági zene
kara hazautazása elótt előbb a 
ferencvárosi csomóponton. 
majd a Landler járműjavító
ban hangversenyt adott R.Z 

üzem dolgozóinak tiszteletére. 
A zenekar tagjai nagy sikert 

grattak az ebédidőben rende
zett hangversennyel. amelynek 
során közkedvelt zeneszámo-

kat adtak elő. Emelte a'I: ese
mény színvonalát, hogy az el• 
hangzott művekkel a jármú• 
javító egy-egy, a munkaver• 
senyben élenjáró szocialista 
brigádját kő.sz.öntötték. Vál
lalkoztak arra is, hogy a hall• 
gatóság kérésére eljá1:ls&ák a 
kívánt melódiákat. 

A hangverseny befejezése 
után az együttes vezetője és 
karnagya meleg s-za. vak.kal 
mondott köszönetet az üzem 
dolgozóinak, vezetőinek a sú· 
vélyes vendéglátásért. 

Sz6n:rl LaJoa 1 
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Így látták a szakvezetők 
A SZOT-torna harmadik helyén végzett a vasutas 

ifjúsági labdarúgó válogatott 

A szolnoki dö.ntöben harmadik helyen végzett vasutas válogatott és az együttes szakvezetői 
(Falus István felv.) 

A labdarúgá;; kedvelőinek az SZMT a-z eddigi tornákon 
nagy tábora idén nyáron is legsikeresebben szerepelt ma
láthatta a képernyőn - a-z ed- gyar válogatottnak adományo
digi hagyományokhoz híven - zott. 
a SZOT nemzetközi ifjúsági ·  A két edző utalt arra. hogy 
tornája döntőjét, amely,en - a MAV hat igazgatóságának 
mint ismeretes - az NDK if- területén v§gzett tobonás, 
,júsági válogatottja szerezte amely sorin az 1956. augusz
meg ismét az első helyet Uk- tus 1. után szület2tt tehetsé
rajna szakszei-vezeti váloga- ges fiatalokat gyűjtötték össze 
tottja előtt. A négyes döntól:'e a szakvewtök. s a vas:utasklu
került vasutas-válogatott m él- 1:>ok i!Jetékeseinek odaadó 
tán nyerte el a torna bronzér- munkája nyomán, meghozta 
mét. gvümöks§t. Ütőképes 18 tagú 

- Azt mondhatjuk, hogy a k�ret ala'rnlh:üott ki a nem
,n.ú,U év december 15-én kez- zetközi torna küzdelemsoro
dódött országos szervező mun- zatára. Annak ellenére, 'hogy 
ká11,kat stker koronázta, ht- most nem akadt olyan magá
azen a ma,gyar együ,ttesek S-O- val ragadó vezéregyéniség, 
rá.ból csak mt kerii-Uii:n.k a do- mint az előző években, amikor 
bogóra - mondta kérdésünk- a Szombathelyről az FTC-hez 
re Simonyi Ferenc vezető ed- i gazolt Szabó Ferenc a táma
ző, s a csapat másik mestere. dósorban, a miskolci Rapcsák 
Farkas József. - A most már József a kapuban bizonyította 
hagyományos tornán két íz- nagyszerű képességeit. 
ben bajnok, egyszer harmadik Farkas József tette hozzá, 
és egyszer negyedik lett hogy most nem volt szeren
együttesünk. Ez a dics-éretes esés a vasutasgárda a sorsolás 
eredménysorozat indokolta, szempontjából sem. Ukrajna 

szakszervezeti és Bulgária hogy a záróvacsorán csapa- nemzeti válogatottjával került tunk kapitánya átvehette Ar- egy csoportba, a magyar ellen
vai Istvántól, a Szolnok me- felek közül pedig az ÉDOSZ 
gyei SZMT vezető titkárától válogatottjával sorsolták ösz
azt a kristály-serleget, amelyet sze. 

De ilyen nehéz körülmé
nyek között is tú.lszárnyalhat
tuk volna a várakozást, a cso
port második helyének eléré
sét - folytatta. - Ukrajna 
vá'1ogatottja ellen 2 :2-es ered
mi\nyt ért el csapatunk, s 
ezen a találkozón - második 
félidei játéka alapján - a 
győzelmet is megérdemelte 
vo!na. 

- Mik voltak az idei torna 
legfőbb tanulságai ? - kérdez
tük. 

- Az ilyen sorozatmérkő„é
seken az átlagosnál lényege
sen nagyobb állóképességre, 
több erőre van szükség 
hangzott a válasz. - Ennek 
megszerzése céljából a Jovo
ben az eddiginél több közös 
edzést kell tartanunk, mert 
csak ez vezethet eredményre. 
Ha e tekintetben is előrelé
pünk, a jövő évi tornán még 
jobb eredményeket érhetünk 
el, annál is inkább, mert a ki
választás országos szervezett
sége megfelelő volt, s kiala
kult egy olyan gyakorlat, 
amely bizonyára sikeres lesz a 
jövőben ie. 

(maros) 

Vasutas úszóbajnokság Miskolcon 
A Vasutasok Szakszervezete 

Elnöksége megbízásából a Mis
kolci Vasutas se rendezte a 
II. országos vasutas úszóbaj
noksá,got. A bajnokság meg
rendezésére július 27-28-án 
Miskotc-Tapolca strandfürdő
jének 50 méteres medencéjé
ben, 7 versenypályán került 
sor. 

A kétnapos versenyen 20 
bajnoki és 4 kiegészítő ver
senyszámban 57 futamot ren
deztek. Az 57 időfutamban a 
BVSC, a Miskolci VSC. a Deb
receni VSC, a Székesfehérvá�i 
MA V Előre és a Kaposvári 
Vasutas versenyzői 338 alk,1-
lommal álltak fel a rajtkőre 
A BVSC versenyzői 7, a mis
kolciak 1 alkalommal értek el 
új vasutas csúcseredményt. A 
csúcseredmények hitelesíth�
t.ók voltak, mert idejüket 3 
időmérő egyeztetése alapján a 
versenybíróság elfogadta. 

A Magyar úszószövetség 
szabályai szerLnt rendezett 

versenyen az öt vasutas egye
sület közül a BVSC verseny
zői szerezték a legtöbb győ
zelmet; 19 első, 8 második és 
6 harmadik helyezéssel az első 
helyen végeztek. A Miskolci 
VSC úszói egy első, egy máso
dik és négy harmadik helye
zést értek el. Egyformán 5-5 
második és 3-3 harmadik he
lyezést szereztek a DVSC és a 
Kaposvári VSC úszói. A szé
kesfehérváriaknak egy máso
dik és négy harnnadik hely 
jutott. 

Csak az elismerés hangján 
szólhatunk a rendezés munká
járól. A verseny .,menetrend
szerűsége" egyaránt biz;tosítot
ta a rendezőség a versenybíró
ság és a versenyzők részére 
szükséges feltételeket. A baj
nokság - lúJ az eredménye
ken - alkalmat adott a vas
utas úszoknak egymás megis
merésére, a vezetőknek pedig 
a kluboknál folyó szakosztályi 
munka tapasztalatainak kicse
rélésére. 

Eredmenyes tömegsport-é let 
a d�hreceni igazgatóságon 

Eredményes volt a debre-
ceni vasútigazgatóság első 
félévi tömegsportmozgalma. 
Az asztaliteniszezők házi baj
nokságán nyolc nő és huszon
kilenc férfi vett részt. A Haj
dú-Bihar megyei SZMT-ver
senyen Farkas Józsefné egyé
niben a harmadik helyet sze
rezte meg. A női sakkcsapat 
az ötödik lett. 

A női tollaslabdázók páros 
mérkőzésén Pápai Ildikó és 
Nagy Ilona a harmadik, ve
gyes párosban pedig Pápai Il-
dikó és ifj. Keresztes Béla 
szintén a harmadik helyen 
végzett. Férfi párooban ifj. 
Győri Sándor és Jónás József 
lett az első. 

Új gépek 
a személy
pénztárban 

Köztudott, hogy a személy
pénztáros szolgálat nem köny
nyű. A vasbélyegző súlyától 
gyakran megfájdul a pénztá
rosok keze. Ennél is kellemet
lenebb, hogy nagyobb állomá
sokon a pénztáros fél éjszaká
kat tölt zárlatkészítéssel. 

A nagy hagyományokkal 
rendelkező „Ezüstlabda" baj
nokság - hat kispályás csa
pattal és közel száz résztve
vővel - április 22.-én kezdő
dött és július 8-án fejeződött 
be. A mérkőzéseket a DVSC 
Vágóhíd úti pályáján rendez
ték. Nagy küzdelem folyt a 
gólkirály címért, amit végülis 
Kozák János 17 góllal nyert 
el. A vándor „Ezüstlabda" baj
nokság 1974. évi győztese a 
menetirányító-hivatal csapata 
lett. 

A női kézilabdázók július 
6-án a Munkahelyi Spartakiád. 
1974. évi vároo.i döntőjén első 
helyen végeztek. 

,alcásesere 

- Elcserélném budapesti, 
VI. kerületi, 8 részből álló 
szolgálati lakásomat - külön 
udvar; garázslehetóség 
vjdéki kis kertes házra, Buda
pesttől 60 km-ig. Tulajdonjo
got kérek. Érdeklődni lehet te
lefonon : 408-939, üzemi 46-31. 

A szerkesztőség üzeni 

OillilJ]' 
-

- A debreceni vasutasok 
szocialista brigád klubja fel
vette a közelmúltban elhunyt 
dr. Csanádi György, közleke
dés_ és postaügyi miniszter 
nevét. A klubban nemrég, 
.,Közügy-e a művelődés? cím
mel érdekes vitadélutánt ren
deztek. A vitaindító előadast 
Gazda László, az MSZMP 
Hajdú-Bihar megyei bizottsá
gának os2:tályvezető-helyettese 
tartotta a megye közművelő
dési helyzetéről. 

- Nyugdíjasbúesúzf.ató. Bé
késcsaba állomáson július 29-
én a munkatársak, valamint 
hatvanhárom nyugdíjba vonuló 
vasutastól búcsúztak a gazda
sági és mozgalmi vezetők. 
Molnár Gábor állomasfőnök 
üdvözlő szavai után átadták a 
szaikszervezeti bizottság ajándé
kát, majd a rendezők hangu
latos ünnepi műsorral tették 
emlékezetessé ezt a napot. 

- Pótválla.lás. A miskolci 
jármújav1tó szocialista brigád
jru a kongresszusi és a felsza
badulási munkaversenyben a 
termelési feladatokon felül 
vállalták, hogy kilencszáz óra 
társadalmi munkában lebeto
nozzák a közel 700 négyzetmé
ter alapterületű fedett kocsi
bontót. A munka elvégzése 
után az ott dolgozók jobb kö
rülmények között végezhetik 
majd munkájukat. 

- Szorgalmas diákok. Jó 
munkát végzett az a tizenhá
rom diák, akik a nyári szünet
ben vállalták Pusztaszabolcs 
állomás rendező vágányainak 
tisztítását. Az állomás vezetői 
elismerésüket fejezték ki Fe
renc János előmunkásnak és a 
szorgalmas diákoknak. 

- A Györi Magyar Vagon
és Gépgyárban befejeződtek az 
új típusú konténerszállító ko
csi próbái. Az első háromszáz 
kocsit csehszlovák megrende
lésre készítik el, még ebben 
az évben. A konténerszállító 
kocsikat a győri nagyüzem 
mérnökei tervezték az illetékes 
KGST-szakbizottság ajánlatai
nak fievel�rr,ho-. .. 6t01 ..;,,P,, A cél 
ugyanis az, hogy a KGST-or
szágokban egységes típusú 
vasúti kocsik bonyolítsák majd 
le a forgalmat. 

- Az eszperantista. orvosok 
világszövetsége a közelmúlt
ban zárult hamburgi kong
resszusán dr. Ferenczy Imre 
győri MA V-főorvost választot
ta meg e szervezet európai 
titkárává. 

- A Kismotoros klub. A 
- A közelmúltban két „Sa

sib" rendszerű, olasz gyárt
mányú „pénztáros" érkezett a 
Nyugati-pályaudvarra. Továb
bi 8 ilyen gép várható -
mondja a pénztárfőnök 

--------------------------------------------1 Csercsics Józsefné, miközber{ 
bemutatja az okos masinát, 

Pál István, Fekete László, sepsi Gyula Miskolc; Kiss Tibor, L. Var
ga Lajos, Czegléd1 Sándor Debre
c_en ; Boldizsár Gyula Békéscsaba ; Szücs Ferenc Hatvan; Csizmadia 
Béláné Szombathely ; Bognár Ká
roly Tapolca ; Hoffmann J?zsef 
Veszprémvarsány ; Hajdu János 
Pusztaszabolcs: Murányi Tibor 
Bánréve : leveleiket lapunk anya
gához felhasználjuk. 

székesfehérvári MA V Művelő
dési Otthon szeptember · 1-én 
kismotoros klubot indít. A:r. 
előzetes elképzelések szerint a 
klubtagok az elméleti foglal
kozásokon műszaki ismerete
ket szerezhetnek és előadáso
kat hallhatnak a közlekedési 
morálról is. K E R E S ZT R E J TV É N Y  

Vb:szintes: :1. A szakszervezet túrbet6 módja. 33. Vége két vége. 
egyik kulturális feladata. 12. Ar- 34. Férfinév. 36. Központi Ellenőrző 
,tatlan lány szerepét alakitó szi- Bizottság. 37. Tagadó szó.• 38. út
nésznő. 13. August . • . (1840-1913) törő köszöntés. 39. Néhány filmjét 
a szociáldemokrata párt megalapf- a közelmúltban láthattuk a televí
tója. 15. Prímás :fele. 17. Visszaken ! zióban. 40, Hangtalanul sfel. 42. Fe-
11. Tiltó szó. 19. Juttat-e? n. hérnemú. 44. Kül ellentéte. 45. Kér
• . •  vonalak, a Föld egyenlö mág- döszó 46. Falevél a szélben. 48. Iráni 
neses inklinációjú helyeit össze kő- uralkodó. 50. Régen ezt ostromol
t.s görbék. 24. Fél fillér. 25. Keserú- ták, 52. Keleti méltóság. 53. Egy
víz márka. 27. Borsod megyei köz- szerű kártYajáték. 55 Vegyített, hi

ség. 28. Férfinév. 29. Ez is lóver- dee: ital. 56. Ilyen föld is van. 57. 
sel'lypálya. 31. A pap teszi. 32. Gombák okozta bőrbetegség. 59. 
• • •  vivend.l, két tél együttélésén�k Vízi növény. 60. I. T. 61. Varr. 62. 

Régi sűlymérték. 6f Skálahang 65. 
A gyógyitás tudománya (görög) . 
68. . . .  Giambattista, kitűnő olasz 
csillagász. 

Fü5göleges : L Ran.iJelz5. 2. Nem 
kedvel. 3. :€gitest. 4. Elüt a többi· 
től. 5. Értesítő levél pl. pénz átuta
lásárt.l (olasz}. 6. A szamarium 
vegyjele. 7. üzemi bizottság. 8. 
Latin engedély. 9. . . ,-guba. 10. 
Albán pénz. 11. Hosszmérték. 14. 
Olasz folyó. 16. Tanult az esetből. 
18. Görög mitológiai alak. 19. A 
szakszervezet másik kulturális 
fela�ata. 20. A falevélnek van. 22. 
Dohányban -van. 23. Limited. 24. 
Takar. 26. Francia műterem. 28. 
Az em ilc végtag. 30. L5dörög. 32. 
Nem hajlékony. 35. A munka és az 
energia egysége. 36. Hegy a Du
nántű!on. 41. Korlátoz. megszorít. 
43. A román légitársaság, 45. Nyal,
bava'ó 47. zománc Ipari Művek. 
48. N"em kevés. 49. Von. 51. Ford.i
tott sor. 53. Nógrád me�yei község. 
54. Szerb fértinév. 57. Vissza : fény
érzékeny lemez. 58. tgy kezdődik a 
san?on. 61. Kis egység. 63. A hajó 
részP. 66. I<imondott beta. 67. Vaj
darab ! 68. Ellentétes kötőszó. 69. 
Mint � 66. függőleges. 

Beküldendéi: vízszintes 1. és füg
gőleges 19. Beküldési batáridö: 
1974. szeptember 10. 

Az elózö keresztrejtvény helyes 
mee-fejtése: Szakszervezeti tag
könyvcsere. családi Udilltetés fej

lesztése. 
(A rejtvény utolsó kockája tech

nikai okok miatt nem fekete, ha
nem fehér volt. Ezért minden 
olyan megfejtést, amely az utolsó 
két betG kivételével helyes, elfo
gadtunk.) 

Egy-egy könyvet nyertek az 1974. 
évi 14 számunkban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért : 
Halmai János. 6600 Szentes, Klss 
Bálint u. 10 .. Bánfa!Vi Mária, 1043 
Bp., Dugonics u. 7., Parraeh Sán
dor. 6080 Szabadszállás. Fe1s'1 {ti
teleo Vas'3 Csaba, 10fi2 Bo . . Ar!:>di 
u. 11. I. !?., Ternal Jánosné. 6ROO 
Hódrr.ezővásárhely, Gyulai u. 12. 
I' 

amely 496-íéle jegyet tud ki
adni. 

A kezelése egyszerű. Egy 
függőleges tolókát kell a he
lyes vízszintes metszés.ig tol
ni. Ezt követően egy kézmoz
dulatra történik a „varázslat". 
A kiadásra kerülő jegyet a 
szükséges adatokkal ellátja a 
gép : rányomja az árát, a ki
adás napját, a jegy érvény
tartamát ,számát, a kiadó ál
lomás nevét. Nem is ez 
a nagy segítség, hanem az, 
hogy a gép nyilvántartást ad 
a pénztárosnak, így a 6-8 
órás zárlatkészítési idő 1 órá
ra rövidül. 

Igaz. - mondják a pénztá
rosok. - Bár, amíg meg nem 
ismerjük, meghosszabbítja a 
jegykiadás idejét. Ezzel szem
ben növeli a biztonságot, és 
nagyban csökkenti az admi
nisztrációt. 

- gj -

MAGVAR VASUTAS 
a Vasutasok Szak.szervezetének 

lapja 
s2erkeszt1: a szerkesztö btzottsá 

FOs2erkeszt6: Gulyds János 
Felelős s2erkes2tO: Vtst Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest. v1_ Benczllr o. ft. 

Telefon város1 229-87' 
llzemi 111-'l'I 

Klad1a ée: terjeszti 
8 Népszava LapktadO Vállalat 

•964 Bud· ?st VII.. Rák6cz1 út 5-" 
Telefon : 224-819 

Fele!Os kiadó: Gébor MártQn, 
1 Néoszave Wpktad� Vá11ala1 

lll!Bll!StO,a 
Csekks�4rntawémunk1 

MNB nll-11 859 

Szikra wpoyomda 

Pallai Pál Debrecen : levelét U• 
letékes helyre továbbítottuk, 

Utazás elótt és utazás után 

É D ESS É G E T, 
AJ Á N D É KOT, 

T RA F I KÁ R U T 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK !  

A pécsiek őrzik a vándorzászlót 
Kiemelkedő eredmények a vasútigazgatóságok kongresszusi 

és le{szal,11dufási munka,·ersenyében 

gányzárásokat ütem szerint 
biztosítják. 

A vasútigazgató.ság a borso
di iparvidék szállítási 1ge
nye:t rendszeresen kielégíti, 
bár jelentós problémát okoz 
részére, hogy az év minden 
idószakában üres kocsiki
egyenlítésre szorul. Az állagá.
ba tartozó vontatójármú.vek 
m1íszaki állapota is jobb az 
átlagosnál. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXIII. :i1:VFOLYAM, 1'7. SZAM ARA : 50 FILL�R 197'l. SZEPTEMBER 2. 

A nagyüzemek fuvaroztatói A T Ö B B LE T:  
tevékenységét rendszeresen 
vizsgálják. Oly�n meg6U,ino
dásokat kötöttek, amelyek köl
cr,önös előnyök révén, a rako
dási teljesítmények növelésé
hez hozzájárulnak. 

1 M O Z D O NY, 34 TE H E R K O C S I  

· Kongresszusi szerelvény a landlet/Jól 
Az igazgatóság területi;n dol- Díszes borítású, pirm se-

gozó vasutasok az lrányvona- lyemzsinórral átfűzött nyom
tok szervezésénél kiemelkedő tatványt ad a kezembe Feny
munkát vé�eztek. Az uta7,ás vesi István, igazgató. A cim
kulturáltságát illetően több lapon a szöveg : ,,A Landler 
önálló kezdeményezisii.k volt. Jenő MÁV Jármú.javító Uzem 
E!.�óként valósították meg a munkafelajánlása az MSZMP 
személyko◊sik tisztftá5ának a XI. '·~-esszusa és hazánk forgq\mi szakszolgálat fel- ~,..,, 

ügyelete alá helyezését és a felszabadulása 30. évfordulója 
helyelosztó iroda felállítását. tiszteletére." 

Az építési szakszolgálat 
eredményei szintén meghalad-

H jálc a tervezett szintet. A fel- Úszezer munkaóra 

.,Kiemelkedő munkával ki-építményi munkák volumene 
magasabb a bázisnál. A szo
ciális beruházásokat idóará- vánun.'-;: hozzájárulni az 
nyosan teljesítették. MSZMP XI. kongresszusának 

sikeréhez és szociali.3ta hazánk 
kie.-nei-kedó ünnepéhez. Negye
áik ötéves tervünk befejező 
szakaszához közeledünk. s 
eredményes munkánk 1S egy 
lán=·e.me a népgazdasági terv 
sikeres teljesítésének, biztosí
téka az V. ötéves terv meg
alapozott indításának. A fen
tiek érdekében, üzemünk terv
feladatának teljesítésén túl, 
egy kongresszusi szerelvény -
egy 424-es sorozatú gőzmoz
dony és 34 teherkocsi -
nagyjavitási munkáit vállaljuk 
1975. március 31-ig. A vál
lalás 20 OOO munkaóra telje
sítményt, illetve 2 millió fo
rint értéket képvisel. A több-

Ház is bekapcsolódott 
mondja az igazgató. - Kis
puskás lövészversenyek. térí
tésmentes véradások lesznek, 
ezenkívül bizonyára széles 
körű lesz a brigádofo életében. 
a szellemi vetélkedők moz-
11alma. elsősorban azzal a té
máva.!. h.ogy „Ki mit tud a 
Szovjetunióról?". 

Kevesebb létszámmal 

,_ ___________________________ letmennyiséget a termelékeny-
ségi színvonal növel&sével fog
juk teljesíteni. illetve az eh
h.ez szükséges költ�gráfordi
tást az üzemi ön1cöltség csljk
kentésével kívánjuk biztosíta
ni" - olvashatjuk az első la
pon. 

A tudatfejJe;;ztés szempont
jából jelentős lépés. hogy 
a brigádok. illetve az üzemré
szek részt vesznek a XV. ke
rületi Tóth István Altalános 
Iskola é,; egy swciális otthon 
patronálásában. Az egyik 
grundon olyan kispályát építe
nek. amely mozgási. játszási 
lehetőséget nyújt majd a ke
rület fiatalságának. tErb János felvétele) 

Mint azt már július 19-í ségét is igazolja a 
,számunkban közöltük, a vas- aktivitása. 

dolgozók 

út az első félévben csaknem 
& millió tonna árut szállított. 
Ez 4,4 millió tonnával haladja 
meg az eddigi legnagyobb fél
évi teljesítményt. A minőségi 
mutatók tobbsége is kedve
zően alakult. 

A kiemelkedő eredmények 
már a, kongresszusi és felsza
badulást munkaverseny kere
teben '111%lósttlta]c meg. Vala
mennyi igazgatóság vállalá
sainak ' túlteljesítésével ia
rult hozzá a kedvező hálózati 
eredmények eléréséhez. 

Az igazgatóságok versenyé
ben a pécsi vasútigazgatóság 
érte el a legjobb eredményt, 
s elnyerte a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium és a 
Vasutasok Szakszervezete 
kö.zponti vezetőségének ván
dorzászlaját, a velejáró 
600 OOO forint jutalommal. 

A vándorzászlót augusztus 
23-án Urbán Lajos vezérigaz-

Dicsérő oklevél 

a miskolciaknak 
A második helyezett mis

kolci igazgatóság dicsérő ok
levelet és 300 OOO forint jutal
mat kapott. amelyet augusztus 
22-én Szabó Béla vezérigazga
tó-helyertes és Gulyás János, 
szakszervezetünk titkára ildott 
át. 

A cé!ki tűzések számszerű 
túlteljesítése mellett javult az 
igazgatóság baleset, helyzete. 
A központi rendelkezések vég
rehajtásában az itt tapasztalt 
tevékenység példamutató. A 
vezetők és beosztottak szem 
előtt tartják a hálózati érdek 
érvényesülését. A nagy forgal
mú !&vonalon a tartós vá-

A közművefő:Jésért 

KULTÚRMUNKÁSOK KITÜNTETÉSE 
Már hagyomány, hogy al

kotmányunk ünnepe alkal
mából minden évben kitünte
tik a vasút legjobb kultúr
munkásait. A kitüntetéseket 
augusztus 1 5-én a SZOT szék
házában adták át. Az ünnep
ségen megjelent Herczeg Fe
tenc, az MSZMP KB alosz
tályvezetője, dr. Marcali Lász
ló kulturális miniszterhelyet
tes, Kutdi Bélá.né, a SZOT al
elnöke és Virizlai Gyula, a 
SZOT titkára. A kitüntetése
ket Kurdi Béláné adta át. 

SZOCIALISTA KULTÚ
RAtRT 

kitüntetést kapott: Besztercei 
Mihály, a Nyíregyházi Vas
utasok Művelődési Házának 
igazgatója;  Dányi Pálné, a 
Békéscsabai Vasutasok Műve
lődési Otthonának tiszteletdí
jas igazgatója; Gál József, a 

Debreceni MAV Járműjavító 
üzem igazgatója ;  Kálmán Mi
hály, a Debreceni MAV Jár
műjavító 'O'zem pártbizottsá
gának titkára ; Vastag Sándor, 
a kiskunhalasi góckönyvtár 
társadalmi könyvtáro&a és Ba
logh Lajos, a Törekvés Műve
lődési Központ igazgatója. 

MlNISZTERI DlCSeRETBEN 

részesült: Filus Lajos, a kis
kőrósi úttörőzenekar karmes
tere és Tóth Antal, a miskol
ci területi bizottság agit.-prop. 
bizottságának vezetője. 

A kitüntetések átadása után 
a vasutasszakszervezet szék
házában baráti beszélgetésre 
került sor, ahol szakszerveze
tünk vezetői megköszönték a 
kitüntetetteknek a népműve
lés, a vasutas dolgozók neve
lése terén végzett kimagasló, 
áldozatos munkájukat. 

gató és Szabó Antal fóti tkár 
adta át. 

A kiváló szállítási eredmé
nyek mellett jelentős fejlődés 
tapasztalható az igazgatóság 
területén a személyszállítás 
minőségében. Az igazgatóság 
területén dolgozó vasutasok 

Ú J A B B  F E LT É T E L E K K E L  I N D U L  

az igazgatóságok újítási versenye 
különös gondot fordítottak a A Magyar Államvasutak és 
nyári, balatoni forgaloni'ra, a a Vasutasok S>.akszervezete 
Balaton-parti állomások csi- által a múlt években közösen 
nosí\ására. virágosítására, dsz- meghirdetett újítási verse
taságára. Idegenforgalmi ln- nyek jelentősen segítették az 
formációs .izolgálatot szervez- újítómozgalom fellendítését. 
tek Fonyód és Siófok állomá- Feladataink további sikeres 
110kon. !T'egoldásához nem nélkülöz-

A kocsiszolgálat munkája hetjük az újítók, feltalálók 
tovább fejlődött, s mind támogatását. Ezért a mozga
rnennylségben. mind mmoseg- lom továbbfejlesztése érdeké
ben , igazodott a megnöveke- ben a XI. pártkongresszus és 

dett feladatokhoz. A maszaki et felszabadulás 30. évfordu!ó

do!gozók maradéktalanul tel- j2 tiszteletére a vasútigazga
jesltették az előirányzott ja- tóságok részére 1974. július 
vításokat, s mintegy 35 száza� 1-től, 1975. december 31-ig 
lékkal csökkent a hőnfutások újítási versenyt hirdet a vas
.száma. Tovább javult, tökéle- út és a szakszervezet t:ezetó
tesedett az MDa motorvona- sége. 
tok karbantartásának minősé
ge, ezenkívül dicséretes a ha
tárállomás� kocsiszolgálati 
munkája is. 

Állóeszköz-fejlesztési évi 
tervét 40, 7 százalékban telje
sítette az igazgatóság, s ez 
megfelel az időarányos szint
nek. A munkavédelmi helyzet 
javítására - a személyi és 
tárgyi feltételek fokozottabb 
megteremtésével - hathatós 
intézkedéseket foganatosítot
tak. 

A munkaügyi és szociálpoli
tikai tevékenvség az i1;azi;iató
i;ág területén· ki elég! tó. Stabi
lizál6dott a munkaerőhelyzet, 
vagyis az üzemvitelt akadá
lyozó létszámhiány nincs. Je
lentősen mérséklődött a mun
kaerő fluktuációja. A koráb
binál jobban érvényesül az 
üzemi demokrácia, színvona
lasabbá vált a dolgozók tájé
koztatása. ezzel együtt a kü
lönböző fórumok eredményes-

A verseny célja 
A verseny célkitűzése, hogy 

a verseny időszakában olyan 
újítások szülessenek, amelyek: 

- fokozzák a vasút munká
jának eredményességét, 

- növelik a munlca terme
lékenységét; 

- emelik a kultúráit uta
zás szín vonalát; 

- hatékonyabbá teszi/e az 
üzem- és munkaszervezést; 

- elósegitik a biztonságos 
munkavégzést, csökkenti/e a 
baleseti veszélyt; 

- segítik a gyártási és mú.
szaki technológia színvonalá
nak emelését. 

A fentieken kívül feladat: 
- az újítási feladattervben 

11'egjelölt témák kidolgozása; 
- az újítómozgalom ered

ményeinelc a bázisévhez vi
s;;onyított számszerű növelé-
se;. 

- az újítási javaslatok 
hátralékmentes ügyintézése; 

- az újításokkal kapcsola
tos perek csökkentése. 

Erkölcsi 
és anyagi elismerés 

A verseny értékelésére 
az előírt újítási, találmányi 
statisztikai jelentés adatai 
alapján - 1975. február és 
augusztus. valamint 1976. •et-
ruár hónapban kerül sor. Az 
értékeléshez szükséges adato
kat. az igazgatóságok ten·gaz
dasá�i és műszaki fejlesztési 
orztályainak kell a vasúti fő
osztály 1. szakosztályához fel
terjeszteni. 

A verseny értékelését és a 
helyezések megállapítását a 
MA V Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete ál
tal szervezett bizottság végzi. 

Az újítási vers-em• első, 
második {,s h.armadik helye
zettje félévenként anyagi el
ismerésben részesül. Az első 
helyezett Jutalma 20 OOO fo
rint, a masodikat 15 OOO, a 
harmadik helyezettet 10 OOO 
forint jutalomban részesítik. 

Altaf6nos rendelkezések 
A versenyben helyezést el

é� igazgatóságok a díjat juta
lom elmén - az illetékes 
szakszervezeti szervvel egyet
értésben - a verseny során 
kiemelkedő újítók, szakvéle-

ményezők, elbírálók, újítási 
ügyintézők, szakszervezeti ak
tívák részére adják. 

A , negyedéves statisztikai 
jelentéssel együtt jelenteni 
kell : 

- azon újítási feladattervi 
témák s-i:övegét és sorszámát, 
időpontját, melyekre újítási 
javaslatot nyújtottak be, kí
sérletre vagy bevezetésre fo
gadtak el, illetve hasznosítot
tak; 

- bevezetett munkavédelmi 
és a kultúrált utazással kap
csolatos javaslat naplószámát, 
a bevezetés időpontját és 
tárrnát; 

- a létszámmegtakari�ást 
eredményező bevezetett ja
vaslat naplószámát, a beveze
tés időpontját, tárgyát és a 
megtakarított létszámot; 

- azon e !utasított javaslat 
tárgyát és napló számát, 
amelyre a szakszervezet felül
vizsgálatot kért; 

- elvesztett bír5sági peTrel 
kapcsolatos újítási javaslat 
tárgyát, naplószámát, vala
mint az ítélet időpontját; 

- a szolgálati hely félévi 
átlagos állományi létszámát. 

Felkérjük a társadalmi szer
veket, a szoclallsta brigádo
kat, minden dolgozót, hogy a 
verseny sikere érdekében 
s7ervezó, illetve alkotó mun
kájukkal hatékonyan maköd
jenek közre. Bízunk abban, 
hogy a verseny sikerrel jár, 
és nagymértékben hozzájárul 
a vasút eredményeinek növe
léséhez. 

Az igazgató 11zobájában 
Fenyvesi Istvánon kívül jelen 
van Tóth István, az szb ter
melési felelőse és Baila Gyula, 
a tervosztály ve2etóje. Már 
beszélgetésünk kezdetén kiala
kul a kép : az április végén 
született munkafelajánlás ter
melési vonatkozása! változatla
nul érvényesek, ugyanakkor a 
társadalmi felajánlások köre 
alaposan kibővült: 

- Azóta elkészült a vörös
kereszt, az MHSZ, az MSZBT 
tCl{lságának konaresszusi fel
ajánlá.sa is. s a megval.ósitás
l>a az üzem S1)ortermesülete 
és a Landler Jenő Művelődési 

- Ez az év nagyon jól in
dult - kapcsolódik a beszél
getésbe a szakszervezeti bizott
l!ág termelési felelős<>. - A 
szocialista brigádok és áitalá• 
ba.n az üzem félévi eredmé
nyeín me1látszik az a lendü
let és a/tarás, amely a. 17azda
ságí célok elérésének. túltel
jesítésének záloga. Külön is 
aláhúzza a kedvező tervtelje
sítés tényeit. hogy kiváló gaz
dasági eredményeinket a ter
vezettnél kevesebb • létszám
mal értük el. Mindebben a 
termelékenység növelése. a 
munkaverseny-mozgalom fel
élesztése. lendülete játszotta a 
főszerepet. 

(Folytatás a 3, oldalon) 

A magyar-román határállomáson: 

Értékes /e/ajánlást teliek 

a szocialista /Jrigádok 
Lökösháza és Curtici határ

állomás dolgozóinak kongresz
szusi felajánlásai méltók a 
több mint 10 éve elkezdett és 
azóta egyre szélesedő szocia
lista brigádmozgafomhoz. A 
hat forgalmi-kereskedelmi és 
a négy maszaki szocialista 
brigád kongresszusi felaján
lásaiban vállalta a növekvő 
határforgalom balesetmentes 
és gazdaságos lebonyolítását, 
és ezzel együtt az eddiginél 
többet akarnak tenni gazda
ságpolitikai és kulturális té
ren is 

Vállalták továbbá, hogy a 
berakandó árutonnatervüket 
2000 tonnával túlteljesítik, és 

az idegen kocsik tartóz
kodási idejét a ten•hez vi
szonyítva 60 perccel csök-

kentik. 

10 OOO forint értékű faék és 
egyéb rögzítő faanyag megta
karítása, valamint egy kocsi 
ócskavasgyajtése Is szerepel 
felajánlásaik között. 

A vasutasok 

a község terveinek meg
valósításához is hozzájá-

rulnak. 

A gyermekek játszóterének 
építéséhez, valamint a park 
és ez utastér kulturáltságának 
fokozásához 200 óra társadal
mi munkát, a pedagóguslakás 
építéséhez, az iskola és az 
óvoda renoválásához pedig 
300 óra társadalmi munkát 
ajánlottak fel. 

A közmavelődés érdekében 
a szocialista brigádok között 

politikai témájú szellemi 
vetélkedőt rendeznek. 

A brigádtagok közül hatan 

vállalták, hogy az 1974/'75-ös 
oktatási évben elvégzik a 
marxista-leninista középisko
lát, ketten pedig folytatják ta
nulmányaikat a marxista-le
ninista esti egyetemen. 

A szakmai képzettség növe
lése érdekében heten újabb 
szakvizsgákat akarnak tenni, 
s az időszakos vizsgáztatások
ra valamennyien jól felkészül
nek. tgy kívánnak hozzájárul
ni az eredményesebb határ• 
forgalmi munkához. 

Pacz József 

142 JAVASLAT 

3 millió forint 
megtakarítás 

A szombathelyi járműjav,tó
ban évente megrendezik az 
újítási versenyt. Ebben az év
ben, augusztus 9-én - a szo
cialista brigádvezetők tanács
kozásán - értékelték az első 
fél év IJjítási eredményeit. 

Hat hónap alatt kétszázhu
szonketten, összesen 142 újítá
si javaslatot nyújtottak be. A 
pályázók közül 175-en szocia
lista brígádtagok. Az újítások 
által elért megtakarítás a ta
valyi egymillió 83 ezer forint
tal szemben most 3 millió 200 
ezer forint lett. Az első fél
évben . egyharmadára csökkent 
az el nem fogadott újítások 
száma. Az elfogadott újftáso
kért kifizellett összeg pedig 
meghaladja a 100 ezer forintot, 
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F E LN ÖtTE K I S KO LÁJA A KÁDEROKTATÁS TAPASZTALATAI 

Több mint tizenhatezren 
vettek részt a tanlolxamokon 

Ahol négy hónap egy esztendő. 
Jól bevált oktatási formák, a dolgozók igényei szerint 

Az 1973-74-es oktatási év tevő. Már most meg kell teséges kádercserélődés is szin- hanyagságból adódott. Az alap- az állami felnőttoktatásban a hát kezdeni az 1974--75, évi 
te minden tanfolyamon vitát, szervezetek egy része a tiszt- vasút területén is alapvető vál- oktatás szervezését, illetve elő-

megfelelő, ilyenek bárhOl szer-• 
vezhetők, Ahol nincs elég Je
lentkező, fogjon össze az ege,;� 
csomópont illetve szolgalat, 
hely egy-egy közös osztály in-

Az 1973/74. évi káderokta
tás: feladatokat a SZOT elnök
ségének 1970. Jumus 1. és 
szakszervezetünk 1971. augusz
tus 6-1 határozatában foglaltak 
szerint határoztuk meg. A 
feladatok tervezése és végre
hajtása időarányos részét ké
pezte négyéves oktatási prog
ramunknak. 

Oktatási rendszerünk fon
tos része volt a kádetképzés, 
amely a tisztségviselők alap
szervezeti ol.tattísá·val kezdő
dik. Az ilyen oktatásban ré-szt 
,·e .i: tisztségviselőket a •köz
pont, az SZMT és az SZBT ál
tal rendezett bentlakásos tan
folyamokon képezzük tovább. 
A felsőfokú oktatásban a ká
derfejlesztési terv alapján ve
zetőként számításba jövők 
vesznek részt. A helyes káder
khrál.asztás fokmérője, hogy a 
felsőfokú oktatásban -részt
t·ei,ők megfeleltek a bizalom
nak. A tanfolyamokon tanusi
tott akt(vit<isuk, magatartásuk 
példamutató volt. 

Magas színvonal 
Az oktatás indulása előtt a 

területi bizottságok és a na
gyobb szakszervezeti bizott
ságok káderoktatási felelősei 
ré3zére előkészítő tanfolyamot 
tartottunk Balatonkenesén, A 
teL·ületi bizottságok szb.-titkári 
értekezleten ismertették a 
1973/74, évi oktatási feladato
kat. A szervezéssel és a le
bonyolítással kapcsolatban 
módszertani segítséget adtak. 
A tisztségviselők továbbkép
zését egyrészt a balatonkene
sei oktatási központunkban, 
másrészt az SZMT iskolaköz
pontjaiban végeztül,, Az alap
szervezeti tisztségviselők ok
tatása mellett beiktattulc prog
f'amunkba a központi t•ezető
ség és a területi bizottságok 
testüieti és app:irátusi tagjai-
110lc a lcépzését is. 

A bentlakásos tanfolyamok 
tematikáiba a központi vei:e
tőség osztályai a reszortistfle
retek mellett eredményesen 
építették be az általános sza�
szervezeti képzettséget, poli
tikai tisztánlátást és a gaz
dasági jártasságot növelő 
anyagokat, az időközben meg
jelent párt- és kórmányha
tározatok ismertetését, a s:zaik
szervezeti jog- és hatáskörök 
alkalmazásának gyakorlati 
kérdéseit módszereit. Vala
mennyi ' tanfolyamon köve
telmény volt a rétegpolitikai 
tevékenységgel kapcsola:os 
feladatok alapos isme-rtetese 
és a testületi élet, a kollektív 
vezetés fontossága. Stabili
záltuk és megerősítettük az 
előadók körét. A tisztségvise
lők kérésének me�elelően 
továbbra is igényeltük szak
szervezetünk vezetőinek elő
adásait, konzultációit, A kül
ső előadók közremiíködése kü
lönösen olyan témákban volt 
eredményes, amelvek országo� 
jellegű politikai és gazdasági 
b�rdéseket tartalmaztak. A 
SZOT és az SZBT illetékes 
osztályairól - kérti\n k, és ka1'
tun l;: e vonatkozásban nagy 
segítséget. 

Elénk viták 
A tanfolyamokon különösen 

élénk érdeklődést váltott 'ki a 
· népesedéspolitikai h:itározat

ból adódó feladatok ismerte:é
se. Az eddigieknél jobbnak er
tékelték a tisztségviselők a 
gazdasági vezetőkkel való kap
csolatot együttműködést. A 
vasút s�eciális helyzetéből, �z 
e"vszemélyi felelős vezetés 
h;lytelen értelmezéséből a�ó
dóan még mindig felvet�d
tek függőségi és személyi ker
dések. A hallgatók azt is hang
súlyozták, hogy a jog-_ és ha
táskör.ök alaposab b  isme-rete 
és eredményesebb alkalmazása 
növeli a társadalmi tisztsé11Ví
selők tekintélyét és hatéko
nyabbá teszi a gazdasági ve
zetők1cel · a munkakapcsolatot, 

Továbbra is gondot okoz a 
tisztsé�iselőknek a d?lgozók 
eredménvesebh érdekvedelmé
ben a munkidő-csőkiker,tés el
húzódása. Az üzemi demo�
rácia feJles,i;t"€Sét, a dol,gow.k 
v"'7,(!t,é<;be való jobb bffif�na
sát továbbra is a megolda�ra 
váró kérdések közé soroltak. 
,A tisztségvi•Plőlc, aktivis_ták 
megfelelő pótlása, az egesz-

nagy érdeklődést váltott ki. ségre alkalmatlan, a sza'.,szer- tozást hozott. Az általános is- készítését, Te-rven felül - a Csongi"ád vzzeti munkával szemben kö- kolai oktatásban résztvevők Röviden ismertetjük azokat megyei SZMT által biztosított zömbös bizalmiak visszahívá- száma megkétszereződött. A az oktatási formákat, amelyek lehetőséggel élve - iktatWnh sát elv�gezte, ennek ellenére korszerűsített. a napi élethez alkalmasak a hiányzó oszp-rogramunkba Szegeden egy még mindig vannak olyanok, jobban igazodó oktatási for- tályok pótlására, négyhetes szb-tttká-ri tanfo- akik a munkájuk elúseg!tését ma hamar megérlelte gyümöl- Az elsó ilyen forma az eslyamot, Erre zömmel olyan szolgáló tanfolyamoktól távol csét. A hagyományos oktatás ti tagozat volt, Itt a tanulmátisztségviselőket, aktivistákat tartják magukat, mellett ugyanis lehetőség nyílt nyi idő 10 hónap, hetj 2 taníkfüdti.\nk, akiket a következő Az elmúlt évben a különbö- az 5, és 6. osztály összevont el- tási nappal. Nagy előnye a választásoknál számít,ásba ző iskolákon, tanfolyamokon végzésére 16 hét afatt. A 7, rendszeres tanári segítség, teveöznek, Könnyítette sze,·ve- 16 852 tisztségviselő, aktivista és 8, osztály anyagából 16-16 hát a folyamatos ellenőrzés, a zői munkánkat, hogy a tanfo- részesült képzésben. Ez a vá- hét alatt szintén vizsgázni tananyag elmélyültebb _elsajá-Jyamra február és március lasztott tisztségviselőknek lehet. títása. hónapban került sor, amikor mintegy ötven százaléka. A Levelező tagozat azok részé-a frekvantált munkaterülete- számszerűség mellett jelentős- A rend<,Jetek vasúton törté- re indítható, akik különböző ken is jobban tudták a mun- nek tartjuk az oktatás színvo- nő realizálására, a MÁV Vezér- akadályoztatás miatt nem tudkaerőt nélkülözni. Az iskola- nalának növekerlését. A ká- igazgatósága is elkészítette a nak bejárni az iskolába előközpontokban tartott tanfo- derolctatás jól szolgálta a szak- végrehajtási utasítúSt, és azt adásokat hallgatni. Az ebben tyamok is eredményesen se- sze-rvezeti céllcitűzések ered- a Hivatalos Lapban a Vasuta- az oktatási formában t.anulók gítették munkánkat. JavulL a ményesebb, hatélconyabb meg- sok Szakszervezetével közö- heti egy alkalommal konz11 lkapcsola,t a területi biwttsú• valósítását, a káde-rpo!itikai sen - felhív!Ís kiséretében - tició ke-retében kapnak tanári go1� és az SZMT-k között, ami határozatok teljesítését, Növel- közzé tette. Az eredmény nem segítséget, Negyedévenként a az oktatási programok egyez- te a tisztségviselők politikai maradt el. tanultakról beszámolnak, év tetésében, a tervszerűb b  beis- bátorságát, nagyobb önállósá- r. • , , 1 „ t végén pedig vizs'(á2nak. kolázásokban nyilvánult meg. gát és határozottságát. �Sti es 1BVB1eZO tagoza Csak azok'lak ajánlatos ebb<en A kéthónapos szb.-titkári és Az 1974175_ évi kád�roktatá- részt venni, akik képesek ön-az egyéb reszorttanfolyamok- si programot a négyéves okta- Bármennyire biztató azon- álló, egyéni tanulásra. ra is elegendő keretet kap- tási tervünkben meghatározott ban a kezdet, még bőven 
Lehetőség van osztályozó tak középszerveink. Ezekre a célok megvalósítás3. és a s-zak- akad tennivaló, A hiányos ál- vizsgá-ra előkészítő tanfolya-tanfolyamokra :főleg olyan szervezeti választások előké- talános iskolai végzettségű mok indítására is., Ezeket tisztségviselőket irányítottak, szítésével kapcsolatos felada- vasutas dolgozók száma ugyan-

azonban cs3,k ott ajánlatos inakik családi és egyéb okok tok figyelembevételével állít- is jelenleg 33 százalék. ami dítani, ahol létszám hiányában miatt bentlakásos tanfolya- juk össze, - bár a 10 évvel ezelőtti 50 más forma nem szervezhető. mainkon nem tudtak részt sz. Tóth András százaléknál lényegesen kedve- Rendkívül in '.enzív, egyéni ta-venni. A területi bizottságok 
káderoktatási felelős zőbb - még mindig számot- nulást kívánó forma, emellett tagjai ezeken a tanfolyamo-

eléggé költséges is, kon több elő3.<lást és kon- ,---------------------------7 Az általános iskolai végzettzultációt tartottak, 
ség megszerzését célzó általá

Bizalmiak képzése 
A tisztségviselök alapszer

vezeti oktatásában a te-rületi 
bizottságok az elmúlt évben 
is a bizalmiak, bizalmi he
lyettesek képzését hel·yezték 
előtérbe, Emellett szorgalmaz
ták a műhely (osztály) bizott
ságok tagjainak oktatását. 
Gondoskodtak a propagandts
ták felkészítéséről és gyak
ran ellen6Tizték a tanfolyamo
kat. A szakszervezeti bizottsá
gok nagy gondot fordítottak 
az előadók kiválasztására. 
Ezeknek többsége Balatonke
nesén, az iskolaközpontokban, 
és a területi bizottságok ál
tal felkészített tisztségviselő 
volt de több gazdasági veze
tő ' is vállalkozott előadások 
megtartására. Az előadók több
sége a SZOT által biztosított 
anyagokat a helyi viszonyok
nak megfelelően kibővített.e. 
Azokat sokrétűen tárgyalták , 
meg a hallgatók. 

Alapszervezeti káderoktatást 
főleg a kis szolgálati helyeken 
és a szétszórt munkate.l·ülete
ken nehéz folyamatosan, rend
szeresen biztosítani. Az egy
két napos oktatás nem kis 
nehézséget okoz a gazdasági 
vezetésnek. Ennek ellenére a 
szakszervezeti bizottságok -
a gazdasági vezetéssel együtt
működve - általában biz
tosítják a tisztségviselők kép
zését. A munkaerők álcsopor
tosításával, ésszerűb b  mun
szervezéssel, a területi bizott
ságok helyszíni, m6dszerbeni 
segítségével több új lehető
sépet teremtettek. 

· Nyáron sincs holt szezon 
o szakszervezeti munkában 

Azzal a szándékkal kopog
tattam be Szeged állomás 
szakszervezeti bizottságának 
ajtaján, hogy felvilágosítást 
kérjek a szakszervezeti okta
tás előkészítéséről. Képzelet
ben már szinte hallottam a 
választ, hogy a titkár elvtárs 
szabadságon van, az aktivis
ták pedig szabad idejükben 
inkább a strandolást választ
ják, meg különben is: - Hol 
nan még az ősz? 

Minden kész . . .  
Néhány perc alatt be kel1ett 

látnom, hogy aggodalmam fe
lesleges volt. A titkár ugyan 
valóban a szabadságát töltöt
te. de ennek ellenére írásos 
anyagok és a pillanatokon be
lül érkező aktivisták arról 
győztek meg, hogy Szegeden a 
nyári ldnikulában sincs holt 
szezon a szakszervezeti mun
kában. 

Hogyan történik a propa
gandisták kiválasztása ? 

Jól bevált, tapasztalt p-ro
pagandisták vezetik a foglal
kozásokat, Természetesen itt 
is folyamatosan kell gondos
kodni az utánpótlásról. A 
propagandisták képzéséhez so"k 
segítséget nyújt a Vasutasolt 
Szakszervezete által Balaton
kenesén szervezett tanfolyam 
és az a képzés, amelyet a te
rületi bizottság szervez. A fo
lyamatos munka és a tapasz
talatcsere is biztosított, hi
szen a szakszervezeti bizott
ság rendszeresen megszervezi 
a Propagandisták továbbkép
zését. 

Milyen oktatási formákat 
szerveztek 1974-75-re? Mi
lyen témák érdeltlik legjob
ban a dolgozókat?  

A változó világ problémái 
szinte mindenkit _érdekelnek. 
Ezért nem véletlen, hogy „A 
1.,-i,l,ígpolitika időszerű kérdé
sei" elnevezésű tanfol11amra 
jelentlceztek a legtöbben, 11  
oktatási körben 160-an tanul
mányozzák majd, hogy mi 
történik a világban. 

Képzett előadók 
Szűcs lm-re, a „Munkahelvi 

élet időszerű kérdései" körök 
vezető propagandistája. Ez 
az oktatási forma vetekszik 

nos iskolai tanfolyam a negye
dik, a legújabb, a legnépsze
rűbb forma, Rendkívül nagy 
előnye, hogy csak heti egy al
kalommal "  van kötelező foglal
kozás, Aki viszont úgy érzi, 
hogy szüksége van további ta
nári segítségre, az a hét másik 
napján részt vehet konzultá
ciós foglalkozáson is. Lehető
ségük van a dolgozóknak 
MÁV-szaktanfolyammal össze
kapcsolva megszerezni a 8 ál
talános iskolai végzettséget. a 
uezérigazgatóság által kijelölt 
tanfolyamokon is, 

Kihelyezett 
osztályokat! 

A beiskolázást, a szervezést. 
végző tisztségviselők az egyé
ni beszélgetések alkalmával 
lehetőleg győződjenek meg a 
dolgozó képességéről, előzete
sen szerzett ismereteiről, és 
azok birtokában döntsék el, 
hogy melyik formát javasolják 
a tanulni akaróknak. A szo
cialista b-rigádok a kulturális 
váilalásol, megtételekor hassa
nak oda, hogy az alapművelt
ségr:,el nem -rendelkező tagjaik: váHalják a szükséges iskolai 
végzettség megszerzését. 

A tanulás könnyítéséj; swl
la!álják az üzemi kihelyezett 
osztályok. Előnyeit n"m kell 
különösebben fejteg,;tr,i. 
Amennyiben a technikai fel
tételek adottak és a létszám is 

dítására, ,, A kihelyezett osztályok leolt: 
ségeit a tanfolyamot szer·ve_z<> 
szolgálati hely, vagy intez
mény fedezi. 

Oktatási és tanfolyami költ
ségként elszámolha tól, : 

a) a bentlakásos tanfolya
mok költségei ; 

b) 'a MÁV, vagy az intéz
mény által biztosított, az ok!a
tást elősegítő dokumentác1ok, 
tankönyvek költségei ; 

c) az előadók, vizsgáztatók 
díjai ; 

d) a munkaidőre járó, a dol
gozót megillető átlagkereset ; 

e) az oktatással kapcsolatos 
szemléltető eszközök; 

f) a teremhasználat költsé• 
gel. 

Az esti Iskola, valamint a 
rövidített tanfolyamszerű ok
tatás kihelyezett osztályának 
indítását a helyileg illetékes 
dol.gozók ískolája igazgatójától 
keÚ kérni, Az igazgató bízza 
meg az oktatást végző pedagó
gusokat. 

Az általános iskolai oktatás
ban részt vevő vasutas dolgo
zók tankönyreit az illetékes 
iskola segítségével az oktatást 
szervező intézmén11 szent be, 
és leltárba vétel uttin haszná• 
latra kiadja a tanulóknak. 

Társadalmi ügy 

A művelődési intézmények 
- a tapasztalatok felhaszná
lásával - a jövőben még fo
kozottabban kapcsolódjanalc 
be a felnőttoktatás segítésébe. 
Alakítsanak ki SZOTOS kapcso
latot a gazdasági vezetőkkel, 
és közös erővel kövessenek el 
mindent a tanulói létszám to
vábbi emelésére. Hassanak 
oda, hogy az alapműveltsé�gel 
nem rendelkezők létszama 
tervszerűen és folyamatosan 
tovább csökkenjen. 

Az általános iskolai végzett
ség me�szerzésén túl s�g_ite1�i 
kel! a dolgozók gimnaziumi, 
1cözépiskolai, szakközépiskolai 
tanulását is, Azonban tovább
ra is az általános iskolai vég
zettség megszereztetése az el
sőrendű cél, mivel a magasabb 
műveltség elsajátításának ez 
az alapja. 

Váljél, tehát társadalmi ügy
gyé a felnőttoktatás előbbre
re vitele. Lássa be minden 
dolgozó és vezető ennek 'társa
dalmi szükségességét. A dolgo
zók alapműveltségének meg
szerzése nemcsak egyéni ér

dek, hanem érdeke a kcnös
ségnek, a vasútnak, a népgaz
daságnak. A mals(asabb mű
veltségű dolgozók termeléke
nvebb munkát végeznek, job
ban megértik az összefüP''(ése
ket, s tulajdonosi szemléletük 
tovább erősödik. T. B. 

A szakszervezeti bizottsá
gok által tartott tanfolyamo
kon a legnagyobb érdeklődést 
a szakszervezeti jog- és ha
táskörök gyakorlati alkalma
zásának módszerei, a nő- és 
ifjúságpolitikai határozatok 
helyi végrehajtása, a bér-, 
jövedelem, munkaidő kérdé
se, a baleseti helyzet, mun
kafegyelem, munkahelyi lég
kör, az üzemi demokrácia to
vábbfejlesztésének lehetőségei, 
az anyagi és erkölcsi ösztön
zők váltották ki a legna
gyobb érdekiődést, a legheve
sebb vitákat. Sok vélemény
különbséget mutatott a mun
kaügyi és egészségügyi prob
lémák tárgyalása, a népese
déspolitil<ával kapcsohtns 
szakszervezeti feladatok mi
kénti végrehajtása, A bizalmi 
és műhely (osztály) bizottsági 
tanfolyamokon a vita a marx
izmustól idegen nézetek - a 
sovinizmus, nacionalizmus, 
kispolgáriság - értelmezése 
körül folyt. 

Nálcófalvi József, a titkár 
helyettese kapásból sorolta, 
hogy milyen oktatási formá
kat indítanak az idén, Szúcs 
Imre vezető propagandista 
kész tényként kö41i, hogy lé
nyegében befejezték a hali
r,atók szervezését és a pro
oaaandisták kiválaRztását. 
Előkerült a fiókból Kerekes 
Gyula oktatási felelős l(on
dos kimutatása. amit már a 
területi bizottságnak is meg
küldenek. Erről leolvasható, 
hogy 19 tanfolyamot szervez
tek 324 hallgatóval, (Az el
múlt oktatási évben 310-en 
jártak rendszeresen a szak
szervezeti oktatásra, vagyis a 
dolgozók létszámának 38 szá
zaléka.) 

népszerűségben az előzővel. 33 ÉV U TÁ N 
Hat csoportban 146-an tanul-
mányozzák az új oktatási év-

1 , , 

, tt , / 
ben ezt a témakört. A pro-

su· csu a 11asu 0 pagand!sták jó része a gazda- V i 

Ha nem is jellemző, de elő
fordult, hogy szervezeti és tar
talmi vonatkozásban néhány 
alapszervezetnél az erőfeszíté
sek ellenére sem érték el a kí
vánt színvonalat, Ez egyrészt 
a szolgálati elfoglaltságból, 
másrészt nemtörődömségből, 

Mi volt a legnehezebb az 
előkészítés során? 

Mindenekelőtt figyelni kel
lett arra, hogy kik járnak 
pártoktatásra, kiket von be 
a KTSZ. és kik lehetnek a 
résztvevői a szakszervezeti ok
tatásnak. A jó együttműkö
désnek köszönhető, hogy nin
csenek átfedések és hogy a 
párt. a szakszervezet és a 
KISZ lényegében minden dol
gozó számára biztosítja a ta
nulás lehetőségét. 

Nem kis gondot okoz az 
utazó szolgálatot teljesftő dol
r,ozók bevonása az oktatásba. 
Ezt úgy oldották meg, hogy 
a kötelező szakmai oktatás 
után rendezik meg számukra 
a politikai oktatást, Az ilt"
mezésnél azt is figyelembe 
vették, hogy sok vasutas ott
hon - szolgálat után - be
segít a mezőgazdasági munká
ba. Ezért a foglalkozásokat 
október és április közötti idő
szakra tervezik. 

sági vezetők közül kerül ki. 
így foglal.½:ozások3.t vezet Bez
noszlca Lárzló, Sze,i;ed-Re!"<l'!
ző állomisfonöke, Juhász Ká
rol•J, a balástyai állomás ve
zetője és Szegeden Tóth Jó
zsef vezénylőtiszt. Tőlük a 
dolgozókat érdeklő legtionyo
lultabb kérdésekre is választ 
kapnak majd az oktatásban 
részt vevők. 

Sajnálatos. hogv a „Társa
dalmunk időszerű kérdései'' 
című tanfolyamra mindössze 
heten jelentkeztek. Pedig itt 
is olyan közérdf'l;:lődiésre szá
mot tartó témák vitathatók 
meg, mint például életszínvo
nalpolitikánk eredményei ;  a 
szocialista gondolkodás és ma
gatartás: mit jelent számunk
ra a negyedik ötéves terv tel
je�íté�e stb. 

Nvári holt szezont vártam, 
nyüzsgő szakszervezeti tevé
kenységet találtam Szeged ál
lomás szaks�ervezeti bizottsá
gán, Jól készítették elő a 
gzaks�ervezeti oktatást és -
csakúgy, mint az elmúlt év
ben - marad erő a sikeres 
lebonyolftásra Is. 

Kőhidi László 

Harminchárom evi vasúti 
szolgálat után nyugdíjba vo
nult Vanyó János, a szerencsi 
vontatási főnökség vezetője, 
A tiszteletére rendezett bú
csúztatón Takács István, a 
miskolci vasútigazgatóság 
vontatási osztályának helyet
tes vezetője adta át az igaz
gató dicsérő oklevelét. 

- Huszonhét éves korom
ban kerültem a vasúthoz -
kezdte a visszaemlékezést 
Vanyó János. Tizenkét 
évig Kazincbarcikán dolgoz
tam. Áilomási, majd fűtőházi 
segédmunkás, később pedig 
mozdonyvezető lettem. 1958-
ban bíztak meg a szerencsi 
vontatási főnökség vezetésé
vel. E felelősr,,égteljes beosz
tásban magasabb fokú szak
mai ismereteket is kellett 
szereznem . . •  

Elvégezte a gépipari tech
nikumot, ezenkívül még ione
hány szakvizsga bizonyítja ki
váló felkészilltségét. 170..!..180 
dolgozó munkájának irányítá
sa nem volt könnyű feladat. 

Vanyó Jánost persze mun
katársai nemcsak mint főnö-

köt, hanem mint embert i� 
sze-rették becsülték. Példamu
tató, lelkiismeretes munkáját 
tanúsítják a Kiváló Dolgozó 
és Érdemes vasutas kitünteté
sek. A vezetői beosztás és a 
szüntelen továbbképzés mel• 
lett a társadalmi és a politi
kai munkából szintén jelen
tős részt vállalt, Ennek elis
meréseként 1970-ben a Mun
kaérdemrend ezüst fokozatá
val tűr-tették ki. Egyik ala
pító tagja a munkásőrségnek, 
és jelenleg i5 tagja a járási 
pártbizottságnak, 

A hatvanéves Vanyó János 
szakmai tapasztalatára és se
gítségé-re a jövőben is számi
tanalc volt munkatársai. 

- Nehéz lesz nélkülük, 
ezért a kapcsolatot a nyugdí
jas években sem szakítom 
meg. Ezután több ídő jut 
majd kPdvelt szórakozásomra 
a horgászásra. A vontatási fő
nökségen eltöltött tizenhat év 
nem volt hiábavaló , . . Ezután 
jólesik majd a pihenés, a ki
kapcsolódás mondta Vany6 
János. 

F. L. 
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Tudósítóink írják : 
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VASAR NAP ESTE A RAN GATO BAN 

A PÁLYAFENNTARTÁSIAK SEM MARADNAK LE 

A KONGRESSZUSI MUNKAVERSENYBEN 

Vasárnap este van. A ren-
dező pályaudvar közepén 

új épület áll: a III. számú ór
hely. Az asztali lámpa fénye 
szétszóródik a tágas helyiség-

hatnánlc, hogy csal, amolyan 
felügyeleti szolgálatot tarta
nak ilyenko1· a vasutasok. 

Éjfélkor azonban nekii1·a
modik a tartalék, hogy regge
lig szétrendezze. a rakodóhely
re állítsa a kocsikat. A kis 
létszámú tolatócsapat tagjai, a 
váltóőr akkor aztán állják a 
sarat azok helyett is, akik sza
bad szombatot és vasárnapot 
kapta /,;. Mert mégiscsak bölcs 
intézkedés volt a szabad hét
végék biztosítása így, felváltva 
is . . .  

A i,ita végére mégis pontot 
lehet tennt. 

- Kőműves Jóskával, a to
latásvezetövel megbeszéltük, 
hogy kevesebben leszünk, és 
jobban vigyázunk . . .  íg11 azu
tán a Kare!i is elmehet sza
badságra. 

A pártunk XI. kongresszusa 
és a hazánk felszabadulásának 
30. évfordulója tiszteletére in
dított munka versenyben· részt 
vevő vasutas szocialista brigá
dok már eddig is kimagasló 
eredményeket értek el. A fel
ajánlások teljesítését szív
ügyüknek tekintik, és tovább
ra is nagy erőfeszítéseket tesz
nek azért, hogy a vasút az 
J9i4. évi célkitűzéseit megva
lósíthassa. Tudósítóink ismét 
több szolgálati helyről küld
tek tájékoztatást, s ezek közlil 
most olyanokat választottunk 
ki, amelyek a pályaépítő, illet
ve pályafenntartási dolgozók 
helytállá5át, tenniakarását ér
zékeltetik. 

24 TAPOLCAI BRIGÁD 

KEZDEMÉNYEZÉSE 

Bognár Károly a tapolcai 
pályafenntartási főnökség kez
deményezéséről tudósított. A 
huszonnégy szocialista brigád 
t•ersenyr.e hívta a szombathe
lyi igazgatóság 1,alamennyi pá
lyafenntartási főnöl;ségét, és 
megszabták a verseny feltéte
leit is. Ezek közül a legfonto
sabbak : a .,Kiváló főnökség" 
cím elnyerése, az igazolatlan 
mulasztások csökkentése, a 
teljesítménybéres órák tíz szá
zalékos növelése, a szocialista 
brigádtagok sikeres szakmun
kásvizsgája, a gépi kapacitás 
jobb kihasználása és a beru
házási program teljesítése. 

Ezekkel a célkitűzésekkel ar
ra szeretnék ösztönözni a pá
lyafenntartási főnökségeket, 
hogy munkájukkal még haté
konyabban járuljanak hozzá a 
szombathelyi igazgatóság idei 
tervének teljesítéséhez. A ta
polcai pft-főnökség dolgozói 
- tekintettel a balatoni utas
forgalomra - az őrházak és 
egyéb szolgálati helyek tisz
tántartását, szépítését tovább
ra is fontos feladatuknak te
kintik. 

fi, ELVESZEIT IDŐÉRT . . •  

Bánkúti László, a budapesti 
magasépítési főnökség kong
resszusi munka versenyének 
eddigi eredményeiről és a má
sodik félév versenyprogramjá
nak főbb irányelveiről számolt 
be. 

A magasépítési főnökség si
keresen teljesítette az első fél
éVi tervet, és jó eredményeket 
ért el a kongresszusi munka
versenyben is. Az elmúlt fél
évben olyan feladatokat telje
sítettek, mint például a Bics-

ben, s tányér alakban világít 
ke térségében régebben meg- dolgozóinak példás együttmű- ki a nagy ablakokon. Az üveg
kezdett nagy építési munkák ködésével a régi kitérőket és táblák sötéten maradt r.észén 
befejezése, a MA V INFORM a köztük lévő átszelést kicse- visszatükrözódik a tartalék 
épületének kivitelezése, vagy a rélték. Ezt a nehéz munkát a „félszeme", amely megvilágít
MA V kórház és rendelő inté- tervezett vágányzárási idők ja a közeli váltókat. 
zet jelenleg is tartó rekonst- csökkentésével végezték el. A A vasárnapok itt általában 
rukciója. Ezeket az eredmé- rendkívül gondos szervezésért csendesebbek a hétköznapol,
nyeket úgy érték el, hogy dicséret illeti Ujvári István nál. Az esték pedig még csen
hasznosították a törzsgárdata- pályamester!, Koronkai József desebbek. Otthon pihennek a 
gok gazdag szakmai tapaszta- és Dudás Márton mérnököket, bányászok, nem dolgozik a * 

latát és a szocialista brigádok valamint Székely András mun- szénosztályozó. A vágányokon A helyiség falain még érzö-
kezdeményezéseit, javaslatait. kavezetőt. üres kocsik fisítoznak. Mond- dilc a mész szaga, s most itt 

vacsorázik, beszélget az éjsza-
A második félévi tervek si- 1-----------------------------. leás túr. 

keres megvalósítása érdekében - Holnap, hétfón termelést 
a főnökség külön programot tanácskozás lesz - mondja a 
dolgozott ki, amelyet felhívás C, .,, po p / k .,,l tolatásvezetó. 
formájában megkapott vala- JZtn m as arne1 � - Tudjuk, ott leszünk 
mennyi műszaki vezető, társa- 1/, 1:álaszolják az emberei, akik a 
dalrni aktivista és szocialista Kossuth szocialista brigád tag-
brigádvezető. Az irányelvek jai. Akárcsak a többiek, a há-
között szerepel az egyéni és a 

El - d' '  · , b ' l k' , d 
, rom forgalmi brigád, ők is 

kollektív kezdeményezés ki- so 1) a Vlfag O eszrtett moz onyerc számba vették, hogy mit vé-
szélesítése, mert a második fél- geztek ed.dig, és mit vállalnak 
évben 53 millió forint értékű a XI. pártkongresszus, illet1:e 
tervet kell teljesfteni. Tovább- a felszabadulás 30. évfordulója 
ra is számítanak a kongresz- tiszteletére. Ismerik az igaz-
szusi felajánlások megvalósí- gatóság felhívását is: Dolgozz 
tására és a munka termelé- hibáttanul! Ezen túlmenően 
kenységének a növelésé�e. felajánlották a saru.zovaga-
Fontos szempontnak tekintik nyok megtisztítását, gyom-
továbbá a-z anyagtakarékossá- talanítását. Berényiék az 
got, a baleset-me11előzést, és egyik kocsivizsgáló lakatosuk-
minden dolgozótól elvár.iák, nak segítenek az új ház fel-
hogy a jó gazda gondosságával építésében. Ehhez hasonló tet-
végezze munkáját. tekben a többi közösségben 

VÁGÁNYZÁR, JÓ SZERVEZÉSSEL 
sem lesz hiány. Ahogy itt szá
molják: huszonöten mintegy 
ezer óra társadalmi munkát 
végeznek el. 

* 
A Csanádi György brigád-

ban kevesebb az efféle gond, 
ezért vasá1'nap esténként ná
luk másról folyik a szó. A be
szélgetében rendszerint Sala
mon János kocsirendez6 vtszi 
a prímet, aki egy id.óre meg
vált a vasúttól, s elment a 
téeszbe állatgondozónak és fe
jőnek. Pár éve aztán vissza
jött, s most élvezi, hogy me
sélhet. Ez a beszélő kedv is 
mutatja, milyen jól érzi magát 
újra kollégái között. 

- Nem értettem egyet a ve
zetősséggel - ez állandó ref
rén, majd szakszerű kiselő
adás következik a helyes fe
jésról. No meg egy-két sikam
lós történet is elhangzik, ami 
- talán - valóban megesett. 
A hallgatóság pedig türelmes, 
mert - Salamon János nem
csak a mesemondásban élen
járó. hanem sarusnak is kivá
ló. Sokkal nehezebb lenne a 
munka nélküle. 

* 
Megcsörren a telefon. A ren-

dező pályaudvar túlsó végéről 
a IV-es őrhely jelentkezik. 

-/Mi újság? 
- Semmi, csak az Oreg 

unatkozik - tájékoztatja tár
sait Molnár, amikor leteszi a 
kagylót. 

- úgy látszik, már kiolvas-
A főnökség dolgozói a má

sodik félévben mozgalmat in
dítanak a termelésből kiesett 
órák csökkentésére, mert az 
első félévben betegség és egyéb 
távollét miatt a ledolgozható 
óráknak mintegy 14 százaléka 

* ta a Ludast - szól valaki, mi-

- megközelítően 91 ezer óra , 
- nem lett hasznosítva. Ez 
annyit jelent, mintha a főnök
ség létszáma száz dolgozóval 
csökkent volna. E-zzel a mun
kaerővel hat hónap alatt egy 
négyszintes, tizenkét lakásos 
épületet lehetne felépíteni. 
Ezért a termelésből kiesett 
órák számának csökkentését a 
második félévben - a kong
resszusi munkaverseny sikere 
érdekében is - minden dolgo
zó és szocialista brigádtag kö
telességének tekintik. 

Chemez Dénes, az angyalföl
di pályafenntartási főnökség 
egyik kongresszusi vállalásá
nak sikeres teljesítéséről így 
számolt be : 

Óbuda állomás több elavult 
kitérője és egy átszelése az 
utóbbi időben sok gondot és 
bosszúságot okozott a pálya
fenntartás dolgozóinak. Au
gusztusban az angyalföldi pft
főnökség ózdi és tokodi szaka
szainak, valamint a gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 

Ebben az évben is nagy kö
zönségsikert aratott az alkot
mányünnep tiszteletére immár 
kilencedik alkalommal rende
zett virágkarnevál Debrecen
ben. 

A karneváli menet több 
mint százezer néző előtt vo
nult Debrecen utcáin, majd a 
Nagyerdei Stadionba érke
zett. A zsürí elsó díjjal és a 
vele járó nyolcvanezer forint
tal jutalmazta a Debreceni 

MAV Járműjavító üzem vi
rágkompozícióját. 

A sokszínű virágoT,ból épí
tett mozdony technikai kivi
telezését a járműjavító dolgo
zói végezték, a virágokat pe
dig a hajdúszováti Lenin Tsz 
kertészei termesztették. A 
munkás-paraszt szövetséget 
jelképező kompozíció megér
demelten nyerte el a zsüri el
ső díját és aratott nagy kö
zönségsikert. 

FELAJÁNLÁS A NYUGATIBAN :  

300 ezer forint értékű 

társadalmi munka 

Budapest-nyugati csomó- úgy végezték, hogy a naponta 
induló és érkező 110  vonat 
utasait az építés ne zavarja. 

A tartalékos váltóőr Molnár re nevetés támad. Azután ezt 
Jóska. Az állandó Fodor Pista mondja az előbbi hang: -
lenne, de ó egyszemélyben for- Meg kell hagyni, tapasztalt 
galmista is. Most a másik brt- öregek szolgálnak odaát, a be
gádban helyettesít, ahonnan a járati oldalon. A közeledő vo
szolgálattevő vizsgázni ment. natok útját vigyázni: igen 
A tisztképző tanfolyamot vég- nagy felelősség. Akkor is, ha 
zi. Molnár régi tartalékos már, az ő beszédtémájuk többnyire 
szereti ezt a helyet, és mindig a fájós láb, meg az, hogy hány 
szívesen váltal.ja a helyettesi- dioptriás az „előfogat". Mi 
tést ebben a tíirban is. Most még nem vagyunk abban a 
hosszan néz ki a sötétbe, s korban, de majd leszünk, 
egyszercsak megszólal: amint ők is voltak annak ide-

- Csöpörög az eső . . . jén fiatalok . . .  
Többet nem szól, de mind- Szó szót követ, s mindjob• 

annyian tudják, mire gondol, ban kiderül, hogy a „hárma
hiszen falun laknak ők is. Nő sok" mennyire tisztelik, nagy
a gyom, mintha húznák, s a ra becsülik a IV -esben és az 
kert, a föld nem maradhat ka- állomás egyéb pontjain szol
pálatlanul. Ügyesen kell be- gáló idósebb vasutasok szak
osztani a szabad időt, hogy mai tudását. gazdag tapaszta-
jusson belőle pihenésre is. latát, példamutató helytállá-

* sát. 
- Nekem is vizsgázni kelle

ne - szóLal meg Köbl Ferenc 
kocsirendező, aki szakközépis
kolába jár. - Csakhogy, ha 
kiveszem a szabadságom, egy
gyel kevesebben lesztek . . .  

- Az téged. ne bántson -
válaszolja Molnár Jóska. - A 
tanulás mindennél fontosabb, 
meg azután Fodor visszajön, 
én meg maradok és kész. 

* 
A telefonon most a forgal-

mi i?'oda hívja a hármast. 
Molnár Jóska jelentkezik, 
majd - miután letette a hall
gatót - így tájékoztatja tár
sait: 

- A nyolcvannyolcas útban 
van, tehát huszonhárom óra
kor, a huszonkilences után 
kezddiihet a mun1,a. Reggelig 
nem 1esz megállás, sok a ra
kott az érkezóben . . .  

Udvariasság, óh! 

pont az 1973. évi eredményes 
munkájáért elnyerte a vezér
igazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének 
Vörös Vándorzászlaját. E 
megtisztelő kitüntetésért so
kat tettek az állomás dolgozói, 
szocialista brigádjai is. 

A közelmúltban értékelték 
az állomás első félévi munká
ját, amely - a tavalyinál na
gyobb feladatok ellenére is -
eredményes volt. A gondokat 
növelte, hogy a vágányok kö
zötti peronbontás miatt több
szó-r át kellett dolgozni a 1:0-
natok közlekedését szabályozó 
üzemi technológiát. A munkát 

Az állomásfőnökség részt 
vesz a fővárosi és a vasúti 
tisztasági versenyben. A dol
gozók már eddig i;; sokat tet
tek azért, hogy a személyszál
lító vonatok és az utasok ál
tal használt csarnokok, váró
helyiségek tiszták, kulturáltak 
legyenek. Az állomás negyven 
szocialista brigádja a kong
resszusi munkaversenyben 
többek között háromezer fo
rint értékű társadalmi mun

kát ajánlott fel. 

A téma ezzel le is lenne zár
va, csakhogy a többi brigád
ban is vannak hason.ló gon
dok. Berényíéknél ott van Ko
vács Károly. a fiatal váltóőr. 
Kisgyermeke van, felesége a 
Volánnál forgalmista. Az óvo
dát tatarozzák, ráadásul a gye
rek most is beteg lett, ki ma-
1'adjon otthon vele. Pénzük 
kevés van, hiszen egy éve 
építkeztek, s még csak a ka
matmentes kölcsönt sem kap
ták meg. A szabadságot feltét
lenül most kell kiadni Kovács 

A tolatásvezetó a forgalmi 
irodába indul, hogy személye
sen beszéljék meg a részlete
ket. Ezt mindig, minden tíir
ban így szokták. Az őrhelyen 
maradók még beszélgetnek egy 
ideig. Számolgatják, ki hogya,.. 
járt a prémiummal, amit ettó1 
a negyedévtől kezdve már a 
brigád oszt el, és szó esik ep11 
újabb intézkedésról, amely 
szerint jutalom jár egy-egJ 
szakvizsga letétele után. 

,.A_ belföldi utasok előtt az államvasutat, a külföldi uta
sok elott szocialista társadalmi rendünket képviselik a MAV 
dolgozói!" - !gy hangzik az egyik jelmondat a Vasút című 
folyóiratban. 

Sajnos, a jelmondat nem mindenütt és nem mindenkor 
érvényesül .  Ime egy példa, amikor is egy 25 főnyi társaság 
egyszerű óhajáról van szó. 

Csósza István Karcsinak. Nem sokkal később minden
ki kirajzik. Kézi jelzőlámpák Az eset színhelye Budapest-Kelet! pályaudvar. Azt sze

retnénk megtudni, hogy az Orient Expresszre megváltott 25. 
helvjegy alapján a 392. számú kocsiban hogyan oszlanak el az 
ülőhelyek. 

-----------------------------------------1 villognak, hangfoszlányok 

Elsó stáció: a nemzetközi pénztár. Az egyik ablaknál szívesen 
válaszolna a pénztáros kislány, de - őszintén megmondja -
nem tudja. A másik ablaknál az indulatos pénztárosnő közli, 
hogy nem foglalkozik a kérdéssel, és mérgesen elhúzza a f'ii.g
gönyt. A többi pénztár előtt hosszú, türelmetlenül várakozó 
sorok. Még próbálkozni is reménytelen. 

Második stáció: az Információ. Itt tömör a válasz. Nem 
kell sok időt eltölteni . .,Nem tudom! Majd, ha helyet foglal
nak meglátják." 

Harmadik stáció: a kereskedelmi főnök irodája. A magas
rangú vasúti alkalmazott a beköszönés után !gy: ,,Már nem 
1:agyok szolgálatban." Azután mégis, türelmetlenül megkérde
zi: - Miről van szó? Erre a társaság megblzottja elmagya
rázza, hogy több mint 34 ezer forintért vásároltak külföldre 
szóló jegyet. úgy gondolják, hogy ezért megtudhatják, hová 
szólnak a helyjegyek a kocsiban. A számok alapján ezt nem 
tudják megállapítani, de talán .egy diagramon gyorsan át le
hetne tekinteni s a helyeket szem�ly szerint ki.ielölnl. 

Egy ottlevő női alkalmazott közbeszól : - örüljenek, hogy 
i·an helyjegyük . . •  

A ma�asran&ú vast'.iti alkalmazott kényszeredett rno�du
lattal mégis elővesz egy diagram-űrlapot. Mérgesen letépi az 
űrlap másodosztályú részét, és az utas- kezébe nyomja :  - Tes
sék, ezen lehet tovább totózni . . .  !" 

Vége a „szívélyes" felvilágosításnak. Később az is kide: 
rült, hogy az űrlap régi rendszerű, ami nem felel meg a kocsi 
tényleges belső elosztásának. 

A tortúra tehát csaknem teljes eredménytelenségével két 
ó1-,ít vett igénybe. Történt 1974. július 24-én. 

Kongresszusi szerelvény a landlerból 
(Folytatás az 1. oldalról) 

- Mi a helyzet a létszám
mal? 

- Kedvező, hogy fluktuáct6 
nemigen van - mondja az 
igazgató. - Inkább a dolga� 
zók .. elörel!edése" okoz problé
mát. Ebben az évben például 
170 olyan dolgozóval számo
lunk. akik elkezdik jól meg
érdemelt pihenésüket. A 30-40 
évi sroll!álat után nvu!ldfjba 
menők pótlására félszá7� itt 
felszabadult szakmunká<;
t-anul6val számolhatunk. Túl
n11om.6 ré;zük az üzem do1qo
zója marad, mert számukra 
elél!l!é kedvező bérhelyzetet 
teremtettünk. iskolai eredmé
nveiktől és szorgalmuktól tüg
góen. 

Balla Gyula mondta el. hogv 
a katonai szolgálat után visz
szatérő fiatalok külön kedvez
ménye - a katonai rendfoko
zat, illetve a honvédségnél ta-

núsított magatartás figyelem
bevételével a hatnapos 
plusz szabadság. Illetve a 800 
-1000 forintos segély. Ha fizi
kai állományú fiatal dolgozó 
technikumot végzett. plusz 60 
filléres órabért kap. ha egy 
ideie: a ré.!li munkakörében 
marad. A fiatalok üzemhez va
ló kötődését az is segíti. hoe;}' 
évente - csereüdültet� révén 
- neqyvenen vesznek részt 
nagyon kedvezményesen ost
ravaí nyaralásban. Emellett a 
soortra. a iátékro Is adottak a 
l�hetóségek : Újpalotán a 
Testvériség futbal!pál11át ka
pott. Ez a létesfbmény is fel
tétele az éven te 600-800 főt 
mozgósító tömegsport-mozga. 
lom erősödésének. 

Élenjáró brigádok 
- Sok mozaikból tevődik 

össze a jobb. az eredménye
sebb termelőmunka - vesz! át 

a szót Tóth István. A már ja
nuárban elkészített akcióprog
ram. amelyet az üzemi párt-, 
szakszervezeti és gazdasági ve
zetés közösen dolgozott ki, 
megalapozta a konkrét gazda
sági intézkedések tervét. Az 
üzem termelő egységei, illet
ve osztáb,ai erre alapazták a 
helvi intézkedési terveket. 

A-z üzemben 162 szocialista 
bri!!ád dolgozik. Közülük a 
múlt évi eredmények alapján 
az Esze Tamás brigád. Hor
váth László vezetésével a 
MÁV Kiváló brigádja lett. S 
sorolják még a többi kiváló 
szocialista hrll!ádot, amelyek 
a termelés élenjárói. 

- A második féléotl!l az 
eddioihez hasonló hozzáállást, 
lendületességet. akarást vá
runk - mondia az il(a-zgató. -
S akkor valóban méltókél'.>
pen lehetünk részese! az ünne
pi eseményekn"k . . •  

Maros László 

szállnak a vágányok között. A 
Rángatóban - így nevezik 
Komlón a III-as őrhelyet -
teljes üzem van. Reggel 6 óra
ko1' indulhat az osztályozó. 

Keztyűs István 

Jól dolgozó 
bizalmiak 

Harkányfürdő állomás szak
szervezeti bi-zottágához több 
szolgálati hely dolgozói tar
toznak. A szakszervezeti bi
zalmiak és Pál Miklós szb
titkár jó munkáját dicséri, 
hogy a területi s-zéttagoltság 
ellenére is a 72 szakszervezeti 
!ag pon to.san fizeti a tagdíjat, 
es valamennyien aktív része
sei a mozgalomnak Elisme-
1·ést érdemel ezen az állomá
son az a három kereskedelmi 
és társadalmi ellenőr is, akik 
az utasok és a fogyasztók ér
dekében már évek óta lelkiismeretes, pontos munkát vé
geznek. 
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Hiánycikk-e az őszinteség !]álunk? Hálókocsin, az utasok szolgálatában 

Tallózás megalapozott és helytelen vélemények özönében 

A MA V céltudatosan és 
módszeresen gondoskodik a 
vezetők utánpótlásáról Zzt a 
tevékenységét kívüállók i8 
nemegyszer elismerik. 

Szombathelyen bentlakásos 
tanfolyamokon oktatják a 
leendő vezetőket, akik majd 
átveszik a stafétabotot az idő
sebb kor<JSztálytól. A tanfo
lyamon a vasútüzemi bizton
sággal kapcsolatos konzultá
ció keretében egy rendkívül 
érdekes kérdést _:_ a vez'!tő 
szerepe a balesetek megelő
zésében - is megtárgyalták. 
A téma ilyenfajta megközelí
tése valószínűleg először sze
repelt napirenden, így érthető 
a megnyilvánult érdeklődés. 

maival együtt - formális. A 
versenyfeltételek nem re1e1-
nek meg a munkahelyeknek; 
túl általánosak. 

A formalitás ellen 

hogy bírálná. A művetöaés 

iránti igénytelenség felvetése 
szintén helyénvaló bizon11os 

körökben. 
Végezetül lá,;suk. miket ja

vasoltak a tanfolyam resz
·vevői a hiányosságok kijavltá
sára. 

Mindenekelőtt a szalmlai 
képzettség vonzó\bá tételét, a 
személyiségformálásra és ak
tivizáló módszerekre vonat!m
zó szélesebb körű képzést. 
Sürgették a rendelkezések 
utasítások egyszerűsítését, fe� 
lülvizsgálatát. A dolgozók ál
tal is áttekinthetőbb ösztönző 
rendszerekre volna szuKSég. 
Az üzemi demokrácia szetesi
tése érc;ekében az annak fóru
main elhangzottakat rugalma
sabban kell intézni, mert az 
éveken át eredménytelenül 
hangoztatott igények rende
zetlensége közönyt szül. 

Szelei Teré:r-

A romániai kikötővá-
rosban, Konstanzában talál
koztunk. Természetesen a pá
lyaudvaron. A Wiener-Walzer 
az első vágányról indult. A 
magyar turisták örömmel fe
dezték fel az Utasellátó háló
kocsiját, és az ajtóban a ked
ves, jóhumorú hálókocsi-ka
lauzt. A gyorsvonat már el
hagyta az állomást, az utasok 
kényelmesen elhelyezkedtek, 
mi pedig beszélgetéssel ütöt
tük el az időt. A bemutatko
zásnál megtudtam : a hálóko
csi-k,ilauzt VavricseT, István
nak hívják. 

Mióta dolgozik az Utasel
látónál ? 

Bizony annak már n.e
g11edszázada is elmúlt, amikor 
elöszÖJ' szántam fel - italos 
kosárral a kezemben - a vo
natra. Mert kosaras büfés vol
tam az elsö tíz esztendöben, 
majd fordavezető, és azután 
köi:etkezett a hálókocsi. 
1953-tól teljesítek szolgálatot 
a nemzetközi ;áratokon. 

Emlékszik-e még az első 
külföldi utakra? 

- Hát lehet azt elfelejteni? 
Prága, majd Varsó volt az 
első úticél 

- Meiyik a legkedvesebb 
járata? 

- Szeretem a szép tájakat. 
Gyönyörű az Elba völgye, 
amint a folyó áttöri Cseh
szlovákia és az NDK határá
nál az Érc-hegységet. Szász
Svájc területén a vasút is a 

Húsz évig volt egyfoly
tában pártvezetőségi tag a 
Keleti-utasellátónál. Kivesz, 
részét a szakszervezeti mun
kából Is. Szereti a fiatalokat 
ezért a pártszervezet most a 
KISZ patronálásával bízta 
meg. Részt vesz a rendezvé
nyeken, tanácsokat ad a ve
zetőségnek. Gondoskodik az 
utánpótlás neveléséről is. Egyi
ke azoknak, akik a fiatal há
lókocsi-kalauzokat oktatják. 

Vavricsek Istvánt megbe
csüli az Utasellátó Vállalat és 
a vasút. Sok kitüntetést ka
pott már, de a legbüszkébb 
arra, hogy az idei vasutasnap 
alkalmával Kiváló Vasutas ki
tüntetést kapott. Ezt a magas 
elismerést az utasellátó dol
gozói közül a vasutasnapon 
csak ő kapta meg. 

56 éves, és az idén szeretne 
nyugdíjba menni. Az utasellá
tó persze ezután is számíthat 
rá. A nyári főszezonban a jö
vőben is szívesen vállal mun
kát. 

Kritikus szemmel járnak 

A vasútüzem biztonságának 
személyi, tárgyi és folyamat
szervezési feltételeinek átte
kintése után néhány megtör
tént baleset elemzésével és 
tanulságaival foglalkoztak, 
majd a felel5sségét taglalták. 
Foglalkoztak az egészséges 
személyiségi követelmények
kel. az önismeret és ember
ismeret összhangjának bizto
sításával. különböző aktivizáló 
módszerek ismertetésével, gya
korlásával. 

Itt megint álljunk meg ne
hány szóra. Kit hibáztatnalo 
ezért a leendő t:ezetök? Kitől 
vagy kiktől várjál,, hogy a ne
lyi viszonyokra adaptált, előre 
kimunkált versenyfeltételeket 
,.gyártsanak"? A szolgálati he
lyeken dolgozók kezdeménye
zéseire, ;avaslataira van szu1<.
ség. Hiszen ők ismerik a leg
jobban a helyi körülményeket, 
a javításra váró munkatolya
matokat, és csakis az ő javas
lataik lehetnek az alapjat az 
aktuális, célszerű és mtnae1> 
formalitástól mentes t:erseny
mozgalomnak. A felszabadulás 
30. évfordulója és a XI. párt
kongresszus tiszteletére a vas
úton kibontakozó szocialista 
munkaversenyt is az aoott 
munkahelyek megruapozott 
felajánlásaira kell ép!teni. 
Többek szerint sok a „1i;1sKa
pu" a verseny értékelésénél. 

---------------------------, folyó völgyét követi. Mindig 

A vonat a román főváros, 
Bukarest felé közeleg. A há
lókocsi-kalauz készül az új 
vendégek fogadására. Az óra 
éjjel fél egyet mutat. Nem 
látszik rajta a fáradság. 

A tanfolyam résztvevői a 
témával kapcsolatban sok-sok 
véleményt, javaslatot mondtak 
el. Ezek i gen figyelemre mél
tóak, megszívlelendők. 

Lássunk néhányat azolc kö
zül, amelyek a fiatalok véle
ménye szerint kedvezőtlenül 
befolyásolják a személyiség
formálást. 

Nem általánosítható - sze
rencsére - több bíráló néze
tük, s az sem biztos, nogy 
teljesen igazuk van. ::;ot! 
Egyik-másilt erősen vitatható. 
De az mindenesetre jó, hogy 
kritikus szemmel járnak, meg
látják a hibákat, még ha 
egyiket-másikat el is túlozzák, 
vagy nem egés,zen reáUsan 
füllik meg, 

Egyenlőtlen terhe! éssef 

Szerintük több helyen Daj 
van egymás megbecsülésével, 
hiányzik a közösségi szeuem. 
A vasúton is elharapózott a 

túlzott anyagiasság. Gyakori 
az érzéketlenség a közös tu
lajdon t'édelmét illetöen. Sok 
a fölösleges, párhuzamos mun
kafoluarnat, amelyek egy ré
sze gépesíthető lenne. Ugyan
csak gyakori az értelmetlen. 
öncélú feladat. A terhelése!, 
et(venlőtlenek. s a kors-,;é!rűsí
tésekkel. indokolt létszám
többletekkel szembenált a 
formális csökkentés. Az ad
minisztráció növekszilt, jó 
esetben a létszám marad. 
ugyanakkor a múszakiakból 
nem ,.hozzák ki", ami :.len.
nük van. 

- Az öszinteség hiánycikk 
a vasutasok között - hangzott 
az egyik súlyos vád. Biztos. 
hogv túlzott ez az állítás, és 
akitől származott. valOSzinú, 
szűkebb kollektívája sérelmát 
hordozva fakadt !gy kL 8ze
rencsére a vasútnál többséq<!
ben becsületes. ö.�zinte emoe
rek dolgoznak. Ennek ellené
re lehet, hogy mégsem egé
szen alaptalan az említett vé
lemény? Elhangzott ugyants 
egy olyan közlés Is, hogy ke
vés a példamutató magatartás. 
vagy : a problémák őszinte 
felvetése többnyire ellenrea�
ciót vált ki. Talán egyesek ép
pen ezzel ölik ki az őszinte
séget az emberekből? 

l!:rdemes egy csokorba sze:'1-
Di a munkaversennye1, az 
anyagi ösztönzéssel kapcsola
tos véleményeket. Mondtak 
olyat, hogy a munkaversenu 
- az üzemi demokrácia fóru-

„Jobb volna, ha a fizetesért 
és nem a fizetésen felüti jut
tatásokért dolgoznánk elsősor
ban" - hallottuk . . . Mindei, 
kommentár nélkül még né
hány vélemény a témáról : ,,A 
jutalmak sokszor romboioiag 
hatnak . . .  HiányzUc a prémiu
mok ösztöru:ö hatása . . . c.;ya
kori az olyan anyagi elisme
rés, a·mi sem a mun1�áral, 
sem a tapasztalatokkal nem 
arányos." 

A személyiség- és tudattor
málásról alkotott vélemények
re is érdemes odafigyelni. 
Nincs módunkban érdembe:1 
vitatkozni azokkal, akik túl
zásokba bocsátkoztak, s egyet
értést nyilvánítani a helyze
tet reálisan ismerökl,el. .,A 
s:emélyiségforrnálással nem 
foglalkoznak eleget és tuctato
san. Azt a ket:eset, amit tesz
nek, azok teszik, akiknek erre 
nincs adottságuk, és az ered
ményeket indulattal ront3a1<." 
- mondta a tanfolyam egy1:< 
résztvevője eléggé ellentmon
dásosan. 

Nem fogadható el - legalább
is általánosan nem -, nogy 
a szolgálati helyelcen egyana
lán nem törődnek a dolgozól, 
meggyőzésével. Számtalan pél
dát lehetne ennek az eUenke
zöjére felsorolni, a leg/.:ütón
bözőbb helyekröl és mimkate
rületekről. Hasonlóképpen el 
kell vetni azt a véleményt, 
miszerint a vezetők kevés ér
rleklódést mutatnak a dolgo
zók problémái iránt. Ha mMt 
nem nézünk, mint az uzerrti 
demokrácia különböző fóru
mait, a gazdasági vezetők gya
kori találkozásait a dolgozók
kal, a párt-, a szaltszervezet. 
a KISZ- és egyéb tömegszer
vezetek, mozgalmak munKa
ját, máris látható, lwgy sán
tít az érdektelenségről általá
nosított birálat. Természetesen 
nem állítjuk, hogv nincs uyen. 
Sajnos. van. De nem lehet ál
talánosítani az egyecli hi bák
bóll 

Efítélik az itafozást 

Izgalmas volt hallani. ml
ként vélekednek a jövő veze
tői a ma vezetőiről. Szerin
tük túlterheltek, emiatt a 
munkájuk kapkodó, vagy 
kampányjellegű. Többek ma
gatar-tásában ellenszenves a 
pozfcióféltés. Sokszor megha
tározó magatartás az önzés, 
a karrierizmus. Kicsi a veze
tők információigénye (?) Nagy 
részükre az „énerős"-ség jel
lemző, akiknél sem a 001go
zókkal, sem a külső társadal
mi szervekkel való kapcsolat 
nem jelentős, csali; formális. 
tartalmatlan. A fiatal szaJ<e,n
berek boldogulásával kapcso
latban sok a korlátozó ténye
ző. Egyes szolgálati főnökök 
szándékosan akadályozzák 
presztizsokokból a fejlődést.. 

örvendetes viszont, hogy a 
leendő vezetők elttélik az ita
lozást, s azt a magatartást, 
amely az italfogyasztást va
gánykodásnak tartja, ahelyett, 

Nyílt levél közügyben 

Mit tehet 

az állomás/ önök? 
Az _augusztus 1-i lapunkban megjelent „Csattanó pofonok _ 

. es az egyenruha tekintélye" című cikkre több hozzászólás 
er�ez_ett szerkesztöségünkbe. ön is tollat fogott tisztelt állo-
1;1asf".nok elvtárs, hogy védelmében érveket sorakoztasson fel 
es . reszletesen. �ifejtse azt, hogy G.J.F-nek, a június 25. eset 
egy1!' szemt�nuianak és a cikk szerzőjének nincs igaza. A vé
l�meny_nyllvai:ítása önnek kétségtelenül lelkiismereti köteles
s':'ge, h1sz�n iunius 25-én, a 434-es számú szernélyvonatnál tör
tentek szir_;hel�·e .Aszód . ál lomás volt, az a terület, amelynek 
Ön az _elso szamu gazdaJa, a lega\·atottabb ismerője. 

�zert . ragadiuk meg az alkalmat, hogy néhány fontosabb 
megJegyi;esére_ nyílt levélben válaszoljunk. Levelét így kezdi :  
„Aszód al!omas rezetői és dolgozói eddig úgy véltük, hogy a 
ll!aoy�r . Vasutas_b<!-� megjelenő cikkek is a fegyelem megszi
la,dzta.�at szolgal3a/o, ám ebben mélységesen csalódtunk" . • •  
mert, mint később kifejti : ,,a Csattanó pofonok című cikk nem 
felel meg a valóságnak." 

. Itt meg .kell jegyeznünk. hogy levelének aláírása után, 
�ny1latkozta!asainak, érveinek "bizonyítására még odaírta ezt 
1s : ,.az állomás 67 dolgozója nevében:' 

Kern akarunk moralizálni, de 67 olyan dolgozóra hivatkoz
ni, akilc nem lehettek szemtanúk, véleményünk szerint a vé
dekezésnek nem egészen korrekt módja. Ami pedig lapunk 
.,fegyelemszilárditó" cikkeit iileti, csalódása ellenére elmond
hatiuk, hogy továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a 
vasutasok közéleti érdeklődésének a közügyek iránt érzeti 
felelős�égükn�k_ a felkeltését, ezért � .,Csattanó pofonok"-hoz 
hasonlo, bíralo soroknak a jövőben is nyilvánosságot biz• 
tosítunk. 

c,Hunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embertár-
saink iránti közöny, a „nem láttunk semmit" szemlélet ká

ros következményeire. Nem állt szándékunkban - egy másik 
levél(ró, a, s-;intén aszódi K.J. kifejezésével élve - senkit „pel
lengerre allltani", hiszen erre nincs is szükség. 

Ön, aki 37 éve becsületesen dolgozik a vasútnál és 1950-töl 
az állomás vezetője, most sértődött, védekező álláspontra he
lyezkedett. Azt állítja, hogy csak az utasoktól szerzett tudo
mást a kalauznö megaláztatásáról, vagyis a csattanó pofonok
nak ön nem volt a szemmnúja. A vonatvezető közbelépését 
viszont már részletesen leírja, amiből arra következtetünk, 
hogy az állomáson történt rendkívüli eseményt egészen pon
tosan megfigyelte. Még azt is Látta, hogy a vonatvezető visz
szafut a mozdonyhoz, de ön közben semmit sem tett. Leve
lében ezután azt kérdezi, hogy mit kellett volna tennie, hiszen 
,,nem kidobólegé-nynek szerződött a vasúthoz". Ehhez szemre
hányóan még hozzáteszi : ,.miéTt nem kértek segítséget (a vo
natvezető vagy a kalauz) az állomástól . . .  ? A vonatvezetónek 
az lett volna a dolga - folytatja -, hogy az állomás/önöknek 
jelenti a tö1'ténteket. Akkor bizonyára tudtam volna, hogy· mi 
a kötelességem!" 

Mi is kérdezzük :  akkor mit tett volna, hiszen rendilr nem 
volt a közelben, a pofozkodó pedig menekült? 

vannak pillanatok, amikor nincs idő a jelentésekre. A csen-
des szemlélődés helyett azonnal cselekedni kell!  Ezt tette 

a vonatvezető és már őt is megelőzve egy ismeretlen utas, mert 
bizonyára tudták, hogy a szolgálatot teljesítő vasutas bántal
mazása hivatalos személy elleni erőszaknak minősül, amit tör
vényeink szigorúan büntetnek. A segítségnyújtás, a védekezés, 
a közösségellenes cselekedet megakadályozása pedig - a le
velében leírt véleményével ellentétben - nem önbíráskodás. 
Ellenkezőleg ! Mindannyiunk közös ügye, jogos magatartás i 
Nem akarunk senkit verekedésre biztatni, hiszen társadal
munktól idegen a „fogat-fogért", az „erőszakot erőszakkal 
megtorolni" szemlélet. De idegen a közöny és a „jobb ha nem 
avatkozom bele" felfogás pártolása is, mert a rend és a tör
vény megsértői ellen csak közös összefogással és segltőszán
dékkal küzdhetiink eredményesen. A verekedőket körülállók 
passzív szemlélődése sohasem lesz hatékony eszköz a védelem
re szorulók megmentésére. És néha arra is gondoljunk, hogy 
- amikor nincs rendőr a közelben - mi is kerülhetünk ha
sonló helyzetbe ! 

Mint leveléből kiderült, Aszód állomáson sajnos gyako
riak a verekedések, inzultusok. Annál inkább kell tehát ké
szülni a váratlan eseményekre, az állomás rendjének, az 
utasok biztonságának a védelmére. úgy hisszük, ezért vala
melyest az állomásfőnök is - mint az állomás első számú 
gazdája - felelős. 

Reméljük - ha ezt a gondolatot mind több vasutas ma
gáévá teszi - a jövőben kevesebb pofon csattan majd Aszód 
állomáson is. Kaszala Sándor 

örülök, ha erre járhatok. Per
sze, minden útnak van szép 
szakasza. Nézzen csak ki, 
amikor a Prahova völgyében 
haladunk! Ha lefelé néz, látja 
a folyót, amely sebesen fut le 
a Kárpátokról. Ha felfele te
kint, Siniana és Brassó hóval 
borított magas hegycsúcsaiban 
gyönyörködhet. 

És az embereit. . .  ? 
- Általában kedvesek, ud

variasak. Örülnek, ha a sajál 
nyelviikön szolítom meg öket. 
Jól beszélek cseh és lengyel 
nyelvükön szólítom meg 6ket. 
„eladni". Kicsit megy az orosz 
is. Németből most tettem 
nyelvvizsgát. 

Mennyi a munkaidő? 
- 44 órás munkahét a nor

ma. Nyáron a nagyobb for
galom megkívánja, hogy töb
bet dolgozzunk. Júniusban 123 
túlórám volt, máskor pedig 
hol több, hol kevesebb • . .  

- Mivel tölti el a szabad 
időt? 

- Ennek egy része a csa
ládé. Szeretek dolgozgatni a 
rákosszentmihályi kertemben. 
A másik fele a társadalmi 
munkáé, 

A fülkében fekszem ké
nyelmesen, amikor hallom, 
hogy felszállnak az új utasok. 
Vavriesek Istvánnak mind
egyik'iez van egy-egy ;ó 
szava , • •  

Kóhidy László 

AZ ÚTTÖRŐVASÚT 

FELHÍVÁSA 
FeJvétett hirdet a MA v. Széche• 

nYi-hegyi űtt.ör6vasút üzemfőnölt• 
sége az 1974. szeptember 18„án 
induló úttörövasutas �s postás 
tanfolyamra. Jelentkezhetnek a:.zok 
a Budapesten & környékén lakó 
tv., V. és VI. osztályos úttörők, 
akiknek a tanulmányi eredménye 
legalább négyes, és akiket erre 
a megtlsztelt'i feladatra az Iskola 
üttöröcsn.pata Jat"asol. A vasutas 
szülök gyermekei előnyben ré-
s.zesütnek. 

A felvétell lapokat kfvánsigra 
elküJdik. A felvétel idúpontja és 
helye : szeptember 9-t61 U-ig9 na• 
ponta 9-lf óráig az úttörővasút 
üzemfónöksé�n HíívöSvölgyben. 

Bővebb felvl!ágosftást üzemi 
telefonon az 5%-74/,-os, \"árosl te• 
lefonon pedig a 167-621-es si:ámoa 
adnak. 

Mindig az elsők között 
A megnöveke

dett nyári u tasfor
galom nagyobb 
feladatokat ró, 
több munkát hárít 
a Nyugati pálya
udvar műszaki ko-
csiszolgálatának 

brigádjaira. A 
szerelvények tisz
tasága nemcsak az 
utasok kényelmét. 
hanem az egészsé
gét is szolgálja. 
Ennek érdekében 
már nagyon sokat 
tett a Pátkai Béla 
vezette Novemb�t 
7 szocialista bri
gád. 

1960-tól, vagyis 
mióta a brigád 
megalakult, min
den évben elnyer
ték a szocialista !!. �W:\!ii;;,,''""" -4/é@>iffü.,.,,,,,M,,.-. 
címet; négy alka
lommal aranykc
szorús brlgádje'.
vényt, kétszer pe
dig a MAV Ki
váló Brigá'.l311 ki
tüntető címe: 1s 

megszere�ék. 
Munkájuk 9.z ál
landóan cs3kkc-nő 
takarítói lét;zám 
ellenére is eePd
ményes, ami a jó 
szervezésnek, a 
brigádtagok helyt
állásának és nem 
utolsósorban Pát
kai Béla brigádve
zető rá termettsé
gének köszönhető. 
Most, amikor 
nyugdíjazása előtt 
egy évvel ismét 
meglátogattuk őt 
munkahelyén, az 

elkötelezettség
ről, a munka Irán-

ti szeretetről be
szélt: 

- Már gyer-
mekkoromban 

kapcsolatba kerü!-
tem a vasúttal, 
1ne1"t édesapám 
szintén ott dolgo
zott. Sn azt val.. 
lom, hogy a mt 
munkánk csak úgy 
tehet erelményes, 
ha lelkiismerete
sen és pontosan 
végezzük. 

Pátkai Béla 1949-
ben került a vas
úthoz, és hamaro
san műszaki do!.. 
gozó lett. 1960-t5J 
a J\Tovember 7 szo
cialista brigád ve
zetője, aki a szo
cialista munka
versenyben min
dig kiemelkedő 
eredményeket ért 

el a 
között. 

legjobbak 

- A másfél év-
tized alatt 
mondotta - több· 
ször is hívtak re
zető beosztásba, 
más munkahelyre, 
én mégis azo1' 
között maradtam, 
akiknek a kocsik 
tisztántartása a 
feladatuk. Ml ;ió-
ban, Tosszban 
együtt voltunk. 
Olyan kollektíva 
a miénk, amely
ben mindenki szí
vesen dolgozik. 
Amikor a tiszta 
szerelvényeket és 
az utasok elégP.
dettségét látom, 
úgy érzem, hog11 
munkám nem voll 
hiábavaló . . •  

Besze Imre 
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A bolgár vasutak három évtizede 
1944. SZEPTEMBER 9-e: Bulgária felsza.

badulásának nap,a. Ezzel együtt az idén ii.n
neplik Bulgáriában az új;á.épült vasúti k-Oz• 
lekedes harmincadtk évfordulóját is. 

Három évtized a.Tatt Bulgária. az elaprózott 
mezógazdasági o_rszágból nagy agrár-Ipari 
komplexum.okkal rendelkező országgá fejlő
dött. Ezt a tejl6dést blzonyitja az is, hogy 
amig 30 évvel ezelőtt a petróleumlámpákat 
is importálta. ma már méltó partnere áru. 
forgalom tekintetében az összes kontinens 
több mint száz országának. 

A gazdasági élet ilyen emelkedéséhez -

miközben az évi 5-10, sőt 20 százalékos nö
vekedés már szinte megszokottá vált - nél
kii.lözhetetlen a korszer·ú, bizton.'lágos közle
kedés is. 

Az árufuvarozási volumen az eltelt 30 év 
ala.tt tizenegyszeresére. a személyszállítás pe. 
dig több mint hatszorosára nőtt. Ez az ered
mény többek között annak köszönhető, hogy 
széles körben bevezetté!e a Diesel- és a vil
lamosvontatást. 12 év alatt a. vasút a szá!lí. 
tások 78 százalékát az új vontatásra állitotta 
át. A villamosított vonalak hossza me11halad
ja az !OOO, az ötéves terv végéig pedig túl
szárnyalja az. 1500 kilométert. 

A BOLGAR DOLGOZOK növekvő anyagi 
és kulturális szii.kségletei, valamint a külföl
di turisták beáramtá.sa megköveteli, hogy na. 
gyobb figyelmet fordítsanak a vasúti szálU· 
tásokra. Ezzel kapcsolatos a bolgár vasutak 
komplex fejlesztési terve. A programban az 
első helyen a sebesség növelése, az utasel
tá.tás színvonalának emelése és a biztonsá
gos közlekedés fokozása szerepel. Ebben az 
évben Szófiától majdnem az összes kerületi 
,i.agyvárosig kényelmes expressz vonatok köz. 
Zekednek. amelyek sebessége eléri az órán
kénti 120 kilométert. Az utóbbi két évben az 
expresszvonatok átlagos közlekedési sebessé
ge 12 km/órával, a gyorsvonatoké 8 km/órá
val, a személyvonatoké pedig 4 km/óráeal 
nőtt. A hatodik ötéves terv utolsó négy évé. 
ben megoldották a személykocsik gyártásá
nak gondjait ts a Drjánovo városbeli „And
Tej Zsdanov" gyárban, ahol jól felszerelt 
poqgyászkocsika.t és büfékocsikat is gyárta
nak. 

A közlekedési minisztérium vezetősége, a 
sza'kszervezeti központi bizottság és a BDZ 
állami gazdasági vállalat (Bolgár Allamvas
utak) nagy gondot fordít arra, hogy növelje 
a kulturált kiszolgátá.s színvonalát és teljes 
mértékben biztbsltsák a népgazdaság fuvaro
zási kapacitását, valamint a vasutasok szociá. 
Zis eUátását, 

A Bolgár Kommunista Párt Központi Bi
:tottsága (1972. évi decemberi plénumán) ki. 
dolgozta és elfogadta a bolgár nép életszín
vonalának emelésére irányuló nemzeti prog
ramot. Ezzel kapcsolatosan a közlekedési mi
nisztérium és a szakszen-ezet központi bi.. 

zottsága közös plénumon fogadta el a fő szo-

ciális problémák megoldására irányuló komp
lex programot. amelynek alapján minden 
egyesülés és szolgálati hely kidolgozta saját 
tervét. Ez eredményesen ,avftja majd a vas
utasok szociális helyzetét. 

A vasút dolgozóinak már eddig is több 
mint 8000 vállalati lakást adtak át. A Bolgár 
Allamvasutak évente 6-7 millió !evát biz
tosít új lakások építésére. Kettöezernél több 
vasutas lakik korszerű munkásszáltá.son, a 
személyzetnek pedig 400 szobát rendeztek 
be, ahol naponta több mint 2000 ember pi
hen. Naponta száznál több étkezdében ebé
delhet a vasutasok 60 százaléka. Sokat fejlő
dött a vasúti egészségügyi szolgálat is. A na. 
gyobb csomópontokon sporttelepek úszóme
dencék állnak a dolgozó/e rendelke;ésére. Az 
elmúlt évben a vasutasok 40 százaléka ka
pott beutalást szanatóriumokba és szakszer
vezeti ii.dülökbe. 

Hamarosan befejezik az új szófiai vasúti 
pályaudvar monumentális felvételi épiileté
nek építését, amely éttermeivel. büféivel, in
formációs irodáival. a moziteremmel és az 
egyéb kiszolgáló helyiségekkel kiel.éqíti majd 
az utasok igényeit. Az állomás előtti téren 
háromszintes garázst építenek, ahol 1300 autó 
parkolhat majd. 

AZ EPITES és a korszerűsítés mellett a 
bolgár vasutasok nem feledkeztelc meg a 
munka termelékenységének a növeléséről 
sem. Ez volt a fő téma a márciusban tar
tott pártkongresszuson, a szakszervezeti köz
ponti bizottság, valamint a közlekgdési mi
nisztérium kollégiuma kiszélesített közös plé
numán, is. 

A munka termelékenységének a növelését 
szolgálja az is, hogy a kocsik gépesített g-e
nerális és közepes javítására nagy telepeket 
létesítenek. A dolgozók itt jobb körülmé-
nyek között, termelékenyebben végezhetik 
munkájukat. Ugyancsak ennek érdekében 
vezették _be a hosszú vontatási szakaszolcat, 
ahol a villamosmozdonyokat személyzete út
közben váltja egymást a Szófia-Burgasz kö
zötti vonalon. Ily módon hat mozdony meg
takarítása vált lehetővé. Ha a próbák sike
resek lesznek, ezt az új megoldást bevezetik 
az összes fővonalon. 

Egyre nagyobb teret hódít a konténeres 
és a rakodólapos fuvarozás Bulgá-riában is. 
Néhány hónappal ezelőtt üzembe helyezték 
az első konténerterminált Szófiában, amit 
folyamatosan követ a többi: Pteve-nnél, Plov
divban, Dímítrográdban, Gorna Orjahovicán, 
Várnában és más állomásokon. 

E HÁROM lVTIZEDBEN a bolgár 'L'llS· 
utasok nagy eredményeket értek el. Munká
juk nyomán olyan vasúti közlekedés szüle
tik, amely megfelel a korszerű követelmé
nyeknek, lehetővé teszi az áruk gyors, biz
tonságos és olcsó szállítását. 

Harmincadik jubileumi ünnepilk alkl:ilmá
ból eredményes munkájukhoz mi is gratu
lálunk. 

Levonták a zászlót 
AZ ÖNKÉNTES V ASÚTÉPÍTÓ 

Augusztus 23-án Biatorbá
'17yon, a Ságvári Endre ön
kéntes Építő Tábor zászlaját 
ünQepélyesen levonták. Szinte 
már hagyomány, hogy a diá
kok a nyá1i szünetben mun
kát vállalnak a nagy vasúti 
építkezéseken Is. Ez az év az 
építőtábor életében mégis 
premiernek számít, mert a 

MAV Budapesti Építési Fő
nökség KISZ-szervezete most 
első ízben vállalt védnöksé
get az építőtábor felett. 

S�rzódés a KISZ-KB-vaJ 

- Kinek a kezdeményezése 
-r,olt a védnökség? - kérde-
zem Szelei Ferenctől, a fő
nökség KISZ-titkárától. 

szőr megkötöttilk a KISZ Köz
ponti Sizottsággal a szerző
dést, majd hozzáláttunk a 
munkaprogram kidolgozásá
hoz. 

Közös programok 

A védnökség! szerződés 
megkötése milyen gyakorlati 
változást hozott a tábor éle
tében ? 

- Túlzás nélkii.l mondha
tom, hogy sokat - folytatja a 
KISZ-titkár. - Mint mondot
tam, munkaprogramot készí
tettünk, és a diákok mellé fia
tal műszaki vezetőket osztot
tunk be, mert a fiatalok köny
nyeb ben megértik egymást. 
KISZ-eseink társadalmi mun
kában elvállalták a tábor 
közműhálózatának a karban
tartását. Beosztottuk egymás 
között a víz- és a villanysze
relő ügyeletet. 

- Voltak-e közös kulturá
lis, illetve sport-programok? 

Természetesen voltak. 

TÁBORBAN 

- Milyen hatást gyakorolt 
ez a viszony a munkateljesít
ményre? 

- Az idei négy csoport 700 
tagja átlagosan 86 százalékos 
teljesítményt ért el. Ez három 
százalékkal több a tavalyinál ... 

Érdemes volt 

- Jövőre Is vállalják a véd
nökséget? 

- Igen. Úgy döntöttünk. 
hogy az idei tapasztalatok 
alapjá·n fejlesztjük a munka
programot, és a kidolgozását is 
hamarosan elkezdjük . . .  

Sándor 

NEMZETKÖZI PÉNZTÁROSOK A KÁNIKULÁBAN 

A nehéz körülmények között is áL'ták a rohamot 
A páratarta,lmában sokévi 

átlagot felülmúló augus.ltusi 
kámkula b a rossz júliusi idő
járás m:,v, augusztus második 
felére összpontosult az idegen
forgalom, s ez rátereli a fi

gyelmet a nemzetközi személy
pénztárosok munkájára. Ho
gyan, milyen körülmények kö
zött végzik nehéz feladatukat ?  

Cs�rcsits Józsefné, a Nyuga
ti pályaudvar pénztárfőnöke 
mondja :  

- Két éve. amikor a szocia
lista országok közötti forga
lomban rendszeresített „abla
kos" útievéllel szinte meghá
romswrozódott nemzetközi 
pénztárforgalmunk, gyorsan 
tenni kellett valamit a Nyuga
tiban. Ekkor rekesztették el a 
volt kultúrváróterem vé.<(�ben 
ezt az 5X6 méteres helyiséget, 
három 2X2 méteres fülkével. 
Ez a jelenlegi nemzetközi 
pénztár. Szükségmegoldás volt, 
gyorsan kellett cselekedni. 

A különben is szűk helyiség 
a bútor�attól még inkább ÖSZ· 
szeszűkült. A levegő fullasztó. 
A mennyezet alatt három kis 
ablak van ,nyitva, az utasellátó 
konyhájára. Innen kellene jön
nie a ievegőnek, helyette azon
ban csak gőz és ételszag :írad 
be. Valami kevés hűvöset 
mégis ad egy kis irodai ventll
látor. 

A lelkes társadalmi munká
járól is ismert Dózsa Gyórgy 
szocialista brigád tar;:jai 38-40 
fokos hősé.,:ben dolgoznak itt. 

Kint, a kiscsarnokban, a két 
pénztárfülke előtt 70-80 em
ber zsúfolódik, a sz.inte elvi
selhetetlen hőség miatt idege
sen, tG�elmetlenül. Havas La
josné és Gellén Lajosné van 
szolgálatban. Előttük nemzet
közi díjszabások, kilométer
mutatók, jegytömbök halmazá. 
Dollárban, má,·kában, koroná
ban, Jelben és más pénznemek
ben számolnak. Tanult, begya
korolt pénztárosok. A jelenlegi 
nyári csucsforgalomban egyik
másik ablaknál a 16 órás mun
kaidőben nem könnyű 500-600 
utast kiszolgálni a sokféle 
jeggyel, aminek jórésze „meg
írt'' jegy, átszállásokkal, kü
lönféle kedvezményelti.el. át
számítási kulcsokkal. Külön 
j egyíró nincs, ezért be kell 
zárni a pénztárnblakot és a 
hátsó térben ki kell állítani a 
jegyet. Ez néha csak 15-20 
perc, de gyakran fél vagy 
egész óra. Ezalatt a tömeg oda 
kint tii.relmetltm. 

Kik végzik ezt az idegtépő, · 
kemény munkát, amely állan
dó megfeszített figyelmet kí
ván? 

Havas Lajosné főintéző 
tisztképzőt végzett, 20 éve 
vasutas. Szalkai Gyuláné bri
gádvezető 26 éve szolgál. A 
pénztárzárlat miatti túlórát 
lecsúsztathatják. Egy-egy nem
zetközi pénztáros havi bevéte
le a Nyi,gatiban átlagosan 400 
ezer forint, ez jegyenként 112 
forint átlagnak felel meg. 

ESTE KILENCIG . . .  

A Keleti pályaudvaron a 
Nyugatiéhoz hasonló a helyzet. 
A pokoli hős,-g és az idegen
forgalmi csúcs napiaiban, itt 
még türelmetlenebbek az em-

berek a pénztárak és a felvi
lágosító iroda előtt. 

A nemzetközi pénztárban 
Tóth Istvánné személyében 
olyan dolgozót találunk, aki 32 
éve vasutas. 1945 óta szolgai a 
Keletiben. Ilyenkor nyáron 400 
ezer forint körüli a nemzetközi 
pénztárosok ha,vi bevételének 
átlaga ezen a pályaudvaron is. 

Egy jegyre 167 forint átlag jut. 
A keresettel általában elége
dettek, annál nagyobb a pa
nasz a létszámhiányra, ami 
miatt évről évre több gondjulc 
van. 

Petrák Béláné mondja: a 
Httngária körúton lakik, tehát 
15-20 percnyire munkahelyé
től, előző nap mégis este fél 
9-kor ért haza, holott munka
ideje 6 órakor letelt. És ez így 
megy majdnem minden nap, a 
sűrű helyettesítések, az elhú
zódó, nehéz zárlatok miatt. 

EZ MÁR A JÖVŐ 
Végezetül, a MAV közönség

szolgálati i1•odáját látogattuk 
meg a Népköztársaság útján. 

Itt is volt sorbanállás a ká
nikulai napokban, különösen 
augusztus 20-a előtt. A lég-
kondicionáló berendezéssel 
kellemesen szabályozott hő-
mérsékletű teremben azonban 
nem környékezte ájulás sem a 
pénztárosokat, sem a jegyért 
sorbanállókat. Annál kevésbé, 
mert itt egyszerre négy dolgo
zó szolgálja ki az utasokat, a 

munka tehát viszonylag köny-

nyebb,' mint a két nagy pálya
udvaron. Az augusztusi jegy
eladásról még nem állt rendel• 
kezésre adat, de fogalmat al
kothatunk róla, ha tudjuk, 
hogy a kisebb forgalmú négy 
nemzetközi pénztár júliusban 
1 millió 700 ezer Ft értékű je
gyet adott el. Egy nemzetközi 
pénztárosra körülbelül napi 
260 forint értékű átlagos jegy
eladás jutott, tehát lényegesen. 
több, mint akár a Keletiben, 
akár a Nyugatiban. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy itt 
túlnyomórészt nagy jegyeket 
váltanak az utasok, nem úgy 
mint a két pályaudvaron, ahol 
a jegyek többsége alacsonyabb 
árú, ezért kisebb is a belőle 
származó egy pénztárosra jutó 
napi bevéte1. A közönségszol
gálati irodai pénztárakban, az 

összehasonlíthatatlanul jobb 
munkakörülmények miatt 
aránylag kevesebb munkával, 
nagyobb bevételt émek el, 
mint a Keletiben és a Nyuga
tiban. Az eladott jegyek átlag
értéke viszont azt mutatja, 
hogy a két állomáson kétszer 
annyi utassal foglalkoznak, 
mint a Népköztársaság útján. 
A központi jegyirodában a ter
melékenyebb munkáért több 
bért is adnak. 

Ezt tudják a két nagy pálya. 
udvar pénztárosa! is, de nem 
elégedetlenkednek. Remélik 
azonban, hogy addig is, amíg 
munkakörülményeik javulnak, 
az ő munkájukat is anyagilag 
jobban megbecsülik. 

(Gergely-Szász) 

BARÁTI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL 

Üzembe helyézték a vonalkábelt 

Keszőhidegkúf és Dombóvár között 

A budapest-gyélcényesi 
vonal távközlési és biztosító
berendezési kábelének újabb 
szakasza készült el a nyár fo
lyamán Keszőhidegkút és 
Dombóvár között. Az építést 
és a szerelést nemzetközi 
munkamegosztással a cseh
szlovák Automatizace Zseliz
nici Dopravy vállalat végezte. 

Az 1Íj szakaszt augusztus 
22-én adták át a rendeltetésé
nek, a Dombóvár állomáson 
rendezett ünnepségen, ame
lyen a MA V képviseletében 
megjelent Urbán Sánrl01 
szakosztályvezető és dr. Pe
thes Imre, a vasúti főosztály 
pártbizottságának titkára. 
Csehszlovák részről Frantisek 
Hala, a budapesti kereskedel
mi kirendeltség vezetője és 
Alfred Zsalman, az AZSD ve
zérigazgatója vett részt az 
ünnepségen, Vaclav K�'ardá
val, az AZSD kábelépltő és 
szerelő üzemének igazgatójá
val együtt. 

Dr. Szabó Tibor, a pécsi 
vasútigazgatóság vezetője 
mondott irnnepi beszédet, 
méltatva az együttműködést, 
amely ezen a vonalon 1970-ben 
kezdődött a l\IA V és az AZSD 
között, de már előbb is gyü
mölcsöző volt a Karcag
Debrecen és a Budapest
Szob közötti kábelépitésnél, 
szerelésnél. 

Szavaira Alfred Zsalman 
vezérigazgató válaszolt, ki
emelve a magyar partner, a 

Budapesti Távközlési- és Biz
tosítóberendezési Építési Fő
nökség érdemét az előkészítő 
munkában, ami nélkül a Ke
szőhidegkút-Dombóvár kö
zötti szakasz ilyen gyorsan 
nem készülhetett volna el. 

Az AZSD dolgozói az ün
nepség után tovább folytatják 
a munkát, hogy a vasutasnap
ra tett vállalásuk értelmében 
november 7-re. Kaposvárig 
befejezzék az építést és a sze
relést. 

Fél év 11/11tt 700 rendezvény 

É'.énk kultur.í[s élet a szegedi Petőfi Sándor Múvelíídési Há.zblLn 

Szegeden, a Petőfi Sándor Csongrád megyei amatőr kép
Vasutas Művelődési Házban zömúvészek kiállításán. s a 
mintegy 700 rendezvényt és bemutatott 16 alkotás elnyer
próbát tartottak az első félév- te a közönség tetszését. 
ben. A legmozgalmasabb hó- A jubileumokról és a béke
nap május volt, a béke nonap- hónapról szólva ide kívánko
ja. zik, hogy a szimfónikus zene

A fúvószenekar zenés éb- kar is fennállásának 40. é!.1-
resztővel és más, az esemé- fordulójára készül, s májusban 
nyekhez kapcsolódó szereplé- a gyermeknap allrnlmából az 
sekkel járult hozzá a béke- Ifjú Gárda Nevelőotthonban 
hónap sikeréhez. Ugyanakkor adott nagysikerű műsort. 
a 25 éves képzőművészeti kör A Petőfi Sándor művelődési 
egy hétig tartó, mintegy 70 al- ház klubjaiban szintén moz
kotást bemutató kiállítást galmas, változatos az élet. 
rendezett. Az énekkar - amely Gyakori az író-olvasó-talál
fennállásának 85. évfordulójá- kozó, s az ifjúsági klúbok fó
ra készül - május 18-án a ruma is népszerűvé vált. Leg
Tisza Szálló hangversenyter- utóbb ennek keretében a sze_ 
méhen lépett fel, s műsorából gedi vasútigazgatóság vezetői 
a Magyar Rádió felvételt ké- a fiatalokkal tanácskoztak. A 
szített. Június 2-án minősítő társas tanfolyam másodszor is 
versenyen vett részt az ének- sikeresen zárult, ugyanakkor 
kar, s ez alkalommal is a már az Ifjúsági Akadémia negye
többször elnyert Aranykoszo- · dik előadássorozatának 200 
rús diploma kitüntetéséhez hallQatója volt. A minden 
méltóan szerepelt. igényt kielégítő könyvtár a 

A vasutasnapi készülődés je- szocialista brigádoknak nyúj
gyében a képzőművészeti kör tott igen sok segítséget. 

- Az alapgondolat, a javas
lat, metve a biztatás a főnök· 
ség gazdasági vezetőitől 
származik. Korábban ugyanis 
lCISZ-fiatftljaink az idősebb 
dolgozókkal együtt kommu
nista szombatokon és vasár
napokon több száz óra társa
dalmi munkát végeztek a tá
borban. Tavaly például segéd
keztek a tábor vízvezetékháló
zatának az építésében, elké
szítették a sátorok elhelyezési 
tervét, és még sok egyéb já
rulékos munkát. Ezek után, 
április 19-én - az Ifjúsá
gi parlamenten - Pék István, 
a főnökség igazgatója beszá
molójában javasolta a KI,SZ· 
szervezetnek a védnökségvál
lalás lehetőségét. Fiataljaink 
- mint ezt a tapasztalatok is 
igazolják - az akkori javas
latot megvalósították, Elő-

Létesítettünk egy 400 kötetes 
könyvtárat a táborban, !ls azt 
a fiatalok kezelték. A gazda
sági vezetőkkel knzösen a 
legjobban dolgozó diákokat el
-vittük autóbuszkirándulásra. 
Enne!\. a költségét részbeµ mi 
fizettük. Több labdarúgó
mérkőzést játszottunk, s még 
hosszan sorolhatnám a kiala
kult közösségi élet hasonló 
mozzanatait, a kisebb-nagyobb 
összejöveteleket, amelyek 
meghittebbé, szorosabbá tették 
a diákok és a vasutas fiata
lok közötti kapcsolatot. KISZ-fiaialok a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal építésénél május 31-én részt vett a (SZ) 
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Számvizsgáló bizottságok feladata 
a sportmozgalom ellenőrzésében 

A sporttevékenység irányí
tása az elmúlt években áilami 
feladattá vált. De ez semmi
vel sem csökkenti a szakszer
vezeti szervek szerepét, fele
lősségét a testnevelési és 
sportmozgalom céljainak ki
alakításában, a feladatok meg
oldásának segítésében és el
lenőrzésében. 

Mindebben fontos szerepük 
van a szakszervezeti szám
vizsgáló bizottságoknak is, 
amelyek feladata : a gazdasági 
-erőforrások eredményes fel
használását eUenőrizni és a 
helyes felhasználást előmozdí

van, amely az egyesü:et gaz
dálkodásának rendszeres ellen
őrzését teljesíti. Ezeknek mód
szertani útmutatáss:i.l, ajánlá
sokka,I kell segítséget nyújtani, 

Az alapszervezeti számvizs
gáló bizottsigok ellenőrző te
vékenysége a s9ortegye,cilet 
évi költségvet..¾-ériek felülvizs
gálatára, az évi beszámol5k 
értékelésére vonatkozik. Allást 
foglalnak a sportegyesületek 
gazdálkodására vonatkozólag, 
és java,;latokat tesznek a gaz
d:í.lkodás eredményesség2nek 
fejlesztésére. 

Az alapszervezet számvizs
gáló bizottságának - a dol
gozók véleményét is figyelem
be véve - fel kell mérnie a 
sporttevékenységgel kapcsola
tos követelmények gazdasági 
kihatásait. Ennek alapján te. 
gyenek ;avaslatot a vállalati 
rtszesedési alapból. a költség
vetési szerve/e sportcélú elő
irányz,:,,t�iból, valamint az 
alapszervezet tagdíjbevételei• 
ből a sportegyesii!et rés,ére 
m1ú;tandó támogatás össze,,ére. 
Kí.sérjék folyamatosan fiJye
lemmel a támogatások fi!hasz• 
nálás::it. 

tó javaslatokat előterjeszteni. ,-----------------------------
A számvizsgáló bizottságok te
vékenysége természetesen más 
akkor, ha a sporttevékenység 
szervezésével és lebonyolítá
sával maga a szakszervezeti 
alapszervezet foglalkozik, és 
más ak)<:or is, ha különálló el
számolású sportegyesület mű
ködik. 

0 

Azoknál az alapszervezetek
nél, amelyeknél a sporttevé
kenységet a szakszervezeti bi
zottság irányítja és hajtja 
végre, a sportgazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat teljes 
egészében az alapszervezet 
számvizsgáló bizottságának 
kell elvégeznie. Az ellenőrzés 
ilyen esetekben lényegében 
nem különbözik az egyéb el
lenőrzésektől. 

Törekedni kell arra, hogy 
az alapszervezetek évi költ
ségvetésében a testnevelési és 
sportcélú előirányzatok a doL
gozók igényeinek a legszéle
sebb körű kielégítésére irá
ttyuljanak, és arányban á!lja
ttak az egyéb szakszervezeti 
feladatok-ra előirányzott ösz
szegekkel. Az alapszervezeti 
sportmozgalomnak alapvetően 
a ~tömegsport fejlesztésére és 
kiszélesítésére kell irányulnia. 
Ezért észrevételezzék a szám
vizsgáló bizottságok az olyan 
felhasználásokat, amelyek 
csak szűkebb csoportok, eset
leg egyes d9lgozók különleges 
igényeinek kielégítését céloz-
zák. 

Gondoskodni kell a tömeg
sport különböző formáinak a 
népszerűsítését célzó rendezvé• 
nyelt anyagi feltételeinek a 
megteremtéséről. Különös fi
gyelmet kell fOTdít.atni a teTmé• 
szetjárás, a kirándulások, a tá
borozások és a dolgozók széles 
tömegeit vonzó egyéb sport• 
,-endezvények szervezésére. 

A tömegspar'bmozgalom fej
lesztését az üzemen belül mun
kahelyek közötti, vagy üzemek 
között' versenyek rendezésével 
célszerű előmozdítani, amelyek 
anyag;i fedezetét ugyancsak 
meg kell teremteni. A munkás
szállásokon lakó dolgozók 
sportolási lehetőségei érdeké
ben szükséges az ezt előmoz
dító sportrendezvények szerve
zéséről is gondoskodni. Meg 
kell teremteni a vállalati, hi
vatali üdülőkben pihenő dol
gozók sportolási lehetőségének 
anyag;i fedezetét is. 

A számvízsgáló bizottságok 
kísérjék figyelemmel a dolgo
zóknak a munkahelyi sportte
vékenységgel kapcsolatos véle. 
ményét, megnyilatkozásaikat, 
és ezekre figyelemmel alakít
sák ki a 5Portmunka tovább
fejlesztését és a hiányok meg
szüntetését célzó javaslataikat. 

A számvizsgáló bizottságok 
ellenőrző tevékenységének ki 
kell terjednie az elszámolási 
előírások és a takarékossági 
követelmények betartására. 
Vizsgálni kell, hogy a felmP.
rült költségek szükségszerűek 
voltak-e. Azok összege aránY
ba.n áll-e a sporttevékenysé� 
méreteivel és eredményeivel ?  

Azokon a munkahelyeken, 
ahol önálló elszámolású sport
egyesület működik, az alap
szervezet számvizsgáló b1wtt
ságán,ak kettős feladatot k�}I 
ellátnia. Egyik: a sportegy_esu
let számvizsgáló bizottságanak 
segítése. A m�sik :. a �zakszer
vezett bízottsag iranyitó mun
kájával gazdálkodásával kap
csolata; közvetlen ellenőrző te
vékenység. 

Az önálló gazdasági elszá
molású sportegyesületeknek 
.aját számvizsgáló bizottságuk 

A SZOLNOKI MÁV NYERTE 
A VASUTAS NYÁRI TOTÓ-KUPÁT 

A győzt-es csapa.t 

Az elmúlt évi gyenge sze
replése alapján . meglepetés
ként hatott a Swlnoki MAV 
labdarúgócsapatának c�oport
elsősége. Az első helyet - és 
az ezzel együttjáró ,.v.sautas 
nyári TOTÓ-kupát" - ,,lyan 
együttesek előtt szerezte rneg, 
mint az MVSC, a Cegléd é.s 
a Szegedi VSE. 

Az átigazolások során Ja 
képességű, tehetséges játéko· 
sok kerülte!< a csapathoz. Az 
elmúlt év tanulságai alapján 
Himmer István edző alapos 
szervező munkával készítette 
fel a csapatot, aminek ered
ményességét, a nyári kupa si
keres mérkőzései is bizonyít
ják. 

(Novák Károly felvétele) 

A vasutas nyári TOTÓ-ku
pát a Szolnoki MTE-Szolna
ki MAV helyi rangadó mérkő
zés kezdése előtt adták át. A 
kupát és a legjobb védőjáté
kosok díjait, valamint az első 
helyezéssel együ ttjáró érme
ket a Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság nevében Rédei 
Dezső, a Vasutasok Szakszer
vezetének kul túrnevelési és 
sportosztálya nevében pedig 
Kellner István adta át a győz
tes csapatnak. 

Gratulálunk a Szolnoki 
MAV labdarúgóinak, és kí
vánjuk, hogy a bajnokság so
rán is ilyen eredményesen 
szerepeljenek! 

K. I. 

ARANYÉREM GRENOBLE-BÓL 

A BVSC vívói helytálltak a világbajnokságon 

Július 17-27. között ren
dezték meg Grenoble-ban a 
vívó-világbajnokságot. A ma
gyar csapatban a BVSC több 
vívója is helyet kapott, s a 
legtöbbjük derekasan helyt
állt. 

B6bis Ildikó egyéni dön
tőben világbajnoki arany-

érmet nyert. 
A második helyet elért csa
patnak rajta kívül Maros 
Magda is tagja volt. Erdős 
Sándor párbajtőrben, Gere
vich Pál a kardcsapatban lett 
bronzérmes. Papp Jenö a fér
fi tőrcsapatban ötödik helye
zé!!,t ért el. 

A világbajnokságon nagy 
sikert elért versenyzőket 
szakszervezetünk elisme-

résben, jutalomban ré-
szesítette. 

Az elnökség nevében augusz
tus 15-én Gulyás János, szak
szervezetünk titkára köszön
tötte a versenyzőket, és átad
ta a jutalmakat. A verseny
zők fogadásán megjelent a 
Vívószövetség részéról Tábor 
István főtitkár, dr. Bay Béla 
szövetségi kapitány. 

A BVSC elnöksége nevében 
Molnár György, az egyesület 
elnöke értékelte a vívók ered
ményeit. 

A versenyzők nevébiin 
Bóbis Ildikó ígéretet tett; 

vivóink a jövőben is méltóan 
képviselik a vasutas színeket 
mind a hazai, mind a nemzet
közi mérkőzéseken. 

K. I. 

Ifjúsági karnevál 

A VIII. szegedi ifjúsági napok egyik legérdekesebb prog
ramját, az ifjúsági karnevált nemrégen tartották a Széche
nyi téren. A látványos felvonulást több mint ötvenezren tekin
tették meg. Képünkön a szegedi vasutas fiatalok „Csiga-biga 
Expressz" szerelvénye látható • 

Ifjú szakmunkások köszöntése 
a miskolci jármüjavítóban 

A miskolci járműjavítóban a közelmúltban ünnepélyesen 
köszöntötték azt a 78 sikeresen vizsgázott szakmunkást - la
katosokat, esztergályosol<at, hegesztőket, kovácsokat és villany
szerelőket -, akik tanulmányaik befejezése után a járműja
vító dolgozói !ette!�. 

Az ünnepségen a városi KISZ-bizottság titkárán kívül 
megjelentek az üzem gazdasági és társadalmi vezetői. A fia
talokat Apró Lajos, az üzem KISZ-bizottságának titkára üd
v:lzölte, majd Gedeon Béla főmérnök ismertette az üzem leg
fontosabb feladatait. Tájékoztatta � szakmunkásokat a mun
\<aversenyról és a szocialista brigádmozgalomról is. 

Képünkön a szakmunkások egy csoportja látható. 
(Viski János felvétele) 

TALÁLKOZÁS NYUGDÍJASOKKAL 

Szíves szóval, szeretettel . . .  
Az Utasellátó Vállalat 

Arany Jcínos utcai kultúrter
mében nyugdíjas találkozót 
tartottak. A vállalati szakszer
vezeti bizottság kezdeménye
zesere rendezett találkozón 
83-an vettek részt. 

A megjelentek előtt Tóth 
László főigazgató , ismertette a 
vállalat eredményeit, ,terveit, 

Tetten érték 
a foszfogatót 

Augusztus 2-án este Tóth 
Gyula, a miskolci vontatási 
főnökség mozdonyvezetője a 
9528-as számú vonattal Ózd 
állomásra érkezett. A moz
dony átvizsgálása után éppen 
vacsorázni készült, amikor 
észrevette, hogy a vonat első 
kocsijának ablakán át valaki 
villanyégőket dobál a szom
széd vágányra. Azonnal a 
kocsiba sietett, s ott egy húsz 
év körüli fiatalembert talált, 
aki éppen a kocsi égőit szed1e 
ki a foglalatból. A mozdony
vezető elől el akart futni, ezt 
azonban a mozdonybrigád 
másik két tagja - Balák 
András segédkezelő és Debrő
di Ferenc fűtő - megakadá
lyozta. A kocsifosztogató fia
talembert átadták az állomá
son szolgálatot teljesítő rendőr. 
nek. 

Az éber mozdonybrigádot a 
vontatási főnökség vezetői ju
talomra javasolták. 

Sepsi Gyula 

I..AKASCSERE 

Elcserélném egyszobás (eló
szobás, konyhás, kamrás, fürdő
szobás) zöldövezeti, 214 forint bé
rü, Zug1iget legszebb helyén fel.:::
vö komfortos lakásomat hasonló, 
de nem magaslati helyen levö 
budapesti lakásra, betegség miatt. 
Címe m :  Martényi Pál nyugdíjas, 
Bp, XII.. Remete u. 18. fszt. 3. 

- Két lakást adok ! Acs vasűt
állomáson levő 2 szoba - külön
bejáratú kis szoba - félkomfortos 
(angol WC, .vízvezeték, kert, 
baromfiudvar), valamint buda-
pesti utcai, 1 szoba, konyhás la
kásokat elcserélném budapesti 2 
szoba komfortosra. Az ácsi lakás 
külön cserélhetö kisebb lakásért ! 
Érdeklődni lehet : Béler Arpádné, 
Bp, vm\, Diószeghy Sámuel u. 1. 
u. 21/a. Telefon: 333-015. 

majd kérte a nyugdíjasokat, 
hogy tapasztalataikat bocsás
sák a vállalat rendelkezésére. 

A találkozón felvetődött egy 
nyugdíjasklub létrehozásának 
gondolata. A javaslatot öröm
mel fogadták, és már a hely
színen sokan felajánlották se
gítségüket, hogy a klub mi
előbb megindulhasson. 

A rendezvényen a Nyugati 
pályaudvar éttermének fel
szolgáló tanulói müködtek 
közre : kínálták a gazdag im
bisztálakat, italokat, feketét. 
A KISZ pedig virággal ked
veskedett a nyugdíjas nőknek, 
és minden megjelent nyugdí
jas átvette a szakszervezet 
ajándékát, ' egy-egy vásárlási 
utalványt. 

CIKK.Ül\X NYOMÁN : 

Lesz ivóvíz 
az őrházban 

Lapunk 14. számában „Csa
ládok víz nélkül" címmel kö
zöltük Major József levelét, 
amelyet Szár állomás 42. szá
mú őrházának lakói nevében 
írt. Dr. Telek János, a buda
pesti vasútigazgatóság helyet
tes vezetője cikkünkre az 
alábbi válaszlevelet küldte a 
42. számú őrház lakóinak : 
,,A Magyar Vasutasban meg
jelent panaszos levél tárgyát 
kivizsgáltam. Megállapítottam, 
hogy az igazgatóság az áLlo
más kútjának tisztítását elren
delte, ennek ellenére a lakó
őrházhoz tartozó kút vize -
amely ivásra alkalmatlan -
nem elégítheti ki az őrházban 
lakók vízigényét. Ebben az év
ben - hitelkeret hiányában -
a 42. számú őrházat ivóvízzel 
ellátni nem tudjuk. Az ott la
kó vasutas dolgozók vízellátá
sát csak a;: állomás Rex-szi
vatty,ís kútjának felújításával 
javíthatjuk. Erre a célra 197 5-

ben beruházási keretet bizto
sítunk, és a tervek szerint egy 
új kút létesítésével, vagy pedig 
az állomás Rex-típusú szivaty
tyúskútjára épített hidrofor
rendszer bővítésével a lakóőr
házat jó minőségű ivóvízzel 
látjuk el. Addig is kérjük szí
ves türelmüket." 

Lapzárta után 

Diesel-mozdony 

a múzeumvasúton 
A szombathelyi járműjavító 

KISZ-szervezete 1973-ban 
védnökséget vállalt a nagy. 
cen:.Ci múzeumvasút felett. 
Ennek keretében feiújították 
az üzem fiataljai a t eskeny 
nyomtávú D-mot. 953-as szá
mú D'esel-elektromos moz
donyt, és azt augusztus 20-án, 
az üzem KISZ- és szakszerve
zeti bizottsága által rendezett 
kirándulás során, ünnepélye
sen átadták a Széchenyi Mú
zeumvasútnak Fertőboz állo
máson. 

Az alkotmányünnepi kiriin
dulásra a szervezők gazdag 
programot készítettek. A ki
rándulás résztvevői többek 
között megtekintették a Széc
henyi emlé:,múzeumot, a 
sportpályán a Vasutas Kupa 
döntőjét és ke:Jeme& utazást 
tettek a négy kilóméter hosz
szú úttörővasúton. 

- FORUM. A dombóvári 
vasutas múvelödési házban 
augusztus 9-én nagysikerű fó
rumot rendeztek a csomópont 
fiataljai, amelyen kétszáz ér
deklődő vett részt. A kétórás 
beszélgetést Polgár Viktor, a 
Külügyminisztérium munka
társa vezette. A fórumon sok 
fiatal bizonyította bel. és kül
politikai tájékozottságát. 

- Véradás. Augusztus 15-en 
és 16-án eredményes véradó
napot rendezett a miskolci jár
műjavító vöröskeresztes szer
vezete. A hétszeresen kitünte
tett vöröskeresztes mintaszer
vezet ebben az évben rekor
dot ért el. Az üzem 296 dolgo
zója összesen 93 liter vért 
a'dott téritésmen tesen. 

- SZUPEREXPRESSZ. Be
fejezte próbaútját az első 
szovjet szuperexpresz, az ER-
200-as. Az új ·i:illanyvonat -
amely Moszkva és Leningrád 
között fog közlekedni - 14 
�•asúti kocsiból áll, és több 
mint 800 utast fogad be. Se
bessége óránként 200 kilomé
ter. A vasúti kocsikat légkon
dícionáló berendezésekkel és a 

repülőgépeken használatos 
mozgatható karosszékekkel 
látták el. 

- Korszerű rakodás. A 
MAHART csepeli szabadkikö
tőjében havonta , l l 0-120 
uszály és nyolc-kl!tmcezer 
vasúti kocsi ki-berakodását 
végzi el 190 rakodómunkás a 
kikötői gépi berendezések se
gítségével. A munkát ipari te
levízióval irányítják. 

- HALALOZAS, Papp István 
nyugalmazott felügyelő. az l\lVSC 
labdarűgö szakosztályának volt 
vezetöje 68 é'ves korában tragikus 
köztiszteletben álló, népszerű 11as
utast augusztus 16-án. a misk·•lct 
temetőben hozzátartozók, barátok 
és sportolók kísérték utolsó útj:\ra. 

Jl szerkesztőség 
üzeni 

Pál István, Sepsi Gyula, 
Ugly'ii Sándor Miskolc;  Sz�p 
Ferenc Szolnok ; Sziládi 3án
dor Szeged ; Csósza István Bu
dapest: leveleiket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Földi József Szolnok; Bog
nár Károly Tapolca ; leveleiket 
illetékes helyre továbbítottuk. 

- Tatabánya-alsó állomáson le
vő a+személyzeti szobás, komfor
tos., kertes lakásomat elcserélném 
2 és félszobás budapesti tanácsi 
vagy MAV-lakásért. :Érdelclődni 
tehet : 1:l-31 \•agy 13-31 üzemi 
vagy 138-4:17 városi telefonon, 
munkanapokon 9-17 óra között. Jutalom és elismerés 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztö bizottság 

Főszerkesztő : Gulyás Ján()s 
Felelős szerkesztő : Visi Ferenc 

Szerkesztöség : 
1068 Bpest, VI., Benczűr u. 41. 

Telefon városi 229-872 
üzemi 19-77 

Kiadja és terjeszti 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Budapest, VII., Rákóczi út 54. 
Tele.fon : 224-819 

Felelős kiadó : Gábor Márton 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 216-11 859. 
S7.ikra Lapnyomda 

a vasútépítő katonáknak 
Augusztus 20-án - két és 

fél nónappal a határidő �lőtt 
- befejezték R.a3ka vasútállo
más vágányhálózatának re
konstrukcióját. Az elért mun
kasikerekhez nagymértékben 
hozzájárult a bicskei honvéd
zászlóalj egyik százada. A ka
tonák a vasútépítókkel több 
kilométer vágányt fektettek le, 
s ehhez U5 köbméter földet 
kellett megmozgatniuk. 

A jó munka elismeréseként 

augusztus 28-án Tóth János 
vasútigazgató ünnepélyes ke
retek között pénzjutalomba 
részesítette a jól dolgozó kato
nákat, paranesnokolmt. A lak
tanya udvarán megtartott ün
nepségen jelen volt Gyarmati 
András alezredes, a zászlóalj 
parancsnoka. 

A jutalom kiosztása után 
baráti beszélgetés zárta az ün
nepséget. 

(séra) 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

VAS UTAS D O LG O Z Ó K ! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. 
kongresszusa tiszteletére, hazánk felsza
badulása 30. évfordulójának méltó meg
ünneplésére országszerte lendületes mun• 
kaverseny bontakozott ki. 

A vasutas szoclallsta brigádok, üzemek, 
szolgálati főnökségek dolgozói az elsők 
között jelentették be csatlakozásukat a 
SZOT, a Hazafias Népfront, a KISZ Köz
ponti Bizottsága felhívásához. Vállalták, 
hogy a kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny hatásaként jelentkező több
let szá!Htási igényeket időben és gazdasá
gosan kielégítik. Az év első nyolc hónap• 
jának eredményei azt bizonyítják, hogy a 
vasutas dolgozók állták szavukat: 5,1 mil
lió tonnával tőbb árut szállítottak, mint 
1973 azonos időszakában. 

az eddigi teljesítmények minden korábbit 
felülmúltak, a munka neheze még hátra 
van. A munkaverseny lendülete az év vé· 
ge felé, a kongresszus időpontjához köze
ledve, egyre fokozódik, a szállítási igény 
növekszik. A mezőgazdasági év is kedve· 
ző volt és a termés nagyobb része még az 
év hátralévő Időszakában kerül elszállí· 
tásra. Fl·gyelembe kell vennünk, hogy 
egy-két hónap múlva az időjárási körül
mények kedvezőtlenebbekké válnak. A 
biztonságos munka egyre nagyobb figyel
met, körültekintést és mindenekelőtt ala
pos felkészülést igényel. 

XXIIl. �VFOLY AM. 18. SZAM ARA: 70 FILL�R 1974. SZEPTEMBER 16. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a vasutas 

dolgozók mindig megértették az ország, a 
társadalom érdekelt és egységes szervezett 
erőként, példamutatóan élenjártak felada-

Ismerve néhány kulcsfontosságú mun
kakörben a nehéz létszámhelyzetet és 
egyéb akadályozó körülményeket, az ered
mények elismerésre méltóak, a vasutas 
dolgozók többségének becsületes helytál
lását, sok esetben szolgálati kötelességen 
túlmenő áldozatvállalását bizo11yítják. 

taik teljesítésében. 

A rekonstrukció 
első létesítménye 

A vasúti munkána.k, a vasutas dolgo
zók helytállásának társadalmi megbecsü
lését. sajnos, akadályozzák azok az ember
áldozatokkal k forgalmi zavarokkal járó 
balesetek, melyek néhány figyelmetlen 
dol,:-ozó mulasztásából bekövetkeztek. 

Külön Is szeretnénk kérni a vasutas 
szocialista brigádokat, hogy legyenek élen
járók a vasút előtt álló nehéz, de megold· 
ható feladatok végrehajtásában, a baleset
mentes mnnka végzésébe11. Lépjenek fel 
a lazaságok, fegyelmezetlenségek ellen. 
Tegyenek kezdeményezéseket, egészítsék 
ki kongresszusi vállalásai•kat a balesetek 
megelőzését szolgáló törekvésekkel. 

Bízunk abban, hogy mint a korábbi 
Új üzemi és szociális épületet adtak át Szon. bathelyen 

A szombathelyi csomóponton 
az a!.kotmány ünnepét meg
előzően adták át rendeltetésé
nek az új üzemi és szociális 
épületet. A pályaudvar felvé
teli épületével szemben, a 
vontatási főnökség szomszéd
&ágában 2-0,5 millió forint be
ruházásból épült fel a külső
leg szép, ötszintes, klinker
tégla borítású létesítmény. 
Benne kapott helyet a szom
bathelyi igazgatóság közpon
ti osztószertára, a vontatási 
főnökség villamosmúhelye és 
a 700 személyes öltöző, mos
dó. 

Osz;ntén reméljük, hogy a vezetők és 
beosztottak egyaránt levonták a szüksé• 
ges következtetéseket és mindeni meg
tesznek annak érdekében, hoey a vasúti 
munka becsületén esett csorbát kiküszö
böljük, hogy a vasutas dolgozók társa.dal-

években, a közös cél érdekében megértés
sel, közös összefogással úrrá leszünk a ne
hézségeken és balesetmentes munkával 
eleget tu1lunk tenni a népgazdaság vas
úttal szemben támasztott szállítási igé• 
nyeinek. 

SZABÓ ANTAL, 

' mi megbe<'siilését kiérdemeliük. 
a Vasutasok Szakszervezete főtitkára 

URBAN LAJOS, 
BizonyHásra bőven van lehetőség. Bár a Magyar Allamvasutak vezérigazgatója 

Mérsékeltebb teljesítmények augusztusban 

A 1\IAV Terrezó Intézet kol
lektívája, Takács András íó
tervező irányításával készítet
te el a létesítmény terveit. Az 
épületet a Vas megyei Tanácsi 
Spítőipari Vállalat építette fel, 
határidőn belül és a tervezett 
költségszinten. A kivitelezés
ben közreműködött az Orszá
gos Szakipari V állata.t, a Gép-

A vasút 29,7  millió utast és 10 millió 

617 ezer tonna árut szállított 
Augusztusban a vasút 29,7 

mi!!ió utast szállított, és ezzel 
tervét 100,3 százalékra telje
sítette. Az év eddig el,telt ide
je alatt 

a vasúton utazók száma 
237, 7 millió utas ,·olt, 

és Felconószerelö Vállalat, a ��'llely az elmúlt év azonos idő-
szombathelyi Távködő- és szakához k�pest csupán mint-
Biztosítóberendezési Építés,i egv 1 százalékos csökkené-snek 
Fónökség, valamint a szombat- feÍel meg. Lényegesen kedve-
helyi pályafenntartási főnök- zőbb az utas1dlom:Herben mért 
ség. személyszállítási telje�ítmény. 

A b th lyl t. ,- �k • ·ális lét ·t é · k amely mind a bázisidószakot. 
Az ÚJ. létesítmény átadási szom a e szer ar ono seg szoci es1 m nyene 

Únnepse·g· én me::i'elent Oros"'- déli szárnya mind a tervezettet - föle:! a 
� � távolsági utazások növekedése, 

mutatós"Zámoknál sajnos lénye
ges javulás nem tapasztalható. 
A személyszállító vonatok 
menetrendszerűségi mutatója 
például az elmúlt év azonos 
időszakához viszonyítva több 
mint 1 százalékkal romlott. 

Augusztusban a teherforga
lom sem volt za,·artalan. J,jl 
szemlélteti ezt, hogy 

a vasút 10 mlllió 617 ezer 
tonna árut szállított, ami a 
bázisidőszakhoz képest 0,5 
százalékos, a tervhez ké· 
pest mintegy 1 százalékos 

csökkenést mutat. 

vári László vezérigazgató- miatt - több mint 4 százalék- Az árutonna-kilométerben kf. 
he!yettes, Gulyás János, a lágítótestek gazdája lesz az A megváltozott munkakö- kal haladta meg. fejezett teljesítményi mutató -
vasutas-szakszer ,ezet titká- igazgatóság területén. rülmények és a szociális el- Jelentősen nőtt a nernzetkö- főleg a nemzetközi áruszáll -
ra, dr. Hon•áth Lajos, a szom- A két felső szinten levő 700 látás javulása minden bizony- zi utasforgalom, fől{ént a ki- tások növekedésének hatásá
bathelyi igazgatóság vezetői·e. 

személyes szociális rész a von- nyal kedvezően hat az itt dol- uta-zók tekintetében. Ennél a ra _ mind a terv-. mind a bá-
tatcisi főnökség dalgoz6inak gozók munkateljesítményére. mutatónál a bázisidőszakhoz zisidőszakot alaoul véve lé-

Auguszt Jánosnak, a szom- jobb ellátását szolgálja. A ré- Erre tett egyébként ígéretet vi52onyított emelkedés több nyegesen kedvezőbben alakult. bathelyi területi bizottság tit- gi kisméretű öltöző- mosdó- munkatársai nevében az épü- mint 100 százalékos. A belföldi áruforgalomban a 
kárának megnyitója után helyiségekben erre nem volt !etet átvevő Fix! i\1ikltls is. A személyszállító vonatos: csökkenés főleg a tégla- és 
Oroszníri László, mondott be- lehetőség. Szelei Teréz közlekedésére jellemzÖ egyéb cserép-, mész-, cementgyárt-
szédet. Egyebek között elmon- ,------------------------------------------, 

mányok, tűzifa-, valamint az 
dotta, hogy az épület átadását élőállat-küldeményeknél ta-

paszt,alhaf:ó. Ezeknél a külde-a szombathelyi csomópont 
AZ ELNo·· KSE' G NAPIRENDJE

"' 

N ményeknél a csökkenés mérté-esedékes rekonstrukciója első : ke eJéri, vagy meghaladja a 
lépésének kell tekinteni. Ezt 18-20 s-zázalékot. 
követően megépül az 1500 köb- Az áruszállítás különösen a 
méteres gázolajtároló, majd a A 

, t , • 't , l nemzetközi forgalomban volt 
több mint 100 esztendős von- vasu U'. ll onio �Uia ,na. erőteljes_ Az év eddig eltelt 
tatási főnökség korszerű kör- 'J N t:::J · idoozaka alatt 
zeti Diesel-teleppé történő 
átépítésére kerül sor. Korsze- Szakszervezetünk elnöksége 
ni, gyors és biztonságos szeptember 5-én ülést ta,·tott. 
üzemvitelt biztosítanak a Az e:ső napirendi pont kere
csomóponton. Ez elsősorban tében megvitatták az elnök
az utazóközönségnek és a ség munkaprogramját, mely az 
szállíttató partnereknek je- MSZMP Központi Bizottságá-
1 nak a munkás06Ztály társad.alent majd jobb kiszolgálást, de mi szerepe fejlesztéséről, hely-
megváltoznak. javulnak, az zetének további javításáról, 
ott dolgozó vasutasok munka- valamint a közmúve!ődé6 hely
körülményei is. zetéről és fejlesztéséről hozott 

határozatai megvalósítá6ának A vendégek nagy érdeklő- szakszervezeti feladal.ait tar
déssel járták végig az univáz talmazta. 

ják a figyelmet. A vállalá
sokban, az igazgatósági osztá
lyok és a szakosztályok érté
kelésében még ma sem szere
pei megfelelő súllyal. Az újí
tóknak. szakvéleményezöirne:, 
a versenyét a;: egyéb váUalá
soktól elkülönülve, s nem a 
munkaverseny szerves része
ként értékelik. 

a tranzit 17,6 százalékkal, 
az import 13,4 százalékkal, 
az export szállítások 6,7 
százalékkal emelkedtek. 

A-z augusztusi teljesítmények 
viszonylagos mérséklődése el
lenére a vasút eddigi áruszálli
tási téljesítménye 84,6 millió 
tonna, amely a bázisld5szak
nál 6,5 százalékkal, a tervezett-

né] is mintegy 6,1 százalékkal 
több. 

A vasúttal szemben támasz
tott fokozódó követelmények 
mellett az elmúlt hónapban a 
hálózaton igen feszült üzem
t:iteli helyzet alakult ki, ame:y 
az igények kielégítését is ne
hezítette. Mindezekhez hozzá
járultak a vonatkÖZlekedés 
bi-ztonságát veszélyeztető és a 
bekövetkezett balesetek, a ren
dező pályaudvarokon keletk-e
zett torlódások. amelyek gá
tolt:ík a-z áruforgalom zavar
talan lebonyolítását. Ezek kö
vetkezményeként augus-ztusban 
több fontos, a munka minősé
gére utaló műszaki-gazdasági 
mutató nem a kívánt mérték
ben alakult. Jól szemlélteti a 
feszült szállítási helyzetet, 
hogy 

a teh'erkocsi-torduló a bá
zisidószakhoz viszonyítva 

10 százalékkal romlott. 

A gépre vá.rások, vonatácsor
gások és belső forgalmú vonat
felosz.latások száma is szokat
lanul nagy volt, az utóbbi a 
megelőző hónap több mint há
romszorosára növekedett. 

Az augusztusban tapasztalt 
forgalmi zavarok és nehézsé
gek ellenére a vasutasok az éti 
nyolc hónapját alapul véve ;6 
munkát végeztek. A hátralévó 
idószak feladatainak fokozódá
sa azonban az eddigiek.né! is 
jobban igényli a dolgozók ös-z
szefogását, felelősségvállalá
sát. amelyek a fuvarozási igé
nyek teljes mértékű kielégí
tésének biztosításához szüksé
gesek. 

szerkezetű épületet. A régi. Az elnökség a munkaprogra-1889-ben épült szertár után ez mot elfogadta, majd a i/asút 
a modern, úgynevezett Salgó- újítómo-zgalmáról. az újítók és 
féle variálható állvánvrend- feltalálók IV. országos tanács
szerű, gépesíthető raktáregy- kozása határozataiból adódó 

ség nagy változást jelent a feladatokat magában foglaló 
benne dolgozók számára. A jelenté,;t vitatt.a meg. A köz-

Rámutatott a jelentés arra 
is, hogy az elutasító döntések 
tekintélyes S?.áma a helytelen 
szakvélemény miatt nem meg
alapozott. Emiatt sol, pana�z 
érkezik a szakszervezeti szer
vekhez. 1971. január l-től ez év 
aug�ztus l-ig a szakszer1.,ezet 
közgazdasági osztálya például 
147 esetben kezdeményezte az 
elut!lsitás felüli•izsgálatát. 
Ezek közül 55 iavaslatot elfo
gadtak bevezetésre. 

rületi bizottságok és a s-zak
szervezeti bizottságok ülésein 
rendszeresen értékelik az újí
tómozgalmat. Élve a kormány
rendeletben biztosított jogaik
kal, beszámoltatják a g.azda-.á
gi vezetőket a mozgalom ki
szélesítése érdekében tett in
tézkedéseikről. Arra azonban 
a jövőben közép- és alapszer
vezeteinknek is nagyobb gon
dot kell fo1·ditani, hogy a mun
kaverseny-vállalásokban, az 
igazgatóságok versenyének 
célkitűzéseiben, a kiváló cim 
elnyeréséért folyó ver,qenyben 
és a szocialista brigádolc vál
lalásainak értékelésénél az újí
tási tevékenység nagyobb sze
repet kapjon. A javaslatok 
gyorsabb. szakszerűbb elbírá
lása érdekében pedig szerez
zenek érvényt az elnökség ha
tározatának. mely a ,atkvélP
ményezők erkölcsi és anyagi 
elismerésére vonatkozik. 

Kommunista szombat Záhonyban 

z gazdasági osztálv jelentése 
anyagot korszerűen, az ige- megállapítja : annak ellenére. 
nyeknek megfelelően tudják hogu a beadott úiitási javas-

' tárolni és elosztani. latok szám.a emelkedett. nem 
beszélhetünk tömegmozgalomA villamosmúhelv a távlati ró!. A dol<;ozóknak ugyanis 

igényeket is kielégíti. Lehető- mindössze 4 százaléká nyújt be 
, vé teszi érintésvédelmi csoport újítási ja�-aslatokat. Kevés a 

életre hívását, amelynek majd mozgalomban a fizikai. a nő 
a vasúti villamos beren.dezé- éf; a fiatal dolgozók aránya. 
tSek biztonsáJos üzemeltetése. Az utób')i években az újítás:,k 
az érintésvédeJ..r.-j előirások több�'-�é• szocialista brigj:1-

tagok r.,újtották be. Mégsem 
feltételeinek a biztosítása lesz mondható el. hogy az újító
a feladata. Megalakul a M.4V mo-zgalom a munkaverseny 
második neonszerelő csoport- szerves része. bár a kiadott 
ia, amely a neonfeliratok, vi- 1 irányelvek erre is ráirányit-

Nem segítik a mozgaZ.,m 
szélesebb körú kibont:ikozását 
az újítók díjazásával kapcsola
tos vitái,. sem. mi�•el azok nagy 
része peres úton nyer elinté
zést. Az ilyen perek többsége 
e:kerülhető lenne, ha az elbí
rálók slaposabban tanulmá
nyoznák a hatályos Jogszabá
lyokat. és keresnék az újítók
kal a megegyezés lehetőségét. 

A s-zakszervezeti szervek fel
adataival kapcsolatban mell
állapítja a jelentés, hogy a te-

Az elnöl,.-,,éJ? a jelentést az 
elhang-zott észrevételekkel. ja
vaslatokkal együtt elfogadta 
Ui;yancsak elfogadta a ½ szá
zaléko3 Önkéntes Támogatási 
Alap egves segélyeinek emelé
séről készült előterjesztést. a 
Vasutasok S7�kszervezete, a 
1/2 mzalékos ÖTA és a vasuta,; 
társadalombiztosítás 1974. el�5 
félévi e-azdálkodásáról készült 
jelentést. 

Százhárom vagon árut rakott át 

450 társadalmi munkás 
Szokatlan különvonat érk-:,

zett szeptember 7-én. szom ha
ton reggel Záho-n yba. A sze
relvénv�n a debrecenl vasút
i.eazgatóság és a társszerv�·: 
450 munkatársa utazott. akik 
vállalták. hogy ezt a napot 
vagonátrakással töltik. A vas
utas szakszervezet terO!e•i t · -
zotts.:\e;ának dolgozói is ré-,t 
vettek a munkában. 

A kommunista szomb�ton 
103 széles nyomtávú szor,et 
kocsi tartalmát .  rakták át több 

mint 200 magyar rogonb-i; 
Pakoltak hűtós-zekrén}·t. italt, 
me!(!(vkomoótot. tőze!(et és 
más egvéb árut is. A gyors 
átrakás következtében a l 03 
szoviet kocsi hamarább me• 
hetett vissza a forgalomba. a 
ha-zal címzettek pedi!( két 
naPoal korábban k„phattá,Jc 
meg árujukat. A né� százöt.; 
ven társ3dalmi munkás körül.: 
belül 2000 tonna súlvú. több 
tízmillió forint értékű árut 
mo-zga tolt meg. 



! 

Mit kell tudni a szakszervezeti 

tagkönyvcseréröl ? 
A SZOT elnöksége 1973. 

novemberi határozata 
alapján a szakszervezeti moz
galom területén 197 5 elején 
tagkönyvcserére kerül sor. Ez 
azt jelenti, hogy minden ér
vényben levő tagkönyv ér
vényessége lejár és minden 
szakszervezeti tag új tagsági 
könyvet kap. 

A tagkönyvcsere előkészíté
se és lebonyolítása fontos po
litikai és szervezési feladat. 
Az előkészítő munka során 
erősíteni kell a bizalom légkö
rét. a választott testületek és 
a tagság között. Alapszerveze
teink használják fel ezt az al
kalmat a dolgozókkal való 
-szorosabb kapcsolatok erősíté
sére, a szervezettség javításá
ra. 

A tagkönyvcsere széles kö
rű felvilágosító, nevelő mun
kát igényel a tisztségviselők 
részéről is. Rá kell mutatni, 
hogy a szakszervezethez va
ló tartozás nemcsak jogokat, 
hanem kötelezettségeket is 
jelent. A szak$zervezeti tagság 
a szocialista társadalom építé
sében való aktív részvételt, a 
művelődést a munkahelyen és 
magánéletben, a szocialista 
együttélés szabályainak be
tartását jelenti. 

bizottság tagjaiból alakult 
operatív bizottság végzi, 
amelynek vezetője a szakszer
vezeti bizottság titkára. A 
tagságtól bekérik a tagköny
veket és egyeztetik a tagnyil
vántartással. Ha szükséges, 
helyesbítik a tagkönyvben le
vő adatokat. Ilyen adatválto
zás lehet a dolgozó foglalko
zásában, családi állapotában, 
lakhely stb. Egyben ellenőr
zik a tagdíjfizetés pontossá
gát, mert az új tagsági könyv 
kiadása csak rendezett tag
díjfizetés alapján történhet. 

A bizottság a tagkönyv-
cserével kapcsolatos vi

t-ás kérdéseket - jellegüktől 
függően - saját hatáskörben 
oldja meg, Az alapszabály 27. 
b. pontja szerint a sz!lk�zer
vezeti bizottságnak joga var 
ahhoz, hogy 6 hónapon b�•ill.i 
tagdíjelmaradás rendezéséhez 
engedélyt adjon. 

A bizottság tevékenysége a 
tagkönyvcsere teljes lezárá
sáig tart. Irányítja a tag
könyvcserével kapcsolatos tar
talmi, politikai, szerve�eti és 
adminisztratív munkát, és 
dönt azokban a vitás ügyek
ben, amelyek felmerülnek. 

Az új szakszervezeti könyv 
12 évre szól és a SZOT hatáJ\1 indenütt arra kell tőre- rozata alapján a szakszerneze-kedni, hogy a tagkönyv- ti tagok térítésmentesen kapcsere eredményes lebonyolítá- ják meg. A tagsági könyv tarsa a tisztségviselők és tagság talmazza a szakszervezetek közötti szorosabb tömegkap- XXII. kongresszusár elfogacsolat megvalósulását ered.mé- dott alapszabály rövid kivonanyezze. A tisztségviselők a ,be- tát, amely a szakszervezeti szélgetések során bátran ér- ta�ok jogait és kötelességeit velhetnek a szakszervezeti 

mozgalomban elért eredmé- rögzíti.
.. • • 

nyekkel, de nem kell elhall- _ Az. UJ ta�agí k�nyT • s:ze

gatniok gondjainkat, problé- mélyi adatokkal �s bovult, 
máinkat sem. Tájékoztassák a például . a leán}'.�on né". is 
tagságot a Vasutasok Szak- ?ejegyz1;sre ker� �alanunt a 
szervezete VIII. kongres:szusa Jelenlegi ta�ság1 konY::' sor
határozatainak végrehajtásá- �zárna. �1'.1el1'._nek ;ila�J.an . . az 
ról, továbbá arról, hogy hol uj tagsagi konyvet kiallit1ák. 
tartunk a IV. rtéves terv cél-
ki túzéseinek megvalósításá
ban. 

A bizalmiak és aktivisták 
készüljenek fel, hogy a dolgo
zók kérdéseire reális válaszo
kat tudjanak adni. Mutassa
nak rá, hogy a szakszervezeti 
munka hatékonysága nemcsak 
a, választott testületeken, ha• 
nem a.z egyes szakszervezeti 
tag hozzáállásán, munkáján, a 
taggyűlésen, a termelési ta
nácskozáson való aktív fel
lépésen is múlil:. 

A tagsági könyvek cseréje, 
a tagsági könyvek felülvizsgá
latával kezdődik. A felül
vizsgálást a szakszervezeti 

Tagsági könyvünk a szak
szervezethez -,,i½ tarto

zás okmány&. Oly'llt doku
mentum. amely visszamenőlele'. 
is igazolja a szociafü1 a cé
lokért folytatott harcot. 
Ugyancsak igazolja a szak
szervezeti ta,i jogat, amely a 
s:i:akszervezeti tag-,ag i<!ejének 
növekedésével arányosan bő
vül. De ugyanakk,>r kötelez 
is mindarra, amit al alapsza
bály előír. Az új tagll.önyvek 
kiadása a régi ktekönvvek 
e�idei•i visszaadá ;-í.val t':irté
nik 1975. januárban 

K. L 

Képzőművészeti kiáJlítás 
A DEBRECENI JÁR MŰJAVÍTÓ 

MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN 

A debreceni tiasútigazgató
,á,g dolgozói között sokan fog-
11alkoznak festészettel, szobrá
szatt.al és grafikával. Ennek a 
felismerése indította a vezető
ket már tavaly arra az elhatá
rozásra hogy a vasutas-szak
szervez� területi bizottságával 
közösen széles körű propagan
dát indft..<>a.nak annak érdeké
ben, hogv a képzőművészeti 
élet előbbre lépjen. lgy a leg
utóbbi nyfregyházi bemutatko
µs után a járműjavító gazda
llági 65 társadalmi szerveinek 
vezetói hirdettek pályázatot az 
ott d->lgo·;,ó amatőr képzőművé_ 
szek részére. A kamaratárlat 
tgarolja a vezetők célkitűzéseit. 

A művek elbírálásánál nyil
rin számításba kellett venni a 
ltiállitás amatőr jellegét, ami 
azonban korántsem jelentette 
azt hogy egy-egy bemutatott 

'rn<Í nem érheti el a hivatásos 
lrépzómúvészek alkotásainak 
ért.ékét, hiszen a nemes értel
rnd atruotőrködés, a bobby 
nemegyszei vált már nagy 
művészek kibontakozásának 
első állomásává. 

A tárlat fődíját Makai Gyula 
kapta, aki sikeres portré�val 
:rnár több üzemi tárlaton iga
zolta kivételes tehetségét. A 
Jtisplasztiltn kategóriában Siket 
Antal összmt•nkássága emelke
dett ki. Tavaly bemutatott 
anyagát ez alkalomma! inkább 
virtu,iz irányban feJlesztette 
tovább, s kibővítette elvonttá 

stifü.á.l't vasmunkákkal !s. Mély 
gondolatckat bizonyított Dózsa 
feje, .;s az anyaságot jelképező 
Madonná;a. 

A· fest.éFzeti anyag - Makai 
munkáinak kivételével - nem 
emel.kedeti túl a csupán ke:lv
telés, a megörökítés egyéni 
örömét keresŐ amatőrködésen, 
bár Vargcr. Lajos, Sáfár La.jos, 
Hornáth Gyula és Kapusi La.
;os témavruasztásaikkal igazol
ták a nagyüzemi élethez való 
érzelmi kötődésüket. 

Az ötvö�ök műveiről leolvaS"
ható vo!t, hogy az anyag és az 
a szerszám. amellyel dolg:>z
nak:, hivatalos munkájukból 
jól'smert. s beidegzett náluk a 
kalapácsfogás, a szerszám
készítés valamennyi változata. 
A Pr4m Zoltán vezette ötvös
szak.kör, magas színvonalú és 
munkaigényes kalapált és zo
mánc:nott falitálakat, dobozo
kat, s, elencéket és egyéb dísz
tárgvakat sorakoztatott fel. A 
fémek míívészi megmunkálása, 
az anyagszerúség céltudatos 
kihasználása Joggal keltette fel 
a kritika figyelmét. A Fazola 
Hen'"ik szocialista brigád pedig 
többrészes ülőgarnitúrájával 
szenett díjat. 

A k1állftás összképe a debre
ceni járműjavitó dolgozóinak 
a művészetek iránti érdeklődé
sét, szerPtetét s az alkotó 
munka nemes örömeit tük· 
rözte. 

Dr. Tóth Ervin 

MAGYAR VASUTAS 

TU D O S ÍTÓ I N K Í RJÁK 

A kongresszusi verseny élenjáróf 

megbecsülést vívnak ki maguknak' 
Lapunk tudósítói, levelezői 

továbbra is rendszeresen kül
dik beszámolóikat a vasúti 
üzemekben, szolgálati helye
ken országszerte kibontakozott 
és egyre élénkülő, kongresz
szusi munkaversenyről. Ennek 
a nemes küzdelemnek a jelen
tőségét, a versenyben részve
vők erkölcsi rangjának elis
merését jól érzékelteti példá
ul, hogy Szegedi Nándor vas
útigazgató, a debreceni igaz
gatóság vezetője is tollat raga
dott, s szerkesztőségünkhöz 
küldött levelében így méltat
ja a kongresszusi és felszaba
dulási munkaversenyben ki
tünt MAV-Volán komplexbri
gádokat: 

.,Meggyőződéssel írhatom, 
hogy az igazgatóságunk terü
letén dolgozó komplexbrigá
dok igen tevékeny segítői az 
előttünk álló szállítási felada
toknak. Helytállásuk, sok 
esetben önzetlen fáradozásuk 
nyomán kiemelkedő munkasi
kerek születnek:, s a terveink 
valóraváltására irányuló kong
resszusi felajánlásaik teljesíté
séért megérdemlik a nyilvános 
elismerést . . .  " 

Önmagukat múlják felül 

A vasútigazgató megemlíti 
levelében, hogy a MÁV-Volán 
komplex:brigádmozgalom esz
méje 11 évvel ezelőtt Török
szentmiklós állomásról indult 
el. de ezzel kapcsolatban már 
Halmos Sándor tudósításából 
idézünic : 

„Törökszentmiklós állomás 
MÁV-Volán komplexbrigádja 
a megalalculás óta eltelt évelc 
során többször ért el kima
gasló eredményt, de a XI. 

pártkongresszus és a hazánk 
felszabadulásának 30. é1•for
dulója tiszteletére tett vállalá
sok teljesítésével minden ko
rábbi eredményüket túlszár
nyaljálc a brigádtagok. Elha
tározták többek között, hogy 
a kocsiforduló időt, valamint 
az idegen kocsik tartózkodási 

Sátoraljaújhelyen hasonló 
vállalás teljesítésében tünt ki 
az állomás forgalmi brigádja, 
amely hozzásegítette ennek az 
állomásnak a közösségét ah
hoz, hogy az igazgatósági szol
gálati helyek között a másodilc 
helvezést. vele a jutalomként 
járó 30 OOO forintot elnyerje." 

Salgótarján és Kisterenve 
állomások szocialista brlgád
jait szintén megalapozott ér
vekkel alátámasztva dícséri 
Szűcs Ferenc a kongresszusi 
munkaversenyben elért ered
mények alapján. 

Rö-\-idült 

a kocsitartózkodás 

Felnémet állomásról Tóth 
Jánosné raktárnok küldött 
részletes beszámolót- Megírja 
levelében, hogy az állomás 
szocialista brigádjának a kong
resszusi munkaversenyben ed
dig elért eredményeit az au
gusztus 12-én megtartott érte
ke«leten vették számba, s a 
vállalások teljesítése minden 
tekintetben kimagasló. Lénye
gesen rövidült a kocsitartóz
kodás, nőtt az elszállított áruk 
mennyisége, ezenkívül az ál
lomás csinosítására, parkosítá
sára 40 óra társadalmi munkát 
fordítottak a brigádtagok. A 
parkosításhoz felhasznált 
anyagokat, virágokat, dísz
cserjéket saját pénzükön vá
sárolták meg a vasutasok. 

Bódogh Mihály tudósítása 
körvonalazta Dombóvár cso
mópont dolgozóinak kongresz
szusi versenyvállalását. amely 
a Kiváló Csomópont kitüntető 
cím elnyerését, illetve megtar
tását célozza, majd így folyta
tódik a levél : 

E közösség tagjai a személy
szállító vonatok menetrend 
szerinti indítását 97,2 száza
lékra, ugyanezt a tehervona
tok esetében 57 százalékra vál
lalták. Ezzel szemben a sze
mélyszállító vonatok 98.18 
százalékát, illetve a tehervo
natok 62,24 százalékát indítot
ták menetrend szerint. Ezen 
túlmenően a leadási kocsik 
beállítási Idejének csökkenté
sére tett vállalásukat is 5 szá
zalékkal túlteljesítették a Pe
tőfi brigád tagjai, azzal együtt, 
hogy a feladási kocsik gyors 
továbbítására irányuló fel
ajánlásuk teljesítésében 
ucyancsak remekeltek. Az ef
féle munkasikerek, az ilyen 
összhangban dolgozó brigádok 
nagy mértékben hozzásegíthe
tik a pécsi vasútigazgatóságot 
a legutóbb elnyert vándor
zászló megtartásához" - írja 
a tudósító. 

„A tiszta, virágos 
Miskolcért!" 

A Behán Rózsa leveléből ide 
kívánkozó érdekes hírrel zár
juk összefoglalónkat : 

,,l\1iskolc-Gömöri pályaud
var szocialista brigádjai pót
felajánlásokkal egészítették ki 
kongresszusi vállalásaikat, va
gyis Miskolc város felszabadu
lása 30. évfordulójának 
tiszteletére részt vesznek „A 
tiszta, virágos Miskolcért!" 
mozgalomban. Vállalták a 
szolgálati helyek és azok kör
nyékének parkosítását, a ra
kodóterek rendszeres takarí
tását. A szocialista brigádve
zetők mindezen túlmenő vál
lalása az, hogy szoros együtt
működést alakítanak ki a tár
sadalmi és mozgalmi szervek
kel, valamint a városi operat!v 
bizottsággal, a közösen meg
oldandó társadalmi feladatok 
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Pályaválasztás 

- Tfz év múlva már nem. 
lesz gőzmozdony. 
- Én akkor is gőzmozdony-. 
vezető leszek! 

© 

© 

(Gerse J..ásiló raJza) 

Sínhasznosítás vonatérkezésíg 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Tiszta vendégszobák 
Utazásaim során már töb� 

alkalommal Igénybe vettem 
Szeged Siófok, Miskolc-Tiszai 
pályaudvar, Keszthely, Békés
csaba, Szombathely, Sátoral;ia
újhely, Nyíregyháza, Füzes
abony és Székesfehérnár � 
mások vendégszobáit. Öröm
mel állapítottam meg, hogy a 
szobák tiszták, modernek. a 
vendéget pedig udvariasan fo
gadják. A felsorolt állomások 
utasellátó éttermeiről is a di-, 
cséret hangján szólhatok. 

Farkas Béla 

.,A kiemelkedő eredmények 
elérése valamennyi szolgálati 
ág dolgozóinak, brigádtagjai
nak érdeme, közülük mégis ki 
kell emelni az állomás Petőfi 
Sándor szocialista brigádját. elvégzése érdekében." 

idejét tovább csökkentik. A -----------------------------------------munka helyes szervezésével 

Kaposvár 

már ott tartanak, hogy a bá
zis időszakhoz képest 20 szá
zalékkal kevesebb árut raknak 
ki a vagonokból a földre. Ez
zel is jelent&; összegű munka
bért, illetve tetemes nagyság
rendű munkaerőt takarítanak 
meg." 

A munkáról - fel el ős ségtud aff a I 
A kongresszusi vállalások teljesítését értékelték Szeged állomáson 

Szúcs Ferenc vizsgáló főka
lauz, lapunk egyik „legaktí
vabb" tudósítója is lépten
nyomon tapasztalja a kong
resszusi munkaverseny nyo
mán születő eredményeket, s 
ezekről legutóbb így számolt 
be: 

,,A budapesti vasútigazgat6-
ság kereskedelmi osztályának 
tíz szocialista brigádja 1 166 
óra társadalmi munkát vállalt 
annak érdekében, hogy Buda
pest-Józsefváros állomáson 
közreműködjenek az érkező, 
illetve elküldésre váró áruk 
ki és berakásában. Ezenkívül a 
Széchenyi István brigád 6 tag
ja a Keleti pályaudvar kör
nyékének takarításában vett 
részt, miközben 60 mázsa ócs
kavasat gyűjtöttek. 

Egyre gyakoribb jelenség az 
üzemekben. munkahelyeken, 
hogy a swcialista brigádok 
vezetői - együtt a gazdasági, 
a párt- és a tömegszervezeti 
vezetókkel tanácskozásra 
gyűlnek össze, hogy értékel
jék az elmúlt hónapok terv
teljesítését és meghatározzák 
a következő időszak feladatait. 
!gy történt ez a közelmúlt
ban Szeged, állomáson is. A 
szocialista brigádok vezetői 
tájékoztatást kaptak Budai 
Sándor állomásfőnök-rely0'

testől arról. hogy az állomás 
hogyan teljesítette tervfel
adatait. A szocialista brigád
vezetők pedig nem kis 1: :isz
kesée;,rnl adhattak számot a 
felszabadulás 30. évford\'ló'á
ra és a XI. pártkongresszus 

tiszteletére kibontakozott 
munkaversenyben elért ered
ményekről. 

Budai Sándor elismer5ssel 
szólt arról. hogy az első ·�1év
ben közel 34 ezer kocsival 
többet mozgattak meg. mh( 
1973 hasonló időszakában. A-,. 
áruszállítási tervet Jóval túl
teljesítették. Ennek ellenére 
gondjaik is vannak. 714 te
hervonatot p�ldáttl gépre vá
rás miatt csak késve tudtak 
indítani. 

A brigádvállalások között 
szerepel a kulturált utazás 
feltételeinek biztosítás l is. 
Ide tartozik az utazóközi.nség 
előzékeny kiszolgálása, a rend 
és a tisztaság biztosítása. Ez 
utóbbi egy öree; épületben 
nem könnyű feladat. Ezért 
határozták el a szocialista -------------------------, brigádok és a KISZ-tagság, 
hogy segítséeet nyújtanak a 
vezetésnek. Ez évben már há
rom alkalommal szer-veztek 
kommunista vasárnapot. 
Mind.három a11'"1ammal az ál
lomás takarításán. csinosftá
sán fáradoztak. 

Egy tárlat után 

Szekfű János alkotó munklisságliríil 
Szegeden nemcsak a vasu- szethez vezető út a város kép

tasok ismerik Szekfű János zóművészei előtt, 
festőt. ha.nem a város kéoző- EJ.mondhatjuk, hogy 57--e
művészetét kedvelő és tiszte- den az eltelt 30 év alatt pe7JS
lő lakosai is . .,Ha késik is a ta- gő művémeti élet fejlódött ki. 
oasz. azért nem marad el r�- Ez jellemző a vasutas szak
ha. Színei. formát előbb-utóbb • szecvezet által támogatott. s a 
kibomlanak és hirdetik az Szőke Győző, valamint Szekfű 
élet díad.o.lát." János által vezetett vasutas 

Juhász Gyula költőnk e sza- képzőművész-körre is. A fej
vaival kezdte sorait az 1945- lődést. a szorgos munkát bi-
1958. évi szegedi képzórnűvé- zonv!tják a képzőművészeti 
szek kiállításáról szóló és a vá- kiállításokról évről évre ki
rosi tanács művelődési osztá• adott tájékoztató kiadványok. 
lya által kiadott �jékoztat:6, Most. sok év múltán. a a Már el?� a kiadvanyban t? vasutasnap és a sze!(ed! ünmegtalal mk a v:asutas Sze)d'u neni hetek alka•lmából rendeJános festményet ,.A Tisza zett önálló kiállítás is bi.zoSzegednél az ú; híddal". Ez nyitotta Szekfű János kiemelés a többi fes!'ménv h'rdette, kedő képzőművészeti alkotóhogy 1944. oktober 1 1 -én Sze- készségét 1?eden Is meitnyílt a szabad 
életet tükröző, alkotó művé- Sziládi Sándor 

Néhány szocialista brigád 
tevékenvsége külön is emlí
tést érdemel A „Barátság" 
origád a nagycsarnok és az 
utasterek takarításánál 4�1es
kedett. Két alkalommal tel�es 
na,rzytakarítást végeztek. Ezért 
a munkáért az elmúlt évek
ben egy ktsz 12 ezer forintot 
kért. A „Munkácsy" szocialis
ta brigád az I-es számú őr
hely szociális helyiségeinek 
kialakításá..,á� vállalta a Du
kai munkák elvé.�ését. Válla
lásukat folvamatosan teliesí
tik. A „Rózsa Ferenc" szocia
lista brigád az áHomás éoüle
te előtti peron vasszerkezetét 
előbb me�tiS"'+ílotta. maid h
festette. A „Táncsics" szocia
H-o+� brl<tád a sz,it,,inté'f'i 'ót&
kok ideién tál"Sadalmi munká
ban váHalta az utastáj<,kozta-

tást. amire a mee;növekedett 
forga,lom miatt nagy szii.ksé : 
volt. A kocsitisztítók szocia
lista brigádjai társadalmi 
munkában végezték a k>'i!ÖT'• 
vonatok takarítását. 

A városban Is találtak tár
sadalmi munkalehetőséget a 
szocialista brigádok. A .. : -á
jus 1." brigád a Szabadsá,i té
ri Ó"odában végzett társadal
mi munkát. A „Dobó Katica" 
brigád a vasutas óvoda csöpp
sée;einek vett új játékokat. a 
rosszakat pedig kijavították. 
Hasonló munkát végzett r.z 
óvodában és a s-z:ociális ott
honban a „Munkácsy" brigád. 
A „Lendület" és a "Barátság" 
brigád a MÁV Nevelőotthon. 
ban szerzett a e;yerekelmek 
örömet :  csónakokat iavíto•tak 
és csónakleeresztő kocsit ké
s�f•ettek társadalmi mu11ká• 
ban. 

A tanácskozás részvevői ar-
ról adtak számot. ho,iva, tel
jesítik vállalásaikat. Tenniva
lók persze még vannak: pél
dául ;obban kell vigyá:mf 
eqymás testi é1>ségére és vas• 
úti kocsik rakom.án11ána.k vé
d.elmére. Az elmút évho-,; vi
szonyítva ugyanis romlott a 
baieseti helvzet. Kettővel több 
volt a személvl sérülés és a 
tárl(Y! balesetek száma is nö• 
vekedett. 

A brigádvezetók nagv fele; 
lőss"gtudattal vettek részt a 
tanácskozáson. Miután számot 
adtak a l<on,rresszusi felaián
lások teljesítéséről igéretet 
tettek arra. hogy az őszi 
csúcsforgalom Időszakában jó 
munkával járulnak hozzá a 
feladatok maradéktPlan telie
sítés§hez. Termés,:etesen ez
után is 57.akítanak időt arra; 
hogv társada·lmi munkában 
tnvább csinosítsák állomásu• 
kat. 

Kőhidf 
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Egyenjogúság a vezetői posztokon Bodolai Istvánné elektrikus dicsőséget 
szerze� szolgálati he/Jinek 

A nők képezik a káderulánpótlás jelentős tartalékait 
mennyire tanult, rá.termett az, 

aki ezt csinálja. Ezért igyek
szem most ebben a beosztás
ban maradni, itt szeretnék 

Az MSZMP Központi Bi• 
zottsága 1970 februári és a 
kormány 1013/1970. (V. 10.l 
számú határozatában foglal• 
tak, továbbá az e tárgyban ki· 
adott miniszteri irányelvek 
alapján a MA V vezérigazga
tója 1971. május l-én utasí• 
tásban szabályozta a MAV• 
nál foglalkoztatott nők gazda
sági és szociális helyzetének 
megjavítására irányuló felada• 
tokat. Az ezt l,övctő négy év• 
ben - ha csekély mértékben 
is - de növekedett a vasút
nál a vezető beosztást betoltő 
nők száma. 1971-ben 139 (5,2%) 
volt az alsó és középszintű női 
vezetők száma. Ez a szám 1974 
első negyedéig 182-re (6,80/o) 
emelkedett. 

Egyenértékű munkát végeznek 

A nőknek a vezetésbe való 
fokozottabb bevonásával pél
dául a vasúti főosztályon, 'l 
BVKH-ban, a központi szám
viteli hivatalban, a MA V gép
javító üzemben, az Északi Jár• 
műjavitóban, a Gyöngyösi Ki
térőgyártó üzemben, n• 
Anyagellátási Igazgatóságnál, 
a Budapesti MA V Kórházban 
n01 osztályvezetőket, illetve 
szakosztályvezető-helyettest 

bíztak meg. Az igazgatóságok 
területén is előrehaladás ta
pasztalható. 

A budapesti igazgató�ág te• 
rületén 1973-ban 56, a mis
kolci igazgatóságnál 10 nő töl
tött be csoportvezetői, közép
vezetői és termelésirányítói 
munkakört. A többi igazgató
ság területén is hasonló a 
helyzet. Még a hagyományo
san férfimunkának számító 
vontatási és pályafenntartási 
ügyintézői munkakörökben is 
egyre több nőt foglalkoztat
•nak. A beállított női vezetőlc 
hamar megismerték feladat
körüket, és ma már a férfiak
kal egyenértél,ű munkát vé
geznek. 

A női vezetők helytállásából, 
valamint a nők gazdasági és 
szociális helyzetének javítá;a 
tárgyában kiadott párt- ég 
kormányhatározatok végre• 
hajtásából az következne, 
hogy számuk az eddiginél 
gyorsabban növekedjen. A 
gyakorlatban azonban ez nem 
így van. Ennek elsősorban 
szemléletbeli okai vannak, 
ezenkívül esetenként jelentke
zik a szakképesítés hiánya is. 
Sajnálatos módon olyan je
lenséggel is találkoztunk, hogy 
a magasabb szintű, nagyobb 
felelősséggel járó vezetői be
osztást nők nem vállalták. 

Az ismertetettek a7,t bizo
nyítják, hogy a női munkaerő
vel - és még inkább a női 

való kiválasztását, felkészíté
sét, továbbképzését a jövőben 
tervszerűbben és gondosabban 
kell végeznünk. A káderután
pótlási és -képzési tervekbe 
fel vett nőket úgy kell a to
vábbtanulásra ösztönözni, hogy 
minél előbb alkalmassá válja
nak a tervezett beosztások be
töltésére. 

Az 1971-ben készített, maj1 
később kiegészített különböző 
szintű káderutánpótiási és 
-képzési terveket ennek meg
felelően állították össze. A ve
zérigazgatói hatáskörbe utalt 
vezetői utánpótlásra 19, a vas• 
útigazgatói tervekben 23, a 
vasútigazgatósági osztályveze• 
tői tervekben 78, a külszolgá
lati főnökségek terveiben pe
dig 363 nőt vettek számítás• 
ba. 

Biztató jelek mutatkoznak 
a vasúti főosztálynak közvet
lenül alárendelt szolgálati he,
lyeknél is. A BVKH káder
utánpótlási és -képzési tervé
ben 49 főbó! 27 nő. Ebbó! négy 
osztályvezetői, kettő osztály
vezető-helyettesi, 20 csoport• 
vezetői és egy műszaki-gazda
sági tanácsadói munkakörbe 
van utánpótlásként figyelem. 
be véve. 

Az előrehaladás lehetőségei 
a nők számára a vasúton be
lül is különbözőek. Különösen 
a központi hivataloknál és a 
forgalmi, kereskedelmi, vala
mint az anyagszer-kezelési 
szakszolgálatoknál kedvező. A 
különböző szintű vezetői mun
kakörök vonatkozásában első
sorban a vezetőhelyettesi be
osztásokra hívjuk fel a figyel
met. A jövőben a fokozatosság 
elvének figyelembevételével 
vezetőhelyettesnek vezetői be
osztásra is alkalmas vagy rö
vid idő alatt alkalmassá váló 
nőket kell elsősorban beállí
tanL 

Három forrásból 

Az utánpótlás forrásai adot• 
tak. Egyik legfontosabb for
rásnak, az egyetemet, főisko
lát, felsőfokú technikumot vég. 
zetteket kell tekinteni. Jelen
leg a vasúton dolgozó nőknek 
1,5 százaléka rendelkezik ilyen 
képesítéssel. Másik forrásnak 
a középiskolát végzettek te
kinthetők. Jelenleg a nőknek 
21,9, a férfiaknak pedig csak 
13,1 százaléka érettségízett. 
Végül és nem utolsósorban 
harmadik forrásnak a munká
ban és a társadalmi életben 
kitűnt, szervező-vezetőkész• 
séggel rendelkező fizikai mun
kát végzők, valamint a szoci a-

lista brigádmozgalomban élen
járó női brigádveze:ők jöhet
nek számításba. 

Az utánpótlás szempontjából 
a második csoport a legnépe
sebb. A válogatást itt meg
könnyíti az a körülmény, hpgy 
a tisztképző tanfolyam külön
böző tagozatain mind több nő 
kezdi meg és fejezi be tanul
mányait. Az 1973-74-es tan
évben a nappali tagozatos ke
reskedelmi szakon a hallgatók 
81,5, az építési és pályafenn
tartási szakon 18,8, a forgalmi 
szakon 10.7, a gépészeti és von
tatási szakon 5,6, a biztosító
berendezési szakon 3,8 száza
lék a nő. Az adminisztratív 
jellegű általános tiszti tanfo
lyamon 54, az általános felső
fokú munkaügyi tanfolyam es
ti tagozatán 75, levelező tago
zatán pedig 40 százalékos a 
nők aránya. 

A novemberi határozat alap
ján a vasútnál is fe!űl kell 
vizsgálni és ki kell egészíteni 
a káderutánpót!ási és képzési 
terveket. A személyzeti és ok
tatási szervek első lépésként 
kutassák fel azokat a dolgozó
kat - köztük a nőket is -, 
akik a különböző szintű veze
tés utánpótlását képezhetik. A 
kiválasztás után a képzési 
tervben rögzítsék a párt, az 
állami és szakmai iskolázta
tásra vonatkozó elképzelése
ket, s biztosítsák a megfelelő 
beiskolázásokat. Ehhez kérjék 
a párt- és a társadalmi szer
vek segítségét. 

Javuló arányok 
A szolgálati vezetők munká

ja elbírálásának többek között 
az is fontos eleme, hogy mi
lyen felelősséggel foglalkoznak 
az utánpótlás, s ezen belül a 
nök nevelésével és előmenete
lük segítésével. A jelenlegi
nél célirányosabb munkával 
el kell érnünk, hogy a vezetői 
kategóriába tartozó nők ará
nyát az 1973. év végi 6,80/o-ról 
- mely némileg jobb az or
szágos 50/oos átlagnál - to
vább növeljük. Az eddiginél 
jobban figyelembe kell ven
nünk azt a körülményt is, 
hogy a nólmek kettős poszton 
kell helytállni : egyrészt a 
munkahelyen, másrészt a csa
ládban. 

Bízunk abban, hogy erre a 
fontos társadalompolitikai 
kérdésre e rövid kis ismerte
téssel is sikerült ráirányítani 
az illetékes vezetők és társa
dalmi szervek figyelmét. 

Dr. Dezső Béla 

Gondozott • kert közepén vö
rös téglaburkolatú, masszív 
emeletes ház a miskolci vil
lamos vonalfelügyelőség nyék
ládházi alállomásának üzem
épülete. Itt dolgozik Bodolai • 
Istvánné, egyike azoknak a 
vasutas nőknek, akik az idei 
vasutasnapon tették le a tisz
ti fogadalmat. 

még nagyobb gyakorlatot sze• 
rezni. 

- Persze nem akarok meg• 
állni. Szeretnék továbbtanulni 
és a tanultakhoz később olyan 
beosztásba jutni, al:ol - re
mélem nem hangzik nagyké-- Miért éppen rólam akar

nak írni? Hiszen ma már ter
mészetes, hogy a tisztl;épző 
hallgatói között egyre több a 

j pűen fokozottan tudom 
majd hasznosítani tudásomat. 

nő. 

Nem volt könnyű 
a tanulás 

Mit válaszolhatunk erre? 
Igaz, ma már mind több nő 
végzi el a tisztképzőt és ép
pen ezért ez többé nem szen
záció. De először fordult · elő 
a magyar vasút történetében, 
hogy az 1973-74-es tanévben 
a gépészeti tagozaton v&gzett 
nők közül hárman mint az 
újonnan megindított erősára
mú se:ak hallgatói (,ettek tiszti 
vizsgát. Es az egyik éppen ő, 
aki 4,94 átlagot ért el, tehát 
az 1973-74-es évfolyam leg• 
jobb tanulmányi előmenetelű 
tisztjeként végzett. 

A „leleplezés súlya alatt" 
komoly arca hirtelen mosoly
ra derül, most már nem sza
badkozik és szinte önkéntele
nül szalad ki a száján: 

- Hát anna1c igazán na
gyon örültem, hogy ilyen jól 
sikerült minden. Pedig csak
ugyan nem volt könnyii. Mint 
minden új dolog, kicsit ez is 
akadozva indult. Eleinte nem 
volt kialakult tematika, jegy
zeteink sem igen akadtak a 
villamos tantárgyakból. Na
gyon kellett figyelni, erősen 
kellett összpontosítani, ha kö• 
vetni akartuk az előadások 
menetét. De nagyon akartun7,:.' 
Tanáraink megérezték el
szántságunkat és hasonló lel• 
kesedéssel próbálták belénk 
„önteni" az anyagot. Kezdetben 
talán sok is volt a jóból. Kö
zölték ugyanis, hogy főiskolai 
tananyagot kapunk. Ettől ki
csit megszeppentünk. Hogyan 

g,Jakorlati tudnivalóit, a vil
lamos utasításokat és szabvá
nyokat, no meg a többi vas
utastiszti tudni valót a társ
szolgálati ágak területéről is. 
Teljesen új volt előttünk pél- . 
dául az energiagazdálkodás és 
az üzemanyag-gazdálkodás tu
dománya. 

Egyelőre marad 

az alállomáson 
- Most mi a terve, miként 

akarja kamatoztatni tudását? 
- A tiszti vizsgával meg

szerzett ismeretekkel mehet
nék nehézáramű művezetői 
munkakörbe, szakoktatónak és 
még több minden másnak, de 
egyelőre itt maradok e 3 alál
lomáson. Elégedett vag,1ok 
munkámmal, beosztásommal. 
Az alállomási elektrikusra 
milliós értékek, drága beren
dezések vannak rábízva. A 
szabadtéri berendezésekben 
120 ezer Volt, a kapcsolótér
be 25 ezer Volt feszül, egy. 
idejűleg tehát a t.ivvezetékre, 
a felsővezetékre és a beren
dezésekre is figyelni ken. A 
folyton változó forgalmi hely
zetben az elektrikusra hárul 
a felsővezeték legjobb energia
ellátása, az esetleges hibák 
keresése, megtalálása, tehát az 
üzemzavarok elhárítása. 
Rendkívül felelősségteljes 
munka ez, nem mindegy tehát, 

Szükség van 
jó szakemberekre 

Miskolc-Tiszain, a villamos 
vonalfelügyelőségen Dudás 
József vezetőmérnök és So
mogyi Mátyás szb-titkár így 
vélekedik róla: 

- Bodolai Istvánné az a 
típusú vasutas, aki nem tud 
más1<:ént, csak serényen, törek
vően, lelkiismeretesen dolgoz
ni. Gyorsan megismerte az 
alállomási berendezéseket és 
az eléggé nagy fluktuáció mi
att gyakran részt vett az új 
elektrikusok betanításában. 
Éppen ezért, amikor jelentke
zett a tisztképzőre, a legmesz
szebbmenően támogattuk ké
rését. 

Jól éreztük, hogy megér• 
demli, mert Zám, mint év
folyamelső dicsőséget hozo,t 
felügyelóségünknek és szak
embergá1'dánk gazdagodott 
vele. Példáján fölbuzdulva az 
1974-75-ös tisztképző tanfo
lyamra is szeretnénl, elkülde
ni egyik elektikusunkat. Szük
ségünk van a minél nagyobb 
tudású szakemberekre, mert 
az alállomási berendezések 
mind bonyolultabbá válnak, a 
közeljövőben a két transzfor
mátormező helyett három 
lesz (már van is ilyen) és 
az elektrikwmak több, nehe
zebb lesz a dolga. Felügyelő� 
ségünk területe is fejlődik. 
úgy értesültünk, hogy az ole
finmúvel, és nagy erőművel 
gyarapodó Leninváros vasút
vonala is villamosításra ke
rül, Füzesabony bővítésénel, 
terve szín tén fölmerült. 

Szász Ferenc 
fogjuk azt megtanulni? Az• ,----------------------------
tán elég gyorsan egyszerűsöd
tek, kitisztultak a dolgok, 
mert mindenki azon volt, 
hogy segítségünkre legyen. Az 
intézet vezetői is gyak1'an ér
deklődtek problémáink iránt. 
Ilyen módon sikerült elsajá
títani főelektrikusi, műveze
tői, szakoktatói szinten az 
elektrotechnika, a felsőveze
ték-technológia, a transzfor

. mátorállomások, alállomások, 
elosztóhálózatok, a kisfeszült• 
ségú berendezések elméleti és 

Tiszakécske allomáson 

a pa,radicsom- és paprikaszüret 

jelenti az őszi kampányt 
Tiszakécskéről senki sem 

vezetőkkel - szemben meg- t------------------------------------------
nyi!vánuló előítéleteket és 
egyéb akadályozó nézeteket 
nem tudtuk még teljesen le
kµzdeni. Ezért ránk is vonat
kozik a Központi Bizottság 
1973. november 28-1 határoza
tának megállapítása, misze
rint w .  • a női vezetők meg
bizatása terén nincs észreve
hető javulás, s a magasabb 
képesítés és a gyakorlati is
meretek megszerzése a fejló
dés ellené1'e még mindig ne

állíthatja, hogy va,iami „isten 
hátamögötti" kis helység, 
mégis a Szolnokon megálló 
gyorsról kis kétkocsis szerel• 
vényre kell átszál.lm.i ahhoz, 
hogy a nagyközséget megkö
zelHh.essük. A vasúti kocsi
ban kályha van. a kalauz ke
délyes, a légkör családbs. 
„Kécskére majdnem annyi az 
út, mint a gyorssal Pestre"
hallottam egy vidékre rendelt 
pesti m1.1nkástól. 

kocsit is megraikn.ak havonta. 
Az állomásra naponta 19 vo
nat érkezik. 11:jjel nincs von.ot. 
Diószegi Sándor örömmel 
jegy-zi. meg, hogy a hat év 
alatt - amióta itt dolgozik 
-. nem történt baleset. 

hézkes". 
A párthatározat többek 

között a nőknek a vezetésb� 
való bevonása érdekében meg
határozta a személyzeti szer
vek feladatait. 

Éppen ezért az eddigieknél 
erélyesebben kell fellépnünk 
az előítéletek és más akadá
lyozó nézetek ellen. Egyen1,ő 
feltételek esetén a nőket 
előnyben kell részesíteni, kü
lönösen azokon a munkaterü
leteken. ahol sok nő dolgozik. 
Nagy súlyt helyez a határozat 
a nők politikai és szakmai t()
vábbképzésére és fokozatos 
elóléptetésükre. 

Biztató jelek 

A nőpolitikai határozatok vég
rehajtása továbbra is alapo• 
san átgondolt - a helyi leh�
tőségeket és igényeket messze
menően szem elátt tartó -
utánpótlási politika alkalma
zását igénvli. A vezetés1'e al
kalmas nők vezető beosztásra 

Mozdonyszín és irodaház 
"*'w01�L�½,t;,S'Yf�· ; .. ··.·. ;··• ,, ::•"'f:j 

•' 

A Hámán Kató Vontatási Fónllkségnél befeJe zéshez közeledik az 1962 óta tartó rekonstruk
ció. A tervek szerint az év végéig elkészül a B-mozdonyszín, s a vele egybeépült Irodaház. 

(Laczkó Ildikó felv.) 

A vonat csak pár percet áll 

�
iszakécskén. Ott találkoztam 
iószegi Sándor állomásfó
ökkel. aki rögtön bevezetett t. kellemesen hűvliG irodába. 
z ablakból éppen a község 
özpontjába vezető nyílegye

!les útta látni. 
- Arra lehet lemenni a Ti

sl:ához is, kisvasúttal - 1;.;ve
tl pillantásom irányát az ál· 
l�ásfőnők, aztán a munká
jiról beszél. - Nyoloon dol
gozu·nk itt. Három szolgálat
tavő, két váltókezelő, egy áru
pénztá1'os és egy raktáros. 
St>krétű a munkánk. Mivel 
kevesen vagyunk. a feladato
kat úgy kell elosztani. hogy 
mindenki segíthesisen a má
siknak. l!:n a személyzeti 
mun:kát. a munkabérlizetést, 
az ellenőrzést. a forgalmi ok
tatá>St végzem és foglalkozom 
a nyugdíjasokkal is. Intéz
kedtünk már gyógyszer. für
dőjegy_ sót temetkezési se
gély ügyében is. Száll;itólevél
lel pedig - rakodás rn:iatt -
negyedóránként kopog;nak az 
ajtón. 

A kampány itt ősszel van : 
paracUcsom- és paprikaszüret
kor. Ilyenkor három-négyszáz 

- Hány éve vasutas? 
- 1940. április 15-tól dol-

gorom a MAV-nál. Pálya
munkásként kezdtem Békés
csabán. aztán váltakezeló let
tem. Szeretem a munkámat, 
bár egy kicsit fárasztó. mert 
sok gonddal jár. Most az a 
legna.o,1obb gond. hogy kevés 
az ember. Kellene két szolgá· 
lattevő. Az egyik most men1 
nyugdíjba. A fiatalok nem 
szívesen jönnek erre a pá
lyára. Talán nem tetszik ne
kik a kötöttség, a fegyelem. 
1!:s az sem, hogy néha az Ü"'I· 
-n.e1'eket is szolgálatban kell 
tölteni. Elvonja tőlünk a fia
talokat az ipa,r és a mezőgaz· 
daság is. Nem véletlenü.l em• 
lítet:tem eléb--zör az ipart. Ti
szakécske ugyanis tizennégy
ezer lakosú község, gimnáziu
munk is van. Az ipari létesít• 
mények egyre szaporodnak. 
Most például a Likőripari 
Vállalat helyi kirendeltségé
hez új kóla-üzemcsarnokot 
építenek. Az ipar nagy vonz
erő mindenütt. 

Az előbb azt mondtam, 
hogy kevés az emberünk. de 
látja. itt mégis szt1iken va
gyunk. Nttgy a zsúfoitsá.g, Aa 
öltözőszekrényeket - �l oául 
már nem is tudnánk hov.a 
tenni. De azért mi vigyázun!1 
a rendTe. Csinosítjuk a ker• 
tet, ápoljuk a környezetet. l!:.11 
szeretek itt dolgozni. már ne
hezen me11.,&k el innen . . .  

Körmend7 Zsuzsa 
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A pártkongressius tisiteletére A PE.CSIEK K O N G RESSZUSI VER SE N YÉBEN 

Egy M 62-es löjavítása terven felül Előtérben az üzem- és munkaszervezés 
A DÍesel csarnokban ezen a 

napon pár percre megállt a 
munka. Mintegy hétszázan 
vették körül a 178-as számű 
M 62-es Diesel-mozdonyt. Köz
tük voltak azok is, alók vál
laltá'� hogy a XI. pártkong
resszus tiszteletére két M 62-es 
főjavitásat végzik el társadal
mi munkába,n, Az egyikkel el
készültek. A mozdony oldalán 
k!s táblácska hirdeti : ,,A XI. 
pártlwngresszus tiszteletére a 
MAV Északi Járműjavító 
Vzem dolgozói által terven fe
lül ,'őiavitott mozdony." 

A főjavítás értéke : 
1 ,5  millió forint 

Az ünr.epség nem tartott so
káig. Soós Endre, a Diesel
gyárri>szleg vezet/\je méltatta a 
szocialista brigád,,k lelkiisme
retes munkáját, �jd az üze
meltetők nevében HC'rnádi lst
�án, a m;skolci vont-'ltási fő
nökség vez�je köszönte meg, 
hogy az őszj csúcsfor�alom 
megi.n<lttlása előtt visszakapták 
az M 62-est. 

Tapsra verődtek 6ssze a 
munkáskezek, a mozdony ve
zetőfülkéjében elfoglalta meg
szokott helyét a két miskolci 
mozdony\'ezető : Martos László 
és Otttb János. A főjavítás 
előtt is ők jártak a géppel egy 
harmadik társukkal. Érthető 
az örömük. mert a gép olyan, 
mintha vadonat új lenne. A 
járműjavító dolgozóinak dol
gos keze varázsolta ilyenné ! 

Az előzményekről a jármú
javitósokkal és az üzemelte-

A terven felül vá.llalt mozdony kigördül a jánnújavftóból 
(Gaál Mihály felvétele) 

mi m:.mkaórában tovább építik 
a kőbányai Magyar-Szovjet 
Barátsági Parkot. A MA V te
lepi által6.nos iskolában bőví
tik és .kotszerüsítik a világítást 
a tantermekben. Korszerűsítik 
a tornaterem berendezését, új 
sportszereket készítenek az is
kolának. 

A kongresszusi felajánlásol, 
közül nem hiányzik a tanulás 
sem. Ebben az évben 30 száza
lékk-il többen jelentkeznek to-

vábbtanu1ásra' mint tavaly 
azok közül, akik nem fejezték 
még be ál1alános islco!ai tanul
mányaikat. 

Az M 62-es főjavításának 
befejezése is azt bizonyítja, 
hogy h vállalásokat eredmé
nyesen teljesítik a MAV • Észa
ki Járműjavító dolgozói. A 
178-'lS számú M 62-es augusz
tus 30-i átadási ünnepség óta 
már sok szerelvényt vontatott. 

Kóhldl László 

A szolgálati helyeken szeles körben érvényesülnek 

a helyi kezdeményezések 

Sza.kszervezetü pécsi te
rületi blwttsálla a 111apok,ba;n 
tárgyal arról, hogy az iga2ga
t6ság terii'letén hogyan bonta
kozott :kii az eddigiek során a 
XI. pártkongresszus és ha-
7.ánlk felszaboo•ttlásána:k 30. 
évfordulója tiS?Jteletére 'kezde
mmyezett swcialista mUillk:a
verseny, A:z. erről 'készített je
lentést WerUng Jerw, a köz
gazdasáip birot1:sá,g vezetője 
terjeszt,[ a területi bizottság 
eili. Tőle klé,t,tünk előzetes ér
t&:elést a pécsi igazgatóság 
területén szerzett tapaszta.la
tainkr� 

- Hogyan értékeli a k.öz
gawasági bi=ttság a verseny 
előkészítését, megszervezé
sét? SLkerült-e biz;tosítani a 
irufüniböro s=kswlgálati ágak 
területén a verseny demokra
lt7lmusát, az irányelveknek 
megfelelő széles körű kiban
takoz.ását? 

Magasabb 
követelmények 

- Szolgálati főnökségeink 
dolgozói már az év elején 
megtették vállalásaikat. me
lyek általában a „kiváló szol
gálati hely" feltételeinek tel
jesítésére vonatkoztak. A 
kongresszusi és a felszabadu
lási versenyben maaaro.bb kö
vetelményeket tűztünk ma
gunk elé. ezért szükségessé 

vált a má-r megtet,t vállalások 
felülvizsgálása és a feladatok
nak megfelelő módosítása -
Jrez-dte WerUng Jerw. majd 
�Y folytatta :  - Igaz(lat6sá
gunk valamenyí külszo!gálattal 
rendelkező osztálya :ió mód
szereket választott arra, hogy 
a szakterületéhez tartozó va
ZmnennYi szolgálati helyen 
mozgósítsák a dolgozókat az 
új vállalások tételére. A szo
ci.alista és az ifjúsági brigá
dok álltak a verseny élére. 
Kiemelném. hogy a sz.ervezési 
munkát a verseny céljához 
méltó, talán még soha nem 
tapasztalt akcióegység jelle
mezte. Részt vett a s-zervezés
l>en valamennyi szakvonali 
vezető, p.áTt-. szakszervezeti 
és KISZ-tisztségviselő. akti
vista. Minden szolgálati he
lyen felel6s sz.emélyeket jelöl
tek ki a verseny segít�re, 
az eredmé.'lyek értékelésé-re 
és a kellő nyilvánossá!l biz
tosítására. A2 intézkedések 
minden területen biztosítot
ták a verseny demolcr-atizmu
sát. a helvi kezdeményezések 
sz�les körű érvényesülését. 

- Milyen űj vonások jel
lemzjk a kongresszusi ver
senyt a pécsi igazgatóság terü
letán? 

igazgatósági s-z:intú kiváló tel
jesítést olyan kollektívák .• ap
rómunkája" alapozta meg, 
mi!llt Dombóvár állomáson a 
Petőfi swcialdsta brigád, 
amely eddigi vállalásának 
minden pontját túlteljesíteMe. 
A pécsi vontatási főnökség 
Széchenyi ifjúsági szocialista 
brigádja 17 százaléklkal csök
kentette a javítások át'utásl 
idejét. Az üwmkészség növe
lésére tett vállalásukat 104.5 
száz.alékra teljesítették. Ka
posváron a vontatási fánöks�g 
Vörös Zászló szocialista bri
gádja a fenntartási munkák
nál a tervezett két százalék
kal sz.ernb�n öt százalékkal 
csökkentette a2 anyagköltsé
get. Szinte valamennyi swl
gálati helyről hoss= sorol
hatnám a példákat a kon'(
resszusi versenyben eddig el
ért teljesítményekről. 

A kongress-z:usl verseny ed
dig eltelt idósz.akában is nagy 
figyelmet fordítottak az igaz
,zatósái? területén a mun.!rn- és 
üzemszervezés fejlesztésére. 
Kiemelte Werllng Jenő. hogy 
f!z a tevékenv�g elsősorban 
az újabb eredmények elérésé
hez vezető utat egyengette. 
Ilyen volt például. hogy ele
mezték az áruszál!ítás helyze• 
tét. annak összefüggését a te· 
herlwcsihelyzettel és kocsik 

tőkkal folytattunk beszélgetést. ,----------------------------------------

- Megállapításaink szerint 
újszerű a vállalások között a 
munkavédelmi helyzet javí
tására, munkavédelmi újítások 
beadására tett számos fel
ajá.nlás - válaszolta a köz
gazdasági blwttság vezet6je. 
- Több vonoo.tási uta.zóbrl
gád kötött szocialista szerző
dést műhelyi brigádokkal az 
üzemkészség fokozására. Ezek 
eredményei már igaZl!atósá
gunlc első félévi teljesítmé
nyeiben is kedvezően éreztet
ték hatásukat. S2inte vala
mennyi helyen tett-ek válla
lást szocialista brigádjaink 
társadalmi mlllllká:ra is. Emt 
általában a lakóhelyük taná

csai által lótú:z.ött megval66í
tások érdekében tették. A sro
cialista felelősségérzet növe
kedését tükrözi, hogy egyes 
bri-gádjaink szocialista meg
őrzésre vették át munkaesz
közeilket, s a köztulajdont 
védve, ezeken a kisebb javítá
solrnt is elvégzik. A brigádok 
számos tagja vesz. részt a köz
élet különböző fórnmai:n.:,k 
munkájáiban. Ez elősegíti sz.o
ciali6ta közgondolkodáimnk 
mmd szélesebb körű kibonta
kozását és hatása a mun:ta
feJ:1yelern javulására is pozi
tív. 

műszaki állapotával. Az 
eleeváramlás-mérés :N-atai 
alapján új elegvcsatlakozási 
tervet dolgoztak ki. Több r.a
gvobb állomáson felülvi�·gál
ták a tolatási terveket és az 
á.ukezelési helyek kiswlgálá
si rendjét és így tov/l'bb, 

György Ferenc, az Északi 
,rersenyfelelőse számolt be ar
ról, hogy az üzem dolgozói 
többe";t kö:1.ött vállalták: társa, 
dalmi munkában végzi:k el a 

gép főjat,itását. Az átadott 
mozdmi.y javításának forinté!"-
1éke megközelíti a másfél mil
liót. A javításra 14 ezer 500 
társadalmi munkaórát fordí
tottak, Ebből 11 ezret a Diesel
osztály dolgozói teljesítettek, a 
többit pedig az társosztályok. 
November 7-re a másik M 
62-es főjavítása is elkészül. 

Szocialista szerződés 

- Mit jelent a miskolciak
nak a terven felül főjavított 
gép? 

- Nagyon örüli1.nk, hogy tel• 
;esitet.'.:ék a vállalást az Északi 
Jármújavftó dolgozói - mond
ta Hernádi István vontatási 
főnök. - Tudjuk, hogy külö
nös g,>nddal hajtották végre a 
főjavítást Nekünk pedig egy 
1)lusz gév az őszi csácsforga
lomban óriási érték. 

A társadalmi munkára tere
lődik a SZÓ ismét: 

- A nyári forróságban bi
zony nem könnyű feladat szá
zakat meggyőzni az ügy fon
tosságtiró,. Ennek ellenére tel
jesítettüT� e. vállalást - mond
j a Soós gndre. - Pedig a mi 
dolgozóink is szívesen mentek 
volna strar,dra, de a kánikula 
napjalt.an is tovább bennma
radtak., hogy határidőre elké
szüljenek a vállalt munkával. 

Az átadási ünnepséget arra 
is felhasználták a járműja1>itó 
és a miskolci vontatási főnök
ség 1.•netői, hogy szocialista 
szerzödést kössenek. Ennek ié

nyege. begy az 11:szaki a jövő
ben i� hc:táridőre végez kifo
gástal:m munkát. Ugyancsak a 
jármi\javit6 - mint alkatré�z
javít-5 üzem - biztosítja a 
miskoJe!ah-nak a szükséges al
kat1"�12eket. Az üzemeltetők 
,:áJlai•Aft. hoey a jövőben is 
i.izem.�épes állapotban küidik 
főjavilásra az M 62-eseket. Ha
vonta közlik az üzemeltetők a 
jármújavitóval a mozdonyok
nál J'�lentkező típushibákat. 

A múlt évinél 
többen tanulnak 

A bes2.l-lgetés közben előke
rülne:.: a brigád,•állalások és 
azok Czemi szintű összesítése. 
Nehéz lenne felsorolni az 
:11:szaki Jtrműjavltó dolgozói
nak �"&Jarrennyl vállalását. Né
hánvat azok közül említünk. 
ame'.yPk nem közvetlenül a 
termP.lésqe, kapcsolat.osak. 

A szocialista brie;ádok fel
ajánl,mák, hogy 2500 társadal-

BP. KELENFÖLD A DUNÁNTÚL KAPUJA 

Naponta 200 személyvonat 
közlekedett a nyári hónapokban 
Nemrégiben, június 5-én a 

példás helytállás, az önzetlen 
áldozatváJ,wás nyomán követ
kezett be súlyos szerencsétlen
ség Kelenföld pályaudvarán. 
Gergely Sándor forgalmi szol
gálattevő, aki négy esztendeje 
jött fol Budapestre Pécs kör
nyékéről, éjszaka térfőnökként 
teljesített szolgálatot. A fiatal, 
33 éves vasutas 22.30 óra körül 
kényszerhelyzetbe került. Ezen 
az estén, 21 óra körül egy Bu
daőr!fre irányított tehervonat 
vesztegelt a páll,'(ludvaron, 
mert nem volt vonatkísérő 
szakasza. Tekintettel arra, 
hogy a vágány,kla,pac!tás szem
pontjából fontos lett volna a 
s:1:erelvény útnak indítása, úgy 
rendelkezett, hogy a kül6ós 
forga:mi szolgálattevő vigye 
ki a veszteglő vonatot, mint 
vonatvezető. 

Súlyos baleset 
" munka hevében 

nul, kedélye visszaté!'t, s na
gyon készül arra, hogy mm,t 
üzemgazdász ismét dolgozhas
son. 

Önzetlen segítség 
a bajbajutottnak 

Kelenföld pályaudvaron hat 
szocial.i.sta brigád dolgoz.ik. A 
brigádok tagjai és általában a 
dolg;>zjk gyűjtése majdnem 18 

ezer fcrir.ttal segítette Gergely 
Sánd'7r befejezetlen liázépíté
sét, s ebben a munkában tár
sai 20 ezer forint értékű tár
sada,mi munkával vettek 
részt. A szoba-konyhás lakás 
így két é.; félswbás lett Érden, 
s a kollektiva e nagyszerű se
gítőkészsfgének nagy szerepe 
volt abban, hogy Gergely Sán

dor má:- csak a jövőbe néz, s 
elfelejtette a múltat . . .  

Az á!.lomásfőnök és helyette
se, Bánhegyi Sándor ezzel a 
szom,;,rú, de végülis jóra for
dult történetteil példázta azt a 

bonyqlítását. Harminchét vas
utas hiánya nem kis gondot 
okoz, s szomorú tény, hogy a 
pályaudvar területén két esz
tendeje olvasható hatalmas 
tábla, amely kocsirendez6k és 
váltókezelők jelentkezésére 
buzdít, mindössze 15 jelentke
zőt vonzott, s ezek közül is 
csak öiec maradtak a pálya
Udvaron. 

- A jelentkezo'1t mondóká
jukat a szabad szombattal, va
sárnar,pa:. a húsvéttal éS a ka
rácsonnyal kezdik - mondja 
az állomásfőnök - s amikor 
megtudják, hogy különösebb 
reményeket nem támaszthat
nak, továbbállnak. 
· A pályaudvaron naponta 
megfordult- 30-40 ezer utas 
nem is veszi észre, hogy mi
lyen nehézségek köze� 
gondoskcdnak utazásukról. A 
nyári nagy forgal.omban - 24 
óra tt1.att - 180-200 sze-mély
von-it haladt át Kelenföldön, s 
közben a teherforgalomnak i$ 
mennie kellett. 

Az 1981-ig tartó re.'lrnnstruk
ciók során. ami közben a pá
lyaudvarnak zavartalanul üze
melni� kell. az aluljáró rend
szer megépítésén kívül meg
hosszabítják a vágányokat, új 
műtárgyakkal oldják meg .a 
pályaszim szinte levegővétel
fontc::,sságú keresztezését. 

Stei,ier Fere:n.c annak rendje légk':irt, azt a hangulatot, 
és módja szerint teljesít.ette a amely nélkül az ország egyik 
térfőnök utasítását, akinek legforg&lmasabb pályaudvarán 
íeladata:t ó vette át. Az egyéb- el sem. lehetne képzelni a fela
ként i.:; sc:krétű feladatot jelen- datok zavartalan végrehajtását 
tő térfőnöki teendőket ezzel is - Csak a szo•noki pályud
halmozta ez a rendkívül szor- var rekonstrukciója hason!lt
galmas vasutas, aki az V. szá- ható ahhoz az átalakítási 
mú vágányról mindjárt elme- munkához. amely nálunk 1975-
nesz•�tt egy tehervonatot, szín- tó! 17Wgkezdődik - mondja az 
tén Budaérs felé. Ami.kor gyor- állomásfónök-helyett-es. - 'Mi 
sította lénteit, s mielőbb vissza itt vagyunk a Dunántúl kapu-
akart térn.l a forgalmi irodába, jában. rajtunk keresztül men- Fellödő brigádmozgalom 
a III. vágányra beálló 1911-es nelt a dombóvári, pécsi, győri, 
személyvonat előtt még át hegyeshalmi és a Nagykanizsa, Ahogy az említett baleset 
akart sietni, s ekkor történt a Murakeresztúr rendeltetésű ügyé'1en gyors anyagi segítsé
végzetes baj : megbotlott és a vonatok, s nemcsak a személy- get nyújtott Gergely Sándor 
vonat elütötte. Egy raiktárí forgJ.!mat látjuk el, hanem a c�alá1ja számára a budapesti 
m•Jnkás vette észre a szeren- ferencvárosi pályaudvarra irá- igazgatóság is, bizonyára a re
csétlenséget. Azonnal lntézke- nyul6 teherforgalmat is. Ezen- kon'!trul<cié, melletti forgal:1m 
dett, s a mentők hamarosan kíviil hus,-.atmégy helyi iparte- lebonyolításában sem hagyják 
kórh1zba vitték a szerencsét- lepet szolgálunk ki, olyanokat. magulffa a kelenföldieket. Lu
lenül járt forgalmi szolgálatte- mint az Aprilis 4. Gépgyár, a kács József visszkereső, a párt
vőt, Magy,,r Kábel, amely önálló szerv�zet titkára, Borszéki Fe-

- 111a is nagyon sokat beszé- export-joggal is rendelkezik, a renc szb- titkár iS sok-sok se
lünk erről a balesetröl, amell/" Szel!llző Mű_vek, a G

_
oldbergcr, gitséJet nyújtanak a gazdasági 

Gergely Sándor egyik lábába a K:e-lenföifü TávfGto Vállalat. vezetésnek. s erre a mozgósító 
és egyik kezének két ujjába s nem utolsó sorban az Épü- támc>g&tásri; mindig épfthet
kerü!t - mondja Horváth Ede letelemgyár, amelynek napon- nek. A jó együttműködés az 
állomásfőnök aki kilenc esz- ta átlag 100 feladott és 70-80 alapia a1�r.ak Is. hogy a bri
tendeje dolgo'zik ezen a pálya- érkező kr.csija van. gádmozl!alom szépen fejlődik, 
udvaron és három éve áll a N�,n kis gondot okoz tehát a 'lat szocialista brigád sorá
pály,mdvar élén. - El sem le- az állomas vezetői számára a � a To.-ekvés . 

forgalmi ':>ri
het mondani, hogy mennyit szol,;'llat zavartalan ellátása. A gaj és a sze_

m�lJ:'pénztárosok 
szurkoltunk azért, hogy mle- munkaerőgondok most már · Szabadsáo br1gadJa nem ":'é: 
lőbb rer,dbeiöjjön, s lsmét kö- krónikusak 272 dolgozóra len- lefümt!l k,ip�

. 
meg tava1y, 

zöttünk lehessen. Most már n.e szü.�$ég, hogy mind.1m posz- mun�><ja alapJan a bronzko
örlilünk annak, hogy kijár a tot hetöl'.hessenek, de csak szorul 
kórházb?'l, műlábbal jái:ru ta- 235-en végzik a forgalom te- Maros László 

A brigádok 
,,aprómunkája" 

- Hogyan értékelik a2 ed
dig elért eredményeket? 

- A2 ie;azgatóságak egymás 
közötti versenyében. amint :z 
ismeretes. a pécsi iga2ga tóság 
nverte első félévi eredmé- vel 
alapján a VörÖs V ándol'7.á.sz
lót - emlékeztetett Werling 
Jenő és hO'Z'Zátette: - úgy 
gondolom. e2 a2 ered,n.ény 
önmagáért beszél. Magasa!i'J 
teljesítményekre is képesek 
!ettünk volna. ha ebben a ko
csigazdálkodás nehézségei 
nem gátolnak bennünket. Az 

Nyugdíjba ment 

Elemzik, értékelik 
a munkaversenyt 

- Milyen intézkedéseket 
terveznek a kongresszusi és 
felszabadulási murukaverseny 
további segítésére. fejlesztésé
re? 

- Szaks2ervezetünk el• 
nöksége augusztusban tár
gyalta a verseny helyzetét {s 
határozatai alapján köteleztük 
szolgálati fónökségeink veze
tóit, S?.b-titkárait, hogy a har
maddk negvedévl termelési ta
nácskozásokon részletesen ele
mezz.ék a feladatok vé"Tehaj
tását. ,s külön értékeljék a 
munkaveI'ISenY"t felelte 
Werli.ng Jenő. - lgazgatósá
r,unknál osztály-vezetői érte
kezleten már szeptemberben 
napirendre tűzik a kongresz
szusí munkaverseny értékelé
sét, beszámoltat;ák a versen11 
segítéséről az üzemi osztályok 
vezetőit, A továbbiakban a2 
őszi forgalom sikeres lel: · �
lítása érdekében. a kongres':1:
szusi verseny keretén belül 
szeptember l-től sz.akswlgá" 
tonként. illetve csomóponton
ként vándorzás-z:ló. oklevél és 
10 ezer forint jutalom meg
hirdetését tervezzük a legjobb 
te•iesítrnényt elérő ,szolgálati 
helvek és a kiemelkedően dol
gouí szocialista brigádok ré-
57.ére. ,,Kongresszusi Hiradó" 
kiadásával Igyekszünk tovább 
javítani a verseny propagan
dáját Is. fokozottan igényel
jük erre a megyei sajtó '.:öz
remúködését. 

Lőrincz János 

a 288-as őrház lakója 
Csengele állomás 288-ru; 9zá

mú őrházában lakik Seres 
Márton előmunkás. aki 
t949-től dolgozik a vasútnál. 
1952-ben elvégezte az előmun
kás tanfolyamot, és a munka 
mellett késóbb is tovább ta
nult. Sikeres vizsgát tett az ál
talános Iskola VI., VII., és 
VIII. osztályának anyagából. 
t968-tól 1972-ig Jegykiadó pá
lyaőr volt, tavaly pedig ismét 
elómunkás beosztást kapott a 
gépesített mozgó pályamesteri 
szakasznál. Nem sokkal ez
után megbetegedett és m<>st 
rokkantsági nyugdíjba megy. 

A kényszerű pihenő alatt so
kat gondol vasutas-pályafutá
sának főbb állomásaira. arra 
a huszönöt évre. aminek nagy
részét a pályafenntartási szol
gálatnál töltötte. Nyolc gyer
meke közii.l öten választot.ták 
hivatásuknak a vasutat. Van 
közöttük állomásfőnök, forgal
mi szolgálattevő, váltókezelő, 
pályafenntartási kőműves és 
jármúlakatos is. Seres Márton 
mindig példamutató magatar
tásával és jó munkájával meg
érdemelten vívta ki munkai, 
társai bizalmát és tiszteletét• 
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Feladó és címzett a Szovjetunió 

Naponta 40 ezer tonna árut raknak át 
az átrakókörzet állomásain 

AZ, ORSZÁGGYÜLES EPÍTÉSJ ÉS KÖZLEKEDESI BIZOTISÁGANAK 

ZÁHONYI LÁTOGATÁSA 

Augusztus 30-án, péruteken • 
Budapest-Záhony körott a ro
bogó vonaton kezdte meg tár
gyalását az Országgyűlés J;:pi
tésl és Kczlekedési Bizottsága. 
A képviselók Záhonyba utaz
tak, i1ogy megtekintsék az át
rakókörzetet. melynek munká
ját, funkcióját valamennyien 
ismerLék, de sokan közülük e 
látogatás alapján szereztel< 
személyes benyomásokat. 

A bizottságot elkísérte záho
nyi útjára Rödönyi Károly 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, dr. Tar Imre, a Sza
bolcs-Szal:már megyei Pártbi
zottság első titkára, Urbán 
Lajos, a MAV vezérigazgatója 
Szabó Antal, a vasutas-szak
szerv-�zet főtitkára és Gyarma
ti JáMs, a bizottság elnöke. 

A képviselők a MA v vezér- A képviselők egy csoportja Eperjes:kén a ,,széles" guritónál 

átra,k-,ban francia gyártmányú 
rakodótargoncák cikáznak a 
széles és normál kocsik között. 

Az átrakókörzet fontosabb 
pályaudvarain a forgahni mú
velet,,k egy részét rádióval 
irányHják. Rádiókapcsolat van 
például a ourításvezető és a 
kocsirend�zó között. A gurí
tást végző mozdonyokat is el
látták már rádiókészülékkel. 
Nemsokára számítógép fogja 
tárol�i és feldolgozni az ada-

tokat. Ezáltal még egyszerűb
bé, gyorsabbá válik a vonat
rendezés. 

Az országgyűlési képviselők 
sok érdekeset láttak azon a 
napon Záhon,yban. Ami már 
megvalósult, az a ma, a ter
vel<, a fejlesztési koncepciók a 
holn:i:Jot képviselik. A holna
pot, amely még szebb, tökéle
tesebb lesz, mint a ma való
sága. 

B. I. 

!gazgatójtr.ak előadása alapján 
ismerkedtel< az átrakókörzet 
méreteivel. Mint ismeretes, az 
export 20. az importnak pedig 
50 százaléka bonyolódik le eb
ben a körzetben. A címzett és 
a fel,:,.dó a Szovjetunió, de 
amint ez köztudott, itt halad 
át az áruk sokezer tonnája a 
szo,•jeturüóból, a tőlünk nyu
gatra és délre fekvő országok
ba is. Tavaly 12,1 millió tonna 
áru f.!rakását végezték el a 
záhonyi vasutasok, 1975-re pe
dig l5 millió tonnára számita
nak. Az átrakókörzetben ma 1--------------------------
40--41 ezer, 1980-ban pedig 
már nauorta 60 ezer tonna 
árut raknak át. 

A S?:emélyforgalomban is itt 
bonyolódik le a legnagyobb 
nemzetközi forga,l.om. Tavaly 
600 eier utas lépte át Záhony
ruíl a l\Tagyar Népköztársaság 
államhatárát. 

A lli.honyi átrakókörzet nagy 
állomásai közül a képviselők 
jártak Tuzséron, Eperjeskén 
és Fényeslitkén. A panoráma 
autóbusz egyik állomásról a 
másikra olyan helyeken ka
nyargr,tt a képviselőkkel, ahol 
néhány évvel ezelőtt még ku
koricát termeltek. A hatalmas 
átrakókomplexum vasúti vágá
nyain mindenütt milliós érté.1.::ú 
áruval rakott szélesnyomközú 
szovjet és normálnyomközű 
MA V teherkocstk lát.hatók. A 
vágányok mentén daruk gém
je nyúlil� a magasba, vagy 
több emelet magas csúszdán át 
kerül a vasérc, a koksz az ér
kező szovjet kocsikból a nor
mál kocsikba. 

Az átrakási munkák közel 
70 sz,\zalékát gépesítették, ezek 
az elmés műszaki berendezé
sek mentesítik a dolgozók 
nagy részét a nehéz fizikai 
mun:ta alól. 1948 óia - a zá
honyi átrakókörzet nagyarányú 
fejlesztésének kezdete volt ez 
az év - eddig három ütemben, 
5 milliárd forintot költöttek. 

A .nost következő negyedik 
ütem 198C-ig újabb, nagyará
nyú előrelépést jelent majd. 
Meg:1lkotják a gépinformácí6s 
rend�iert, megépül a második 
vágány Záho-ny-FényesZitke 
között, üreskocsi-rendező ké
sz:ii.l, fej1<'sztik a vo-ntatási te
lepet. M;r.derre nagy szükség 
van, me� évről évre több áru 
érke>.ik a Szovjetunióból, a 
szoci'ilista gazdasági integTáció 
egyre tei:ebélyesedik és a fej
lődésből nem maradhat ki a 
vasúti közlekedés sem. 

A záhonyi átrakókörzet to
vább�ítésének negyedik üte
mére 2 mmiárd forintot fOT
dítanak 

A vasú• vezetőinek az a cél
ja, h '.lgy a záhonyi vasutasok 
közül mir. él többen végleg Itt 
telepedjenel< le. Igaz, nagyon 
&ok i.akM építésére van :nég 
szük!<ég de az ilyen célra for
dít"tt összegek éppen úgy 
megtérülnek, mint a közvetlen 
termelésben részt vevő átrakó
berendezéf;ekre, automatákra 
fordít:nt rnillió1t Az átrakó
körze�ben dolgozó vasutasok 
jól l!:eresnek. Sokan 3500-4500 
forint kőtilli összeget visznek 
haza hav"1ita. Igaz, ezért a 
pénzért sokat kell dolgozni. 

Fényeslitkén a fedett-kocsi-

Vándorkiállítás 

két va·súti kocsiban 

A MAV Vez.érigazgatóság a 
magyar-szovjet műszaki-tu
dományos együttműködés ne
gyedszázados évfordulója al
kalmából vándorkiállítást 
rendezett a Nyugati pályaud
var külső 6-os vágányán álló 
két vasúti kocsiban. A kiállí
tást - ami több mint 30 ta.b

tetl - szeptember ,3-án nyi
totta meg Urbán Lajos, a 
MA V vezérigazgatója. A ,,mo
zikocsiban" filmet is vetíte
nek a magyar vasút hel•,reál
lításáról és fejlesztéséről. 

A vándorkiáJJítást novem
ber végéig bemutatják Mis
kolcon. Debrecenben, Pécsett, 
Szegeden és Szombcrthelyen 

lón a magyar és a szovjcl 
vasúti együttmÚiködés legje
lentősebb eredményeit lfmler- is. 

Szocialista brigádvetélkedö 

Püspökladányi siker a vállalati döntőben 
A Faamyagoédelmi és Fate

Zító Vállalat igazgatóságának 
1. emeleti kultúrtermében 
szeptember 6-án rendezték 
meg a szocialista brigádok vál
lalati veté}kedőjét. Ezt koráb
ban lllM megelőzte az üze_mi 
vetélkedő. amelyen a vállalat 
dombóvári, pilspökuufányi és 
tokodi üzemében, összesen 16 
szocialista brigád mérte össze 
tudását. 

A döntőbe az üzemi vetél
kedők első helyezettjei kerül
tek: Dombóvárról a Gyenis 
Antal tmk, Püspökladányból a 
Radnóti asztalas, Tokodról pe
dig u.,ayancsa:k tmk-ban dolgo
zó Aczél brigád. 

A válallatí vetéfilredón, me
Jyet Márkus Károlyné, a vál
lalati szakszervezeti tanáC6 
tagja nyitott meg, ott voltak 
a felügveleti hatooág, a vas
utas-szakszervezet képviselői, 
valamint a szlovákiai bucsinai 
testvérüzem küldöttel, akik t.a
pasztalatcsere céljából látogat
tak el az üzemekbe. 

A négytagú brigádoknak 
szakmai. oolitikal. kulturális és 
az üzemi élettel kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszol
niuk. majd gyakorlati feladat
ként egy emeletes babaágyat 
kellett az előre elkészített ele
mekből. időre összeszerelniük. 
A vetélkedő mindvégig izgal
mas volt, a döntőbe jutott bri
gádok jó felkészültségről afü,:,.k 
tanúbizonyságot. A szoros kűz
dPlemben végeredményben a 
püsnökladányi Radnóti bríaád 
szÚezte meg az első hel11et 
87 ponttal. a 86 pontos domb6-
1,áriak. il!etve a. 83 pontot el
ért tokodiak előtt. 

A győztes brigádnak és a 

helyezetteknek Végh A. Béla 
igazgató értékes tárgyjutalma
kat és a vállalat badacsony-láb
dihe.,"Yi üdülőjébe szóló 3 na
pos beutalókat adott át, me
lyek díjtalan üdülést bjztosí
tanak a dönto'öen részt vett 
három brigád tagjainak. 

A régi híd helyett épült új  
híd kecsesen hajlik át a 

Tisza felett, mely ma már két 
nép barátságának jelképévé 
vá,lt. A felszabadító szovjet 
hadsereg katonáira - akik
nek nemcsak részük. de érde
mük is van abban. hogy ma 
szabad hazában a szo=ializ
mus felépítésén munkálkod
hatunk - Záhony történelme 
mindi•g emlékezni fog. 

Az eltelt három évtized 
mérföldkő nemcsak a vasút, 
de az ország életében Is. 

Záhony ma már ma.na a 
történelem, szocializmust épí
tő országunk időtálló alkotá
sa. Hogy milyen messziről In
dult Szabolcs a megtett na�y 
út ellenére. az ma is érezhető. 
Nagyüzemek sora nótt kt a 
kukorica- és gabonaföldek 
helyén. 

Ami itt megvalósult. az sok 
ismert és i6meretlen ember
nek köszönhető. akik nagy 
örökséget haitvtak ránk. a 
közeli és késői utódokra. 
Nem anyagiakat, ennél többet, 
a munka becsületes szolnála
tát, gondokkal és örömökkel 
eguaránt. 

A szovjet-magyar barátsá
gi. együtt.működési és ':ölcsö
nös segitségn,Yújtási szerző-

A magyar-szovjet közlekedési 
és hírközlési együttműködés 

25 
, 

eve 
Írta: Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi min:szter 

A II. világháború után a németek által 
agyonsaillYargatott és anyagi javaitól 
megfosztott magyar nép számára a 

felszabadító szovjet hadsereg már kezdetben 
jelentős műszaki segítséget nyújtott. A fel
robbantoU Szabadság-híd négy uszályra épí
tett középső részét szovjet utászok ácsolták 
össze, megteremtve ezzel Pest és Buda között 
az első ooszeköttetést. A nagy akarással igen 
rövid idő alatt felépített Kossuth-híd.hoz is 
jelentős múszaki segítséget nyújtott a szovjet 
fél. A hídépítés területén való kezdeti együtt
működés óta mi!Il.<l a mai napi� szoros kap
csolatban álna.k egymá&sal a magyar és szov
jet hídépítők. A műszaki ta,pasztalatcsere ke
ret�ben ez idő szerint előregyártott hídele
mek konstrukcióit adják át számunkra. 

A magyar-szovjet műszaki együttműködés 
tört"-netében különösen jelentős volt az a se
gítség, amit a Szovjetunió a vasúti hálózat 
újjáépítésében és reko-nstrukcíójába-n ;1-1/Új
tott. A 25 éves eg}-ütúmúködés egyik legJelen
tősebb eredménye, hogy a magyar vasút die
selesitési programjában 250 SU>Vjet gyártmá
nyú Diesel-elek!romos mozdonyt üzemelte
tünk, amelyek hálózatunl,on igen jól bevál-
tak. 

A záhonyi átrakókörzet korszerűsítése 25 
éves együttműködésün.k legjelentősebb terü
lete. E téren a szovjet-;magyar vasutasok 
személyes kapcsolatait kell elsősorban ki
emelnem. A jó együttlrnűködés eredménye
ként a legnehezebb időjárási körü1mények 
között i6 biztosítják a zavartalan átrakást. 

M 
indenki előtt ismeretes, hogy légi köz
lekedésünk:nek a háború végére nem 
maradt egyetlen gépe sem. A mai;,-ar 

légi közlekedés teljes egészében szovjet se
gítséggel és technikával kezdte meg újra .a 
működését, és működik azóta is. Ma ma-r 
olyam, karszerú gépeink vannak, mint a TU-
154-es -repülögépek. A, repülőgépek fenntarf;á
sa során szükséges nagyjavításokat a ,s.z<WJet 
fél végzi és szovjet konzultánsok nyuJtanak 
�egítséget a hazai repülőgép-javítások elvég
reséhez is. A hajózó személyzet és a földi irá
nvítás szakemberei felsőszintű kiképzésüket 
a' Szovjetunióban nyerik el. 

A hajózás a II. világháborút követő idő
szakban szintén szovjet segítséggel in.dult 
meg. Ismeretes, hogy folyami, tengeri hajó
parkunkat az utolsó években lecserélt�. és 
ma már korszerű mélytengeri hajóink uze
melnek Európában, Amerika és Ázsia között. 
A legnagyobb egységek szovjet Bezsica típu
súak. Folyami személyszállító hajózásunkban 
is sikerrel üzemelnek szovjet hajóegységek, 
így például a szovjet Rakéta és Sólyom típu
sú szárnyashajók. 

Köztudott az is, hogy haszangépjárműveink 
jelentős százalékában szovjet gyártmányúak. 
A közhasználatú forgalomban ezek a gépjár
művek kitűnően beváltak és fenntartásukat 
ugyancsak szovjet segítség!(el végzik . . El: 
mondhatjuk ma már, hogy a szovjet ZsiguZ. 
személygépkocsik ma.111J{Lr népaut6kká váltak 
a hazai közlekedésben. Több mint 100 ezer 
darab fut már belőlük. Az üzemeltetéshez a 
szovjet szakemberek folyamatos segí'!séget 
adnak. S zeretnénk megemlékezni arról az 

együttműködésről, ami a budapesti 
metró építése során alakult ki szovjet 

és magyar szervek, illetőleg szakemberek kö
zött. Az ötvenes évek elején, az építés keooeti 
stádiumában, amikor semmilyen magyar ba-

pasztalat még nem állt rendelkel'Jésre. a szo11-
jet szakemberek minden segítséget meg.,:idtak a 
budapesti földalatti vasút tervezé�éhez, az 
építkezés kiviteiezéséhez, gépekkel es anyag
gal vaió ellátásához. Az építés során 
olyan sok új műszaki megoldás 67Jiiletett, 
a.melyet nemcsak hogy nagy elismeréssel fo
gadtak a szovjet szak-értők. hanem közülü� 
többet átvette]{ és a Szovjetunióban folyo 
földalatti építés folyamán felhasmálnak: Mindenki előtt ismeretes. hogy a budapesti 
metró gyors és hangtalan járművei szovjet 
gyártlrnányúak és ugyancsak szovjet gyártmá
nyúak a mozgólépcsők is. 

A végél'e hagytam. de talán az e,;\�'ik leg
jelentősebb együttműködés a szoviet

-::
ma

gya-r hírközlés területén folyik. A k�zel
múitban hazánk és a Szovjetunió kormanya 
m.egállapodott egy Magyarorszá11on fel_építen
dó 2 MW-os középhullámú -rádióadó allo,�s 
létrehozásában. Ez lesz az új Kossuth-ado. es 
egyben Közép-Európa egyik legnagyobb i;el
jesítményű rádióadó állomása. Az ef(yeztneny 
végrehajtása széles múszaki-�dom?;'YOS 
e<>yüttrnú.h--ödést igényel. A Szovietumoban 
t:rvezik az adót és ott állítják elő az alap:7:
tő berendezéseket is. A magyar fél tervezi es 
kivitelezi az adóállomás egyéb létesítményeit, 
valamint a moduláció- és az energiahozzáye
zetést. A szovjet-,magyar hírközlé.si egyutt
működés másik jelentős létesítménye az I;1-
ters1.putnvik-rendszerhez tartozó magyar fol
di állomás üzemeltetése lehetővé teszi. hogy 
a világűrben keringő műholdak segítségével 
a le<>jobb ké-p- és hangminőség átvételét biz
tosí�uik a Magyar Posta előfizetői számára. 

J
anuárban múlt 25 éve, hogy a tagálla

mok jóváhagyták a KGST alap
elveit. Az alapelvek a KGST fő 

feladatai között határozzák meg. hogy 
a tagállamok műszaki-tudományos ered-
ményeiket, és legfejlettebb tem:eJé-
si tapasztalataikat állandóan cserelJ_�k 
ki egymással. ezzel is se!'(ítve .f/- swcialis'.a ko
zösség r?azdasági erejének szuntelen noveke
dését: 1960. július 23-án hagyta 1óvá _a l}fű
szaki-Tudományos Egyii.ttmúköd.ési Bizottság 
az eqyilttmű.köd.és .• Szabáh,zat"-át és a lebo
n11olítást szabályozó „Általános feltételek"-et. 
Ezek az együttműködés 25 éve alatt több íz- ' 
ben módosultak. mert a termelőerők és a 
tánsada�om fejlődése. a két ország kö�ötti 
gazdasás!l kapcsolatok bővülése. a Korrrnany
köz) Bi;ottság me�alak�lása. _vé�ül oedh! a 
szocialista gazdasagi mtegrac10 .. Kom�:ex 
Progranniában" foglalt feladatok az ee:vutt
múködési okmányokban is visszatükrö7..ódnek. 
Az együttműködés 25 éve alatt a magyar 
nép<>azdaság egésze tekintetében a szodet 
fél 2932 dokumentumot adott át. m.f.q a ma• 
gyar fél ugyanezen idós_zakban . 1797_ dc:;m
mentummal iárult hozza a szov,,at nepga,da
ság fejlődéséhez. A 25 év alatt 10 375 magyar 
57.akember vé!;Zett tanulmányutat a S7ov1et
unióba,n és 3294 gzovjet szakember járt ha
zánkban hasonló célbóL 

A magyar-szovjet múszaki-tudomán_vos 
együttműködés 25 éves jubileuma nl
kaJ,mából őszinte tisztelettel emléke• 

zem meg a szovjet és magyar közlekPC!és és 
hírközlés vezetőiről. kiváló szakértőiről. ,, kik 
lelkes és odaadó munkájukkal működtek 
közre a két népe:azdaság közlekedésének és 
hirközlésének a fejlesztésében és iárultak ez
zel hozzá a két baráti orszál! és testvéri nép 
műszaki kultúrájának emeléséhez. 

dés kiáll<ta a próbát és az 
egyenes vonalú fejlődést 
hordja magán, mely hazánk, 
népünk és szocializmust ém
tő munkánk legsz.ilárda':-b tá
masza. 

A Szovjetunió keroeménye
zésére az ószimte közeledés je
gyében. a harcok és küzdel
mek tüzében kezdődött. majd 
fejlődött ki itt a határ men
tén a szovjet és a magyar 
vasutasok barátsága. Ma már 
ez a barátság nemcsak az 
ünnepeké. hanem a hébköz
napoké is. mert közös a mun
kánk. közösek érdekeink. el
veink. céljaink. A gyümölcsö
ző kaocsolatok mellett a köl
csönös segítséget, a közös 
hangot minden esetben meg
találja a két határállomás, 
Záhony és Csap, de a két 
igazgatóság, a debreceni és a 
lvovi is. 

les szovjet és normál vágá
nyok eltérnek. keresztezi,k 
egymást, sokasodnak. majd 
ehresznek a távolba11. A ba
ráti segí4é11n11újtás egui', 
legklasszikusabb bizo-nyítéka 
az a fejlőd.és. melyet Záhon11 
vasúti körzetének kialakulása 
tanúsít. A II. világháború be
feiezésénel< !dőp0ntjában még 
csak néhány vasúti vágánnyal 
rendelkező kls állomásból ha
talmas méretd. modern tech
nikai eszközökkel felsrerelt, 
nemzetközi méretekben is ki
emelkedő jelentóségű vasúti 
objektum ala.kult ki, mely 
méltó arra. ho,.,ay a kontinens 
lei,iagyobb .,szárazföldi ki
kötője" címmel illessék. 

kül jövő-menő kocsisorok. ""'l 

épületek tarka sokasáe:a elbű
völi az embert. Az irám1ító
terem olyan. mint ecn, kuta
tóközpcm.t. E11t1etlen gomb 
kancsolatot teremt a 'cörzet 
valamennyi állomásával. l\u
tomatikusan történik a vago
nok re.,.,dez�e. mikö2Jben a 
S'ZJOviet rendszerű hidraulikus 
fékezóberendezés megszelidí
tl a robogni vágyó kocsikat. 
A gépek see:ítségév�l e<?Vhete
dére csökkent a nehéz fizi,kai 
munka. Naponta több mint 
tízezer tonna vasérc. koksz, 
faáru. i?abona. klilönféle gé
pek. berendezések. nyersanya
gok átrakásáról kell gondos
kodni. Évről évre több áru ér
kezik és ezzel léoést tart a 
fejlesztés. a vonalak bóvítése, 
korszerűsítése. A zá,..onvi 
munkáshétköznapok feltételei 
biztosítottak. 

Az élet egyre modernebb 
formában tör be a paraszthá
zak közé. ó-Záhony, Új-Zá
hony. A régi és RZ új. két vi.; 
!ág mezsgyéje. Ma már az 
él<>tforma a megkül& 'jzte
tés iele. Záhonyban az állomás előt

ti parkban vörös-fehér ró
zsák virítanak. Az emlékmd a 
fe-lszal:>adulásra emlé<keztet. 
Az. épületeken túl, a szé-

A meleg csakúgy, mint a 
zord tél próbára tes:zi az itt 
dolgozó vasutasokat. Az 
igyekvők derékhadának <- l
lekedete. szorgahna. tud.isa a 
csomópont munJkájána,k szám
ta1an elismerésében nyilvá
nult meg. A legyówen szét• 
nvi16. majd egymásba futó 
sínpárok, a rajtuk szünet né!-

A vasút Záhonyban mm
dent meghatároz. Ide épül a 
holnap. 

Egeressi Zsigmond 
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Kél hónap alall Késés, kapkodás: • 

Három súlyos balesetet oko.zott a hanyagság, 
a forgalmi utasítások megszegése 

Balesetet okozhat 
Muhkavédelmi ellenőrzés a szolgálati helyeken 

A szegedi igazgatóság mun
kavédelmi csoportja július
ban - a küls:r.olgálati függet
lenített munkavédelmi ügyin
tézők bevonásával - széles 
körű munkavédelmi brigádel
lenórzést tartott. A vizsgálat 
célja a technológiák minősé
ge, a tárgyi és személyi felté
telek biztonsága és a hiányos
ságok !e.tárása volt. A mun
kavédelmi csoport öt pálya
fenntartási főnökséget, a 
szentesi építési főnökség egyes 
részlegeit, 19 nagyállomást, i l
letve csomópontot, valamint 
hét vontatási főnökséget el
lenőrzött. 

zós vonatból 11 érkezett meg
közelítően 1-2 órás, a többi 
ennél sokkal nagyobb késés
sel. Emiatt a kocsirendezők
nek többletmunkát kellett vé
gezni. A kapkodás ilyenkor 
balesetek előidézője lehet. 
Egész sor szervezési intézke
dés szükséges ahhoz, hogy a 
munka gördülékenyebb és 
gazdaságosabb legyen. 

A Forgalmi Utasítás 9-16. 
pontja sz:rint valamennyi 
vasutas dolgozó köteles ide
jeben és jól végzett munl,á
jával biztosítani a baleset
mentes közlekedést! Ennek az 
utasításnak a megszegése 
idézte elő Vác állomáson 197!. 
július 17-én 5 óra 25 perckor 
történt súlyos kimenetelű bal
esetet, amikor a feltartózta.ás 
néll,ül behaladó 239 számú 
s samélyvnnat az állomás II. 

v �gányárnl a bejárati vágány
útba került villamos mozdon)·
nyal kíméletlenül összeütkö
zött. 2 utas életét t'esztette, 
többen életveszélyesen. sú
lyosan t,agy kevésbé súlyosan 
megsérültek. S közel 3,5 mil
lió Ft-os anyagi kár keletke
kezett. 

A balesetnek egyrészt az 
volt az oka. hogy a bejárati 
I r t .  vágánnyal szomszédos II. 

' vágányon a bejárati oldal fe
lé olyan tola!ást végeztek, 
amelyet terelési lehetőség hí
ján nem lett volna szabad vé
gezni a várt vonat teljes be
haladásáig, másrészt az, hogy 
a tolatást végző mozdony fék
bet·endezése használhatatlan 
v,,lt, a kívint helyen egysze
rűen nem lehetett megállíta
ni. 

A gép mehet 
a határ."g 

A baleset bei<öv ctkez�sáre 
vei:eté munkafolyamatnak szá
mos tanulsága 1,an! A vizsgá
lat anyagából jól ért&elhető 
volt, hogy Vác állomáson a 
2:20-as számú vonat megérke
zése idején és azt követően -
a tolató mozdony e vonat 
mozdom·a volt - a rendelke
ző, a l<ülsős för�almi szolgá
lattevő, a II. számú állítóköz
pont vezető v:íltókezelője, a 
gépet kfaéró kocsirendező. a 
mozdony- és a vona�vezctő, 
egyszóval mindenki serényen 
ténykedett. 

A mozdonyvezető m:ír meg
állás előtt jelezte. hogy gé
pével körül kell járnia és 
ezt a külsős to1·galmi szolgá
lattevő is, de a vonatvezető is  
jelentette a rendefüező for
galmi szolgálattevőnek. 

A rendelkező forgalmi szol
gálattevő előbb a hangosbe
mondón adott utasít.ást a 
gépkíséréssel megbízott kocsi
rendezőnel,, majd mivel nem 
jelentkezett, távbeszélőn ke
reste az őrhelyén, de ott sem 
jelen '.kezett. Jelentkezett vi

szont a II. álJitóközpont ve
zető váltókezelője és megkér
dezte, hogy kit és miért ke
resi. El're a rendező forgalmi 
szolgálattevő közölte, hogy a 
gépkísérö keresi. a 220-as szá
mú •1:onat mozdonyához kell 
mennie, a gép leakad és kör
bejár. Arról azonban egy szó 
sem esett, hogy melyil, vá
gányon és mikor jár körbe 
a mozdony, 

Rövid idő múlva a gépkí
sérő megjelent és eldwr a ve
zető váltókezelő a hangosbe
mondón a következőképpen 
értesítette : ,,Jani menjen a 
220-as gépéhez, a gép leakad 
és körbejár!" 

A gépkísérő e közlést kar
jának feltartásával nyugtázta 
és elindult a mozdonyhoz, ahol 
a leakasztást elvégezte, majd 
,.mehet hatá,·ig!" szavakkal 
felliatalmazta a mozdonyt a 
mozgás megkezdésére. 

Megdöbbentő, hogy az ed
dig történtekben mennyi a 
bizonytalanság és a szabály
ta.ianság! 

A rendelkező forgalmi szol
gálattevő és a vezető váltó
kezelő lényegében semmiben 
sem állapodott meg, és köz
lését legfeljebb tájékoztató 
közlésnek lehet tekinteni. A 
vezető váltókezelő azonban 
h iányos utasításként adja to
vább és a gépkísérő még csak 
meg sem ldsérli a közleménv 
hiányzó részeit tisztázni, az  
utasítást tudomásul veszi és 
végrehajtását megkezdi. Fi
gyelmen kívül hagyja az:n
ban azt az al'lpszabálvt, me,v 
szerint ,.tolatás errge<lél11ezésé
t'e ;ogositott dolgozó engedé-

lye n�lkül tolatni nem sza
bad!" és önkényesen utasí:ást 
ad a tolatási mozgás megk2..:
désére. 

Nem volt 
fékhatás 

Közben a forgalmi .helyzet
nek megfelelően a rendelk')ző 
forgalmi szolgálattevő utasí
tást ad a 239 számú vonat 
bejárati v.ígányútjának beál
lítására, majd a III. vágány
ra való bebocsátására. 

Ezalatt indult el a II. vá
gányon a 220-as számú vll•n; 
mozdonya, és mert a m n
donyvezető igen élénk Jtcm
ben indított, sebessége róvid 
tq.L•olságon 40 km/ó fölé emel
kedett. A forgalmi iroda előtt 
elhaladó mozdony láttán a 
rendelkező forgalmi szolgálat
tev.3 felhívta az I. számú ál
lítóközpont vezető váltókeze
lőjét, hogy vigyázzon a biz
tonsági határ felé haladó 
mozdonyl'a. E felhívás alapján 
a vezető váltókezelő a moz
dony felé késedelem nélkül 
Megállj-;elzéseket adott. 

Közel 300 méterre - olyan 
távolságra, amelyen jó fék
kel akár többször is meg le
hetett volna állni - volt a 
biztonsági határjelzőtől a 
mozdony akkor, amikor a 
mozdonyvezető a Megállj
jelzéseket meglátta, Egyéb
ként is csak a biztonsági ha
tárig akart mozdonyával mo
zogni, de a Megállj-jelzések 
láttán azonnal megkezdte a 
fékezést. Fékhatás azonban 
ekl.or sem, és az ismételt . fé• 
ke.úsek során sem mutatko
zott. Mint utólag kiderült: a 
fékhatás azért nem tudott ki
alakulni, mert a mozdonynál, 
a karbantartásra hivatott mű
szaki dolgozók a napi vizsgű
latok cikluside]ét nem tac·· ot
ták be, a vizsgálatok �s a 
féklöket-utánállítások ·�!ma
radtak, a fékberen,dezés h.a;
tástalanná vált! 

Végül is :  a mozdonyt 'l k;f
t.'ánt  helyen. a biztonsági ha
tár;elző előtt nem lehetet! 
megállitani, azt meghal'l:l.a, a 
váltót felvágta és kb. 23 km '6 
sebességgel haladt szembe 
az erős fékezés közben még 
mindig jelentős, 60 km/ó :,e 
bességgel közeledő 239 számú 
vonattal. 

Elmaradt 
a biztonsági 
intézkedés 

A haladó vonat bárm �:y 
jármifoénél jelentkező csap
ágysivítás, vagy égés, illet"e 
füstölés, üzemveszélyes hely
zet. EJszlelésekor a vonatot a 
legrövidebb idő alatt meg 
kell állítani és a veszélyt meg 
kell szüntetni! Egyszerű, v, . 
lágos, jól érthető szab( ly e� 
de a vonatfogadásra, meg
figyelésre és intézkedésre kö
telezettek közül még eléggé 
sokan nem értik, vagy n"m 
akarják ezt megérteni. 

Ez év július 28-án 5 Ór'\ 
35 perckor a nyári balatoni 
személyforgalom kellős köze
pén, és legforgalmasabb E-:i
vonalán, Dinnyés és Székes• 
fehérvár között a 2260 számú 
tehervonat hátulról 9. rakott 
kocsija hónfutás eredménye
ként előállott tengelycsaptör!is 
miatt kisiklott és 17 30 m 
hosszon a pályát súlyosaC1. 
megrongálta. 

Az anyagi kár Is, de a V:>
natforgalom lebonyolításában 
keletkezett zavar és nehé i

ség is jelentős volt. En:iél 
a balesetnél is megfigyelhat.ö 
a nemtörődömség. 

A Martonvásár és Kápo1.
násnyék között mozgó vonat
nál egy másik vonat veze,'>Je 
észrevette a hőnfutást és fel
hívta erre a vonatszemélyze� 
figyelmét. Emiatt meg is állt 
a vonat Kápolnásnyék álbmá
son, ahol vizsgálatot Is "é
geztek, de a mozdonyveze�ő 
nem Ismerte fel a helyzet'c't. 
Szoruló fékre 1111analcodtal<, 
ezért a később kisiklott ÍCQ
csi fékberen, ezését '·'i1cfattak 
és útjukat folytattá1c. 

Kápolnásnyék f9rgalm' beszerzését szorgalmazni, 
szolgálattevője mindennek el- amelyeknek váltó- és vágány
lenére óvatos volt, külön is szigetelés-fenntartási igénye 
kérte Gárdony forgalmi szol- oly nagy, hogy azzal jelenleg 
gálattevőjét, hogy a vonat és a jele/e szerint belátható 
vágét fokozottabban figyelje, ideig vagy egyáltalán nem, 
amit a forgalmi szolgálattevő vagy csak nem kielégítő mér
végre is hajtott. A szikrázást tékben vagyunk képesek meg
is észlelte. A figyelést 1.'égre- birkózni? Számos ilyen állo
hajtotta, de a biztonsági in- másunkon ugyanis egy-egy 
tézkedést nem! Ehelyett nagyobb eső után vagy nagy 
Agárd megállóhely sorompó- melegben a berendezés akkor 
kezelőjénel, azt az utasítást is v:Utó-, illetve vágányfog
adta, hogy ő is fokozottabba,1 laltságot jelez, ha a váltón 
figyelje a vonat végét, vagy vágányon járművek nin-

Az agárdi sorompókezelő csenek, és attól eltekintve, 
maga is látta a szikrázást és hogy e berendezések ilyen 
ezek után most már ketten időszakokban elveszítik .,biz
is felliivták Dinnyés forgalmi tosítóberendezés" jellegüket, 
szogálattev3jének figyelmét. egyre több ilyen állomáson 
Csakhogy Dinnyés forgalmi kialakul és polgárjogot nyer 
szolgálattevője is ugyanúgy a szigcteléskikapcsoló rend
állt a biztonság megóvásának szeres működtetése, beléphet a 
kérdéséhez, mint in.formáto- gondatlanság és felelőtlenség, 
rai. úgy gondolta, hogy ha megtörténhet a. baleseti 
már Dinnyésig baj nélkül el- Nem kellett volna egy Ilyen jött a hőnfutott kocsi, a súlyos baleset bekövatkezéséSzé'.,esfehérvárig terjedő kis ig várni ,  hanem már jóval távolságon is elmegy vahhogy. hamarabb meg kellett volna ezért a vonatot nem állította valósítani azt a gépi kénymeg, áthaladtatta, mindössze szerhelyzetet, mely szerint a annyit tett, hogy Székesfehér- szigeteléskikapcsoló működvár forgalmi szolgálattevőjét tetése esetén legfeljebb a a hőnfutásról értesítette. Ez 
mindenesetre könnyebb volt hívójelzés legyen a jelzőre ki-

mint a kocsikisorozás és ali- vezérhelhető. 

binek s0m látszott rossz meg- Egyre több tanulság, té-
oldásnak. · nyező, meggondolás és meg

�ontolás jelzi, hogy a. vasút
üzem személyi és tárgyi lliz

tonsága, a forna!ombizton.5i,µ 
megól'ása állandó jellegú kin
ponti kérdés, am�lynek :r.ei,i
valósításában különleges ;,e
lye és szerepe van a ,1:;,·<:
hajtó munkát közvetlxü:1 
vJgző. e munkát szervező, 
irányító és ellenőrző ember
nek, az ember egrre maga
sabb szintű munkájának, ön
tudatának, munkahangulatá
nak, a betanításnak, a mód
szeres és céltudatos oktatás
nak, a politikai ráhatásflak, 

A tengelucsap a�onban nem 
bírta ki. eltörött é; leomlott, 
mint ahogy a két forgalmi 
szolgálatte-i-ő és soromp:il,eze
lő alibije és védekezése is 
összeom !ott. 

Mint ismeretes : a vonat 
menete l,özben fel fedezett 
hónfutáso',ért, az észlelést kö
vető gyors és eredmém·es in
tézkedésekért - ami v .égered
ménvben a vonatfogadá�ra és 
megfigyelésre kötelezett dol
gozók szolgálati kötelessége -
minden esetben külön. 500 

forint pénzjutalmat is fizet a 
vasút a dolgozónak. Szép 
számmal vanna'� azok a dol
gozók, akik ilyen címen már 
több ezer forintot k�ptak és 
árgus szemekkel (ig velilc a 
vonatokat. 

Hová vezet 
a feledékenység ?  

De a megtörtént balesetekből 
levont tanulságok azt is jel
zik, hogy a zavartalan és biz
tos üzemvitel nem nélkülöz
heti a kifogástalan állapot
ban levő, rendszeresen és jól 
fenntartott, céltudatosan fej

lesztett eszközöket, a nemcsak 
a próbapadon, de a gyakor
lati életben ls bevált és a 
próbát sikeresen és tartósan 
kiállt berendezéseket. 

Gergely László, 
a budapesti igazgatóság 

VBO- vezetője 

A vizsgálat eredményének 
értékelése még tart, de az 
már bizonyos, hogy az ellen
őrzés hasznos volt. 

Az ellenőrzött pályafentar
tási szolgálat területén álta
lában 

nem gondoskodnak a. dol
gozók és a. szerszámok 
nyíUvonall munka.helyre 

szállításáról 
Több helyen a dolgozók ét

keztetése, ivóvízzel ellátása és 
a fü;ztálkodásl lehetőség sem 
kielégítő. 

A vizsgált 19 állomás for
galmi szolgálatánál 33 tolató
g:!p üzemeltetését, kihasznált
ságát, a tolatócsapat létszám
helyzetét és a szolgálati he
·lyek műszaki ellátottságát is 
megvizsgálták. Megállapítot
ták, hogy különösen a fővo
nalakor közlekedő (úgyneve
zett felhúzós, felosztós és át
meneti elegyet továbbító) vo
natok késáse miatt 

a.z állomások tolatási ter
vei lén�-c�esen eltérnek az 

elöírJa.któl. 
Békéscsabán például a vizs
gált idó.;zakban a napi 24 hú-

A gondot tovább növeli a 
létszámhiány. 

Béké5csabán például tizenegy 
kocsirendező hiányzik. 

A szegedi Igazgatóság több 
állomásán még ma sem elfo
gadha tó a koc,;irendezők szo
ciális e!látott.sáea. a melege
dők és a pihenőhelyiségek ál
lapota. annak ellenére, hogy 
az utóbbi években sok kedve
ző változtatá.• történt. Több 
állomáson, például Békéscsa
bán, Gyomán, Nagykőrösön, 
Mezőtúron, elfogadható körül
ménveket teremtettek a dol
gozóknak. 

A bizottság baleseti forrás
ként állapította meg a vágá
nyok közötti vízelvezetés hiá
nyát, a Diesel-mozdonyokkal 
üzemelő állomásokon az olaj
jal való szennyezettséget. Sze
geden és Békésc.�abán. a von
tatási főnökségnél rekonstruk
ció folyik, de 

a szociális létesítmények 
építésére csak utoljára 
kerül sor. holott ez lenne 
az egyik legsürgetőbb 

feladat. 
A majdnem egy hónapig 

tartó ellenőrzés tapasztalatait 
Molnár Jó:asef. a munkavédel
mi csoport vezetője az 1!:eté
kes szolgálati vezetők elé ter
jesztette. 

Gellért József 

Üzemtörténeti kutatás 
a debreceni igazgatóságon 

Az üz.emtörténet-írás az 
utókor számára hasznr-s ada
to!rnt. fejlődéstörténeti szem
pontból is érdekes eseménye
ket rögzít, ezért ielentös�ge 
napjainl,ban egyre nagyobb. 
A 1.'asút múzt;a a debreceni 
iqazgatóság teriiletén dolgo,tó 
fiatalokat is érdekli. Ezért ha
tározta el az igazgatósá�. h :-.l?V 
pártunk XI. kongresszusa és 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletl\re m egír
ja területJnek vasúttörténetét 
e;(ászen napjainkig. 

Ennek érdekében felliívás
sal fordultak valamennyi szol• 
gálati főnökséghez, hogy mi
n�l több hiteles korabe'" ada
tot. fényképet küldienek az 
igazgatósá:mak és lriák meg 
e'n'-egy szolgálati helv törté
netét. Az anyagok g ·'jtése 
után vállalattörténet! bizott
ság alakul. amely tudományos 
intézrnánvekikel. a párt-. a 
szakszervezet és a KISZ-szer
vezettel közösen széles körű 
szervező és népszerűsítő mun• 
k.á t fejt ki. 

A felelőtlenség ellen még 
a korszerű biztosítóberende
zés sem nyújthat megfelelő 
védelmet. Azt a biztosítóbe
rendezést sajnos még n_em ta-
lálták kl, amely lefogja a ,_ ________________________________________ _ 

ke?.ét a felelőtlen emberek
nek. 

1974. augusztus 1 5-én 22 óra 
58 perckor az ln le�ra típusú 
váltó- és vágányfoglaltságot 
jelző egy központos bizt�ító
berendezéssel felszerelt I sa
szeg állomáson a „Szabad leg
feljebb 40 km/ó sebességqcL. 
a köv{!tkez.ő jelzőn Megállj
jelzés várható" jelzést mutató 
bejárati jelző mellett behala
dó 469 számú vonat mintegy 
45 km/6 sebességgel kímélet
lenül ráülközött az V. váeá
nyon a két biztonsági határ
jelző között elhelyezett sze
relvényre. A baleset nyomán 
a vonatmo:::dony és 17 jármú 
kisiklott, a pályával és tar
tozékait:al együtt rendkívül 
súlyos mértékben megrongá
lódott, az állomáson szokat
lanul nagymérvű roncshalmaz 
keletkezett. 

Az isaszegi - mindössze 19 
éves - forgalmi szolgálatte
vő azon túl, hogy azonnal és 
őszintén beismerte mulasztá
sát, csupán annyit tudott 
mondani, hozy az utóbbi idő
ben megszokott állapotok és 
pillanatnyi feledékenysége kö
vet1ceztében működtette az el
foglalt V. vágány szigetelés
kikapcsoló;át és tette lehető
vé, hogy a vonat feltartózta
tás nélkül behaladhasson az 
állomás területére. Időközben 
rádöbbent ugyan tévedésére, 
de akkor már semmit sem tu
dott tenni a baleset elhárí
tása érdekében. 

Számos tanulsága van en
nek II súlyos anyagi kárral 
járó balesetnek. Több"k kö
zött az, hogy van-e értelme 
továbbra is olyan korszerű 
állomási biztosítóberendezések 

A ,notorvezetó ,negtartotta esküjét 
" . . .  kötelességeimet 

pontosan, lelkilsmerete
sf'n és a dolgozó nép ér
del<einek szo.lgálatába.n 
teljesítem." 

talembert. A végzetes napon 
vele volt Baunok László, az 
egyik legjobb munkatársa és 
barátja. Most a sírás fojtogat
ja, amint emiéke-zik. 

(Idézet a vasutasok es-
küjének szövegéből.) i - Mindenki fél attól az át• 

kozott útát;árótól. Betekinteni 
nem lehet, s eléggé forgalmas. 
Laci is emlegette, mintha csak 
megérezte volna, hogy baj 
lesz. . • Különben víg kedélyű, 
tréfálkozó fiú volt, mindig 
mosolygott, s bármilyen prob
lémát megtárgyalh;:,.ttunk ve
le . . .  Nem értem, miért kel
lett meghalnia . . .  Önfeláldozá• 

Kovács László motorvezető ' .•.·. 
az életét áldozta azért, hogy 
esküjét megtartsa. Mindösz
sze 23 évet elt. Szabó József, 
a tapolcai vontatási főnökség 
vezet.öje a következőket mond
ja a tragikus balesetről : 

- Augusztus 16-án este tör
tént . . .  A Tapolcáról Szombat
helyig közlekedő motorvona
tot Laci ,·ezetie, az engedé
lyezett, illetve előirt 80 kilo
méteres sebességgel, Uzsa
bánya-a.lsó után sorompó nél
küli útátjáró 1.'an, s a vonat
tal egyidóben érkezett oda egy 
tehergépkocsi, forró bitumen
nel megrakva, amelynek kor
mányánál Tóth József 21 éves, 
keszthelyi gépkocsivezető ült. 
Kovács László - amint észre
vette, hogy a teherautó a kürt
jelzés ellenére sem áll meg -
a fékezőcsapot „gyorsfék" ál
lásba tette. Ha nem !gy cse
lekszik, esetleg félelmében ki
ugrik, ő talán megmenekül, 
de a vonatban még súlyosabb 
kár keletkezik, esetleg az uta
sok között is sérülés történik. 
Volt már rá példa, hogy szá
mos emberéletet követelt egy
egy ilyen összeütközés. ő 
csak erre gondolhatott, s hogy 
önmagát biztonságosabb hely
zetbe hozza, saját magát 

sát sohasem felejtjük . . .  
Horváth Agi, akinek Ko,; 

vács Laci már régebben ud
'l varol t. így beszél : 

"'""�"•�=•·"�':"- �•••••-,:b.J � :  k����

d

�:f ::�� 
l tatból nem mondták el a i:ész

m entse, arra már nem ma- leteket. 
radt ideje. Az ütközés követ- Becsületessége. lelkiis• 
keztében a vezetői asztal ;obb meretessége is példamutató 
oldala testét összenyomta, an- volt számunkra - mondja 
nak éles széle szinte kettészel- Papp Tibor motorvezető. 
te, ráadásul a gépkocsin szál- A hiányát most érezzük iga• 
litott forró bitumen is bezúdult zán. Hősnek senki sem szü
a vezetői állás összetörött al>- letik, de munkája közben 6 
lakán. . • azzá vált . . •  

Kimegyünk a roncshoz, s Augusztus 18-á,n temették, 
megdöbbenve állunk mellette. Az állomáson hosszan szóltak 
Még látni a vérnyomokat. a Diesel-mozdonyok és mo-

A mozdony- és motorvezetók torok kürtjei. a temetésre ki
Tapolcán Jól összeforrt közös- vonult több száz fiatal pedig 
séget alkotnak. Tagjai ma arra gondolt, hogy Kovács 
sem tudnak napirendre tér- László élete utolsó pillanatá
ni afelett, hogy Kovács Laci ban sem cselekedhetett más
már nem lehet közöttük. Vala- kéooen, mint ahoevan élt.' 
menyien szerették és na�ra Bátran, határozothn ! 
becsülték az érettségizett fia- Nagy Péter ' 



19'74. SZEPTEMBER UI. MAGYAR VASUTAS '1 

Ot év alatt 50 külföldi vasutasdelegáctó· jart hazánkban Lapzárta után 

Szakszervezetünk nemzetközi tevéken,ysége A vasutasok szolidaritási gyűléseken 
ítélték el a chilei junta rémtetteit A SZOT 1973. október 30-i 

határozatában foglalt irányel
veknek megfelelően nemzet
közi tevékenységünkben el
sődleges szerepet játszik a 
VIII. szakszervezeti világ
kongresszus határozatainak 
„égrehajtása, az európai béke 
és biztonság ügyének, a békés 
egymás mellett élés politiká
jának a segítése, továbbá va
lamennyi, a függetlenségükért 
küzdő népek harcával való 
iizolidaritás. 

Nagy jelentőséget tulajdoníc 
tunk annak, hogy a vasutasok 
57,akszervezete részt vesz az 
SZVSZ mellett működő Szál
lítási Dolgozók Nemzetközi 
Szövetségének (UIS) munkájá
ban• Szabó Antal, szakszerve
zetünk főtitkára, már évek óta 
választott tagja a nemzetközi 
szövetség adminisztratív bi
zottságának, ezenlkívül alel
nöke a vasutas szakmai bizott
ságnak. Kapcsolataink az UIS 
tagjainalc többségével, elsősor
ban az európai tagországok
kal rendszeresek. 

Sokoldalú kapcsolat 
a baráti országokkal 

A legutóbbi 5 évben szak
szervezetünk 50 delegációt fo
gadott Magyarország<m és kb. 
900 külföldi részére - belga, 
olasz, svéd, norvég, osztrák, 
francia vasutas munlcáscso
portoknak - adtunk tájékoz
tatást a MAV-ról, a vasutasok 
élet- és m:.mkakörülményei
ről. Ez idő alatt 45 magyar 
szakszervezeti - vezető szin
tű és tanulmányi - delegá
ció látogatott külföldi orszá
gokba 

A szocialista országok test
vérszervezeteivel a találkozá
�ok rendS7..eresek. A KGST

tagországok vasutas-szakszer
t>ezeteinek főtitkárai minden 
évben találkoznak, hogy az 
1útuális és fontosa,bb szak
szervezeti fel.ada;tokat. ál
láspontokat egyeztessék. Je
lentős v.olt az 1973-ban Ber
linben, valamint ez év áprili
sában hazánkban összehívott 
főtitkári tanácskozás, ahol egy
séges vélemény alakult ki ar-

a minhnumra csöklken tésével 
a tapasztalatok átadásával. 

A Romániában és Jugoszlá
viában járt tanulmányi dele
gációink is tovább erősítették 
kapcsolatainkat a két szocia
lista országgal. A Román Köz
lekedési Szakszervezettel meg
állapodás született az együtt
múködés kialakításáról a bi
harpüspöki közös határállo
máson . 

Igen hasznos és érdekes ta
lálkcrz� volt Budapesten e,zy 
10 tagu srovjet vasutasdele
gációval, akik a Szovjetunió 
kiUönböző köztársaságából jöt
tek, s valamennyien kitünte
tett vasutasok voltak. 

A tapasztalatcsere és tanul
mányutak során a figyelem 
középpontjában' elsősorban a 
vasutasok munka- és egész
ségvédelmével kaocsolatos té
makörök szereoeltek. 

A munkavédelemhez adott 
hasznos tapasztalatokat a két 
héti� hazánkban tartózkodó 
szoviet munkavédelmi kiállí
tási kocsi és a velie érkezett de_ 
legáció, amely a múlt év vé
gén járt Budanest, Mfakolc, 
Debrecen és Záhony állomá
sokon, 

Szakszervezetünk kapcsola
tai az utóbbi években jelentős 
mértékben fejlődtek a kapita.
lista országok vasuta�-szak
szervezeteivel. Megsz-únt a 
merev elzárkózás az anqolok 
részéről fa, 1968 óta először ta
valy hívtak meg egv vezető 
sz;ntú delegációt angliai láto
!?atásrn. Ez év máiusában pe
dig vis,onozták a láto<'atásn'l
kat és 3 tagú vezető szintű de
legációt fogadtunk 6 napra. 

Nemzetközi 
szemináriumok 

Elsó ízben látogatott ha
zánikJb,a az NSZK vezető szin
tű delegádója. ugyancsak a 
múlt év j•í\iusában. de közép
stin�en is igén1><el�k a k•nc�o-
1atf�lv���lt. Würt-iburgból Ru

di Rilder kérte, hO<?Y öt vas
utas kollé'tájával s1ját költsé
gen tannlmánvutat szere'ne 
tenni M,gvarorszáiron. Ha
srm'ó Jc'-rés<;=l fordu'"•k h0z
zánk K.asselból, a Szöve!sÉgi 

A háromtagú a.ngol delegáció tiszteletére rl\lldezett fogadás 

ró!, hogy a KGST komplex 
programjának megvalósításá
ra irányuló szállítási felada
tn'c - a szocialista gazdasági 
i. .egráció következtében 
növekednek, melynek végre
hajtásához a tagországok vas
u_tasainak aktív tevékenysége 
e,engedhetetlenül i;zülcséges. 

Ennek érdekében a szovjet 
vasutas-szakszervezet közpon
ti n�etősége javasolta a szo
cialista országok közötti több 
oldalú munkaversenymozga
lom továbbfejlesztését Cseh
szlovákia, Lengyelország, Ma
Qyarorszcíg és a Szovjetunió 
határállomásai között. Az ez
zel kapcsolatos megbeszélés 
t�valy Minszkben, az idén pe
dig Lvovban.volt, ahol a közös 
intézkedési terv kidolgozásá
ban szakszervezetünk képvlse
lóje hasznos javaslatokat tett. 

Ta!)asztalatcserék, 
tanulmányutak 

Vasúbi Iga,zga-tóság körzeti 
üzemi tanácsától. 

Az ilyen együttműködés ki
a:1akítása megfelel a va.sutasok 
érdekeinek, és hozzájárul 
azokhoz a pozitív változások
hoz, amelyek kontinensünkön 
a béke és a biztonság megszi
lárdulására voezetnek. 

Nyug,ait-Európa vasutas-

Szeptember 11-e a chilei 
néppel vállalt szolidaritás nap
ja. Szerte a világon tömegde-
monstrációkon, nagyszabású 
rendezvényeken emlékeztek 
meg a chilei tragédiáról és 
fejezték ki együttérzésüket a 
chilei nép harcával. Ebben a 
magyar nép is tevékenyen részt 
vett. Szeptember 11-én délelőtt 
11 óra.kor néhány percre le
álltak a gépek az üzemekben, 
és a diákok is megszakították 
a tanulást. 

Országos Béketanácshoz és a 
Szolidaritási Bizottsághoz. Az 
Északi jármújavító és a Land
ler Jenő jcírmi.ijavító üzemek 
összesen mintegy 4500 dolgozó 
ja termelési egységenként vett 
részt a szolidaritási gyűlése
ken. és táviratban fejezték ld 
tiltakozásukat a Chilében t.om
boló terror ellen. Budapest-Fe
rencváros és a Keleti pálya
udvar szolgálati helyeinek dol
gozói szintén kifejezték együtt
érzésüket, és a röpgyúlések 
után tiltakozó táviratok szület
tek. 

A nemrég hazánkban járt szovjet delegáció valamennyi tagja 
kitüntetett vasutas 

On;;zágszerte gy(lléseken em
léke-ztek meg Salvador Allen
déről és a többi mártírhalált 
halt hazafiról. Ezen a napon 
a vasút dolgozói is kifejezés
re juttatták szolidaritásukat, 
és kÖVetelték a kegyetlen el
,nyomás megszüntetését, a chi
lei nép szabadságát. Tiltakozó 
táviratok tömegét küldték az 

Ezen a napon a vasutas dol
J!OZÓk ezrei juttatták kifeje
zésre. hogy hisznek a chilei 
nép igaz ügyének diadalában, 
és remélik. hogy véget fog ér
ri történelmüknek eddigi leg
sötétebb korszaka. szakszervezetei igen nagy ér

deklődést tanúsítanak az auto
matizálás é& annak szociális 
következményei iránt, mely
ről még 1967-ben szakszerve
zetün!< szervezett egy vasutas 
nemzetközi konferenciát. En
nek mintegy folytaitása volt 
1973-ban a Moszkvában meg
tartott nemzetközi szeminá
rium „A munka és a vasuta
sok egész�égvéd.elme" tárgy
körben. 

Ez évben az NSZK vasutas
szakszervezete vállalta a nem
zetközi szeminárium megren
dezését. ,,Az automatizálás és 
az új műszaki vívmányok szo
cialista következményei" cím
mel 5 főreferátum készül, 
melynek ITlln<legyikét egy szo
ciaJista és egy kapM,ailista or
szág szakBzervezete készíti el. 
E szeminárium iránt meg
nyilvánuló érdeklődést min
d-kelőtt az a különbség ma
gyarázza, amely a tudoa:nányoo 
és múszalki fonia<:lalom ered
ményei köve1Jkeztében a dol
gozók szempontjából a szocia
lista és kapitalista országok 
köwtt megnyi1vánuL 

Segítség a fej!ódó 
országoknak 

.A:z oszitrák, a belga, a ska,n
din.áv országok v.asut�-sziak
szervezeteivel vezető, tanul
mányi és munkásdelegációk 
szintjén évenként rendszeres 
a tasálkozás. Augu&'Zltusban a 
norvég vasutas-szakszervezet 
vezető szintű delegációját, to
vábbá a CGT-hez tartozó 
francia vasutas-sziaikszervezet 
delegációját fogadtuk. 

Szeptember elején svéd 
vasutas-postás delegációt fo
gadtunk közösen a pos,tások 
szakszervezetével. Szeptem
berben osztrák vasutas-sziak
szervezeti delegáció látogat 
hazánkba. 

Szükségesnek tartjuk to
vábbra is a fejlődő onszágok 
segítését tapasztala,tok átadá
sával, írásos anyagok küMé
sével. Szakszervezetünk kap
csolatai álbandóan bóvü!nek 
Azsia, Afrilea, és Latin-Ame
rilca szervezeteivel. Rendszere
sen delegációkat cserélünk a 
japán si;ak5zervezetek.kel, 
EAK-kaJ.. A múlt évben ná
luillk járt algíri delegáció tag
jai minden iránt nagy érdek
lődést t:músította:k. Érthető, 
hiszen a függetlenné válás 

tizmussal, szakemberek és a 
tapasztalatok hiányáva,i kel
lett megküzdeniük és tovább
ha.ladni függetlenségük meg
tartásáért. 

Szalkszervezetünk az-által, 
hogy kapcsolatokat teremt a 
különböző álJ,amok vasubas.. 
szaikszervezet.eivel, hozzájárul 
ahhoz, hogy kiterjesszük az 
együttműködést és megteremt
sük a vasutasok egységét. Ez
zel jelentékenyen hozzájáru
lunk a VIII. szakszervezeti 
világkongresszus határozatai
nak megvalósításához. 

Elveszett a szabadjegy, 

megtalálták a vasutasok 
A segítségadás szép néldá

jával talákozott a közelmúlt
ban Kuti József nyua:díias 
moroonyvezetó. a.ki június 
25-én este a Déli pályaudvar
ról induló 3220/1120-as szá~ 't 

vonattal utazott haza Tapol
cára. Csalt öt nap múlva vet
te észre - amikor ismét utaz
ni készült -. hogu szab2die
gyét az említett vonat e111rik 
első osztályú kocsijában elve-

---------------------------� szítette. A kocsifelírókönp·ből 
később megtudta a kocsi szá

Bántalmazták a jegyvizsgálót, 
bíróság elé kerülnek 

mát és elutazott a Déli pá
lvaudvarra. maid Pécsre és 
Szombathelyre. hogy találkoz
zon az 515 519-170 706-os 
számú kocsival. aminek 
véleménye szerint egyik 
ülése mögé csúszobt a jegy. 
Sajnos. fáradozása nem j�rt 
sikerrel. A Déli pályaudvaron 
a műszaki kocsiszolgá!.at két 
d.ol11ozója sietett a seQÍtségére. 
Felírták a számot és megígér
ték neki. hogy figyelLk azt a 
kocsit. 

Miskolc térségében is van
nak jegy nélkül utazó - és 
az ital hatására sokszor dur
va, kötekedő - emberek, akik 
még attól sem riadnak vissza, 
hogy a kötelességét teljesítő 
jegyvizsgálónőt fenyegessék, 
vagy bántalmazzák. Szeren
csére azonban mindig van a 
közelben olyan utas, aki segít 
megfékezni a garázdákat. Egy 
ilyen eseményről számolt be 
legutóbb Uglyai Sándor tu
dósítónk. 

,,Augusztus 18-án Miskolc
ról Sajószentpéterre utaztam. 
Sajóecseg állomás közelében a 
szomszéd fülkében veszeke
dést hallottam. Amikor oda

zetóje az állomásfőnököt, a 
jegyvizsgálót és Uglyai Sán
dort határozott megatartásu
kért dicséretben és jutalom
ban részesítette. 

* 
Mint értesültünk róla, 

ugyancsak bíróság előtt felel 
tetteiért az a garázda fiatal 
is, aki június 25-én a 434-es 
számú személyvonaton meg
ütötte a szolgálatát becsület
tel ellátó Szabó Istvánné 
jegyvizsgálót. Erről az eset
ről, amely tulajdonképnen ak
kor játszódott le, amikor a 
vonat Aszód állomásra érke
zett, lapunkban Csattanó po
fonok címen számoltunk be. 

A két segítőkész - sajnos 
ismeretlen vasutas - három 
hét múlva megtalálta a ·:ere
sett első osztályú kocsit. és 
egyik ülése mögött a szabad
jegyet is, Még azon a napon 
egy moulonvvezetóvel elküld
ték Tapolcára a tulajdonos
nak. 

Bognár Károly 
mentem, láttam, hogy a jegy- ,--------------
vizsgálónő egy ittas fiatalem-

----'---------

berrel vitatkozik, aki nem 
mutatta meg a jegyét. Közben 
a társa - aki addig aludt 
- felébredt és meg akarta 
ütni Komódi Ferencné, Bán
réve állomás létszámába tar
tozó jegyvizsgálót és engem 
is. Én ártalmatlanná tettem és 
Sajóecseg állomáson kértem 
az ott álló Karanyicz Mihály 
állomásfőrtök segítségét. Az 
ittas férfit közös erővel vit
tük le a vonatról, aki még 
akkor is szitkozódott. A két 
magáról megfeledkezett ga
rázdát a helyszínre érkező 
rendőrség vette őrizetbe. Mint 
később megtudtam, ellenük -
hivatalos személy elleni erő
szak címén - eljárás in
dult." 

A miskolci Igazgatóság ve-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
, Az Országos Találmányi Hivatal pályázatot hirdet a saj

tó, a rádió, a televízió és a filmhíradó munkatársai részére, 
an,nak bemutatására, hogy miként szolgálja az iparjogvédelem 
(a szabadalom, az ipari minta, az újítás, a védjegy) 

a) a múszaki fejleszté.3t, 
b) a műszaki alkotók ösztönzését, 
c) az újítómozgalom hatékonyságának növelését, 
A pályázaton a következő témakörök szer�lhetnek: 
- a műszalti alkotókedv felkeltése, ösztönzése, 
- a műszaki alkotásokat elbírálók. hasznosítók figyel-

mének felkeltése; ösztö!l2ésük a várható gazdasági előnyök 
mérlegelésére, felismerésére, 

- a műszaki alkotás - résztvállaJás a társadalmi tevé
kenységben. tehát a szocialista demokrácia fejlesztésénelt köz
vetett eszköze, 

- a találmányok, újítások a műszaki fejlesztés hatékony 
eszközei 

után 80 százalékos analfabé- '-------------
- � újítómozgalom a szocialista munkaverseny szerves 

része, 
- miként szolgálja a jogi szabályozás az újítómozgalom 

fejlesztését, 
- az újítók és feltalálók IV. =ágos tanácskozásának 

hatása a srellemi alkotómunka továbbfejlesztésére. 
- a műszaki újdonságok terjesztésének jelentős<lge, 
- a KGST-országo� nemzetközi iparjogvédelmi együtt-

működése, 
- m�!d eredmények és a védjegyek összefüggései, 
- a vedJegy szerepe a vállalat.ok versenyében, 
- védjegyeink a kűlföldi niacokon, 
- az ipari minta ízlésformáló hatásai. 
- az Ipari formatervezés és a mintaoltalom szerepe a 

válru;zték bővítésében. 

Pályadíjak: 
I. díj (1 db) 

II. díj (2 db) 
III. díj (3 db) 

5-000 Ft 
3000 Ft 
2000 Ft 

, . _A Pályázat1'.1 be?yúj_tható a sajtóban. a rádióban, a tel.,_ 
v1zioban es a fllmh1radoban közölt bármilyen műfajú (cikk, 
l?ubli_ciszti�a. interjú. riport, glossza stb.) alkotás, amely 197-1. 
Januar 1. es december 31. kö?.ött jelent meg. 

A müri tagjai az Országos Találmányi Hivatal elnöksé«e 
a SZOT és a MUOSZ képviselői. 

"' ' 

Beküldési határidő: 1975. január 20. 

Cím: Országos Találmányi Hivatal „Sajtópályázat". 1370 
Budapest, Postafiók 552. 

1 Ez a munkaverseny nemcsak 
a nemzetközi vasúti fuvarozás 
állandó fejlesztését, annak 
gazdaságossági hatékonyságát 
mozdítja elö, hanem a vas
utasok alapvető érdekeit is 
szolgálja. Lehetővé teszi a 
munka termelékenységének 
növelését a technika jobb ki
használásával, az állásidőknek A KGST-országok vasutas szakszervezete inek főtitkárai Budapesten találkoztak 

Eredményhirdetés: 1975. március 3-án. 
Országos Találmányi Hivatal 
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Országos döntők Ba latonkenesén 
Kisp6/yás labdarúgásbdn az  Északi Járműj1vító, 

aszta!itenisz csapatban Budapest végzett az első helyen 
Az év elején közel ny�záz 

labd��úg5 és micntegy kétszáz
ötven asztalitenisz-csapat 
kezdte meg a versenyzést, 
hogy a legjobbak majd Bala
tonkenesén döntsék el egymás 
között a végső sorrendet. 

A háziversenyek, a csomó
ponti és területi döntők után 
kispályás labdarúgásban 8, 
aszbaliter.iszben pedig 6 üze
mi vá:ogatott képviselte a te
rület és szűkebb pátriájuk, a 
szolgálati hely szÍJ!leit. 

Az augusztus 29. és szep
temo,�r 'l.. között Balatonkene
sén rendezett döntő mindkét 
sportágban színvonalas küz
delmet hozott. A csapatok le!
keserlésbőJ és sportszerűségből 
egyaránt jelesre vizsgáztak. 

Labdarúgásban az Északi 
Járműjavító csapata végzett 
az els6 helyen a szolnoki jár
mű.javító előtt. A harmadik 
helyet a szegedi igazgatóság 
válogatottja szerezte meg. 

Az Eszaki Járműjavító győztes csapata 

Asztali tenisz-csapatban a 
bud:ipesti területi bizottság vá
Iogato'. tja bizonyult legjobb
nak. 2. a miskolci �rületi oi-

zottság, 3. a debreceni területi 
bizottság válogatottja. 

Asztaliten'sz egyéniben 1 .  
Szabó Gábor (Debrecen), 2. 
Géczi Gyula (Budapest), 3. 
Barta László (Miskolc), Üjhá
zi István (Budapest) .  

A é:ör:tó valamennyi részt-

MHSZ tartalékos klub a lakul 

Ferencvárosban 

A sz0<;ialista brigádmozg,a
lom t.asmosságát úgyhisszük 
ma már nem kell bizonygatni. 
Az ors:nlgosan kibontakozó 
kongresszusi verseny eddigi 
eredmény,'.i és a brigádok kez
dem•�nyezései még azokat is 
meggyőzték, akik néhány év
vel eselő�t a vészharangot kon
gatták a brig_ádmozgalom el
szürkülés,> miatt. Azóta több
ször b�bizcnyosodott, hogy bri
gádjaink nem mennek a szom
szédba hasznos ötletekért és az 
újat teremtő ambíció sem 
hiányzik. Erről számolt be le
velében hajnal Lajos, aki fe
rencv:í.ro,: Gubacsi rendező
pályaudvar egyik 25 tagú bri
gádjának újszerú vállalásait 
állította példaként. 

.,A Ferencvárosi pályaudvar 
Gubacsi rendezőjének .,A túr" 
néven ismert szocialista bri
gádja a kongresszusi munka
verseny tiszteletére tett pótvál
lalás:>kon kívül júliusban el
határozta hogy részt vállal a 
honvédelmi nevelő és előkészí
t!) m1.1,nkából. - írja levelében. 

Ezért áttanulmányozták 
pártunk erre vonatkozó 1967. 
júniu,i é, augusztus 8-i hatá
rozahit A brigád - amely a 
iközeijövőben felveszi a máso
dik vil/>1,háborúban hazánk 
felszabadítása közben mártír
halált halt magyar származású 
szovjet parlamenter, Steinmecz 
Mik!5s kapitány nevét - vál
lalta, hogy megalakítja a fe-

rencvárosi pályudvar MHSZ 
szervezetcnek tartalékos klub
ját és részt vesznek az iskolai 
lionvédelmi nevelö munkában. 

Év�-ite legalább két aJka
lommal a brigád héttagú csa
patot indH a honvédelmi lö
vészv-ersEnyeken. A tartaléko
sok húszórás utóképzó foglal
kozásain pedig valamelllllyien 
ott leszr.ek. Kezdeményezték 
azt i�, hogy az MHSZ vállal
jon védné'kséget a brigád fe
lett. Csatlakoztak a társadal
mi szerve,.: által indított ötezer 
órás társc.dalmi munkaalcció
hoz is. Pótvállalásaik között 
szerepelt még, hogy a pályaud
var területén húsz kilogramm, 
töml1i,bő1 kiesett tömítőg�·űi-út 
gyűjtenek össze - amivel kö
rülb<!i'.i.l tízezer forintot t;a;;a
rítanak rr..eg. Ezt a felajánlást 
tíz kilogramm tömítőgyií.rúvel 
siker-ült túlteljesíteni. Élenjár
nak. a társadalmi munkában 
és a balesetmegelőzésbe.n is. A 
brigid tagjai - kocsirendezők, 
váltóőrök. váltókezelők - 50-
100 kilométer távolságból utaz
nak n,unkahelyükre és vállalá
sa'kat nehéz körülmények kö
zött, létszámhiánnyal küzdve 
is példamutatóan teljesítik." 

A közö,; összefogás tehát 
nem volt eredménytelen. A 
Gubacson dolgozó vasutasok 
azononn szeretnék, ha a jövő
ben töbtet törődnének mun
kakörülményeikkel, és a szo
ciális létesítmények korszerú
sítésével. 

vevője emlékplakettet kapott, 
a győztesek és helyezettek pe
dig értékes tiszteletdíjakban 
részesültek. Az ez évben ala
pított labdarúgó vándorkupát 
egy Évig a budapesti terüle-ti 
bizott;ágon őrzik. 

Sz. Gy. 

Augusztusban Kaposvárcn 
rendezték meg az országos 
vidéki ifjúsági, 40 lövéses lég
puska és légpisztoly egyéni 
versenyt, amelyen a hatvani 
lövészklub versenyzői is részt 
vettek. 

Légipisztoly-kategóriá.ban a 
nők közül 347 köregységge1 
Máthé Mária szerezte meg az 
�!só helyet. A férfiak közül 
Edes János 326 köregységgel a 
negyedik lett. 

* 
A miskolci vontatási főnök-

ség MHSZ-lövészklubja au
gusztus 24-én meghívásos lö
vészversenyt rendezett a Cso
konai úti lőtéren. A verse
nyen a vontatási MHSZ, a 
villamosmű.hely és a bőcsi 
MHSZ csapatai vettek részt. 
Egyéniben első Fekete László, 
második Veszprémi András, a 
harmad1k pedig Szabó Gusz
táv lett. Mindhárman a von
tatási főnökság MHSZ-klub
jának versenyzői. Csapatver
senyben első a bőcsi MHSZ, 
másodilc a vontatás és a har
madik a viHamosmúhely csa
pata. 

KERESZTREJTVÉNY 
Vfzsztntes : t.  A szakszervezeti lett Egészségügyi Központ. 31. 

Információ fontos célja (folytatá- Kérdőszó. 33. Vulkán! tUfa. 36. Vé• 
sa a függőleges 16-ban) . 13. Dal-- ge, idegen szóval. 38. Hires fegy
Jam, 14. Visszakér ! 15. Nem Kissé. veracél. 39. Régi írótoll. 40. Válto-
16. lzletes gyümölcs. 17. Pártsz1:;r- zó állatkák. 42. Tengeri zátony is. 
vezet aktív rr:unkatársa. 19. Papir- 43. Tesz. 44. Mezőgazdasági eszköz. 
mértéket. 20. Lista kezdete. 21. 46. Szeszes ital, egyes vidéken. 47. 
Lótenyésztő telepe�. 22. Feljelen• Nikkel vegyjele. 49. Sziriai város, 
tésben van. 23. Nem rossz. 25. betűpótlással. 51. Az asztácium 
• . .  gloriosus, hetvenkedő. dicsek- vegyjeJe. 52. A Duna mellékfolyó• 
vö. 27. r A. 28 • • . •  culpa. 30. Terü- ja. 54 Az egyik földrész. 55. Vég-

telen kozák. 56. Az elem legki
sebb részecskéje. 58. Végek nél
kül remekel. 59. Lét. fO. Bűn. 62. 
Retúr közepe. 63. ókor! balkáni 
nép. 

F!iggi!leges : !. Sok község ne
vében szereplő folyónév. 3. A 
harc istene a görögöknél. 4. Al .... 
észak-afrikai város. 5. Szamárlum 
vegyjele. 6. Kemény közel. 7. A 
vád ellentéte. 8. Díszesek. 9. Ki
mo'ldott betű. 10. E napi. 11. Ki
gyulladva. 12. A gólya a békát. 17. 
Spion. 18. Foglalt, idegen rö,.,'1-
dltéssel. 24. Súlyos betegség. 26. 
Mecset melletti ltarcsű torony. 28. 
Baj. szerencsétlenség. 29. Kádas 
betűi keverve. 31. Szerb név. 32. 
Bőrcserző (ék. hiány) . 34. O:pület
maradvány. 35. Ilyen szó 1s van. 
36. . .tor, összetevő, tényező. 37. 
Annál is messzebb. 41. A ró.mája. 
44 Részekre bont. 45. . . .  osz, óko ... 
ri görög filozófus. 48. ügyeket 
rendez 49 A vízszintes 54. kezde
te. 50. Angol helyeslés. 51. Régl 
ruhadarab. névelővel. 53. . . xer
ba1e, szóbeli jegyzék. 55. Magvar 
.:saládnév 1 57 Mettór fele. 59. M

netrend:I „övidítés. 61. tp:ftőanyag. 
63. Személye� névmás. 

Bekfüdenclö:  Vfzfz:lntes 1. és 
folYtatásaként a füi?r.61Eges 16. Be
küldési határidő: 1974. október 10. 

Az elóző keresztrPjtvény helyes 
megfejtéo;e : A mttnkásmavelödés 
elóc;es:itése. A művészeti izlés fej
lesztése. 

Egy-egy k6nyvel nyertek az 
1•:'i4. évi 16. számunl<ban megje
lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért : Keszthelyi Jánosné, 1011. 
Budapest 1., Hunyadi János u. 1.� 
Fórlzs Sándorné, 4110. Biharke
resztes. MA V-állomás, s2emély
pénztár .• Szabados l:va. 2400 Duna
újváros, Rómaj krt. 40. VI. em. 3., 
Dombos Lác;zló. 8646. Balatonfeny
ves. MAV-állomás .• Co;;uhay Ic;tván, 
5322. Tiszaszentimre, MÁV-állomás. 

Értékes társadalmi munka 

a napközi otthon javára 
Debrecen állomáson jó 

ütemb<:n halad a vasúti ahrl
járó építése. Az épjtők mindent 
megtesznek azárt, hogy az 
aluljárót határidőre átadiák 
az utazóközönségnek. A több 
millió forint értékű beruházá
si munka mellett az építők 
társadaimi munkát is végez
tek a vasutas dolgozók gyer
mekeinek naPltözi otthoná
ban. 

Az állomás szakszervezeti 
biz.pttsága és KISZ-szerveze
te }ro7reműködésével az alul-

Beázik az aluljáró 
Nemrég adták át rendelte

tésének Szolnokon az új vas
úti aluljárót, ami lfulyegesen 
könnyebbé teszi az utasok 
közlekedését. A nagy beruhá
zással épült a•luljáró azonban 
esős időben sok bosszúságot 
okoz. Az utasok augusztus 
12-én is nagy meglepetéssel 
tapasztalták. hogy - a sűrű 
zápor hatására - a mennye
zetből ömlött a víz és az alul
járóban kisebb tavak kelet
keztek. Ezért több helyen 
csak bokáig érő vízben lehe
tett eljutni az induló vona
tokhoz. 

A különös természeti jelen
ség - nem sokkal a létesít
mény átadása után - nean 
vall az építők gondosságára. 
Talán arra nem gondoltak, 
hogy a szára?. nyárnak is vége 
lesz egyszer? 

Fö ldl József 

Társadalmi munkáért 

tanácsi elisinerés 

Vésztőn, a XVI-os pályames
teri szakasz dolgozói a köz
ség fejleszté5e érdekében min
den évben ook társadalmi 
munkát végeznek. Munkaidő 
után tn.ár többször részt vet
tek az iskola és az óvoda ja
vításában és festésében. A több 
mint tízezer forint ért&ű tár
sadalmi munka elismerése.ként 
a községi tamács augusztus 18-
án oklevelet és emlékérmet 
adományozott a pályamesteri 
szakasz dolgooóinak. 

Óvodai hozzájárulás 
Új, 80 személyes óvodát 

adtak át rendeltetésének au
gusztusban, Vésztő községben. 
A lakosság mintegy 60 ezer fo
rint értékű társadalmi munká
val, a helyi Béke Tsz 50, a 
szegedi vasútigazgatóság pedig 
100 ezer forinttal járult hozza 
az építés költségeihez. 

járót kivitelező. Erdei C· ·ula 
vezette Lenin szocialista bri
gád vállalta. hogy a napközi 
otthon udvarának feltöltésé
hez szükséges tizennyolc 
köbméter homokot a helyszín
re szállítják. A KISZ-szerve · 
zet fiataljai pedig felajánlot
ták, hogy elvégúk a feltöltést. 

Az értékes társadalmi mun
ka nyomán a napközi otthon 
130 kis lakója ezentúl játszás
ra ackalmas szép környezet
ben töltheti napjait. 

Czeglédi Sándor 

Tanulás - segítséggel 

A hatvani v.asúti csomópon
ton ebben az évben 38 olyan 
dolgozó iratkozott be a II-es 
számú általános isko:ába, akik 
még nern végezték el a VII. 
és a VIII. osztályt. A jelentke
zők többsége illegyven éven 
aluli. A tanulni vágyók részé
re az állomás vezetői - a lét
számgondok ellenére - to
vábbra is sok segítséget adnak. 

A szerkesztőség üzeni 
Ugl�·aJ Sándor, Sepsl Gyula, Be• 

hán Rózsa Mjskolc ; Boldizsár 
Gyula, Tóth János Békéscsaba ; 
Czeglédi Sándor. Halmos Sándor 
Debrecen : Bognár Károly Tapol
ca ; Bódogh Mihály Dombóvár ; 
Tóth .Jánosné Felnémet; Szücs 
Ferenc Hatvan;  Seres Sándor 
Kiskunfélegyháza ; Földi József 
Szolnok : Farkas Béla Kaoosvár ; 
Ha;nal Lajos Dunaharaszti : leve
leiket lapunk anyagához felhasz
náljuk. 

Murányi Tibor Bánréve! Bea 
Ferenc Kerk�nye : leveleiket ille
tékes helyre lovábbltoltuk. 

Helyesbítés 

Lapunk 17. számának 6. o!dallin 
a Halálozás címa hirünk értelem
zavaró sajtóhibával jelent meg. 
A helyes szöveg a következő :  
nPapp István nyugalmazott fel
ügyeló, az 'MVSC labdarúgó �Zak
osztá.lyáoak volt vezetője 68 éves 
korában tragikus körillmények 
között '!lbuny-t. A köztiszteletben 
álló, népszerü vasutast augusztus 
16-án, a miskolci temetaben hoz
zátartozók, barátok és sportolók 
kísérték utolsó útjára.'• 

A IDV ATALOS LAPBÓL 
A mvata1os Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasöink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket : 

A 34, számból : 108126/1974. Újltá
si verseny� 

Felhívás a nyugellátások és 
egyéb ellátások klegészltésével 
kapcsolatos tUdntvalókra. 

A vasűtigazg�óságok munka
versenyének értékelése. 

A 35. szá.mból: 108155/1974. Ener
glatakarékossá,., a vasűt területén. 

110745/1974. A munkabérek kiegé
szítése. 

A 36. számból : 108986/1974. Az 
1974. év vég1 részesedés változó 
keretrészére jogosító feltételek. 

110023/1974. A vasút vagyontár
gyaiban dolgozóink által okozott, 
illetve ilzemi-múszaki okok miatt 
bekövetkező baleseti károk érté
kének meghatározása.. 

VASUTAS CSALÁDTAGOK FIGYELEM ! 

amrm 
-

- Vándorkiállítás. A Köz-
lekedési Múzeumban augusz
tus 22-én nyílt meg a Nemzet� 
közi Vasútegylet és a közleke
dési múzeumok világszerve
zetének közös kiállítása, 
amelynek anyagát már számos 
európai nagyvárosban bemt:1-
tatták. A 24 tablóból álló ki
állításon a látogatók láthatták 
a világ leghíresebb vonatait, 
köztük az „Arany nyil"-at, a 
,,Rajna kincsé"-t és a „Transz
szibériai" expresszt. 

- f:vek óta jó a kapcsolat 
Kisterenye vasútállomás és a. 
helyi MEZŐGÉP Vállalat dol
gozói között. Gyakoriak a kö
zös politikai vetélkedők és a 
sportversenyek. Legutóbb a 
pártszervezet, a szakszervezeti 
bizottság és a gazdasági veze
tők részvételével aktívaérte
kezletet tartottak a MEZŐGÉ? 
mátrai üdülőjében, ahol töb
bek között értékelték a kong
resszusi munkaverseny eddigi 
tapasztalatait és megbeszélték 
a további együttműködés lehe
tőségeit. 

- öt és félmillió rubel érté
kű szerződést kötött a győri 
Magyar Vagon- és Gépgyár az 
NDK Posta Beszerzési Igazga
téságával. Az egyezmény értel
mében a német posta az öt5-
dik ötéves terv első szakaszá
ban 70, majd később s ;  vasúti 
pos:akocsit kér. A győri Ma
gyar Vagon- és Gépgyár vas
úti jármúszakértői rövidesen 
hozzálátnak a prototípus terve
zéséhez. 

- Oj brigád alakuU. A bé
késcsabai szertárfónökség dol
gozói az első félévben teljesí
tették kongresszusi vállalásai
kat. Különösen kiemelked<'l 
munkát végzett a „Sebes 
György" szocialista brigád, 
amelynek tagjai felajánlották, 
hogy segítséget nyújtanak egy 
új brigád megalakításához. A 
Petőfi nevét viselő új brigád 
aktívan l'>ekapcsolódott a mun
kaversenybe, amihez a patr� 
nálók továbbra is sok segítsé
get adnak. 

HAGYU VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszt! a szerkesztő bizottság 
Fószerkesztö : Gu.lyás János 

Felelös szerkesztő : v1s1 Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Boest, VI., Benczűr u. u. 
Telefon városi 229-872 

Uzeml 19-77 
K;adja és terjeszt! 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Budapest, VII., Rákóczt 1\t 54. 

Telefon: 224-819 
Felelo5s kiadó: Gábor Márton 

a Népszav& Lapkiadó Vállalat 
Igazgatója 

Csekkszámlaszámunk: 
MNB 216-11 859 

Szikra Lapnyomda 

Az Utasellátó Yá//a/at felvételt hirdet: 
1 ,  Mozgószolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezőkocsi - felszolgáló, szakács, kézilány, 
hálókocsi-kalauz, segédmunkás és tisztviselő munkakörökre. 
Jelentkezés: Utasellátó Vá l la lat Bp. V., Veres Pálné u. 26. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságnál :  
Állandó munkára gépkocsivezető és  rakodó-, szál l ítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavilonjainkba (édesipari, trafikáru, h írlap, 
bizsutériák) kezelőket. Átlagjevedelem : 1 500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetőt és eladókat. 
Továbbá felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, felíró, konyhalány, 
takarítónő, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerőkre 
(lehet nyugdíjas is). 
Va lamennyi munkakörben a munkaidő heti 44 óra. 
Bérezés kollektív szerződés szerint. I ngyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka- és védőruhael látást biztosítunk. 
Jelentkezés : Utasellátó Vá llalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., Kálmán Imre u. 1 4. 
Naponta délelőtt 9-1 2  óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  31 4-993, 3 10-770, mellék : 4. 

3. Cukrászüzemében: 
Budapest VI. , Lázár u. 1 .  sz. alatt azonnal i  felvételre keres 
kézilányokat és takarítónőket. Jelentkezés : a helyszínen 8- 1 6  óráig. 
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Műszaki konferencia Szentesen 
Jó a kapcsolat a vasút és a fuvaroztatók között 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Az elmúlt hetekben Szen
tesen csomóponti műszaki 
konferenciát tartottak, m1dyre 
meghívták a csomóponthoz 
tartozó állomások vezetőit is. 
A tanácskozás résztvevőit 
Papp Zoltán állomásfőnök 
üdvözölte, majd részletes tá
jéko;?:tatást ;,.dott az el.só félévi 
eredményekről. 

nökség munkájáról is. Meg
említette, hogy az első félév
ben a tervekben előírt felada
tokat teljesítették. A tanácsko
záson határozati javaslatot 
fogadtak el, amelyben a cso
mópont dolgozói fő célkitűzés
nek továbbra is a kon�resz
szusi vállalások teljesítését, a 
verseny népszerűsítését, vala
mint a vonatok menetrerdsze
rinti közlekedtetését, a bal
esetmentes szolgálatot és a 
baleseti veszélyfon-ások meg
szüntetését tekintik. 

nagymenyiségú áru népgazda.. 
sági jelentősége miatt a vasut 
vállalta, hogy a rakodáSlhoz 
szükséges kocsikat időben ki
állítja, és úgy gondoskodik a 
megrakott kocsik klhúzásáról, 
·hogy ez a gyár munkáját ne 
akadályozza. 

A gyár vállalásában a teher
kocsik időbeni megrendelésére, 
határidőn belüli megrakására 
és a késetten kirakott kocsik 
mennyiségének bázishoz vi
szonyított 10 százalékos csök· 
kentésére tett ígéretet. Az 
értékelésre először januárban 
kerül sor. 
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A tagkönyvcsere 

nemcsak adminisztráció 
Növekedett a bizalmiak szerepe 

F ontos es>emény közeledik a szervezett dolgozók életé
ben. Tagkönyvcserére kerül sor, melynek előkészítő 
munkálatai egy alapszervezetnél sem ölthetnek mecha-

nikus jelleget. 
A tennivalók nem ismeretlenek. Több oldalú instrukciót 

kaptak már a közép- és alapszervek vezető testületei, hogy 
időben, felkészülten kezdhessék meg e nagy poli1ikai jelentő
ségű feladat végrehajtását. 

A tagsági könyvek cseréje több hónapig ta1·tó szervezett 
és fegyelmezett munkát igényel. Ahol a szakszervezeti bizott
ságok - a központi irányelvek alapján - tartalmas, jó intéz
kedési tervet készítettek, ott ez a munka tervszerűen, köny
nyen végrehajtható. A területi sajátosságoknak megfelelően a 
feladatok helyes elosztása és ütemezése, a felelős személyek ki
jelölése és tevékenysége nem közömbös a siker érdekében. 

Nagy jelentőséggel bír a bizalmiak megfelelő politikai fel
készítése is. A szakszervezeti bizottságok titkárai, a központi 
irányelv.eket, s az ebból adódó feladatokat már ismertették, 
ezen túlmenően azonban a felvilágosító munkát rendszeresJé 
kell tenni. Ha ugyanis a dolgozókkal való közvetlen beszélge
tés alkalmával a tisztségviselő friss, politikai tájékozottsággal, 
érvgyűjteménnyel rendelkezik, könnyen adhat elfogadható vá
laszokat a felmerült kérdésekre. 

O
" szinteség, bizalom - mindkettő kell, hogy jellemezze a 

légkört; amelyben a mozgalmi munkás dolgozik. Függ
vénye is egyik a másikának, hiszen őszintén rendsze-

rint alckor beszélünk, ha bízunk abban, a-kihez szólunk. A tag
könyvcsere során' folytatott beszélgetések egyúttal hű tükör
képét is vetítik a tagság és bizalmiak közötti kapcsolatnak, 
hiszen ha a dolgozók bíznak a mozgalom erejében, a szakszer
t·ezeii bizottság apparátusának érdekvédelmi és érdekképvi
sele.ti t�>iíl,enységében, akkor fel is tárják őszintén panaszai
kat, elmondják véleményüket. A bizalminak tehát legyen ideje 
kötetlen besztilgetésre és ne csak egyszerű, adminisztrációs 
munkának tekintse feladatát. Ott, ahol kell, végezzen alapos 
elemzést és adott esetekben ne elégedjék meg felszínes vála-
szokkal. Tagdíjhátralékok vizsgálatánál keresse a kiváltó okot, 
amely lehet a dolgozó ;ogos 1,,agy véit sérelme, közömbössége 
- mindenképpen tisztázást igényel. :e&zrevételeit közölje a 
szakszervezeti bizottsággal. 

Á tagkönyvcserével kapcsolatos munkálatokban megnöve
kedett a bizalmiak szerepe. Helytállásuk tói függ ebben az idő
szakban is, hogy a mozgalmat érintő, s a tag�ágot foglálkoz
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Alkalm7 kiállítas 

a Közlekedési 

Múzeumban 

Tájékoztatójában többek kö
zött elmondotta, hogy műsza
ki konferenciájukra először 
hívták meg a környező állo
mások vezetőit. Ezt azért tet
ték, hogy a közös gondok 
megbeszélésével elősegítsék a 
mé� eredményesebb munkát. 
Az állomás vezetői az okok 
feltárásával igyékeznek lema
radásukat pótolni. 

Az állomásfőnök beszámo
lójában szólt a vontatási fő-

Papp Zoltán állomásfőnök 
a továbbiakbfln elmondotta, 
hogy a kongresszusi munka
verseny-vállalások célja nem 
a számszerű eredmények to
vábbi növelése volt, hanem <i 
meghatározott tervek maga
sabb minőségi fokon való 
teljesítése. Az állomás szocia

A magyar-szovjet műszaki 
tudományos együttműködés 25 
éves jubileuma alkalmából a 
KPM és a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület szimpÓziuma 
keretében szeptember 19-én 
dr. Czére Béla e. egyetemi ta
nár, a múzeum főigazgatója 
,,Az együttműködés eredmé
nyei a Közlekedési Múzeum és 
a moszkvai Po!itechnikai Mú
zeum között" címmel előadást 
-tartott a Közlekedési Múzeum 
előadótermében. Az előadás 
után bemutatták a jubileumra 
készült alkalmi kiállítást. 
Szeptember 15-28 között pe
dig magyar-szovjet közleke
dési filmnapokat rendeztek. 

--------------r lista brigádjai továbbra is 

Szentesen jó eredmények 
születtek a személyszállítás
ban .is. Különösen a közlekedő 
vonatok higiéniája változott. 
Tisztábbak lettek a kocsik kí
vül és belül egyaránt. Vala
mennyi vízzel feltöltött tartá
lyokkal, papírtörölközővel és 
egyéb egészségügyi felszere
léssel indul útnak Szentesről. 

lsmet Bánreven 

a vándorzászló 
Bánréve és a esehsz!ovák 

I:énártfalva határállomások 
közötti versenyben ismét Bán
réve lett az első. Az állomás 
dolgozóinak iáró vándorzászlót 
szeptemberben Gaál Sándor, a 
miskolci igazgatóság helyettes 
vezetője adta át. Az ünnepsé
gen megjelent a zólyomi igaz
gatóság helyettes vezetője, va
lamint Lénártfalva állomás 
gazdasági és társadalmi veze
t-0i is. 

A mozgo szakasz pótvállalása 

Pályafelújítás társadalmi munkában 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség dolgozói újabb 
felajánlást tettek a p,árt'kong
resszus tiszteletére. A gépesí
tett mozgó pályafenntartási 
szakasz kollektívája vállalta, 
hogy szeptember 7-én és 8-án, 
szabad szcmbaton és vasárnap 
társadalmi munkát végezrn:k 
azért, hogy a Remete é Sar
kad közötti 860 méteres vonal
szakaszt a tervezettnél egy 

LAPZÁRTA UTAJV 

nappal előbb átadják a forga
lomnak. 

A VI-os pályamesteri sza
kasz dolgozóival együtt a 
munka során húszezer köbmé
ter földet és 1600 köbméter 
bányameddőt mozgattak meg. 
A:z. árvízsújtotta területen vég
zett eredményes munka nyo
mán Sarkadra is előbb indul
hattak el a cukorrépával ra
kott vagonok. 

Ülést tartott a központi vezetőség 

fontos feladatuknak tekintik 
a vasút és a fuvaroztatók kö
zött kialakult jó kapcsolat 
fejlesztését. Ezt a célt szol
gálja az a munkaverseny-szer
ződés is, amit au!(usztus elején 
írtak alá az állomás és a Ga
bonafelvásárló és Feldolgozó 
Vállalat Erőtakarmány gyárá
nak képviselói. Az év követ
kező hónapjaiban Szentesről 
mintegy 12 ezer tonna gabona
féleség vár elszállításra. E 

Az állomás vezetői figyelem
mel kísérik a brigádok mun
káját, és a legjobbakat kong
resszusi versenytáblán nép
szerűsítik. A· szakszervezeti 
műhelybizottság ,által készített 
kongresszusi és felszabadulási 
vándorzászlókat pedig havonta 
a legjobb szocialista brigádok 
kapták meit. 

Gellért József 

KÖZLEKEDÉSI FŐISKOLA GYŐRBEN 
Fock Jenő az avatóüQnepségen 

Szeptember 13-án ünne�- tanévnyitóval. amel� meg� 
lyes külsőségek között adták jelent Fock Jenő, az MSZMP 
át a Győri Közlekedési és Táv- Politikai Bizottságának tagja, 
közlési Műszaki Főiskola első a Minisztertanács elnöke, Kis
létesítményeit. házi Ödön, ,az Elnöki Tanács 

Az új oktatási intézményt helyettes elnöke, dr, Polinszky 
az idén elhunyt közlekedés.- Károly oktatási minisztet·, 
és postaügyi miniszter, dr. Rödönyi Károly közlekedés és 
Coonádi Oyörg11 kezdeménye- pontaügyi miniszter, Bond01' 
zésére helyezték Budapestről József építésügyi és városfej
a Kisalföld fővárosába, ami- !esztési miniszter, továbbá 
nek alapjait három évvel ez.. Győr-S•pron megye és Győr 
előtt rakták le. Az iskola épi- város W.rsadal.mi és áUumi 
tésére teFvezeU mintegy 600 szen einek · több vezető ,sre.. 
millió forintos beruházásból mélyisége. 
eddig 200 millió forint értékű A festői mosoni Duna part
munkát végeztek el Győr ján épült főiskola eddig elké
egyik legjelentősebb felsőok- szült létesítményeit dr. Hege
tatási intézményének átadási dús Gyula főigazgató mutatta 
ünnepségét egybekötötték a be a magasrangú vend:égeknek. 

A pártkongresszus tiszteletére 

Kommunista vasárnap Püspökladányban 
tató kérdések, problémák vagy éppen elgondolások eljutnak-e 

A Vasutasok Szakszervezete központi vezetősége szeptema megfelelő helyre. Ha ebben a munkafolyamatban a biza!- ber 27-én _ lapzárta után _ ülést tartott. Az első napirendi 
miak, aktivisták ismerik politikai feladatukat, és aszerint cse- pont kerefében Rödönyi Károly közlekedés- és-postaügyi mi
lekszenek is - elősegítői lesznek a dolgozókkal való őszintébb, níszter tájékoztatóját hallgatták meg a 2031/1969. (XII. 7.) szá-
közvetlenebb kapcsolat kialakításának. mú kormányhatározat v2grehajtásáróL A püspökladányi vontatási Kotra KáToly, a vontatási 

főnökség dolgozói és szocialffi- főnökség vezetője már reggel B angsúlyozni kell a szakszervezeti bizottságok felelőssé- Ezután a közp:mti vezetőség megvitatta a Faanyagvédel- ta brigádjai a XI. pártkong- öt órakor ellenőrizte a javí
gét. Mint testületek, nem hagyhatják szó nélkül a bi- mi és Fatelítő Vál!afo.t gazdálkodásának és szolgáltatásainak resszus tiszteletére és az őszi tásra kijelölt kocsik beátlítá
zalmiak által feltárt problémákat, üléseiken azokkal színvonaláról, valamint a vállalat dolgozói élet- és munkakö- forgalom zavartalan lebonyolí- sát, és hat órakor, amikor a 

rendszeresen foglalkozni kell. Az észrevételek megvitatása rülményeinek alakulásáról készült jelentést. A két napirendi tása éroekében szeptember 15- dolgoz.ók megérkeztek, a kom
mellett gondoskodniuk kell a szűkséges intézkedések megtéte- pont anyagát lapunk következő számában részletesebben is- én kommunista vasárnapot munista műszak valamennyi 
léről is, amely szorosan hozzátartozik a mozgalmi munka po- mertetjük. tartottak. feltétele biztosítva volt. Czi-
zitív értékeléséhez. bere Imre, Kárai András é! 

Az alapszervezet testületének hatáskörébe tartozik annak �-----------------------------------------ordasi József művezetóknek 
már csak az eligazítás és a 

elbírálása i�, hogy a 6 hónapon túli tagdi;elmaradások rende- , ,. , ,, munka irányítása jutott. 
:tése engedélyezhető-e? A helyi, önálló döntések hozatala ért-

TEHERKOCSI-JA VITQ MLJHEL Y A kulturáltabb utazás érde-
hető, hiszen a szakszervezeti bizottságok ismerik legjobban a kében a kocsiszolgálat dolgo-
dolgoz6k élet- és munkakörülményeit, s így azokat az okokat zói terven felül elvégezték 
is, amelyek befolyásoló tényezők lehettek a tagdí}hátralékok nyolc négy-tengelyes kocsi idő-

' keletkezésénél. szakO!S nagytisztítását, és részt 
A megnövekedett hatáskör és önállóság, felelősség súlya vettek a főnökség területének 

azonban fokozott figyelmet, ellenőrzést követel. Kell ez azért parkosításában is. .E:lenjárt a 
is, hogy a bizalmiak, aktivisták időben és rendszeresen kap- munkában Szabó Gyuláné, 
janak segítséget munkájukhoz. Az szb tagjaiból létrehozott Nagy Laj�s, Nagy Jánosné és 
operativ bizottság 'feladatai közé tartozik, az aktuális problé- Arnót Gyuláné. • 

mák szb-ülésen való ismertetése. A tájékoztatások alapján - A vasút áruszállítá!st fel-
ha az nem általános megállapításokra szorítkozik - meg le- adatainak teljesítése érdeké-

ben a főnökség dolgozói elha-
het határozni, mely területre kell még több segítséget adni. tározták, hogy több teherkocsit 
Az észrevételekre való gyors, azonnali reagálás elejét veheti javítanak" meg és adnak át a 
későbbi bajoknak, s egyúttal erősíti a tagság bizalmát is. forgalomnak. A kommunista 

Nem lehet szó nélkül hagyni a helyi agitáció és propa- vasárnapon a kocsijavító mű-
ganda fontosságát sem. Szerves része ez a politikai munkának, hely 120 dolgozója 103 teher-
elengedhetetlen követelmény a cél érdekében. A tagság tájé- kocsi futóművének javítását 
koztatása a mozgalom életéről, a központi, vagy helyi intéz- és ola"jcseréjét, valamint négy 
kedésekről mind1mkor szükséges. Most, ha lehet, még nagyobb kocsi kerékpár-esztergályozá-

é · h" sát és tíznek a csapszabályo-hangsúllyal kell végezni a felvilágosító tevékenys get 1s, 1- zását végezte el. A munkában 
szen nem mindennapi esemény van kfszülőben. Jelentősége élen jártak a „Kandó Kál-

• csak akkor érthető meg igazán, ha számot vetünk a mozgalom mán", a „Vörös Csil!ag"' és a 
múltjával, jelenével és beszélünk a jövőjéről is. ,,Hámán Kató" szocialista bri• 

t 1 t . gádok dolgozói. 

E zért szükséges, hogy az alapszervek vez�tó tes ? e e1 
nagy gondot fordítsanak a sza.kszervezet_i eredmeny:k A kommunista műszakban a 
ismertetésére úgy, hogy közben ne titkoliák el a hiba- mozdonyjavító műh,ely kollek-

kat sem. Legyen idejük a•z emberekkel való közvetlen beszél- tívája is aktívan részt vett. 
getésre és a munkahelyi híradó, faliújság, hangosbemondó fel- Ezen a napon három• gépet 

tettek üzemképesé és adtak át 
használásával a tagság tájékoztatására. a forgalomnak. 

· 

A lehetőség minden üzemben, szolgálati főnökségen adott. Ezen a vasárnapon a vonta-
A szakszervezeti bizottságok feladata úgy fokozni az agitációs- tási főnökség 190 dolgozója 
propaganda mun!rn hatékonyságát, hogy a dolgozók megértsék összesen 1140 óra társadalmi 
és elfogadják a szervezeti élet, s ezen belül a közelgő esemény Püspökladányban a vasutasnap alkalmából adták át rendeltetésének a 23 millió forint munkát végzett, amelynek ér
jelentőségét. költséggel épült teherkocsi-javUó műhelyt, amelyben elsősorban a kerékpárok javitásál téke több, mint . negyvenezer 

végük. (MTI Foto Bajkor József felvétele) forint, Pálinkás Ka.talin 
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Nélkülözhetetlen a mozgalmi munká/Jan: 

·Tájékozódni és tájékoztatn i  1 
AZ INFORMÁCIÓ - AZ AGITÁCIÓ EGYIK LEGFONTOSABB ESZKÖZE 

A SZOT elnökségének 1967. 
november 27-i határozata és a 
Vasutasok Szakszervezete el
,.nökségének 1968. május 5-i 
intézkedési terve kimondja, 
nogy Haz információt és a tá
j�koztatást a szakszervezeti 
mozgalom vezetésének, az 
ideológiai harcnak és a szak
szervezeti demokrácia erösíté
sének eszközévé kell tenni". 
E feladat megköveteli, hogy 
minden szinten széles körű. a 
tagságot foglalkoztató idöszerű 
kérdésekkel lépést tartó infor-
mációt biztosítsunk. 

Az információ a!apja a dol
gozók véleménye, a felsöbb 
szervektől ka,pott tájékoztatók 
és határozatok, a gazdasági 
vezetőktől szerzett tájékozta
tás, valamint az adott téma
körrel foglalkozó elemzések, 
statisztikák összessége. 

A tájékoztatás célja: segíte
ni a vezető szervek határoza
tainak, állásfoglalásainak is
mertetését, 4 végri,haitását, 
mozgósítani a fe!adatok vég
Tehajtására; segíteni a váfasz
tott szervek vezető-irányító 
munkáját, a dolgozók vélemé
nyének, alkotó kezdeményezé
seinek kibontakozását; megis
merni a dolgozók gondjait, igé
nyeit, javaslatait; intézkedni a 
problémák megoldása érdeké
ben, tájékoztatni a dolgozókat; 
meggyőző, felvilágosító tevé
kenységet kifejteni a dolgozók 
véleményének, hangulatának 
formálása érdekében. 

Több mint „jelentés" 
A szakszervezeti munkának 

.ma már elengedhetetlen felté
tele a pontos tájékozódás és a 
dolgozók rendszeres tájékozta
tása. A jó tájékoztatás és tájé
kozódás eléréséliez szemlélet
beli változásra is szükség van. 
Előfordulnak még az informá
ciót lebecsülő, vagy 4lól'erepét 
tévesen megítélő nézetek. Pe
dig a helyesen összegezett és 
igényesen feldolgozott infor
máció jelentős segítség a szak 
szervezeti feladatok meghatá
rozásához, az agitációhoz, a 
propagandához minden 
szinten. 

Eredményesen vitatkozni, 
érvelni, céljaink, törekvéseink 
mellett csak úgy lehetséges, ha 
ismerjük a dolgozók vélemé
nyét, ha tudjuk, hogy milyen 
kérdések foglalkoztatják őket. 
A dolgozók érzékenyen reagál
nak a politikai és gazdasági 
eseményekre, gyakran e1Jent
mondóan ítélik meg azokat. 
Nemegyszer ugyanazt az ese
ményt helyeslő és bíráló meg
jegyzésekkel is illetik. A jogos 
kritikai észrevételek mellett el
hangzanak hibás, téves véle-

mények is, amelyeket a szak
szervezeti szervek, az aktivis
ták nem hagyhatnak megvála
szolatlanul. 

Az ir.formác,ó nem elsősor
ban „jelentés" - amelyet az 
előírások szerint kötelező az 
i lletékes szervekhez küldeni -
hanem a politizálás, az agitá
ció fontos eszköze, egyben fel
tétele is. A jól szervezett in
formáció nemcsak úgy hasz
nálható fel az agitációs és pro
pagandamunkában, hogy ösz
szegezzük a dolgozók vélemé
nyét, javaslatait, hogy az alap
szervezetek azt figyelembe vé
ve határozzák meg tennivalói
kat, a szakszervezeti taggyűlé
sek. értekezletek mondaniva
lóját, hanem úgy is, hogy a ki
alakult pozitív nézeteket tá
mogató véleményeket széles 
körűen tudatosítjuk. Régen fel
ismert törvénye a közvéle
mény irányításának, hogy a 

dolgozók döntő többsége iga
zodik környezetének felfogásá
hoz, nemegyszer akaratán, tud
tán kívül azonosul azzal. Az 
összegyűjtött információkban 
nagyon sok olyan pozitív 
tényanyagot találunk, amelyek 
közzététele, terjesztése helyes 
i rányba tereli, formálja a ké
telkedők, bizonytalanok han• 
gulatát, véleményét. 

A valóságot tükrözze 
Az információ nemcsak a 

döntések előkészítésének ré
sze, hanem a politikai nevelés 
sajátos formája is. Alapvető 
igény, hogy a tájékoztatás a 

valóságot tükrözze. Az olyan 
jelzések, amelyek csak pozitív 
irányúak, eltorzíthatják a va
lóságot, és ezzel félrevezetik a 
választott testületeket. De a 
hibák eltúlzására, egyoldalú
ságra sincs szükség. A szub
jektivitás az információ értel
mét és lényegét veszélyezteti, 
mivel rossz irányba befolyá
solhatja a döntéseket. 

Tudott dolog, hogy nem ala

kul ki mindenről közvélemény. 
Vannak fontos intézkedések, 

amelyek az előzetes várakozás 
ellenére sem váltanak ki köz
érdeklődést. Am ne gondolja 
senki, hogy ilyenkor mestersé
geser, kell közvélemknyt gyár
tani. Persze az sem helyes, ha 
hosszabb időre szóló, fontos, a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeit befolyásoló intézkedé
sek hatását nem vizsgáljuk, a 
dolgozóknak ezekről alkotott 
véleményét nem ismerjük. 

A hangulatjelentések fel
dolgozásakor gyakran találko
zunk olyan problémákkal, 
amelyeknek megoldása az 
alapszervezetek vagy a területi 
bizottságok feladata lenne. Ez 
azt bizonyítja, hogy a leadott 
jog- és hatáskörökkel még nem 
mindenütt tudnak élni, hiszen 
gyakran helyben elintézhető 
panasz megszüntetésére is köz
ponti intézkedést várnak. 

Legyen rendszeres ! 
A másik, gyakran ismétlődő 

hiba, hogy a „lefellé" történő 
tájékoztatás még nem mindig 
és nem mindenütt rendszeres. 
Ezért van az, hogy több jelen
tés vet fel olyan kérdéseket, 
amelyekkel kapcsolatban már 
hónapokkal előbb intézkedés 
született, és arról testületi ülé
seken tájékoztatást adtak. 

A rendszeres hangulatjelen
tés készítésére kijelölt alap
szervezetekben gondot kell 
fordítani a határidő megtartá
sára. A területi bizottságokhoz 
küldendő információs jelenté
seket legkésőbb minden hónap 
15-ig, a szakszervezeti köz
pontba pedig 20-ig kell eljut
tatni. 

Végezetül ismételten szeret
ném hangsúlyozni, hogy az in
formáció, a tájékoztatás : fon
tos része a szakszervezeti ne
velő tevékenységnek és hasz
nos eszköze a közhangulat 
vizsgálatának. l!lppen ezért a 

jelentések feldolgozása, az eb
_ből adódó tennivalók kijelölé• 
se a szakszervezeti szerveknek 
minden szinten kötelességük. 

Magyar György 

Két éve őrtzil, a „ándor!Zástzlót 

A recsk-parádi MAV-Volán 
brigád „ közelmultban vette 
fel a „szállítási komplexbri
gád" nevet. Eredményes mun
kájukat bizonyítja az is, hogy 
1972/73-ban el.nyerték az autó
közlekedési vezérigazgatósá._g 
vándorzászlaját. Ez évi felada
taik is nagy erőpróbát jelente
nek a komplexbrigádnak, de 
remélik, hogy a közös össze
fogás eredményeként sikerül 

OKTATÓTI SZT  

majd te!jesítenl a terveket és 
véglegesen megtartani a már 
két éve őrzött vándorzászlót. 

A második félévben növelni 
akaTják a Volán által kirakott 
kocsik mennyiségét. Hatéko
nyabbá teszik a fuvarozási 
szervezést is. A brigád tagjai 
társadalmi munkában vállal
ták az állomás rakodóterüle
teinek tisztántartását és a bal
esetmentes munkát. 

S Z E PT E M B E R  1 -TŐ L 

Emelték a 1/2 %-as ÖTA egyes segélyeit 
Szakszervezetünk elnöksége 

szeptember 5-én tartott üiésén 
jóváhagyta a 1/2 százalékos 
ÖTA egyes segélyeinek .eme
lés-ét. 

Az ÖTA a Vasutasok Szak
szervezete társadalombiztosí
tása. alá tartozó biztosítottak
nak és ezek igényjogosult 
családtagjainak részére nagy 
segítséget adott és ad jelenleg 
is ráswrultságuk esetén. A se
gélyek összege, az adott le
hetőségeken belül, évről évre 
emelkedik. Mindez annak ered
ményeként jöhet létre, hogy 
a vasutas dolgozók bére, kü
l�ooen az utóbbi időben 
emelkedett, s ennek megfele
lően az ÖT A anyagi lehetősé
gei biztosítják a magasabb 
összegű. segélyek fedezetét. Az 
igények változása tette szük
ségessé a 1/2 százalékos ÖTA 
segélyeinek újabb felülvizs.. 
gálatát. és az alábbi segélyek 
lehetőség szerinti felemelését, 
1974. szeptember l-től. 

A, gümőkóros és elmebeteg 
dolgozók részére folyamatos 
munkaviszonyuk tartamára 
tekintet nélkül, egységesen 
havi 1560 Ft segélyt kell fo" 
lyósítani, a táppénzsegélyezés 
k.imerít.ését követő keresőkép

heti. A segélyfolyósítás idő
tartamát és a segély összegét 
is az ügykezelési bizottsag 
áJlapítja meg. A segélyfolyo
sítás időtartama legfeljebb 
egy évig terjedhet. A „egély 
havonkénti psszege nem le-het 
több. mint a dolgozót megille
tő táppénz 90 százaléka, annak 
a dolgozónak. akinek 3 vazy 
több társadalombiztosítás ter
hére igényjogosult családtag
ja van, 80 százaléka annak a 
dolgozónak. akinek 1-2 tár
sadalombiztosítás terhére 
igényjogosu1t családtagja van, 
éa 55 száza 1 éka annak a dolgo
zónak,. akinek a társ:idalom
J?iztosítás terhére igényjogo
sult családtagja nincsen. (Ed
dig a segély összege a dolgo
zót meailletett táppénz 75, il
letve 50 százalékáig terjedhe
tett.) 

A házi ápoláshan réSZPSüló 
gümőkóros bet"g napi táppén
zét 60 Ft-ra kell kiegészíteni. 
(Eddig 55 Ft volt.> 

A táppénzigényét kimerített 
és a ½ százalékos ÖTA ter
hére segélyezett gümőkóros és 
elmebeteg dolgozónak, vala
mint az ÖTA ügykezelési bi-

zottság segélyezési albizottsá
ga által engedélyezett segély• 
ben részesülő dolgozónak a se
gélyen felül a betegségi bizto
sítás te,·hére igényjogosult 
minden olyan családtagja után 
200-200 Ft kiegészítő segélyt 
kell folyósítani, akik után sem 
a segélyben részesülő, sem a 
segélyben részesülővel · egvütt 
élő feleség (élettárs) családi 
pótlékot nem Igényelhet. (Ed
dig a kiegészítő segély összege 
havi 100-100 Ft volt.l 

A kórházi ápolás alatt álló 
dolgozónak, ha erre az időre 
táppénzének 50 százaléka jár, 
napi 30 Ft, ha táppénzének 80 
százaléka jár, napi 25 Ft se
gélyt kell folyósítani, függetle
nül attól, hogy a táppénz ki
számításánál alapul szolgáló 
bér, egy napi összege keve
se1-Jb, mint a táppénz és a se
gélv együttes összege. (Eddig 
a táppénz kiszámításánal ala
pul szolgáló bér egy naoi ösz
szegénél több nem 'ehetett.) 

A rendell<ezés rregjel0nése 
előtt meeállapított és folyósí
tott segélyeket 1974. S?eptem
ber l -től felemelt összegben 
kell tovább folyósítani. 

telenség idejére, legfeljebb r-----------------------• 

azonban további egy évig, fel-
téve, hogy ellátást (nyugdí
jat) nem állapítanak meg ré
szükre. Ha a segélyt nem tel
jes hónapra, hanem csak na
pokra kell folyósítani. min
den olyan napra, amelyre 
egyébként táppénz ;árna, 60 
Ft segélyt kell elszámolni. 
(Eddlg havi 1300, napi 50 Ft 
volt.) 

Annak a dolgozónak, aki 
táppénzigényét már kimerítet
te, (gümőkór és elmebetegség 
eseteit kivéve) azonban az 
i lletékes MA V ellenőrző orvos 
igazolása szerint szolgálatba 
nem állítható, mivel egyelőre 
semmiféle vasúti szolgálatot 
ellátni nem tud, és ellátást 
(nyugdíjat) nem állapíthatnak 
meg reszére, kérelmére az 
ŐT A ügykezelési bizottság 
segély folyósítását engedélyez-

TÁRSADALMI MUNKA 

A miskolci igazgatóság sze
mélyzeti és oktatási osztályá
nak „Harcos" szocialista bri
gádja elhatározta, hogy . a 
nemrég elhunyt munkatársuk, 
Takács István özvegyének se
gítséget nyújtanak a családi 
ház építésénél. A brigádtagok 
szabadságuk alatt a ház belső 
munkálataiban segédkeztek.. 

1974. január I. óta 

Növekedtek a társadalombiztosítási 
szolgáltatások 

AZ ELSŐ Fll:Lf:VBEN to
vább emelkedtek a társ�da
lombiztosításra fordított költ
ségek. A népesedéspolitikai 
határozatnak megfelelően a 
társad�ombiztosítás szolgál
tatásai 1974. január 1-ével je
lentősen fejlődtek. A 2 gyer
mek utáin járó családi pótlék 
összege június• 1 -éve,J. került 
felemelésre. 

A szolgáltatások fejlesztése, 
az igénybevétel növekedése. a 
családi pótlék és a GYES ha
vi összegének felemelése. az 
év első felében az összkiadá
sokat közel 350 millió forint
ra emelték. 

emelkedett. Az anyasági se• 
gé!y összegét a népesedéspo
litikai intézkedé,sek következ
tében az év első napjától je
lentősen felemelték. Követ• 
kezményeként az anyasági se
gélyre fordított költség n múlt 
évhez képest 361 százalékkal 
nőtt. 

A NÉPESEDl!lSPOLITIKAI 
Intézkedések következtében a 
gyermekgondozási segélye
zésre fordított összeg 5 mtlli6 
forinttal nőtt. ami 38,8 száza
lékos emelkedésnek telel meg. 
A segélyben részesülő anyák 
száma 3390. ez 7,1 százalékkal 
több. mint egy évvel koráb
ban volt. A dolgozók 2,1 szá
zaléka részesül gyermekgon
dozási segélyben. A segély 
összegének .emelése következ
tében a családoknál az egy 
gyermekre jutó segély összege 
650 forintról átlagosan 896 

forintra emelkedett. 

28 éve a közművelődés szolgálatában 

Ez. az összeg 15 miJ.lió fo
rinttal magasabb. mi,nt az 
1973. év azonos időszakának 
kiadásai. A társadalombizto
sítási ellátás minőségi fejlő
dése tükröződik az egy dol
gozóra jutó kiadás alakulásá
ban is, amely a két időszak 
közötti időben 1864 forintról 
1940 forintra emelkedett. Az 
említett kiadások a vasu+as 
biztosítottak családi pótlék, 
táp;::,énz. terhességi-gyermek
ágy! segély. gyermekgondozá
si segély (GYES)). gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz ellá
tását. valamint az egyéb tár
sadalombiztosítási készoéhz és 
gyógyászati szolgáltatását öle
lik fel. 

EGYIK LEGJELENTŐ-
SEBB szolgáltatás a táppénz. 
A betegség miatt keresőképte
lenné. vált dolgozó k, -�set
veszteséeének pótlására az el
ső félévben közel 129 millió 
forintot fordított a vas-utas 
társadalombiztosítás. A táp
pélm.kiadás az előző év ,izonos 
időszakához viszon}itva 4 
millió forinttal, a táppénz-szá
zaléktervhez képest 0,06 száza
lékkal nőtt. A jobb munka
és üzemszervezésnek. a ni:::i'"f1-
sabb szintű egészségügyi ellá
tásnak tulaidonítható hogv a 
táppénzes arám.yszám r,sak 
kis mértékben emelkedett. 

A gyógyszerkladás az elózó 
év azonos idöszakához ·<Jzo
nvitva 8,2 százalékkal maga
sabb. Az egy dolgozóra jutó 
gvógyszerkiadás az előző évi 
227 forinttal szemben 245 fo
rintra emelkedett. A gyógy
szerköltség növekedése te'l"
mészetes jelenség. amel:rhez 
hozzájárul az egéswégügyi 
ku ! túra fej!ődé!;e. a betegfor
galom álJandó növekedése és 

nem utolsósorban az újabb, 
na,iyobb hatóerejű. korsze
rűbb. de egyben drágább 
gyógvszerek forgalomba ke-· 
rülése. A több mint 65 millió 
forint gyógyszerki,a.dáshoz 
azonban hozzájárult a feles
leges gyógyszergyú.jtés is. 
Ezen. a téren még nem érvé
n_ves(i! eléggé az egészségügyi 
felvilágosító munka hatása. 

tusban pedig Budapesten, a •  - A közmúvelődés kiszéle
SZOT székházában vehette át sítésének mi volt a követke
a „Szocialista kultúráért" ki- ző állomása ? 
tüntetést. 

- A vasúti szolgálat mel
lett hogyan kezdődött a köny
vek iránti barátsága? 

- 1940-be'l. lettem vasutas 
- kezdi a visszaemlékezést. -
Voltam forgalmi szolgálattevő, 
huszonkét évig menetirányító, 

. jelenleg pedig oktatótiszt va
gyok. Kiskunhalas állomás
ra 1946-ban kerültem. Ekkor 
kezdtem el a könyvtárosi 

Vastag Sándorral, Kiskun- munkát, és hozzá kell ten

halas állomás oktatótisztjével nem, hogy nagyon rossz kö

a vasutasok művelődési ott- rülmények .. között . .. Min_dösz

honának ízlésesen berendezett sze 4oo ko�etes �nzvtárunk 

könyvtárában találkoztam. · volt. A vasuton el=.r 1958-

Mint mondotta, szabadságon ban �zerveitte� góckonyvtán�

van, de neki a pihenést, a ki- �t . .. osszesen �tvenkettot. _Ko

kapcsolódást ilyenkor is a zottük volt K1�kunhalas 1s. 

könyvek jelentik. 1946-tól fog- - Mi volt ezeknek a fel-
lalkozik rendszeresen könyv- adatuk ? 
tárosi munkával. A közr.i.űve- - A kisebb szolgálati he
lődés érdekében eddig kifej- lyeket látták el könyvekkel. 
t.ett társadalmi tevékenységé- Ahogy gyarapodott a könyvtá
ért már több elismerést ka- runk, mi is sok könyvet küld
pott. 1961-ben a művelődés� tünk Bajától Kiskunfélegyhá
ügyi nUniszter dicsérő okle- záig, Kelebiától Kiskörösig a 

velet, ebben az évben - a 25 különböző szolgálati helyekre. 
éves szocialista magyar könyv- 11:n, mint menetirányító kap
tárügy jubileuma alkalmából csolatot tartottam az állomá
- a " megye művelődésügyi sokkal és így lehetővé vált, 
osztálya emlékpLakettet ado- hogv körülbelül kétezer kötet 
PJányozott a részére. Augusz- , rendszeresen cserélődjön. 

- A tanácsi könyvtárak or
szágos méretú fejlődése mi
att a kisebb kö?.Ségek állomá
sain is megszűnt a csere. A 
vasúti góckönyvtárak önálló 
beszerzési összeget kaptak. Az 
éves keret először hatezer fo
rin t volt, jelenleg pedig már 
a duplája. A legnagyobb vál
tozás nálunk három évvel ez
előtt történt. Akkor építették 
ezt a szép művelődési otthont, 
amelyben a könyvtár ,is he
lyet kapott. Most hétezer kö
tet11s, 167 ezer forint értékű 
könyvtárunk van. Szerve
zünk még egy háromszáz kö
tetes ifjúsá 'li letéti könyvtárat 
is. ami a fiatal vasutasok ol
vasási igényét lesz hivatott ki
elégíteni. 

- A könyvek Iránti igény 
felkelt� megtisztelő feladat 
mindazoknak, akik hivatásuk
nál fogv„ ehhez hozzájárul
hatnak. Ebben kiemelkedő 
szerepük van a könyvtárosok
nak. Mit tesznek olvasáskul
túránk fejlesztéséért, a jó 
könyv népszerűsítéséért? 

Könyvtárunknak 280 
rendszeres olvasója van, ami 
hamúncszázalékos olvasott-

• 

ságot jelent. Nagyon kereset
tek a klasszikusok és a ma 
élő magyar írók művei. Az 
olvasás népszerűsítése érdeké
ben kezdeményeztük, hogy a 
szocialista brigádok szerződés
ben 1,•állalják: egy évben hány 
�önyvet akarnak elolvasni. Mi 
pedig - a szerződés alapján 
- azt vállaljuk, hogy a kért 
könyveket rövid idő alatt be
szerezzük. Ez jó módszernek 
bizonyult. Azóta a könyvtár 
forgalma is nőtt. 

A művelődési házban ti
zenegy szakkör működik. Meg
tisztelő feladatom, hogy szak
irodalommal lássam el őket. 
Ezenkívül minden hónapban 
könyvklá!lftást rendezünk az 
aktuális politikai és kulturá
lis eseményekkel kapcsolat
ban. A szakkörök kiállításai
nak tablói mellett is ott van
nak a szakkönyvek. Most pél
dául a csillagász szakkör ren
dezett kiállítást. Eddigi ta
pasztalataim alapján elmond
hat.om, hogy a hárommillió 
forint költséggel épített új lé
tesítmény nemcsak a szórako
zásnak, hanem az olvasásnak, 
a művelődésnek is népszerű, 
kedvelt otthona lett - mon
dotta befejezésül Vastag Sán
dor. 

Ka&zala Sá.ndot 

A táppénzes helyzet javítá
sa érdekében folrozn.i kell a 
megelőző gyógyító tevékeny
séeet. ezen belül az üzemi 
gondozást. a biztonságos 
munka feltételének fejleszté
sét. a nehfa fizikai munka 
me"könnvít�t elősegítő gé
oesítés swrgalrnazását. a ked
vezőtlen munkakörülmények 
felszámolását. 

A szüléssel kapcsolatos 
szolgáltatásokon belül a ter
hességi-gyermekéevl segély 
az előzö év hasonló időszaká
nak kiadásához mérten 1,2 
százalékkal emelkedett. ör
vendetesen növekedett az él
veszületések száma is. Az egy 
napra jutó segély öss,0ge , 
bérszínvonal növekedése kö
vetkeztében 4,H forinttal 

A családipótlék-ki.adás 
meghaladta a 114 millió fo
rintot, de ez az összeg az elő
ző év azonos időszakához vi
szonyítva 1,4 százalékkal ke
vesebb. Sajnálatosan. a félév 
során tovább csökkent a há
rom- és több gyermekes csa
ládok száma. így az egy csa
ládra jutó átlagos gyer-mek
S?.ám kisebb lett. 1974. fúnim 
l-éve1 a kétgyermekes csalá
dok családi pótlék„t 200 fo
rinttal emelték te:. Ennek 
összegszerű kihatása a máso
dik félév gazdálkodása során 
fog jelentke2llli. 

EGY:tl:B TARSADALOM-
BIZTOSfTAsI készpénz.segé
lyekre 7,5 millió forintot, 
gyógvászati segédeszköz. és 
egyéb gyógyászati szolgáltatá
sokra több mint 5 millió fo
rintot fordított az első félévi 
gazdálkodása során a vasutas• 
tá.Tsadalombiztosítás. 

Dr. Gevicser Páln6 
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Mmtkaerőgondok a szegedi igazgctóság 
forgalmi végrehajtó szolgálatánál 

A szegedi Igazgatóság for
galmi végrehajtó szolgálatnál 
az utóbbi évekb2n egyre na
gyobb gondot okoz a szüksé
ges munkaeró biztosítása 
azokban a frekventált munka
körökben. amelyekben ilyen 
gondok országosan - más 
igazgatóságok területén 
már sokkal korábban is jelent
keztek. A munkaerőgondok 
részletes elemzése azért is 
szükséges, mert korábban a 
sz�edi igazgaóság - a na
gyobb gócponti állomások 
körzetében működő ioari üze
mek elszívó hatáso eÍlenére is 
- létszámutánpótlását biz-
tosítani tudta: , 

- a mezőgazdaságból a köz
lekedéshez irányuló fiatalok-
ból, 

- az igazgatóság székhe
lyén működő vasúti szakkö
zépiskolából. 

- az ugyanott működő vas
úti fóiskol,:i nam,ali tagozatain 
végzett hallgatókból. 

A vonatkiséretnél 
legnagyobb 

a létszámhiány 

körökben a korábbi központi
lag irányított létszámmegsza
bások, felvételi zárlatok stb. 
következtében egyes idősza
kokban a folyamatos felvéte
lek szüneteltek, így az idősebb 
korosztályok nyugdijazás foly
tán nagyobb arányban vál
nak ki a vasúttól, mint azt a 
természetes utánpótlással fel
tölthetnénk. 

Mi az oka a munkaerő
hiánynak 

A létszámhiányok miatt 
a megnövekedett mennyiségi 
és minőségi követelmények na
gyobb leterhelés: jelentenek a 
meglevő dolgozók számára. 

A nagyobb leterhelést a 
törzsgárdatagok sem veszik 
szívesen. A fiatal újfelvételes 
dolgozóknál például az első 
önálló beosztásra kerülő női 
jegyvizsgálónak minden ked
ve elmegy a vasúttól, ha kez
detben mindjárt 4-5 kocsi 
utasainak jegyvizsgálatát és 
egyéb teendőket kell rábízni 
létszámhiány miatt. 

Az a tolatásvezető sem nagy 
lelkesedéssel végzi a munká
ját, aki 1+3 fő helyett azonos 

kereset mellett 1+1 legfeljebb 
1+2 fővel végzi a menyiségileg 
növekvő és minőségileg egyre 
differenciáltabb feladatokat. 
Ráadásul azt tapasztalja, hogy 
az újonnan beállított kocsi
rendezőt a kereslet-kínálat 
törvényei szerint ugyanolyan 
munkabérért vették fel, mint 
amelyet ő 20-25 éves gyakor
lat után szerzett meg. 

A következő lépés ter,nésze
tesen az, hogy a hosszú szol
gálati idővel rendelkező tola
tásvezető itthagyja a vasutat 
kedvezőbb és nagyobb munka
bérért, ugyanakkor a fiatal ko
csirendező azért lép ki, mert 
sem a bért nem tartja elegen
dőnek a veszélyekkel járó 
munkájáért, sem azt, hogy a 
vasúti szolgálatot folyamato
san, éjjel és nappal, vasárnap 
és ünnepnapokon egyaránt vé
gezni kell. 

Nem találják meg 

a számításukat 
E jelentkező problémák 

miatt a munkakörben a lét
számcsökkenést az alábbi táb
lázatban mutathatjuk be 1973. 
évre vonatkoztatva: A munkaerő pótlása főleg 

azokban a munkakörökben 
okoz problémát, amelyek 8 
általános iskolai végzettség
hez kötöttek, s mert munkába 
állításuk az iskola el végzése és 
munkába állíthatóság között 
(14-18 éves korban) nem ren
dezett a vasút területén. Az 
utánpótlás ilyen nehézségei az 
utazószemélyzet körében je
lentkeznek elsősorban, az ál
lomási személyzet körében pe
dig a kocsirendezőknél, váltó
kezelőknél, raktárnokoknál és 
forgalmi szolgálattevőknél. 

nyugdíjba kilépett összesen %-os arány 
12,7 % 
32,5 0/o 
1 1,4 % 

vonatkísérők 66 fő 118 fő = 184 fő 
tolató szem. 50 fő 115 fő = 165 fő 
váltókezelők 40 fó 49 fő = 89 fő 
A kilépett dolgozók szolgálati idejének megoszlása : 

1 évig 1-5 6-10 11-15 16-20 20 felül Ossz. 
Kilépett 
vonatk. 
Kilépett 
tól. szem. 
Kilépett 
váltókez. 

65 

66 

25 

29 

31 

11 

7 

9 

5 

E néhány adat is érzékelte
ti. hogy a fenti munkakörök
ben elsősorban az új felvéte
lesek, többnyire 18-25 évetek 
azok, akik nem találják meg 
számításukat a vasút területén, 
s igyekeznek j�b 'és könnyebb 
munkakörülményeket és mun
kát biztosfta„i maguknak. 

Sajnos, 11 hosszabb szolgá
lati idővel rendelkező vasuta
saink kilépése ts gyakori. A 
kilépett dolgozók a kilé,:,és 
okaként a szabad szombatok és 

ünnepnanok hiányát. a folya
matos üzemelést, a környező 
üzemekhez képest alacsonyabb 
bérezést, a nagyarányú szol
gálati leterhelést, s a kedve
zőtlen munkakörülm�foyeket 
nevezték meg. 

A hiánvzó létszám pótlásá
ra, a kilépettek utánpótlására 

4 

3 

3 

7 

4 

2 

6 

2 

3 

118 

115 

49 

mind az igazgatóság, mind az 
áUomások tervszerű intézkedé
seket tesznek. A helyi sajtók
ban és a filmszínházakban ál
landó hirdetésekkel töreksze
nek munkaerőt toborozni. A 
m unkaügyj szervezet dolgozói 
személyes1tf! keresik .f� �2 is
kolákat, a helyi tanácsokat. a 
nagyobb gócok környékén el
terülő községeket, falvakat -
inkább kevesebb. mint több si
kerrel. A munkaerő-utánpótlás 
biztosítását segítik a szocialis
ta brigádok és az állomások 
részére meghirdetett magas 
munkaerószerzési jutalom is, 
s az eredmény mégsem meg
felelő. 

Dr. Susla János 
a forgalmi osztály vezetője 

(Folytatjuk) 

A legnagyobb létszámcsök
kenés a vonatkísérők körében 
t!!pasztalható. Az igazgatóság 
területén miközben a szolgála
ti vonatkilométerek aránya 
1 971 . évtől kezdve évenként 
2-3%-kal növekedett, addig 
a forgalml utazó s,;e"Tl élyzet 
létszáma az 1971. évi 1538-ról 
- a folyamatos feltöltésre 
irányuló törekvések ellenére 
is - 1974. 1. félév 1:égéig 1416 
tőre csökkent. A meglevő ál
lomány életkorára is az jel
lemző, hogy az 50 éven felü
liek aránya 16,6, a 40-50 év 
közöttiek aránya pedig 34,1 ez 
együttesen a létszám 50,7 szá
zaléka. A vonatkísérökből 
534-en, a létszám 36,2 száza
léka vidékről jár be szolgálat
ba. A vidéken lakók 36,7 
százaléka 20 km-nél távolabb 
lakik a telepállomástól, s a 
Vidékről bejaró vonatkísérők 
töbusége (296 fő) olyan helyen 
lakik, ahol őket nem lehet 

Önálló női tanfolyam 
rövid időn belül (még küldönc . •  _Szeptemberben Szegeden, az 
útján sem) értesíteni. U]o.nnl!n .. alakult MA': . Okta-

Hasonló csökkenö tendencia tasi Fonokség h�l!gató1 is me!§

t paszta.Iható a kocsirendezői k_ez�t�k a ta�ulast. Az oktata-
.a _ • .. . .  s1 fonokség eletében ez volt az es vá1tóori !71-Unkakorok?en első alkalom, hogy tanévnyitó is. A_z allo�ás1 .t�latósze�ely- ünnepségre került sor. A Közzetnel a 1;11nlmalis _ feltetele- Zekedési és Távközlési Músza
ket biztos1tó 490 fovel sz1;m- ki Főiskola Győrbe való áthe
ben 425 _a .�nyleges létsza.Dl, Jyezésével lehetőség nyílt arra, 
�g a val�oor.ok munkako- hogy a megüresedett épületek
reben a szukseges 813 lét- ben megkezdje működését a 

számmal szemben 780 hely van MAV harmadik, korszerűen 
betöltve, a hiány 33. felszerelt. úi oktatási központ-

A meglevő állomány élet- ja. A tanfolyamhallgatók ré
kor megoszlása szín L.an kedve- szére itt az eddigieknél jobb 
zótlen. mert a kocsirendezok 

körülményeket, kényelmesebb 
elhelyezést biztosítottak. 

A férfi forgalmi és kereske
delmi s7.aktanfo1yam mellett 
szeptembertől két újabb - 31 
tagú kocsivizsgál6i és egy 36 
tagú női forgalmi és kereske
delmi - tanfolyam · is indult. 
Az önálló női tanfolyam fon
tos fejlődési szakaszt jelent a 
MAV szakoktatásában. A bu
dapesti és a szegedi igazgató
soí� területéről érkeztek a tan
folyam női hallgatói. Ok!óber
tól Szegeden újabb szaktanfo
lyam indítását is tervezik. 

ÚJÍTÓ TE CHN O L Ó G US 

Húsz újítása milliós hasznot eredményezett 
r · ·•»--

.-;• 

/ 

rek díjazásának visszaállít!• 
sáért. Sürgettem azt is. hogy 
az illetékesek rendezzék végre 
a normaidők csökkentésére 
beadott újítások díjazását. Szó
vá tettem, hogy a fejlesztési 
jellegű újításokat a fejleszté
si alapból kellene fizetni. 

Földházi János ,,Kiváló vér
adó" is. Naponta 11 órát dol
�ozik, hiszen az utazás, mun
k!!helyére és onnan vissza, há
rom órát vesz el minden nap
jából. Neki ez a három órája 
sem üres. Ilyenkor olvas. S a 
könyveknek nem <:Supán tar
talmát jegyzi meg, hanem 
igyekszik tapasztalatot gyűj
teni kedvenc időtöltéséhez, a 
könyvkötészet elsajátításához 
is. 

Földházi János technológus 

Az újításaival összegyújtött 
pénzét családi ház építésére 
fordítota. Itt él a feleségével, 
'négy gyermekével, szüleivel. 
Tisztelik, becsülik lakóhelyén 
ugyanúgy, mint bent az 
üzemben. 

A MAV gyöngyösi Kitérö.. 
gyártó üzemben dolgozik a 
negyvenhat esztendős Földhá
zi János technológus. Eredeti
leg mezőgazdasági munkás 

- Mint küldött, szót emel
tem a közreműködők. az újí
tások megvalósításában fon
tos szerepet játszó szakembe- Gáspár Judit 

volt, késóbb Ózdon kohász, s .----------------------------

csak alig több, mint egy év
tizede. a kohóipari technikum 
elvégzése után, 1962-ben lé
pett a vasút szolgálatába. Az 
elmúlt években azután a gép
ipari technG-um végbizonyít
ványá t is megszerezte. 

Az újítómozgalom gyermek
korával egy időben kezdett ba
rátkozni az újításokkal. Akko
riban Ózdon dolgozott, mint 
olvasztár. Eredményes mun
kásságát bizonyítja, hogy 
szinte éven te elnyerte a „Ki
váló újító" jelvényt. 1968-ban 
a bronz, 1969-ben az e1.ü5t, 
1970-ben pedig az arany fo

kozatot kapta meg. Két ízben 
kapott ,,Kiváló dolgozó" ki
tüntetést. Jelenleg Gyöngyö
sön az üzem. ,,Vasas" szocia
l ista brigádjá."J.ak tagja. 

Föld.házi János érdeme is, 
hogy az a brigád, amely vas
szerkezeti munkákka.l foglal
kozik, minden évben újból es 
ú.lbói ,eli erésben részesül. Az 
újitómozg<1.lom fellendítésére 
az üzemben indított újítási 
versenyben a „ Vasas" szocia
lista brigád a legutóbbi érté
lcelés során első helyezést ért 
el. 

Az elismerést annak Is kö
SZÖnhetik, hogy Földházi Já
nos, akinek húsz újítása ed-
dig 1 212 974 forint hasznot 
hozott - újításaiért eddig 
több mint 70 ezer forint újí
tási díjban részesült -, leg
jelentősebb újításával a „tér
világítási csóoszlopok módosl
tásával" 227 170 forint megta
karítást ért el. Másik, a vas
úti felsővezeték-oszlonok szél
rácsainak elhagyását cé!zó 
újítása a vasútnak 145 075 fo
rintos megtakarítást eredmé
nyezett. 

Négy esztendeje vezeti az 
üzem szakszervezetének uJ1-
tási bizottságát. Ebben a mi
nőségben végzett munkája 

· alapján érte a megtiszteltetés, 
hogy az Újítók és Feltalálók 
CV. Országos Tanácskozásán ö 

képi•iselte a gyöngyösi Kité
rögyártó üzemet. 

Amikor a tanácskozáson el
hangzottakra és az azóta eltelt 
időszak eseményeire terelödik 
a szó. FöldháZi János így vé
lekedik: 

Százéves énekkar 

Hármas jubileumra készülnek 
Szolnokon 

Swlnokon három évforduló 
megünneplésére készül a jár
müjavító kórusa. Dallal kö
szöntik a felszabadulás 30. 
évfordulóját. jövőre lesz 900 
éves a város és ugyancsak 
1975-ben jubilál az énekkar : 
száz évvel ezelőtt. 1875-ben 
csendült fel először az ének 
a vasúti üzem dalosainak aj
káról. 

Az egykori „dalárda" mai 
utódai híven 5rzik a ré"t ha
gyományokat. a dal szeretetét. 
Vallják. hogy a közös éneklés 
nem.csaJc száp. hanem erőt is 
ad a hareho;i. fgg volt ez :té
gen és így van napjainkban 
is. 

Ime, néhány epizód a kórus 
forradalmi múltjából: .,Nem 
lesz a tőke úr mirajtunk" -
énekelték 1918-ban. maid lel
kesen kö57.öntötték 1919 már-

ciusában a Tanácsköz irsa
ságot. 

A Horthy-fasi=us éveiben 
sem tudták a vasutas ,daloso
kat elnémítani. 1942. március 
15-én Kodály Zoltán múvét, a 
forradalmi hangvételű „Föl
száilott 11 páva" kezdetú kó
rusmúvet túzték músorukra, 
nem törődve azzal az előre 
látható felelősségrevonással, 
ami az ünnepély után be is 
következett. 

A felsnbadulast követően 
ismét újjáalakult a kórus és 
a dalosok önfeledt,en énekel
t�k a szebbnél sze!5b munkás
dal<>kot. Ma is büszkék arra, 
hogy már 1945-ben felléphet
tek a Magyar Rádióban. 

Budai Péter vezetésével he
tenként kétszer tartanak pró- , 
bát és készülnek az újabb si · 
keres. fellépésekre. 

Múlt es jelen, · 
SIKERES FOTÓKIÁLLÍTÁS DEBRECENBEN 

koreuen, anol a lJUKtuáció a r------------------------------------------

legna;yobb, a 40 éven felüliek 
ar ... 11,-a 33,6 a vál tó5i:ók köre
ben pedig az 50 even felüliek 
aranya ..l6,5, a 40-50 év kö
zo1.tíek aránya pedig 34, együt
tesen 60,i> szazalék. A kocsi
renaew,c 50.5 a váltókeze
l&i, 33,9 százaléka vidékről be
járó dolgozó. 

A forgalmi szolgálattevők, a 
raktárnokok, valamint az 
allomási és vonali tartalékosok 
létszáma 1s csökkenó tenden
ciat mutat. Ma már az a jel
lemző a szegedi igazgatóság 
területén, hogy nemcsak a bu
dapesti igazgatóságot kell ha
vonta 70-80 szemelyzettel ki
segíteni, hanem saját igazga
tósági telepállomásokat is, lgy 
Kecskemét, Kecskemét-alsó, 
Kiskundorozsma és Szeged ál

lomást ahol a frekventált 
munkakörökben a krónikus 
létszámihiányokat más telep
állomásról -Odave?.ényelt dol
gozókkal kell pótolni. 

Mint a vázolt adatok mu
tatják, a frekventált .munka-

A pihenés evei következnek 
portvezetőjét nyugalomba vo
nulása alkalmából. EQben a 
beosztásban 23 évig dolgozott, 
és ő vezette a Zrinyi Miklós 
szocialista brigádot. Ez idő 
alatt brigádja elnyerte a 
bronz. E;iüst és arany fokoza
tot, két alkalommal pedig igaz
gatói dicséretben is ·  részesül

,,, tek. 

Bakó János 

A közelmúltban bensőséges 
ünnpeség keretében búcsúz
tatták Bakó Jánost. a miskolci 
igazgatóság kereskedelmi osz
tályának árufuvarozási cso-

Bakó János negyven évvel 
eze/,i!t Hatv.in állom1son ko
csifelíróként kezdte vasúti pá
lyaf�itását. Azóta a forgalmi 
és kereskedelmi szakszolgálat 
szinte valamennyi beosztásá
ban dolgozott. Gazdag tapasz
talatait, szaktudását átadta a 
fiatal munkatársaknak is. A 
négy évtized alatt állandóan 
képezte magát. Hozzáértő, 
szorgalmas munkáját szolgá
lati vezetői is elismerték. Több 
alkalommal kapott Kiváló dol
gozó, egyszer pedig t:rdemes 
vasutas kitüntetést. Az ifjú 

vasutasok nevelését szívügyé
nek tekintette. A segédtiszti 
tanfolyamon több évig oktatta 
az árufuvarozási ismereteket. 
Négy gyermeke közül két fia 
is a vasúti hivatást választotta. 

Köúletl érdeklődését, a vas
út iránti szeretetét bizonyítja 
az is, hogy 1951-tőJ a Magyar 
Vasutas tudósítója volt. Rend
szeresen tájékoztatta a szer
kesztőséget a misko!ci igazga
tóság területén történt esemé
nyekről. Közös ügynek tekin
tette a vasút eredményeinek a 
népszerúsítését, amiről beszá
molt az tszak-Magyarország, 
a Déli Hírlap és a Népszabad
ság levelezési ro, atában. 

A négy évtizedes, eredmé
nyekben gazdag vasúti szol
gálat után most a megérde
melt pihenés évei következnek 
Bakó János főfelügyelőnek. 

Szatmári László 

A KözlekedéstudomAnyl EgyesO-
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klálfftást rendezett a közelmúlt• 
ban, amelyen nemcsak az orszá
gos pályázatra bekiUdött dfjnycr„ 
tes művek szerepeltek, hanem a 
terület legjobb fotósainak munkált 
b megtekinthették az érdeklődök. 

A tárlaton elslisorf\an doku„ 
mentáclós Jellega képeket és Ipari 
lélesítmények felvételeit mutatták 

• 

be, ezenkívQJ szabadon vAlasztctt 
té�ák is helyet kaptak a tárlat .... � Nagy sikert aratta� Gör,;6� .... 1 
L.\.szló munkál. A szentJ az évr_.i: 
ként meghirdetett országos to .v 
pályázatokon már harmactq.:;,1, nyerte el az. első díjat. Képein 1� 
vasúti munka örömeit és gond,!44io� 
a műJtat és a jelent örökitc...,_, 
meg. Az alábbi kéret a szet7ö 1 debreceni vasútállon.áson készf 
lelle, Címe: Múlt és Jelen. 
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Örömök és gondok 
l(ecskeméten 

uÖnmagllnkat múljuk felül . . .  " 

Kecskemét tiszta, rendezett t4sát. Örültek a dolgozók an
város. Ez a megállapítás a nak is, hogy három naprol 
vasútállomásra is ráilli!c, ahol hat napra nőtt a tanulmányi 
legutóbb a forgalmi swlgá'.at szabadság, és az oktatási na
dolgozóival beszélgettünk a pokra egy óra fizetett mun
kongres-szusi mun:<:averseny kaidő-kedvezmény jár. Az 
legújabb eredmtnyeiről és a állami oktat.ás mellett fontos 
legfontosabb feladatokról. a nárt- és s,akszervezeti ok
Lőrincz Antal állomásfőnök htás is. ame1yen az állomás 
így fogalmazta meg az eddigi dolgozóinak több. mint ötven 
tapasztalatokat: s:mzaléka vesz részt. Az el-

vonatfékező, aki a munka
könyvéért jött. Elhatározását 
a következőkkel indokolta : 

Reko�df orgalom volt a nyáron 
Orosháza állomáson 

- A gurítóvágány üzemb�- múlt évben hárman végezték 
helyezése új feladata:, elé el a marxista-leninista esti 
állította dolgozóinkat. Rövid egyefamet, jelenleg pedig fei
idő alatt el kellett sajátítani sőfok,\ politikai oktatáson 
a korszerűbb ,�ocsirendezés szintén hárman veszne�, r§szt. 
technológiáját, ami az eddi- A pályafenntartási főnökség 
gieknél gondos,zbb munlws.�er- személyzeti vezetőjével foly
vezést követelt. Dolgozóink tatott beszélgetés során meg
szívesen fogadták az új tech- tudtuk, hogy a kedvezmények 
nológiát, éS az átállás nehéz- ellenére is több gondja van a 
ségei mellett is vá!alták a Budapestre járó tizenllét, je
kiváló fő113kségi szint elérését, lenleg mt1nkás állományban 
az éves terv túlteljesítését. levő snkközépiskolásnak. A 

konz·iltációk egész naposak, de 
az elszárnolásukra nincs -rnó•!. 
Ezétt keresetveszteség éri 
ő'<et. Lehet, hogy hamarosan 
kimaradna!< az iskolából, pe
dig ezek a fi�talok képnnék 
a műs-,;aki káderutánnótlást. 
Egyenlőre nincs megoldás . . .  

11:ilékonyabb 
a munka, erseny 

Az első f2léves eredmények 
biztatóak. A bázisidőszakhoz 
képest az elszá!lított áruk 
mennyisége 12 százalékos nö
vekedést mutat, a kocsikihasz
nálás pedig csaknem 3 száza
lékkal nőtt. 

A kilépes oka : 
sok a távollét 

A munkaerőhiány Kecske
méten is gondot okoz. Époen 
erről beszélgettünk, amikor 
betoppant az irodába F. A. 

- Az új i;zolgálati beosztás 
miatt a havi. otthontól távol 
töltött éjszakák hatról tizen
háromra növekedtek. Igaz 
ugyan, hogy egy-egy szolgá
lat időtartama 16 órára csök
kent, de a hiányzó órákat pó
tolni kell. A forgalom ideje 
egy perccel sem lett rövidebb. 
A létszám pedig változatlan, 
vag:y inkább kevee.ebb. Ezért 
több szolgálatot és több éjsza
kát kell a családtól távol töl
teni. A keresetemmel elége
dett voltam. 280 órára több, 
mint 3000 forintot kaptam. 
Most kevesebb munkabérért 
megyek új munkahelyre, de 
ott 191 óra a havi munkaidő 
és szabad szombat is van, az 
ünnep pedig valóban ünnep . . .  

Amit F. A. elmondott, az a 
vasúti szolgálat nehezebb ol
da'át illusztrálta, de azért az 
előnyökről sem iozabad meg
feledkezni. A korszerűsödő 
t-asút mindinkább i·onzóbbá 
teszi majd a szolgálatot. A 
gondokkal küzdő Kecskemét 
azért bizakodva tekint a jö
vőbe, mert dolgozóinak több 
mint 50 százaléka olyan fiatal, 
akik nemcsak pénzt hozó fog
lalkozásnak, hanem hivatás
nak is tekintik a vasutat, örö
meivel éS gondjaival együtt . . .  

Fogas Pál 

A sarha,li palga,ncster 

- Az új gurítási technológia 
leggazda-ságosabb helyi k.hasz
nálására - folytatta Lőrincz 
Antal - Varga István váltó
kezelő a 17-es és a 25-ös vál
tók között, a foglaltsági füg
gés megszüntetésére ú.jítási 
java.slatot nyújtott be. Enne!w 
a,Lapján a fordításhoz szüksé
ges idő jelentősen csökkent· 
hetö, ami a munka.erőhián;i öt S!Z_ocialista brigádja 
miatt különösen fontos. . . . . Említésre méltó a szocialista Soll Frigyes, sarkadi palya- fiatalos lendülettel és ambí

cióval dolgozik. Részben en
nek köszönhető, hogy a brigá
dok vállalás3ik hetven száza
lékát már teljesítették. 

Bol<lizsár Gyula. 

A növekvő feladatok megol
dásával „birkózik" Orosháza 
állomás kollektívája. De vajon 
megbirkóznak-e a mind na
gyobb követelményekltel ? -
Erről beszélgettünk legutóbb 
Orosházán Bodnár László ál
lomásfőnök-helyettessel és 
Varga László üzemgazdásszal. 

- A rekonstrukcióra, t'agy
is állomásunlc teljes átépítésé
re, korszerűsítésére -várunk -
kezdte Bodnár László. - !gy 
érthető, hogy a legminimáli
sabb fejlesztési igényeink is 
halasztást szenvednek. 

A váltóőrök szorgalmasan 
állítgatják a kulcsos váltókat 
és bíznak abban, hogy a re
konstrukció majd az ő mun
kájukat is megkönnyíti. A to-
1atócsapatok tagjai is bíznak 
abban, 'hogy a rövidesen meg
kezdődő fejlesztés nyomán ja
vulnak munkakörülményeik, 
Orosháza állomáson is jobb 
lesz a vasutas dolgozók szociá
lis ellátása. 

Üvegek milliószámra 

- önmagunkat múljuk felül 
az utóbbi -négy évben az áru
szállítási terveink túlteljesité
sében - mondotta Varga 
László. - lgy a múlt évben 
már 261 ezer tonna árut szállí
tottunk el, amit 18 926 kocsi
ba raktak be a helyi vállala
tok, gazdaságok. Hogy miért 
ilyen magas a rakott kocsik 
száma a feladott árutonnához 
viszonyítva? - tette fel a kér
dést és mindjárt válaszolt is 
reá: - Mert az Orosházi 
Üveggyár mílliószámra küldi 

brigádok táz,,adalmi tevékem·- mester 1936-ban pályamunkás
sége is. Aktív rés"".e,ei a v�- · ként került a vasúthoz. 19-10-
rosi versenvmozgalmaknak. ben, a szakvizsgák után ne
Ebben az évben például be- vezték ki. p·í:yamesternek. Je
neveztek a „30 év, 30 óra" lenleg a Sarkai és Békéscsaba 
mozgalomba, amelynek lénye- közötti - m:ntegy 42 ki!omé
ge az, hogy a dolgozók hazánk teres - vonalszakasz tartozik ,----------------------------. 
felszabadulás:l.nak 30. évfor- a felügye!ete alá. ötven dol
dulója tiszteletére személyen- gozó munkáját irányítja, ami 
ként 30 óra társadal,;-,i mun- az utóbbi évek árvizei miatt 
kit .vállalnak . .A tar&'.alatolc még nagyobb felelősségét je

Allomás a Dráva -partján 
surínt a most kib.V::i1éozott leht. 
mtmkaversen11 sokkal tudata- Az árvizek idején sokszor 
sabb és hatékonyabb a= e!őb- éjjel-nappal dolgoztak a pá
bieknél, mert a dolgozók job- lyán, hory a forgalom mielőbb 
ban ismerik az ioar, a keres- megindulhasson. Az öt szo
kedelem é:'; a közle1tedés gaz- cialista brigád már nyolc éve 

Barcson sok fialal je[entkezif.· -vasúti szolgálatra 

dasági összefüggéseit. kimagasló eredményeket ért el 
N 1

. . a munkaYel:"'.,enyben. Pártunk 
agy a Lanu aEI kedv XL kongresszusa és hazán!, 

Ez a fejlődés összefügg a f�lszabadulásúnak 30. évfordu
közmúvelődés kiszélesedésé- lója tiszteletére pótfelaján
vel, és a tanulás iránti igény- lást tettek. Az árviz okozta 
nyel. D. 'l'óth Sándo,· személy- károk megszüntetése nem kis 
zeti vezető err6! ezeket mon- erőfeszítésébe került a brigá
do�ta : dolcnak. A megrongált p,ílya-

- Az 1974 ·15-ös tanévre, a szakaszon terven :felül össze
kihelyezett általános iskoláb!l gyűjtötték_ az anyagot és e!-

4J-an i1•atkoztak be. A kihe- egyengettek a terepet. A pa
lyezett iskola 1970-ben indult · ly_ameste:. v�t�ével jól h�
a forgalmi szolgálat kez<ie- la<;I az _uJ felep1tmény elke
ményezásére. Ez az oktatási szitÉSe 1s. 
forma azóta népszerű le:t, Az öt szocia'.ista brigád tár
csatlakoztak hozzá a társszol- sadaltJli munkában vállalta 
gálatólt dolgozói i • .  Nálunk Remete és még néhány meg
-nagy a tanulási kedv. Sokan állóhely épületeinek festését, 
érzik azt. horni az általános kerítésjavítás::it, parko-;ítást és 
ismerete': hiánya gátolja a a- kavicságyrendezést. Sóti Fri
korszerű teclmológ:a elsajátí- gyes 39 évi szolgálat után is 

A tízezer lakosú Dráva-parti 
település, Barcs vasútállomása 
szinte ott van a folyó partján. 
Épp csak ·át kell menni a sí
neken, s a Dráva a túlsó olda
lon már Jugoszlávia határát 
mossa. Az állomásépületben 
Szabó József állomásfónökkel 
beszélgetünk. 

- Barcs fontos vasúti cso
mópont - mondja. - Kétszáz 
dolgozónk -van, ebből 136-an a 
forgalomnál teljesítenek szol
gálatot. Köriilteldntő szerve
zéssel elértük, hogy nálunk 
nincs munkaerőhiány. Kocsi
rendezőkkel mi segítjük pél
dául Budapest-Ferencvárost és 

Pécsbánya-rendezőpályaud
vart. Az állomáson néhány 
év,·el ezelőtt vonatkísérő te
lepállomást szerveztünk. Dol
gozóinkat helyben képezzük. A 
jegyvizsgálói munkakörben fő
leg nőket alkalmazunk, akik
kel elégedettek vagyunk. A 

vasút törődik dolgozóival. Mi 
elmondhatjuk azt is, hogy ná
lunk nincs lakásprobléma. 

- Mi a véleménye a fiata
lokról? 

- Kedvezőek a tapasztala
taim. Fegyelmezettek, lelkiis-
1_neretesek. Az itteniek tudják, 
erzik, hogy milyen nagy fele
lősség van egy-egy emberen. A 
pontatlanság, a hanyagság a 
vasúton könnyen balesetet 
okozhat. 

- Mit vállaltak pártunk XI. 
kongresszusa és hazánk felszll'
badulásának 30. évfordulója 
tiszteletére? 

- Vállalásainkban elsődle
ges szerepe van a menetrend-
8zerüség, s a kocsikihasználás 
javításának, továbbá a bal
esetmentes szolgálatnak. Az 
első félév eredményei alapján 
elmondhatom, hogy éliizem
szi.nten teljesítettük felajánlá
sainkat. Egyik munkatársunk-

----------------�-------------------------1 
nak, Simon Ervin vonatveze-
zetőnek elfogadták a raksúly-

FELÚJÍTOTTÁK A DIESEL-MOZDONYT 

A STékesfehérvárl vontat4si főnökség dolgozói a Xl. pártkongresszus tiszteletére vállalták az 
1\162-110 psz. Diesel-mozdony teljes felújítását. A munkával elkészültek, s mint a. képen 
is látható, a gép ellenőrzését és külső tisztítását végzik a, brigádtagok. 

(Tenta. György felvétele) 

• 

váltóval kapcsolatos újítását, s 
azt most a vasút területén 
mindenütt bevezetik. 

Szabó József már a törzs
gárdához tartozik. Harminc 
éve vasutas, s ebből tizenkét 
évet Barcs állomáson töltött. 
A tervekről, az állomás jövő
jéről is nagy lelkesedéssel be
szélt. 

- Ha járt már Barcs köz
pontjában, láthatta, hogy fej
lődünk. Ennek megfel.elően itt 
is szaporodi/c a rt?nnivaló. Az új 
iparvállalatoknak vágányokra 
van szükségük. Terveink leg
nagyobb része ezért az iparvá
gány-telepítéssel kapcsolatos. 
A nagy feladatokat jól képzett 
kollektíi.:ával valósítjuk meg. 
Létszámunk kétharmada szo
cialista brigádolcban dolgozik. 
Néhány szocialista brigádunk 
a helyJ;,eli bölcsődében is vál
lalt t!frsadalmi munlcát. Ki 
kell emelni Horváth József, 
Horváth Imre és Honfi József 
brigádjainak értékes tevé
kenységét. Ennek a jó kollek
tívának köszönhető többek kö
zött az !s, hogy sok fiatal je
lentkezik nálunk felvételre. Mi 
ehhez sok segí1séget adunk, és 
a jövőben is naiiy gondot for
dítunk a fiatalok nevelésére -
mondotta befejezésül Szabó 
József. 

Körmendy Zsuzsa 

megrendeli5inek a palackot, 
ko·nzervüvegelcet. Ez viszony
lag könnyű, de -na.gy térfogatú 
áru. 

- Azt is mondjuk el - tet
te hozzá az állomásfőnök-he
lyettes -, hogy a.ugus�tusban 
fennállásunk óta először szál
lítottunk el több mint 29 ezer 
tonna árut. S feltehető, hogy a 
következő hónapokban hama
rosa,n megdöntjük ezt a „re
kordunkat" is . . .  Uj síküveg
gyárat is üzembe helyeznek 
most Oroshiizán. Az új nagy
üzem szállításai még minimá
lisak, de jelezték, ha termelé
sük eléri a tervezett színvona
lat. naponta 20-25 kocsi lesz 
a feladási igényük. 

- Hogyan alakul a leadási 
forgalom? 

- 'l'avaly 23 789 kocsi áru 
érkezett a helyi vállalatok, 
üzemek részére. Ebben is az 
üveggyáré volt az oroszlán
rész. A homokot péld�ul vo
natszámra küldik Moha-rako
dóról, de nagyon sok az im
portszóda is. Atmenő forgal
munk némileg csökkent, vi
szont növekszik a helyi ren
deltetésű, tehát munkaigényes 
vona:taink száma. Az M 31-es 
állomási tartalékunk teljes �l
használtsággal dolgozik és nem 
is győzte ,rolna a munkát, ha 
nem seglt be délelőttönként a 
8699-es számú mezőhegyesi vo
nat gépje. Nálunk szeptember 
15-tő! kezdődött a cukorrépa
betakarítási iden.y. Attól kezd
ve, legaláb két hónapra újabb 
tartalékot, egy M 28-as gépet 
kell beállítanunk - válaszol
ta az üzemgazdász. 

Répavonalok 
Mezőhegyesre 

- Erre a második tartalékra 
nagy szükség lesz, mert a 
szomszédos Székkutas állo� 
mást is nekünk kell kiszolgál
ni, ahol naponta egy egész vo
natot raknak meg majd répá
val. A Hódmezővásárhelyről, 
Földeákról érkező szállítmá
nyokat is innen továbbítjuk 
majd a Mezőhegyesi Cukor
gyárba - jegyezte meg Bod
nár László. 

Elmondották azt ís, hogy a 
vonatkíséróldrnl együtt, akik 
most már két-két nagyobb lét
számú brigádba tömörültek, 
kilenc szocialista brigád dolgo
zik az állomáson, 143 taggal, 
közöttük 33 nő. Valamennyi 
brigád teljesiti a XI. párt
kongresszus és a felszabadu
lás 30. évfordulója tiszteletére 
tett felajánlásait. Döntő részük 
van abban, hogy a nehézségek 
ellenére is immár ötödik éve 
kiválóan teljesíti feladatait 
Orosháza állomás. Munkájuk 
jelentőségét mintegy aláhúz
za, hogy ma már Békéscsaba 
után a második helyen állnak 
a szegedi igazgatóság árufor
galrn.ában. Az áruszállí ,ás nö-

veb.-vő jelentősége mellett azért 
a személyforgalmat sem tekin
tik mellékes feladatnak. Ezt 
jelzi például, hogy a személy
vonati menetrendszerűség !18 
százalékos célkitűzését a múlt 
évben 99,39 százalékra, az idei 
első félévben 99,69 százalékra 
teljesítették. 

- Munkánk színvonalának 
emelésében csak egy problé
mánk van - folytatta az á1lo
másfőnök helyettese -, amit 
nem tudunk saját erőből meg
oldani. A kocsítartózkodási idő 
csölckentése. A kocsik érkezé
sétől a beállításig, majd a ki• 
húzástól a továbbításig telje
sítjük a műszaki normaidőt. A 
hiba a rakodóhelyen van . . .  

- Legnagyobb szállítófe
Jünk, az Orosházi üveggyár, a 
múlt évben is mintegy 10 mil
lió forint kocsiálláspénzt fize
tett, de hasztalan, mindeddig 
nem tudták megoldani, jobban 
megszervezni a kocsik gyor• 
sabb kirakását - vette át a 
szót, az üzemgazdász. - A vas
út számára különösen nagy te
hertételt jelent, hogy elhúzó
dik a gyárban az idegen ko
csikkal érkező szódaküldemé• 
nyek kírakása is. 

- Megértjük - mondntta 
Bodnár László -, hogy ilyen 
magas többletknltséget nem 
mindig tud vá:lalni az üveg
gyár, de azért a kiralcások jobb 
szervezését, gépesítését már 
ideje lenne megoldani. Rövi
desen megnyilik az üveggyár
ban az új, Jtatvágányos üzemi 
rendezőpályaudvar. Reméljük, 
ez is elősegíti majd, hogy az 
üres és a rakott kocsikat gyor
sabban megkapjuk legnagyobb 
szállító partnerünktől. 

„Egy napot 
Oros házáért" 

Orosháza állomás dolgozót 
is részt vesznek varosuk fel• 

szabadulásának 30. évforduló. 
ja tiszteletére kezdeményezett, 
,,Egy napot Orosházáért" moz
galomban. Az állomás 216 dol• 
gozója egynapi keresetét, 
19 720 forintot fizetett be óvo• 
da-, bölcsődeépitésre. Társa• 
dalmi munkában parkosították 
az orvosi rendelő előtti teret, 
röplabdapályát építettek és 
bár szerény kivitelben, de a 
rekonstrukcióig mindenképpen 
megfelelő klubszobát létesítet• 
tek az állomás nyugdíjasainak. 
Mint egész tevékenységében, 
ezekben a társadalmi mun
kákban való részvételével is 

példát mutatott az arany foko• 
zatú jelvénnyel kitüntetett Lo
komotív forgalmi szocialista 
brigád, Bencze László főinté
ző vezetésével. A Lokomotív 
kollektívája egyébként arra is 
büszke lehet, hogy az ötödilt 
helyet szerezte meg a szegedi 
igazgatóság több száz szocia
lista brigádjának szellemi ve
télkedőjében. 

L. J. 

Egy brigád négy hónapja 

A miskolci járműjavító szál
lítási részlegének mindössze 
nyolcvan dolgozója van, de a 
kongresszusi versenyben még
is élen járnak. Az üzem fali
tábláján májusban e!sőként 
jelentek meg a híradások és a 
fényképek a szinte észrevétle
nül végzett társadalmi mun
kák eredményeiről. 

A társadalmi munkák sora 
májusban egyik munkatársuk 
lakásépítésének segítésével 
kezdődött, majd a nyékládhá
zi üzemi üdülőtelep területé
nek rendezésével folytatódott. 
Gondosan vezetett brigádnap
lójuk arról tanúskodik, hogy a 
fizikai és adminisztratív dol
gozók májusban összesen 1300 
óra, júniusban pedig - a ko
csibontó betonozásávaJ együtt 
- eté,·télc a 2ono óra társadal
mi munkát. A régi kocsi-cse
rejavító betonozását - a ta-
laj-előkészítéssel együtt 
nem egészen ezer óra alatt vé
gezték el. 

A szállítórészleg augusztus
ban részt vett az új faanyag
tároló építésében is. Felszed
ték a nyolcvan esztendős vas
ú ti síneket, elegyengették a 
talajt és betonutakat építet
tek, hogy korszerű szállító 
targoncákkal is megközelíthe
tő legyen a faanyagtároló. Ezt 
a munkát még szeptemberben 
.is folytatják. 

A kongresszusi munkaver
seny negyedik hónapjában a 
szállítási részleg dolgozói már 
hétezer óra társadalmi munkát 
könyuelhettek el, amivel nagy
mértékben enyhítették az 

üzem gondjait. Féléves ered
ményeik alapján a kisegítő 
részlegek közötti versenyben 
az első helyezést érték el, és 
elnyerték a versenykategória 
legjobb részlege címet is. Cél• 
juk az, hogy a második félév• 
ben az eddigihez hasonló mun
kasikerekkel járnljanak hozzá 
Miskolc felszabadulása méltó 
mgeün!lepléséhez 
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A nép bizalma: parancs 
A fegyveres erők napját dolgozÓ népünk évről évre 

az 1848-as győztes pákozdi csata évfordulóján ünnepii. 
Ezen a napon köszöntik a katonákat, a határőröket a 
rendőröket és a munkásőröket. 

A szabadságharc hős honvédeinek pákozd-sukorói 
győzerme volt egyike annak, amellyel népünk példát 
mutatott: Európa szabadsá11szerető népeinek az elnyo
más "Ueni harcra. 

Szocialista hazánk fegyveres erői folytatói annak a 
nemes küzdelemnek. amiért Kossuth hős honvédei 1919 
vöröskatonái, a második világháború felszabadító' har
cainak idején pedig az elienállók. a partizánok küzdöt
tek., élen a munkásság, a parasztság legjobbjaival. !gy 
volt ez 1956-ban is, amikor az ellenforradalom tobzódasa 
idején megjelentek az utcán az acélszürke egyenruhás 
dolgozók. a munkásőrök, kezü!cben szorítva fegyverüket. 
amikor egyértelműen demonstrálták a dolgozó emberek 
szilár<i elhatározását. elszántságát, hogy készek a mun
kásosztály hata1mának a szocializmus vívmányainak 
megvédésfre. 

A vasúti szolgálati helyeken. csaknem min<ien munka
területen találkozunk azokkal, akik odaadással, hittel, 
becsülettel viselik a dolgozók legjobbjaiból kikerült 
elvtársi. baráti közösség egyenruháját, a munkásőrség 
egyenruháját. A fegyveres erők napján a kösZÖntés 
őket is illeti, akik munkájuk végeztével szorgalmasan 
tanulják a fegyverfogást, a feladataik sikeres végrehaj
tásához szükséges igen fontos szakismereteket. A har
costársak, a barátok, a munkatársak megemlékezése, 
köszöntése számukra további bizalmat, erköksi erőt je
lent. amely mindenMppen a jobb kiképzési eredmények 
elérésére a szolgálat éber ellátására kötelez. 

Csaknem három évtizede, hogy a hős szovjet katonák 
vérál<iozata árán szabadok vagyunk, hogy az emberi
ség, legpusztítóbb háborúja befejeződött. hogy békében 
élünk, formáljuk, alakítjuk, építjük szocialista társadal
munkat. A társadalmi átalakulással népünk politikai 
egységének fejlődésével, országunk gazdasági színvona-
14oak, erejének növekedésével a kulturális - művelő
dési előrehaJ.adással együtt szilárdul hazánk fegyveres 
ereje, amely megfelel 4l kor követelményeinek. Eredmé
nyeink elérésében a Szovjetunió a sok évtizedes gazdag 
tapasztalataival a<iott és ad katonai segítséget ahhoz, 
hogy biztos védelmi erónk legyen, amely mindenkor 
kész hazánk határainak, belső rendjének biztosítására. 
Ez a segítség, országunk, békénk, biztonsága, népünk 
bizalma kötelezi a fegyveres erők - és testületek tag
jait arra, hogy méLtók legyenek _ a_ bizalomra, hoqy a 
testvéri országok a Varsói Szerzodes fegyveres eroivel 
együtt szilárdan megvédje a szocializmust építő népek 
táborát. 

126 ÉVL JELENT MEG 
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a Munkások Ujsága 
Az 1848-as iorradalom ide

jéből származó, megsárgult új
<>ig;,t őriz Debrecenben a Re
formátus Főiskola Könyvtára, 
mnely ma már nemcsak érde
kesség, hanem sajtótörténeti 
dokumentum is. 

A diadalmas szabadságharc 
emL§két - úgy is mondhat
nánk : a kor lelkét - azok a 
sajtótermékek őrizték meg 
leginkább, amelyekben a kor
társi ítélkezések egyéni látás
.,módját és tanúskodó hiteles
ségét át meg átfűti az esemé
nyek friss forrósága. 

Az újság 1848. szeptember 
29-én, a pákozdi ütközet nap
ján került kiadásra Budapes
ten, s a Munkások Ujsága ne
vet viseli. 

A hírlap írója Tlincsics Mi
háLv, a jobbágyfelszabadítás, s 
az ipari munkásság ügyének 
lelkes agitátora, a nemzeti fel
szabadulás elszánt harcosa, aki 
t'iretlen híve Kossuthnak és 
Petőfinek. 

A szeptember 29-i Munká
,ok újsága valószínűleg már a 
<iátum elólti napon az utcán 
volt, mert Táncsics a közelgő 
csatára mozgósít, hívja fegy
,·crJe a szabadság védelmére 
a no.mzetet. 

Veszélyben az ország fóvá
ros::i. Ez a tudat megremegteti 
az emberek s.zívét. A hazáért 
ll ➔gó:ló forradalmár Táncsics 
Mihál?!, az es�:nények forró
s ' 's'l annvira áthatja, hogy tü
:i-2s szavai harcra tüzelnek 
mindenkit a haza védelmére. 

Dc hadd idézzük sorait :  

,.Szózat a magyarokhoz. 
Magyarok ! A bosszú ósája 

titöft : a tovább turés ideje IP-
járt. A német 300 esztendős 
hitszegése, istentelensége, nem 
maradhat tovább büntetlenül 
A föld népe egy pár nap múl
va azt mennydörgi a német fü
lébe : adj számot sáfár, a te 
sáfárkodásodról, s add ki azon 
gazembereket, kik tűzbe, láng
ba boríták az országot. Fegy• 
verre hát! fegyverre! fegyve
res kézzel kell számot ven
nünk a némettól. 

• • •  Fegyverre hát magyarok! 
fegyverre! kinek ereiben igaz 
magyar vér buzog, kinek szí
vében legkisebb szikrája van a 
becsületnek. a bátorságnak, kit 
Isten ép kézzel, lábbal megál
dott - ragadjon fegyvert. s 
menjen a magyar, i.zabadság, 
a haza ellensége ellen. . . .  
Magyarok! A gyózelem a 
mienk!" 

És gyózött a nép. 
Százhuszonhat éve, hogy 

eleink, az egyszerű kétkezi nép 
fiai, az összesereglett fegyver
fogók, a császári seregból a 
magyar nép oldalára állott 
tisztek vezetésével gyózelmet 
arattak a zsoldosok fölött . . .  

Huszonhárom esztendeje, 
hogy a Velencei-tó fölött ma
gasodó pákozdi dombon fehér 
obeliszk áll. Rajta fölirat! 

,.Az 1848-as honvédség pá
kozdi dicsőséges csatájának 
emlékére állította a Magyar 
Néphadsereg 1951. szeptember 
29-én, a néphadsereg napján." 

Ugróczky Mihály 

A közelmúUban francia úttörők látogattak a Széchenyi-hegyi 
úttöróvasútra, ahol három hetet töltöttek. Képünkön a fran

cia és a magyar pajtások ismerkedése látható 

MAGYAR VASUTAS 
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M it írnak rólu nk? 
A kongresszusi verseny motorjai • Fejtörés és hozzáértés 

A háromezredik • Apa és 'fia • Munkásőr állomásfőnök 

Vasutasok példaadó szolgá
latáról, helytállásáról szólnak 
az itt következó írások, ame
lyeket a megyei újságok MA V
ról készirlt híradásaiból válo
gattunk. 

Az MSZMP XI. kongresszu
sa és hazánk felszabadulásá
nak 30. évfordulója tisztele
tére indított munkaverseny 
sikerei a legtöbb híradásban 
elsó helyen szerepelnek. Erről 
tudósít a szegedi lap is. 

Dél-M�gyarország 

,.Szeged állomás dolgozói, 
élükön a szocialista brigádok
kal, legfontosabb feladatuknak 
tekintik a személyszállítási 
igények mara<iéktalan kielé
gítését. a kulturált utazás szín
vonalának további emelését, 
az utazóközönség korszerű, 
előzékeny kiszolgálását. 

Az állomás dolgozói áru
szá!!ítási tervüket 111,3 száza
lékra tel;esítették, a tervezett 
48 ezerrel szemben több mint 
53 ezer tonnát fuvaroztak el. 
Munkájuk eredményei közé 
sorolható az is, hogy a város
ban egyre szélesebb körben 
honosodott meg a konténeres 
áruszállítás. 

A szocialista brigádok a fel
ajánlott 1000 óra társadalmi 
munkából eddig 976-ot teljesí
tettek. 

A pályafenntartási főnöksé
gen is sorra megvalósulnak a 
felajánlások. A vasútvonalak 
fenntartását, műszaki állapo
tának javítását vállalták., en
nek megfelelően a nagygépes 
pályafelújítási munkákat a 
tervek szerint már elvégezték. 

A szertári dolgozók hely.-.; 
anyaggazdálko<iással elérték, 
hogy a raktárakban a terve
zettnél 3,6 mi!!ió forint érték
kel kevesebb anyagot tároltak, 
a rakodások szorgalmazásával 
csökkentették a késedelmi 
kői tségeket, igyekeztek a szá
mukra érkezett anyagokat 
minél előbb a raktárakba 
szállítani. Raktárrendezés, 
parkosítás, kislakásépítés, vas
gyűjtés és sok minden szere
pel még „elszámolásukban", 
670 óra társa.dal.mi munkaórá
ban. 

nyal készültek. Mikor meg
rakják a szénputtonyt jó da
rabos szénnel, sok lehullik be
lőle. S ha csak egy is ráesik 
a jelzőlámpára, összetöri. Egy 
törés 90 forint kárt okoz. Az 
újítás tulajdonképpen csak 
egy védőlemez volt. 

- A másik újítás a kenő
csöveknél a biztonságot szol
gáljá. A hengerek, tolattyúk 
kenése nagyon fontos. Ez ke
nőprés útján történik. A , kü
lönbözó csővezetéknél nehéz 
volt megtalálni a hföát. Az 
újítással a levegővel történő 
ellenőrzést oldottuk meg, Ez 
gyors és biztonságos. 

- A javaslatomra készül 
egy · vízállás üvegvágó. Van 
újításom, amivel a különböző 
tömítések gépi vágását oldot
tuk meg. Korábban ezt kézzel 
végezték, most viszont egy 
szerszám befogásával géppel 
vágnak. Sokkal gvorsabb lett 
a munka - mondja Janusek 
Tibor. 

Önmagukban nem nagy dol• 
gok ezek az újítások. Nyitott 
szem, egy lás fejtörés és hoz
záértés kellett megalkotásu-k
hoz. Ilyen készség megvan 
Janusek Tiborban." 

Népújság 

Nagy Imre fóintézó, a füzes
abonyi állomás rendelkezó 
szolgálattevóje vasutas csa
ládból szánnazik. Apja vonat
vezető volt, 30 évet utazott a 

Füzesabony-Eger-Putnok 
vasútvonalon. Nagy Imréről a 
következóket írja a megyei 
lap: 

„Egy-egy swlgálat alatt 
száz vonat is megfordul az 
állomáson. Ilyen nagy forgalom 
mellett a forgalmistára nagy 
� felelősségteljes munka há
rul. Ezt a szép, ugyanakkor 
nehéz munkát évek óta jól 
látja el Nagy Imre, aminek 
bizonyítéka az is, hogy� 1968· 
ban kiváló dol,gozó lett, és 
több esetben részesült már 

jutalomban. Ez évben, a 24. 
vasutasnap alkalmából Érde
mes vas'-ltas kitüntetésben ré
szesüit. A mozgalmi és társa
dalmi munkákból is dereka
san kivE!tzi a rés-..ét: pártbi
zalmi. szakszervezeti vezető
ségi tag és a Kandó Kálmán
ról elnevezett szocialista bri
gád vezetője." 

Vas Népe 

Pető László kőszegi állomás
főnökről közölt szép portrét a 
megyei lap, aki 1957-·ben, el
sők között lépett a · Munkás
őrség soraiba, s jelenleg a 
háromszoros kiváló kőszegi 
munkásőregység tagja. 

,,Kőszeg állomás most csen
des. Az állomásfőnök éppen 
á!lomásbe;áráson vesz részt, 
váltóőröket ellenőriz. Elébe 
megyek, s amint megpillantom 
zömök alakját visszafelé bal
lagtában a sínek között, arra 
gondolok, hogy ennek a nyílt 
arcú, rokonszenves embernek 
is köszönhetó, hogy legalább 
tizenöt határsértőjelöltnek 
Kőszeg lett a végállomása. 

- Milyen lehetőségei van
nak a vasutas határőrnek, 
hogy a határvédelemben ilyen 
kimagasló ere<iményt tudott 
elérni ? 

- :E:n magam rendszeresen 
ügyeleti szolgálatot tartok az 
érkező vonatoknál. A kőszegi. 
vagy környékbeli utasokat 
szinte személy szerint isme
rem. A:z idegenek közül - ha 
az embernek szeme van hozzá 
- nem nehéz felismerni azt, 
aki hátsó szándékkal érkezik. 
mert bármennyire is próbálja 
leplezni, ideges. nyugtalan, 
határozatlan. Nem tudja, mer
re menjen. Az ilyenekre ön
kéntelenül felfigyelünk. Nem 
az a eélunk, hogy feltartóz
tassuk. vagy elfogjuk_ hanem 
figyelmeztetjük a ha tárőrizetí 
SZPrveket." 

összeállította: 
Hegedűs Ferenc 

A mnn.kásszolidari-tás példája 

A Nyugati pályaudvar mű
szaki kocsivizsgálóinak „Jó 
munka" és „Béke" szocialis
ta brigádjai az elmúlt hónap
ban a segítókészség és a mun
kásszolidaritás szép példáját 
bizonyították. A közelmúltban 
tragikus körülmények között 
meghalt munkatársuk, Tóth 
Béla budakaJászi családi há
zának bóvítését fejezték be, 

amire a nyugdíjas özvegy és 
két kiskorú gyermeke már 
képtelen lett volna. A két bri
gád tagjai vállalták az egye
dül maradt család patronálá
sát és szabad ide;ükben felépí
tették a falakat, új tetőszer
kezetet készítettek a házra. 

A gyászoló családot a mű
szaki kocsiszolgálati főnökség 
is támogatja. 

Szeptember 25-ról 

Budapesti 
,, ,, 

. 

muveszeti 

hetek 

5 

Az idei művészeti heteket, 
mint az.t Farkasinszky Lajos, a 
Fővárosi Tanács elnökhelyet
tese saJtótájékoztatón elmon
dotta, a „művészetek és az if• 
júság" jegyében rendezik meg. 
A ren<iezok ugyanis arra töre
kedtek. hogy ezúttal nagyobb 
számban jelentkezzenek a fia
talokhoz szóló művészeti alko
tások, és hogy tehetségükhöz 
méltó feladatol{at kapjanak az 
ifjú alkotók és előadóművé
szek. 

A budapesti művészeti he
tek programja l>óvelke<iik ese
ményekben. Az érdeklődők 33 
hangversenyt tekinthetnek 
meg, köztük a Bartók-vonós
négyes koncertjét, s Heim: 
HoUiger kama1 aestjét. A ba
lettprogramban egyaránt lát
hatjuk az Operaház együttesé
nek, valamint a Péesi Balett
nek legkiemelkedőbb- produk
cióit 

A drámapr�mba csak
nem valamt.,j,_ t sz.lnházunk 
bekapcsolódik. A filmprogram 
pedig egv magyar alkotás ün
nepi bemutatójával kezdódik. 

Bővíti a rendezvénysoroza
tot, egyben a fóváros nemzet
közi kulturális kapcsolatait 
számos, vendégfellépés. Buda
pestre érkezik a :világhírű le
ningrádi Akadémiai Gorkij 
Színház. a rusztavi grúz Drá
maj, Színház társulata. A Köl
nt OpeTaház vendégtársulata
egy Wágner-, egy Mozart- és 
egy Hindemith-művet hoz Bu
dapestre október közepén. Bu
karestből a Tandarica Szín
ház kamara balett-együttese, 
Pozsonyból a Szlovák Allami 
Népi Együttes érkezik, hogy 
csak néhány példát említsünk 
a színes m.űvészi pTOgramból, 

P,-z, e�, b.ól);1.pig_ iáftó ese.- ' 
ménysorozat szentember 25-én 
kezdődött az Erkel Színház
ban. 

Szocialista szerződés 

A szabolcsi alma Szovjet
unióba történó zavartalan 
szállítása érdekében szocialista 
szerződés jött létre a szovjet 
vasutak ungvári aligazgatósá
ga, a záhonyi átrakó körzet, 
valamint a Hun�arofruct tu
zséri hűtóháza között. 

A von.tatás! főnökség is gaz
daságosan dolgozott. Vontató 
járműveik fél év alatt 1 mil
lió 624 ezer kilométert tettek 
meg, ugyanakkor a főnökség 
132 tonna gázola;at takaritott 
meg, ami 310 ezer forintot ér. 
A tervezettnél 1,7 százalékkal 
magasabb a korszerű vontató 
járművek tehervonati terme-
lékenysége, csökkent viszont a ,_  _______________ ....!... _______________________ _ 
vasutasok swlgálatban töl
tött ideje, a megfontolt ve
zénylés réven." 

Fejér megyei Hírl.ap 

"1961. végén kezdte el gyár
tani a MAV Székesfehérvári 
Járműjavító Üzem a különle
ges rendeltetésű normál nyom
távú vasúti kocsik első sreriá
ját. 13 év után meghitt ünnep
ség keretében került sor a 
háromezredik vasúti kocsi át
adására. Az üzem kocsigyártó 
osztályának kollektívája a 
társosztályokkal karöltve a XI. 
kongresszus tiszteletére vállal
ta. hogy a tervezett határidő 
előtt egy hónappal korábban 
átadja a Székesehérváron 
gyártott vasúti kocsi 3-QO.O. da
rabját. 

Szalay Géza, a kocsigyártó 
osztály vezetője elmondotta, 
az elmú!t 13 év alatt 22 féle 
vasúti kocsi gördült ki az 

üzemből. Az első években 
gyártott zúzottkó szállító, tej
szállító, sertésszállító. halszál
litó kocsikon kívül különleges 
rendeltetésű kocsik egész sora 
készült. A METRO építéséhez 
itt gyártották a speciális met
ró-próbakocsit, vagy a va-sútl 
pálvaépítéshez hqzán'.cban elő
ször gyártott gödörásó gépet." 

Nógrád 

Janusek Tibor mozdonyve
zetőt mutatta be a megyei lap, 
akinek eddig tiz újítását való
sitották meg. Tavaly a hét ja
vaslatából ötöt elfogadtak. 
Mit újított? 

- Az egyik a mozdonyjel
zó-lámpák megóvására készült. 
Ezek a momonyok nem szer
kocsival, hanem szénputtony-

NSZK-beli vasutas fiatalok 

tapasztalatcser-e-llitogalása szakszervezetiinlmél 
Rudi Rőder würzburgi moz• 

donyvezetó levelében kérte 
szakszervezetünket, hogy te
gyük lehetővé egy 7 tagú ifjú
sági csoport magyarországi lá
togatását. A csoport tagjai 
még nem voltak szocialista or
szágban, és személyes tapasz
talatot akarnak ,raerezni a 
magyar <iolgozók élet- és mun
kakörülményeiről, a fiatalok 
helyzetéről. A szocialista Ma
gyarország életéről jobbára 
csak a nyugati sajtó és a pro
paganda kiadványokból sze
reztek ismereteket. 

A OSO'>ort vezetóje Rudi Rő• 
der és két fiatal tagja a kom
munista pártnak. kettő pe<lig 
a Kommunista Ifjúsági Szer
vezetnek és valamennyien 
szakszervezeti tagok. 

A csoport pro&ramJát úgy 
állították össze, hogy szakmai, 
szaksz2rvezeti és ifjúsági kér
désekben megfelelő tájékozó
dást szerezhessenek. Megte
kintették a dunakeszi jármű
;avítót, ahol KISZ-tagokkal Is 
találkoztak, jártak a vasúti 
főosztályon, valamint a vas
utas-szakszervezet balatonke
nesei üdülőjében és Zánkán 
az Üttörővárosban. 

Érdeklódési körük elsősor
ban a szakmai és állami ok
tatásban való részvétel lehető
ségeire. valamint a fiatalokkal 
törtér..ó foglalkozásra irányult. 
A találkozások során a dele• 
gáció tagjai elmondták., hogy 
a Német Szövetségi Köztársa-

ságban a ;fiatalok az állami 
képzéshez semmiféle kedvez
ményt nem kapnak. A szak
munkásképzés a vasútnál há
rom és fél éves. Csak speciális 
képzés folyik, ami azt jelenti, 
hogy a fiatalok hegesztő, ma
rós, esztergályos, lakatos szak
munkások lehetnek, általános 
szakmunkásképzés nincs. Az 
ipari tanulók első évben 
anyagmozgatással foglalkoz
nak. törvény szerint heti 12 
óra elméleti képzésben kellene 
részesülniük, azonban ez Js el
marad. Altalános vélemény, 
hogy a tőkések a szakmunkás
tanulókat olc�ó munkaerőnek 
tekintik csak, és a tényleges 
képzésükre csak az utolsó év• 
ben fordítanak kellő hang• 
súlyt. ,A szakmunkástanulókra 
hozott törvényeket a tókések 
nem tartják be. sem a mun
ka.időre, sem az elméleti okta
tás szabálvozására vonatkozó 
törvényeket. 

Speciális közlekedési és vas
úti felsőoktatás (főiskola. egye
tem) nincs, csak műszaki 
egyetem: Az onnan kikerült 
mérnökök szakmai továbbkép
zése szabad ideiükben törté
nik. munkaidő-kedvezmény 
nélkül. Nehéz a továbbtanulás 
azoknllk is, akik forg�l: .. i szol
gálattevő, 1eo11vizs'1á!ó, vonat
vezető szakképesítést akarnak 
szerezni. mert tanulásukhoz 
semmiféle segítséget nem kap
nak, például, ha az illető 3 
múszakban dolgoz.Jk, neki ma• 

gának kell gondoskodni arról, 
hogy míg a tanfolyamon van, 
ki helyettesítse. 

A delegáció tagjainak a du
nakeszi járműjavítóban na
gyon tetszett az üzemi böl• 
csóde. Elmondták. hogy most 
már Nyugat-Németországban 
is szükséges volna egyre több 
nó foglalkoztatása (a nagy
arányú áremelkedések miatt) 
a család jövedelmének emelé
séhez, de nagy problémát ;e
lent. hogy nincs hová tenni Cl 
gyermekeket. Most kezdenek 
néhány nagyobb vasútállomá· 
son gyermekintézmények ié
tesítéséhez. A delegáció egyik_ 
tagja óvónőnek készül, egy 
ilyen vasúti óvodába. 

A delegáció tagjait fogadta 
Molnár György, szakszerveze
tünk titkára. Ezen a búcsú 
megbeszélésen Rudi Rőder a 
6 napos ma!!yarországi tapasz
talatcserét igen has=osnak és 
tanulságosnak értékelte. Sok 
olyan dologról gyóződhettek 
meg saját szemükkel, amelyet 
az o•thoni propaganda teljesen 
elferdítve. nem a valóságnak 
me�felelóen hozott a lakossú 
tudomására. Megígérték, hogy 
hazatérve élménybes.zámolót 
tartanak maid az ifjúsáo kö
rében, hO'J11 a magyar nép Ili 
ifiú.ság életéről alkotott kép 
közelebb kerüljön a tial6-
sáahoz. , 

Kérték, hogy }öv6re hason• 
ló jelJe� tapasztalatcserére 
ismét eljöhessen egy ifjúsági 
<:60port. 
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Érdemes törődni a tömegsporttal 
FOTÓ PÁ LYÁZAT 

A vasutas-szakszervezet el
höksége márciusi ülésém meg
tárgya,lta é6 meghatározta a 
szakszervezet feladatát a vas
utas dolgozók testnevelésében 
és sporttevékenységében. E ha
tározat alapján a jövőben fon
tos feladatnak kell tekinteni a 
vasutas dolgozók testnevelés 
és sport iránti igényének fel
keltését. az igények kielégíté
sét. a tömegtestnevelés !Th..<>g 
szélesebb körben való kiter
jesztését. 

A határozatban foglaltak 
végrehajtásáról besz.élgettünk 
Gulyás Ferenccel, a szegedi 
területi bizottság kulturális 
és sportbizottságá:na,k vezető
jével. 

l6 személyében pedig a s-ze-•
diek elnyerték a torna legjobb 
kapusa címet. 

Tekében 42 csapat több mint 
400. asztalitenis21ben 60 csa
pat 500, míg sakkban 32 csa
pat 320 versenyzője képvisel
te az igazgatóság dolgowit. 

Kispalyák 
társadalmi mu!1kában 

az idén is nagy az érdeklődés 
a kirándulások szervezése 
iránt. 

Végezetül szólni kell azokról 
az aktivistákról is, akiknek 
nagy részük va..-i az elért 
eredményekben. A soor·tal
bizott-ságok tagjai közül Sze
geden Hegedüs Jenő, Krauser 
Andor, Faggyas László, Szen
tes<a.n Szabó József, Hódmező
vásárhelyen Nagy Dezső, Kis
kunhalason Haskó Gyi' -�11, 
Kecskeméten Tóth József, Bé
lresp;abán Szécsi József lelkes. 
odaadó munkáját illeti dicsé

ret. Rajtuk kívül a szakszerve
zeti bizottságok spartfele'ősei
t-ól és a ga:,;da�gi vezetőktől 
ka,ptak sok segítséget és támo
gatást. 

Gellért József 

„A magyar-szovjet műszalci- tudom6nyos 

lcapcsolatolc negyedsz6zada" 

.. Az idén márciusban jelent meg a.i: MSZBT Országoo l'Jl
nok�ége és a Magyar Fotóművészek Szövetsége fotópályázata 
hazank felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére. 

A_ Vasú!i Főosz�ály MSZBT-tagcsoportja és a KISZ csúcs,. 
vezetosége ugy hatarozott, hogy a magyar-szovjet műszaki
tudományos kapcsolatok témakör.ében külön pályázatot is hir
det a vasutasok körében. 

A pályázatra beküldött anyagból októberben a MAV Ve
zérigazg�tóság kultúrtermében kiállítást rendeznek. Aki ké
peivel reszt kíván venni a kiállításon, ez év október 15-íg be
küldheti képeit a Vasúti Főosztály MSZBT-tagcsoportja címé
re, 1940 Budapest Vl., Népköztársaság útja 13-15. 

A . k�pek témája felölelheti a magyar-szovjet vasutasok 
barátsagat, együttműködését, a műszaki, tudományos vagy 
gazdasági élettel összefüggő eseményeket vagy ál tallinos a 
Szovjetunióval kapcsolatos témaköröket. ' 

' 

A pályázat jeligés. Kérik, hogy a képeket jeligével és cím
mel lássák el. A lezárt borítékon a jelige, belül pedig a szerző 
neve, lakcíme és a kép szövege szerepeljen. 

A beérkező képanyagot zsüri bírálja el. Az első díj 1000, 
a második 100, a harmadik di; 500 forint. Ezenkívül még 15 
kép beküldőjét tárgyjutalomban részesítik. 

Báromszizezren a kllzle
kedésért címmel szeptember 
28-án a Közlekedési Múzeum
ban Rödönyl Károly, közleke
dés- és postaügyi miniszter 
megnyitotta az új kiállítást, 
amely bemutatja azt a fele• 
lősségteljes, de szép munkát. 
amit a közlekedés mintegy 
háromszázezer dolgozója nap 
mint nap végez az ország vér
keringését biztoo!tó utas- és 
áruszállítás érdekében. 

Megérte a fáradozást 
- Az év eLe:ién tartott sPort

bizottsál)i üié <on megvitattuk 
az 1914. évi tömegsportnap
tárt, a.mely lényegében atap
ját képezte a, TB tömegsport
programjá,nak - kezd te tájé
koztatóját Gulyás Ferenc. -
Fő fela,cl,atként jelöltük meg a 
vasutas dolgozók minél széle
sebb rétegének bevonását a, 
testnev.elési és sPortmozgalom
ba. A tömegsportversenyek 
decentralizált irányításával a 
csomópontokon sport-alb'•ott
ságokat szerveztünk, azok v2-
retői egyben sportbizobt:sá
gunknak is tagjai. Ilyen al
bizottság alakult Békéscsa
bán., Kecskeméten, Kiskunha
lason, Szegeden és Szentesen. 

'Az első félévben megre-dez
ték az Április 4. Kupáért fo
lyó versenyt, a második f:?>Iév
ben pedig ahlq:>bmánynapi vil
lámtornát rendeztek, maid "'k
tóberben a felmabadulási ;u
bUeumi emlékversenyre ke
riil sor és végül a november 
7�i versennyel zárják az évet. 

- Hogyan támogatja a te- r-------------------------------------

- Nyugdíjasbúcsúztató. 36 
évi vasúti szolgálat után nyug. 
díjba vonult Bárdos I. István 
vonatvezető, aki 1938-tól dol
gozott Balassagyarmat állomá
son. A többszörösen kiváló 
dolgozót, aki sokat tett a fia
talok szak:nai neveléséért, az 
állomás vezetői, barátok és 
hozzátartozók ünnepélyes kül
sőségek között búcsúztatták a 
vasutas kultúrházban. 

- Milyen sportágak szere
peltek a versenynaptárban? 

- Kispályás labdarúgás, 
Mkk, teke, asztalitenisz. atlé
tika, turisztika, szocialista > -i
gádok lövészversenye, vaJa
mint a hétvém pihenőházak
ban rendezendő töme-snort
versenuek feltételeinek • '�to
sítása és annak elősegítése. A 
vet)!,emye'k egy részét a vas
utasnap, a másik részét a tár
sadalmi ünnepek alkalmával 
rendeztük meg. A legnagyobb 
szervezést a vasutasnapi terü
leti döntőre való felkészü1és 
jelentette."' 

Mint az eredmények mutat
ják. megérte a fára<'.ozást. 
Kispályás labdarúgásban az 
elooelejtezőkben öt csttmó
ponton közel 80 csa.pat 850 fő
vel vett részt. A szegedi dör1-
tón az igazgatóság csaoata 
végzett az első h el:y,en. Ez a 
csapat a nemrégiben megtar
tott balatonkenesei országos 
döntőn is szépen szer�pelt, 
harmadik lett. Budavári Lász-

riileti bizottság a tömegspor
tot? • 

- Területi bizottságunknak 
a tömegsport támogatására ez 
évhen 50 ezer forint áLl ren
delkezésére, ezenkívül a mun
kahelyi szaks.,,«rvezeti bizott
ságok is jeLentős összeget ál
doznak e célra. A fenti összeg
ből 33 e'.ller forintot a vas
utasnapi versenyek, a F'lön
böző kupawn,enyek megren
de21ésére, díjak vásárlására 
fordítottunk. Az építési' fő
nökség munkásszállá,sán lakók 
sportolását 5000 forinttal se
gítettük, a fennmaradó össze
get - ahol azt igényeltek -
sportfelszerelések beszerzésére 
fordítottuk. 

- Szorgalmazzuk a sporto
lásra alkalmas kispályák ki
alakítását is, így az elmúlt két 
évben társadalmi mun'.,ával 
Békéscsabán, a vontatás.i fő
nökség mellett egy, Szentesen 
három, Szegeden, a T:isza-par
ti Sárga üdülőtelepen egy kis
pályát építebtüllik. Jelenleg 
Kiskunhalason épül hasonló 
SPOrtlébesitmény. amelyhez az 
anyagköltséget a tieriileti bi
zottság blzt<>sí,tja. 

Lelkes aktivisták 
Gulyás • Ferenc ezután el

mondotta, hogy a tömegsport
versenyek évről évre népsze
rűbbek, amit bizonyít az is, 
hogy egyre több vasutas dolgo
zó soortol szabad idejében. A 
korábba,n említetteken kívül 
különösen nagy előrelépés tör
tént az elanúlt két évben a 
tömegturisztikáta-i. Tavaly 48 
túrán 1282 vasutas és hozzá
tartozója Ismerkedett az or

szág természeti szépségeivel, 

·Élénk sportélet 
a szegedi gépál lomáson 
A munka'helyi tömegsport� 

nak napjainkban egyre na
gyobb a Jelentősége. Az aktív 
pihenés és a szórakozás mel
lett az egészség védelmét is 
szolgálja. Ennek fontosságát 
már a vasút számos szolgálati 
helyén is felismerték. Ezek 
közé tartozik a szegedi gépál
lomás is. Dolgozóik már több 
éve eredményesen sportolnak, 
és ennek köszönhető, hogy kö
zülük néhányan minősített 
.sportolóvá váltak. 

A gépállomás kispályás lab
darúgó-csapata gyakran vesz 
részt Szeged üzemeinek a baj
nokságain. Lázár János és 
Koncsk László a legaktívabb 
játékosok közé tartozik. Nép
szerú az asztalitenisz is. A 
fehér labda kedvelői húszan 
vannak. A vasutasnap tisztele
tére rendezett városi verse-

nyen tíz csapat közül a má
sodik helyen végeztek. Közü
lük Jármai András a legered
ményesebb. 

Sok rajongója van a teké
zésnek. A vasutasnapi verse
nyeken két csapattal indultak. 
Az egyik a kecskeméti orazá
gos döntőbe is bejutott. Slaj
cho Pál neves versenyzője a 
városi teke-sportegyesületnek 
is. A tizennyolc tagú sakkcsa
pat házibajnokságokon méri 
össze tudását. 

A gépáUomáson 1l1f'>lcvan 
dolgozó sportol rendszeresen, 
ami az összlétszám 30 száza
léka. A tömegsport itt a ta
pasztalatok szerint a jó mun
kahelyi közérzet megteremté
sének is egyik hatékony esz
köze lett. 

(Fogas) 

Október 20-án 

Vasutas-opera bérlet 
A nyár folyamán s7,0!gálati 

helyeinken sikeresen fejező
dött be a vasutas-operabérle
tezés. Az 1974/75-ös évadra 
mintegy 1500 bérletet újítottak 
meg, Illetve vásároltak dolgo
zóink. A bérleti előadásokon 
&zerepló operák jó kiválasztá-

sa biztosítja az operakedvelők 
színvonalas sz.órákozását. 

Az új évad első előadását 
október 20-án, vasárnap dél
előtt 11 prakor tartják a bu
dapesti Erkel Színházban. Be
mutatásra kerül Verdi : Lam
bardok címú operája. 

Ú J  Ó V O D A  l/l,unyl 

Hontvárl József 
Mély megrendüléssel érte• 

sültünk róla, hogy Hontvári 
József, a Va5utasok Szakszer
vezete budapesti területi bi
zottságának titkárhelyettese, a 
Vasutasok Szakszervezete köz
ponti vezetőségének tagja 
szeptember 12-én, életének 53. 
esztendejében, rövid szenvedés 
után elhunyt 

- Vnnepség tt szociális ott
honban. A miskolci vontatási 
főnökség Vör'iskereszt-szerve
zete a közelmúltban bensooé
ges ünnep.séget rendezett a 
Szentpéter kapui szociális ott
hon vasutas nyugdíjasai részé
re. Az uzscmnával egybekötött 
találkozón megjelentek a von
tatási főnökség társadalmi és 
gazdasági vezetői, ' valamint a 
szocialista brigádok képviselói, 
akik ajándékot adta,k át az 
otthon la.kóinak. 

A szobi vasutasok társadalmi munkája is benne van ebben 
az új óvodában, amelyet Szob községben a közelmúltban vet
tek birtokba az apróságok, köztük számos vasutas szülö gyer-

Hontvári József elvtárs 1942-
ben került a vasúthoz, Fülek 
állomásra. Kés5bb forgalmi 
szolgálattevő Budapest-Fe
rencvár�. majd a Soroksári 
úti állomáson. Itt 1957-ig dol
gozott. 1954- től párttag ; ,  a 
szakszervezeti mozgalomban 
1951-től - mint termelési fe
lelős. klsóbb pedig szb-elnök 
- végzett aktív társadalmi 
munkát. 1957-ben Instruktor
ként került a Vasutasok Szak
szervezete budapesti területi 
bizottságára, ahol 1967-ben 
titkárhelyettes lett. Közben 
tagja volt a t1zakszervezetek 
Pest megyei tanácsának is. 
A szakszervezeti mozgalom 
mindig lelkiismeretes, odaadó 
munkásának halála nagy vesz
teség mindannyiunk számára. 
Szeptember 20-án a peste�
zsébeti temetőben hozzátarto
zók, barátok és munkatámak 
nagy részvéttel kísérték utol
só útjára. 

- Emberek a haradásért. A 
debreceni vasutasok „Dr. Csa
nádi György szocialista bri
gád" klubja .szeptemberben 
nagy érdeklódéssel kísért elő
adássorozatot rendezett. A 
meghívott el5adók Gábor An
dor író, költő és újságíró, va
lamint Csányi Lász!ó, Kossutn 
Lajos közlekedésügyi miniszte
rének munkásságáról tartottak 
ismertetőt. meke is 

(Tenta György felvétele) 

Kormánykitüntetés 

- A!bérlök há:m. Kommu
nlst;i m íiszakot $Zerveztek 
szeptemberben a dunakeszi 
jármújavító dolgozói. Az {gy 
nyert bér összegével az üzem, 
a 24 lakásos fiatal házasok al
bérleti házának építési költsé
geihez járulnak hozzá. 

- szakszervezeti munkáért 
A Munka 11:rdemrend arany 

fokozata kitüntetést adomá
nyozták Szabó Józsefnek, a 
Vasutasok Szakszervezete tár
sadalombiztosítási osztálya fő
könyvelőjének nyugállomány-

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
ve2íeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 31. �ámb61 : 110418/1974, A 
megszUntetett vasútvonalak mel• 
lett Ia.kó vasutas dolgozók utazási 
kedvezménye tárgyú utasítás ki· 
egészitése. 

111004/1974. A tény1eges vasűtl 
alkalmazottak, nyugellátottak és 
ezek családtagjai arcképes igazol
ványának érvényesítése, valamint 
a ház.tartást vezet6 anyák és nő
vérek részére rendszeresített iga
wlványok kláll!tása 1975. évre. 

111348/1974. A kulturális és ok
tatási ágazatba tartozó MA V-szer
vek - óvodák, nevelőotthonok, 
zenekari főnölcségek - dolgozói 
munkaidejéne.re csökkentése. 

A 38. számbeli : 109217/1974. Uta
sítás a kiemelt vasutas sport
egyesületek használatában levó 
MA V-lngaUanok kezelésére, fenn
tartására és Uzemett.etésére, va
lamint a létesítményekkel kap- · 
csolatos egyéb kérdések szabá
lyozására. 

111584/1974. A hadkötelezettséget 
teljesítők érdekvédelme. 

111639/1974. A gyermekgondozási 
S<!gélyről szóló 3/1967. (I. 29.) 
Korm. sz. rendelet végrehajtásá
ról kiadott 3/1967. (II. 26.) Mil!VI. 
sz. rendelet k1egészft.ése. 

111641/1974. Hivatásos t!szthelvet
tesképzés alatt oner,ett szakkép
zettség elismerése. 

Lakáscsere 
- Isaszeg réatl állom4sépi1Jetében 

levő 2 nagy lliJZOba, összkomfortos 
(veteményes kert. gazdasági udvar) 
lakásomat , icse'"élném szegedi, 
pestt vagy Pest környéki 1 szoba 
összkomfortos lakásra, ténYleges 
forgalmi dolgozóval. t.rdeklődn1 
özv. Töke Róbertnénál, levélben 
lehet. 

- Elcserélném tll"ő állomás fel
vételi épületében levő 2 szoba, 
félkomfortos. I. emeleti szolgálati 
lakásomat Nagy-Budapest terüle
tén hasonló tanácsi vagy szolgá
lati laJ>'ásra. ErdeklődnJ a helys1.f
nen vagy Erdélyt János _ny. fö
íelügyelO cim„ n levélben lehet. 

- Egy sz,..ba ko.nfortos1 állo
másépilletben levő sz_olgálatl laká
somat elcserélném kisebb méreta., 
lehetőleliif beltertlleten, emeleti 
komfortos lakásra. Cím � Scheri
ner Jolán. tl33. Bpest, XIII„ Esz
tergomi úl 26-28. 

ba vonulása alkalmából E 
magas kormánykitüntetést 
Gulyás János, a Vasutasok 
Szakszervezetének titkára· 
szeptember 20-án ünnepélyes 
keretek között adta át. 

Szabó József 1938-ban vá
lasztotta életilivatásának a 
vasutat. Volt pályamunkás, 
vonatfékező, raktári munkás, 
kocsife!író és átmenesztő. 
1945-ben került a Vasutasok 
Szakszervezetéhez. Először 
munkaközvetítéssel, 1948-ban 
pedig a gazdasági és a pénz
ügyi osztály vezetésével bíz
ták meg. 1965-től dolgozott a 
társadalor.ibiztosítá5i osztá
lyon, s ott nyugdíjba-vonulá
sáig osztályvezető-helyettesi, 
i lletve főkönyvelői teendőket 
látott el. 

A szerkesztóség üzeni 
Kiss 'l'ibor. Halmo5 Sándor Deb

recen ; Uglyai Sándor, Sepsi Gyu
la, SzatmáM. László, Pál István 
Mlskolc : Szilcs Ferenc Hatvan i 
Murányi '.!;'.!bor Bánréve; Boldi• 
zsár Gyu1„ Békéscsaba ; Fogas 
Pál, .Sarkó PA} Szentes ; Gellért 
.József, Trenka Mátyásné Szeged : 
leveleiket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

SzUcs Ferenc Hatvan; Nagy 
Sándor Csurgó; Pataki Jenő Hat
van : leveleiket Illetékes belyre
továbbítottuk. 

VASUTAS CSALÁDTAGOK FIGYELEM f 

IIAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja , 
Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős szerkesztő: Vist Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 BT>est. VL, Benczdr u. U. 

Telefon városi 22� 
Ozeml lt-'l'I 

K!adJ& t,, terjeszti 
11 Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Budapest. vn.. Ráktczl olt H. 
Telefon : 224-1119 

J'eleJÖ'J ldadó: Gábor M4rton 
11 Népszav& Lapkiadó Vállalat 

Igazgatói a 
CSekkszámlaszámunlt� 

MNB 2lf-ll 859 
Szikra Lapnyomda 

Az Utasellátó Vállalat felvételt hirdet: 
1 .  Mozgószolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezőkocsi-felszolgáló, szakács, kézilány, 
há lókocsi -kalauz, segédmunkás és tisztviselő munkakörökre . 
Jelentkezés:  Utasellátó Vál lalat Bp. V., Veres Pálné u. 26. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságánál : 
Állandó munkára gépkocsivezető és rakodó-, szóll ítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavilonjainkba (édesipari, trafikóru, h írlap, 
bizsutériók) kezelőket. Átlagjövedelem : 1500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetót és eladókat. 
T ovábbó felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, felíró, konyhalány, 
takarítónő, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerőkre 
(lehet nyugdíjas is). 
Valamennyi munkakörben a munkaidő heti 44 óra. 
Bérezés kollektív szerződés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazós 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka- és védóruhael lótóst biztosítunk. 
Jelentkezés : Utasellátó Vállalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., Kálmán Imre u. 14. 
Naponta délelőtt 9- 12 óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  314-933, 310-nO, mellék: 4. 

3. Cukrászüzemében:  
Budapest VI., lázár u. 1 .  sz. alatt azonnali felvételre keres 
kézilányokat és takarítónőket. Jelentkezés : a helyszínen 8-16 óráig. 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN 

A 2031. számú kormti11ybatározat véfta/Jajtása 
és a FA VBD Vlilla/ot tevékenysége 
Ilödönyi Károly közlekedés. és postaügyi miniszter 

és Végh A. Béla igazgató heszámolój!l 

A vasums-szaksz:ervezet közponoi ve,etósége sz.:,ptember 
27-én ülést tartott. Az ülés elnökségá:,en foglalt h0lyet Rödö
nyi Károly köz!eke:lé,s_ és postaügyi min'sz er. Gyócsi Jenő 
�lnö_k, Pánti Bé� és Tóth Györgyné dr. alelnök, Gulyás János 
htk�r, Turba Sandor, a KPM főosztályvezetője, Szücs Zoltán 
vezengazgató-helyettes. 

Az ülést Gyócsi Jenő nyito'.ta meg. A nap,iI"endi pontok is
m�rt.etése, illetőleg elfogadtatása után átadta a szót Rödönyi 
Karoiy közlekedés- és postaügyi miniszternek, az első napi
rend előadójának. 

További erőfeszítésekre van szükséu 0 

a szociális elmaradás pótlására 
A minisz'.,er a 2031 11969. (XII. 

7.) számú kormán,·határn�t 
végreha i" '<>i•ól tájékoztatta a 
központi vez�tőséget. Mint is
me:-etes. a Központi Népi El
le .,őrző Bizottság az 1968-ban 
elfogadott kötlekedéspolitikai 
koncepció és a vasutakról szó
ló IV. törvény alapján 1969-
ben súles körű vizsgálatot tar
tott a vasút területén. A vizs
gálat nyomán a Miniszterta
nács foglalkozott a vasút, il
letve a vasutasok helvzet.2vzl 
és hoVsa meg a 2031 '1969. 

Konn. sz. határozatot, mely 
előírja :  

„A Közlekedés é s  Postaiig11i 
Minisztérium so,·on kivüli in-. 
t§zkedésekkel szüntesse meg a 
meglei,ó szociális létesftm<i
nuek üzemeltct§se és a higi<!
ni�i köt·etelmén11ek terén fenn
álló hiinyosságol;at. Ennek 
erPdmén11eként a dol.1ozó1< szá
mára. minden szolgálati helyen 
m•egfeleló tisztiíllwdási, étke
zési, elheZ1wz1i,i stb. lehetősé
gnt kell biztosítani." 

Ennek megfelelően a vasúti 

sz-OlMlati helyek szociá.Jis lé
tesíbm:ényeinél fennálló hiá
nyosságok f.:,lmérése 1970 el
ső félévében megtörtént. A fel
mérá-st az él-deke�t gazdasági 
vezetők a szakszervezeti 67.er
vekkel közösen végezték és 
e,yidejúleg a sorrendet i;:; meg
ál!apitottá!c Az 1970. évi épí
tőipari árakat figyelembe vé
't'e mintegy 355 millió forint· 
ra lett volna szükség a meg
ln'Ö hiányosságok felszámo!á
sára. EzenJtivül a Munka Tör
vény<könyv 1. §. (2. be.�.) és a 
SZOT-{;zabály7.at 9. §-ában 
eióirtak végrehajtását is biz
tosítani kellett, m elye'., szerint 
űj üzemek léte:;ít�se, re:,onst

ru:,ció és üz.embövítések ese
tén a szükséges 5zociál,s el
látás me.e;követelt 5zlntHt az 
üzemi beruházások keretében 
ke'l me11:Valósítani .  

Az egészs�ges és biztonságos 
mttnkafel tételek fejlesztésére a 
IV. ötéves tervidőszakra össze
sen 2 mmiárd 411 miHió forin
tot irányoztak elő. Ebből 1971-
ben 507 millió 474 ezer, 1972-
ben 483 millió 281 er.er. 1973-
ban 525 m,llió 90 ezer Iorin-�-------------------------- tot használta'c fel. 197-1-re 451 

l 'o11yarcvashegyen megnyílt 

a nyugdíjasok szociális gondozója 
Mint lapunkban már hírt 

adtunk róla, szakszervezetünk 
elnöksége 1974. július 9-i ülé
sén határozatot hozott, egy 
időszakos s7,0ciá!is gondozó 
Létesítésére. A határozat értel
mében Vonyarcvashegyen 
megnyirotta kapuit az idősza. 
kos szociál's gondozó. ahová 
október 1-€1'1 megérkeztek az 
elsó nyugdíjas beutaltak. 

A beuta'tak egy hónapot 
töltenek el a 5Zép környezetben 
lev5 é., minden kényelmet 
biztosító üdülőben. Ellátásuk
ról, szórakoztatásukról a szak
szervezet gondoskodllk. 

A szociális gondoskodásnak 
ez az új formája nagy segítsé. 
get jelent a nehéz körülmé
nyek között éló nyugdíjas 
vasutasoknak. 

Ülést tartott az elnökség 
Alig egy héttel a központi 

vezetőség ülése után, október 
3-án ülést tartott a szakszer
vezet elnöksége. Ezúttal öt 
napirendi pont szerepelt az 
ülés napirendjén. Elsőnek a 
vasutasok jövedelmének és 

vezete káderhatásköri 
zékének m6dosít.ására és az 
információs tevékenység to
vábbfejlesztésére készült ja
vaslatot. 

millió 271 ezer, 1075-re pedig 
4H millió 330 ezer forintot 
terveztek. A fentieken kívül ki
zárólag egészsbgügyi beruhá
zásokra még 248,5 millió forint 
áll rendelkezésre. 

Az 197-1-re és 1975-re ter
vezett ö;;szeg-ből 1 80 miHió fo
rintot költenek a MA V Kórház 
rekoootrukciójára, 100 milliót 
a kórház gazdasá�i épületének, 
24 milliót n&vérszállásának 
építésére. Az úi budauesti ren
deolőintézetre 99 millió 900 ezer 
forintot kányoztak elő. 

A vidéki városok közül a 
szegedi rendelőintézet bóvít•
sére 34. a pécsire pedi� 18 
millió forintot fordítl1,nak. 

Érdemes összehasonlítani a 
5ZOciális beruhá7,ásokra fordí
tobt összeireket is. A III. öt
éves tervben 305 mil ió 747 
ezer forintot használtak fel. 
Ezzel szemben a IV. ötéres 
tervben 632 millió 429 ezer fo
rintot terveztek szociális cé
lokra. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Próbaúton az 5000 lóerős villamosmozdony 

A Ganz-MAVAG és a Ganz Villamossági Müvek közös 
egyenirányítós, 5000 lóerős villamosmozdony. 

Az elmúlt héten a jó;,;sefvá-
rosi pá:yaudYarról eli.ndu!t 
próbaútjára az 5000 lóerős 
villamosmozdony, amelyet a 
Ganz . Villamossági Művek és 
a Ganz-MAV AG készített kö. 
zös vá:lalkozásoan. A hatten
gelyes, 1 16 tonna súlyú, húsz 
miter hosszú vootató jármű 
eddig a leg.nagyobb, s egyben 
a legerősebb a magyar ipar 
történetében. 

Az új mozdonyt a tervezők 
a jól bevált 3000 lóerős szilí
cium e�yenirányí!ós mozdony
típusból fejl-esztették tovább 
és te,·mm.etesen több korsze. 
rűsítf.ot végeztek el rajta. A 
többi között tirisztoros vezér-

léssel szerelték fel, enn<,,k 
nagy előnye, hogy jobb habs
fo,kkal működik és egyenle
tesebb az indíhlsa. Eze,nkívül 
a mozdony alvázát úgy képez
ték ki, hogy ké5óbb alka'.mas 
legyen az automatikus kap. 
cso!ó berendezések: használa
tára. 

Az új géppel! több tízezer 
kilométer utat tesznek meg a 
Budapest-Mis�olc közötti út
vonalon, majd a sikeres pró
bák után megkezdik sorozat
gyártását. 

A Ganz-MAVAG és a Ganz 
V'llamoss:\.gi Művek közös 
vá!1a'kozásában l!Vártott 2700 
lóerős Diesel-villanymozdony 

Háromnegyed év alatt 

terméke az új, tirisztorOij 
(Fotó: Tenta Gyiiril'Y) 

két p1'0totípusa lefutotta az 

előírt próbautat, sot az utóbbi 
időben már menetrendszerű 
vonatokat továbbítottak velük 
a dunántúli vonalakon. 

A szakemberek véleménye 
szerint az M63 jel!Zésú moz
donyok beváltották a hozzá
juk fűzött reményeket. A 

MAV miris 8 darab M63-ast 
rendelt a magyar ipartól. A 
vontató járművek sorozat
gyártás.it megkezdték. A moz. 
donyok vil,·amos berendezései 
még az idén elkésziilnek a 
Ganz vrnamossági Művek
ben„ és jövóre k,ez.dik m�g az 
ö.<:<:7eszerelésüket a Ganz. 
MA VAG-ban. (s.) 

26 7 millió utast és 96 millió 

tonna árut szállított a vasút 
Szeptemberben a vasút 29,9 

millió utaHt szállított. Ezzel 
szemályszállításl tervét 97.6 
százalékra teljesítette. Hason
ló arányban alakult az utas
kilométer teljesítmény is. A 
háromnegyed év alatt elszál
lított utasok s7�1ma 267 mil
lió 227 ezer. Ez a bázishoz 
viszonyítva 98,6, a tervhez 
98,8 százalékos teljesítmény
nek felel meg. 

A személyszállítás minősége 
tekintetében a késetten köz
lekedett személyszállító vo
natok részaránya az elmúlt 
év a-zonos időszakához képest 
3-ról 3,80 százalékra emelke• 
dett. Az előző hónapokhoz vi. 
szonyítva azonban lényeges 
javulás tapasztalható. 

Az áruszállításban jobb 
eredmények születtek. Szep
temberben 

a ,·asút 11 millió 26'7 
ezer tonna árut szállított, 

ami a bázishoz képest 4.9, 
míg a tervhez képest 5,6 szá
zalékos emelkedést jelent. Az 
árutonna kilométer teljesít
mény 6,8 százalékkal nagyobb 
a bázisidőszak értékénéL 

A fontosabb áruféleségek 
közül az elmúlt év azonos 
időszak.:íhoz képest jelentős, 
18,4 százalék a növekedés a 
kavics, 27,6 százalék a mii
trágyaküldemények11<il. A bel
földi rendeltetésű élőállat-szál
lításnál pedig 15,8 százalék az 
emelkedés. Mindezek ellené
re egyes fontos áruféleségek
nél a szállítás továbbra is ké
sedelmet szenved. Lényegesen 
meghaladta a bázisidőszak 
teljesítményét a cukorrépa. 
Szeptemberben 15,8 százalék
kal többet 5zállított a vasút. 

Az áruszállítás nagyságára 
jellemző. hogy a-z év I-IX. 
hónapjában belföldi viszony
latban 2,9, az exp,ortforga
lomban 9,9, az import forga
lomban pedig 1 1  százalékkal 
több árut szállított a vasút, 
mint az e!múLt év azonos idő
szakában. A tranzitforgalom
ban ennél is nagyobb ará
nyú, 16.9 százalékos a növe
kedés. Kilenc hónap alatt 

96 millió 95 ezer tonna 
árut fuvarozott a MAV, 
a bázishoz viszonyítva 
106,6, a tervhez 106,3 szá-

gások száma 19 százalék• 
kal haladta meg az elmült 
év azonos időszaká.nak 

i;zámát! 
E kedvezőtlen adatok érez
tették hatásukat a teherko
csik átlagos fordulóidejének 
alakulásában is, amely mint
egy 7,9 százalékkal nőtt az 
elműlt év azonos időszakához 
képest. 

A tehervonati villamos- � 
Diesel-mozdonyok napi ha
szonkilométer teljesítménye 
csökkent a bázisidőszakhoz vi• 

szonyítva. 
A teherkocsipark kihasz

nálásánál kedvező, hogy 
az átlagos statikus terhelés cl 
berakásnál 24,69 tonna volt, 
ami a bázishoz viswnyítva 
4,6 százalékos emelkedést mu
tat. 

A szállítási igények növe• 
kedése továbbra sem csökken. 

A mezőgazdasá,;:i szállítások 
közül továbbra is 

nagy feladatot jelent a 
cukorrépa-forgalom za• 

vartalan lebonyolítása. 

bérszínvonalának, valamint 1-----------------------------------------
munkrudejének 1971-74 kö-

zalékkal többet. 
A ·  fuvarozási igények ki

elégítése mind belföldi, mind 
nemzetközi vonatkozásban 
nagy erőfeszítéseket kíván a 
vasúttól. A határállomásokon 
jelentkező nehézségek ugyanis 
jelentősen hátráltatták a vas
út belső forgalmának lebo
nyolítását. Nagyrészt ezek kö
vetkezménye. hogy 

Az év végéig előreláthatóan 
nő az exporc5zálilítási igény, 
de várhatóan nagyobb lesz a 
tranzitszállítások volumene is. ZÖtti alakulásáról készült je

lentést vitatták meg. Az el• 
nökség a ;e!en tést, amely 
gondosan elemezte, hogy hol 
tartunk ma mind a bérszín
t·onal alakulását, mind a 
munk.aidö-csökkentést illetően. 
a vitáb�n elh1ngzott észrevé
telekkel együtt elfogadta. 

Ezután a munkaidő-csök
kentés bevezetéséről készült 
tervezet került az elnökség 
elé. A Minisztertanács 1034/ 
1974. (VII. 4.) számú határo
zata szerint a közlekedési dol
gozók munkaidejét 1975. ja
!Iluár 1. és 1977. december 31. 
közötti időben heti 44, - havi 
191 - órára kell csökkenteni. 
A tervezetet az elnökség a ja
vasolt kiegészítésekkel együtt 
elfogadta. 

Megvitatta az elnökség a 
munkavédelmi agitáció- és 
;propagandatevékenység fej
lesztésél'ól készült előterjesz
tést, továbbá az általános is
kolai vágzetlség megszerve
zésével kapcsolatos rendelet 
'Végrehajtásáról szól6 jelen
tést. Az utóbbira lapunk kö
vetkező számában még visz
Bzatérünk. 

Végezetül elfogadta az el
ll.ökség a Vasutasok Szakszer-

A cukor alapanyagának legfontosabb szállítóeszköze! a vasúti kocsik és a teherautók. A ka-
posvári cukorgyárba folyamatosan érkeznek a répaszálfümányok. (Laczkó Ildikó felv.) 

• 

a géprcvárások száma 71,5 
százalékkal, a vonatácsor-

Október 25-26-án 

A vasút legfontosabb fel
adatai közé tartozik a szálli
tási igények kielégítése. Ennek 
érdekében tovább kell javí
tani az operatív üzemviteli 
tevékenységet, s a fuvarozta
tó,,kal való kapcsolatot a hét 
végi berakások és kirakások 
elvégzésének szorgalmazása ér• 
dekében. 

Budapesten tanicskozik 

a vasutas fiatalok országos parlamentje 

Az ifjúsági törvény vonatkoz6 határozata alapján a 
vas�t vezetése a társadalmi sze•vekkel egyetértésben 197 l. 
oktober 25-26-ra ?sszehívta a: ur,zágos uasutas ifjúsági par• 
lamentet. Az orszagos panau,ent mintegy betetőzése le,z an. 
nak a 223 üz�mi, szol<i,'\Jati főnökségi és 1 1  középszintű par
larr.entnek, amelyet ez évben tartottak. 

. A vasút vezeté,;;e ewn a tanácskozáson válaszol az ifiú
ság1 parlament�ke_n felvetódött olyan kérdésekre. problé
mákra, mmt pel�a.ul a fiatalok lakAshelyzete. a törzsgárda
szabály�at módos1tasa. a továbbtanulás. az üzem- és munka
szerv_ezes, a munkaidő-csökkentés, a beilleszkedés és pálya. 
lcezdes. 

_A fiatalok küldöttet ezenkívül tájékoztatást kapnak a 
vasut . ö_!é\dik ötéves tervének várható szállítási és üzemi fel• 
adata1rol • 



! 

(Folytatás az l. oldalról.) 
Intézkedik a kormáowhatáro

zat a MA V {'remi területén, 
állomási. illetve felvételi épü
letben levő, úgynevezett ké
szenléti lakások rendeltetié6-
szerű felhasználásáról is. Esze
f'int ezeket a lakásokat kizá-
9'Ólag aktív szolgálatban álló, 
olyan dolqozók elhelyezésére 
szabad felhasználni. ak"iknek a 
helyben lakásához fontos -szol
aálati érdekek fűződnek. 

A kormánvhatározat megje
lenése után a m"unkaköri szol
gálati lakásokat kizárólag az 
utasításban előírtak szerint. a 
szo!l(álati ellá,tásra alkalmas 
aktív dolgozók részér!) utalták 
ki. A ióhi-szemű has'.!náló -
:nyugállományba vonultak, 
vagy más munkakörbe kerül
tek - által elfoglalva tartott 
munkaköri szolgálati lakások 
felszabadítására cserelakás 
telaiánlásával. vagy térítés fi
zetésével nyílt lehetőség, E 
kérdés megoldását általában a 
tanáesi szervekkel együttmű
ködve vée:ezték. amelyek a ta
:nácsi bérlakásra, a lakás léte
sítési költségeinek teljes. vagy 
egv részének átadása ellené
ben biztosítanak bérlőkivá
'lasztási jogot. Az át.adott 1re-
1·etössreg mértéke szabad meg
állapodás tárgyát képezlte. A 
tanácsok korábban haj!andók 
voltak a létesítési költség egy 
részének átadása ellenében 
biztosítani a bérlőkiválasztá
si fogat. ma azonban már 
csak teljes létesítési költség 
átadása ellenében va-n erre 
lehetőséa. A lakásárak emel
kedése folytán ez az ÖSS'Zeg 

legtöbb esetben meghaladja a 
400 ezer forintot. • 

Sajnos. a jelenleg érVényes 
1/1974. (I. 9.) MT. sz. rende
let a szolgálati lakások bér
lői rés-z.ére - ha saját házat 
épít - nem teszt lehetővé a 

térít.ós megfizetését. ami ked
vezőtlen a vasút számára. Ez 
akadálvozza a munkaköri szol
gálati lakások felszabadítását, 
ezért szorga1mazzuk a rende
let megváltoztatását. 

MAGYAR '1ASUTAS 

A KÖZPONTI VEZETÖSÉG NAPIRENDJÉN : 

A 2031. számú kormliny/Jatlirozat rég1·ehajtása 
és 11 FA VÉD vállalat tevékenysége 

A dolgozók lakásépítésének 
támogatása a MAV kollektív 
szerződésben került szabályo
zásra. 

A lakásépítéssel kapcsolatos 
problémák el<sősorban Buda
Pesten jelentkeztek. ezért a 
fővárosban növelték a támoga
tást. Rákospalotán 1970-ben 
nagyobb volumenű vállalati 
bérlakás építése kezdődött. 
Eddig 196 lakás átadása tör
tént mer, és további lakások 
építése van folyamatban. 

A budapesti tga7Jgató6ágo.n 
lakásépítő szövetkezetet szer
veztek. egyelőre 130 szövetke
zeti lakás felépítéséire. Továb
bi lakásépítések lehetőségei
nek megteremtését a Vasúti 
Főosztály napirenden tartja. A 
dolgozók lakásépítésének tá
mogatása a korm.ányhawrozart 
mee:ielPI1é6e, különösen az 
MSZMP X. kongresszusa ha
tározatai aJ.apjáJn, fejlődést 
mutat. 

Míg 1969-ben 4 md'llió 587 
e-zer forintot forgítobt a MA V 
a lakásépít,lrez.és támoe:atásá
ra, addig 1973-bam. már 62 mil
lió 68 ezer forint került fel
használásra, 1974-be-n pediq 
erre a célra már 90 millió áll 
rendelkezésre. A növekvő rá
fordítások ellenére megállapít
ható. hogy ez az összeg is ke
vés, nincs !eh ,f;őség valameny
nyi kölcsön iránt benyújtott és 
indokolt kérelem kielégítésé
re. • 

A Vasúti Főosztálynak to
vábbi erőfeszítéseket kell ten
ni. a kormányhatározat haté
konyabb végrehajtására. 

vasúti munkakörök betöltésé
hez szükséges iskolai és szak
képzettségek a mai követelmé
nyeknek megfelelő korszerű 
meghatározása. 

A kormányhatározat 8. pont
ia a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium feladatául 
szabta : vizsgálja felül a vas
út felső-, közép-, és alsófokú 
irányításának szervezetét. 1·a
lamint a jelenler, érvényes sUJ
bályzatokat és utasításokat, 
hoqy azok a korszerű, tech• 
nikával együttjáró forgalom
szervezési és -irányítási köve
telményeknek megfeleljenek. 

A határozat e pontjának végre
hajtása tervszerűen és folya
matosan történik. 

A miniszter az írásos tájé
koztató szóbeli ldegészítőjében 
a vasutasok élet- és munka
körülményeine-k alaikulá.sát po
zitívnak ítélte meg. Ugyan
akkor rámutatott. hogy a szo
ciális ellátás színvonalának 
növelése érdekében a rétege
ket érintő fe!adatokat is meg 
kell oldani. Fokozottabba-:,. kell 
gondoskodni a nőkről, a fia
talokról. a nagycsaládosokról, 
a nyugdíjasokról. Segíteni 
kell a pályaikezdók beilleszke
dését. 

A túlzott igénybevétel 
károsan érinti a vasutasokat 

A kormányhatározat végr'c!• 
hajtásáról készült tájékoztató 
feletti vitában Gulyás János 
titkár, a szakszerveret vezeté
se nevében fejtette 1d vélemé
nyét. 

- Ezeket a millldenilti szá
mára kézzelfogható eredmé
nyeket nem szabad leboosül
ni, mert kétségtelenül jelen
tő.s előrelépést bizitosítottak -
han•gsúlyozta. - Ugya;nakkor 
reáilisan kell látni, hogy a ke
reseti színvonal emelkedése 
nem tette vonzóvá a vasúti 
munkát. csupán az elvándorlás 
ütemét csökkentette valame
lyest. Ennek oka abban kere
sendő, hogy a kereseti színvo
nalnak ezt az emel!kedését a 
vasutas dolgozók : 

- állandóa-n csökkenó lét• 
szám mellett. 

- túlfeszített, intenziveb'., 
mu-nkával, túlmu-nkával; 

za,lék. Az is nagyon !ntö jel, 
hogy ma már a rokkantsági 
nyugdíjba vonulók száma ma
gasabb a nyugdíjkorhatárt el
érőkénél. 

Amikor tehát megállapítjuk, 
hoizy a kormányhatározatnalc 
az a része. amely a bérszínvo
nal emelésére vonatkozik -
teljesítve lett. ugyanakkor erő
teljesen hangsúlyozm kell, 
hogy ez a kereseti színvonal 
nem a törvényes munkaidőhöz, 
hanem a tényleaes foglalkoz
tatás mértékéhez igazodik, ami 
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seny hálózati cél'kitűzéseiben is 
megfogalmaztuk. 

Ehhez kapcsolódik a dolgo
zók lakásépítésének vállalati 
támogatása is. ami a vasúton 
különösen szorosan ooszefügg 
a munkaerő biztosításával. A 
korábbi években felépített yas
utaskolóniák és a szolgalati 
lakások renoszere tradicionáli
san is azt bizonyítja. hogy a 
szociális gondoskodáson túl 
csak így van lehetőség a meg
felelő munkaerő helyhez köté
sére. 

A budapesti nagy pályaudva
rok krónikus létszámhián,va ts 
azt mutatja, hogv az eddigini;t 
bátrabb és célratörőbb elhatá
rozásra van szükség a lakás

. építési formák meaválasztásá
ban és támogatásában. El kell 
érnünk, hogy az állami. a vál
lalati és a dolgozók erőfon-á
sainak összefogásából meghat
ványozódianak a vasut..s la
kás-építkezések és awk a ki
emeli munkáslakásépítés kere
tébe tartozzanak. hogy •z 

Az egy főre jutó átlagkereset 
meghaladja a 33 ezer forintot 

- A 'h,a.t,ározat megjelenése 
óta eltelt idő mer,felelő lehetö
séget ad arra, hoqy áttekí-nt
sük a megtett utat, megvizs
gáljuk a vér,rehajtás érdeké
ben tett intézkedéseket és 
azok eredményeit - mondot
ta. - De nemcsak az idő mú
lása teszi indokolttá a hatá
r=at végrehajtásának értéke
lését, hanem elsősorban an
nak időszerűsége. A vasúti 
közlekedésben napjainkban 
előállott helvzet ugyanis ar
ra figyelmeztet. hogy ha nem 
teszünk további in.té-zikedéseket 
a kormányhatározat által érin
tett kérdésekben. akkor az öt 
év elótti állaootok a létszám
helyzetet illetően megismétlőd
hetnek. 

- a heti pihe-nő-napok és az 
évi biztosított szabadsá.r, ki
adása körüli bizonytala-nság, 
illetve annak elmaradása mel
lett; 

- továbbra ls lényegesen 
rosszabb munkahelyi körülmé• 
nyek között érték el. 

=;: kormányhatározat 3. Pont
�- előírja :  .,Az éjszakai. va· 
lamint a túlórában végzett 
mu-nka díjazása tekintetében -
a. már rendelkezésTe b„csá
tott keret felhasználásán túl 
- a vasutas dolgozóknál is fo
kozatosan el keil érni a -nép
gazdasáa más területei-n érvé· 
-nyesü.lő m1akorlatnak megfe
lelő szi-ntet." 

A kormáinyhatárOUit meg
aelenését követő időszakba? 
a vasutasok 'helyzetének javi
tása érdekében több intézke
désre kei:ült sor. !gy például 
1970-ben a kormán;·intézke
dés. valamint a bértömeggaz
-dá1kodá&ra való áttérés révén 
adódó lehetőség együttesen 
történő felhasználása eredmé
nyekén<t március 1-től a for
galmi személyzetnél beveze
tésre kerüit a túlórák díiazá• 
sa és sor kerÜit az éjszakai 
pótlék rendezésére. 

A táiékoztató a további�k
ban a vasutasok bérezésének 
alakulásával, a forgalomm�l 
kaocsolatos egyes munk,a,ko
rök.re alkalmatlanná vált dol• 
gorok helyzetének rende-z:� 
érdekében kiadott utas1tas 
végrehajtásával, s egyes mun
kakörök szakosításával foglal
kozott. A: . hogy az elmúlt 
években milyen bérlntézkedé
sekre kerülit sor a vasútnál, 
mindenki előtt Is.mert. Egy 
összehasonlítás azonban még
Is ide kívánkozik. Míg 1969-
ben a teljes munkaidőben fog
lalkoztatotta;.;nál 24 209 forint 
volt az egy tőre ;ut\5 évi át• 
lar,kereset, addig ez ebben _az 
évben várhatóan 33 256 forint 
lesz. 

tó Válas-zt adott a tájékozta 
arra Is, hogy milven in;ézke
dések történtek a vasut fel
ső-. közép- és alsófokú �
oktatásának továbbfejlesztése
re. 

A MAV Vezérigazgatóságá
nak intézkedési terve ezzel 
kapcsolatban az alábbiakat 
foglalja magában : 

- az anyagi, erkölcsi 'tl' j• 
becsülés fokozása érdekében az 
építési és pályafenntartási 
szakterületeken a pályaépítő 
és �erelő munkások munká
ját sza.kmásltották. t�v�b�� 
rendszeresítették a vasuteP: '> 
és karbantartó szakmunkás
vizsgát; 

- szabályozták a társadal
mi ösztöndíia-k adományozását, 
..z ösztöndíjasokkal való fog-

lalkozást. rerzilkre nyújthait6 
utazási kedve7llllényt; 

- intézkedés történt a he
g�ő szakmunkások tovább
képzésére és minösítéséxe; 

- egység� adatszoLgáltatási 
rendsrert vezettek be a to
vábbtanuló áLlamvasúti dolgo
zókról; 

A vasúti kömekedéssel szem
ben támasztott követelmények 
évről évre nagyobbak. Az idé-n 
várhatóa-n annyi árut szállít 
el a vasút, amennyit az 1980-as 
évekre terveztek. Még a mo
dernizálást. rekonstrukciókat, 
v=alak. állomások megszün
tetését figyelembe véve � -n 

Korszerű műszerek a MAV Kórbá.z laboratóriumában. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A népgaztlaság más terüle
tein fo!!lalkoztatott dol!i;ozók· 
hoz viSZOlllyítva. a vasut..s
dolgozók által elért kereseti 
színvonalhoz több tízezer em
bernél havonta átlagosan 20-
22 óra többletmunkaidő tapad. 
Hangsúlyozottan kell kiemel
ni azt a fokozott balesetve
szélyt. amit l)zek a körülmé
nyek rejtenek. 

A túlzott igénybevétel'ből 
, eredő kereseti lehetőségek a 

do!go-zók egy részénél és egy 
ideig ösztönzőle!! hatnak. A 
maaas keresetek hajszolása 
mellett átmenetileg háttérbe 
szorul a felelősségteljes mun
kához szük.séqes pihenllidő 
iránti igény. Ez - a baleseti 
veszélyen túl - károsan érin
ti az összvasutasság érdekeit 
is. A túlmunka és a heti pihe
nónap0n végzett munk� díja
zására kifizetett jelentős bér
összegek ue:vanis a dolgozók
nak csak egy csoportját érin
tik. De ezek az emberek Is egy 
idő múlva elfáradnak. vagy 
már elfáradt.ak. Nem vélet.len, 
hoe:v ilyen munkakörökben év
ről évre magasabb a betegszá-

A budapest-kelenlöldi munkásszálló modem épülete. 
. (Tenta György felvétele) 

eltorzítja és csök'kentl a meg
tett intézkedések jelentooégét. 

Arra kell tehát törekednünk, 
hogy a kormányhatározat ál
tal megindított béiroolitik.ai 
célkitűzések töretlen megvaló
sítása és továbbfejlesztése mel
lett. csökkenjen a do1gozók 
tényleges foglalkoztatása és kö
zelítse. illetve érje el a tör
vényes mu„kaidőt. Együtte
sen oda kell hatnunk, • oqy a 
munkaidő-csökkentés 1975. ;a
nuár l-én a vasút minde� te
rületén er,yszerre bevezetésre 
kerüljön. Jobb vezénylési 
rendszerrel, munkaidó-1'.'eosz
táo;sa! el kell érni. hoin, az 
inproduktív idők csökkenésé
vel a munkaidő-csökkentés ne 
csak deklaráció. hanem tényle
ges munkaidő-csökkenés le
gyen. 

anyag- és építo"'kapacitás bizto.. 
sított legyen. 

Az egyéb kérMseket i1Ie• 
tóen Gulyás János kitért ar
r•. hogy a forgalommal kap• 
csolatos egyes mUillk:akörök to
vábbi ellátására egés?.Séi(üzyi 
okokból alkalmatlan-ná vált 
dolgozók bércsökkenésének el
lensúlyozásáró! a 123263/1970. 
1 .  D. sz. vállalati utasítás in· 
tézkedik. Méltányolja a for
galomban eltöltött felelősség
teljes éveket és ugyanakkor 
ös�tönzést is ad a magasabb 
képesítés m=erzésére. A 
munkaviszony tartama alatt a 
80 százalékos keresetkiegészí
tés olyan aránvt biztosít. ami 
elfogadhatóan szol.!!ália mind 
az ee;yén. mind a társa<'alom 
érdekeit, majd így folytatta : 

- �foglaló szabályozást 
készítettek az általános isko
lal végzettség megszerzésével 
kapcsolatos lntézAcedésekről, 
egyidejűleg szabályozták az 
általános iskolai oktatásban 
résztvevőket megillető ked
vezményeket; 

mehetünk el szó nélkül amel
lett. hogy 6 év alatt a dolgo
zók létszáma 15 ezerrel csök
kent. 

A szociális beruházásoknál 

- Nem érvényesül viszont tt 
kormányhatározatnak az a ré• 
sze. amely előírja, hoau ilyen 
esetben a nyugdíj megál'tapí
tásánál ts azt a iövedelmPt 
vea,iék alapul. amelyet 2 dol
gozó - ha ez számára elő
nuöseb b  - eredeti mu-nk,ak;J
rében elért volna. Ennek biz• 
t0Rítására me�ielent ueyan a 
SZOT Társ3.d? lombiztosítá«i 
Fői�az!!�tósáE?ának a 200-4/ 
f971. (Tb. k. 3.) sz. utasítása. de 
me!!felelő - a bércsöl,kenés 
ellensúlvo-,�sához hasonló 
végrel,ia itásl rendelkezés hiá
nvábah ez Ideig esrvetlen ooet• 
ben s<>m került sor az alkal
m0tlanná válás előtti kerese
tek alaoul vételével történó 
nvu,rdíj mea:\llqnftására. A 
Tórsad11.lorn biztosítási Póigaz
aatóság 1971. "Vi utasftása 4 
Hivatalos lAuban a mai napig 
sem jelent meg. Haladéktala
nul "ki kell adni az egységes 
utasftást. 

- rendszeresen me!!határoz
tá!< a vasúti jelle!!ű szak
középiskolai tanulók év végi 
kötelező szakmai gyakorlatát; 

- eeyszerűsítették és sza
bályozták a felsőfokú Iskolai 
vé,,.,.0ttséget igénylő munka
körök.re előírt vizsgakövetel
ményeket. meghatározták a 
szakközépiskolákban szerzett 
érettség! mun-kak1\rökTe vonat
kozó kénesítő hatá!vát; 

- a MA V szaktanfolyamok
r• történő berendelés feltéte
leit az �kolai végzettsé!! ffigg
vényében és a gyakorlati Idő 
csökkentés-'vel párhuzamosan 
szabálvozfil; 

- rendszeressé tették a 
,.B"- és „C"-kategóriás vezető
ké-m½t. 

Folyamatban van a közép
fokú oktatási intézménveknek 
a tanácsok hatáskör(>be val< 
átadása, valamint az állam-

A vasúton ma már szhte 
eqész évben csúcsforq11.lom 
van. A fela,tatok túlha!ad;ák 
a kapacitást. Éppen ezért a 
kormánvhatározat végrehaitá
sa tükrében szükséges megha
tározni a további teendőket. 
ÁJ.lást kell foglalni abban, 
hogy milven feltét<>lek mellett 
látiuk vé�ehaith,itónak a vas
utas dol�ozókra háruló, egyre 
nehezedő feladatokat. 

A ker<"'.,.tl színvonalról szól
va elmondÖtta. hoe:v a J('g;e
lentősebb elé\reléoést e tek'.,
tetben sikerillt biztosítani.  A 
korábbi kedvezőtlen arányok 
- amint az az előterjesztés
ből Is kitűnik - alapvetően 
m�oVáltoztak. A kormány
határozatot kővető évekb0.., 

jelentős bérintézked.S.Sekre ke
rült sor a vasútnál. Ennek kö• 
vetke?tében 1970-ben 10.6, 
1971-ben 6,3. 1972-be',\, 3,9, 
1973-ban 6.4. 1974 első , lévé
ben pedia 6.5 százalékkal nőtt 
a 1>n sutas dolgozók bérszínvo
nala. 

a szükségletekből kell kündulni 
A kormányhatározat által 

érintett másik fontos kérdés
csoport. a munkakörii lménvek 
és munkRhelvi szociális ellá
tottság színvonalának emelé
sére vonatkozó megá!laoítások
ról a következőket mondotta : 

- Amint a.z előterjesztés
bál kít1.i'1ik. felh,zsz-nálásra ke
rültek azok az összegek, ame
lyek a munkavédelmi. egész• 
séaüqui. a szociális. ;ólétl be
ruházások és a lakásépítés vál
laV:rtí támoqatására terveztek. 
Ezek a7 ös�e!!ek _azonban nem 
btz,:i„vultak elegendőnek ar
ra. ho.rv a kormányhatározat 
által kifogásolt állaPOtok meg
szűnjenek. l11etve hogy ez·n 
a téren lénveges fordulat kö
vetkez-ien be. Az idókii-rben 
bekövetkerett áremelkedések 
miatt nem rMlizálódtak a ter
vezett célkitűzések. 

A korrnánvli 0tRro7.atta! me!!
e!!vezően változatlanul azt 
tartjuk. hoau a munkaeriihely
:tet nlnkulását el.sősnrb�n a 
munkakörülmények, a 1:iun• 

kahelYi lér,1cör és a munkahe
ly! szociálts ellátottsár, színvo
nala me.sszemenóen bl?folt•(lso/
ja. A iövőben nem elsősorban 
a munkgbér. hanem a szociá
lis és· munka.körülménvek ro-.
iák befolyásolni a munkába 
lépők elhatározását munhhe
Jyük mee:válantásában. Ezért 
átfogó léoéseket kell tenni a 
kormánvhatározatban foglal
tak maradéktalan érvényesíté
sére. 

Az ötönik ötéves te-rvben a 
szociálpolitikai · intézk•d1sek
nél. a szociális beruházásoknál 
a szüksér,letekből kell kiindul
ni. A le.-�zil!orúbban biztosíta
ni kell. hogy a gazdaság' cél
kitúz�•0kkel e�enrangú fel
adatnak tekintsék a dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek. egészségvédelmi feltételei
nek állandó Javítását. a mun
kabiztonsá!! növelését. a szo
ciális és kultúrális ellátottság 
színvonalának fokozását. Ezt 
egyébként a kong,re.56zusi ver-

A korm�nvhatározat 7. oont
la tartalmazza a szakoktatás 
iavít.ásával kapcsolatos előírá
sokat. a szakemberképzés fon• 
tO<S<:�!!át. 

A ielentés!:-en felsorolt m.: 
tézked<\seken túl nagyon fon• 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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A KÖZPONTI VEZETÓSEG NAPIRE:NDJEN : 

A 2031.számú kormá11ybatározat végrehajtása 
és a FA VÉD Vállalat tevékenysége 

(Folytatás a 2. oldalról.) 
tosnak tartjuk a 14-18 éves 
tj,a.talok iparitanulószerű ki
képzését forgalmi és kereslce
delmi munJcakörökre. Ez a 
t@bb éve vajúdó kérdi,$ ko
rántsem megnyugtatóan rende
zett. Az ügy - ismerve a lét
számhelyzetet - nem túr ha
ls.sztást. Az egres munkakörök 
betöltéséhez szüksé,ges szak
vizsga-követelmények jelenle
gi elavult rendszerén késleke
dés nélkül változtatni kell. 

Több alkalommal szóvá 
tettük : a jelenlegi munk:eró
helyzetben nem lehet megkö· 
vetelni, hogy a dolgozó kine
vezéséhez több olyan sza..'wizs
c,a letétele legyen előírva, ami 
a munkakör l,>etöltéséhez nem 
szüksén�s. 

A 2031-es kormányhatáro
zat végrehajtásáról szóló mi
niszteri táj éikoztatót a köz
ponti vezetóség a vitában el
hangzott kiegész:ítésekkel 
együtt elfogadta. 

Dinamikus fejlődés jellemzi 
a FA VÉD Vállalatot 

A központi vezetőség ez
után megvitatta a Faanyag
védelmi és Fatelítő Vállalat 
gazdálkodásának és szolgálta
tásai színvonaláról, valamint 
a vállalat dol·gozói élet- és 
munkakörülményeinek alaku
lásáról készült jelentést. Végh 
A. Béla igazga:tó rövid beve
zetőjében elmondotta, ho<:lY a 
vállalat elsődleges feladat.a a 
népgazdasági, ezen belül a 
:MAV igényeinek kielégítése, a 
telítési tevékenység mellett a 
faipari gyártás dinamikus fej
lesztése, műszaki fejlesztéssel, 
a nehéz fizikai munka gépe
sítésével, jó munkaszervezés
sel a termel-és hatékonyságá
nak emelése, a vállalat anya
gi alapjának egyidejű bóvíté-
15ével a dolgozók jövedelmének 
növelése. 

Hogy ezeknek a köv&elmé
nveknek mikhlt telt eleget a 
v:l.Ualat, azt jól szemlélltetik 
a7.ok az adatok, grofLko.nok, 
amelyek az írásos jelentésben 
ta'1álhatók. A MAV és a posta 
igén11eit a vállala.t éi,--ről évre 
'kielégíti, telített és egyéb ter
mékekben egyc:rá.nt, A telíté
si kapacHás ennek ellenére a 
negyedik öt&ves terv első há
rom évében c;;ak 50 százalé-k<>s 
volt. Elsooorban az okoz a 
vállalatnak problémát, hogy a 
telítési igények nem egy idő
ben jelentkeznek a taanyag
beszerzés idejével, hanem lé
:nyegesen később. 

növel4e félkész.gyártási tevé
kenységét. Rönkből parkettát 
és bútorLécet gyártanak, az 
utóbbit exportra. A MAV ré
szé1--e gyártanak rinfúzalapo
kat, továbbá vasúti kocsik fe
nék- és oldalelemeit. 

Új faipari termékeikkel 
ne,'l1csa,k a belföldi kiállításo
kon arattak sikert, hanem a 
K!ágenfurtban 1972 óta rend
szeresen megrendey�e kerü
lő osztrák faipari vásáron is. 
A nemzetközi kapcsolatok szé
lesítése és a vállalat termé
keine� megismertetése célJáiból 
1973-ban Stockholmban is be
muta,ttá.k termékeiket, ez év 
őszé.n pedig Nürnbergben vesz
nek részt kiállításon. 

A vállalat Budapesten. a la
kossági igények kielégítése ér
dekében szolgáltató és kiske
reskedelmi egységet léte5ftett 
a Vasvári Pál utca 8. szám 
alatt. A:z. üzlet forgalma ez év
ben ugrásszerűen megnö-Veke
dett. Mín a múlt év második 
fe/.ében 1,7, az eZsó félévben 3 
millió forintot forgalmazatt 11 
kiskereskedelmi egység. 

javultak. Valamennyi üzemben 
korszerűsítetták, á t§pítették a 
melegedőket, öltözőket, mel
Hkhelyis�eket. A püspök
ladányi üzemben 1972-ben 3,6 
millió forint beruházással új, 
m-inden igénut kielégítő szo
ciilis. épületet hoztak lé:re. 

Ho.s.,-za,n lehetne sorolni 

A nehéz talpfákat. oszlopokat 
nem kell már vállon vinni. Ezt 
elvégzik helyettük a gápek. A 
korábban nyitott térbe'!, dol
gozó faipari munkások nagy 
többsége ma fíithető, zcfrt 
rendszerű csa,-nokokban dolgo
zik. Nem lehet panasz a ke
resetekre · sem. A vállalat do!-

Az ósz.l BNV '74-en bemutatott „Panni" B-20 típusú faház 
(Laczkó Ildikó felv.) 

azokat a kedvező változásokat, gozóinak bérs-zán,vonala pél
amelyek a vállalat életében a dául 1973-ban 34,7 százalékkal 
legutóbbi években bekövetkez- eme1kedett az 1970. évihez vi
tek. Különösen a három üzem- szonyítva. A bérfejlesztéselc
ben mérhető le, hol tartanak hez a saját forráson lávül na.gy 
ma az egy'kor kizárólag csak segítséget kaptak a felügyele
telítéssel foglalkozó munkások. ti hatóságtól ís. 

A vezetők jól gazdálkodnak 
a rendelkezésre álló eszközökkel 

A vállalat igazgatójának f;LÓ
beM kiegészíl9je után a vitá
ban a vasu tas-szaksrervezet 
vezetése nevében ezúttal is 
Gulyás János titkár mondta 
el vélemé!nyét. 

munka gépesítését, és 
- alk.aLmassá tenni a txílla

lat vezetését az új, megnöve
kedett feladatok ellátására. 

Az eredmények azt mutat
ják, hogy mindkét feltételnek 
.tórészt eleget tett�. A válla
lat a népga2ldas.ágtól anyagi 
támogatást kapott ahhoz. hogy 
fordulatot érjenek el a mun
kaesziközök és murukaieltéte
lek korszerűsítésében. Ugyan
akikor a vezetők is alkalmas
nak bizonyul/Ja,k arra, hogy k:i
vezessék a vállalatot a '-'1szá
molásho¼ közel álló állapotok
ból. Az új korülmé!nyeket, íl
letve lehetőségeket jól ismer
ték fel és mmelelóen gazdál
kodtak a rendelkezésülcre bo
csátott anyagi eszköwk:kel. Ezt 

A szegedi tb napirendjén : 

a vontatási szolgálat baleseti óelyzete 

A vasutas-szakszervezet sze
gedi területi bizottsága leg
utóbbi ülésén a vontatási szol
gálat munkavédelmi tevékeny
ségével foglalkozott. Megálla
pították, hogy az eimúlt évhez 
viszonyítva s:ikat javult a bal
eseti helyzet. Néhány szolgála
ti helyen, Szegeden és Békés
csabán azonban a nagyarányú 
rekonstrukció miatt a bizton
ságos és egészséges munka fel
tételei átmenetileg nem lced
vezőelc. 

Ez év hét hónapjában az 
igazgatósághoz tartozó vonta
tási főnökségeken 34 baleset 
tö,-tént, ami 1 193 munkából 
kiesett napot okozott. 1973. 
azonos időszakához viszonyít,;
va az idén tizennéggyel keve
sebb baleset volt. 

A területi bizottság foglalko
zott a vontatási szakszolgálat 
szociális létesítményeinek az 
állapotával is. Egyes szolgálati 

Budapesten ülésezett 

helyeken korszerűtlenek a szo•. 
ciá!is létesítmények. Lényeges 
javulást az V. ötéves terv ele
jére tervezett relrnnst_ruJtció 
hoz majd. Ezzel egy 1doben 
számos munka körülményt 
megváltoztató intézkedésre · is 
sor kerül. 

· A területi bizottság munka
védelmi bizottsága a beszá
moló előtt a szakszervezeti bi
zottságok munkáját is vizsgál
ta. Elsősorban arra kerestek 
választ hogy eredményesen 
gyakor�lják-e jogaikat a biz
tonságos munka ellenőrzése 
során. és élnek-e a jogaikkal 
a baleset-megelőzés érdeké• 
ben hozott intéaedések előtt. 
A tapasztalat kedvező volt. A 
szakszervezeti bizottságok tö
rődnek a dolgozók egészségé
vel rendszeresen foglalkozna!, 
a ' balesetek megelőzéi;ével, 
amelynek fontos része a !egye, 
lem megszilárdítása is. 

Szilác1i Sándor j 

a Nemzetközi Vasútegészségügyi Szövetseg 
Az 1948-ba.n Bríisszelbeal 

megalakult Nemzetközi Vas
útegészségügyi Szövetség 
(UIMC) célja, olyan tudomá
nyos együttműködés, amely 
előmozdítja a vasutak dolgo
zóinak egészségügyi ellátását, 
az utaroközönség egészségvé
delm-ét. 

A munka összehangolására 
3 évenkén,t kongresszust ren
deznek, ennek előkészítő kon
ferenciáját szeptember 24-26 
között, Budapesten tartatták. 

A budapesti konferencián 20 
európai ország képviselői jöt
tek össze, rajtuk kívül eljöttek 

Japán és Zaire vasútegész.. 
ségügyi szakemberei is. 

A konferencián ülésező tu
dományoo munkacsoportok 
fog•lalkoztak a zaj-, a mérgező 
anyagok és a fáradtság vasúti 
kihatásaival és az utazókö
zönség egészségügyi komfort
jának kérdéseivel. A tudomá
nyoo eredményelcet egy koor
dinációs bizottság készítette 
elő a srovetség soronkövetke
ző római kongresszusára, 
melynek munkájában a három 
választott tagvasút közül a 
Magyar Államvasutak is részt 
vesz. 

A Nemzetközi Vasútegészségiigyl Szövetség_ �IC) _ rész
vevőinek tanácskozása Budapesten, a vasuh fóoszta.lyon. 

Ami a faipari gyártást ille
ti, jóval gyorsabb üt,e,mben 
:fejlódötlt a tervezettnél. Ez
által a vállalat ma,rad.é-ktaJ.anul 
megvalósította középtávú ter
'vénEJk azt a célkitú?Jését, hogy 
a kieső telítési tevékenységet 
faipari _gyártással pótolja. Az 
elmúlt években nagy váLtozá
sok kövellkeztek be a faipa.-i 
gyártás összetételében. A ré
gi, h�yamán.yos termékek -
rakodólap, hajópadJó - he
lyett új profilokkal jelenibkez
tek. Uj termékeik közül kü
lönösen keresettelc a falburko
latolc, a térelválasztók és eló
azoba.falak, a kerti garnitúrálc 
és rodiátorburkolatok, de nagy 
az ér<lelclődés a kétféle típusú 
moduLelemelcböi áUó faházaik 

Az írásos jele'Iltés részletesen. 
foglalkozik azokkal az eredmé
n.vekkel, amelyeket a vállalat 
önállóvá válása óta értek el. 
Az utóbbi négy évben k.étszer 
részesültek Miniszteri di
cséretben, s ugyancsak két
szer nyerték el a Kiváló Vál
lalat címet. Ezek az el:ismeré
sek i"i híven tükrözik a válla
lat dinamikus fejlódését, ami 
nemcsak a termelésben elért 
eredményekben, hanem a dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyeinek alakulásában is jól 
lemérhetők. A gazdasági és 
moz_galmi vezetők különösen 
nagy erófemtéseket tettek a 
nehéz fizikai munka meg
szüntetése érdekében. 1972-
b.en a Központi SzáUításí Ta
nácstól 10 millió forint támo
gatást kaptak rakodógépekre 
és a gépek működésének elő
feltételét biztosító szilárd bur
kolatú utakra. Ezenkívi.i.l sa
ját fOITásból js milliókat for
dítottak a fizikai munkát he
lyet,resító gépek vásárlására. 

- A Faanyagvédelmi és Fa
telitő Vállalat gazdálkodásá
ról, szolgáltatásainalc színvo
naláról, valamint a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek 
alakulásáról szóló jelentés ta

pasztalataink szerint megfele
lően tükrözi a valóságos hely
zetet - kerot.e hozzászólását 
Gulyás Já110s. - A j�entés 
réstletesen váwlja azokat az 
állapotokat, amelyek a ter
melési eszközök és a munka
körülmények színvonalában az 
önálló vállalattá alrukulás utá
ní első években fennálltak és 
azokat az erőfeszátése!k�, me
lyeket a már-már szanálás 
előtt álló vállalat jelen.legi 
szJnvonal.ának elérése érdeké
ben tettek. 

jól példá7.zák azok az új ter- L------------------------
mékféleségek, melyek gyártá-

iránt is. 
A vállalat a gyártimányszer

kezet változásán túlmenően 

A rakodás gépesátéséve1 a 
dombóvári, püspök1a,dányi és a 
tokodi üzemben a munkakö
rülmények ugrásszerüen meg-

A vállalat meg;merutétrehez, 
tartós jövedelmezőségének biz
tosításához két alapVető igányt 
k-ell klelégítend :  

- a központi fCYTrásból, be• 
ru.házás útján biztosítani a 
technikai színvonal emelését, 
gyorsítani a nehéz fizikai 

A da.ru a vagonba emeli a telített talpfákat. A háttérben 
&alpfák sorakoznak. 

a nyers, ,,konzerválásra" váró 
(MTI fotó: Bajkor Já7.sef) 

sával változtatásokat eszközöl
tek a vállalat hagyományos 
profiljában, oovített'2ik a vál
lalat hazai és külföldi piaci 
kapcsola,tait. A profilváJtozt.a
táson belill említésre méltó
nak tartjuk. hogy a la'kosság 
közvetlen szükséglet.einek ki
elégítését is szem előtt tart
ják. MiJldezt az mutatja, hogy 
a vállalait vezetésében jelen
tős fordulat következett be, 
melynek eredményeként az 
egész kollektáva megelégedésé
re örvendetes változás állt be 
a vállalat életében. 

- A vázolt "redménye,k nem 
jelentik, hogy a vállalat je
lenleg! helyzeq! problémamen
tes, hogy az előttük álló fel
adatok megoldása terén ma 
ne lennének gondok, kívánni
valók - folytatta. - A jelen
tésből is kitÚfük, a munkahe
lyeken pedig kézzelioghatóan 
érzékelhető, hogy a fo!ya,ma
tos ütemű termelés hiánya, a 
telítési kapacitás időszakon
kénti kihasználatlansága, az 
alapan,ra.g biztosítása, illetve 
szállitás terén mutatkozó in
gadozások károsan befoluásol
ják mind a vállalat termeLé
si eredményeit, mind a dolgo
zók keresett viszonya.imak ala
kulását. 

A vá1lalatvezetés és a tár
sadalmi szervek erőfeszítéseket 
tesznek arra. hogy a terme
lőeszközök kihasználása és a 
folyamatos alapanyagel!átás 
biztosításával a mirumálisra 
csöklkentsé>k a károsan ható 
té!nyezőket. A dol,gozók azon
ban érthető okokból még ha
tékonyabb intézkedéseket, to
vábbi javulást várnak a válla
lat munkájában. 

Gulyás János ezután arról 
beszélt, hogy a munka.körül
ményeket jel=tösen megvál
tmtató beruházások hatására 
ugrásszerűen javultak a dolgo
zók élebkörülményei is. 

- Mi sem bizonyítja job
ban a megváltozott körülmé
nyeket, mint az, hogy 1970-hez 
viszony-ítva a vállalat dolgo
zóinak bérs7lÍnvonala évi át
lagban 11,5, jövedelemszínvo
nala pedig 15,2 százalék:kal nö
vekedett - emelte ki. - Ezzel 
a bér-, illetve jövedelernszí:n
vonaJ.-eanel.kedéssel népgawa
sági szinthez viszony-ítva is 
megfelelő helyet biztosítottak a 
váJlala,t dolgozói számára és 
lényegében pótolták a korábbi 
évek lemaradását. 

A bérpolitikai intézlkedése
ken túlmenően a beruházások 
üteméhez :igazodóan javult a 
dolgozók szociális ellátásának 
színvonala .is. A vállalat veze
tőinek és társadaLmi szervei
nek a dolgozók élet- és mun
kakörü/.m.ényeit érintő tevé
kenységét tudatos törekvés jel
lemzi. A vállalat eredményes 
működásének bi7ltosítása szem
pontjából a dolgozókról való 
fokozott gondoskodást, mun
kaJ!törülményeik állaJIJ.dó javí
tását a vezetők éppen olyan 
elengedhetetlen feltételnek te
kintik, mint a gazdálkodás 
körébe tarto-zó bármely más 
kérdést. 

E7it a szemléleti felfogást 
az-ért tartjuJc indokoltnak ki
eme1ni, mert, sajnos, még nem 
áltailánosan iellem7-Ö a gazda
sági vezetők tevékenységére. 
A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a termeléssel és általá
ban a gazdálkodással kaposola-

◄ 

tos kérdések indokolatlanul el; 
vonják a gazdasági vezetők fi
gye1mét a dolgozókról 'való 
gondoskodásról. Emiatt a mun
ka- és szociális körülmények
kel való foglalkozás több he
lyen háttérbe szorul. A Fate
lító Vállalatnál folytatott gya• 
k<YTlatot heluesnek és a lehe
tóségekhez képest kielégítőnek 
tartjuk. Reméljük. hogy e�n a 
téren a jövó\-€111 még továh'Ji 
eredményeket tudnak felmu
tatni. 

A vállalatvezetés munkájá
na,k, a szakszervezet tevékeny
séJ(émek egyik fokmérője az is, 
hogy a dolgozók foglalkozta
tását, a törvényessá,g betartá• 
sát illetően itt merült fel a 
legkevesebb probléma. A vál
lalat gazdasági és társadalmi 
vezetőinek külön érdeme. hot'•1 
a töretlen és kiegyen�úlyozott 
fejlődés biztos!tása mellett, aZ 
útlcereséssel járó gondo:,-t, a 
növekedés nehézségeit túlnyo
mórészt saját hatáskörükben 
és Lehetöségeik felhasználásá
val, a külső szervek különö� 
sebb foglalkoztatása nélkül 
oldották meg. 

Eredményeik legfőbb forrá
sa hogy a vezetők élvezik a 
vállalat dolgozóinak bizalmát 
és támogatását. f:lvezlk, m� 
közvetlen kapcsolatot tudtak 
kialakítani. Figyelembe veszik 
a dolgozók véleményét, érvé
nyesül az üzemi demokratiz
mus. Jó az üzemi légkör, ma
gukénak érzik a \'állalat ered
ményeit és gond.iait. 

A központi vezetőség a FA
Vf:D Vállal._at tevékenységéről 
készült jelentést, az i,gazgató 
szóbeli kiegészító.iével és a vi
tában elha:ngzottakkal együtt 
elfogadta. 
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KÖR ÜLTEKINTŐ MUNKÁVAL' Tudósítóink íriák : 

185 ezer tagkönyv cseréje vár 
a vasutas alapszervezetekre 

A kongresszusi verseny é//,arcosai 
a szocialista brigádok 

Két hónap telt el azóta, 
hogy szakszervezetünk elnök
ségének intézkedési terve a 
tagkönyvcsere végrehajtásával 
:kapcsolatban ismeretessé vált 
a szaks?..ervezeti aktivisták és 
bizalmiak előtt. A tagkönyv
csere tervszerű elkészítéséhez, 
a SZOT által kiadott általános 
útmutató melJett, a szakmai 
sajátosságoknak megfelelő, 
kiegészítő irányelv�k kiadásá
ra ;5 sor került. Az operatív 
bizottságok és adminisztratív 
munkacsopol'tok már hetekkel 
ezelőtt megkezdték munkáju-

kat. A feladatok végrehajtá. az erre a célra rendszeresített 
sára az év hátralevő napjai nyomtatványokon történő át• 
állnak rendelkezésre. �vétel elismerése mel'Lett. 

Az eiökészítö munka első Az 1945 előtti szakszervere-
ütemét tulajdonképpen a ti tagok tagkönyvüket a ki
szeptemberben végrehajtott adott központi irányelveknek 
tagdíjbesorolások alkalmával megfelelően az alapsrervezet 
kellett elvégezni a bizalmiak- szerint iil1etékes területi bi-
nak, és az alapszervezetek zottságnál kapják meg. 
operatív bizottságainak. Ez 
alkalommal a tagdíj-lemara
dásokat és korábbi szabályta-
1-an aláfizetéseket kellett fel
mérni a tagnyilvántartó kar
tonok és tagkönyvek egyezte
tése alapján. 

A nyugdíjasok 

tagkönyvét is 

felül kell vizsgálni 

A szerkesztőségbe érkező le
velek. között hétről hétre nagy 
számban találkozunk olyanok
kal, amelyekben a XI. párt
kongresszus tiszteletére kibon
takozott munkaversenyről ad
nak tájékoztatást, levelezőink, 
tudósítóink. Most ezekből ál
lítottunk össze egy csokorra 
valót. 

Előtérben 

állomáson egy 120 tonnás vá
gányhídmérleget augusztus 
30 helyett augusztus 18-ra ké
szítik el. A vállalást teljesí
tették, a. hídmérleget így tizen
három nappal korábban ad
hatták át rendeltetésének. A 
célkitűzések megvalósítá6ában 
aktívan vesznek részt a fiata
lok is. Ebben az évben négy 
fiatal technikus vemenyez a 
Kiváló ifjú technikus, hat dol
gozó pedig a Szakma. ifjú 
mestere, illetve a Kiváló ifjú 
szakmunkás címekért. 

zíti a mozdonylakatosok mun� 
káját. Az igazgatóság 360 ezer 
forintot adott erre a célra, de 
sajnos, kivitelezőt eddig még 
nem találtak. Pedig igyekezni 
kell mert közeleg a tél és a 
műhelyben dolgozók egészsé
gét nem szabad kockáztatni. 

A vállalások értéke : 

300 ezer forint 

Az előkészítő időszak tennivalói 
A nyugdíjas 62lakszervezeti a minőségi munka A MAV Debreceni Epítési 

tagoktól, minthogy náluk tag- A Do'zsa Gyo··rgy hr�,ga'd Főnökségen szocialista brigád. 
vezetői értekezlet keretében díjbesorolás nincs - 5 a jog- A- Nyíregyházi pályafenn- értékelték a főnökség munká-

• Az előkészítő &zak�ban a 
tagdíj-lemaradások és a ko
r-Jbbi tagdíjaláfizetések ren
dezése a legfontosabb feladat. 
A jelentősebb tagdíjlemar'a
dások eseteit a szakszervezeti 
bi2Jottság - ha eddig nem tet. 
te - haladéktalanul tárgyalja 
meg és szükség esetén a veze
tőség tagjai is folytassanak 
közvetlen beszélgetést a ta
gokkal az elmaradás okairól 
Cé!Srerű, ha az év végéig tel
jesítendő tagdíjrendezés üte
mét is egyeztetik. 

A SZOT határozata a 'tag
könyvcsere feltételeként írta 
elő, ltQgy új tagkönyvet csak 
az a. ta.g kaphat, akinek' a. tag
díjfizetése rendezett. Eza1att 
pedig a besorolás szerinti tag
díjfireté:st kell . érteni. A be
sorolástól eltérő tagdíjfizetés 
szabályellenes aláfizetésnek 
minősül. Az ilyen eseteket 
rendezettnek csak akkor lehet 

elfogad ni, ha a ta.gdíj-aláfize-

tés következtében kiesett 

dsz-tagdíjössreget megfelelő 
chlllletú bélyeggel rendezik. 
Ha az aláfizetés miatti tagdíj. 
kiesések együttes őssz.elge nem 
egyezik meg valamely tagdíj
osztály értékével, ak.'kor fel
kerekítéssel kell megállapítani 
a rendezési bélyegcímletet. 

Az aláfizletés rendezése cél
jából vásárolt bélyeget a leg. 
utóbbi hónap bélyege mellé 
csak a bizalmi, vagy gazdasági 
felelős ragaszthatja be. Ilyen
kor a bélyegre - érvényte
lenítés céljából - rá kell ír
ni : .,aláfizetés-rend.ezés". E 

bejegyzést a bizalmi lapon és 
a tag kartonján ugyancsak fel 
kell jegyezni. 

A tagdíjrendezés sajátos 
esetei közé tartozik. ha valaki 
hivatalos, tartós külföldi mun. 
kav:tllal,ás, ikiküldetés vagy 
tartalékos katonai szolgálat 
miatt tagdíjfi"zetési kötele7ett
ségének nem tudott eleget 
tenni. 

fenntartó bélyeget 3-6 vagy 
tartási főnökség vezetői'e. pe'lda't mutat 'á · h tá ták k t több hónapra előre is megve. J' t, es me� a roz azo a a 
Kisvárdai Tstván, a sok elfog- feladatokat, amelyek a kong-Szik - a tagkönyveket csak 'tsá 1 f 1 lő é 1 Szentes állomás Dózsa r=�zus1· és felszabadulási egy esetben szükséges beszed- lai gga , nagy e e ss gge 

ád . . = ni. Ezt már most meg lehet járó irányító munka mellett György szocialista brig Ja 16 munkaverseny sikeres végre
kezdeni azoktól a tagoktól, is szentelt időt arra, hogy a lelkesen dolgozik a munkaver- hajtása érdekében szükségesek 
ah"i.k a tagdíjfizetést korábban kongresszusi munkaverseny- seny 6ikeréért - írja l3arkó - tudósítja szerkesztőségünket 
az év végéig  rendezték. Az ben elért eredményekről be- Pál. - A brigád a VIII. pár_t- Halmos Sándor. 
összeszedés után a tagkarton kongresszus ülésszaka idejen A termelési terv teljesítését 
és �agkönyv egyez1letését itt is számoljon szerke&Ztőségünk- alakult és több mint egy évti- és a termelékenységi mutató 
szükséges elvégezni, neho,gy nek. zede a.ktív kezdeményez_ői . a. jelentős túlteljesítését az tette 
ismeretlen forrásból szárrna. Főnökségünk dolgozói jó verse_nynek. �� e�kon ifJusá- lehetővé, hogy a íönökség te-
2lÓ bélyegeket is legaLizáljon a eredményeket értek el a. kong- gi brigád ta_gJai azota nemegy- rületén korszerű vasútépítő gé
nyugdíjas csoport vezetősége, resszusí munkaverseny első &zer bizonyitották, hogy a szo- . pekkel doigoznak. A kimagasló 
mert ezál'tal jogtalan elónyö- félévében _ írja bevezetőjé- c1"}1sta. b_ngádmozgalom nagy eredményekben benne va.n va-
ket biztosítanának a becsüle- erot kepV1sél. !amennyi dolgozó és szocialista 
tes tiaeok!kal sremben. ben. - A harmincegy szo- A Dó2JSa brigád ebben az év- brigád fáradtságot nem ismerő 

Minthogy a nyugdíjasok ciaUSta brigád 354 tagja ar.ra ben is jó eredmények�el j�- munkája., akik nem egy eset-
tagkönyvének felülvi?Sgálásá- törekszik, hogy a. munka minő- rult hozzá Szentes allomas ben vállalták és vállalják a 
nál is találkozhatunk a k<>- sége is javuljon. Ezt b!zony!tja munkájához. Első féléves tel: többlet feladatok végrehajtá. 
rábbi ténylee:es szolq4Jati idő- többek között a. gépi vágány- jesítményük alapján az elso 6át. Vágánxzáras munkánál 
re viSS2lanyúló 06Z1:ályos tag- mérés első félévi eredménye helyen állnak a túrok közötti munkaintenzitásuk fokozásá
díjel:maradás<:al, és ezek pót- is. A hagyományos vágányon versenyben. Nem lebecsü}endő val járulnak hozzá a vasútfor
lása nélkül új t.a,1rkönyv nem egy kilométeren 15, a. hézag- az sem, hogy ebben az evben galom lebonyolításához. 
adható ki, a pótlások zőkke- nélküli vágányokon pedig 1,6 még n� történt baleset �á- A főnök6ég dolgozói és &zo
nómentes és .gyors megoldása volt a. hibapontok száma, ami luk. J<;>l _szerepeltek a_ szoci_a- cialista brigádjai egyöntetűen 
érdekélben a n1fUl7díja.s cso- lista_ .�ng�dok kult1;1ráli5 vet;l- csatlakoztak a ki-bontakozott \' portok .is vásárolhatnak a.z kiváló eredménynek számít. kE;do!en is: . az igazgat_ósaf!í kongresszusi és fel6Zabadulási 
OTP-tói osztályos tagdíjbélye- A srocialista brigádok fel- donton a leg;obb forgalmi bri- versenymoz«alomhoz Válla.lá
get. Ilyen esebe'!..-lben. azonban ajánlá6ainak értéke 814 ezer gádok között a. negyedik helyet saik értéke "'közel 30Ö ezer fo-

A szabálytalan tagdíjfizetést a:r, os.ztMvos tagbélyegek árát forint, ebből 120 ezer forint szerezték meg. 0� azo_n?a1: rint. Először a II. építésvezető
előre kell besredni a .nyu.gdí- társada1mi munkából &zár- n eme&ak a szakmai-politikai &ég e&elekedett. Kommunista 

lnll.nden .. z·,· tt •ende,,.,,n,· kell jas tagtól. és kult�;áhs munkában n:i.u- szombat keretében 138-an 1 104 •• • ' "" A tal!lllyilvántartás és t::ut- mazik majd. A pótfelajánlások tatnak Jo példát, hanem a koz- társadalmi munkaóra a.Zatt 
Az említett esetekben, m.i

''el az érintett tagok kereset
tel rendelkeznek, semmi eset
re sem lehet 3 forintos ta.gdíj
bélyeggeZ rendezni a tagdíjfi
zetést, hiszen ez jogtalan 
előnyt jelentene a keresetük 
alapján megfelelő osztályba 
wrolt tagdíjat · firető többi 
dolgo:roval szemben. Ilyen 
esetben a. korábban 3 forint 
c!mletü bélyeggel történt tag
díjfizetés szabálytalan aláfi
zetésnek minősül, és azt a 
külföldre távozás, illet� ka
tonai bevonulás előtti osztá
J yos tagdíjbesorolásnak meg
felelően kell rendezni. Ré
szükre az új tagkönyv átadása 
természetesen csak visszaér
ke:z:és után történik. 

Bíróságok által szabadság
vesztésre ítélt dolgozók 
nmennyiben a szakS?,ervezeti 
bizottság a tagságuk folyamá
tosságá t engedélyezi - a 
büntetés letöltése után 3 fo
'l'ontos jogfenntartó bélyeggel 
rendezhetik tagdíjelmaradá
:w,kat, azokra a hónapokra, 
amelyek alatt keresettel nem 
rendllllreztek. 

A ragkönyvek és a kartonok 
egyezrt:etése közben találkoz
hat=k olyan esettel is, ami
kor a tagkönyvben. olyan tag. 
'1íjbélyeg van beragas2ltva, 

amely az alapsrervi tagkarto- könyvek egyeztetése admi- eddig már 201 ezer forint meg- élE;t más területén is. � köze:- 187 728 Ft termelési értéket 
non nyílvantarlá.sban azért ni"7ltráci6s tevék,enység;nek takarítást eredményeztek. A multban például a brigád ti- hoztak létre. A gépállomás 
nem srerepelt, mert a bélyeget tű.nik, de több am,ál, erert az dolgozók munkájának tenne- zenöt tagja Szentesen, a Rá- dolgozói _ 20 brigád 215 fő
nem az illetékes bizalmitól, il- operatív birotrt:ságok,tól, a pat. lékenysége 112 százalék volt. kóczi úti óvodában végzett je. vel _ 1700 társadalmi munka-
letve szakszervezeti bizottság- ronáJóktó1. a. helvi =llrnzerve-

Alkotmányunk 25. évfordu- lentős társadalmi, munkát. Az órát ajánlott fel. melynek fo-
tó! vették, hanem szabálytala• zeti aktiviSllákt61 körültekin- ád k 

ndvar�n h�lladekanyagok�l rint kihatása 58 OOO Ft. A fel-
nu!, ismeretlen forrásból sze- tó munkát igénvel. lójára a szociali&ta brig o babahazat ép1tettek, ezet; kívul ajánlás 80 százalékát már tel-
rezték be. Ahol ez előfordult, Jubász Tibor vállalták, hogy Nyíregyháza ülőpadokat! �ermekszekekl".t, jesítették. Ezen kívül az I. ke-
ott a bizalmielszámolás .segít- ,---------------------------1 �lokat is �észftettek a ki- rületi tanács felkérésére par-
ségével. és a tag 67.eITllélyes csmyek számára. kosítási munkálatokban i& ak-
meghallgatása útján ezt fel-

A d• ••1 ,• b• ff , 

tívan vették ki részüket. · 
tétlenül tisztázni kell. Am.eny. szege I leru e I IZO sag Fellendült A főnökiség öt ifjúsági brl-
nyibetn megállapítást :nyer, gádjának munkája is példa-
hogy a vitatott bélyegek i&me-

felke'sz·u·11 0 lagk·o·nyvcsere're . , . mutató. A fiatalok közül ez 
retlen forrásból származnak, aI ÚJ:taSI verseny évben 16-an a Szakma tfjú 
a tagdíjfizetést szabálytalan- mestere, 18-an a Kiváló ifjú 
nak kel! 11titiósite-ni, a tag- Szúcs Ferenc tudósítónk Kis• szakmunkás, 4-en Kiváló if;lú 
könyvben f,gy bekerült bélye- A tagkönyvcsere - mivel Igaz, számuk csekély, mind- terenyéről, a vontatási főnök- munkás elismerésben részesül-
geket meg kell semmisíteni és úgyszólván mindenkit érint - össze 1,5 százalék, de egyéni ség kongres&zusi versenyéről tek. 13 fiatal pedig a Kiváló nemesak egyszerű adminiszt- beszélgetés6el, meggyőző po- küld"tt beszám lót· a hiányt póto!m kell. Egyide- rációs munka, hanem fontos litikai munkával minél többel 

O O • ifjú mérnök, köz<?azdász, tech-
j űleg az alapszervezet részé- politikai és szervezési fel- szeretnének a sza,ks:r..ervezet A kisterenyei vontatási fő• nikus címért indított verseny-
ről megfelelő intézkedéseket d t . 1 be t ' b- tagi·ai közé bevonni. nökség 17 &Zociali&ta brigádja be nevezett. 
kell tenni annak érdekében, a a is, ame Y egy n ova 

már az első félévben túltelje-
hogy a kilépett tagok, elhait bi jelentős lépést hoz a mm;- A tagkönyvcsere zökkenő- sí

tette a pártkongresszus tisz-dolgooók, nyugdíjba ment, de galmi életben. A feladat mi- mentes lebonyolításához a TB 
teletére tett vállalások időará-tag��auk t f -� tartó ta nél eredményesebb végre- munkatársai és tagjai is nagy ......, a enn n=a • h 'tá · d kébe nyos r,._ze't. Az u' i' ítá�1 ve-Bny g k tagk" •-"""'-"l ki _,, tt aJ sa er e n - a sze- segítséget adnak. Az operatív = � •= o on.r •�= s°"'"'e d' t "1 t· b' tts' ' is fellendu" lt. A dolgozók hat bélyegek beszerzési lclletó.sé- ge i eru e i izo ag mar bizottságokat egymás közt fel-

gét felszámoljuk. Az ilyen augusztus 9-én tanácskozásra osztották, azok munkáját - újítási javaslatot nyújtottak 
illegális bélyegsrerzési Jehe- hívta meg az szb-titkárokat, ha kell a helyszínen is be és ugyanennyi vár elfoga-
tőségek tel,je:s mértékben ki- gazdasági felelősöket és a.z tanácsokkal, útmutatásokkal dásra. 
zárhatók, ha az afaps:r..ervezet, önálló nyugdíja.s ala.pszerveze- seg/tik. A szeptember, október Az ifjúsági versenymozga
a bizalm[a:k_ at minden esetben tek vezetőit. Ezen a tanácsko- havi taggyűlések megtartásá- lom keretén belül 34 fiatal pá-záson a TB munkatársai tá- hoz kiadott irányelveknél az előírt ))izalmilapon szá- jékoztatást adtak a tagkönyv- pedig napirendi pontként ja- lyázik a Szakma ifjú mestere 
moltatja el a tagdíjbevételek. cserével kapcoolatos tudniva- vasolták felvenni a tagkönyv- és a Kiváló ifjú munkás cím
ről, ez.ek alapján pontosan ve. lókról, a gyakorlati végre- cserével kapcsolatos tájékoz- re. A különböző szellemi ve
zeti a tagkarton-nyilvántar- hajtás módjáról. Ennek kö- tatást. té!kedőkön i& jól &zerepeltek. 
tást. szönhető, hogy a szak6zerve- Az eddig eltelt rövid Idő A fiatalok ezért 21 ezer forint 

Kommunista szombat 
A mátészalkai vasúti csomó

pont szervezésében szeptember 
28-án a XI. pártkongresszus , 
tiszteletére Záhony állomás át
rakóján kommunista szomba
tot tartottunk, melyen hu
szonhat szocialista brigád 226 
fővel vett részt - olvastuk 
Erdei László szb-titkár levelé
ben. 

Mikor kell kiállítani 
az új tagkönyveket ?  

reti bizottságoknál azóta se- eredményei is igazolják, hogy jutalmat kaptak. reny munka folyik, megkez-
dődött a tagsági könyvek fe- a szegedi területi bizottságnál A gondok közül elsősorban 
lülvizsgálata. E munkát a felkészültek a tagkönyvcse- a körfűtőház bejárati kapuit 
szakszervezeti bizottság tag- rére. kell említeni, amelyek már 
jaiból alakult operatív bi- (gellért) nem zárhatók és a hideg nehe-

Harminchárom &zéles kocsi 
rakományát raktuk át százöt 
normál ,vagonba. A végzett 
munka értéke 17 142 forint. Ezt 
az összeget az „Egy üzem egy 
iskola" mozgalom keret.ében a 
mátészalkai 5. sz. óvoda fel• 
&zerelésére fordítottuk. 

A tagdíjelmaradás folya. maradással a negyedik 
=tos rendeztetése · mellett negyedévben is találkoz-
kell megkezdeni az új tagkar- hatunk. A túl korai kiálli
tonok kiá!lttását ts. Előbb a tással járó tagkönyvrontás 
személyi adatváltozások rög- veszélyének csökkentése érde. 
zítésére szolgáló adatlap, vala- kében a szaksz.ervezeti köz
mint a régi karton és tag- pont, illetve területi bizottsá
könyv al,apján azokat a tag- gok csak október végén - no
kartonokat kell kiállítani, vember elején küldik ki a tag. 
akiknél nincs és nem várható könyveket az alapszervezetek 
tagdíjelmaradás nem várható részére, mivel így is bőséges 
kilépés, vagy áthelyezés stb. idő áll majd rendelkezésre az 

Mindaddig, anúg a helyes új tagkönyvek kiállításához. 
adatokat tartalmazó új tag- A besorolás és tagkönyv. 
karton _, melyre a korábbi egyeztetés után a szgkszerve
két évben kapott segély, zeti tag részére kötelezően 
üdülőjegy dátumait is terme- visszaadandó tagkönyveket 
szetesen át kell vezetni - ki- decemberben kell újból a bi
állítva nincs, nem célszerű a.z zalm.iak útj.Ml beszedni, amJ_ 
új tagkönyveloet kiállítani, kor már a decemberi bélye. 
mert ez munkatöbbletet ered- gek is bekerülnek a tagkönyv
ményezhet és növelheti a be. A régi és új tagkönyveket 
rontott tagkönyvek számát. a januári tagdíjfizetéskor a 

A vita.that6 eseteket utoljá- bizalmiak fogják áta.dní a 
ra. kell hagyni, mert ta.gdíjel- szakszervezeti tagok részére 

zottságok végzik. 
A szegedi területi bizott-

6ág területén 60 operatív bi-
zottság alakult. Munkájuk 
nagyságát jól érzékelteti az 
a t.ény, hogy közel 19 ezer 
szervezett dolgozónak kell a 
tagkönyvét felülvizsgálni. 
egyeztetni a tagnyilvántartás-
sal, s az időközben beállott 
változásokat előjegyezni. 

A felülviZ&gálat során fo
kozottabb gondot fordítanak 
arra, hogy a tagdíjfizetés 
rendben legyen. A felméré
sek alapján 515 tagnak van 
kisebb-nagyobb tagd•fü-ítmlé
ka, melynek rendezése igen 
fontos feladat, hiszen új tag
könyvet csak az kaphat, aki
nek tagdíjhátraléka nincs. 

A:z. előkészítő munka során 
az operatív bi-,ottsáa0k fel
keresik o•okat is. akik nem 
tagjai a szakszervezetnek. 

ALKALMI RAKODOMUNKASOK 

Száztizenhárom széles kocsit raktak ki 
Az üzemi pártbizottság fel

hívására a debreceni csomó
pcnt 10 szolgálati fónökségé
ről szeptember 14-én 851 vas
utas utazott Záhony állomás
ra, azzal a céllal, hogy a na
pot vagonátrakással töltik. 

A végzett munkáért járó 
bért az „Egy nap Debrecen
ért" mozgalom javára ajánlot
ták fel, amelyet Debrecen vá
ros sportkombinátjának épfté. 
sére és egy ifjúsági park léte
sít'sére fordítanak. 

A Záhony állomáson vég-

zett munka eredményes volt. 
A debreceniek 1 13 széles 
nyomtávú kocsiban szállított 
árut raktak át. 205 normál ko
csiba.. Az átrakott súly közel 
4000 tonna volt. a.mi csaknem 
3 tehervonat szerelvénvént>k' 
felel meg. A munkában ·részt
vevők között több mint 10 
olyan brigád volt, akiknél az 
átrakási érték, illetve a mun. 
kabér öss7,egp az 1000 forintot 
meghaladta. De olyBn brigá
dok i,; voltak. akik 60 tonná
nál több árut rakta,k át. Kö
zülük Szentmiklósi Sándor, 

Szabó József és Szatmári Gé
za brigádját kell kieme!llli. 
Antal Csaba, Dombi Lajos, 
Lakatos Dezső brigádja pedig 
a foszfát átrakásában jeles
kedett. 

Ezen a szombaton 110 bri
gád dolgozott Záhonyban, eb
bő'. 19 női brigád. és 3 nyugdí
jas brigád volt, akik szintén 
jó eredménvt értek el. A 
munka befejezése után a 
pártbizottság titkára és a gaz
dasági vezetők köszönetüket 
fe.iezték ki a végzett munká• 
ért. 
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A TÉRFELVIGYÁZÓ VÁL TÓT ÁLLÍT 

A ferencvárosiak állják a ,,sarat" 
A harmadik negyedévben 407 ezer elegy tonnával több árut szállítottak mint a bázis időszakban 

Súrú egymásutánban ér
keznek, indulnak a tehervo
xiati szerelvények B�dapest
Fl??'encváros Nyugati rendező
jében, ahová Ágoston GábOT, 
az szb tennelési felelőse ka
lauzÓlt el bennünket. A foga
dó vágányok bejáratánál, a 
I II-as őrhelyen éppen csak 
bemutatta Kun Il István tér
f .>!vigyázót, a .,C" túr arany
koszorús jelvénnyel kitünte
tt:tt szocialista bri�ádjának 
'\'ezetójét, az már szaladt • is 
to,·ább. 

!'ok a géprevárás 

- Azonnal jövök! kiál-
totta. s visszaintett a kezében 
tartott vörös jelzőzás'.1:lóval. -
Csal- beállítom a vágányutat 
az 1072. számú vonat -részé
re. 

',attantak a váltók, azután 
újabb iramodás, szinte futó
H:,§sben. Egy kapcsolás az őr
h<>J,•pn levő félautomata jel
zöberendezésen, s amikor már 
é!Z :v1 62 126-os gép eldübör
gött melletünk hosszú „K"-

- szerelvé1wét vontatvn Ta+1-
bánya felé, néhány szót vált
ha ttn nk a szocialista bri,gád
vezetóvel. 

- Nagyon kevesen vagyunk, 
ezért végzek most váltóőri 
munkát. Reggel óta ez má-r a 
harmadik beosztásom 
mondta Kun lI István. 
Hu�zonegyen . dolgozunk eb
ben a vonatforgalmat lebo
nyolító brigádban. Igyekszünk 
mindenben se�íteni egymást, 
hogy balesetmentesen végez
hes-;ük a munkánkat. amely 
a, utóbbi hónapokban külö
nösen megnövekedett. 

- Talán nem is volna olyan 
:nagyon nehéz ez a munka -
jegyezte meg mellettünk Agos
ton Gábor -, ha nem volna 
annyi géprevárás . . .  

- Ez igaz - bólintott rá a 
brigádvezető -, hiszen mi 
hiába sietünk a szerelvénvek 
összeállításával. A munka 
kész, azután a ,,nyakunkon" 
marad. . . Sajnos nem ritka a 
10-17 órás géprevárás sem. 
Az itt ácsorgó kész vonatok 
pedig csak elveszik a helyet 
az újabb, már összeállitott, 
-vagy éppen bejáratra -váró 
szerelvényektó!. Látj:i azt a 
V43-as gépet itt sremben ? 
- kérdezte, s igenlő !ejbiccen
tésünkre már folytatta is: -
órák óta itt van, de nem 
érünk vele semmit, mert lejárt 
a mozdonyvezető szolgálata.. 
Csak akkor küldhetünk vele 
vonatot, ha megjön a váltás. 

- Adódtak itt már nehetebb 
helyezetek is a közelmúltban 
- mondta Ágoston ·}ábor. 
- Magam is láttam. am:}'.r,r 

Helyére került a zárlá.mpa is. Most már indulhat a sze
relvény. 

rendezés asztala mellől az 
irányvá.gányo!dlCl'L vezető vál
tókat állítgatta. 

- Lemegy itt ma előttiink 
28-29 szerelvény, mire véget
é-r a szolgálatunlG - mondot
ta Széplaki József. - Nincs 
megállás reggel 7 óra óta. 'csu
pán 5-10 percet pihenhetünk 
egy-egy „fogás" között, amíg 
a mo7dp'ly felér a dombra az 
újabb gurításra váró szerel
vénnyel. Nem panaszként 
mondom, me-rt számomra ez 
már természetes, de ma is há
romszor nekifogtam az ebé
demnek, mire befejezhettem. 

Most azért is nehéz az asz
talkezelő dolga, mert a ko
csik vezérlését közvetlen 
irányítással kell végeznie. A 
programberendezést if1vítás
ra vitték_ 

- Igazán nem panaszkodha
tunk. amíg olyan szép na
pos időt kapunk, mint a mai -
jegyezte meg Lukács Isti•án. -
A múlt héten bezzeg alaposan 
,.megizzasztott" bennünket a 
sok eső és már az őszi köd 1s 
megjelent az ablakunk előtt. 

Ködlámpák a gurítóban 

- Pedig a köd a gurító ré
me . . .  - szólt Kollár József. 
- A f,ehé1' gomolyagban csak 
mint sötét árnyak suhannak 
el olyankor e!öttiLnk a ko
csik. Nagyon nehéz a vágány
fékek kezelése, de még nehe
zebb a saruzás. Javaslatunk
ra most ködlámpákat szerel
tetett fel az állomásfőnökség 
a gurltópálya megvilágítására. 
Eddig úgy tapasztaltuk. hol}11 
segítenek a ködlámpák, bei•á
lik ez a fejlesztés. 

Deák Etelka vezeti az elegy
feldolgozó brigádot. Tíz éve 
dolgozik a pályaudvaron, moz
gékony, s talán nem túlzás, ha 
azt mondjuk, hogy univerzális 
ember. Vele együtt többen is 

(Laczkó Ildikó felv.) 

József Attila és az Erkel Szín
ház előadásaira, Sajnos, ke
vés a szabad időnk, így több
re még nem futotta, . .  

A Urzsgárdára 
lehet számítani 

A létszámhiány, s a növek
vő forgalom újabb és újlibb 
próbára teszi a ferencvárosi 
kollektívát, s különösen az ál
lomás derékhadát: a törzs
gárdát. Ha nehezen is, de 
megbirkóznak a feladatokkal. 
Erről tanúskodik, hogy pél
dául a harmadik negyedévben 
8000 kocsival és 407 ezer 
elegytonnáva! szállítottak el 
többet, mint a múlt év azonos 
időszakában. Kiemelkedő ered
mén,,ként' értékelhető, hogy a 
TEEM vonatoknál vállalt !JO 
százalékos menetrendszerűsé
get 94,95 százalékra teljesítet
ték és állomási hibából nem 
adódott késés ezeknél a vo
natoknál. 

- Ha1,onta átlagosan 130-
140 „vendégmunkás", vagyis 
olyan vasutas dolgozik ná
lunk, akit más igazgatóság
f'Ól, állomásról vezényelnek 
hozzánk„ Nagyon sokat kö
szönhetünk nekik, bár létszá
munk még velük sem teljes. 
Többségük már olyan jól dol
gozik, hogy bízvást számítha
tó állomásunk törzsgárdájá
hoz - mondotta Berendi Ti
bor főfelügyelő, állomásfőnök. 
- Allomásunk vezetése a 
munkaszervezés javításával 
segíti elsősorban a szocialista 
brigádok kongresszusi ver
senyfelaján lásainak teljesíté
sét. S azt hiszem, arra különö
sen büszkék lehetünk. hogy a 
szervezési intézkedések kez
deményezése nagyon gyakran 
sa-rusoktól, kocsirendezóktől, 
térmesterektől indul ki. 

Lőrincz János 

KISKUNHALAS ÁLLOMÁSON 

Kevés a vágány, sok a vonat 
Az őszi hónapokban sok múlik a forgalmi szolgálattevők rátermettségén 

Kiskunhalason az állomás
főnöki iroda reggel kilenckor 
mindig zsúfolt. A kis dohány
zóasztal mellett a társadalmi 
és gazdasági vezetők foglalnak 
helyet, hogy beszámoljanak az 
elmúlt nap eseményeiről és 
megbeszéljék a legfontosabb 
teendőket. Az „eligazítás", 
ahogy ők nevezik, most ősszel 
különösen fontos, mert a ko
csi-kihasználásnak és az áruk 
gyors továbbításának megnőtt 
a jelentősége. 

Szállítási ankét 
Egyik szeptemberi napon, 

amikor Halason jártunk - a 
főnök távollétében - Iványi 
Károly állomásfőnök-helyettes 
tartott eligazítást. A vezénylő
tiszt és a kereskedelmi főnök
helyettes jelentései után az ál
lomás feladatait, gondjait a 
következőképpen foglalta ösz
sze: 

- Az őszi csúcsforgalom 
minden évben nehéz helyzet 
elé állít bennünket. S mivel az 
elmúlt hónapban három kité
rócse-re is volt, a vágányzárak 
nehezítették a tranzitforgal
mat. A forgalmi swlgálattevők 
rátermettségén, ügyességén 

árutonnatervet 102,12 száza
lékra, a tehervonat-közlekedé
si tervet pedig 62,3 százalékra 
teljesítették. Az utóbbinál a 
lemaradást a vonatkésés és a 
sok gépre várás okozta. Ked
vezően alakult viszont a kocsi
tartózkodási idő, a 97,6 száza
lékos célkitűzést 100,5 száza
lékra teljesítették. 

- Az éves tervek teljesíté
séért sokat tesz az állomás 22 
szocialista brigádja - mon
dotta Gajda György, a szak
szervezeti biwttság titkára. -
Jól példázzák ezt a kongresz
szus tiszteletére tett' felajánlá
sok. A vonatkísérők Petőfi 
szocialista brigádja például 
vállalta a személyszállító vo
natok menetrend szerinti köz
lekedtetésének 98 százalékos 
teljesítését, az utasok pontos 
tájékoztatását, továbbá két 
újítási javaslatot, amiből egyet 
már fel is terjesztettek elbírá
lásra. Programjukban szerepel 
még a jugoszláv vasutasokkal 
történő együttműködés kiszé
lesítése, a baráti kapcsolatok 
ápolása. A forgalmi szolgálat 
kétszeres aranykoswrús Petőfi 
brigádja a vonatközlekedtetési 
terv egyszázalékos túlteljesíté-

sét ajánlotta fel. A vonat_kísé-i 
rók Gagarin szocialista brigád-, 
ja pedig a ·  szabadka_i_ vas�ra.-. 
sokkal való jobb egyuttműko• 
dést határozta el 

Ésszerűbb 
munkaszervezéssel 

A 22 szocialista brigád 270 
dolgozója ezer óra tár�adalmi 
munkát is vállalt a város Fel

szabadulási emlékparkjának 
építésénél. Ebből augusztusban 
már 600 órát teljesítettek. 

Az állomás kongresszusi fel• 
ajánlásai közül érdemes meg
említeni még azt is, hogy az 
augusztusi értékelésig 5169 

tonna á1·ut raktak be, ami 
197 3 hasonló időszakához vi
szonyítva 101,3 százalékos te!• 
jesitményt jelent. Sajnos, Kis
kunhalason is növeli a gondo
kat a munkaerőhiány, amit 
ésszerúbb munkaszervezéssel, 
a kongresszusi felajánlások 
megvalósításával igyekeznek 
ellensúlyozni. Jó garancia erre 
a szocialista brigádok állandó 
kezdeményezése és a társszol
g:álati ágak között kialakult 
segítő együttműködés. 

Kaszala Sándor 
múlott, hogy mennyire gazda- 1----------------------------. 
ságosan használták ki vágá
nyaikat. l!:z pedig nagyon fon
tos, hiszen munkánk 80 száza
lékát az átmenő forgalom je
lenti. 

- Az állomás eredményes 
munkáját a rakodás is befo
lyásolja. Mi erről a tapaszta
lat? 

- A vállalatok naponta csak 
14-15 vagont kérnek. Sajnos, 
sok gondot okoz, hogy az ér• 
kező kocsikat a címzettek nem 
a ralcodási időn belű! ürítik 
ki. Különösen éjszaka és a 
munkaszüneti napokon van ez 
így. Mi látjuk el üres kocsik
kal Baja, Kelebia, Kiskun
majsa állomást is, ezért na
gyon fontos a vállalatokkal 
való együttműködés javítása. 
Ennek érdekében szeptember 
10-én - a város vállalatainak 
képviselőivel közösen - szállí
tási ankétot tartottunk 

A résztvevők a szombati és 
a vasárnapi rakodások meg
szervezéséről tanácskoztak. El
mondották többek között, hogy 
az állomáson hamarosan átad
ják az új térvilágító berende
zést, amelynek seg!tségével éj
szaka is balesetmentesen lehet 
-rakodni. A vállalatok és az ál
lomás képviselői több értékes 
javaslatot tettek. Szó volt a 
daru jobb kihasználásáról, a 
kocsik pontos beállításának a 
jelentőségéről és az akadozó 
hűtőkocsi-ellátásról is, ami sok 
esetben késlelteti az exportot. 

Túlteljesítik a v6/lalásokat 
Az állomás terveinek félévi 

eredményeiről GenduT Pálné 
üzemgazdász tájékoztatott. El
mondotta, hogy a berakandó 

Fizikai munkán a Zrinyi-brigád 
Egy verőfényes szeptemberi 

napon asszonykezek swrgos
kodtak Rákosliget megállóhe
lyen. A peron és a kerítés kö
zötti sávon magasra nőtt, sűrű 
gazzal birkóztak. Már távolról 
felűnt, hogy nem pályamunká
hoz szokott kezek forgatják. a 
kapát. 

A józsefvárosi pályafenntar
tási főnökség műszaki és ad
minisztratív dolgozókból álló 
Zrínyi Ilona női szocialista 
brigádjának tagjai serényked
tek a megállóban. Zsikó Ist
vánné felépítményi vonalke
zelőtől, a brigád vezetőjétől 
csakhamar megtudjuk: miért 
cserélték fel az íróasztalt fi
zik(li munkával ezen a napon? 

A XVII. kerületi tanács le
vélben kereste meg a főnöksé
get a megálló peronjainak el
hanyagoltsága miatt. A levél 
nyomán a főnökség vezetője 
utasí�t adott a rendbehozás
ra. Igen ám, de nem volt ki
vel, mert még a legszüksége
sebb pályamunkák elvégzésé
hez sincs elegendő ember. A 
Zrínyi brigád, amely ebben az 
összetételben 1972 óta dolgozik 
együtt, ekk01' határozta el, 
hogy társadalmi munkában 
egy teljes napot dolgoznak a 
megállóhelyen. 

Hogyan lehet a hivatali 
munkaidő alatt, társadalmi 
munkát végezni? - kérdez
hetné valaki. 

Úgy, hogy a napközben el 
nem végzett hivatali munkát, 
a munkanapló felülvizsgálatát, 
az átszegelésl terv elkészíté
sét az állagstatisztika elvégzé-

sét esténként, otthon pótoiják. 
Valamennyien olyan munka
körben dolgoznak, amelyben 
megvan erre a lehetőség. Zsi
kó Istvánné mint felépítményi 
vonalkezelő 3 pályamesteri 
szakaszt kezel, Szalánci Gab• 
riella szakmérnök, dr. Kovács 
Istvánné állagstatisztikus, Fo
do-r Györgyné műszaki előadó, 
Barek Istvánné alépítményi 
vonalkezelő, Nagy Józsefné 
múszaki rajzoló, Fótos Ma• 
riann adminisztrátor. 

A Zrinyi brigádnak nem ez 
volt az első olyan vállalása, 
amivel a főnökség létszám
hiányból adódó gondjain igye
keztek enyhítenl. Zsikóné 
gyakran részt vesz Fkg-szabá
lyozásnál és éjszakai vágány
záraknál A brigád tagjai is 
többször vállalkoztak már so
ron kívüli munkára, őrhelyek 
tisztitására. Nemcsak a szak
vonali munkában állnak helyt 
és vállalnak többletfeladatot, 
kiveszik részüket a társadalmi 
munkából is. A brigádvezető a 
főnökség szakszervezeti roizott
sága számvizsgáló bizottságá• 
nak elnöke, Kovács szakszer• 
vezeti bizalmi, pártvezetőségi 
tag, Fodomé szakszervezeti 
politikai oktatást vezet. 

A Rákosliget megállóhelyen 
vállalt fizikai munkán a ne• 
héz, sarabolószerszámok fel
törték az irodai munkához szo
kott női tenyereket, de az asz
szonyok nem adták fel, amit 
vállaltak, ezúttal is teljesítet• 
ték. 

z. s. 

az egyik gépet győri személy
zete itt a melletünk :evő vo
natfogadó ,,B" vágányon állí
totta le, mert letelt a szolgá
latuk. Megértjük, biztosan fá
Tadt volt a mozdon1}?Jezet,j, 
de méqsem t•asutashoz méltó 
cseleked�t, ha ilyen 11elyen le
húzza az áramsz2döt. Még 
csak 15-20 percet kellett vol
na várnia, hogy fogartja a 
rendező. Nem erl t:>.tte, s ez
zel sok mozdonyvezetö társát 
hozta nehéz helvmtbe, r.1<.ik 
Kelenföldön, meg Budaörsön 
,-árhk engedélyre, mert ami,: 
itt állt, nem fogadhattunk 
újabb vonatokat. 

vannak ebben a 17' tagú bri- ,--------------------------------------------------------, 

Harc a másodpercekért 

Vasúthálózatunk SZÍVE'ként 
lüktet Ferencváros- Az egész 
hálózatra nézve meghatár,J7.ó, 
ahogy itt dolgoznak. hel.vtáll
nak a vasutasok a 600 hold ki
terjedésű tiilomás ,zázrnll több 
vá�nvának „rengetegében". 

Most. ai őszi forgalom ide
jén különösen kemény mun
ka tol•1ilc a gurítókon - s�in
te a másodpercekért. 

A Nyugati gurító irányító 
tornyában a .,C" túr elegv
feldolgozó szocialista brigád
jának három tagjával talál
koztunk. A széles ablakon át 
figyelték a dombról legördülő 
kocsikat. Lukács István és 
KoLlár József két-két vágány
féket kezelt, Széplaki József 

. t,edig az integra dominó be-

gádban, akik soha nem a be
osztást nézik, hanem éi mun
kát vé(lzik lellcesen, becsület
tel. 8 Deák Etelka arról .. ál
modik", hogy �yszer végre 
stabil brigádja lesz. 

- Az itt dolgozók gya.kod 
cserélődése miatt már kétszer 
kellett újjászervezni a brigá
dunkat - mondta. - E7.ért 
van az. hogy bár összesséo;:é
ben igen eredményesen dol
gozunk. még alig „jegyeznek" 
bennünket az állomáson. _ .  A 
legnagvobb bai. hogy kevesen 
v:a<zyunk. th már nem is em
lékszem. mikor volt szabad
napom és az tdén még sza
bad sáaon sem uoltam. Pers7.e. 
azért Jól jön a több kereset és 
szeretek itt dol!(ozni, mert ez 
igazán nem unalmas. 

- A munka mellett mit vég
zett eddig az idén a brigádja? 
- kérdeztük. 

- Sajnos. még nem túl so-
kat, de azért már volt mit fel
jegyezni a naplónkba - fe
lelte. - Jártunk a Közleke
dési Múzeumban. Segítettünk 
egyik brigádtagunk, Antal 
Lajos családi házának épí
tésében. Forgalmi épületünk 
előtt szép virágoskertet léte
sítettünk. Vettünk vasutasbér
leteket, így mi is eljutunk a 

Varga József 

Ötvenéves találkozón vett 
részt szeptember 13-án a szé
kesfehérvári járműjavítóban 
az a hat nyugdíjas vasutas, 
akik 1924. szeptember 13-án 
kerültek tanoncként a vasúti 
műhelybe. Valamennyien 46 
évi szolgálat után vonultak 
nyugalomba a forgalmi szolgá
lattól. Közülük hárman mint 
nyugdíjasok ma is a vasútnál 
dolgoznak. A jánnűjavító gaz
dasági és mozgalmi vezetői a 
kedves vendégeknek kijáró 
szeretettel fogadták, majd az 

Fél évszázad „egyenru·hában " 
üzemlátogatás után megvendé
gelték őket. 

* 
Varga József egyike annak a 

hat vasutasnak, aki ötven esz
tendőt swlgált a MAV-nál. Az 
ő gyermekkori álma is, mint 
annyi más kisfiúnak akkori
ban, a mozdonyvezetés volt. 
Tizennégy évesen lett gépla
katostanonc, szomorú áron. 
Édesapja meghalt az I. világ
háborúban és mint hadiárvát 
felvették. Amikor felszabadult, 
Nagykanizsára került, onnan 
Zalakomárra - akkor Ko• 
már1?áros volt - kezdő forgal
mistának. Később szolgált Ba
latonfenyvesen, majd Dinnyés 
állomáson. 1940-ben állomás
vezetői vizsgát tett, így lett 
harmincéves fejjel Bácson ál
lomásvezető. Ezután Polgárdi 
következett, majd V á-rpalota, 
ahonnan 13 esztendő után Fe• 
hérvá-rra helyezték, betegsége 
miatt belső ellenőrnek. baleset
vizsgálónak. Innen ment nyug. 
díjba, de nem tudott pihenni. 
Visszament Székesfehérvár ál
lomásra és jelenleg is ott dol
gozik. 

- Egyszer azt mondtam, ha 

újra kezdeném, ugyanezt ten• 
ném, vasutas lennék. Nagyon 

szép hivatás ez. Ma sem é-r
tem, hogy a vasúttól mié-rt 
idegenkednek az emberek. So
kan azt monaják, hogy nincs 
-vasárnap, húsvét és ka-rácsony. 
Ez fgy igaz. En mégis marad
tam fél évszázadon át. Aki 
egyszer megszereti a sinek vi
lágát, nem tud megválni a 
vasúttól. Igaz, az álmom, hogy 
mozdonyvezető leszek, nem 
valósult meg_ Nem vezettem 
mozdonyt, mindig irodában 
dolgoztam. Embereket nevel
tein, kollektívák munkáját

°

irá
nyítottam. A várpalotai állo
másfőnöki évekre úgy emlék
szem, mint életem fénykorára. 
Akkoriban Palotát a fiatalok 
állomásának nevezték. A két
százötven dolgozó közül két
száz ifjú volt - !gy vallott 
önmagáról, s a vasúti hivatás
ról - majd így folytatta : 

- Nekem a vasút ma is az 
életem. Belebetegednék, ha 
nem csinálhatnám. Amióta 
nyugdíjas vagyok, nagyon sok 
kirándulást szerveztem. Jár
tunk külföldön, haza! tájakon. 
A fővárosban fordulunk meg 
a leggyakrabban. A , Parla
mentbe nemsokára újból el
megyünk néhányan. Eddig, kö-

zel négyezer vasutast és hoz• 
zátartozóját vittem fel Buda
pestre. 

Varga József ma is rendsze
resen bejár az állomásra. Te
szi a dolgát, mikor mit kell, 
de tudja, hogy aki felett eljár 
az idő, annak egyszer át kell 
adnia helyét a fiataloknak. Ez 
az élet rendje. Azt állítja: fia• 
talabb fejjel könnyebb a k01' 
követelményeit követni, azok• 
nak eleget tenni. Szerinte a 
vasút forradalmi átalakulásá
nak Jo szolgáló!, irányítói 
lesznek a most belépő, vagy 
már egyenruhában dolgozó 
fiatalok. 

* 
Varga József négy esztendőt 

töltött pályája kezdetén a szé. 
kesfehérvári járműjavítóban. 
Szentember 13-án társaival, 
Gulrich Béla, Kopácsy Ferenc, 
Lapos István, Na1J11 János, 
Tóth Béla nyugdíjasokkal 
együtt emlékplakettet kapott. 
De talán nem is ennek örül 
annyira. Az a nagyszerű érzés, 
hogy ötven esztendő távlatából 
sem feledkeztek meg az egy
kori mozdonyvezető-tanoncról, 
aki azóta is hűséges maradt a 
vasúthoe:. 

Kovalcsik Katalin 
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Mnnkaerőgondok a szegedi igazgatóság 
forgalmi végrehajtó szolgálatánál (II.) 

VÁLASZOLUNK MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKRE 

Hofyan kell biztosítani 
a 36 órás vasárnapi pihenőidőt? 

Vasútüzemorvosok 
tanácskoztak 

Szegeden 

A vasút ma már egyáltalán 
nem vonzó a fiatalok körében. 
Nemcsak azok idegenlcednelc, 
akik a vasutasok életét nem 
ismerik, hanem a legfőbb 
utánpótlásunkat képező szak
középiskolákból és felsőfokú 
intézeteinkből is egyre keve
sebben lépnek a MA V kötelé
kébe. Pedig a szaktantárgya
kat többségülcben vasutas dol
gozók t.anítjá.k az iskolában. 

E sorok írójának több ízben 
- mint érettségi el�öknek -
volt alkalma a középfokú 
'Vasutas technikusok körében 

meggyőződni arról, hogy az itt 
érettségizettek többségét a bo
nyolult és kötelező szabályo
zások, u tasí !ások sokasága, az 
abban való teljes jártasság 
megszerzése, a nagy felelősség, 
az állandó tanulás és vizsgáz
tatás kényszerűsége inkább el
riasztja, mint megsze,·etteti a 
diákokkal a vasúti szolgálatot. 
Érdekes módon közülük a vas
úton maradó 10-15 fiatal is 
arra töreksc;k, hogy orvosilac.i 
lecso,po,rbosítta:ssa magát és ne 
a forgalmi, hanem a kereske
delmi szakszolgálathoz ke
rüljön. 

Az első 11kadá]yok a felvételnél jele11tkezneJ. 
Elképzelhető, milyen riasztó már felsorolt munkakörökben. 

képet kapnak azolr az új felvé- A fiatalok és a régi dolgo
telre jelentkező fiatal dolga- zók a végrehajtó forgalmi szol
zók a vasútról, altik csak ak- gálatot az alábbi okok miatt 
kor ismerkedne'.c meg a lehe- tartják nehéznek : 
tőségekkel, amikor felvételre - a folyamatos forduló szol-
jelentkeznek. Közlik velü.k a gálat népszerűllen ; 
kereset-i lehetőségeket, de - a végzett munka fokozott 
mindjárt azt is, hogy a feli;á- veszélyekkel jár, veszélyességi 
tel frdekében milyen ak:ldá- pófilék a tolatásban részt vevők 
lyokat kell Leküzdenie. Többek részére nincs megállapítva; 
között ilyennek tekinthető az - az éjszakai szolgálatért 
orvosi vizsgálat is. fizetendő pótl.ékot kevésnek 

Mostanában rendkívüli tes- tartják; 
ti felépítettségű munkaerőnek - az élet- és vagyonbizton
kell lennie. ald az első akadá- ság megóvása rendkívül fo
lyon átesik. A számok leg- kozott figyelmet, fizikai és 
alábbis ezt mutatják. 1973-ban szellemi leterhelést jelent;  
kocsirendezőként felvételre - szigorú a fegyelem, a 

jelentkezett 305 újfelvételes munkát utasításszerűen kell 
közül 92 -. több mint 30 szá- végezni ; 
zalék - orvosilag nem felelt - a kötelező oktatások és 
meg. Általában hasonlóak. az évenkénti vizsgáztatásol,, vala
arányok a vonatkísérőnek és mint az alkalmazandó felelős
váltókezelőnek jelentkező új- ségrevonások, kártérítések az 

felvételesek körében is. egyéni, a kisebb közösségi és 
Ha ezen az akadályo.'1 át- társadalmi érdekek között el

mennek a gyorsított felkészí- lentmondásokat teremtenek; 
tés, a forgalmi utasítások ala- - a korszerűtlen szociális 
pos megtanulását jelenti az lé',esítmények, a bölcsődék, 
újfelvételes számára. A nyolc óvodák, napközik, munkás
általánost végzetteknek a ta- szállók, lakások hiánya az el
nulás gyakorlatából kiesve ez lentmondásokat nem oldja 
nem egyszerű feladat. Több- fel; 
ségük.bén olyan ijedelem tá
mad, hogy mindjárt kilépnek:, 

elégedetlenséget · ·okoz, 
hogy a vidékről· be-járók az 
egyébként is hosszú szolgálati 
időn túl jóval meghosszabb.,
dott idő után vagy idő előtt 
kénytelenek hazatérni, vagy 
onnan szolgálatba indulni; 

vagy később a vizsga előtt, 
vagy a gyakorlati munka meg
ismerése során teszik ezt, mert 
a nagya1·ányú leterhelést, nem 
tartják arányban állónak a 

kapott bérezéssel. Mint mond - a vidéken lakók vonatjai 

lékot mielőbb be kell vezetni, 
az' éjjeli pótlékot pedig fel 
kellene emelni : 

- a vidékről közúton bejáró 
dolgozók részére közlekedési 
pótlékot kellene rendszeresí
teni, vagy az autóbuszjegyet 
részükre térítésként kifizetni; 

- az 1-5 éves szolgálati 
idővel rendelkezők kilépé�i 
arányának csökkentése ér
del,ében szülcséges lenne már 
az első ötéves időszak után 
iörzsgárdafokozatot bevezet
ni; 

- a jelenleg spontán !Ileg
nyilvánuló munkaerőszer
zés helyett, az új munkaügyi 
apparátusokon belül mun
kaerőszerző csoportokat (ügy
intézőket) kellene létesíteni s 
erre a feladatra specializálni 
munkájukat. 

Az 'itfó sürget 
A sajtóban, rádióban és te

levízióban az ipar és mező
gazdaság egyes azakágaza tai 
is sokat foglalkoznak a mun
kaerő-utánpótlás és megtartás 
módszereivel, s egyes megnyil
vánulásokból az tűnik ki, hogy 
nagyobb anyagi áldozatok ho
zatalától sem zárkóznak el a 
munkaerő biztosítása érdeké
ben. Ugyanezt a vasút is meg
tehetné. 

A felsorolt intéú:edések 
többn)'ire közvetlen irl, de 
közvetett módon is alakíth11t
ják a munkaerő-utánpót;ás 
kedvezőbb megoldását. A for
galmi és kereskedelmi végre
hajtó szolgálatban mei(Ilyilvá
nuló és egyre veszélyesebb 
arányokat öltő létszámcsökke
nés miatt az érintett munka
körökben dolgozóit leterhelé
sének csökkentése, a növek
vő szállítási feladatok baleset
mentes és minőségi szintű 
végzése, és az után pótlás 
tervszerű biztosítása érdeké
ben egyre sürgetőbb és átfo
góbb intézkedésekre van szük
ség. 

Di-. Snsla János, 
a forgalmi oszúály veretője 

Simon Emán vámosgyörki dolgozó a Népszabadság szer
kesztőségéhez írt levei.ében a vasarnapi 36 órás pihenő biz
tosítására vonatkozó szabályokról kért felvilágosítást, amely
re a közérdeklődésre való tekintettel ezúton is válaszolunk. 

Az 1974-75. évre kötött MAV kollektív szerződés 35. §. 
2/a. pontja szerint, a forduló szolgálatban foglalkozllaJtott 
dolgozók heti pihenőnapja a szolgálati helyen kifüggesztett 
válU.si rendben k.ijelölt, illetve - ahol ilyen van - az li2.em
szünetekkel biztosított szolg;,l,aimentess�. A kollektív szer
ződés ugyanezen a helyen a 3. bekezdésben úgy rendelkezik, 
hogy a dolgozó részére havonként egy 36 órás vasárnapi pi
henőt kell biztosítani, melyből a -váltási rendtől függően, 
legalább 17, illetve 18 órának vasárnapra kell esnie. Ennek 
kiadásától a szolgálati főnök csak a dolgozóval történt meg
egyezés alapján térhet el. 

Ezeknek a szabályoknak az egységes értelmezése és be
tartása érdekében a MAV Hivatalos Lapja 1973. évi 17. számá
ban jelent meg az „Egyes munlcailgyi szabályok értelmezése 
és végrehajtása" cimű 105 208/1973. I. D. számú utasítás. 

Ez az utasítás. amely egyben állásfoglalást is jelent rész
letesen megmagyarázza a fenti szabályok betartásának lehe
tóságeit és módját. 1gy például előírja, hogy a rendszeresen 
ismétlődő közbeavatkozásokkal automatikusan biztosított heti 
pihenőnapok közül egynek tartalma olyan 36 óra legyen, mely
ből legalább 17 óra vasárnapra esik. Ennek biztosításától csak 
a dolgozó bizonyítható beleegyezése alapján szabad eltérni. 
A dolgozónak az erre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát 3 
évig meg kell őrizni. / Levelében azt írja, hogy munkahelyétől olyan választ ka
pott. miszerint „az is. szabad vasárnap, ha vasárnap reggel 
7-kor telik le a szolgálat vagy ha este 19 6rá1·a megyek". Eb
ből megállapítható. hogy a fenti szabályokat csak akkor hajt
ják végre helyesen. ha a szolgálat letelte (vasárnap re'{gel 7 
óra) után vagy a szolgálat felvátele (vasárnap este 19 óra) 
előtt a dolgozónak legalább 36 óra pihenőideje van. Ebben az 
e6etben a kollektív szerződés 35. §. 3. bekezdésében előírt va
sárnapi pihenőt - mivel abból 17, illetve 18 óra valóban va
sárnapra esik - kiadottnak kell tekinteni. Ha viszont a fenti 
váltási időpontok előtt vagy az után, a dolgozónak csak a 
fordulója szerinti 24 óra pihenője van, akkor a kérdéses va
sárnapi pihenőt nem lehet kiadottnak tekinteni. 

Ezek után külön kérdésként merül fel levelében is, hogy 
melyik időpont minősül heti pihenőnapnak akkor, 

- ha kijelölték a 36 órás vasárnapi pihenőt és azt ki is 
adták; 

- ha a kijelölés ellenére a dolgozót igénybe veszik; 
- ha nem jelölték ki a vasárnapi pihenőt. 
Abban az esetben, ha a szolgálati vezető kijelölte a 36 

órás vasárnapi pihenőt. a heti pihenőnap 24 órája a kollek
tív szerződés 35 § 2. bekezdésében fogla!ltaik szerint a szolgálat 
leteltét követő 12 órai napi pihenő utáni 24 óra. Ha a kijelö
lés eHenére a dolgozót 24 óx,ai pihenő után igénybe v"szik (p,1. 
vasárnap reggeli váltástól hétfő esti váltásig van kijelölve a 
36 órás vasárnapi pihenő és a dolgozót hétfőn reggel forduló
ja szerint igénybe veszik. úgy hétfő reggeltől az esti váltásig 
eltöltött időre a heti pihenőnapon végzett munka pótléka (100 
százalék) megill.eti. 

Ha a dolgozói belegyezés hiánya ellenére sem j elölte ki 
-a szolgálati főnök a 36 órát magában foglaló vasárnapi pihe
nőt, akkor a hónap utolsó vasárnapja minősül annak. Ebben 
az esetben a dolgozó (fordulója szerint) a vasárnap reggeli, 
a vasárnap esti és a hétfő reggeli váltástól teljesített szolgá
latra jogosult a heti pihenőnapon végzett munka pótlékára. 

A szegedi és a del>receni 
MA V területi egészségügyi 
központok rendezésében szep
temberben egész napos vasút
üzemorvosi konferenciát tir
rottak Szegeden, a MA V mun
kásszálló kultúrtermében. A 

két egészségügyi központ fő
orvosai, üzemorvosai és asz4' 
szisztensei részvételével meg
tartott szakmai t.ovábbképms 
jellegű tanácskozást dr. Rom
liányi Isti,án, a szegedi te
rületi egé-szségligyi központ 
igazgató-főorvosa nyitotta 
meg. majd azt követően öt 
előadás hangzott el. 

A szegedi konferencia elő
adói a vasúteg2szségügy egy
egy terül etén v �si;zett felmé
rések eredményei:·őJ és ta
pasztalalai:-nJ · számoltak be. 
Az előadások keretében szó 
volt a vasútüzemorvosok 
igénybevételével kapcsolatos 
felmérésekről; az onkológiru 
gondozás helyzetéről. jelen-
töségérőI és az ezzel kap-
csolatos további feladatokról; 
a záhonyi vasutasok köré
ben végzett cardialis-szűrés 
tapasztalatairól, az újfelvéte
les női dolgozók nőgyógyá
szati alkalmassági vizsgálatá
nak eredményeiről, valamint 
a vasútalkalmassági vizsgála
tok szegedi tapasztalatairól. 

Ez utóbbi téma jelentősé
gét növeli az a tény. hogy 
1974. január l-től Szegeden 
és Debrecenben - kísérleti 
jelleggel decentralizált 
pszic:iológiai laboratóriumo-
kat hoztak létre. E laborató
riumok felállításával lehetővé 
vá!t, hogy a vasúthoz je
lentkezők alkalmassági vizsgá
latát a budapesti Pályaalkal
massági Intézet helyett e két 

városban végezzék el. 
A szegedi vasútigazgatóság 

területén ez az intézkedés a-z 

év első felében 330 újrafel• 
vételest érintett. 

A szegetli eredmények iga
zolták a korábbi elképzelése
ket, melyek szerint hét-nyolc 
napról egy napra csökkent a 

munkába állítás ideje, ami a 

vasút munkaerő-gazdálkodása 
szempontjából sem jelentékte
len. 

ják, más ágazatban nem kell általában nem a vasutasok '.'• -------------------------------------------------------
tanulni, vizsgázni. 

Az 1-5 év közötti szolgá
iati idővel rendelkező kilé
pők magas száma is azt mu
tatja, hogy a vasútnál meglevő 
munkaköriilmények nem meg
felelőek, különösen a fentebb 

szolgálati idejéhez alkalmaz-
kodnak, így kénytelenek köz
úti járművekkel, saját költ
ségükön szolgá1abba járni, s 
térítést nem kaphatnak. Az 
utazószemélyzet több ízben 3 
-6 órát vár hazautazásra. 

Mit kell tenni 11 mu1Jkaeróhelyzet ja vítisáért? 
A munkaerőhiány problé

máit a Vasutasok Szakszerve
zete szegedi területi bizottsá
ga is vizsgálta és elemezte, s 
a szükséges segítséget a szak
szolgálati vezetőknek mess,ze
menően megadja. 

Szakszolgálati szempontból a 
segítséget két irányból kelle-
ne megtenni :  

- munkaerőre vonatkozó 
hirdetéseinket színesebbé, 
vonzóbbá tesszük; 

- a szakvonali vezetők és 
társadalmi szervek bevonásá
val vizsgáljuk a fiatalok ré
szére kedvezőbb munkahelyi 
légkör kialakításának lehetősé
geit; 

- a női munkaeréik felvéte
lét a jegyvizsgálói és vonat
vezetői munkakörökre foko
zott mértákben kiterjesztjük; 

- saját intézkedések útján, 
valamint a felsőbb (vezérigaz
gatósági) szervek intézkedései 
során. 

Saját intézkedéseirikkel : - folyamatos szervezési in
- tovább fokozhatjuk a fia- tézkedések keretében az ál

talok körében a munkaerő- lomások munkáját kívánjuk 
toborzást. Ennek során a vas- egyszerűsíteni, hogy a felsza
utas KISZ-szervezetek segít- baduló munkaerőt a munka
ségét is kérjük 8z iskolák láto- erőhiányos helyekre irányít
gatása és a vasutas utánpót- suk; 
lás biztosítása érdekében : - a korengedéllyel nyugdíj-

- a munkaerőszerzésre vo- ba vonuló - főleg utazósze
natkozó jutaJmarzások kö- mélyzet körében a visszama
rét kiterjesztjük s adott ese- rad"ással kapcsolatban felvilá
tek.ben a vasúton kívülálló . gosító propagandát végzünk, 
személyek ilyen irányú juta!- esetlegesen 100-300 Ft havi 
mazásának lehetőségét is meg- jutalmazással törekszünk a 
vizsgáljuk (szabadjegyek, vagy továbbszolgálásukat elősegí-
pénzjutalom); teni. 

legyen a bérpótlék is ösztönzóóó ! 
A vezérigazgatóságtól sür

gósen igényelhető intézkedések 
körét az alábbiakban látjuk 
célravezetőnek: 

- a 14-18 éves fiatalokat 
toborzással a nagyobb góc
állomásokon szakmunkástanu
Íóként kellene foglalkoztatni 
a forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgálatnál i-S. Ha ezt 
intézményesítenénk és meg
határozott kiképzési rend
szert, oktatást, vizsgáztatást 
írnánk elő számukra, 18 éves 

korunkra kész szalcemberek 
állnának rendelkezésre. 

- a vasúti jellegű szakkö
zépiskolák 2. vagy 3. évfolya
mától kezdve ösztöndíjjal kel
lene biztosítani a vasutas 
középkáderek utánpótlását. A 
bérezést a frekventált munka
körökben már a felvételnél 
ösztönzőbbé kell tenni, a vizs
gák megszerzését is díjazni 
kellene. 

A bérpótlékot szintén ösz.;
tönzőbbé kellene tenni :  

- a szombat-vasárnapi pót-

NAPIRENDEN: 

A fegyelmi eljárások 

gyakorlati kérdései 

Dr. Kisrákól Tibor, a MAV Vezérigazgatóság igazgatási és 
jogi szakosztályának helyettes vezetője megnyitja a tanács- 1 

kozást. 

A MAV Vezérigazgatóság 
igazgatási és jogi szakosztálya 
szeptember 18-án értekezletet 
tartott a vasútigazgatóságok 
állandó fegyelmi vizsgálói ré
szére a debreceni !gazgatósá• 
gon. A tanácskozáson megvi
tatták többek között a vas
út és az egyes igazgatóságok 
munkafegyelmi helyzetét. 

A résztvevők elmondták ta
pasztalataikat a forgalmi bal
esetekkel kapcsolatos mulasz-
tásokról, az tttasságról, az 
igazolatlan távollétről és a 
tá-rsadalmi tulajdont károsító 
cselekmén,·ekről. Ismertették 
a fegyelemsértő magatartások 
jellemző okait, valamint a 
munkafegyelem és a· társa
dalmi tulajdon védelmének 
érdekében tett intézkedéseket. 
Részletesen foglalkoztak a fe
gyelmi eljárás törvényességé-

nek gyakorlati kérdéseivel is. 
Az értekezletet vezető dr. 

Kisrákói Tibor, az igazgatási 
és jogi szakosztály vezetőjé
nek helyettese kiemelte a 
miskolci és a debreceni igaz
gatóságnál alakult fegyelmi 
csoportok eredményes munká
ját. Megállapította. hogy a 

csoportok tevékenysége jelen
tősen segítette a fegyelmi el
járás egyöntetűségét, a törvé
nyesség érvényesülését és nö
velte a fegyelmi intézkedések 
hatékonyságát. 

Az értekezleten sok hasznos 
javaslat és hozzászólás hang
zott el, amelyekre dr. Kis
rákói Tibor adott választ, 
majd befejezésül ö-sszefog!alta 
az igazgatóságok legfontosabb 
feladatarrt a hatékonyabb fe
gyelmi ügyinté:zkst illetően. 

Miskolcon 185 vasuta� tanul 

á ltalános iskolában 
A mis.kok.i iga2igat>óság 52le

mélyzeti és oktatási osztálya 
már több éve eredményesen 
foglalkozik a nyolc osztályt el 
nem végzett dolgozók beisko
lázásáv,al. Ezt a fontos szer

vező munkát az indokolta. 
hogy az elmúlt években az 
igazgatóság területén doLgozó 
vasutasok közel 36· százaléka 
nem rendelkezett a nyolc ál
talános iskolai végzettséggel. 

A közös össz,efogás ered
ményeként 1973-ban 541 dól
gozó jelentkezett továbbtanu
lásra, ak.ik közül 492-en ered
ményes vizsgát tettek, 192-en 
pedig befejezték a nyolc ál
talámos iskolai tanulmányai
kat. 

Sikeres volt az 1974/75. tan. 
évre történő beiskolázás is. A 
185 jelentkező közül 36-an az 
1-2., 22-en a 3-4., 27-en az 
5-6, 46-an a 7. és 54-en a 

nyolcadik osztályba iratkoztak 
be. 

A miskolci igazga.t6ságÖn 
szervezték meg először a spe

ciális forgalmi-keres,lcedelmi 
tanfolyamot is. Erre a kilenc. 
hónapos szalcmai tanfolyamra 
a nyolcadik osztály elvégzése 
után jelentkezhetnek a dol
gczók. Ebben az évben már 
a de-brecenl és a szegedi igaz
gatóságtól is küldtek ide hall-: 

gaták-at. 
Uglyai Sándor ; 

Életet mentő véradók 
A MAV , Szentesi Építési 

Főnölcség GépáUomásán 1971-
ben spontán kezdődött a vér
adás. 1972-ben már 22 véradót 
tartottak nyilván. Azóta 64 
személy vett részt a véradás
ban. Közülűk többnek különö
sen !"'itka vércsoportja van. 
ők mindi.g, minden időben 
rendelkezésre állnak egy-egy 

nökség véradód nem várnalii 
nagy elismerést, szerény em.. 
berek. Emberszeretetből vál.
ta.k vérad&kká is. 

Munkahelyükön és munkia
helyükön kívül egyaránt tisz
telet övezi őket. 

Fogas Pál 

sürgős műtétnél. Ők az életet -.-------------
jelentik a reménytclen hely
zetben. levők számára. 

A véradó-mozgalomban az 
önkéntes jelentkezésieke-n, a 
p!élkátok fe-lhívásán kívül a 
szerv·e2lé&nek is fontos S2!ere
pe van. Szabó I. Zoltán m. 
főintézőre méltán mondhat
juk, hogy a munkiahely yéradó 
csoportjának a mo�tója. So
kat tesz a szervezésben. 

A gépállomás a véradó na
pokon szolgálatmentessé,iet 
b'ztosít, a munkatársak pedig 
helyettesítik egymást a mun'
kában. A sz,entes:i épit,ésj fő• 

Köszönet 
a megemlékezésert 

A miskolci vonta.tási főnök
ség szakszervezeti bizottsága a 

közelmúltbán baráti találkozót 
rendezett a sz0ciális otthon 
vasutas nyugdíjasai és család
tagjai részére. A bensőséges 
hangulatú ünnepségért és 
megemlékezésért köszönetün
ket fejezzük ki. 
(A szociális otthon MA V nyug-

díjasai) 
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25 éves a Német Demokratikus Köztársaság 
A DEUTSCHE REISBAHN 290 MILLIO TONNA ÁRUT SZALLÍTOTT AZ ELMÚLT ÉVBEN 

A faslm:ta NémetOtl"SZ:á,g le
frerését követően p. Szovjet
unió az álballa megszállt kelet
németországi t.erületeken a jal
tai és a potzidallni értekezileten 
elfogadobt megállapodásokinak 
aneg:felelóen támogat.ásba!Il ré
sresítette mindaz.okat aa. anti
t.asiszta erőket, amelyek ké
l'rek voltalk részt venini a de
mokratikus német állam meg
teremtésében. 

A:r. antifasiszta, demokrati
lrus nemreti egység m�terem
té6ából Németország Kommu
ttista Pártja vállaJ.ta a fő részt. 
Később az NKP és az NSZDP 
egyesülése révén lé-breiött Né
met Szocialista Egységpárt 
olyan nemz.eti erák:Ö2l!)Ontot 
teremtett Néme� 
eim'ely a mUlllká5osmáily hataJ
rnát te6t-esítat>te meg. A nyug,a
ti megszállási öve7let.ekiben 
sm.badon tevék1'!1Y'kedó reak
ciós erőket minoez rémü1etrt.el 
töltötte eL Az arszág keleti 
területein végbement demok
ratikus változások lá1Jtán a 

német bllll'7SOázla növelte eró
fes-ziítéseit az ország kettésm
kítá6a érdekében. 1949 &s7.án a 
nyugati hatalmak seg:Jitségével 
mega!lalrult a bon.ni kormá!lly, 
ami egyértelmű volt Német
OI"S?Jág politikai kettéosztásá
vaL 

A Német Szocia,Zisf.4 Egység
párt ezt követően Németország 
ga2ldasági, poli.tiJk.a.i egységé
nek helyireáli1ításáért, a bék.e
srerződés �. a mt1i:r
szá.lll.ó csapa,t<!lk kli.vonásáért, a 
nemzeti önáJ.l� demokrati
lms a.lapon való létrehozásáért 
szá1'1t sfikra, de kezdeményezé
se süiket fülekre talált. A Né
met Népta,n,ács és a demok;ra
tilrus koa:liídó pártjai 194.9. ok
télber 5-én. köTös ha<táxozatban 
szóli tottáik fel a N éptainácsot, 
hogy alalrul.jon át ideiglE!ll,€6 
népi kamarivá és hozz.a létre 
a N émei Demokira.tik:u& Köz
társa&ágot. Két nap múlva, 
olctóber 7 -én hivatalosan lét
rejöbt az NDK. 

A valtoz6s kézzelfogható jelei 

A drezdai sétáló u&ca baloldalt két lnter Hotel látba&ó 
(Karl-Heim Gurnich felv.) 

EIÓS?lÖr 195'5� �
t,,'émet Demokratioou,s Köztár-
s!ISág,ban. Drezdáoon, a tópá-
lyaudva,rról k1lépve, még m.i,n,
denütt romokat láttunk és :nem 
tudtuk. merre keressük a vá
rost.. Moot, 1974 s-zeptemberé
ben zyönyört1, S"llÖkákutaikikal, 
,·irá�a;k1kal, padok!klaa öve
zett, hotelekkel, lakóházak,k,a,I, 
eleg:í.ns ü:ziletek!kel keretezett 
SlétáJ.ÓllltCa vezet a várocslköz
J;>OOltba. 
. Akikor meg]Atogattu.1t a Ke
leti-tenger melletti Rostockot 
is. Kis halász.hajón járlun.k a 
Warnow-öbölben. Ma már az 
Í'i'DK-ban épült első 10 OOO 
tonnás teherhajó is múzeum. 
Ahol al<1ror még Rostock mel
lett mocsaras rét terült el, ma 
m:ir hatalmas tengeri kikö
tó. látni és a lk!ikotort, homok
kal feltöltött terület.en Rostock 
új, 20-25 erer lakosú váro6-
rés2leit épfte-1lték feL 

Ak1cor Warne-mündé!Hm, a 

� ea vnág!� 
torony á,llt, ma körelében obt 
ékeskedik a C60dálatos Neptun 
Hotel, t,eogervjzes fedett US'ZO
dáiral. és a hotiel,ben szalkszer
vereti beutaltakkal. Mmtor vi
oiná.lis vi<bt Rostooklból a t,en
g<erpanra. most gyorsvasút. 

Berlim,ben a legtöbb látn.l
va16 a Brandenburgi k,apu és 
a Hitler-bunker rom:i-ai voltak. 
Az egykori városközpontban a 
romok •kö7Jött alig éltek embe
rek. Ma. az AZ.e=nderplatzon 
a Világóra alatt, a 2000 ágyas 
B�lin S7á.llóban Japántól In
diáig és Dél-Amerikáig igaz.i 
világvárosi a =tkwi ven
dégsereg. A TV-torony 209 

méter magasban levő vendég
ló;ébe é& kilátóteraszára a 
IJYOTSliftek 1 pere alatt repí
tik fel a látogatót és a Pano
ráma-étterem 60 pere a.Zatt 
körbeforgó asztalai mellől az 
egész város - Nvuga.t-Bertin 
is - áttekinthető. 

Világv6rosi varosközpont 

87.eptember 24-én, délelóllt, tere, ahogy a tervezők meg
két héttel a negyedszázados álmodták. A sz.álló főbejárotá
jubileum. előtt, a Berlin Szál- val szemben új középületek 
ló halljában talákoztru.nk régi egész .sora. Elól az Utazási lro

ba,rátun·k.kal, Karl-Heinz Gum-
vii.ch úÍságíróval, az NDK 
ut.azási irodájának sai tófónö
k!weL Ezúttal az ő vendégei 
vol-tun.k és a,bba,n a me?;tisz
tel-teuésben rész.esültünk. hogy 
a föváxoo legszebb és leg:na
g:yobb sz.állóiábain kaptu;n,k he
lyet. 

Ut.olj:ára akkor Jártunk Ber
linb:m, amrkor ;iz ,,Alex"-en 
ezyik oldalon m� földgyalúk, 
bu1dózerek bontották a régi, 
romos épületeket, hogy helyet 
cstneilja� az újnak. Ekkor 
a tér mási1k oldalán már ott 
állt a tizenöt emeletes Peda• 
gágu.sok Háza, mellette a 
Kongresszusi Csarnok. Velü.k 
szemben pedig épülófé:·ben· 
vplt az új Centrum áruház és 
a Berlin Szálló. 

As NDK kol'MAlr'Üen felszerelt konténer-pályaudvarain gyorsan 
halad a munka 

da palotája, mögMte, a tér vé
g:ében pedig a Sajtóház. 

Sétára indul:tmk. A srept,em... 
ber végi felhós, sreles !dó 
ellenére is forgalmas a tér. 

-Hogy tets2lik a má. ,,Alex"
tlnk? - .lrerdezte bal-átun.k. 

Nem volJt szil<ksé.g a vendég 
udva.riassá.gára ahhoz, hogy a2lt 
válaszoljulk:! Csodálatx>s/ 

Mert valóoon az, akkor 
Is, ha a tágas 1Jéreli sétálva, 
vagy a TV-tOlrony Panorá
ma-étterméből, szédító ma
gasból szemléli az idegen az 
új városközpontot. Miközben 
elfogyasztottuk ebédünket és 
kortyolgiatlluk teás csésrenyi 
fekete kávénkat, óhatatlanul 
is szóba kerül a negyedszá
zad alatt megtett út, amely
nek az, amit eddig láttunk, 
csak a fejlődés külső jelei. 

A töretlen fejlődésé, amely 
sarán 25 év alatt, 1949 és 
1974 közöbt az ipari termelés 
harmíncszOTosára, a nemzeti 
jövedelem hatszorosára nőtt, 

ahol a termelékenység a me
zőgazdaságban ötswrös nö
vekedést rnutalt. Ahol ma már 
minden ötödik családnak van 
autója, minden má.sodik!Ilak 
m�pe, és a családok há
romnegy-edének TV-készüléke 
és hűtőszekrénye van. Pedig 
a megtett út ,iem vt>lt Bima. 
Az 1961 júniusáig nyitoti ber
lini határ mintegy 100 mil
liárd márka kárt okozott az 
NDK-nak, ugyanannyit, 
amennyit 1949 és 1961 között 
13 és legutóbb 3 év a1att be
ruhá.7.ásra fordítottak. 

Három év alatt több mint 
300 ezer lakás épült, egymillió 
ember, minden ötödilt csa
lád új lakásba költözött. 1973-

ban már túlhaladta a termelés 
a 200 milliárd márkát. Ma 
már az NDK is ott van az 
ENSZ-ben, több mint 100 ál
lammall V'aal dip,lomáciai kap
csola ta és a világ 10 l,egna,.. 
gyobb ipai,i á.11ama k&zlé tar
toziJk. 

T ervszerúen halad a vasút 

korszerűsítése 

Ar. NDK népgazdaságána!c 
fejlődésével arányban korsze
rűsödik a vasút is, amelyre 
évról évre nagyobb szállítási 
feladatok hárulnak:. A DR az 
elmúlt évben 290 millió ton
na árut szállított.• Ebből 50 
millió a határá.11.omáookon át 
bonyolódik le. 

A fóváros és a Vlidéki nagy
'Városok, Lipcse, Drezda, Hal
le, Magdeburg, Rostock, Karl
Marx..Sta.dt és a többi ipari 
centrum vonzáskörzetében 
ór.iási az elővárosi- és hivatás
forgalom. Csupán Drezdában 
naponta 200 ezer utas érlkezi.k 
vagy indul vonaton. Mivel 
ebben a nagy városban még 
nincs S-Bahn, beve-z.ettélk a 
ritm.illrus elővárosi forgalmart;. 
Ez azt jelenti, hogy csúcsfor
galomb8!11 15, egyébként 30 
percen.ként indítják az emele
res kocsikból álló elővárosi 
vonatokat. 

Hasonló a helyre!; más nagy
városokbain is, sőt Berlinben, 
Lipcsében, Halle-ban, Ma.gde
burgban és Rostockban még 
l}Ya.krabban közlekednek az 
S-Ba.hn &Zerelvényei. 

A vasút korszierúsödése le
mérhetó a vonó- és vontatott 

járműveken, a pá,lya,udvarokon 
és a fóvonalakon is. Az anya
gi erőket elsősorban a.zolkra a 
vonalakra, pályaudvarokra 
koncen.trálják, amelyeknek 
meghatározott srerepirlc van 
az export-import- és tranzit
forgalomban. Hogy csak egy 
példát emlísünk: 

Az NDK legnagyobb déli ha
tárállomásán, Bad Schandau
ná.l naponta 30 tranzitvona.t 
lép ki és 32 lép be. Az észak
dél,i irányú nemzebkö,z.i sze
mélyforgalom pedig teljes 
egészében itt halad át. Nem 
véletlen, hogy Bad Schanda.u 
és Drezda. között már a hatva
nas években megépítették. a 
másodiik vágányt, jövóre pedig 
csehszlovák. segítséggel meg
kezdik a vonal villamosítását, 
A:z. állomások é:s a térközök 
automatizálása folyamatban 
van. 

A tervek szerint a kö�ezó 
ötéves tervben Drezda és Ber
lin között is sor kerül a vona:t 
villamosítására. Addig vegyes 
vontatással, DieseL és góz
mózdonyokkal bonyolítják le 
a forgalmat. 

Vlsl Ferene 
Hauser Imre 

Most már úgy néz k:l az NDK 
!óvárosának legforgalmasabb Nan- aebességgel robog a Neptun-expressz Warnemünde teMí 

'1 

ÚTRAVALÓ 
A nyárban aranyló mezőkön át 
hozott haza a rohanó vonat. 
S nem láttam már a fénylő kaszákat, 
az ember-nyúvő ha;longásokat. 
Kombá.;n előtt néOY-öt kasza-rendnyí 
búza dőlt és a gépből hullt a mag 
a vonta.tó pótkocsi;ára, hullt, mint 
napfényben '11/Öngyöző zuhatag. 

S fme: itthon friss kenyérrel vártak 
vendég-asztalnál a jó rokonok. 
Panaszuk nincs; de tudom, testiZkben 
mennyi fáradtságot rakott a dolog, -
aerkentette és ha;totta őket 
e kenyér miatt, amely már élet. 
S útravalóul becsomagolnak 
re;tve, titkon eU11 kicsi bőséget. 

Fazeka11 LaJos 

OKTÓBER 31� 

A világtakarékosság napja 
A vd.Mg 1lakarékpénztár fél 

évszázaddal ezelőtt, 1924-ben 
V..i.lánóba:n tartott érteke:cletü
kön elhatározták, hogy min
den év ok,tóberének utolsó 
munkanapján megrende2lik a 
világtakarékosság napját. Ma
gyarországon is ezen a napon 
- immár tíz esztendeje - a 
sajtóban, rádióban, televizió
brun több szó esik a takaré
kosságról, a takia!'ékpénztár 
tev<ék:eny.ségéról. A takarék
pénztár, a talk.arékszöveükeze
telk és a posta ünnepi ügyfél
szolgálatot tartanak, és eren 
a napon társadalmi és tömeg
szerveretek bevonásával ÖSZ
s:regezi.k a lakooság takarékos.. 
kodásának eredményeit. 

A világtaka.rékosság nap;a, 
a fél évmázadoo nemzetközi 
és az egy évtizedes magyar 
jubileum jó alkalom arra, 
hogy számot adjunk a lakos
ság betétállományának alaku
lásáról. Ugyanakikor lehetősé
get kínál ar,ra is, ho,,ay az 
összesített adatok segítségével 
a társadalom széles rébegének 
figyelmét felhívjuk a tak:aré
kossá.g jelentóregére és hasz
nosságára. 

A múlt év hason[ó időszaká
ban a lakossági megtakarítá
sok ös&zege megközelítette a 
60 milliárd fOTintot, most el
érte a. 68 milliárdot. Az egy 
főre jutó megf/a,karftás csak
nem 6500 forint, vagyi'S 1973 
hasonló idősmkához képest 
majdnem 900 forinttal emel
kedett. Hadd említsünk meg 
még eirv jellemzó adatot: or
sz<fgtm kban jelimleg 4 millió 
800 ezer betétkönyv oa.n for
galombn.n. Ez arról tanúsko
dik. hogy a maeyar csnl�clok 
mldt-,ry!kének van takarékbe
bétkönyve. 

J: néhány adat távolról sem 
jelenti aronban azt, hogy a 
takarékosság gondolatának 
népszerűsítésére már nem 
kell további erőfeszítéseket 
tenni. Folvamatos fel�dat ez, 
hisren például évtől évre 

emelkedik az olyan fiatruokl 
száma, akik először lépnek 
munkába, vagy az olyan ház
tartásbeli nők száma, akik a 
kereső tevékenységet folyta
tók soraiba lépnek, s lehetősé
gük nyíliik arra, hogy takaré
koskodjanak. Folyamatos fel
adatról van rehát szó, amely
hez a világtaka.rékossági nap 
jó lehetőséget bizt06it. 

A világtaka.rékossági nap jó 
alka.lom arra is, hogy egyéni 
számvetést készítsünk ga.zdál
kodásunkról. Ennek alapján 
kiderül, hogy a rendelkezésre 
á1ló jövedelemből hogyan 
élünk, hogyan gazdálkodunk, 
mennyit gyarapodtunk egy év 
alatt. S ha rájövünk arra, 
hogy nem a „tervelóirányzat" 
szerint alakult a családi gaz
dálkodás, még mindig van le
hetőség egy újabb előirányzat 
készítésére. Teljesítésének leg
főbb feltétele: a takarékos, 
beosztó életmód, a.mely egyet 
;elent az anyagi biztonsággal. 
és a. jobb életkörülményekkel. 
Az egyéni és családi tervek 
valóra váltásához kitartó és 
rendszeres takarékosságra van 
szükség. 

Az Országos Takarékpénz
tár a legkülönbözőbb betétel
helyezési formákat kínálja 
fiatalnak és idősnek egyaránt. 
Vonatkozik ez elsősorban a 
kamatozó, a nyeremény- vagy 
a gépkocsinyeremény-betét
könyvekre, vagy akár a 14-30 
évesek takarékossági formájá
ra: a.z ifjúsági to.karékbetétre. 
Ezenkívül igen sokrétű hite
lezési tevékenységet is folytat. 
Saját otthon megteremtéséhez 
segíti kölcsönnel azokat, akik 
a szüksésres készoénzt ta'karé
kosság útján előteremtik. De 
igen sokan veszik igénybe az 
áruvásárlásra és egyéb célok
ra rendszeresített kölcsönö
ket is. 

Az ez évi jubileumi v:ilágta..: 
karékossági napon mindenki
nek érdemes el,itondolkodnia a 
takarékoskodásról. 

[�] 
A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 

· FELHÍVÁSAI 
lgazgatósógunk kOlönbazó szolgálati helyein becsületesen 
helytálló dolgozóink előij is ismeretes az egyes munkakö
rökben meglevó létszámhiány, amely miatt sokszor többlet• 
feladatokat kell vállalniok és egyes munkakörökben a köte• 
lezó munkaidőnél többet kell teljesiteniök. 
A munkaerő-utánpótlásban, a meglevő létszómhióny enyhf. 
Jésében nagyon sokat segíthetnek vasutas dolgozóink azzal 
hogyha lakóhelyükön Ismerőseik között megfelelő propogan: 
dát fejtenek ki. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségi, Illetve ez általános Iskola 8 osztályát elvégzett 
18-40 év közötti férfiakat: 

kocsirendezónek. 
saru kezelőnek, 
váltó- és felzőberendezés kezelőnek, 
vonotfékezőnek. 
női dolgoz6kot: 
forgalmi szolgálattevőnek. 
személypénztórosnok, 
Jegyvizsgólónok. 

A budapesti pólyaudvorokon, elsősorban · BudaRest-Ferenc• 
város es Rákosrendező 611om6son kiemelt bérezést korszerú 
munk6sszóll6st biztosítunk. 
Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barótolt, Ismerő
seit bórmely budapesti, illetve lakhelyéhez legközelebb es6 
óllomósan. 
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Hét járműjavító üzem 

honvédelmi vetélkedője Debrecenben 
A debreceni járműjavító 

üzem Kerekes András vezette 
tűzikovács brigádja 1973-ban 
honvédelmi vetélkedőre hívta 
az üzem többi szocialista bri
gádjait. Felhívásukra nyolc
százan jelentkeztek. A szerve
zők akkor határozták el, hogy 
a versenyfelhívást eljuttatják 
az ország többi járműjavító 
üzeméhez is. A szocialista bri
gádok csatlakoztak a verseny
hez, és sorra rendezték meg 
üzemeikben a vetélkedőket, 
amelyeken összesen nyolcezer 
brigádtag vett részt. Az üze
mek közötti versenyt 
amelyre az előző vetélkedők 
legjobbjai nevezhettek 
,zeptember 28-án rendezték 
meg a debreceni járműjavító
ban. A nemes honvédelmi ve
télkedőt pártunk közelgő XI. 
kongresszusa, valamint Debre
cen felszabadulásának 30. év
fordulója és a fegyveres erők 
napjának tiszteletére szervez
ték. 

A versenyen hét járműjavító 
fizem egy nói, egy férficsapat
tal, továbbá egy férfi egyéni 
versenyzővel vett részt. Az 
MHSZ aktivistái gondos mun
kával készültek a nagy küz

A szellemi vetélkedó · résztvevói a járműjavító 
kultúrtermében 

A férfi egyéni kúzdelemben 
1. Hajkó János (Miskolci jár
műjavító), 2. Pcmgor Tibor 
\Debreceni jérműjavító, 3. Ko
vács • János (Landler járműja
vító). 

A díjakat a zsüri elnöke, 

Nagy János, a város MHSZ
titkára, a debreceni járműja
vító üzem vándorserlegét pe
dig Kálmán Mihály, az üzem 
pártbizot:ságánal< a titkára 
adta át. 

Vértesi Lajos 

delemre, biztosították a ver- ----------------------------
senyzés feltételeit. Az izgal
mas vetélkedő nagyszámú kö
zönség előtt kezdődött a DVSC 
lőterén, ahol a résztvevők lö
vészetben és ügyességi szá
mokban versengtek. A techni
kai számok után az üzem mű
velődési házában került sor a 
szellemi vetélkedőre. amit Hu
si József, a művelődési ház 

A FEGYVERES ERŐK NAPJÁN 

Kitüntetések, elismerések kiemelkedő honvédelmi munkáért 

igazgatója vezetett. 
A férfi csapatverseny első 

helyezettje a szolnoJ.i jármű
javító, második a miskolci jár
műjavító, harmadik pedig a 
debreceni járműjavító lett. A 
nói csapatok közül első helyen 
a debreceni járműjavító vég
zett, második a miskolci, har
madik a szolnoki járműjavító. 

A szegedi iga ziga tós.á g 
MHSZ-szerve:rete, a mtm:kás
örség, a katonai szállítási és 
szervezési osztály, a 4. sz. ka
tonai szállítási igazgatóság kö
zös rendezésében s.zieptember 
28-án Szegeden, a MAV Pe
tőfi Sándor Múvelódési Ház
ban emlékeztek meg a fegy
veres erők napjáról. 

Az ünnepséget Remes Jenó, 
a-z; igazgatóság MHSZ Tarta
lékos Tisztli. Klubjánlaik tit.kára 

nyitotta m�g, majd Annus 
István, az igazgatóság munka
ügyi és szociális e]Mtási osz_ 
tályának vezetője mondott ün
nepi beszédet. Megemlékezé
sében méltatta a fegy,.reres 
erők napjának jelentőségét, az 
üzemi honvédelmi munka fon
tosságát. 

Az ünnepi bes7...éd után ki
tüntetések, előléptetések és ju
talmak átadására került sor. 
A „Honvédelmi trdemérem" 
20 éves fokozatával tüntették 

---------------------------i ki Horváth Józsefné felügye

NAGYKANI ZSA � 

. ói·egliúk Jaóúorúgó-mérkótése 
a magJar-román _sportbarátsá/ jegyeöen 

A Zalaegerszegi TE vendé
geként szeptember második 
felében néhány napig hazánk
ban tartózkodott egy erdélyi 
sportküldöttség, amely Nagy
kanizsára is e1látogatott és 
barátságos la bdarúgó-mérkő
zésen vett részt, a vasutasok 
Ady Endre úti sporttelepén. 

A munka.idő alatt kezdődött 
találkozón ugyan gyér volt az 
érdeklődés, a zöld gyepen 
azonban ez mit sem zavarta 
aooka t a lelkes öregti úka t, 
akik öss:remérték tudásukat. 
_ A végig sportszerű, baráti 
?égk:örú találkozón élvezetes 

küzde� folyt. A kétSZJe!" is 
vezető kanizsai vasutas „öre
gek" ellen a vendégek rászol
gáltak a 2:2 arám.yú döntet
lenre. 

A mé.rkó2Jés után az Utas
ellátó étteremben, a fehérasz
tal mellett tovább szövődtek 
a bm-áti szálak. A vendégek 
sportzás�ókke:l és jelvények
kel lepték meg Jakabfi Jó
zsef csapatvezető „legénysé
gét", sőt a kanizsiak:at jövő 
évi székelyudvarhelyi kirán
dulásra és visszavágó mér
kő:lJésre hívták meg. 

Tihanyi István 

lőt, B&késcsaba állomás, 15  
éves fokozatával Tóth M. Ti
bor tanácsost, Kiskunhalas 
állomás, 10 éves fokozatával 
Krisch Vilmos főfelügyelőt, 
dr. Simándi István tanácsost 
a MAV Igaz.gatóság és 1\láté 
György főtanácsost, a srege
di MAV Nevelőotthon dolgo
zóját. A „Kiváló MHSZ l\fun
káért" kitüntetés bronz foko
za tát nyújtották át Bálint 
Dezsőnek és Hoffmann Lász
lónak. 

* 
A fegyveres erők napja al-

kalmából Hatvanban, Kovács 
Kálmán állomésfőnöknek több 
éves kimaf!:asló honvédelmi 
tevé't<enységéért a Magyar 
Honvédelmi Szövetség a „Ki
váló MHSZ-munkáért" érem 
arany fokozata kitünteté t ado
mányozta. A megtisztelő elis
merést Szabó Sándor, a város 
MHSZ-titkára adta át. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Vfzszlntes : L A vállalati mun- nészünknek· 1s családi neve. 30. 

kailgyl döntöbizottsó.gok munká- Keret nagyobblk fele. 31. Hang
jának összehangolására, eJlen6rzé- talanul sír. 32. Piros németül. 33. 
sére alakuló szervek. 13. Becé-zett Török méltóság. 35. · Vita közepe. 
női név. 14. Időtartam, haladék 36. ókor! nép. 37. 0 hlszl. 38. Kö
(laUn). 1!>. A Bakony egyik cstl� töszó. 40. Bemutatóra szóló köte
csa. 16. Találja. 18. Ha pofon Ut1. lezvény. 42. Nem ezt. 43. Eneklő 
ezen üti. 19. I-;kola. iskolás nyel- hang. 44. Vissza: termés. f6. Fon
ven. 20. Fekete törökül. 21. Köz- dorlattal rébeszéli. 47. A vtzsztn
ponti Ellenőrző Bizottság. 22. Bor- tes 44. fordítottja. 48. Borsod me
sod megyei település. 23. Férfi gyei község. 50. Rosszabb az ln
név. 2s. Aruselejt vagy veszteség. tőnél. 51. Se égen, se földön. 52. 
�7. Kuba! államférfi. 23. Két sz!- Téli csapadek, névelővel. 54. Bás-

tya az egri várban. 55. A Duna 
mellékfolyója. MUnchenen ke
resztül folyik. 56. Hires lóverseny. 
58. Ojság, 59. F. e. c. so. A spa
nyol kommunista párt elnöke 
(fon.). 62. Régl súlymérték. 

Filggőleges: 1. Római 1049. 2. 
Választók nevében választ. 3. 
Isztambul egyik városrésze. t. 
Kimondott beta. 5. Após, régiesen. 
6. Ritka férfinév. 7. . . .  Paolo 
(1397-1475) olasz festő. ötvös. 8. 

E-vel a végén görög mitológ!aJ 
alak. 9, IV. Béla ,!Ital letelepített 
nép. 10. Német elöljáró szó. 11. 
Tá,•csö szemlenl'!séj�. 12. .. . .  
Galileo, olasz természettudós. 17. 
Tejtermék. 19. Lapos. 23. A v�s„ 
11ton októberben fii össze. 24. Ré
gi, nemes veretü. 25. Hátsó-indiai 
folyó. 28. Energiát moz�ási ener
giává átalaldtó ' gép. 29. BQvöli. 32. 
Fogoly. 3�. Női hang. 39. Román 
államférfi. 41. A Föld legnagyobb 
sivatagja. 43. . . .  Charles (1845-
1922) Nobel-díjas francia orvos. 
45. Történelmi helység Baranya 
megyében (ék. lllány). 47, K1köt6-
város az USA·ban. 49. Görög 
törzs. 50. . . .  abllitálnl, becs!lletét 
vtsszaadnl. 52. Erre épül a felépít
mény. 53. Visszarű.l?ó ! 56. Bia be
tOJ keverve. 57, Hírlapban „ol
va�ható". 60. Határrag. 61. Ital 
páratlan betGi. 63. Azonos bet(Uc'. 

Beküldendő: 11!.zsztntes 1 és 
függ6Jeges 23. Bck!lldésl határld6: 
1974. november 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A ta„ság véleményét. 
javaslatát eljuttatni a vezető 
szervekhez. 

Egy-egv könyvet nyertek n 
1974. évi 18. számunkban megje
lent keresztrejtvény helves meg4 

f-eJtéséért :  Falucc;ka1 Benjamin 
8500 Pápa, állomás. Kováts Judit: 
8192 Hajmásk�r Dózsa u. 9. Ladá
nyi Károly, 3292 Adács, József 
Attila u. 12. K:llmán László 26R3 
Acc:::a &llomás. S7�nt6 1<;rzsébe1' 
8380 Hévíz, Honvéd u. H. 

Debreceni pélJa 

Anyagilag Ís segítik 

a sokgyermekes �saládokat 

A Vasutasok Szakszervezete 
Debrecenj Területi Bizottsága 
nőbizottságániak ,kezdeménye
zésére egyetértésben az 
igazgatóság vezetőjével - a 
központi támogatáson kívül 
anyagi segítségben részesítet
ték a nagy családos sz.ülőket, 
hogy ily módon járuljanak 
hozzá a gyermekek tansz.erei
n e'c költségeihez. 

Az igazgatóság tanácster
mében sreptember 19-én ren
dezett ünneosé_gen megjelent 
Volosinovszki János, a terüle-

ti bizottság titklára és Békési 
Rezsó, az igazgatóság helyet
tes vezetője. Vo!osínovszki Já
nos kedves szavakkal méltat
ta a sokgyermekes édesanyák 
fáradságos munkáját, majd 22 
nyolc vagy annál többgyer
mekes családanya részére sze
mélyenként 800 forintot 
összesen 70 OOO Ft-ot adtak át. 

A szülök nevében Isi Gyu
láné 14 gyermekes családanya 
mondott köszönetet a segítség
ért. 

Elveszett a pénztárca, 
megtalálta a jegyvizsgáló 

Esztergomból Lábatlan-alsó
ra utazott szeptember 18-án a 
3534-,-es számú vonattal Göb
jös Miklósné, szolnoki lakos, 
aki csak má�nap vette észre, 
hogy pénztárcáját és benne az 
arany n;-aklán�ot a vonaton 
felejtette. Azonnal Esztergom 

A szerkesztóség üzeni 
Vértesi Lajos, Halmos Sándor 

Debrecen ; Pál Istvan, Uglyal Sán
dor, Kisvárdai János, SepsJ Gyu
la Miskolc ; Szücs Ferenc Hat
"an ; Tóth Tibor Kisl<.unhalas : 
Sziládi Sándor Szeged ; Szuromi 
Istvánné Oroszlány �  Szqbó László 
Dabas : Pacz J ózse:t Cunic1 ; Kis
várdai István Nyiregyháza ; Szent
ivdnyt Lajos Sajószentpéter ; Csó
sza István Bp. Nyugati pu. ; Er
dei László Mátészalka: leveleiket 
Jap\tnk anyagához felhasználjuk. 

Aran�•os Gyuláné Püspökladány; 
Petrik László Hóctmezóvó.sárhely ; 
Botka István Sárbogárd: Fülöp 
Arpáct Záhony ; Rajz Andor Bp. ; 
Drotárcsik Agostonné Nyíregy
háza ; Markos József Zalaeger
szeg ; Káldi Zoltán Somogyszob ; 
özv. Pálla Ferencné Fenűszent
m1kl6s ; Szilcs Ferenc Hatvan : 
Szabados Gábor Bp. FerencvárC\c; : 
leveleiket illetékes helyre továb
bítoltuk. 

A Hivalalos lapból 
A Hivatalos Lai:,ból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink. 
figyelmébe aJánlJuk a következő
ket. 

A 3,. ozlimból: 111201/1974. Egyen
és munkaruhák fogyaszt ">J (kts
kereskedeJmi) árának módosJtása. 

A 40. sz�mból : Sor- és tartalé
ka.:. katonákra vonatkozó munka
ügyi jogszabályok Jegyzéke. 

Jelentkezési felhívás a Marx Ká
roly Közga7daságtudományi Egye
tem Közgazdasági Továbbképzó 
Intézetének 1975. év január hóban 
induló szakközgazdá:il.:képzésre, 

Lakáscsere 

- K.lskuntélegyházl 2 szoba kom
fortos, loggtás, gázfűtéses, taná
csi kezelésu (volt MA v szolgálati) 
lakásomat elcserélném szegedi ha
sonlóra. Clm : Nagy József 6100 

Kiskunfélegyháza. Fürst Sándor 
u. 11. A/13. 

- Egy szoba komfortos, állo
másépületben levő szolgálati la
kásomat elcserélném kisebb mé
retű, lehetőleg belterületen, eme
leti komfortos lakásra. Cím : Sche
tiner Jólán, 1 133 Budapest, XIII .• , 
Esztergomi űt 26-28. 

- Elcserélném Ullő állomás fel
vételi épületében 1ev«5 2 szoba, 
félkomfortos, 1. emeleti szolgálati 
lakásomat Nagy-Budapest terü
letén hasonló tanácsi vagy szol
gá latl lakásra. 11:rdeklódnl a hely
színen vag,1 Erdélyt János ny. 
íe!Ugyeló cimén levélben lebet. 

állomásra utazott, és ott nagy 
örömére vwszakapta értékeit. 
Dicséret i1let:i ezért a vonaton 
szolgá1altot teljesítő Bucolits 
István jegyvizsgálót, mert a 
pénztárcát, talált tárgyként ő 
adta 1e az állomáson.  

Nyugdíjas búcsúztató 

Dabason 

Kedves ünnepséget rendez
tek a közelmúltban Dabason, a 
terézvárosi pályafenntartási 
főnökség XI-es pályamesteri 
szakaszának dolgozói. Három 
munkatársukat : Szórád Péter 
előmunkást, Zsídi György so
rompóőrt és id. Szabó István 
pályamunkást búcsúztatták 
nyugdíjba vonulásuk alkal
mából. A XI. pályamesteri 
szakasz kollektívája nevében 
Walter Jenő főpályamester kö
szönte meg az idős vasutasok 
példamutató, több évtizedes 
munkáját. 

Névadó ünnepség 

Szeptember 22-én Lököshá
zán, a tanács qísztermében 
tartották a curtici közös ha
tárállomáson szolgá1atot telje
sítő Kotrocó Gergely kereske
delmi dogozó Zoltán nevú fiá
nak névadó ünnepségét, ame
lyen megjelentek és átadták 
ajándékukat az állomás Kos
suth szocialista brgiádjának a 
tagjai is. 

IIIAGYA.a VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a azerkesztO blzottllág 

Főszerkesztő: GUiyás ,ános 
Felelős szerkesztő: V!SI Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 BoeSt, VL. Benczdr a. CL. 

Telefon várost 229-ffl 
Ozeml 19-TI 

Kiadja j!II terjeszti 
a Népszav{l Lapl<Jadó Vállalat 

1964 Budapes� vn.. Rákóczi dt 54. 
Telefon :  224-•19 

Felelő@ kiadó: Gábor Márton 
a Népszav• t:,apldad6 Vállalat 

lgazgat6Ja 
CSekkszámlaszámunkc 

MNB 216-ll 1158 

Szikra Lapnyomda 

VASUTAS CSALÁDTAGOK FIGYELEM! 

- Vetélkedó a felszabadulá
si vándorserlegért. A szegedi 
igazgatóság KISZ-bizottsága 
felszabadulásunk 30. évfordu
lója tiszteletére vetélkedősoro
zatot hirdetett a KISZ-alap
szervezetek részére a felsza
badulási vándorserlegért. A 
vetélkedő első két fordulójá
ból az igazgatóság KISZ-alap
szervezete került ki győztesen. 

MÁV-Volán brigádok 
közös kirándulása. Balassa
gyarmat állomás és a Volán 2, 
számú balassagyarmati üzem
egységének szocialista brigád
jai a közelmúltban autóbusz
kiránduláson vettek részt. Az 
egvnapos program során . a 
résztvevők Visegrád, Nagyma
ros és Esztergom nevezetessé
geit tekintették meg. 

-Magyar vasutasok Kassán 
és Losoncon. A hatvani vasúti 
csomópont társadalmi és gaz
dasági vezetőinek öttagú dele
gációja is részt vett a szeptem
ber második felében Kassán 
tartott csehszlovák vasutasna
pi ünnepségeken. A háromna
pos program keretében közös 
brigádértekezletre is sor ke
rült. A losonci ünnepségeken a 
balassagyarmati csomópont 
küldöttsége képviseltette ma
gát. 

- Brigádértekezlet. Kiste
renye állomás Április 4 szocia
lista brigádja brigádértekezle
ten értékelte a kongresszusi 
munkaverseny eddigi eredmé
nyeit. köszön tötlék Petre Jó
zsefet, az állomás szakszerve
zeti bizottságának titkárát -
egykori brigádtagjukat - ab
ból az alkalomból. hogy 36 évi 
vasúti szolgálat után nyugdíj
ba vonul. 

- Szellemi vetélkedő. Ba
lassagyarmaton, a város üze
mei vállalatai és intézményei 
szo�ialista brigádjainak részé
re szellemi vetélkedősorozatot 
rendeznek. A döntőn Balassa
gyarmat állomás Landler Jenő 
szocialista brigádjának öttag'.Í 
c;sapata nyerte el az els? díja_t, 
a vele járó hatezer formt va
sárlási utalvánnyal. A csapat 
bejutott a területi döntőbe is. 
amelyet Salgótarjánban ren
deznek meg. 

- Véradás. A miskolci von
tatási főnökség Vöröskereszt 
mintaszervezete az elmúlt hó
napokban négynapos önkéntes 
véradást szervezett, amelyen 
624 dolgozó összesen 210 liter 
vért adott térítésmen lesen: 

- Kommunista vasárnap. 
Oroszlány állomás Gagarin 
szocialista brigádja az elmúlt 
hónapban kommunista vasár
nap keretében harminc nyi-
tott teherkocsit javított 
meg. Ezzel nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
vasárnap három műszakban 
rakodó bányakocsi-szűkségle• 
tét az állomás biztosítani tud
ta. 

Az Utasellátó Vállalat lelvétlil hiláel: 
1 .  Mozgószolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezókocsi-felszolgáló, szakács, kézilány, 
hálókocsi-kalauz, segédmunkás és tisztviselő munkakörökre. 
Jelentkezés : Utasellátó Válla lat Bp. V., Veres Pálné u. 26. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságánál : 
Állandó munkára gépkocsivezető és rakodó-, szállítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavilonjainkba (édesipari, trafikáru, h írlap, 
bizsutériák) kezelőket. Átlagjövedelem :  1 500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetőt és eladókat. 
Továbbá felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, felíró, konyhalány, 
takarítónő, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerókre 
(lehet nyugdíjas is). 
Valamennyi munkakörben a munkaidó heti 44 óra. 
Bérezés kollektív szerződés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka- és védőruhaellátást biztosítunk. 
Jelentkezés : Utasellátó Vá l lalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., .Kálmán Imre u. 14. 
Naponta délelőtt 9-12  óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  3 14-933, 3 10-770, mellék : 4. 

3. Cukrászüzemében : 
Budapest VI., Lázár u. 1. sz. alatt azonnali felvételre keres 
kézilányokat és takarítónőket. Jelentkezés: a helyszínen 8- 16 óráig. 



A vasút vezetése példa01utató 
helytállást vár a fiataloktól 

URBÁN LAJOS VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLOJA AZ ORSZÁGOS 

VASUTAS IFJÚSÁGl•PARLAMENTEN 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Október 25-én, tíz óra harminc perckor, lapunk zártakor nyitották meg a vasutas 
fiatalok országos parlamentjének másfél napos tanácskozását az építők szakszervezete 
székházának kongresszusi termében. A parlamenten 284 küldött és 218 meghívott vett 
részt. 

XXIII. 2VFOLY AM, 21. SZ.AM ARA: 50 FILLísR 

Október 

forradalmi útmutatása 

S zázadunk kétségkívül legjelentósebb történelmi esemé
nye a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Az orosz 
proletariátus győzelme az emberiség történetének leg-

fényesebb diadala Bebizonyították, hogy a forradalmi mun
kásosztály sikerrel küzdhet az imperialista háború ellen, azt 
polgárháborúvá, forradalmi háborúvá változtathatja. Megmu
tatták, hogy lehetséges a forradalom győzelme kezdetben egy 
országban is. 

57 év alatt átalakult a világ arculata. Új eróviszonyok ke
letkeztek. A szocialista országok a Föld területének 26 százalé
kára terjednek ki, s hattiraik között él a világ lakosságának 
több mint 35 százaléka. Leáldozott a gyarmatbirodalmak kor
szaka. Nincs messze az idő, amikor a félévszázada még a leg
kilátástalanabb elnyomás alatt éló nemzetek utolsó képviselői 
is ·E!'lnyerik függetlenségüket. 

A félévszázad történelmi meghatározója visszavezethetó 
1917 októberére. Az Októberi Forradalom gyökeres fordulatot 
jelentett az emberiség történetében. Megnyitotta a proletár
forradalmak és a gyarmati forradalmak korszakát. Olyan sú
lyos csapást mért a kapitalizmus világrendszerére, hogy alap
jaiban megrendítette azt. Létrejött a forradalmak nemzetközi 
bázisa, amely létének első pillanatától kezdve a szocializmu
sért, a haladásért, a nemzeti felszabadulásért, a függetlensé
•gért, és a békéért küzdő erók legfőbb támasz11{ segítője. 

D ek:�tum a bék�r!31! Ez volt �z újdons�lt. hatal?m e!só 
kialtványa a v1laghoz. J;:s a beke azóta ,s a szovJet kül
politika alapelve. Ez az a szó, amely ma is minden ha-

ladó ember leghőbb vágyát jelenti szerte a világon. 
Október óta már több ízben forgott veszélyben a világ bé

kéje. A második világháború a legnagyobb áldozatot éppen a 
Szovjetunió népeitől követelte. De a szovjet nép leküzdötte a 
két világháború okozta szörnyű Tombolást és pusztítást. Nem
csak a társadalmi haladásban tett szert élenjáró szerepre, ha
n.em a gazdasági fejlődés üteme, a tudományos haladás tekin
tetében is. Az emberi viszonyoknak, a társadalmi kapcsolatok
nak minden korábbitól gyökeresen új formáját alakította ki, 
létrehozva a kizsáK.111ányolástól mentes, a társadalmi tulajdo
non és elvtársi együttmúködésen alapuló szocialista viszo
nyokat. 

A szocializmus és a kommunizmus építése során szerzett 
gazdag, a gyakorlat próbáján igazolt tapasztalataival tovább
fejlesztette a forradalmi elméletet, amellyel minden nép szá
mára megkönnyíti az utat saját felszabadulásához, új életének 
formálásához. 

A szovjet példa gyakorlati ereje tette a szocialista eszmét 
korunk legnépszerűbb eszméjévé. Október változatlanul kor
szerű tanulsága az a lenini stratégia és taktika, amelyet 1917 
február és október közötti történelmi szakasz során alkalmaz
tak az orosz forradalmárok. A bolsevikok mindig az adott hely
zethez és erőviszonyokhoz, az ellenség és a szövetségesek ma
gatartásához mérték taktikájukat. A forradalom lenini takti
kájának legfőbb tényezője: együtt lépni a való élettel. Ez a té
tel ma is áll, napjainkban is helyes. 

A
bból a lenini tanításból, hogy a szocialista forradalom 

nem győzhet egyszerre az egész világon, hanem csak 
egy vagy egynéhány országban, következett, hogy a szo-

cialista forradalom szakaszos fejlődésével kell számolni. A szo
cialista forradalom felfelé ívelését, egyik-másik országban való 
győzelmét a forradalom apálya követheti, amely nem teszi le
hetővé az újabb rohamokat a kapitalizmus ellen. Ezt az idő
szakot erőgyűjtésre, újabb győzelmek előkészítésére lehet és 
kell felhasználnL 

Abból, hogy a szocialista forradalom először csak egy or
szágban győzedelmeskedett, hogy a szocialista forradalom sza
kaszosan fejlődik, következik, hogy a szocialista államoknak a 
kapitalista országokkal való békés egymás mellett élés hosszú 
korszakára kell berendezkedni, annak minden,, következményé
vel együtt. 

Napjainkban sokan beszélnek a forradalmi folyamatok 
stagnálásáról. Ebből kiindulva hajlamosak helytállónak elfo
gadni a forradalmi folyamatok végleges megrekedéséről szóló 
eszmefuttatásokat is. Pedig ha valaki a forradalmi folyamatok 
mozgását és eredményeit hosszabb távon vizsgálja, feltétlenül 
erra a következtetésre kell jutnia, hogy a forradalom ügye -
ha más formában és módon is, mint korábban - feltartóztat
hatatlanul halad előre. Korunkban három nagy forradalmi eró 
van, mely egymást segítve és kiegészítve fejlődik, s a sikerek 
újabb és újabb állomásaira jut el: a szocialista világrendszer, a 
nemzetközi munkásosztály és a nemzeti felszabadító moz
galom. 

A három nagy forradalmi erő együttes harcának eredmé
nyeként a világon olyan új helyzet kezd kialakulni, melyre a 
szocializmus, a haladás híveinek nagy figyelmet kell fordíta
niuk. Az új helyzet azt jelzi, hogy elérkeztünk a forradalmi 
folyamatok fejlődésének olyan állomásához, amikor a meny
nyiségl eredmények minőségbe csapnak át, amikor az orszá
gok egész sora lép a szocialista fejlődés útjára, vagy teremti 
meg a későbbi .5zocialista átalakulás feltételeit. 

S enki sem állíthatja, hogy a kedvező nemzetközi fejlő
désben kizárt a megtorpanás, a visszaesés. Ez ébersé
get, határozottságot követel a forradal,Pm eróitől, hogy 

idejében leleplezhessenek és visszautasíthassanak minden 
olyan kísérletet, amely a hidegháború időszakába akarja visz
szarángatni a világot. 

57 év alatt a forradalmi folyamat óriási utat tett meg. Si
kerei vitathatatlanul bizonyítják: az Októberi Forradalom esz
méi ma is elevenen élnek, és nap mtnt nap testet öltenek a 
gyakorlatban. Nincs olyan erő, amely megford(thatná az e .vi
lágtörténelmi eseménnyel elindított forradalmi folyamatokat. 

19'74. NOVEMBER L 

Dunakeszi járműjavító: 

Háromszintes 

munkásszálló 

A dunakeszi járműjavítóban 
október 21-én. ünnepélyes kül
sőségek között került sor az 
újonnan épült munkásszálló 
átadására. A bensőséges ün
nepségen az építőket az ü;,em 
dolgozóit. veretóiot és a meg
hívott vendégeket Révay Sán
dM, a járműjavító szalkszer
vezeti blwttságána;k titkár.a 
üdvözölte. majd KaTdos Tibo , 
a 10. szakOS'Ztály vezetője 
mondott beszédet. A 13 milllió 
forintot meghaladó kölotséggel 
épült, háromszintes munkás
szálló kényelmes, mill'lden 
igényt kielégítő berendezései
vel, kulturális lehetóségeivel, 
jelentősen eléisegítl az ot,t el
helyezet,t iparl tanulók s-z.ín
vonalas ellátottságát. 

Az új intézményben 42, 
egyenilrent 4 ágyas szoba. két 
beteg87)0ba, a földsziillten klub
szoba, emeletenként zuhainyo-, 
zó, mosdó éS televízi6val fel
szerel,t társalgó á.l,l 178 lakójá
naik rendelke-ziésére. 

Az ünnepség végén a Jál!"
műjavító 6'Zllkmllll'ká6-ut.án
pótlásában jelent& szerepet 
játszó létalf1mérl) felépíté
sében kiemelkedő mun
kát végzett dolgo:&ókna'k KaT
d,os Tibor IS2lakosztályvezető 
pénzjutalmat, Bakó Károly 
üzemigazgató Kiváló dolgozó 
kitüntetéseket adott át. 

Szőnyi Lajos 

A vaootas fiatalok országos parlamentjét Szücs Zolttin. vezérigazgató-helyettes nyi
totta meg és üdvözölte a tanácskozás valamennyi részvevójét. Az elnökségben foglalt 
helyet többek között Urbán Lajos, a MAV vezérigazgatója, MolnáT György. a vasutas
szakszervezet titkára. Gábor Zoltán, a KPM pártbizottságának titkára, Ritter Attila, a 
KiSZ Központi Bizottság munkatársa; dr. Révész Péter, az Allami Ifjúsági Bizottság 
szakreferense, Kiss László, a KISZ KB intéző bizottságának vezetóje, KummeT István, 
a Vasúti Főosztály pártbizottságának képviselője, Ktipolnai György, .a VI. kerületi 
KISZ-biwttság titkára. 

Szúcs Zoltán vezérigazga
tó-helyettes megnyitója után 
vörös nyakkendős úttörővas
utasok virágcsokrokkal kö
szöntötték a parlament el-
nökségében helyet foglalt 
vendégeket. Utána U,-bán 
Lajos, a MA V vezérigazgató
ja tartotta meg beszámoló
ját az ifjúságpolitikai fel
adatok végrehajtásáról. 

- A Magyar Allamvasutak 
vezetése - társadalmi szer
vezeteinkkel együtt - nagy 
jelentöségil eseménynek tart
ja, hogy a vasutas fiatalok 
legjobbjaival, közöttük a 

GYSEV, az Utaselltitó, a Fa
anyagvédelmi és Fatelítő 
Vállalat fiataljaival ilyen fó
rum keTetében találkozhat -
kezdte beszédét. - A vas
utas fiatalok első országos 
parlamentje olyan időszakban 
ülésezik, arni,kor a feladat.ok, 
a problémák, a lehetőségek 
és a követelmények mind
egyikében csúcsforgalom van 
a vasútnál. Éppen ezért azt 

rendkívüli intézkedéseket kö
vetel, különösen font.os, hogy 
a vasút tovább fokozza tel
jesítményeit. úgy gondolom 
tehát, hogy van mlTől ta
nácskoznunk, és ha jól hasz
náljuk ki a parlament lehe
tőségeit, feltétlenül ered
ményre jutunk problémáink, 
gondjaink megoldásában, és 
lehetőségeink még jobb ki
használásában. 

Ha érdemi vonatkozásban 
értékeljük a megtartott par
lamenteket, általánosságban 
véve valamennyi elérte kitű
zött célját még akkor is, ha 
egyes szolgálati helyeinken 
adódtak problémák a szerve
zést, a megjelenést és az ak
tivitást illetően. örvendetes 
visz.ont az, hogy a nagyobb 
szolgálati helyeken, csomó
pontokon, a vállalatoknál -
különösen az Utasellátónál 
-, ahol a fiatalok létszáma 
és aránya is nagyobb, szin
te minden paTlamentet jónak 
éTtékelünk. Hasonlóan jól 

bonyolódtak le a vasútigaz
gatósá� parlamentek is, mert 
azokat · a tárgyilagosság, a 
helyzet reális elemzése, a jo
gok és kötelességek helyes 

értelmezése jellemezte. Ezen 
túlmenően megfogalmazásra 
kerültek azok a további fel
adatok, amelyek a munkáli: 
színvonalasabb végrehajtását 
biztooí tják. 

A parlamentek ereru,n�-
nyességét bizonyítja az 1s, 
hogy a felmerült problémák 
döntő részét helyileg meg 
lehetett, vagy meg lehet ol
dani. A fiatalok nagy fele• 
lösséggel foglalkoztak a vas
út helyzetével, a konkrét 
helyi feladatokkal. A mun
ka- és üzemszervezés prob
lémái szinte minden parla
meniten a fő kérdések között 
szerepeltek. A szociális hely
zet javítása, a lakáskérdés. 
az oktatás színvonalának· fo
kozása ugyancsak valameny-

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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től, hogy megfelelóen érté-
kelje a több mint három év 
óta szervezett keretek között 
folyó ifjúságpolitikai mun
kát. A parlament állásfogla
lása, az itt elhangzott észre
vételek, javaslatok a jövőre 
nézve meghatározói lehetnek 
az Ifjúságpolitikai feladatok 
kialakításának. Ezeken túl
menően gazdaság! feladataink 
végrehajtásának problémáival 
és a jelenlegi szállítási hely
zet értékelésével is foglalkoz.. 
ni kívánunk. 

Ebben a nehéz hely-z.etben, 
amiikor a népgazdaság szállí
tási igényeinek kielégítése 

A negyedik negyedévre 

Negyvenhárommillió forint 
külön jutalom 

Népgaroaságu.nik fejlődése, 
valamint a nemzetközi keres
kedelmi kapcsolatok javulása 
folytán a tranzitforga:lom 
nagy méretű növekedése kö
vetkeztében a vasúton szá:lili
taindó áru'k mennyisé)l:e évről 

évre emelkedik. Az 1974. évl 
fe1adatok.a,t ismerve. előrelát
hatóan 6-7 millió tonnával 
több árn elszállításával kell 

számolnunk az eredeti terv
hez képest. 

A vasutas dolgozók eddig 
-..:.------------------------------------t is becsülettel helytálltak a 

már rendszeresen jelentke-zó 

Tegyünk meg mindent 
a szállítási igények kielégítéséért· 

NAGYAKTIVA--ÉRTEKEZL ET 

A MAV VEZÉRIGAZGATÓSÁG KULTÚRTERMÉBEN 

A vasutas-s-z.aksz.ervezet el· 
nöksége és a Vasúti Főo.sztály 
pártbizottságának kezdeménye
zésére október 18-á.n nagy
aktíva-értekezletre került sor 
a MAV Vezérigazgatóság kul
túrtermében. Az értekezleten .a 
vasút és a ,szakszervezet veze
tőin kívül ott voltak az !gaz-, 
gatóságok és a területi biwtt
ságok vezetői. az igazgatóságok 
és a nagyobb csomópontok 
pártbiwttságának titkárai. a 
vasúti üzemek gazdasági és 
mozgalmi vezetői. valamint a 
nagy állomások, vonta•tási fő
nökségek vezetői. Egyszóval 
mindazok, akik beosztásukni ·. 
funkciójuknál fogva legtöbbet 
tehetnek a szállítási feladatok 
véil:rehajtásáért. 

A tanácskozás elnökségében 
foglalt helyet Szabó Antal fő
titkár. Urbán Lajos. a MA V 
vezérigazgatója, Győrfi József, 
az MSZMP KB munkatá a, 
Balogh Pál. az MSZMP Buda
pesti Pártbiwttságának m·in
katársa. Gábor Zoltán, a KPM, 
dr. Pethes lmTe, a Vasúti Fő
osztály oártbizottságának tit
kára. 

Az aktívaértekezletet dr. 
Pethes Imre nyitotta me;?;, 
majd Urbán Lajos ismertette 
a vasút eddig elért eredmé-: 
nyeit. továbbá azokat a gon
dokat, amelyek az őszi hóna
pokblM! megnövekedett szállí
tási feladatok miatt a vasútra 
nehezednek. 

- A vasút feladata a r..ép
aazdaság személy- és áTu
szállítási igényeinek kielégíté• 

se - mondotta bevezetőjében. 
A személyszállitás a legköz
vetlenebbül érinti a lakosság 
érdekeit. swms összefüggés
ben van pártunknak, kormá
nyunknak a dolgozók, az, egész 
nép életviszonyainak szünte-

len javítására irányuló polfü
l<áiával, ezért gazdasági vo
natkozásai mellett, elsősorban 
politikai kérdés. A vasút, a 
vasutasság társadalmi megíté-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Urbán Lajos, a M.AV vezél'igazgatója beszámolóját tartja 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

többletfeladatok végrehajtá
s.;0ain. amit bizonyít. hogy aa 
év eddig eltelt hónapjaiban 
a szállítási volumen jóval 
meghaladta a bázishónapokéi. 

A hátralevő két hónapba,i 
a vasútra háruló feladatok 
igen nagyok. Az előzetes infor
mációk és számítások alapján 
a negyedik neg11edévben 
mintegy 32-33 millió tonna 
árut kell elszállítani. tgy a.i 
igazgatóságolmak. szolgálati 
főnökségek.nek - ae. öSSZháló
zati érdekek figyelembevéte• 
lével - mé)l: nagyobb öntevé
kenységgel, kezdeménvező
készséggel kell segíteniük az 
üzemviteli munka vaLamennyi 
fázisát. 

A párt és a kormány. elis
merve a vasutas dolgozók 
helytállását. terven felüli 
munkáját. az 1974. évi bér
színvonalfejlesztési intézkedé
se· :en felül az évvéai fel,ad,a• 
tok végrehajtásáért külön 
bérjutalomban részesítette a 
vasutas dolgozókat. Ez, vala
mint a bérgazdálkodási ered
mények, mely a vasutas dol
gozók eddi,gi ió munkája alap· 
lán jött létre. lehetőséget 
biztosítanak az októberben. 
novemberben és decemberben 
végzett munka külön jutal-
1:1azására. A negyedik negyed
ev ben hálózati szinten 43 mil· 
lió forint külön bérjutalom 
kifizetésére kerül sor. 

A jutalmazási keretösszege
��t a vasútigazgatóságok bont-
1ák le a szol,gálatl főnökségek• 
rP Jutalmazásban - egyéni 
elbfrálás alapjtin - az utazó
személuzetet. a fordulószolgá
latot ellátó forgalmi és a for
aalom viteléltez szorosan ka-
csolódó munhásállományú 
dolgozókat kell részesíteni. A 
iutalmazás feltétele a .ió és 
eredményes munka. a becsü
letes helytá!,lás a szállítási 
feladatok rendkívüli szakaszá
ban. 

A vasúti.gazgat'?5ágok rés>.é-
re rendelkezésre bocsátott 

(Folytatás a 3. oldalon.) 



MAGYAR VASUTAS 

A vasút vezetése példamutató 
helytállást vár a fiataloktól 

URBAN LAJOS VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ ORSZÁGOS VASUTAS IFJÚSÁGI PARLAMENTEN 

(Folytatás az 1. olda.lról.) 

nyi parlamenten a viták kö
zéppontjába került. 

Külön figyelemmel kísértük 
a parlalnenteken elhangzott 
javaslatok érdemi elintézésé
nek sorsát. Most arról adha
tok számot, hogy a vasút
igazgatóságok, a közvetlen 
felügyeletet ellátó szakosztá
lyok a javaslatok érdemi el
inté7.ésében, illetve llZ>Ok 
megválaszolásánál, a 30 na
pos határidők figyelembe
vételével intézkedéseket hoz
tak. A vasútigazgatókat mind
ezekről - a parlamentre va
ló feLkészülés keretében -, 
külön is beszámoltattam. Az 
igazgatóságok munkáját e té
ren jónak minősítem, de ez
zel együtt a feladatokkal tör
ténő állandó foglalkozást kü
lön hangsúlyozni kívánom. 

A munkahelyi parlamentek 
sikeres le bonyolítása nem va
lósulhatott volna meg a szak
.szervezeti szervek és a KISZ

.szervezetek aktív segítsége 
nélkül. Voltak olyan szolgá
lati helyek, ahol a KISZ
szervezetek különösen nagy 
segítséget nyújtottak az elő
készítés, a szervezés és le
bonyolítás fázisában egyaránt. 
Kiemelném Budapest-Ferenc
várost. valamint a dombó
vári csomópont KISZ-szerve
zeteinek ilyen irányú tevé
kenységét. 

A MAV veretése részéről 
ezúton mondok köszönetet a 
pártszervezetek munkájáért, 
amit az ifjúságpolitikai ha
tározatok végrehajtása érde
kében kifejtettek. Politika! 
irányító tevákenys,é,gük hoz
zájárult ahhoz is, hogy gyü
mölcsöw együttműködés és 
munkamegosztás alakult ki a 
Központi Bizottság határoza
ta és az ifjúsági törvény vég
rehajitása terén. 

Urbán Lajos vezérlgazgatö 

Alapvető feladat a fiatalok 
beilleszkedésének segítése 

Az általános ifjúságpoliti
kai feladatokkal kapcsolat
ban a vezériga;z:gató kiemel
te, hogy legfontosabbnak 
tartja a fiatalok munkahelyi 
beilleszkedésének segítését, 
a fiatalok nevelését és vas
utassá válásának meggyorsí
tását. 

- Két okból is hangsú
lyozni szeretném a kérdés 
jelentőségét - mondotta. -
Egyrészt a vasút munkaerő
ellátottságának biztosítása 
minden vezetőre fokozottabb 
kötelezettséget és 'felelőssé
get ró, hiszen az 11; munka
erő döntő többsége a fiata
lokból tevődik ki. Pályakez
dő fiatalokból, akikkel meg 
kell ismertetni, meg kell sze
rettetni a vasúti munkát. Se
gíteni kell, hogy a kollektí
vába beilleszkedjenek és mi
nél előbb teljes értékű dol
gozók lehessenek. Másrészt 
a beilleszkedéssel egyidejűleg 
a nevelés, a gondolkodási 
mód formálása, a szakmai 
képzés segítése pedig állan
dó, folyamatos és hosszabb 
távú feladat. 

A munkahelyi és területi 
ifjúsági parlamentjeink mind
egyike foglalkozott ezekkel a 
fela<laitokkal. Ebből azt álla
pítjuk meg, hogy élő, mai 
problém.ávru állunk szemben, 
amelynek megoldása, jobbá 
tétele sokoldalú feladatot je
lent. A munkahelyi beillesz
kedés segítését törvény és 
végrehajtási utasítás szabá
lyozza, mely formai jellegű, 
éppen ezért kellő tartalom
mal megtölteni nem könnyű. 

A vasúti munka sokrétű, 
veszélyes és nagy fegyelmet 
igényel. A munkakörülmé
nyek, a munkarend nem 
vonzó, a mai munkalehetősé
gek az országban ettől job
bat is kínálnak. Alapvetó 
fontosságú tehát a beilleszke
dés igazi értelemben vett se
gítése, a jó munkahelyi lég
kör kiala.kítása. Érezni kell a 
fiatalnak, hogy foglalkoznak 
vele. átsegítik a kezdeti ne
hézségeken - különösen az 
önálló szolgálatra történő be
osztások alkalmával lehet ez
által a fiatalok önbizalmát 
növelni. 

ezt néhány perces, egyszeri 
beszélgetéssel. Pedig hooz
szabb távú, céltudatos tevé
kenységről van itt szó, 
amelyhez szív, lélek és em
berszeretet kell. 

Munkaerőhelyzetünkön csalt 
úgy tudunk kedvezőbben vál
toztatni, ha az első lépéstől 
ke2ldve céltudatosan foglalko
zunk fiataljainkkal. Nem bti
btiskodtisról van itt szó és a 
fiatalok sem ezt várják. A 
szocialista embertípus kiala
kítását, a munkára való ne
velést társadalmunk alapve
tő követelményként írja elő 
számunkra, 1 amely a veze
tőktől és az idősebb dolgo
zóktól is - kötelezettségeik 
mellett - némi áldozatkész
séget is kíván. Erre szeret
ném az itt levő vezetők fi
gyelmét külön is felhívni. 

Az ifjúságpolitikai felada
tok végrehajtásával kapcoo
labban a személyzeti és ká
dermunJcáról elmondotta, 
hogy már a korábbi évek
ben is értünk el eredménye
ket a fiatalok felkészítését, 
előrejutását, vezető beosztás
ba történő beállítását ille
tően, de a gyakorlatban mu
tatkozó problémák elemzése
kor bizonyos fokú szemlé
letbeli hiányosságokkal még 
mindig lehet talá1kozni. 

- A káderuttinpótlásként 
figyelembe vett fiatalokat 
tervszenien készítjük fel a 
megfelelő ismeretek elsajátí
tására - folytatta. - Köz
pontilag intézkedtünk, hogy 
ezeket a fiatalokat fokozato
$ltn be kelt vonni a vezetó
képzésbe. Ebben az évben 
kísérleti jelleggel szerveztük 
meg a kádertartalékok ré
szére a speciális tematikájú 
vezetőképző tanfolyamot, 
amelyet - a S"Zerzett kedve
ző tapasztalatok alapján - a 
jövőben is folytatni kívá
nunk. A fiata�ok előtt álló 
perspektívát szeretném érzé
keltetni azzal a figyelemre
méltó eredménnyel is, mely 
szerint 1972 óta megbízott ve
zetők 40 százaléka 35 éves, 
illetve ennél fiatalabb. 

előrehaladásuk rendszeres 
segítését, az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtését. 

A területi jellegű ifjúsági 
parlamente'ken töl:>b olyan 
kérdés is felvetődött, amelyek 
megoldásához felsőbb intéz
kedésekre van szükség. Ilyen 
az az igény, hogy az ipa.rita
nu.ló-id6t a vasút ismerje el 
a törzsgárda szempontjából 
beszámítható időnek. A vas
utas-szakszervezettel eoyet
értésben ez megvalósftható. 
Már a jövő évtől kezdve a 
tör7.5gárda-elismerések ado
mányozásánál figyelembe ve
szik az iparitanuló-éveket 

akkor, ha a fiatal a szak
munkás-bizonyítvány meg
szer?kse után - egy even 
belül - a vasútnál helyez
kedett el. 

Ugyancsak több hozzászó
lás foglalkozott a törzsgárda
elismerés olyan irányú módo
sításával, hogy az első foko
zat 5 évi szolgálati idővel 
kezdódjön. Mint mondotta, a 
törzsoárda-szabályzat ilyen 
irányú módosftását nem ter
vezik, de nem zárkóznak el 
az elöl, hogy az ötévi szol
gálati idővel rendelkező fia
talok valamilyen elismerés
ben részesüljenek. 

Budapesten több mint 600 lakás 
é•pítését tervezik 

A tényleges katonai s,z,oJ. 
gálatra bevonult fiatalok me
netkedvezményének megha
gyásával kapcsolatban a kö
vetkezőket válaszolta: 

- Az a véleményünk, 
hogy a szociális szemponto
kon túlmenően a vasútnak 
küiön érdeke, hogy a leszere
lendő katona ismételten a 
MA V-nál, illetve koráb"bi 
munkahelyén találja meg szá
mítását. Ehhez a nála levő 
zöld arcképes igazolvány a 
munkaheliyel való kapcsola
tot is ébren tartja. Ha más 
szervek részéről nincs akadá
lya a kérés teljesítésének, egy 
hónapon belül intézkedünk 
arra vonatkozóan, hogy a 

tényleges katonai szolgálatra 
bevonuló va.sutas fiatalnak 
maradjon birtokában a zöld 
(ircképes igazolvánv. 

A fiatalok lakáshelyzetének 
problémáival is sokat foglal
koztak a szolgálati helyeken 
és a területi j el!egű ifjúsági 
parlamenteken. Bár ez a 
probléma az írásos beszámo
lóban is nagy teret kapott, a 
vezérigazgató ennek ellenére 
beszámolójában is kitért rá. 
Ezeket mondotta: 

- A lakásépítési alap 
képzését jogszabályok írják 
elő. Erre a célra a vállalati 
eredmény alapján képzett 
fejlesztési alap 25 százaléka 
és a lakóépületek utáni 
amortizáció 100 százaléka 
fordítható, - ennél fogva 
behatárolt a fejlesztése. Ab
ban az esetben. ha a MA V 
váUalati gazdálkodása kedve
zőbben alakul, nyilvánvalóan 
a lakásépítési alap növelhető. 
Dolgozóink érdekeltsége a 
többletteljesítmény létrehozá
sára tehát ezzel is fokozha
tó. 

Az üzemvitellel kapcsolatos 
feladatok, továbbá a személy
zetpolitikai és szociális kér
dések megoldásához elenged
hetetlenül szükséges, hogy 

megfelelő számú lakással 
rendelkezzünk. Ennek kereté
ben - mindenekelőtt - a 
Budapesten ;elentkezö mun
kaerő-gondoknak a lakásépí
tés útján történő megoldását 
kívánjuk fokozottan szorgal
mazni. 

Rákospalotán 130 szövetke
zeti lakás építésére la.kásépí
tö szövetkezet szervezése fo
lyamatban van. Előrehaladott 
tárgyalások folynak további 
500 lakás felépítésére, amely
hez a megfelelő terület 
ugyancsak Rákospalotán 
rendelkezésre áll. Az itt fel
építésre kerülő telepszerű, 
többszintes lakásokban első
sorban a munkáscsaládok és 
munkásfiatalok olyan felté
telek mellett ;v.thatna.k ma;d 
lakáshoz, amelyek ;övedelmi 
és szociális viszonyaikhoz ké
pest nem jelentenek számuk
ra túlzott meoterhelést. 

Vidéken is törekszünk a 
tanácsokkal való jobb kapcso
lat kialakítására annak érde
kében, hogy minél töl:>b dol
gozónk jusson tanácsi bérla
káshoz, tanácsi értékes-ítésú 
lakáshoz, vagy vehessen részt 
munkáslakás vásárlásában, 
amelyhez államunk is külön 
támogatást a<l. 

A vasutas dolgozók lakás
helyzetének javítása, a szo
ciális igények fokozottabb ki
elégítése a vasút vezetésének 
és a szakszervezetnek állan
dó feladatát képezi - az ed
digi eredményekből, a vázolt 
célkitűzésekből ezeket bizo
nyára érzékelik. Hogy a to
vábbi előrehaladás tervsze
rűbben folytatódjon, a közel
múltban alakítottuk ki a vas
út szociálpolitikájának fő irá
nyát és külön intézkedési 
tervet dolgoztunk ki a népe
sedéspoli tikai határozatok 
végrehajtására. Ezek tartal
ma�k azoknak a joga; igé
nyeknek a céltudatosabb ki
elégítését, amelyeket a fiata-
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Szorgalmasan jegyzetelnek a fiJl,talok 

lok a munkahelyi és területi valósítjuk meg az oktatási 
parlamenteken több helyen reform irányelveit, céllcitűzé
felvetettek. Ilyenek: a oyer- seit. Az oktatási színvonal az 
mekintézmények fejlesztése, igényeknek megfelelően lé
munkásszállások, üzemeoész- pést tart a követelményekkel. 
ségügyi feltételek javítása, Különösen a középfokú kép
lakásépítési támogatások zés szakosítása, a n'lunkásto
rendszerének fejlesztése, stb. vábbképzés szervezett, folya-

Fontos helyet kapott a be- matos vitele minőségi válto
számolóban az oktatás és a zást jelent. Nem mondhatók 

kiképzés 1-endszere, melyről el ezek a megállapítások 

a vezérigazgató a következő- egyértelműen a. kötelező, 

ket mondotta: rendszeres külszolgálati ok-

- A vasút sajátossáoainak tatásról, a.nnak ellenére, hogy 

figyelembevételével ;ól fog- e téren is folyamatos a fej
tunk hozzá és eredményesen lődés. 

Nincs ok aggodalomra 
Terveink szerint - és en

nek gyakorlati végrehajtását 
megkezdtük - körzetesített 
gócpcmti külszo!oálati okta
tást valósítunk meg. Ez azt 
jelenti, hogy a mostani 230 
szolgálati hely helyett 40-45 
helyen tárgyilag, személyileg 
jól felszerelt oktatótermeket 
létesítünk, amelyekben kor
szerűen folyik majd a kül
szolgálati oktatás. Úgy- gon
doloon, hogy az öt évre ter
vezett korszerűsítés ezeket a 
problémákalt is megoldja. 

Foglalkozott még a beszá. 
moló a kinevezési rendszer 
korszerűsítésével, a munka
és üzemszervezéssel, az egyes 
vasúti munkakörök szakmási
tásával. Az utóbbival kapcso
latban elmondotta a vezér
igazgató, hogy az nem bér
kérdés, mert ezekben a be
osztásokban a vasutasok ma 
már megkeresik azt az össze
get, amelyet általában a 
szakmunkások. A szakmásí
tás, illetve a szakmunkásta
nulói képzés a munkaerő
utánpótlási gondokon segíte
ne. A forgalmi végrehajtó 
munkakörökben ugyanis csak 
18 éven felüli dolgozó foglal
koztatható. Főleg olyan mun
kavállalók jelentkeznek ezek
be a beosztásokba, akik elő
zetes szakmai ismeretekkel 
nem rende1keznek. Ha a 14-
18 év közötti fiatalokat fel 
lehetne venni a vasúthoz -
mint forgalmi szakmunkás-

tanulóka.t - akkor számítani 
lehetne arra, hogy később, 
amikor a 18. életévüket el
érik, már mint sza.kemberek 
állnának a va.sút rendelkezé
sére. 

Körvonalazta a beszámoló a 
GYSEV-nél, az Utasellátóná}. 
valamint a Faanyagvédelmi 
és Fatelítő Vállalatnál foglal
koztatott fiatalok helyzetét 
is. Mint mondotta, a vállala
toknál az ifjúságpolitikai fel
adatok végrehajtására tartal
mas intézkedési tervet készi
tettek. Ennek alapján végzett 
tevékenységüket a miniszté- · 
num is jónak értékeli. 

A vezérigazgató a továb
biakban a vasút általános 
helyzetével, majd a kedvezőt
len időjárás miatt kialakult 
nehézségekkel foglalkozott, 
Felhívta a figyelmet, hogy 
bár nagyon sok gonddal, · ne
hézséggel kell megbirkózni, 
nincs ok pesszimizmusra, a 
va.sút egésze eddig jó! dolgo
zott, kiemelkedő teljesítmé
nyeket értünk el, a:nelyeket 
a felsőbb szervek, a párt é& 
a kor-mány is messzemenően 
elismert. A jelenlegi helyzet
ben fokozottabb feladat hárul 
a vasútra, mint korábban s 
a megnövekedett követelmé
nyeknek csak job):> munkával, 
több áldozatvállalással tu
dunk eleget tenni. 

- A Magyar Allamvasutak 
egésze, a vasút gazdasági és 
társadalmi vezetése azt várja 
most a fiataloktól, hogy 
ugyanolyan lendülettel ve
gyék ki részüket munkahe
lyeiken a feladatokból, mint 
eddig. Legyenek példamuta
tóak az esetenként jelentkező 
rendkívüli nehézségek megol
dásánál, adjanak segítséget a 
szolgálati vezetők részére a 
kiadott intézkedések végre
hajtásához. Tanuljanak, ké
oezzék magukat, mert a fej
lett technika, az üzemvitel 
korszerűsítése egyre több fia
talt igényel. 

Meggy6zödésem, hogy a 
vasutas fiatalok - e!sősor 
ban Onök, mint a fiatalok 
küldöttei - helyesen értéke
lik eddigi tevékenységünke· 
és a.lkotóan járulnak hozzá 
munkánk eredményes vitelé· 
hez. A MAV Vezérigazgató
sága nevében elsősorban eh
hez kérem a vasutas KISZ

szervezetek mozpósító tevé
kenységét és az Önök példa
mutatását - fejezte be be
szédét Urbán Lajos vezér• 
igazgató. 

- Az a megállapításunk, 
hogy a vezetók egy része elég
gé szűken értelmezi a munka
helyi beilleszkedés segítését és 
csak egyes elemeivel foglal
kozik. Elintézettnek tekinti 

A vezető, irányító munka
körök betöltésére alkarmas 
fiatalok, továbbá a fizikai 
munkások beiskolázásához a 
közeljöv6ben kiadásra kerülő 
vezéri11azgatói utasítás már 
konkrétan szabályozza a fia
talokkal történő foglalkozti.st, 

Az ifjúsági parlament résztvevői a beszámolót hallgatják 

A beszámoló után megkez, 
dődött a vita, melyről - s a 
parlament további esemé
nyeiről - lapunk köve�kezd 
számában táj§koztatjuk olva
sóinkat. 

(Laczkó Ddlkó felvételei) Visi Ferenc 



19'4. NOVEMBER 1. MAGYAR VASUTAS 
3 

Tegyünk meg mindent 19 75. január 1-től 

Minden vasutasra kiterjesztik 
a heti 44 órás munkaidőt 

a szállítási igények kielégítéséért 
NAGY AKTÍVA-ÉRTEKEZLET 

A MAY VEZÉRIGAZGATÓSÁG KULTÚRTERMÉBEN Szakszervezetünk vezető 
szervei évek óta megkülönböz
tetett figyelemmel foglalkoz
na,k a vasutasok munkaidejé
nek csökkentésével. Az erőfe
szítések eredményeképpen az 
elmúlt öt évben több al:kalam
mal sor került a törvényes 
munkaidő osökkentésére. 

január 1. és 1977. december 
31. közötti időben heti 44 (ha
vi 191) órára kell csökkente
ni - nem ért bennünket sem 
váratlanul, sem felkészületle
nül. 

munkásoknál a két hétre esd 
88 óra munkaidőt - a má, 
területeken kialakult gyakor
lathoz hasonlóan - úgy kell 
ledolgozni, hogy kéthetenként 
egy szabadnaphoz jUsson a 
dolgozó. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

lésének, megbecsülésének el
sódleaes tényezője a személy• 
szál!itási szolgáltatások szin
t,onala, az e tekintetben vég
zett munka. J;;ppen ezért a 
személyszállítás állandóa:n fi· 
gyelmünk középpontjába:n áll, 
a vele kapcsolatos feladatok 
megoldása munkánk egyiJk ki
eme1'ten fontos részét a.Uwtja. 

A mai aktívaü1ése:n, mind
ameHett, hogy egy pillanatra 
sem feledkezünk meg a sre
mélyszállításról, döntően az 
áruszálLítással keLl foglalkoz
nunk. Ennek oka az, hogy az 
áruszállításolrnál rendkívül 
nehéz, feszült helyzet alakult 
ki. aimelynek mego1dása az 
egész vasutasság tevékeny köz
reműködését követeli. Jelen
legi üzemi helyzetünk legfóbb 
jesítmények 5,9 millió tonná
ber végéig az áruszállítási tel
jesítmények 5,9 miUió tonná-

val, 6,6 százalékkal h(rladják 
meg az előző év hasonló idő
szakát, 5,7 millió tonnával, 
6,3 százalékkal a tervezett elő· 
irányzatot. Még nagyobb a nö
vekedés árutonnakilométer
ben, ahol a bázishoz képest 9 

százalékkal teljesítettünk töb
bet. 

A szállítási igények gyors 
ütemű növekedése - ha el
térő mfatékben is - mind a 
belföldi, mi.nd a nemzet,kö:lli 
szállításoknál tapasztalható. A 
belföldi szállításoknál szep
temberig 2,9, az exportszállítá
soknál 9.9, az importnál 11,  a 

tranzitnál pedig 16,9 százalék
kal növekedtek a teljesítmé
nuek a bázishoz képest. A 
nemzetközi szállítások sz�
pontjábói kiemeli szerepet be
töltő Záhony körzetében az 
import 9 százaléi<'ka,l, a tran
zit pedig 38 százalélckal növe
kedett. 

A többlettel iesítmény 
a nyereséget is növel i  

A vezéTigazgató ezután rövi
den vázolta. miként alakultaik 
a szállítási igények az elmúlt 
időszakban, maid így folytat-, 
ta: 

- 1974-ben a vasútnak vár
hatóan - és ezt most már 

elég pontosan láthatjuk -
128-129 mil!ió tonna árut 
kell elszállítania. Ez ke
,-eken 12-13 millió t>onná
ool, tehát több mint 10 szá
zalékkal magasabb az 1970 év
ben elszállított árUmennyiség
nél. Ez a felfutás azonban 
nem oszlik meg arányosan a 
négy esztendő kkzött. Ennek 
nagyjából egyhatoda 1971-72-
b::..,, egyharmada 1973-ban és 
a fele 1974-ben következett, 
illewe követlkezik be. Fi,gye
lembe véve az 1975. évi eiö
iráeyzatokat, a vasút össresen 
mintegy 30 millió 1,oomával, 
5,1 százalék!kal több árut szál
lít, miJl'Lt a IV. ötéves terv 
előirányzata. 

A továbbiaikban részletesen 
taglal-ta: mi idézte elő a� áTU• 
uállítá.s ilyen nagymérvű fel
fU,tá.sát, és mit tett a v<1,Sút a 
növekvő igények kielégítése 
érdekében. Kitért a vezérigaz
gató arra is, hogy a rohamo-
15311 növekvő teljesítmények 
mellett hogyan alakultak a 
vasutasok élet• és munikakö
rüLményei. különös tekintettel 
a szociális helyzetre és a jö
vedelemsZJÍJl.t eme1kedésére. E 

tekintetbe<n figyelemre méltó a 
negyefök ötéves tervben he
következett kedvező változás. 

A szállitások növekedésével 
kapcsolatban párhuzamot vont 
a hatvanas évek végén ielent
kezö i,gényekkel. Azokban az 
éveklben a vasút szállítási tel
jesítményei a korábhiakhoz v.i
szonyftva aronos, vagy alacso
nyobb szinten alakultak. Ezzel 
szemben 1973-ban és még fo
kozottabban áll ez 1974-re, lé
nyegesen megváltozott a hely
zet. A teljesítmények ugrás
szerűen növekedtek. S abban 
az esetben, ha az idén II vas
út 128 millió tonna árut szál
lít - a jelek szerint ennél töb
bet is szállíthat -. a jelenle
gi anyai:,í érdekeltséi:,i rend-: 
szer a múlt évivel szemben 
legalább háromnapi bérnek 
megfelelő többletnyereség ki
fizetését biztosUja. A 128 mil
lió ton.nán felül elszállított 
minden mil!Jó tonna többlet
szállítás további egynapi bér
nek megfelelő nyereségrésze
sedés kifizetését teszi lehető
vé. Egyet azonban világosan 
látni kell : az edd Lg elért ered
mények csak úgy fokozh!\tók, 
ha az év hátra,levő időszaká
ban külső körülmények a szál
lítást nem akadályozzák, s ha 
a vasutasok· jó munkája. szer
vezőkészsége legyőzi a fel
meruló nehéuégeket. 

Legfontosabb fel adat 
az elegyáramlás gyorsítása 

évfordulójának méltó meg
ünneplésére kezdeményezett 
munkaverseny is sok százezer 
tormával növeli a száLli1ási 
igényeket. A vasutasoknak egy 
válaszuk lehet erre : mindent 
meg kell tenni a megnöveke
dett igények kielégítése érde
kében. A feladatok rendkívül 
n.agyok, és sürgősek. Elvégzé
sük fokozott helytállást köve
tel veretl'iktől -és brosztotta:k.
tól, s a mozgalmi' szervektől 
egyarán,t. 

Mind11yájunk előtt nuilván
való, hogy a szállítáSi felada
tok megoldása rendkívül fon
tos politikai kérdés is. Ezért 
nem nélkülözhetjük a pártszer
vezetek, sz.a,kszervezeti szer
vek, KISZ-szervezetek hatha
tós segítését, szervező és .oz
gósító munkáját. Eddig is érez
tük, tapasztaltuk sokirányú se
gítőkészségüket, ezekben a hó
napokban pedig különösképp 
szükség van erre. Azzal a ké
réssel fordulunk a vasutas 
kommunistákhoz, a KISZ-fia
talokhoz, a vasút vGlamennyi 
dolgozójához, hogu munkájuk
kal segítsék elö gazdasági fel
adataink megoldását. Meggyö
zódésün.k, hogy együttes erö
feszítéseHJkel. a vasutasok 
helytállásával. miJllt a felszaba
dulás óta el telt időszakballl. 
mindig, ezúttaa is becsülettel 
eleget teszünk a vasútra háru
ló szállítási feladatoknak 
fejezte be beszédét Urbán La� 
jos vezérigazgató. 

A munkát 

okosan kell  

szervezni ! 

Ell'iször 1968-1969-ben az 
építőipari jellegű munkaterüle
teken heti 44 órára, 1970-ben a 
foro uló szolgálatot ellátó dol
gozók hruvi törvényies munka
ideje 240-252 óráról - napi 
nyolc - 210 órára csöik;kent. 
Ezt követően 1972-ben a Tu
dományos Kutatóintézet, a 
TerV'ező Intézet, az Adatfel
do1gozó Főnökség és a Beru
házás; Felügyelőség ·dolgozói
nál, 1973-ban pedig az állam
igazgatási doi,gozóklkal együtt, 
a Vasúti Föooztály dolgozói
nak csöl<!.1<:ent heti 44 órára a 
munkaideje. 

A kormany megadta 
a lehetőséget 

Ereklkel az in1iézkedésekkel 
egyidejűleg szalcszervezetünk 
ái-Láspontia az volt. hogy a he
ti 44 órás munkaidő általános
sá tétele és a vasúti közleke
dés valamennyi munkakörére 
történő kiterjesztése a közel
jövőben elkerülhetetlen. 

Tisztában voltunik azzal Is. 
hogy e cél elérése érdekében 
nem várhatunk minden sei:,it
séget felülről, hanem a ma
gunk részéról is meg kell ten
ni a szükséges inté?.,kedéseiket. 
Ezért tevékenységünk arra irá
nyult, hogy : 

- a belső erőforrások ma
radéktalan feltárásá,t. a mun
kaidő-csökkentés önerőből tör
ténő megva,Jósítása érdekében 
már az elökészftés időszakában 
elvégezzük; 

- központi támogatást kizá
rólag csak ott igényelünk, 

A beszámoló után az aktíva- ahol arra feltétlenül szükség 
értekezlet részvevői közül töb- w.n. ahol saiát erőből várha
ben kértek szót. Valamennyi tóan nem kerülhet sor a rö
felszólaló arról biztosította a vidített munkaidőre való át
vasút vezetőit. hogy a szol,gá- térésre; 
lati helyek dolgozóira lehet _ a heti 44 órás munkai<lő 
számítani, csak okosan, jól kell már 1974 negyedik negyedévé
a mun!kát szerveznd. Különö- ben. legkésőbb azonban 1975 
sen elen,gedhetetlen a mozdo- január elsejével bevezetésre nyok , jobb kihasználása, ami kerüljön és nem lépcsözete
egyúttaJ. az utazószemélyz,et sen, hanem egyszerre valateliesítményeÍIJlek javulását Js mennyi munkakörben. ahol fel1ételezi. Ezekről a problé- "d unkai 48 ó 
mák!ról szólt Szabó Antal fő- a,., ig a m ' 'dö heti ra 

titkár is. Rá.mutatott : addig volt. 

Az előzetes vára:kozásnak 
megfelelően a kormány lehe
tőséget adott arra, hogy 1975. 
január l-től megkezdhessük a 
rövidített munka,időre való át
térést. Ugyanakkor lehetővé 
tette azt is, hogy a vasúti köz
lekedés dolgozóinál (MAV és 
GySEV) a munkaidő-csökken
tés bevezetésének évében erre 
a célra 130 millió forint bér
többletet használhassanak fel. 

A végrehajtó szerveken 

a sor 

A szakszervezet és a vasút 
vezetése úgy döntött, hogy a 
kormány adta lehetós..ó.g fel
használásával 1975. január 1• 
töl minden o!yan munkaterü
letre és munkakörre kiterjesz
ti a heti 44 órát, ahol eddig a 

munkaidő heti 48 óra volt. Ez 
a munkaidő havi 191, illetve 
évi 2300 órának felel meg. Ez 
az intézkedés mintegy 75 500 
dolgozót érint. 

A munlmidő-csökken>Ms zok
kenőmentes bevezetésére most 
a véi:,rehajtó szerveken a sor. 
Ahhoz, hogy ez 1975 joouár 
l -től hiztosítható legyen és 
zavarok sehol sem keletkezze
nek. az szükséges, hogy az év 
hátralevő részél>en a vasút
igazgatóságok, a szolgálati fő
nökségek és a szakszervezeti 
szervek minden olya:n részlet
kérdésre kiterjedően felkészül
jenek, ami várhatóalll előfor
dulhat. 

E kérdések kldolg<YZásánál, 
minden szolgála,ti főnökség
nél figyelembe kell venni, hogy 
az érintett dolgozók közül 
csaknem 29 ezer főnél a mu11-
kaidö-csökkentési többletlét
szám és bér igénybevétele nél
kül, vai:,yis önerőből lehet 
megvalósítani. Ide taTtozik va
lamennyi alkalmazott állo
mánycsoportú és az állandó 
nappalos beosztású forgalmi 
dolgozók, továbbá a munkás
állomány egy része. valamii!l,t 
az utazók és a fordulós beosz
tású dolgozók kis hányada. 
Ahol annak feltételei biztosít
hatók, ott minden erö és 
lehetőség felhasználásával 11r
ra kell törekedni, hogy önerö
böl valósítsák meg a munka
idő-csökkentést. nem tudunk előbbre ;utni, A végleges álláspont kidol

amíg olyBn problémák nehe- gozása a Minisztertanács ha-
zítik munkánkat, ameluek tároza,ta előtt huzamosabb időt Többlet létszámmal 
nagy része szervezetlenségböl vett igénybe. Az volt azonban 
f'akad. Különösen megenged- a célunk. hogy lehetőleg mJ;n- vagy túlmunkával 
hetetlen, hogy a legkorszerűbb den lényeges kérdést tisztáz-
villamos és Diesel-mozdonyok runk. ho_gy a végrehajtás egy- Az így kieső munkaidő-alap 
fél napokat ácsorognak, a leg- sé�esen és minél gyorsaL:,an önerőből történő pótlása az 

jobb mozdonyVeretök S"'.OLE!ála- kezdetét vehesse. Ezért a szak- érintett szervektől nagy erő-

Az előzetes számítások azon
ban azt mutatják, hogy a 
munkaidő-csökkentés általá· 
nossá tételét minden igyeke
zetünk ellenére sem lesz lehe
tőségünk cStLpán öneröböl 
megvalósítani. A frekventál! 
munkakörökben ugyanis 
ahol jelenleg is létszámhiány 
van - belső szet'Vezési intéz
kedésekkel és műszaki fej• 
lesztéssel ezidö szerint nem le• 
het annyi mu;nkaidő-alapot 
pótolni, mint amennyire a 
munkaidő-csökkentéshez szük
ség lenne. Ezt jelenleg csak 
többletlétszám a�kalmazásával 
lehetne megoldani. .Mivel erre 
nem lehet reálisan számítani, 
a kieső munkaidő-alapot vár• 
hatóan csak túlmunkával lehet 
pótolni. Ebbe a kategóriába 
tartoznak az utazók, a for• 
duló-szoli,álatot teljesítő for• 
galmi dolgozók és a munká
sok töl>bsél?e. Ez a létszám 
több mint 46 ezer főt tesz ki. 

Ezeknél ,:i dolgo11:óknál tehát 
a jelenlegi heti 48 órának 
merrlelelő és a bevezetésre ke
rülő heti 44 órás csökkentett 
munkaidő közötti killönbsé� 
minden valós,:ínüség S7eTint 
túlmunk�ban f� jelentkezni. 

A t,ílmun lcáltatás pedig el
lentétben áll mind /J. vasút, 
mind a dol,rozók érdekeivel. 
Az egyes dol<?:ozók. s csoportok 
túlmunka díjazására fordított 
jelentős öSszegek miatt nincs 
merrlelelő lehetősé!? a rendes. 
a törvényes ,munkaidőre eső 
díjazás magasabb mértékű fel
emelésére. Ugyanakkor ez az 
állapot az érintett dolgozók 
egy részénél egészségtelenül 
ösztéi1!zi a túlm1tnkált.atáshoz 
fűződő egyéni érdekeket, ami 
fokozott balesetveszéllyel, és 
egészségromlással jár. Ennél
fogva a túlmunkáltatás háló
zati szinten minden dolgozóra 
nézve káros. Ezért a munka• 
erő-gazdálkodást illetően min• 
den érdekelt szervnek és dol
gozónak az a legfőbb feladata, 
hoqy a túlmunka csöldkenjen. 

Ennek érdekében az utazó
személyzetnél kéthetenként 
lehetőleg - a heti pihenőna
pokkal együtt - egy-egy sza
bar.napot kell biztosítani. A 
fordulóswlgálatot teliesítő dol
,iozóknál oed.ig - ahol annak 
feltérelei biztosítottak - vagv 
a négybrie;ádos vazy más 
olvan alkalmas váltási rendet 
kell kidolrmzni és beve?.etni, 
am01lyel ,i tt'nvleges foerlalkoz
tatás mértéke a törvényes 
munkaiöhöz igazodik. 

Csodákra nem várhatunk szervezet állandóan napiren- feszítéseket kíván. Biztosítani ti ideje reuiuta'l.ásoklkaJ telik den tartotta a mttnka-iiö-csök- kell, hogy a megfelelő munka-el. kentést. Az elnökség napi- és üzemeszervezé:si intézkedé- Ezenkívül olyan célszerű A főtitkár arra !s felhívta a rendjén több a-lkalommal is sek, a technológiai folyamatok változtatásokat kell eszközölni 
részvevők fi1'(yelméi. hogy a szerepelt a különböző alterna- megváltoztatása, a várható a munka- és technológiai fo-

- A vasút vezetése tudatá- gunk intenzív fejlődéséről, negyedik negyedévben ren- tívák és lehetős€>e-ek módoza- ,műszaki fejlesztések, lét6zám- lyamatokl>an, a menetrendben. 
ban van annak. hogy· a kiaZa- ennek elősegítéséröJ vagy féke- delikezésre álló nagy ös.szegű taÍlllak megvizsgálása. me!(takaritás hatása min-él az elegytovábbításban, általá
kult helyzet rendezése sürgős zéséről van szó. Ezen belül az jutalmakat Lgazságosan azok Ilyen előzménvek után a !f'- eredményesebben érvényesül- ban a forgalom szervezésében, 
intfakedéseket követel minden olyan ható tényezők, mint a 

között osszák szét, aki•k a leg- nisztertanács 1034/1974 :VII. jön. szabályozásában, az irányítás
szinten - hangsúlyozta az többet nyújtják ebben a ne- 4.) számú határozata - amely Az alkalmazotti állomány- ban és a lebonyolításban. ami 
előadó. - Olyan intézkedése- XI. pártko11gresszus uszt-eleté- héz idŐ6Zalkban. előírja, hogy a közlekedési csoportú és az állandó nappa- a vasút előtt álló feladatok 
ket. amelyek rövid és hosszabb re és hazánk felszabadulása 30. V. F. dolgozók munkaidejét 1975. los beosztású dolgozóknál, megoldását, az új csökkentett 
távon is hathatósan segítik a k 'd 
,&?,állítási felada-tok teljesítését, ,----------------------------------------------------- mun a1 ő feltételei között is 

a jelenlegihez hasonló feszült-
biztosítani tudja. 

ségek elkerülését. Mi úgy ítél- Ezzel kapcsolatban hangsú-
jük meg, hogy az év „átra- Negyv�nha'romm,·11 ·10' for·1nt Október 1-től lyozottan fel kell hÍ\'nÍ a fi-
levő időszakában a vasútra há- gyelmet az üzem; s:zakszolgá-
ruló szállítási feladatok az ed- •• latok felelősségére. Az elmúlt 
digieknél kedvezőbb időjárási 

k 
Otuan rza'

rz11l4l-l-,..I la'eme'""'- néhány hónap tapasztalatai azt 
viszonyo!t mellett elvégezhe- u·· 10·· n 1·utalom .. .,.. �. ultilfff .. , ltili 'I &'lrilf. mutatják, hogy nem lehet 
tök. Alapfeltétele azonban r?, egyik oldalon a munkaidőt 
hogy mindenütt a hálózati ér- csökkenteni, a munkaidő be· 
dekeknek kell alárendelni a nrz airzn'-111• po'•IJál-ot osztását korszerüsíteni és 
helyí érdekeket. A fö feladat (Folytatás az 1. oldalról.) telJesft>ése sem. amelyek lclfe- U, ._.,�. vff u1 &ftil(i ugyanakkor a másik oldalon 
az elegyáramlás meggyorsítása. jeziik a munka minősél!i szin- a munkáltatás feltételeit 
Ennek érdekében egyik leg- összeg célirányos felhasználá- vonalát. változatlanul hagyni. Az 1968-
fontosabb teendő a külföldi .ss sára na,gy gondot kell foroí- A szolgálati helyek veretól Az éjs7.akai szolgálat nehéz- nak. Bizonyára mindenki 69-es évektől elindult és egy-
belföldi partnerekkel való tani. A szolgálati főnökségek a szakszervezeti bizottságok- ségének elismerését jelenti az egyetért azzal, hogy az éjsza- más után fokozatosan megva
együttműködés fokozása. részére megállapitott össze- kal egyetértésben állapítják az intézkedés, amely 1974. kai munka nehezebb mint a lósult munkaidő-csökkentési 

A szervezési intézkedésekre o,kben kifejezésre kell ;utni meg a különiutalom felosztá- október 1-töl lépett hatályba, s nappali, így jogosnak ismer- intézkedések következtében 
az adott helyzetben különösen a fönökséi:, szerepének a meq- sának irányelveit. Az egyen- az éjszakai pótlék összegét 50 hető el : aki éjszaka dolgozik, minden esetben változtatni 
n� figyelmet kell fordítani. 11övekedett teendők ellátásá- lösdit lehetőleg kerüljék. A-: a százalékkal felemelte. Ai ed- er.re az idői·e 25_30 százalék- kellett a munkáltatás rend
A szervezetlenség, a rendszer- l;)an. továbbá a feladatok brigád, vagy az a dolgozó dig! 20 helyett 30 forintot, a kal nagyobb keresethez jus- szerén is. Ez most sem történ
telen munka csak fokozhatja mennuiséai és minőségi tel;e- nyilvánvalóan többet érd-a- 16 helyett 24 forintot kapnak 

son, mint a nappalí időszak- �et másképpen. ,Csodákra ez-
az e17Yébként ís nehéz helyze- sítésének. Ebből következik, mel. aki a-z őszi forgalom ne- egy éjszakai szolgálat után a uttal sem várhatunk. Ennek 
k . ami azzal a következmén,y- hogy nagyobb egy főre jutó héz feladataiból többet vállal, vasutasok. Ennek arányában ban. ellenére a termelésirányítás 
nyel ;árhat, hogy azt sem tel- összegei érdemel az a főnök· többet dolgoziik. s a szolgála- emelkedik a részben éjszakai Az éjjeli pótlék felemelésé- vonalán egyelőre csuoán ne
jesítjük. amire egyébként ké- ség, amely meghatározóan toi balesetmentesen látla el. szolgálatot teljesítők egy órá- nek éves bérkihatása csaknem gatfv előjellel. a foel,ll'koztatás 
pesek vagyunk. kulcsfontosságú helyet foglal

t 
A jutalom személy szerinti ra eső éjszakai pótléka is. 50 millió forint. Ezzel az in- felső határának felemelése 

A legfőbb tennivaló most az. el az igazgatóság és a hálóza megállapítása találikozron a Az éJ'szakai pótlék feleme- !ránt! igénny,-1 taUlkownk, 
hogy az eddig tett intézkedése- szállítási teljesítmény-einek I<?- dol�ozók Igazságérzetével. ne tézkedéssel az érintett dolgo- ami teliesen ellentétes ten• 
ket összekapcsoljuk a vasutas bonyolításában. Természetesen okozzon feszültséget a dolgo- lése fokozott anyagi megbecsü- zók személyenként és havonta dencia korunk követelm�n,,é.; 

dol,iozók mo7eósftásával. lelke- nP,n haevhatók figvelmen kí- zók egyes csoportjai vagy lését jelenti a vasútnál el- 80-100 forinttal több kereset- vel. a várt és a kormány in,; 
aítésével, � népgazdasá- vül azoknak a mutatóknak egyes személyek köz.ött. kerülhetetlen éjszakai munká- hez jutnak. tézkecuíseivel. 
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Ötszörös kiváló üzem 

A pályafenntartási gépgyártás fellegvára 
A VASUTASOK EGÉSZSÉGÉRE VIGYÁZNAK 

Kettős jubileum a MÁ V  Közegészségügyi Intézetnél 
LÁTOGATÁS A MÁV GÉPJAVÍTÓ ÜZEMBEN 

Váratlanul érkeztünk, így 
első találkozásunk nem jöhe
tett lét,r,e, mert egy prágai 
műsmk:íejlesztési inté:oot fő_ 
mérnökét fog,adta Lehoczky 
Kálmán, a MAV Gépjavító 
üzem igazgatója. A baráti or
szágból érürez,ett vendég az itt 
ká52:il1t elektronikus vezérlé
sű vágányirányító gép proto.. 
típusát tanulmányozita. 

- A MÁV részére korszerű 
pályafenntartási nagy- és kis
gépeket gyártunk - lrezdte a 
beszélgetést az igazgató, aki 
harmincnegyedik esztendeje 
dolgozója ennek az üzemnek. 
- Ha már itt tartunk, hadd 
mondjam el, hogy a nagygé
peket tekintve hidraul'ikus ve
zérlésű aláveró, elektromos 
vezérlésű rostáló, mechaniikus 
rázótömörítő, hidraulikius alj
köztömörítő és hidraulikus 
vezér1ésű kitérő-aláverő gé
peket készítünk A felsorolta
kon kívül benzinmotoros és 
elektromos síncsavar-behajtó, 
fűrész-, fúró- és talp,fafúró, 
továbbá sínprofil köszörülő 
foisgépek és egyéb eszközök 
gyártásával foglalkozunk. 

A gépjavító egyik gyártmánya a.z á,.ayazattömörító 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

mondotta -, s ebben jelentős tályvezető arany fokozattal része van egyre szélesedő szo- rendelkezik, hatan az ezüst, cialista brigád és nalll/on ered- tizennyolcan a bronz fokozat ményes újítómozgalmunknak. tulajdonosai. 

Negyven és huszonöt év, két 
mérföldkő egy intézet életé
ben. Ezt a kettős évfordulót 
ünnepelték október 8-án a 
MAV Közegészségügyi Intézet 
dolgozói Zalakaroson a MA V 
Gyógyházban. A jubileumi ün
nepségre az intézet nyugdíjas, 
volt munkatársait is meghív
ták. 

Az intézet munkatársai kö
zött sokan vannak, akik 25 
éve ugyanazon a munkahelyen 
dolgoznak. Ezek a törzsgárda
tagok az ünnepség keratiében 
kitüntetést kaptaik. Dr. Tari 
Endre, a Vasútegészségügyi 
Igazgatóság igazgató főorvo
sa 8 dolgozónak adott át ve
zérigazgatói dicséretet, és öten 
kaptak igazgató főorvosi di
cséretet. 

A MA V Közegészségügyi In
tézeret 40 évvel ezelőtt hoz
ták létre, mint a vasút „tvó
vízvizsgáló" laboratóriumát, 
mely az országban az első vál
lalati higiénés intézet volt. Az 
ünnepi beszédet dr. Páter Já
nos egyetemi tanár tartotta, 
aki 40 évvel ezelőtt a megte
remtője és 30 éven keresztül 

a vezetője volt ennek a labo
ratóriumnak. Az ó vezetése 
alatt fejlődött a kezdetben 
négy munkatársból álló labo
ratórium, több mint 100 fős 
intézetté, országos hatáskörű 
'Szervvé. • 

A vízvizsgálatok mellett ma 
már igen széles skálájú vizs
gálatokat végez a MA V Köz
egészségügyi Intézet. Ok vég
zik a munkahelyek munka
egészségügyi és ergonómiai 
vizsgálatait, az ártalmas mun
kahelyeken dolgozók szú.rő
vízsgálatait. Mérnek gázt, port 
megvilágitást, zajt. Az ivóvíz 
bakteriológiai vizsgálatai mel
lett vizsgálták a vasúti pá
lyák, a vasúti kocsik bakterio
lógiai és parazitológiai visw
nyait. 

A MA V Közegészségügyi In
tézethez tartozik az 1958-ban 
munkába állított „mozgó la
boratórium", amely tervsze
rűen járja az országot. kez
detben. mint mozgó tüdőszűrő 
állomás több mint 500 OOO vas
utast vizsgált, kiemelve közü
lük 515 olyan aktiv tbc-s be-

teget, akik betegségükről nem 
tudtak. Ma a mozgó labora
tórium a munkaegészségügyi 
szúrővizsgálatolt bázisa. Olt 
volt ez a mozgó laboratóriwn 
az árvrzeknél, amikor rend
kívüli körülmények közö'.t, 
mint önálló bakteriológiai és 
kémiai laboratórinm segített 
az árvíz sújtotta terülletek 
egészségügyi szanálásában. 

1949. október l -én jelent 

meg a rendelet, amely a MA V 
higiénikus orvosi szolgálatot 

életre hívta. 25 évvel ezelőtt 
a pályaorvosi szolgálat meg
szűnésének évében a 1>álya
orvosok. hi!/!iénés munkáját a 
MA V kerületi orvosok vették 
át. 18 kerületi orvos kezdte 
meg működését, hozzájuk csat
lakoztak a fertőtlenítő jár
őrök országosan, mintegy 50 
fő. Ma már 20 NIAV egész
segugyi felügyelő, 12 köz
egészséqügyi-járványügyi el
lenőr, 4 egészségőr és 50 szak
képzett fertőtlenítő látja el 

a MAV területén a higiénikus 
munkát, vigyázva a vasutasok 
egészségére. 

Munkásból 

igazgató 

Huszonhét szocialista hrigá- A MA V Gépjavító a magyar durukna.k 229 tagja van, s a vasút fontos üzeme. Különlemúl,t évi jó munkája ered- ges feladatai,nak telje;ít,é.se elményeként a Nyári nagygép- képrel'hetetlen lenne a politiszerelő lia:lmtos brig,ád el111yer- kal és társada!md szerveit te a MÁV Kiváló Brigádja cí- harmonikus együttműködése met is. A brigádvezető emel- nélkül. A jó üzemi légkör 
lett kéthetes szovjetunióbeli megszilárdításában Lehoczky 

Lehoc2lky Kálmán igazgató juta'lornüdülést kapott a Vas- Kálmán nagyszerű segítőtár
egyébként 1940. ápriiis 8-án úti Főosztálytól. sakra talál Kovács Károlyban, 
lépett be az üzembe, mint he- A Nyári orlgádhoz hason- a pártszervezet titkárában, aki 

Ha van ·répa, a cukorgyári 
iparvágány sohasem üres 

t • l k t 1948 ba 1 tet l ó  � h · f k egyl),>...n a tmk ooztály.·ezetője, gesz 0- a a os. - n e - an m„g arom arany O 0- l\Jindjárt jön a fónök Sokat jártunk a tanácshoz is, te a technikumi érettségit, zatú brigád dolgozik az üzem- Plestyák Istvánban, a szak-
l tá ,. b 'd l . t seg1·tse11ek rai·tunk. • s.z,e vezeti biwttság tibkárá e v rs, csa,,. e e e ni men majd elvégezte a muegyetem ben, ÖSSzese.n 31 fővel. Nyolc r · -

d "  • h t t d" Szeptember elseJ"én megi·o··tt gépészeti karát, s 18 éven át brigád az ezüst és tizennégy ban. Hegedűs György KISZ- - mon Ja a e ven esz en os 
az elso· re'pasza' ll1'tmány, harmint fómérnök dolgozott. brigád a bronz fokozatot frte titkárra, aki technikusi vég- Jászberényi János bácsi, aki 
mad1·ka"n ped1·g már megkezdte Három éve áll az ilzem élén. el. zettsége ellenére produktív már tíz éve nyugdíjas, s most 

a termeles· t a gyár. Lukon;cs munkát kért és vál-l'alt a vil- kocsifelíróként dolgozik a ré- • - Nagy utat tettünk meg 
IC , I • , •·t • k [,anyszerelő részlegben, hogy pakampány idején. József csak február óta he-ebben a félévszázados üzem- IVa O UJJ O 

gyakorlati tudását gyarapít- Lukonics József tartalékos lyettesít Ercsiben, de Szilágyi ben az utóbbi mpsfél évtized 
to

„
r.zs·9a'rda''l"a hassa, sZJin,tén számíthatna,\;: a állomásfőnökre valóban nem Jánosnak, az állomás párttit-alatt - folytatba. - 1958-ban o vezetők. sokáig kellett várni. kárának szavai szerint fél év lényeges profilváltozás tör- alatt is nagyon sokat tett az tént, mert eddig a MÁV-pá- - Külön kell szólni  kii.váló A gépjavító dolgozóinak 

So'·a· ,·� u.on ·'ot o',·ozott állomásért. l f · , é á , húsz százaléka nő, közülük ,. � 0 u, '' ya enntartas resz re csup n ujítóinkról folytatta az kettim ve2Jető beosztásban te- - Megszoktam a tartalé-a váltók, kitérők, útátjárók és igazgató. � Nagyszen'.i törzs• vékenykednek :  Vörös László- a létszámhiány kos életet - magyarázza -. egyéb pályafenntartási beren- gárda alaku<t,·ki, s ezek tag- né 15 éni .a pénz.ügyi os.ztáJy Bárhová kerülök, arra törek-dezések gyártása volt a fet jai között Major l\Iilclós osz- vezető,ie, Bárdi Róbertné há- _ Nehéz volt a felkészülés szem, hogy baleset ne legyen, a.datunk. A _megnövt;1redett P - tályvezető, Diós József tech- rom éve a számviteli osztály kezdte a beszélgetést. _ s menjen a munka. Sajnos lyaiermtart.asi és épitési mun: nológus. Sándor István terme- élén áll. Jól foglalkoznak a A kampány időszakára plusz mostanában a legtöbb gondot ká'.at.ok awnban a korszeru lésirányító, Vereczkei Lajos fiatalokkal is; a doJ.gozók 30 huswnhárom fő személyzet a létszámhiány okozza. Azok építőgépek mielő!>b! n�y meós, Bagi Barnabás műsze- százaléka KISZ-fiatal, akik szükséges. ,.Visszaimádkoztuk" a fiatalok, akik mégis vállalmennyi�ben ttt,e� gy�- rész, Schéiffer József lakatos sorából a generációs őrség- a nyugdíjasainkat is : kell az ják a vasútnál dolgozás kötötttását tették sz.ü ,seg · z csoportvezető, Varga Mihály váltás ,orán több ió képessé- ember. Igaz, kaptunk kisegítő ségeit, általában szorgalmasak, egykori profil természetesen 
villanysrereló művezető és gű művez.ető került ki. erőt Érd-Alsó állomásról a felelősségteljesek. Egyikükkel, Üzemünk át

A
á!l.ás

G
ával nem tú

K
�t Vajta József termelési ooz- Maros László cukorrépakampány idejére. Szabó Ferenccel, a minap be-el, azt a M V yöngyösi 1- szélgettem. Amikor belépett térőgyártó Üzem vette át. 

1
----------------------------------------, hozzánk, kikötötte, hogy ha Az igazgató elmondta, hogy nem tud tovább fejlődni, ak-az üzem nemcsak gyártással 

B • k , • 'lt k f I t k'• , ? 
kor kilép. ll:s én ezt az alap-és kivitel�zéssel fogla1kozik. ogyan eszu e e a ag onyvcse1•e1•e • állást messzemenően megér-Feladatai közé tartozik, hogy tem, hiszen egy pálya kezdésé-az építési és pályafenntartási né! a perspektíva az egyik leg-szaih--os.ztály részére múszak- lényegesebb dolog, ha valaki fejlesztési feladatokat oldjon Beszélgetés a debreceni déli pálya/ en11lartási f önökség szb-titkárával tényleg komolyan veszi azt, meg. Ez azt jelenti, hogy az amire vállalkozik. Másik fiatal üzem szellemi termélrek elő- kollégánk, Tőkei Isti>án váltó-állítását is végzi. A szerkesz- A debreceni d.l!li pályafann- pályamesteri szaka zra oszlik, tői.nk J>.?ldamuta1óan a.,.itál- kezelő szintén e1óbbre akar tői részleg szerkesztette és tartási főnökség szakszerv��:'!ti s munkaterületünk is rendkí- na-k a dolgozók között. Szeret- lépni, szolgálattevő szeretne tervezte az itt gyártásra ke- bizottságánál a kö-zelmúl tban viU széllszórt. a bizalmiak jó ném megemlíteni Fülöp Gá- lenni. rülő termékeket, s e sz.enem� arra kerestük a választ: ho- munkáját is tükrözik az ed- bor pályafenntartási főnököt - llfi ezzel a kis gárdával 

munka jegyében történik a gyan készültek fel a tac- dig elért eredmények. vagy S. Nagy Lajos, Papp Jó- megpróbálunk mindent, hogy prototípusok kivitelezése Is, könyvcserére és milyen előké- zsef 1>ályarnestereket, de foly- megfeleljünk a követelmé-amelyet sorozatgyártás követ. születeket tettek a sikeres le- A szolgálati vezetők tathatnám a névrort mások- nyeknek. Szeretném úgy „át-
A l\'.IAV Gépi·avító két ...t.z_ bonyolítás érdekében. 

'ld • t t ak kal is, a:kik felel& gazdasági adni" az állomást az új főnök-·�� pe_ at mu a n unká"uk k"· b h � ' legbő! áll. A budapesti, Tatai m · · J ·oz en so as=.. nek, hog11 ne legyen kétseges 
úti központ.! telep mu.n.káját Az operatív bizottság _ Milyen tapasz,ta!atokat felejtik el felhívni a dolgozók előtte: mindent megtettünk an-
kiegészítt a s7egedi részleg te. szerez,tek a tag-könyvek felül- figyelmét a szatk.szerve-zettel nak érdekében, hogy a cukor-
�kenysége. E két helyen ösz- aktívan dolgozik. vizsgálata során ? szembeni kötelezettség 

h
teljes.

b
!- répakampány alatt az állomás 

szesen 825 fő dolgozik. tésére. Másodszor a mű ely 1- hibájából ne legyen fennaka-- Intézkedési tervünk alap- zottságok, föbizalmiaJc. biza]- dás. 

20 millió. forint 

beruházásokra • 

A nagy k.iterjedésű telepen 
építők lázas munkáját láthat
tuk. A szociális létesítmények 
állapota e1éggé elhanyagolt 
volt, s ezért építenek egy kor
.szerű épületet fürdővel, mos
dókkal, konyhával, orvosi ren
deJ,óvel. A 20 millió forintos 
beruházás tovább javítja az 
élet- és munkakörülményeket. 
A múl<t évben új csarnokba 
költözhetett a központi dara. 
boió műhely, s most épül egy 
ijj festóműhely, Ai új létesít
ménJ·ek átadására a tervek 
szerint a jövő év végén kerül 
sor. 
· Az üzem évi termelési ér

téke 120 millió forint. Nagy
részt speciális munkát végez
nek, amely nem jár nagy 
anyaghányad dal; inkább mun
kaigényességet kív:án. 1_956 óta 
öt ízben lett Kiváló üzem, s 
az idén az 1973. évi teljesít
ménye alapján vezérigazgatói 
dicséró oklevelet kapott, 

- l\f!nden bizonnyal ez év
ben is teljesítjük tervünket -

- Szakszervezeti birottsá
gunk II. félévi munkatervé
nek megfelelően már az au
gusztusi S2Jb-ülés napil'endjén 
szerepelt a ta�önyvcserével 
kéLI>CSOlatos teendők megvi
tatása - mondotta Donka Jó
zsef, a szakszervezeti bizottsá� 
titkára. - A felsőbb szervek 
által kiadott irányelvek alap
ján mega!alcítottunk. e1111 ötta
gú operatív bizottságot és au
gusztus véaén kiadtuk intéz
kedési tervünket a mú.helybi
zottságoknak, főbizalmiaknak 
és a bizalmiaknak, majd kü
lön értekezleten is tájékoztat
tuk őket. Az operatív bizott
ság azóta aktívan dolgozik, s 
eddig háromszor adott számot 
a munka állásáról a szak
szervezeti bizottság előtt. 

- Megtörtént-e már a tag
díjbesorolás? 

- Megtörtént. A fór0kség 
létszáma 586, ebból mindösz
sze 9 fő nem tagja Ttl€11 a 
szakszervezetnek. Sokat fog
lalkoztunlc velük. de felvilá
aosit·3 munkánk nem vezetett 
eredményre. Szervez.j"ttségünk 
így is 98,1 százalékos. A tag
díjbesorolást illetően sem volt 
probléma. .Ha figyelembe 
vessz.ük, hogy fónökségün.k 18 

ján a tagkönyvek felülvizsgá- mia:k lelkiismeretes munkájálatát már a bizalmiak meg- nak köszönhető a szervezettkezdték. Amikor a szak.szer- s,ég kedvező ala.kulása. vezeti bizottsághoz azokat be-
h-Uldték. mellékelték, ki, mi- Gondos munkával lyen tagbélyegael hátralékos, 
ki mely év, melJ1 hónapjában 
nem fizetett a besorolásnak 
megfelelő tagdíjat. Ezután a 
szakszervezeti bizottság gaz
dasági felelőse személyesen 
vizsgálta át a tagkönyveket. 
A névsor ala1>ián elbeszé-Lget
tünk a tagdíihiányos tagokkal. 
A beszélgetés eredményeként 
mindnyájan ígéretet tettek -i 
pótlásra. Sokan közülük r�ár 
beváltották ígéretüket. Hang
súlyozni kívánom. hogy ö.;3ze
sen egy tai:unk volt. a:ki 10 
hónap elmaradással rende-Lke
zett. de az is rendezi tagságát 
december 31-ig, a többieknél 
1-3 hónap elrnaraidiisokról 
volt csak szó. Ezek is általá
ban a széiszórtságunkból 
eredtek, nem a dolgozók hibá
jából. 

- Miben látia a szervezett
ség kedvező alakulását? 

- Elsősorban a jó agitációs, 
propagandamunkában. Nálunk 
mintaszerű a párt-, a qazdasá
gi és a szakszervezeti vezetés 
együttműködése. A mi veze-

- Hol tartanak az új tag
kartonok kiállításával ? 

- Úgy tuclom. már rendben 
t:annak - válaszolta Don.1<:a 
József, majd kiment az iro
dából és Nagy Andrásnéval, a 
sza,kszervezeti bizottság gaz
dasági felelősével tért vissza, 
hónuk a;labt nagy köteg tag
kartonnal. 

- lrógéppel állítottam ki a 
kartonokat - mondta Nagyné 
- lgy egységes lesz, s nekem 
is könnyíti a munkámat. 

Példásan tisztán, hibátla;nul 
kiállítva sorakoztak a karto
nok. A gazdasági fele-Jós fá
radságot nem ismerő munká
ját. felelősségérzetét. rendsze
re tetét dicséri a gandos mun
ka. 

A debreceni déli pályafenn
tw:-táSi főnölmég szakszervezeti 
bizottságának eddig végzett 
munkája arról tanúskodik, 
hogy lellkiisme-retesen fogl !l
kozta:k a tllgkönyvcsere elóké
szítéséveL 

T. B. 

Kocsire11dezök 

Puszlaszabolcsról 

Nem sokkal azután, hogy ez 
a beszélgetés elhangzott, Er
csi állomáson elfoglalta helyét 
az UJ főnök, Nyerki Lajos 
személyében. Számára nem 
volt ugyan teljesan ismeret
len ez a munka, hiszen Sár
bogárd, ahol 1955-ben a vas
útat elkezdte, majd Szabad
egyháza, amelynek fönöki 
irodáját cserélte fel Ercsivel, 
szintén kivette részét a répa
továbbitásból. A személyzet, 
a dolgozók megismerése, mun
kaköri beosztásuk felülvizsgá
lata, a létszám kiegészítése, a 
munka megszervezése volt az 
új főnök legelső dolga. 

A kocsirendező gál'da hány
talanul megvolt: minden ré
pakampány idején Pusztasza
bolcs állomásról kapnak !ki
lenc vasutast. Most is megkap
ták őket, hármasával dolgoz
nak túronként, nagy hozzáér
téssel. Ha van répa, a cukor
gyári iparvágány sosem üres, 
Jia pedig készte-mélckel vagy 
répaszelettel rakott kocsit kan
nak, már húzzák is ki a szé-

ke,"fehérvári vontatási főnök
ségnek a kampány idejére 
idevezérelt 424-es géppel. 

A kereskedelmi részlegnél a 
nyolc nyugdíjassal együtt ösz
szesen húsz személy áll a ré
pakampány lebonyolításának 
szolgálatában. stkerüit alkal
mas nyugdíjasokat találni 
olyan fontos posztokra, mint a 
számfejtó-raktárnok, da1'ab
számláló ra!ktárnok, mérlege
lő raktárnolc. ólmozó bárcá
zónak is beállítottak három 
nyugdíjast, kocsifelírónak pe
dig két ügyes háziasszonyt ta
nítottak be, sz'nte órák alatt. 

A megnövekedett munka 
megkívánta a szolgálat átszer
vezését is. Külpnösen jól sike
rült a darabszámlálók tevé
keny,ségének á�e, 
olvanformán, hogy ennek a 
aárdának tagjai f1Z eddigi 14 
óra helyett már csak napi 8 
órát dolgoznak. Az egyik, még 
üres ólmozó-bárcázó helyre 
Pedii:t egy állomási takarító
nőt állítottak be. Az ő mun
káiát átmenetileg a málházók 
vállalták arra az időre. amíg 
új takarítónőt nem szereznek. 

Az új /óllök derúlátó 

Az. új lőnök derűlátó és úgy 
véli, hogy a sok nehézség, a 
kocsihiány, az eső.s 1dó elle
nére, a kiegészített é6 átszer
vezett gárda képes lesz elvé
gezni a munkát. 

Sajnos eddig nem igen tud
ták megmutatni, mire képe
sek, mert az októl>erl>en csak
nem szüntelenül zuhogó eső 
miatt nem gyúlt a ;répa az át
vevóhelyeken és alaposan 
megcsappant a rakottkocsi-be- , 
futás. Október első harmadá-
ig, a nehézségek ellenére át
adott 2451 kocsiban 50 ezer 
tonna répával szoJgáltáik ki a 
gyárat. Október 21-ig csupán 
2895-re növekedett az &szes 
befutott répáskocsik száma. 
Tehát az ütemtervhez viszo
nyítva alig növekedett a be
szállított répamennyiség. 
Legalább napi 80-100 'Vagon 
répára lenne szükség, ehelyett 
sok hp, 30-40, legfeljebb 50 
rakott kocsi érkezik. 

Az erőfeszítésre ktilönben 
állandóan jó példát mutat az 
állomás két forgalmi szo
cialista brigádja :  Vörös Slin
dor forgalnú szolgálattevő és 
Józsa II. Györgyné vezetésé
vel, akit ugyan most ,szülési 
szabadsága tartama alattt 
Markovics László helyettesít a 
brigád élén. A két brigád 
tagjainak a répakarnpány ide
jére rendkívül megnehezült 
szolgálata mellett még arra is 
van ereje, hogy társadalmi 
munkában önkéntes áruvédel
mi szolgálatot tartson. Erre 
azért van szükség, mert a CU• 
korral rakott vagonok csábí
tóan hatnak a dézsmálókra. 

Körruendv Zsuzsa 
Szász Ferenc 
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Egy nyugdíjas váltókezelő visszaemlékezései 

A felszabadulás szentesi emlékeiből 
A KORA ÖSZ vészterhes na

pokkal köszöntött 1944-ben 
Szentesre. Bár a 2. ukrán 
front páncélosai szeptem
ber 18-án Battonyánál át-
lépték hazánk határait és 
megkezdődött a Tiszántúl 
felszabadítá,;a. Szentes ek
kor még nem tartozott eb
be a körzetbe. A vasútállo
máson német parancsnokság 
rendelkezett. A vasutasoknak 
még a németek adták az uta
sításokat. A rugalmas elsza
kodásban, a taktikai vissza
vonulásban és a végső győ
zelemben, a csodafegyverek
ben már egyre kevesebben 
hittek. A vasutasok talán leg
kevésbé. A megnövekedett ha
diforgalom és a nyugat felé 
áramló erőltetett tempójú 
szállítás bizonyító jelei vol
tak a vereségnek. 

A szentesi vasutasok közül 
néhányan itthon várták az új 
Magyarország megszületését. 
Tekulics József felvigyázó vál
tókezelő is azok közé tarto

siratva a pusztulást. A felbo
rult vasúti kocsik tették tel
jessé az állomáson a szomorú 
látványt. 

A TJ.SZB és a Körös hídjai
nak használhatatlansága miatt 
ebben a hadműveleti övezet
ben Szentes vált a szovjet 
hadsereg utánpótlási vonalai
nak utolsó állomásává. Romá
nián keresztül érkezett a ha
dianyag. 

EGY IDEIG A STRAND
NAL levő pontonhidakon 
történt az utánpótlás szállí
tása és az átkel-és a túl.só 
partra. Közben a város min
den épkézláb lakója az épülő 
tiszai cölöphídnál dolgorott. 
Amint a híd elkészült. követ
kezett a teherpról:>a. Hat talp
fával rakott vagont toltak a 
hídra. Tekulics József és né
hai Váradi Illés voltak a vo
natlcísérők. Ettől kezdve még 
néhány vasutassal a hadianya
got szállító srerelvények ál
landó kísérői lettek. A súlyos 

szerelvények alatt nyöszörgött 
a fahíd. M,nden út életvesze
delemmel járt a rendkívül 
veszélyes pályaszakaszon. 

A szovjet parancsnakság 
többsZÖr elismerte a bátran 
helytálló vasutasok munká
ját. Élelemmel is ellátták 
őket, ami nagyon jól jött, 
mert hónapokig nem kaptak 
fizetést. 

A front néhány hónap múl
va elvonult. Mostoha és siral
mas körülmények között, de 
me<!indult a személyforgalom 
a -szoms21éd váirosakiba. Ez 
már a békés új élet kezdete 
volt. 

A MUNKA ISMERT és is
meretlen hősei bizonyították, 
hogy mily roppant erővel bír 
az emberi élniakarás, amely 
a romokból is feltámad. Szen
tes felszabadulásának és az 
azt követő időszaknak a vasút 
volt a legmozgalmasabb köz
pontja. 

Fogas Pál 

zott, akik nem hagyták el vi.- 1-------------------------

rosukat. Példamutatóan vé
gigszolgálta a felszabadulás 
előtti és utáni nehéz hónapo
kat. Becsületesen végzett vas
utas élet után ment nyugdíjba 
a munka frontjának közkato
nája. Jó munkáia elismerése• 
ként háromszor kapott Kiváló 
Dolgozó kitüntetést. 

Tekulics József visszaemlé
kezéseinek epizódjai egy-egy 
mozaik kocka, amelyből ki
bontakozik a 30 év előtti kép. 
majd a Szentesen újra megin• 
duló vasúti élet. 

OKTOBER ELE.Jf:N az ese
mények gyorsan követték egy
mást. A német egységek lázas 
sietséggel hagyták el a várost. 
majd megjelent a hadműve
leti kormánybizto's felhívása 
Sientes kiürítésére. A vas
utasokra egyre nehezebb szol
gálat nehezedett. 

Október 8-án pattanásig fe
szültté vált a helyzet. A front 
kw.elsége bizonytalansággal 
töltötte el az itthon maradta
kat .. Kora délután, 14.30 óra
kor gördült ki Szentesről 
Csongrád felé az utolsó vonat. 
Teku!ics József is ezzel távo
zott, de Csongrádnál leugrott, 
nem ment tovább. A németek 
még egy maradandó névje
gyet hagytak maguk után. A 
hatalmas detonáció jelezte a 
csongrádi híd felrobbantását. 

Tekulics Józsefet Csongrá
don érte a felszabadulás. A 
szoviet parancsnokságtól iga
zolvánut kapott, majd csó
nakkal átkelt a Tiszán és 
Szentesen szolgálatra jelentke
zett. 

Szentesen a repülőtérnél a 
pusztulás képét mutatta az a 
200 méteres vasúti pályasza
kasz, amely azt jelezte. hogy 
itt csak volt vasút. A vissza
vonuló német harckocsik 
szántották fel a pályát. 
A rokkantan álló víztorony
ból is ömlött a víz, mintegy 

Erre a szomorú történetre 
még gyermekkoromból 

emlékszem. 1944. októberét ir
tak akkor. A harcok Debre
cen körül folytak. Mi tanyán 
laktunk, Kabától hét kilomé
terre a tőhatárban. Ott vártuk 
szorongva a háború végét. 
l:desapám mély, .,L" alakú 
bunkert ásott a tanya udva
rán, fölé pedig kukoricaszár
ból készített álcát. A háború 
vihara elől a család oda me
nekült. 

A vidék általában csendes 
tlo!t. Csak egy-egy eltévedt 
dzsippkocsi, vagy repülógép 
zavarhatta néha a nyugalmat. 
A háború zaját messziról hal
lottuk. Egy napon azonban a 
tanya melletti kukoricásból 
fegyverropogás zaja törte meg 
a környék csendjét. Mi vala
mennyien a frissen á.sott bun
kerba 1"ohantunk, és egy kis 
nyiláson át fi{lyeltük, hogy 
mi történik odakint. H amaro
san a tanya udvarán termett 
egy furcsa öltözetű, vékony 
fiatalember. Hosszú köpenye 
Bzéle a csizmája sarkáig ért. 
Ilyen közelről akkor még 
nem hallottunk géppisztolyro
pogást. tdesapám szólalt meg 
először: 

- Orosz katona. Maradjatok 
nyugodtan - mondta, és ki
bújt a rejtekhelyről. Mi na
gyon megijedtünk, hogy i·ala
tnl baja történik. Apám az el-

Otthonról hozott szerszámokkal 

Négy napi munkával elkészültek 
az első szegedi mozdony 

javításával 
1944. omtóber 10-e. Erre a 

dátumra. most, harminc év 
múltán is, sokan emJékeznek 
még a Szeged környéki vas
utasok közül. Mezőhegyes ál
lomásra ezen a napon érkezett 
az első, sroviet katonáikat 
szállító szerelcvény. A ma,gy,a,r 
vasutasok Itt végre ismét 
meg;kezxihették a murutáit. 

Október 11-én megérlkez.ett 
Mezőhegyesre az orosz állo
másparancsnok is és megin
atttt a forgalom D1'osháza fe
lé. Ez azt jelentette, hogy a 
vona,toka•t a tíizvonaUg kellett 
továbbítani. A vesz-ély azon-
1:>al!l nem törte meg a vt �uta
sok igyekezetét. Egyre töb
ben jelentkeztek szolgálatra. 
hogy ezzel is segítsék. köze.. 
lebb hozzák a győzelmet. Ok
tóber végén má.r Mezőhegyes 
és Makó között is közlekedtek 
személyvonatok. A makói vas
utasok ment.őbri,gárl,fa meg
kezdte az Apátfalva és Csa
nádpalota között kilőtt moz
donyok Javítását és segí-tettek 
a felJrobbanwtt Maros-híd 
roncsatnak a kiemelésénél, 
részt vettek a szükséghíd épí
tésében. Hanni.ne év után is 
jól emlékeznek ezekre az eGe
ményekre a ma már őszülő 
hajú vasutasok. Október 11� 
Szeged felszabadulásának a 
napján a srovjet csapatokat 

felrobbantott hidak, ég felé 
meredő. szétsiagga,tott vasúti 
sínek, felboru1t vasúti kocsik, 
leszerelt üzemek szomorú lát
ványa fogadta. 

A legfontosabb teendő a 
vasút újjáépítése volt. Sz.ovjet 
músza•k.i tisztek k'ányításával 
kezdték el a vasutasok a vá
gányok helyreá!Lltását és a 
mozdonyok javítását. A szege� 
di rendezőpályaudva1', a fű
tőház. a szertár és a kocsija
vító műhely dolgozói több 
ezer óra munkát végeztek. A 
fűtőház megrongált, üres falai 
köwtt csak egy 301-es. üzem
képtelen mozdony állt. A vas
utasok otthonról hozott szer
számokkal kezdték a javítást, 
és né(l11 nap múlva már füs
tölt az „elsÓ" szegedi moz
dony. 

Ok"'tóber 28-án megalakult a 
vasutasok szabad szakszerve
zete. decemberben pediig a 
szegedi fűtőház Ü2le!Illi bi:zott
sága. 1945 májusána,k első 
napjaiban megke:zxllhette mun
káját a kommunista párt vas
útüzemi a,Japs-zervezete is. Az 
1945. június 26-i nagy.gyűlé
sen a szegedi fűtőház dolgozói 
rr :..- három üzemképes moz
donyt és 150 javított kocsit 
ad.ta•lt át a fo,rga:lomnak. Ha
marosan Algyő felé is elindul1 
az első van.at. 

Szlládi Sándor 

Jeltelen sír a kabai töhatárban 
ső világháború idején Volhl- penve mosolyogtam, a katona 
niában volt, ezért tudott egy pedig jóízűen nevetve - olyan 
pár szót oroszul. A jövevény gyotsan, ahogy jött - el is 
német katona után érdeklö· tűnt a kukoricásban. 
dött. Lassan mi is elöjöttünk, 
és körülálltuk. A szokatlan A lighogy elment, a közeit 
külsejü fiú köpenyén akkora köves úton megjelent egy 
két zseb volt, mint egy-egy német páncélautó, tetején ne
tarisznya, színültig tömve töl- hézgéppuskával. A katonák 
ténnyel. Karján dobtáras fegy- tekintetükkel a határt pász
ver lógott. Vizet kért. Édes- tázták. Megijedtünk, hogy ész
apám megjegyezte, hogy nem reveszik a m,:igányos kiskato
éhes, de édesanyám azért be- ná.t. Szerencsére nem történt 
szaladt a házba valami enni- semmi. A németek lehúzódtak 
valóért. Apámnak lett igaza, a a közeli dülőútra és vártak. 
katona nem fogadott el élel- Néhány órával később egy szi
met. Megivott egy bögre vtz,'., takötőh.öz hasonló repülőgép 
aztán leült egy fatönkre és a húzott el a tanya fölött, egé
dobtárba nyugodtan berakta a szen alacsonyan. Abban a pil
töltényeket. Én tizenkilenc, az lanatban megszólalt a nehéz
öcsém tizenhét éves uo!t ak- géppuska, és a gép lángolva 
kor. A katona egy-két évvel zuhant a szomszédos földekre. 
lehetett idősebb nálunk. Ba- Mi a J:)(ldlá.sra menekültünk, 
,-átságos, kedves fiú volt, ezért és onnan néztük, hogy mi tör
az ismerkedés könnyen ment, ténik. A páncélautó a lelőtt 
de két szóval mindent elron- repülőgéphez rohant, és a ka
tottam. Valamit én is akartam f tonák a lángok között a piló
mondant, ezért bátortalanul, a tát keresték, de nem találták. 
fegyverére mutatva megje- Ezért beszaladtak a szomszé
gyeztem: ,,masin pistol." Mint- dos tanyákhoz is. Kis idő múl
ha villám csapott volna belé, va észrevettük, hogy a repülö
rámkiáltott: ,,Nyerne!?" Édes- gép közelében levő szárkupac
anyám beszaladt a házba a ból sántikálva elöbújik a pi
családi fényképért és tisztázta !óta, és beszalad a kukoricás
származásamaf. Én megszep- ba. Nem tehettünk semmit, 

SZAKSZERVEZETI POLITIKAI OKTATÁS 

A szombathelyi területen 35 56-an 
kezdték meg a tanulást 

Négy megye - Győr-Sop
ron. Veszprém, Vas és Zala -
szakszervezeti poldtikai okta
tásának megszervezése. előké
szítése volt a fela,data a szam
bathe!Yi területi biwttságnak. 
Az úi oktatási évl:>en 142 pro
pa,ga;n<lista irányításával 3556 
hallgató kez.dte meg a ta111u
lást. 

- Hogy3lll. történt a hallga
tók. kiválogatása? - érdek
lőditünk a területi bi:zottságon. 

- A pártszervezetekkel, 
KISZ-szervezetekkel közösen 
végeztük ezt a munkát - tá
jékozta,tott ŐstÖJ' Gizelia, a 
Jcultll'rális -és sportbiwtt-sá � 
vezefője; - Azok, akik nem 
tagjai a pártinak vagy a KISZ
nek, többnyire a szakszerveze
ti poJ.itikai oktatásba,n vesz
nek reszt. Arra ügyeltÜ!lJk el
séisorban, hogy a szervezés.né! 
ne legyenek átfedések. vagyis. 
ne akarja a párt-, a KISZ- és 
a szakszervezet is ugyanazt 
dolgozót a saját oktatásába 
bevonni. Ugyanalckor arn. is 
gondot fordítottunk. hogy le
hetőleg miillden vasutas részt 
vegyen a politikai képzésben. 

- MLlyen elvek szerint vá
logaittáik k.i a propagan<listá
kat? 

A párthatározat nyomán 

- Figyelembe vettük a po
litikai felkészültséget. a pro
pagandistamunkában koráb
ban szerzett gya.korlatot, a 
mozgalmi iskol,ai végzettséget 
és az általános műveltséget. A 
propaga;n,d,isbáJk többsége évek 
óta végzi e2lt a munkát, tehát 
na,gy tapaszta1a ttal rendelke
zik. Egyre növekszik azoknak 
a száma, akik magas szimtű 
marxista képzést kaptak. De 
az álfalá,nos műveltség szem
pontjából is kielégítő a pro
pagandistá.k felkészültsége. 

- Kik készítették föl a 
propagand-istá-ka,t az új okta
tási évre? 

- A propa,gandistá,k képz.é
sét a szakszervezetek megyei 
tanácsai v,é,gz:ik, de - eeyez
tetve el,k,épzelésemket a négy 
megyével - évek ófJa külön 
foglalkoznak a vasutas propa
gandistá.k képzésével. A fel
készitésüket területi bizottsá
gunk vállalta magára. Abból 
imduJtun,k ki, hogy így jobb 
lehetőség Val!l a vasutasokat 
érintő speciális problémák 
megvitatására. mi.nt abbain az 
esetben, ha mondjuk a ME
DOSZ prop.a,gandistáival kö
zösen törtéTune a felkészítés. 
Jobbal!l érvényesíteni lehet a 
terü1eti bi_ottsá.g elképzelé
seit, és különösen a „Munka-

heh1i élet időszerfí kérdései" 
szeminárium vezetőinek tu
dunk többet nyújbani. 

A propagandistákat szei>
tember végé<n 4 napos tanfo
lyamra hívták össze. A ta;nio
lyamon a terülelli bi:zotts,ág 
vezető munkatársain kívü:l 
előa<lást tartott Elek Tibor, a 
városi pártbi:zottság propagan
da- és művelődési osztálvá• 
nak vezetője. Bognár Feren-c, 
a SZOT Nemzetközi ()sztályá
nak helyettes vezetője. 

A területi bizottság meg• 
srervezte az olcta·tás ellenőr
zését is. Ahol ötnél több cs� 
port működik. ott oktatási bi
zottságokat hoztak létre. Mn� 
lyeknek módszertani segítség
nyújtás és az ellenőrzés a fel
adata. Rajtuk kívül az okta
tási körök foglaLkozásait a 
szakszervezeti birottságok tiit
kárai, a területi bizottság .nel-, 
lett működő agitációs és pro
paganda,bizottság társadal:mi 
aktivistái és a felsőbb szak
szervezeti és pár,tszervek kép
viselői is látogatják. 

Az oktaotá.si anyagot a p,ro
pa,gandi5ták és a hallgarok 
megkapták S mi,vel a,z elő
készítés körül tekim,tő. ala,pos 
volt. nem maradhat el a sí• 
ker a végrehajtásban sem! 

Kőhidi László 

Közművelődésről tanácskoztak Miskolcon 
A miskolci területi bizott

sá.g kultúrnevelési és sport-
1:>izottsága október 17-én mun
kabizottsági értekezleten tár
gyalta meg a klubbal rendel
kező 9 szakszervezeti bizott
sága kulturális-nevelő mun
káját. 

A tapasztalatokat brigád
vi7.sgálat alapján összesítet
ték, s ereket az értekezleten 
részletesen lsmertettélc. Az ala
pos munkát tükröző beszámo
ló jelentésből kitűnt, hogy a 
vizsgált állomások, a miskol
ci járműj.avftó és a gyöngyösi 
kitérőgyártó üzem, valamint 
a von,tatási főnökség szaik
szervezeti bizottságai megér
tették az MSZMP Központi 
Bizottsága közművelődéssel 
kapcsolatos március 19-20-i· 
ülésén hozott határozatát és 
helyesen látják az abból adódó 
feladatokat. 

részvevőinek szá.ma és nagy 
fellendülés mutatkozott a 
könyvtárak látogatottságát il
letően is. 

Jó módszernek bizonyultak 
a szociailista brügádok részére 
tavasszal megrendezett szel
lemi vetélkedők. Ez alkalom
ból olyan dolgozók is érdeklőd
tek, különböző szépirodalmi 
és szakmai könyvék iránt, akik 
korábbain nem tartoztak az ol
vasók közé. Az év első felében 
a kikölcsönzött könyvek szá
ma már elérte a múlt évi át
lagszin tet. 

A pozitív eredmények mel
lett a brigádvizsgála,t feltárta 
a hiányoságokat is. Megállapí
totta, hogy a klubbal rendel
kező szakszervezeti bizottsá
goknak a jövőben · nagyobb 
gondot kell fordítaniuk egy
egy réteg igényeit kielégítő 

kulturális program szervezésé
re. Jó példa erre a miskolci 
járműjavító, ahol az Ifjúság 
részére külön foglalkozásokat, 
játékos vetélkedőket szervez
nek, a nők részére pedig sza
bás-varrás, hímzÖtanfolyamot 
indítottak. 

A kulturális nevelőmunkát 
több helyen gátolja az is, hogy, 
a honos állomáson levő szak
szervezeti bizottságok koor
dinációs tevékenysége nem ki
elégítő. !gy fordulhat elő, hogy 
a klub programjá:t a társszol
gálatok dolgozói nem ismerik. 

A továbbiakban a munkabi• 
zottság tagjai, a vizsgált terü
let tapasztalatai alapján, meg
határozták azokat a soronkö
vetkező feladatokat, amelyek 
a hiányosságok megszünteté
se érdekében szüksé<(esek. 

Pálinkás 
Az eddigi eredmények azt i---------------------"----

mutatják, hogy a szolgálati fő
nökségek gazdasági és mozgal
mi vezetőinek jó együttműkö
dése következtében megnöve
kedett a különböző kulturális 
rendezvények látogatottsága 
és fokozódott az érdeklődés az 
egyéni és csoportos tovább
képzés iránt Is. Emelkedett a 
klubokban megtartásra kerüló 
szakszervezeti politikai isko
lák, ismeretterjesztő előadások 

csak izgultunk érte, mert 
édesapánk rá.nkparancsolt: 

Meg ne mozduljatok, 
mert a németek agyonlőnek! 

A német páncélautó tovább
ra is az égő roncsok mellett 
cirkált, aztán amikor a lángok 
csillapodtak, a kttkoricás mel
letti búzatarlón folytatta út
ját. Mi a padlásról ismét ész
revettük a pilótát, ahogy át
vánszorgott a kövesút túlolda
lán levö kukoricásba. Sajnos a 
németek is észrevették és tü
zet nyitottak rá. Amikor a pi
lóta összeesett, a holtteste kö
zelében cigarettára gyújtottak 
a németek, aztán kis idő múlva 
közömbösen továbbálltak. 

Ez már késő délután tör-
tént, és apám nem en

gedett ki bennünket a tanyá
ból. Gyorsan este lett. A napi 
i.zgalomt6l alig tudtunk ela
ludni. Másnap reggel, amikor 
fölébredtünk, ismét nyugalmas 
csönd ölelte körül a tanyát. A 
Pilóta mozdulatlan alakja még 
ott feketéUett a tarlón. Az 
öcsémmel ástunk neki sirt a 
kövesút mellett, ott temettük 
el, ahol hősi halált halt. Még 
emlékszem köpenye gombjain 
az ötágú csillagokra. Ma már 
a kabai tőhatárban, jeltelen 
sírja felett a Vörös Csillag 
Téesz gépei dübörögnek. 

Dr. Szabó Miklóe 

Gazda/ pro/ram Ylirja a fiatalokat 
A szombathelyi járműjavító 

if.iúsági pinceklubjának veze
tősége az elmúlt hónapban is
mét változatos, érdekes -:-og
ramot készített a fiatalok ré
S2Jére. 

Szeptember 22-én - a kó
sregi fehérneműüzem KISZ
biwtt.'>ágának a meghívására 
- �t vettek a szüreti klar
neválon és a várban rendezett 
szüret>i bálon. 

Érdekes és tanulságos vo1t 
az eddig már hatodsror meg . 
r�ndezett szovjet-ma,gyar !:a
rát! est. Legutóbb a Lett I�öz
társaság fővárosából, Ri{lából 
érkeztek a vendégek. Az 1400 
tagú kollégiumi Komszomol
bizobtság titkárnője, Teréza 
Dubenye mun,kájukról és éle
tükről beszélt a fiataloknak. Az 
ismerkedés közben sor került 
a kölcsönös ajándékozásra is. 

A baráti t3!lá1kozót tréfás � 
télrok, táncok és népdalének..; 
ltls tette igazán han,gul,atoosá. 

A klub vezetői egészségügyi 
előadásról is gondookodtak. 
Meghívásukra dr. Horváth Jó
zsef szülészfőorvos ta.rtotJt 
filmvetítéssel egybekötött. 
közérdekű előa,dást. Az elrrnüLt 
hónapb3'll a klub ven,dégei 
voltak a kőszegi fehérnemű
üzem KlSZ-fiataljai. A KISZ 
KB áp:ilis 17-18-i ha-tározat!lli
nak me�vitatása után a ven
dégeket a járműjavító r ... 1-
bea-t együttese szórakoztatta. 
Másnap a Styl Ruházati Vál· 
lalat KISZ-alapsziervezetének 
1>agja,I iS e!Iátogattaik a ldub
ba, amelynek célja ta.paszta
latszerzés voit. Ötleteket. ta
nácsokat kértek egy náluk 
hama,rosan megnyíló kil,ub 
programjához. 

Megjelent a Népszava Évkönyv 
• Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy ízléses kiálli

tásban
É

, gazdag tartalommal ebben az évl:>en is megjelent 
a N P S Z A  V A  ll:vkönyv. 

Az évkönyv tartalmából : 
- Gya.mpodásunk három évtized tükrében · 
- életutak a három évtizedből· 

' 

-;-:- a Népszava külföldi tudósítóinak élménybeszá-
rnoloJa a Szovjetunióról, Vietnamról Jemen,ről Etiópiá-
ról, Hollandiáról ; 

' ' 
- Mona Lisa utazásai; 
- családtervezés, de hogyan? 
- 30 év, 30 művész; 
- novellákv versek, 
- a munkás jogvédelme; 
.- hasznoi; tudnivalók: adóról, illetélkről, vásárlási tanacsadó; 
- kisbabákról, kismamáknak· 
- a tudomány és a rák csa'tája. 10 kérdés - 10 válasz a nagy ellenségről ; 
- a tizedik labdarúgó VB krónikája. 
_A Népszava ll:vkönyv október 15-től kapható a Mr

laparusoknál. fi.ra 15 Ft. 
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Sportolóink nemzetközi mérlege : 

a férfiak a 1 7  ., a nök az 5. helyen végeztek 
A Nemzetközi V-a.mtas 

.Sportszövetség (USIC) a Sz.o
csiban október 7-12. !között 
ta.r,tott 'kongreSISmsán elikász:í
te tte az e.!Jmú1t kongresszus 
alapján a nemzetek helyezési 
sorrendjét. Ezek srertnt a ma
m,ar férfi vasutas sportolók 
28 nemzet közül a 17. helyen 
végeztek. 

Sokakban felmerülhet a 
lk:éroés: a tava,lyi 3. helyról 
miért estünk I<! a 17.-re? A 
TJépi demokratikus államok 
vasutas sportolóiln kívül meg
elÓ'Z,tek bennünket olya,n or
szágok !is, .amelyek korábban 
miJnrli,g mögöttünk végeztek, 
példáua Franciaország, a Né
met Szövetségi Köztársaság, 
Svédország, Ausztria, Norvé
gia, Finnország, Svá;c, Bel
gium, Nagy-Brita,nnia. 

A helyzet korántsem olyan 
aggas2ltó, mint az el6ő látszat
ra tűnik. A magyar sportolók 
ugyanis a 7 versenyszámból 
csaok kettőben vebtek reszt. 
Nem szerepeltünk az alábbi 
sportágak versenyein: északi 
ri, alpesi si, kézilabda, úszás 
is futball. 

Az első két sportág hazánk
ban a természeti adot�gok 
miatt jeiLenték,telen. KéziLab
dában nincs olyan vasutas
csapat, amelyiik eredményesen 
képviselihetne bennünket. Az 
úszóversenyen a:z,m nem ve
hettii.nik részt, mert az USIC 
versenyszabályai szeri111,t csak 
tényleges vasut95 vagy vas
u-tasfeleség, illetve vasutas 
szülők gye1'1Ileke iru:lulhat. 
Egy úszócsapatot kitevó ilyen 
versenyzőnk nincs. A futball
csatároz,űokat 10 éve tartó 
mérkózéssorozat után az idén 
értékelték. mert csak most 
jutottak el a döntóig. Ebbe a 
versenyszámba 3111naJc idején 
nem neve'.Z!tü.n.k. 

Ezek után nem kell szégyen
keznünk a helyezésünk miatt. 
Annál is inkább nem. mert 
abbam a két számban. amely
pen részt vettünk. nem szere
peltünk rosszul. Az NSZK
ban rendezett asztalitenisz
versenyen a magyar csapat aoz 
eLsó helyen végrett. Színein
ket itt a BVSC csapata képvi
selte, Gergely, Börzsei, Rózsás, 
Harangi összeállításban. 

A csapatverseny megnyeré
se mellett a férfi egyesben: 1 .  
Börzsei. 3.  Gergely és Rózsás. 
Férfi pru:-ooban : 1. Rózs<Ű, Hac 
rangi, 2. Börzsei, Gergely. 
Ezenkívül Börzsei Csókével 
CMAVTI) nyerte ,a vegyespá
r-oist is. 

A másik verseny. amelyen 
részt vettünk. a !könnyűatléti
ka volt, amelyet O1-aszország
bam rendeztek. Itt 16 nemzet 
versenyzői közül a. 9. helyet 
nereztii.k meg. 

A nemzetek sporlversenyé
ben előttünk végzők mind 
legalább 3--4 versenyen részt 
vettek. Sőt, az első helyet el
ért Szovjetunió és a második 
helyezett Bulgári,a mmd a 7 

versenyen képviseltette ma-
gá,t. 

A női versenyek alapjá:n 
S"llinté:n sor :k.erüLt a nemzetek 
sorrendi ének megá,lia.pítására. 
Etrol tudcrti :k.e!J, hogy a nők-, 
nél - az arány,1� ikevés ver
seny mlabt - csak 4 évenként 
értékelnek. Magyaror!Zág az 
5. helyen végzett, 77 ponttal. 

Egy versenyen - úszásban 
- már a mwlt okok miatt 
nem vebtünik részt. Ha ebben 
a versenyszámban imdu1ni 
tudtunk volna. s az iru:l.'Llló 11 
nemre!: k&ül lega,J.ább a 7. 
helyen végez a csapatunk, ak
kor megnyertük volna a nem
zetek versenyét. A minden 
számban induló, első helyen 
végzett csehszlovák csapat 
pont.száma ugyalllls csak 89 
volt. 

A kongresszuson öisszeálM
toflták az 1975. éw verseny
na.ptárt is. Jövőre ará:nylag 
kevés - mmdössze négy -
sportágban kerül sor nemzet
közi versenyre. 

A férfi kosárlabdacsapatok 
Lengyelországban (Wroc:law) 
taláLk=aJc. szeptember 2--8. 
között. A női kosál'la,bdázók 
versenyére Romániában (Bu
karest) keTiil sor, június 18-
25-ig. A férfi tenisrezók a 
Szov;etunióban (Donyeck) ad
na.k találkorot egymásnak, 
május 23-31 között. Ezekre a 
versenyekre mi is neveztünk. 

Nem veszünk l:'és?,t a Bulgá
riában tartandó férfi röplaib
datornán, megfelelő lrepe,;;ségú 
csapat hiányában. 

Az USIC Iegutó)jbf kong
resszusáról még el ke11. mon
dam, hogy azon a srervezet 28 
éves fennálMsa óta el5ó ízben 
válaszrtottaik elnaköt népi de
mokra tikus országból. &t a 
tisztséget ugyanis 1976-1g Fran
tisek Vála, a csehszlovák vas
utasszakszerveret elnöke tölti 
be. A fótitk:ár ismét dr. Her
bert Schartl, Ausmna képvi
selője lett. Magyarország kép
viselője ismételten �agja lett 
a 1 1  tagú elnökség:nek. 

1975-ben az elnökségi ülést 
Olaszországbain, a kongresz
szust a Német Demokratilkus 
Köztársaságban tartja a szer-: 
vezet. 

VA S U TA S S I K E R 
az országos repülőmodellező-bajnokságon 

A Nyíregyházán rendezett 
országos repülómodellezó-baj
nokságon jól szerepeltek a 
Budapesti MAV Modellező 
Klub versenyzói. A rádióirá
nyítású vitorlázómodellek ka
tegóriájában a 49 Induló 1;.:;. 
zül 982 ponttal Takács Béla 
másodri.k helyezést ért el. 
Kriasma Gyula negyedik, Si
mon István öLödik lett. 

csapatversenyt a Budapesti 
MA V Model].,ező Klub nyer
te, 2619 ponttal. A kör:repüló
modellek kategóriájában dr. 
Egerváry Géza 2046,3 pontos 
teljesítményével az első, 
Weinwurm Géza pedi-g a má
sodik helyet szerezte meg, 
1952,9 ponttal. Csapatverseny
ben szintén a klub versenyzői 

Ebben a k.ategóriában a nyertek, 5274,1 ponttal. 

légpuskalöteret építettek 

a Szegedi MÁV Nevelöottl,onl,an 
A Szegedi MAV Nevelóott

hon ifjúsága évek óta jó mun. 
kát végez az M'.HSZ klubok. 
ban. A modellezők, rádi66ok, 
eredményeit megyeszerte, sót 
azon túl is i-smerik. A nevelő
otthon 33 min&síbett model
lezóje ez évben 6 első, 6 má
sodik és 6 harmadik helyezést 
ért el. A rádiósokat is discé. 
ret illeti, 18-an általános rá
d-iós, 12-en pedig HM rádió. 
távírász vizsgát tettek le sí· 
keresen. Az ott szerzett tu
dásukat a vasútmál is hasz.. 
nosíthatják majd. 

Az MHSZ-munka ki-szélesí
tésére az otthon ifjúsága meg• 
alapította a lövészklubot is. Az 

önerőből, a nevelőotthon ve. 
zetése és tanári testiilete tá
mogatásával társadalmi mun
kával négy lóáLlásos légpus
ka-lóteret építettek maguk
nak, amelyet 1974. szeptember 
20-án bensőséges házi ünnep
ség keretében avattak fel. Az 
avató beszédet és az első lö. 
vést Várszegi János, a szege. 
di vasútigaz.gaíóság MHSZ
titkára tartotta, ill,etve adta 
le. Ezzel a nevelőotthon közel 
300 fiatalja birtokba vette az 
új lőteret, amely méltón szol
gálja a honvédelmi előkép.rest, 
és az ifjúság szabad Idejének 
has:rmos eltöJ.tésére is lehető
séget nyú}t. 

VASUTAS CSALÁDTAGOK FIGYELEM! 

Az Utasellátó Yállalal felvételi hirdet: 
1 .  Mo:zgós:zolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezőkocsi-felszolgáló, szakács, kézilány, 
hálókocsi-kalauz, segédmunkás és tisztviselő munkakörökre. 
Jelentkezés: Utasellátó Vállalat Bp. V., Veres Pálné u. 24. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságánál: 
Állandó munkára gépkocsivezető és rakodó-, szál l ítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavilonjainkba (édesipari, trafikáru, hírlap, 
bizsutériák) kezelőket. Átlagjövedelem : 1500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetőt és eladókat. 
Továbbá felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, felíró, konyhalány, 
takarítónő, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerőket 
(lehet nyugdíjas is). 
Valamennyi munkakörb'en a munkaidő heti 44 óra. 
Bérezés kollektív szerződés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka- és védőruhael látást biztosítunk. 
Jelentkezés: Utasellátó Vállalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., Kálmán Imre u. 14. 
Naponta délelőtt 9- 12 óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  31 "4-933, 310-770, mel lék : 4. 

3. Cukrászü:zemében: 
Budapest VI., lázár u. 1. sz. alatt azonnali felvételre keres 
kézilányokat és takarítónőket, Jelentkezés: a helyszínen 8-16 óráig, 

Ötszáz adagos üzemi konyhát 
kaptak a győri vasutasok 

- Teljesítették a pótfelaján
lást. A nógrádi.1<övesdi XII-es 
és a balassa,gyannati XIlI-as 
pályamesteri szakasz dolgozói 

' a kongresszus thszteletére pót
felajánJást tettek. Elhatároz
ták, hogy Magyarnándor v:::iút
állomás harmadik vágányának 
350 méter hcxsszú sin.párját a 
tervezett fenntartási murukák 
mellett - lassú jelek és vá
gányzár n,élkül - kicserélik. 
Az ezer órát igénybe vett pót
vállalást teljesítették. 

A nemrég átadoU ötszáz adagos üzemi konyha épülete 

HATAN TANULNAK. Nóg
rádkövesd állomáson hatan 
vannak, akilcnek hián11zik a 
nyolc általános iskolai v;g. 
zettsége. Az idén úgy hatá• 
rozt.a.k. hogy - az állomás 

Győr-Sopron megye Szak
szervezeti Tanácsa tavaly má
jusban tárgya�ta a megye vas
utas dolgozóinak élet- és mun
kakörülményei javításával 
ka,pcsolatos teruniva,Iókat. Er
re a fontos témára az elmúlt 
napokban !.ért vissza az SZMT 
A megbeszélésen Tóth János 
vasútigazgató számo1t be az 
azóta eltelt másfél év 1Natt el
ért eredményekről. 

A múlt é<v óta a többi kö
rott átalaikították Hegyeshac 
lom állomás orvosi rendelőjét, 
ugyanott a XII. és a XV. pá-

lyameste:rtl szakasz dolgozói
nak ti6ztá.1kodási, ölbözködési 
Lehetőséget biztosító helyisé
geket adtak át ez év jú!iusá
balll, határidó elótt 3 hóna-
pal. Ugyancsak elkészült 
Gyór állomás kocsivizsgáló lia
katosainak .pihenését, tisztál
kodását szolgáló külön helyi-
sége IB. • 

A napi 500 adagos üzemi 
konyhát és a 100 személyes 
fekete-fehér öltözőt október 
14� adták át a győri vasuta
solmak.. 

vezetóinek segítségével 
megkezdik a tanulást. 

- Szocialista brigádok kez
deményezése. Eger áUomás 
szocialista brigádvezetói elha
tározták, hogy a negyedik ne
gyedévet munka- és egészség
védelmi negyedé<vvé nyilvánít• 
ják. Fellíívásukhoz csatlakoz
tak az Eger-Putnok közötti 
és a füzesabonyi vonal s-zalgá
Lati helyeini!k a dolgozói is. A 
munlm- és egészségvédelmi 
gyedév célja a balesetek meg
előzése, a vasutasok egé,sz.ségé
nek fokozottabb véd-elme. 

MŰSZAKI KÖNYVKIÁLLÍTÁS 

- JUTALOM A ':"ISZTA
SÁGÉRT. A debreceni igazgac 
tóság a közelmúltban értékel
te a szolgálati helyek tiszta
ságára. parkosítására vonatko
zó célkitűzések teljesítését. A a budapesti igazgatóságon és Dunakeszi,i 
legtisztább. legszebb szo!,gála
ti helyek köoott 16 400 forint 
jutalmat osztottak ki. A leg
eredményesebbek közé tarto
zik Egyek, Csenger és De
recske vasútállomás. 

A budapesti vasútigazgató
ság közlekedéstudományi 
egyesülete és műszaki könyv
tára október 17-19. között 
rendezte meg a músz.aki. és 
közgazdasági szakkönyvek ki
állitá.$át az igazgatóság kis
tanácstermében, amelyet dr. 
Telek János Igazgatóhelyettes 
nyitott meg. A kiállításon be
mutatott mintegy 500 könyv 
között természetesen ezúttaa is 
voltak újdonságok. A többi 
között a sokak által keresett 
Műszaki le:,,'ikon első két kö
tete, a Rádió és telerízió év
könyve, valamint Kulcs a 

számítógépekhez című köny
vek. A kiállítás látogatói a 
két nap alatt több mint 180 
kötetet vásároltak. Különösen 
a matematikai és kibernetikai 
tárgyú művek voltaik kelen
dők. 

A műszaki könyvnapok or
szágos eseménysorozaiához 
csatlakoz.ott a dunakeszi jár
műjavító is. Az üzem József 
Attila művelődési központjá
ban a helyi kiállítást október 
18-án Kalmár János főmérnök 
nyitotta meg. Az üzem gazda
sági és társadalmi vezetőin kí
vül megjelentek a megnyitón 

- Névadó Úllllepség Szeren• 
csen. Október 3-án Szerencsen 
hármas névadó ünne.pséget 
rendezett a vontatási főnökség 
KISZ-bizottsága. Major Ká
roly, Maczkó András és Bá· 
nyai István gyermekeit a fó. 
nökség társadalmi szervezetei
nek vezetőin kívül köszöntötte 
a szerencsi Hunyadi János ál• 
tal.ános iskola énekkara is. 

-------------, a műszaki klub tagjai, a szo
- VÉRADÓK KÖSZÖNTÉ· 

SE. A dombóvári vontatási fó-, 
nökségen október 9-én kö• 
szöntötték a fónőkséa több 
mint száz önkéntes véradóját. 
Az ünnepségen a véradóállo
más és a városi Vöröskereszt
szervezet 32 véradónak adott 
tárgyjutairnat, a vontatási �,,. 
nökséq vezetóje pedia tizen
kettónek pénzjutalmat, 

A Hivatalos Lapból 

A H\vatalos Lapból a szakszerve
zeti bizottságok és olvasotnlc fi
gye!mtbe ajánljuk a kovetke,ő
ket: 

A u. számból: 110 842/1974. Forcli
tásl. dokumentációs munkák sza
bályozása és elszámolása. 

A 42. számból: 13il974. (VI. 30.) 
MüM. A Munka Törvénykönyve 
költségvetési szerveknél történő 
végrehajtásáról szóló 1411967. (XI. 
9.) MüM. számú rendelet módosi
tásáról. 

A szerkesztőség üzeni 

Szilád.! Sándor, Szeged; Radányi 
György, Szombathely; Hoffmann 
József, Veszprémvarsány ; Pál Ist
ván, Ugl�•al Sándor, Szatmári 
László, Miskolc; Czeglédi Sandor, 
Debrecen; Végh Gyula, Rákosren
dező ; Boldizsár Gyula, Békéscsa
ba ; Szücs Ferenc, Hatvan; Szönyi 
Lajos, Dunakeszi, Fogas Pál, szen
tes: Petrik László, Hódmezővásár
hely; Rajna Józsefné, Dombóvár: 
leveleiket lapunk anyagához fel
használjuk. 

Tóth Tibor, Kiskunhalas; Vona 
István, Kál; Földi József, Szolnok : 
leveleike, illetékes helyre továbbí
tottuk. 

Lakáscsere 

- Elcserélném T&tabánya-Ojvá
rosban levő 2 és félszobás, össz
kom:tortos, tanácsi rendeltetésü, 
telefonos lakásomat 2 szoba össz
komfortos budapesti lakásra. Tele
fon : 32-91 (KPM) Erdek!Odnl 
munkaldöben lehet. 

Klskuntélegybázl 2 szoba 
komfortos, loggtás, g&z:tütéses, ta
nácsi kezelésű (volt MA v szolgá
lati) lakásomat elcserélném sze
gedi hasonlóra. Cím: Nagy József 
GldO Kiskunfélegyháza, Filrst Sán
dor u. 11. A/13. 

IIIAGYA.Q VASUTAS 

a Vasutasok szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő blzottság 
F6szerkesztö: Gulyás János 

&'ele!Os szerkesztő: V!Sl Ferenc 
S2erkes2tc5ség: 

1068 Boest, VL, Benczdr 1L ,1. 
Telefon városJ 229-872 · 

Ozeml 111-'l'I 
Kiadja _, terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalol 
io64 Budapest_ vn., Rák6C21 111 54 

Telefon : 224-1119 
l!'elelós kladó: Gábor Márton 

g Né!)!IZ8V& [.apk!adó VQlla!at 
Igazgatója 

CSekkszámlaszémuok, 
MNB �16-11 115P 

Szikra Lapoyomcsa 

cialista b1igádvezelök és több 
b1igádtag is. A könyvvásárlási 
lehetőséggel egybekötött kiállí
táson nagy érdeklódést keltett 
a hét kiadó közel nyolcvan ú; 
kiad,űú műszaki könyve. A 
gépészet, az anyagmozgatás, a 
közlekedés, az üzemszervezés, 
az elektronika, a műanyagipar 
és még több iparág tudomá
nyos ismereteit, módszereit 
reprezentáló egyhetes kiállí
tást több száz érdeklődő te-
kin tette meg. 

A műszaki könyvnapok ke
retében Miskolcon tudomá
nyos elóadássoroza tot rendez
tek az igazgatóság kultúrter
mében, a Tiszai pályaudvaron 
és az építési főnökség tanács
termében. 

- Vonatvezetói tanfolyam. 
Hatvan állomáson nagy a ta
nulási kedv, különösen a 
szakrnaó. tanfolyamokat kedve
lik. Az utóbbi hónapokban 
több fiatal jelentkezett például 
a vonatvezető! tanfolyamra. A 
legutóbbin október első felé
ben tíz fiatal vizsgázott, kö
zöttük négy női dolgozó is van. 
Decemberig Hatvanban egy 
újabb vonatvezetói tan.folyam 
befejezksét tervezik. 

FALBURKOLATOK, 

LAMBÉRIAK, 

LAKBERENDEZÉSI TARGVAK, 

FAANVAGVéDö SZEREK 

BEMUTATÓTEREM ÉS SZAKÜZLET : 

BUDAPEST VI., VASVÁRI PÁL U. 8. 
TELEFON : 425-381.  

NVITVATARTAS:  10-18 ORAIG. 

SZOMBATON : 10-15 ORAIG. 
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A pártkongresszus tiszteletére 

Akik már a pótváll alásokat 
is teljesítették 

A kongresszusi mU!llkaver
seny eddigi eredményei azt 
biwnyítják, hogy a szocia.lista 
brigádok, mwtkásko!Jektí vák 
vállalásai :nem megala,pozat
lan fgéreúek voLtaJk csupán, 
hanem megfon<tolt, sznlárd el
határozás, amelyek megvalósí
tása egyre inkább reális való
ság lesz. A szolgálati helyek 
dolgozói az őszi csúcsforgalom 
és a kedvezőtlen időjárás okoz
ta f/Ond.ok miatt m�gi,nkább 
szívüayüknek tekintik felaján
lásaik mielőbbi teljesítését. 
Az eddigi tapaszta.La,tak azt 
bizonyí,tják, hogy sz.ámos szo
cialisba brú,gád már a harrna
ruk negyedév végére túi1telje
sítette tervét. Erről tájékoz
tatták szerkesztooégűnket tu
dósítóink iii. 

Teherkocsi-javítás 
terven felül 

Talpfacsere a gyár-hegyeshalmi vonalon 

romezer talpfát cseréltek ki. ményes kongresszusi mu:nka
versenyéról tudósítobt: 

Veszprémvarsány állomás 

\ 

Az esős októberi időjárás 
akadályozta a ki- és berakást 

A vasút szállítási teljesítménye : 

30,5 millió utas és 10 millió 981 ezer tonna á111 

Októberben a vasút 30,5 
mi'!ió utast szá,llított. Ezzel 
személyszállítási tervét 2,7 
százalékkal túlteljesítette, a 
bázisidőszakhoz viszonyítva 
azonban k.ismértélkű, 1,1 szá
zalékos csökkenés tapaszJtal
ható. 

Egy,-észt a nagy forgalom, 
másrészt a rossz időjárás ha
tására a személyszállító vo
natok menetrendszerű közle
kedésére jellemző mutatók, 
sajnos, kedvezőtlenül alakul
tak. A szeméiyszállítás minő
ségének romlásá,t mutatja, 
hogy a késési arány a meg
előző 3,8 százalékról 6,5 szá
zalékra emelkedett. 

A vasút októberi 
áruszállítási teljesítménye 
10 millió 981 ezer tonna 

volt, 
Az áruszállítás nehézségeit 
növelte az esős időjár�, amely 
erőteljesen kihatott a vasút
üzem menetére, különösen 
akadályozta a ki- és berakási 
munkát. Igy az árutonnában 
mért tervteljesítés csak 98 
százalékos. A bázishoz viszo
nyitva is hasonló arányú, 98,6 
százalékos teljesítést ért el a 

MAV. Változatlanul nagy szál
lítási igény jelentkezett a ka
vics- és mütrágyaküldemé
nyeknél, amelyeknél az elszál
lított árumennyiség 36 száza
lékkal, illetve 25 százalékkal 
haladta meg a bázisidőszakot. 
Mindezek ellenére a kavics- és 
kóküldeményeknél az igények 
kielégítése továbbra is gondot 
okozott. 

Az áruszállítás forgalman
kénti összetételében változat
lanul 

az export 18,9 és a tran
zitforgalom 16,5 százalé
kos emelkedése számottevő 

a tervhez való viszonyítás 
alapján. 

A csapadékos időjárás kö
zepette a fuvarozási igények 
kielégítése csak nagy erőfeszí
tések árán volt biztosítható. 
Jellemző, hogy az időjárás ja
vulása után fokozatosan ja
vult a vasút szállítási munká
ja is. Különösen jó eredmény 
született a háló'zaton levő· ide
gen kocsik számá,nak csökke,n
tésében. Kedvező változás tör
tént az üzemviteli helyzetben, 
amelyre többek között jellem
ző, hogy a hónap végén 

, 

a napi gépre várások szá. 
ma a korábbi átlaghoz ké
pest csaknem a felére 

csllkkent, 
és javult a tehervonatok me
netrend szerinti közlekedteté
se is. 

A kedvező időjárás hatására 
a közeli napokban a szállítá• 
sok intenzitásának fokozódá• 
sára lehet számítani. Különö
sen vonatkozik ez a cukorré
pa-, kii- és kavícsküldemé
nyek, az export és impoit
szál!ítások ugrásszeriZ növeke
désére. Kedvező időjárási kö
rülmények esetén ezek a meg
növekedett- igények kielégíthe
tők. 

Fontos feladat az elegyáram
lás meggyorsítása, a . rendező
pályaudvarokon és határállo
másokon a torlódás megakadá
lyozása, a fuvaroztatók és a 
vasút jó együttműködésének 
biztosítása. Intézkedéseinket 
össze kell kapcsolni a vasutas 
dolgozók mozgósításával, 
amely a népgazdaság részéról 
jelentkező igények kielégítésé• 
nek legfőbb biztosítéka. 

Godisa és Abaliget állomás 
közelebb került egymáshoz 

Határidő előtt átadták a forgalomnak a 11 km hosszú új vonalszakaszt 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 57. évfordulójának 
előestéjén Oroszváry László 
vezérigazgató-helyettes átadta 
rendeltetésének a Godisa
Abaliget között épült, csak
nem 11 kllométer hosszú új 
vonalszakaszt. Az átadási ün
nepségen megjelent Czégény 
József, az MSZMP Baranya 
megyei birottságának titkára, 
Neubauer József, a Szakszer
vezet�, Baranya megyei Taná
csának veretó titkára, Wieder 
Béla, a pécsi Városi Tanács 
elnöke. 

Kinczli József, a pécs.i terü
leti bizottsá.g titkára, beveze
tőjében hangsúlyozta, hogy a 
most átépített állomásköz a fő
vonal leg,kedvezótlenebb és 
vontatási szempontból legkriti
kusabb szakasza, mert 7 kilo
méter hosszban 300 méter, il
letve ennél kisebb sugarú ívek 
voltak itt és a pálya lejtviszo
nyai sem feleltek meg a kor
szerű sebességi követelmé
nyeknek. 

Ismeretes, hogy ezen a vo
nalon már korábban megnyílt 
az új alagút és már akkor 

megszűnt a forgalom a két 
völgyhídon is, melyet az új 
pálya nyomvonala elJkerült. Az 
építők ebben az állomásközben 
több, mint 1 millió köbméter 
földet mozgattak meg és szá,
mos műszaki akadállyal kellett 
megküzdeniük. 

A festői vidéken vezető v� 
útvonal az orfűi és a Bükkösd
patak völgyéb<:n kanyarog és 
az építőknek nagyarányú víz.. 
rendezési munkákat is kellett 
végezniük, nebogy - áradás 
esetén - e patakok vize meg
rongá,Jja a vasúti fővonalat. 

Pál Istvá,n iria M�olcról: Ezzel a teljesítmén·yükkel a 
;,A miskoloi járnnűjarví-tóban briaá,d.ok máT a kcmgresszusi 
szocialista brigádvezetők ta- pótvállalásuk.at ís teljesítet• 
:nácskozásán a fő téma a ték. A háromezer talpfa ki
kongr�usl ml.lillmverseny cserélését esős, hűvös időben 
edcHg! ered.m.ényeimek értéke- végezték, mégis naponlJl, a 
lése volt. Az üzem dolgozói páronikén,t szokásos 8-9 he
vállaltáftt a teherkocsik ja,ví- lyett 11-12 talpfát cseréltek 
tásának, az alkatrész,gyártás- kii. Dicséret ihleti e7krt az 
nak és a vasúti berendezések eredményes mun.káéTt az I. 
karbantartásának 2 százalékos szám ú  gépesített mozgó sz.a
túlteljesítését. Az ered11l<Íny a kas2ihoz tartozó „Gagairin .. , 
várak,ozást is felü.Lmúlta, mert valamilnt az Asztalos János, 
október közepére már 3 szá- továbbá a XIII. és a XIV. 
zatékos tú.iteljesíté&ről adhat· szakaszokon dolgozó »Radnó
tak számot. Ez azt jel,entl, ti«, ihletve »Hunyadi« szocia
hogy a felajánlott 160 vasúti li.sta bl"'igádok tagjait." 
kocsi kijavításán kívül �g 
újabb 120-<1.t tettek üze.m.ké- Hoffmann József, a Veszp-

három szocialista brigádje -
írja levelében - a kocsitartóz
kodasí idők csöklantéséb1m 
ért e! jó eredményeket. Au
gusztusban például 30 vonat 
428 kocsLjánál 2,3 órát taka
rítottak meg. A kon�esszusi 
mun1kaverserny eddig eltelt 
időszakában 6,7 órával csök
kentettélk a kocsi tartózkodási 
időt. A bnLl(ádok a pályafenn
tartás részére már 206 óra 
társadalmi mlllllkát is végez
tek. Hasznos kezdeményezés 

a Pannonhaima állomáson 
Béke szocia.llista origád 

Az új vonalszakaszon nin
csen szintbeni vasúti--;közútl 
keresztezés, ezt alul-, illetve 
felüljárók segítségével oldot
ták meg. 

pessé és adtak át a forgalom• rémva.rsá.ny állomás szakszer
nak, ' vereti bizottságához ta•rtozó 

Az ószi csúcsforgalom miatt , állomások dol,gozóinaik ered-

az 

(Folytatás az 5. oldalon) 

megnövekedett kocsiSZJÜ.kség- ------------------------

let kielégítése érdekében elha-
tározták, hogy a javítási időt , 
tíz százailékkal csökkenük. Az Eszaki járműjavítóban 
Október közepére ezt is sike
rült túlteljesíte:n.i, mert 657-tel 
több kocsikapaci,tást biztosí
totta!k." 

Vasárnapi műszak 
a konzervgyárban 

Czeglédi Sándor, Deb-recen 
á!lomás szocialista bri,gá,djai
na.k az ár.uszál1íbási feladatok 
teljesítése érdekében tett eró
fesz,ítéreiről számol-t be. A 
brigáook terven felül három
száza.lékoo túlteljesítiésre tet
tek ígéretet, de sajn�, szep
temberben - a s:zombat és 
vasár.nrapi rakodás hiánya 
miabt - lemaradás mutatko
zott. A forgalmi és a kereske
delmi szolgálat do1gozói ezéM 
elhatárO!Zlák, hogy vasárna
pi rakodással pótolják a lema
radást a Debreceni Konzerv
" árballl. A társadalmi mun
kában negyVenhatan vettek 
rés1.t. Az eredmény: 15 vasúti 
kocsiba 254 tonna árut raktak 
be. Ezzel a teljesítmélrunyel 
nemcsaik a saját szá,llitási ter
vüket teljes.ítettélk, hanem a 
konzervgyár exportkötelezett
ségett is, mert a tizenöt va
gon áru címzettje a Szovjet
unió volt. 

Kicseréltek 
3000 talpfát 

Terven felül három mozdonyt 
adtak át a forgalomnak 

Terven felül há1·om felújí
tott mozdonyt adtak át no
vember 5�én az l5;szaki jár
műjavítóban. A szocialista 
brigádok kezdeményezésére az 
üzem dolgozói a felszabadulá
si és a kongresszusi munka
verseny keretében két nagy 
teljesícményű Diesel- és két 
villamosmozdony nagyjavítá
sát ajánlották fel. 

Az első mozdonyt már 
augusztusban átadták a for
galomnak. A határidő előtt 
átadott mozdonyok nagy se
gítséget jelentenek az orszá-

gos szállítási gondok enyhí
tésében. A november 7-i ün
nepséggel összevont mozdony
átadáson Harmati Sándor, az 
Országos Bél,etanács alelnö
ke méltatta a Nagy Októbe
ri Szocialista Forradalmat, 
majd Görbicz Sándor igazga
tó átadta a gyáregységek ver
senyében legjobb eredményt 
elért kismotorjavító üzemegy
ségnek, valamint a Diesel. 
mozdonyjavító osztálynak a 
vándorzászlót. Az üzem 73 
dolgozója kiváló dolgozó ki
tünteté·t kapott. 

Nyolc vontatási főnökség 
szoros együttműködésre lépett 

,,Közös gondok megbeszélé
se, a jó módszerek átadása" 
- talán ezt lehetne mottóul 
adni annak a rendkívüli ta
nácskozásnak, amelyet októ
ber 31-én a MAV nyolc nagy 
vontatási főnökségének 
Dombóvár, Miskolc, Nagyka
nizsa, Nyíregyháza, Pécs, 
Székesfehérvár, Szentes és 
Szombathely - főnökei, illet
ve vezető mérnökei részvéte
lével tartottak Székesfehérvá
ron. 

A KTE területi szervezeté
nek, a székesfehérvári vonta
tási főnökségnél működő vas
útgépészeti csoportja, Mezei 
István vontatási főnök kezde
ményezésére indította ezt az 

, ankétsonza tot, amelynek az 

a célja, hogy az illetékesek 
időnként - minden alkalom
mal más-más főnökségen 
találkozzanak és az eddigiek
nél még szorosabban együtt
működve kicseréljék a tapasz
talatokat, átvegyék egymástól 
a jó módszereket. Az első 
megbeszélés az ismerkedés 
jegyében zajlott le. Ez az 
összejövetel is bizonyította, 
hogy e kezdeményezésnek van 
létjogosultsága, mert a részve
vők az értekezlet megkezdése 
után nemcsak hozzászóltak 
Mezei István megnyitó beszé
déhez, hanem számos olyan 
gondot említettek a vontatás 
.területéröl. amelyeket az eló
í.rások, szabályok ésszerű mó
dosításával könnyebben meg 
lehetne oldani. ,tgy például 
elhangzott, hogy szükséges a 
mozdonyok szerszámainak je
lenlegi készletezéséból adódó 
viták rendezése, illetve a 
szerszámok kezelésére vonat
kozó szabályok felülvizsgála
ta. 

A tanácskozáson szó esett 
még a vezetóképzésről és az 
újításokról. Többen rámutat
tak, hogy a főnökségek nem 
minden esetben értesülnek 
egymás újításairól, pedig ezek
nek kölcsönös átadása rend
kívüli mértékben gyorsíthatná 
a mozdonyok javítási munká
latait. Ezért az elkövetkező 
tanácskozásokon ezekről is 
rendszeresen tájékoztatják 
egymást. 

Végül abban Is megállapod
tak, - hogy a következő al
kalommal - 3 hónap múlva 
Miskolcon - ismertetik a jö
vő évi tervüket és mindenki 
beszámol az azóta született 
eredményekről. 

A g:,·ór! pá!yafenm,tartási f,ó
nökség szocialista bri,gádjai
na,k munkaversenyérol kaptuk 
az alábbi tudósítást; ,,A pft. 
főnökség szociailista bri,gádjai 
a Győr-Hegyeshalom köz.ötti 
vona,Jon október 17-re (a gá
pe..ített mu.n'ka kezdetére) há- A terven felül elkészült három mozdony a szerelöcsarnokban. (Séra) 

A vonal átépítése után az 
egyébként költséges tolószol
gálat megszűnt, mert az új pá
lya lejtviswnyai lehetővé te
szik, hogy bármilyen terhelésű 
szerelvényi a vonatgép továb.. 
bítson ebben az állomásközben 
is. Az új vonal vezetés azt is 
Jehetóé tette hogy Godisa és 
Abaliget 1100 méterrel „köze
lebb" került egymáshoz, eny
,nyivel rövidei::>b ugyanis a ka
nyarok átvágásával a vonal 
hossza ebben az állomáskoz
ben. 

A tervek szetint a vonal 
megépítését ez év végéig kel
lett volna befejezni, azonban a 
tervezők és ki vitelezók között 
olyan szocialista együttműkö
dési szerződés született, mely
ben vállalták, hogy a vonalsza
kaszt november 7-ig, a Nagy_ 
Októberi Szocialista Forrada
lom 57. évfordulójáig átadják 
rendeltetésének. A vasútépítés 
terveit a MA VTI mérnökei ké• 
szítették igen magas szinten, a 
munka generálkivitelezője a 
MAV Dombóvári Építési Fő
nöksége volt. 

Külön ki kell emelni azt a 
segítséget, amit a vonal meg. 
építéséhez és határidő előtt 
való átadásához néphadsere
günktól kaptunk. Vasútépítő 
katonáink „harci"' feladatként 
fogták fél ezt a munkát és ki
váló teljesítményeikkel segí
tettek ahhoz, hogy a nagyfor
l?almú pécsi fővonalon meg
gyorsuljon a közlekedés. 
· A vonal átadási ünnepségén 

Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes és dr. Szab6 
Tibor, a pécsi yasútigazgatóság 
vezetője jutalmakat adott át 
az építési munkában élenjáró 
vasutasoknak, katonáknak, és 
a közreműködő építési vállala
tok legkiválóbb dolgozóinak. 

Bermann István 



MAGYAR VASUTAS 

Legyen a vasút a fiatalok második otthona 
MIRŐL BESZÉLTEK A FELSZÓLALÓK AZ ORSZÁGOS VASUTAS IFJÚSÁGI PARLAMENTEN? 

Mint arról lapunk november te meg munkáját, csak Urbán 
1-i számában már beszámol- Lajos vezérigazgató beszámo
tunk, október 25-én és 26-án lóját ismertettük. Ezúttal né
ülésezett a vasutas fiatalok or- hány kiragadott hozzászólás és 
szágos parlamentje az építők a vitazáró alapján beszámo
szakszervezete székházának lunl, az ifjúsági parlament to
kongc<!sszusi termében. Mivel vábbi eseményeiről. 
a parlament lapzártakor kezd-

Törödjünk többet a pályakezdőkkel! 
A szegedi igazgatósághoz 

tartozó fiatalok nevében kért 
szót dr. Lakatos Lajosné, az 
iiazgatóság anyaggazdálkodási 
osztályának csoportvezetője. 
Mint szakszervezeti tisztség
Viselő, részt vett több ifjúsági 
par1amenten, amelyeken a sze
gedi igazgatósághoz tartozó 
fiatalok vitattált meg helyze
tüket. Ezekről a tanácskozá
sokról a következőket mond: 
ta: 

- A fiatalok érzik és érté
kelik a róluk történő gondos
kodást. Kedvezően nyilatkoz
tak bérezésükről, anyagi elis
merésükről. Hasonló a vélemé
nyük a továbbtanulási lehető• 
ségek bővüléséről is. 

Ezután kapcsolódva a ve
zérigazgató beszámolójának 
ahhoz a részéhez, mely sze
rint 1975. január l-től beveze
tésre kerülő 44 órás munkahét 
végrehajtásához újabb 4500 
dolgozó foglalkoztatására lesz 
6Zilkség, hozzászólását így 
folytatta: 

- Rendkívül fontosnak íté
lem meg a pályakezdő fiata
lok fogadását. Szovjet üze• 
mekben elterjedt, hogy a 

munkába álló fiatalokkal a 
legjobban dolgozó szocialista 
brigádok, a legkiválóbb újítók, 
a legtapasztaltabb reszortve
zetők foglalkoznak. A vasútnál 
is alkalmazni kellene ezt a jól 
bevált módszert. A hOS6zú 
szo1gálati idővel rendelkező 
vasutasok saját példájuk is
mertetésével segítsék a vasút
hoz kerülő fiatalok mielőbbi 
beilleszkedését. Célszerűnek 
tartanám, ha a beilleszkedés 
módszertanával, a nevelés kér
déseivel, a jó tapasztalatok 
közreadásávaJ. a Magyar Vas• 
utas is többet foglalkozna. 

Ezután arról szólt, hogy a 
honvédséghez bevonuló fiata
lokkal való foglalikozás egyik 
formája, hogy - a vasút,hoz 

tartozás jelképeként - ma
guknál tarthatják a zöld arc
képes igazolványt, ez azonban 
még nem minden. A KISZ és 
a szakszervezet teremtse meg 
az állandó kapcsolatot. Láto
gassák meg a katonai szolgá
latot teljesítő vasutas fiatalo
kat és időnként a szolgálati 
főnökség is fogadja őket. 

Kazai Lászlóné raktárnok 
(Berente szénpályaudvar) már 
a hozzászólása elején elnérest 
kért, hogy elsősorban a nega
tívumokról kíván szólni: 

- A vezetők közömbösek a 
fiatalok problémái iránt -
mondotta. - Nekem is ez a 

tapasztalatom és az általam 
képviselt fiataloké is. Helyte
len álláspont az, hogy a dol
gazó a munkában csak a 
munkára gondoljon. Ha a 
fiatalnak a magánéletben 
gondjai vannak, emberileg le
hetetlen, hogy ezek ne hassa
nak ki a munkára is. A jó szol
gálati vezetőnek ilyenkor nem 
a szocialista öntudat emlege
tésével kell jönni, hanem ér
deklődni kell a fiatal gondjai 
felől. Ha a vezetők mindenütt 
így foglaJkoznának a dolgo
zókkal, érthetően javulna a 
munkahelyi légkör. A szolgá
lati vezető ne csak hatalom
nak tekintse a beosztását. A 
dolgozó kétkezi, vagy szellemi 
munkájával segíti a vasutat, a 
vezetőknek és a különböző in
téW1ényeknek pedig az egyéni 
boldogulás �ősegítése legyen 
a feladata, ez legyen a 6ZOlgá
lata. Az írásos beszámolóban 
több helyen találkoztam a kö
vetkező megfogalmazással: 
,, ..• utasításaink rugalmas és 
célszerű alkalmazása a szol
gálati vezetők fel.adata." A 
kérdésem: - mi történik ak
kor, ha a szolgálati vezető 
nem tud, vagy nem akar ru
galmasan és célszerűen intéz
kedni? 

A gépek üzemeltetése szakképzett fiatalokat kíván 

Hasonló kérdésekkel. foglal
kozott hozzászólásában Acs 
Péterné műszaki főintéző, a 
budapesti igazgatóság sze
mélyzeti ügyintézője. 

gádvezető, a záhonyi átrakó• 
körzet fiataljait képviselte a 
tanácskozáson. 

- Nálunk az átlagos életkor 
35 év - mondotta. - Egy 
olyan szocialista brigádnak 

meg a feltételeket a.z ifjúság 
jogos követeléseinek kielégít13• 
séhez. 

A fiatal küldöttek vélemé
nye, javaslata nemcsak a ve
zérigazgató számára tanulsá
gos, nemcsak neki szólnak, ha
nem a vasút valamennyi gaz
dasági vezetőjének, a szakosz
tályvezetőtől a pályamesterig, 
továbbá a szakszervezeti moz
galom tisztségviselőinek, s a 
KISZ-vezetőknek. 

Úgy tapasztailjuk, hogy a vé
lemények reálisak, a törekvé
sek mértéktartóak és ha van 
helyenként az ifjúságra jel
lemző türelmetlenség, ennek 
csak őszintén örülhetünk. Ter
mészetes dolog, hogy a vasutas 
ifjúság, a munkás ifjúság, a 
fiatal műszakiak kritikusan 
nézik a régit, az elavultat és 
vonzódnak a.z újhoz, a korsze
rií.höz. 

A vasutas fiatalok tisztában 
vannak azzal, hogy a vaslit 
olyan üzem, ahol a forgalmat 

éjjel-nappal, ünnepeken és va
sárnap biztosítani kell. De lát
ják és tudják azt is, hogy őket 
is megiL!eti a 44 órás munka
hét, jövedelemcsökkenés nél
kül. Több pihenőidejük lesz, 
kulturáHabb lesz az életük, 
ugyanúgy, mint más vállala
tok dolgozóinak. Arra kérem 
az ifjúsági mozgalom, az ifjú
sági szövetség vezetőit, tegye
nek többet azért, hogy még 
eredményesebben tudjuk mér
ni a vasútnál a fiatalok élet
és munkakörülményeivel kap
csolatos problémákat, együtte
sen lépjünk a vasút anyagi le
hetőségeit reálisan figyelembe 
véve ezeknek a kérdéséknek a 
megoldásában. 

Molnár György befejezésül 
arról szólt, hogy az ifjúsági 
parlamenteken elhangzottakat 
a szakszervezet tovább elemzi 
és felhasználja a vasutasok 
szakszervezetének IX. kong
resszusára való felkészülés so
rán. 

A vasút elött nagy feladatok állnak 
A vitában 

Urbán Lajos 
adott választ. 

elhangzottaltra 
vezérigazgató 

- Az elmúlt években jogo• 
san elmarasztaltak bennünket, 
hogy elöregedett a vasút. Mint 
a számok igazolják, javult a 
fiatalok aránya. Napjainkban 
csaknem 40 ezer 30 éven aluli 
fiatal dolgozik a vasútnál és ha 
hozzászámolom a magam kora
belieket, akkor ez a létszám 
50-60 ezer, csaknem a fele a 
dolgozók összlétszámának. 

Korábban az is elhangzott, 
hogy a vasútnak nincs jövője. 
A Minisztertanács újabb és 
újabb határozatokat hoz a 
szállítás - és ezen belül a vas
út - fejlesztésére. Ez is bizo
nyítéka annak, hogy a vasút 
előtt rendkívül nagy feladatok 
állnak. Nyugodtan kijelenthe
tem, hogy a vasút ma újjászü
letését éli. Van-e perspektí
vánk, lesz-e mit tenni 1980-ig 
és utána? Biztosíthatok min
denkit, hogy lesz mit tenni. 

- Az ifjúsági parlament 
központi témája volt a munka
helyi beilleszkedés kérdése -
állapította meg a vezérigaz• 
gató. Majdnem minden 
hozzászoló érintette ezt a kér
dést. Néhány területen, közte 
az űzemvitelnél most sincs 
meg az üzemmérnök igazi fel• 
adata, de az c alacsonyabb be
osztásokban is találhatók ha
sonló gondok. Ezen a jövőben 
feltétlenül jav!tani kell. 

A fiatalok oktatásával kap-

csola tban arról szólt, hogy a 
cél a munkahelyi képzés meg
oldása. A záhonyi hozzászólás
ra válaszolva, mely szerint 
nem megoldott a művezető 
képzés a rakodásgépesítésnél, 
elmondta, hogy a képzés meg
oldására 27 millió forint költ
séggel szakközépiskolát létes!t 
a vasút Nyíregyházán. A ve
zérigazgató a továbbiakban ki
fejtette: 

- Jó dolog, hogy ma már a 
bérekkel keveset foglalkoznak. 
Ez is mutatja, hogy azok a 
helyükön vannak. Ez nagy 
előny, mert így a fő figyelmet 
a szociális ellátás javítására 
lehet fordítani. A pályafenn
tartási szakaszok munkáját 15 
éve ismerem. őszintén meg 
kell mondani, hogy a szociális 
ellátás, valamint a munkakö
rülmények terén alig változott 
a helyzet. Itt sürgős tenniva
lókra van szükség. A pálya
munkások szociális körülmé
nyeit feltétlenül meg kell ja
vítani. 

A vezérigazgató befejezésül 
megköszönte a felszólaló fiata
lok észrevételeit, javaslatait, s 
arra kérte a tanácskozás rész
vevói t, hogy Visszatérve szol
gálati helyeikre, dolgozzanak 
továbra is példamutatóan, az 
idősebb vasutasokkal együtt 
kövessenek el mindent a vasút 
előtt álló szállítási feladatok 
maradéktalan teljesítése érde
kében. 

K. L. 

vagyok a vezetője, amely a gé- r-------------------------

pek karbantartását végzi. 
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Az MSZBT Országos Elnöksége és a Magyar Fotóművé
szek Szövetsége áprilisban országos fotópályázatot hirdetett 
hazánk felszabadulásának 30. évfordulója, tiszteletére. A MAV 
Vezérigazgatóság Magyar-Szovjet Baráti Társaságának Tag• 
csoportja és a KI SZ csúcsvezetősége úgy határozott, hogy a 
fotópályázat magyar-szovjet kapcsolatok bemutatása témakö
rében külön pályázatot is hirdet a magyar-szovjet műszaki• 
tudományos együttműködési megállapodás 25. évfordulója 
tiszteletére. 

A pályázat első díját Laczkó Ildikó „Fa.átrakás Záhony
ban" című fotója nyerte. 

NOVEMBERI EMLÉK 

Forgalmi iroda - tol6gombok, csengők. 
halkan surrogó készülékek, színes irányfények. 
Vonatvezető menetrendet nézett menetleveléhez. 

Tárcsa zörrent a !.ány kezében, 
vörös-sapkásan, vidáman szaladt ki a térre. 

Odakint a vonattal 
ünnepélyesen komoly emberek 
fen11őkoszorúkba fonott virágaikkal 
útra keltek múltat idézni, 
gyertyafényben 
felejteni fájó emlékeket. 

A lány fiatalon, karcsún 
indulási parancsot adott. 
A vonat messze vitte tőle a bánatot ••• 

Ö még nem ismerte sós ízét a könnynek/ 
Még nem tudta mit susog a szomorúfűz 
az ünnepélyesen komol11 embereknek. 

Gondos l\Uhál:, 
- A vasútnál jelenleg a pá

lyakezdők, vagyis az öt évnél 
kevesebb szolgálati idővel ren
delkezők száma 25 ezer. Ez a 
tekintélyes létszám is megkö• 
veteli, hogy tudatosan és terv
izerűen foglalkozzunk az új 
felvételesekkel. Vannak már 
olyan szolgálati főnökségek, 
ahol a kezdő fiatal először 
minden esetben a főnökség ve
.:netőjével találkozik, aki el
mondja a jogokat és kötelessé
geket, és ismerteti a vasút he
lyét, szerepét a népgazdaság
ban. Ezután átadja a fiatalt az 
oktatónak, és időnként a pat
ronálókat beszámoltatja, a pat
ronált fiatal által elmondottak 
alapján pedig ellenőriz. Ezek 
a tapasztalatok még nem álta
lánosak. Sok helyen a foga
dás formális. A fiatalok érzik 
azt, hogy az idősebb szakik 
mellett legalább négy évig 
,.nem lehet labdába rúgni". 

Ezeknek a gépeknek a dara
bonkénti beszerzési értéke 80 
ezer forint. Mi védnökséget 
vállail.tunk és ennek keretében 
biztosítjuk a ránk bíwtt gé
pek üzemeltetését, karbantar
tását. A XI. pártkongresszus
ra és hazánk felszabadulásá
nak 30. évfordulójára kibon
takowtt munkaversenyben mi 
is részt veszünk. Vállalásaink 
teljesítése biztosítottnalt lát
szik. 

A sérelmeket időben kell orvosolni 
ahhoz, hogy egy-egy panasws 
belássa: nem a mozgalom hi
báztatható a számára kedve
zőtlen intézkedésért. 

A hozzászóló ezután több 
;Javaslatot tett, többek között 
azt, hogy a fiatalok munkahe
lyi bevezetését rendszeresen 
vállaló és eredményes mun
kát felmutató dolgozókat ke
zeljék megkülönböztetetten. 

Kapin Zoltán swcialista bri-

- Elért eredményeink mel
lett vannak gondjaink it -
folytatta. - Miért nem ka
punk megfelelő fontosságot a 
vasút szervezetében? A gépek 
üzemeltetése egyre több szak
képzett munkás foglalkoztatá
sát igényli. Ennek ellenére a 
főnökség "létrehozása óta mű
vezetőképzésre nem volt lehe
tőség. 

A hozzászóló javasolta, hogy 
szervezzenek tapasztalatcsere
utakat a Szovjetunióba és a 
határos szocialista országokba. 
úgy véli, hogy sok hasznos 
tapasz,balatot lehetne ily mó
don átvenni és átadni. 

Reális vélemények, mértéktartó törekvések 
Felszólalt a vitában Molnár 

Gyö�gy, a vasutas-szakszerve
zet titkára is : 

- Szakszervezetünk ifjúsági 
bizottsága értékelte a parla
mentek tapasztal.atait és a fel
szólalók javaslatait megküld
tűk a vezérigazgató elvtársak
Mk. Örömmel állapítottam 
u,eg hogy ezeket fel is használ
fb, � értékelés elkészítésénél -

mondotta, majd {gy folytatta: 
- A szakszervezet elnöksé

ge úgy érzi, hogy a vasút gaz
dasági és mozgalmi vezetése a 
lehetőségek határain belül jól 
foglalkozik az ifjúsági tör
vényből rá háruló feladatok
kal. A vasutas Ifjúság Is érti, 
hogy nemcsak azt kell nézni, 
mit kap. hanem azt is: mit ad, 
hogy miképpen teremthetjük 

A tagkönyvcsere előkészítésének tapasztalatai 

a miskolci vontatási főnökségen 

A csaknem kétezer dolgozót 
foglalkoztató miskolci vonta
tási főnökségnél is sínre tették 
már, s nagyobb zökkenők nél
kül, egyenletesen halad a szak
szervezeti tagkönycserével 
kapcsolatos munka. A bizal
miak feltérképezték a tagság 
helyzetét, megállapították és 
jelentették a tagdíjelmaradáso
kat. Az operatív bizottság tag
jai felelősséggel vizsgálják a 
6 hónapon túli hátralékok 
okait és állásfoglalásukkal se
gítik a vitás ügyek rendezését. 
Az összesített számadatok azt 
mutatják, hogy a tisztségvise
lők az elmúlt hetekben meg
gvőzó. felvilál!nsftó munkát 
végeztek. Szeotember hónap
ban. a hátralékok rendezése 
címén, közel tizenkétezer fo
rintot fizettek be, s ugyan
ebben a hónapban a szerve
zett dolgozók aránya 99,2 szá
zalék volt. 

Régi problémák 

A munka során, régi prob
lémák kerültek felszínre. Köz
tudott dolog, hogy beosztásuk 
miatt az utazószemélvzettel 
nehéz a kapcsolattartás. Ezt bi
zonyítja az a tény Is, ho�y a 
főnökségen a 6 hónapon belü-

li tagdíjelmaradások, főként 
az utazóknál jelentkeznek és 
mintegy 380 dolgozót érinte
nek. Nem jobb a helyzet a 6 
hónapon túli elmaradások ese
teiben sem. A 46 tagdijhátra
lékos közül ugyanis. 16 az uta
zókból adódik. s ebből fa 12 
dolgozó olyan, aki több év óta 
nem fizetett tagdíjat. 

Miből kelekeztek a több 
éves hátralékok? 

A miskolci vontatási főnök
ség utazó létszámába tartozó 
dolgozók közül tizenketten 
azért nem fizettek hosszú idő 
óta szakszervezeti tagdíjat, 
mert munkájuk során sérelem 
érte őket. Egy kocsivizsgálót 
például italozás miatt megha
tározatlan időre kocsilakatos
nak hel11eztek át. Alacsonyabb 
munkakör, vélt sérelem, ren
dezetlen tagság. Egy másik 
dolgozó munkaköri beosztá
sához szükséges szakvizsgán 
elégtelen osztályzatot szer
zett. A következmény Itt Is: 
alacsonyabb beosztás, vélt sé• 
relem, növekvő tagdíjhátra
lék. 

Vélt sérelmek miatt 

A konkrét eseteket lehetne 
sorolni tovább, de szükségte-

len szót szaporítani. A tények, 
a számok elgondolkoztatóak. 
Adódik a kérdés: hogyan for• 
dul elő, hogy olyan dolgozók, 
a.kii, régebben szakszervezeti 
tagol, t•oltak, éveken keresz• 
tül jogos vagy vélt sérelem 
miatt, kirekesszék magukat a 
mozgalmi közösségből? Vajon 
a szakszervezeti bizottság an
nak idején, a meggvőző szó 
erejével próbált-e hatni a 
„sértett" emberek helytelen 
szemléletének megváltozta
tására; s ha ez nem sikerült, az 
ilyen dolgozók hogyan ma
radhattak mégis évek hosszú 
során tagként nyilvántartás
ban? 

A kérdésre csak egyenes vá
lasz adható: a beszélgetésele 
megtörténtek ugyan, de nem 
voltak elég meggyőzőek, mély
rehatóak. Azt, hogy annak ide
jén a kitartó politikai nevelő
munkát idő, alkalom vagy 
akarat hiánya gátolta-e, ma 
m.ír nem tudni. A példák 
azonban önmagukért beszél
nek. Mutatják az időben való 
érvelés. nevelés szüksél(essé
gét, amelynek elmulasztása 
miatt sajnos évek kellettek 

Meggyőző érvekkel 

A tagkönyvcserével kapcso
latos munka a miskolci von
tatási főnökség szakszervezeti 
bizottsága részére is hasznos 
tapasztalatokat hozott. 

Megmutatta egyrészt: ml• 
lyen nagyszerű eredményeket 
lehet elérni közösen, összefo
gással jó szolgálati • helyeken, 
de intő példaként jelezte azt 
Is, hogy nagyobb áldozatválla-· 
lással, több aktivitással kell 
foglalkozni a nehezebb „ese
teltkel", területekkel. Tanulság 
arra is, hogy a kudarcba való 
beletörődést, a ,közömbösséget 
száműzni kell. Az emb�rek tu
datát formáló nevelőmunka 
során újra és újra fel kell 
venni a harcot és meg11vőző ér• 
vekkel. szavakkal vagy tettek
kel, időben kell cselekedni 
mindaddig, míg célt nem 
érünk. 

Csak a sérelmekre, pana• 
szakra való azonnali, gyors 
reagálás segíti elkerülni az 
olyan helytelen szemlélet és 
gyakorlat kial•kulását. amely 
sérelemért okkal vagy ok 
nélkül, de mindenkéopen té
vesen, egyes személyek he
lyett a mozgalom egészét hi
báztatja. 

Pálinkás Katalin 
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Kitüntetett 
propagandista 

Negyedszázada mint pá
lyamunkás kezdett a vasút
nál. Később raktári mun
kás lett a Nyugati pálya
udvaron. Önmagával szem
beni igényessége azonban 
többre ösztönözte. ll:rettsé
gizett, majd letette a vas
úbi szakvizsgákat. Töretlen 
akarattal, szigorú követke
zetességgel tanu1t tovább, 
Levelező tagozaton elvé
gezte a :r.,IA V Tisztképzőt is. 

Tanulási kedve továbbra 
sem csökkent. 1963- ban be
iratkozott a marxiZJnu.s-le
nini:unus esti egyetemre és 
1969-ben a szakosítók el
végzése után dLp]omát ka
pott. 

Vasúthoz való hűségét 
jelzi, hogy 25 éve ugyan-
azon az állomáson teljesít 
szolgálatot. A 8 általánostól 
a diplomáig vezető utat 
úgy tette meg, hogy mun
káját állandóan megelége• 
désre végeZite. 

A tanulás, továbbképzés 
mellett azonban nem fe
ledkezett meg a társadalom 
által megkövetelt munká
tól sem. A felszabadulás 
után MADISZ, majd ké• 
sőbb DISZ-ti,tkár, 1964-68-
ig a kereskedel.mi főnökség 
pártalapszervezetének tit
kára volt. 

A &zakszervezeti politi
kai tömegoktatás kezdetétől 
mint propagandista tevé
kenykedik. Az esti egyete
men tanultakat já! kama
tcn;tatja a dolgozók politi
kai, világnézeti nevelésé
ben. 

Kimagasló propagandista 
munkáját „Szakszervezeti 
munkáért" oklevéllel is
merték el. Hat évi propa
gandisba. munka után 1968· 
ban vezetőpropagandistává 
Lépett elő. Fel�lóssége to
vább fokozódott, hisz már 
propagandisták felkészvté
sét kellett végeznie. Ezen a 
poszton sem okozott csa.ló
dást. Sót Szécsényi József 
régebbi kitüntetései mellé 
november 7-re megkapta a 
.,Szakszervezeti Munkáért" 
kitünbetés ezüst fokozatát. 

(Tóbiás) 

MAGYAR VASUTAS 

Az elmúlt tanévben 

2000 vasutas tanult általános iskolában 
A szakszervezet elnöksége 

október 3-i ülésén tárgyalta az 
általános iskolai végzettség 
megszerzésével kapcsolatos 
rendelet végrehajtásának ta
pasztalatait. 

Az előzményekhez tartozik, 
hogy az 1971-ben megjelent 
kormányhatározat végrehajtá
sára korábban már születtek 
elszigetelt intézkedések, de 
ezek nélkülözték a mozgalmi 
szervek és a szakvonali vezetés 
összehangolt tevékenységét, s 
így nem hozták meg a várt 
eredményt. Gyökeres változás 

csak azután következett be, 
amikor 197 3-ban a szakszerve
zet és a vasúti főosztály közös 
intézkedési tervet és a dolgo
zókhoz szóló felhívást bocsátott 
ki. 

A végrehajtásra vonatkozó 
rendelet összegezte a korábbi 
intézkedéseket. Új módon sza
bályozta az általános iskolai 
végzettség megszerzésének le-

ciális forgalmi és kereskedel
mi szaktanfolyam, amelyen 
egyidöben szerezhetik · meg a 
dolgozók az általános iskola 
8. osztályának bizonyítványát 
és a szakmai képesítést. Az 
első ilyen tanfolyamot a mis
kolci oktatási főnöksé.gen szer
vezték. 

Az eredmények mellett nem 
hallgathatjuk el a hibákat 
sem. A vezetők egy részének 
hozzáállása még ma is kifo
gásolható. A dolgozók között 
sokan vannak, akikből hiány
zik az akaraterő. A változó 
munkahelyeken objekt[v okok 
is hátráltatják a tanulást. Ha
sonló a nehézség az utazó
személyzetnél és a forduló 
szolgálatot teljesítőknél is. 

Nehezíti a szervezést a fluk
tuáció is. A hiányos islcolai 
végzettségűek „újra termelőd
nek". Azokban a munkakörök
ben, ahol viszonylag magas 
keresettel dolgoznak általános 

iskolai végzettség nélkül, nem 
látnak előnyt a továbbtanulás
ban 

A negatívumok arra figyel
meztetnek, hogy a kezdeti lé
pések után további erőfeszí
tésre van szükség. A dolgozók 
értelmére és érzelmére egy
aránt hatva magyarázni kell a 
tanulás 'jelentőségét. 

Fokozottan ellenőrizni kell 
a rendeletben biztosított mun
kaidő és egyéb kedvezmények 
adását. O!yan segítséget kell 
adni a beiratkozottaknak, hogy 
időközben ne hagyják abba a 

tanulást. Biztosítani szükséges 
az oktatás személyi és tárgyi 
feltételeit. Különösen gondo
san kell előkészíteni a forduló 
szolgálatot teljesítők és az 
utazók iskolába járását. To
vább kell növelni a kihelye
zett osztályok, valamint az 
általános iskolai végzettség 
megszerzését és biztosító szak
tanfolyamok számát_ 

hetőségeit, a személyi és tárgyi ,_ ________________________ _ 
feltételeket, a kedvezményeket. 

Az elmúlt esztendő bizo
nyítja, hogy a.z intézkedések 
nyomán máris érzékelhetők a 

szemléletbeli változások a 
dolgozóknál és a vezetőknél 
egyaránt. Ma már megértik, 
hogy nem kampányról van szó, 
hanem folyamatos és együttes 
tevékenységről. 

A szakvonali vezetők és a 
szakszervezeti szervek együt
tes erőfeszítésének eredm� 
nyeként az 197 3-7 4-es oktatá
si évben az általános iskolába 
beiratkozottak száma megha
ladta a 2000 főt. Az év köz
beni lemorzsolódás sem volt 
jelentős. Különösen kiemelke
dő eredményt értek el a mis
kolci igazgatóság területén. 

A siker alapja többrétű. A 
rendelet megjelenése után sok 
helyen együttműködési szer
ződést kötöttek az iskolákkal, 
tanácsi szervekkel. Tanköny
vekkel, taneszközökkel segf. 
tik a dolgozókat. Az oktatás
hoz, konzultációhoz megfe
lelő helyiséget biztosítanak. 
Több helyen jutalmazzák az 
iskolát elvégzóket- A tanul
mányi szabadságon túl juta
lomszabadsággal is serkentik a 
tanulókat. A tanulók számának 
emelkedésében nagy részük 
van a szocialista brigádoknak. 
A hiányos iskolai végzettsé
gű tagok legáltalánosabb mű
velődési vállalása ma már a 
hiány pótlására vonatkozik. 

A legkedveltebb formává a 
kihelyezett tanfolyamok vál
tak. Nagy könnyítés, hogy mód 
nyilt egy-egy osztály 16 hét 
alatti elvégzésére, A MAV 
képzési és továbbképzési prog
ramjában szerepel olyan spe-

Műszaki könyvkiál l ítas 

Fenyvesi István megnyitja a kiállítást 

A Landler Jenő Járműjaví
tó üzem műszaki és a Műve,
lődés! Ház közművelődési 
könyvtára a mú.szaki könyv
napok keretében közös mű
szaki könyvkiállítást rende. 
zett. A művelődési ház olva
sótermében elhelyezett tárlók
ban több száz műszaki köny-

vet és folyóiratot mutattak bi! 
az ,ffde"k,lődőkilek. A kiállítást 
Fenyvesi István üzemigazgató 
nyitotta meg, beszédében 
hangsúlyoma a műszaki f-ej
lesztés fontosságát, s alapja
ként a műszaki szakirodalom 
minél nagyobb mértékű isme-
retének igényét. (Szőnyi) 

MOZDONYVEZETŐK AJÁNDÉKA : 

80 kötetes könyvtár kisiskolásoknak 
Egy mo-z,don_YVezetökből álló 

szocialista brigád könyveket 
vásárolt a vasutas szocialista 
brigádok vetélkedőjén elért 
sikerért jutalmul kapott 
pénzösszegen. Egy 80 kötetes 
kískönyvtárat, egy kisközség 
kisiskol.ásainak. 

operájáról, a Fidelióról tartott 
kiselőadást úgy, hogy az egy 
szakavatott zeneértőnek is be
csületéTe válna. Méltán nyer
ték meg Miskolcon, az igaz
gatósági szinten megrendezett 
vetélkedőt. 

Kitüntetések november 7. alkalmából 
A tiszakeszi általános isko

la úttörői községük felszaba
dulásának 30. évfordulóján -
november 6-án - vették át 
az ajándékot a miskolci von
tatási főnökség „November 7." 
szocialista brigádjá tó!. A 
brigád nevében a község fel
szabadulási ünnepségén Ko-

Több ezer forintot kaptak 
jutalmul és a pénzből köny
veket vásároltak: Könyvtárat 
a gyerekeknek! Talán a vas
utas brigád nemes gesztusa 
néhányukat an-a ösztönzi, 
hogy - tanulmányaik befeje
zése után - az ,ajándékozók 
foglalkozását válasszák élethi
vatásul. 

A Népköztál"saság Elnök1 T<má
esa a Nagy Októberi Szoclallsta 
roCT18.<lalom 57. évtordu16Ja al
l<aJ.mábó! eredményes mun.k;iJuk 
elismeréséül, párt-, szaJaszervezetl 
és más tömegszervezetek tisztség• 
viselő!Mlk, aktiv:lstáln.ak k1tünte
téselret adományozott. A 

sültek: G!nczll Lajos, Hatvan állo
más szakszervezeti bizottsága tár„ 
sadalm! munkavédelmi felUgye!öJe ;  
Györkefalvt Elemér, Miskolc Osz„ 
tószertár főn. vez., a miskolci terü
let! bizottság számvizsgáló bizott• 
ságának elnöke ; KaJcsa József, a 

vács Imre és Udvarhelyi Fló-
,,_ ___________ _ rián adta át a könyveket a 
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AKTUÁLIS PORTRÉ 

Bencze János motorszerelő 
' 

A Nagy Októberi Szocia- � 
lista Forradalom előesté-1 
jén, november 6-án este 
egy pillanatra fölvillant a 
képernyőn Bencze János 
moto=erelő megilletődött 
arca, amikor a Parlament 
kupolatermében Losonczi 
Páltól, az Elnöki Tanács 
elnökétől átvette a Munka 
Érdemrend arany fokoza
tát. 

" "'··�, 

.J 
'! 

i 

Persze, leginkább csak 
azoknak tűnt fel megha
tott arckifejezése, aki:k is.
merik a Rámán Kató von
tatási főnökség Nyugati 
pályaudvari kormányzati 
motorszinjének szerelőjét 
és tudják, hogy tekintete, 
a szája szögletében bújká• 
Jó mosolya mindig derűt 
sugároz. 

- Hogyne lettem volna 
elfogódott - mondja, ami
kor szemben ültünk mun
kahelyének öltözőhelyisé
gében -, hiszen olyan volt 
az ezt megelőző egy hét, 
mintha álmodtam volna, 
November l-én kezdődött, 
Aznap este 6 órakor, ami• 
kor bejöttem szolgálatba, 
ezúttal is, mint rendesen, 
felhívott a feleségem a 
Nyugati pályaudvarról, 
ahol mint személypénztá
ros teljesít szolgálatot és 
az otthon történtekről, a 
gyerekek körüli teendőkről 
szóló napi „eligazítás" he
lyett izgatottan sürgetett: 
siessek haza, mert meghí. 
vót hozott címemre a pos. 
tás, hogy november 6-án 
délben jelenjek meg a Par-
lamentben, kitüntetésem 
átvételére. Nem mondha
tom, hogy átragadt rám fe
leségem izgatottsága, de 
kétségtelen, hogy fölcsigá.-. 
zott érdeklődéssel vonatoz
tam haza Alsógödre. Csak 
akkor árasztott el melegség 
és fogott el izgalom, ami. 
kor a kezemben tartottam 
a meghívót és azt olvastam 
belőle, hogy az Elnök[ Ta. 
nács az októberi forrada. 
lom 57. évfordulóján ki
tüntetésben részesít. 

Bencze János, kea.ében a 
meghívóval, maga sem tud
ja, meddig ült elgondol. 
kodva, de amint meséli 
szinte pillanatok alatt el
vonult előtte eddigi élete. 
Eszébe jutott egyszerű 
földműves apja, anyja, a 
csallóközi táj, az érsekúj. 
vári kis ház, ahol 1934-ben 
született. Majd 1947�ben, 
tizenihárom éves korában 
az áttelepülés, aztán ideát 
a s.rulók küzdelmes próbál. 
kozásai, beilleszkedése az 
új életbe. Apja 1955-ben 
termelőszövetkezeti tag lett, 
1960-ban pedig Dunakeszi
re, a járműjavítóba kerü.lt 
segédmunkásnak. ő és két 
testvére fölcseperedve már 
előbb a vasúthoz kerültek. 
öccse forgalmi szolgálat
tevő és kereskedelmi okta
tótiszt Orosházán, húga a 
BVKH--nál dolgozik, ő pe
dig a Rámán Kató Fűtőház 
lakatostanoncá'ból állan
dóan tanulva, képezte ma
gá.t, Di esel-motorszerelő 
lett, és 1964 óta a kor-

mányzati motorszín dolgo
zója. 

Pályafutásának az utób
bi évtizedre eső részét már 
felettesei egészítik ki. Meg. 
alapozott tudású, szorgal
mas, megbecsült szakmun. 
kásnak tartják, aki nem
csak napi dolgát látja el 
pontosan, hanem eközben 
segíti, tanítja, patronálja a 
fiatalokat. Ezenkívül be
segít brigádvezetőjének, 
Duhaj Sándor motorszere
Jőnek a bevezetésre alkal. 
mas újítások üzemi meg. 
valósításában. A Rózsa Fe. 
renc szocialista brigád tag. 
ja.ként pedig a társadalmi 
munkából is kiveszi a ré
szét. 

Am nemcsak szakmai, 
hanem a mozgalmi munká
ban, a pártéletben is fá.. 
radhatatlanul tevékenylre
dik. A pártmun'kára a 
szaks7Jervezejj életben, a 
nagy elókészítő iskolában, 
készült fel a fűtőházban. 
Sokáig volt múhelybizott. 
sági termelési és bérfelelős, 
később a pártalapszervezet 
vezetőségébe válamották. 
Jelenleg a Nyugati csomó. 
pont pártbizottságának, w.
lamint a VI. ker. pártbi. 
oottságánalk a tagja. Párt• 
munkájának elÍSlllerése is a 
most kapott kormánykitün� 
tetés. 

Ennyi elfoglaltság mel
lett s:ziabad idejében csa. 
ládjának és az olvasásnak, 
a művelódés.nek él alsógö. 
di kertes családi házában, 
amelyet OTP-részletre épí
tettek. Kislányával, a ti
zenegy éves, általános is
kolás Györgyivel már ke
vesebb a dolguk, a négy és 
fél éves Attilát azonban 
még naponta el kell vinni 
az óvodába és onnan haza. 

- Feleségem és én is 
ttzenkettő-huszonnégye

zü.nk - mondj,a. - úgy 
osztottuk be időnket, hogy 
amikor ő szolgálatba megy, 
én akkor indulok haza, és 
viszont_ !gy valamelyikünk 
mindig a gyermek mellett 
van, és el tudja látni a ház 
körüli teendőket is. De 
alig várom már, hogy a 
fiam is iskolás Jegyen és 
több időm jusson a tanu. 
Jásra. Elhatároz,tam ugyan.
is, hogy nem elégszem meg 
a nyolc általános iskolával, 
hanem tovább tanulok, és 
megs,z.eraem a középiskolai 
érettségit. 

Szász Ferenc 

MUNKA lmDEMREND arany foko
satát kapták: Bencze János 
motorszereló, Bp. Nyugati Motor• 
szin ; Kohárl htván szerszámla• 
kat.ooi, Szolnok! Jj O.; Molnár 
Gylirgy váltókeze15, Bicske állo• 
más; Nógrádi Ján.., osztályveze-
16-he]yettes, MA V Vezérigazgató
ság nemzetközi o,;  Réthy Károly 
géplakatos, MAV lilsza.k! Jj. 0. A 

vasut'16-S<Zaikszervezet közgazdasá
trl osztályának veut6Je ;  Kassa! 
József, a MAV lilszak! JármQJa• 
vltó Ozem szak.szervezeti bizott
ságának fUggetlenltett munkavé
delmi felilgyelóje; Keseril Arpád 
Pécs Vontatási Főnökség szak
szervezeti bizottságának f0ggetle
tútett titkára; Kiss Já.nos, Székes• 
!ehérvár, PályafenntartáSII Főnök• 
ség szakszerverzetl bizottságának 
függetlenített titkára ; Tuczal Gyu
la, a vasutas-.szakszervezet szom
bathelyi terUlet! bizottságának tl.t
kárhe!yett,ese-

gyermekeknek. 
A „November 7." szocia,Jista 

brigádnak 16 tagja van. Ka
tona Lajos brigádvezető és 
társai ugyancsak sokat olvas
tak, hogy eredményesen ve
hessenek részt a brigádok ve. 

télkedőjében. Teljesítményük
ről elismeréssel szólt a mis
kolci igazgatóság helyettes ve
zetője, Radványi Tivadar. 
Mint mondta, otthonosan mo
zogtak a mozdonyvezetők a 
múszaki ismeretek mellett a 
képzőművészet, az irodalom és 
a zene szakkérdéselben is. 
Egyikük például Beethoven 

Biztons·ágosabb közlekedés 

MUNKA ERDEMREND ezilst fo
kozatát kapták: Berényi !Ifik• 
lós pb-t!.tkár, MAV lilsza.ki Jj. -0.; 
Lindor Ernö pb-titkár, Bp. Kele
ti pu.; Fischer Istvin mozdony• 
vezet:6, Bp. Ferencváros, Vont. 
1'611. ; Szádóczky Istvf.n osztály• 
vezet6-helyettes, Vasutasok Szak• 
1zervezete. A 
MUNKA 2RDEMREND bronz fo
kozatát kapták: Dlósgyör! Margit 
technlkus, MAV TFF; Dobos Jó
zsefné tltkárn0, Vasutasok szak
nervezete; Virágh József MA V
nyugdijas; Voloslnov,zkl János, a 
vasutas-szakszervezet debreceni 
területi bizottságának titkára ; Vlsl 
Ferenc, a „Magyar Vasutas'" fe„ 
Jelőe sze.rkeszt5je. 

A Nagy Októberi szocl.allsta 
Forrada,lom 57. évfordulója alkal
mából a szakszervezeti mozgalom
ban végzett eredményes munká
jU'kért a 

SZAKSZERVEZETI MUNKAUT 
..-any fokozat kitüntetésben része-

A Szakszervezeti Munkáért 
ezüst f.okozata kitüntetést 12 fő 
kapta. A Szakszerveze« Munkáért 
EUSmerll OJ..11evélben 126 szakszer
vezeti aktivista, illetve tisztség• 
viselő részesillt. 

KIÁL L ÍTÁS A SZA BA D  / D Ö  

HASZN O S  ELTÖ L TÉS ÉR Ő L 

A terézvárosi pályafenntar• 
tási főnökség I-es pályames
teri szakaszának hat szocia
lista brigádja a szabad idő 
hasznos eltöltését bemutató 
kiállítást rendezett november 
4-én a főnökség Rudas Lász
ló utca 24. szám alatti épüle
tében. A brigád több mint 

húsz dolgozójának ötven al
kotása között festmények, su
baszőnyegek, különféle közle
kedési modellek és egyéb ké
zimunkatárgp� szerepeltek. 
A kiállítást - a társszolgá
Jati ágak dolgozóival együtt 
- több mint 150-en tekin
tették meg. 

Vámasgyörkön 1962 decem. 
ber 12-én helyezték üzembe 
az ország első Integra-dominó 
berendezését. A korszerű for
galomirányításnak ezeket a 
modern eszközeit azóta szá
mos szolgálati helyen felsze
relték. és ma már szinte nél
külözhetetlenek a vasúti közle
kedésben. Szaporodik az auto
mata térközök száma is. Vá
mosgyörk-Hort-Csány 1· ·;zött 
szeptember 6-án adták át a 
vasúti közlekedés biztonságát 
növelő automata térközöket. 
Ennek tapasztalatairól beszél• 
gettünk Szalkai Istvánnal, a 
vámosgyörki biztosítóberen
dezési szakasz vezetőjével. 

- A szakasz tizenegy dol
gozójának feladata Hatvantól 
-Ludasig és Gyöngyöstől
Újszászig a biztosítóberende
zések: javítása, valamint üze
meltetésük feltételeinek a 
biztosítása - mondotta Szal• 
kai István. A váratlan hibák 
gyors elhárítása érdekében ké· 

szenléti szolgálatot tartunk. A 
nemrég átadott új automata 
térközök eddig nem okoztak 
gondot. A berendezésekkel 
elégedettek vagyunk. A három 
hónapig tartó vágányzár ideje 
alatt az említett szakaszon ki· 
cserélték a bal vágányt és ez
zel egyidőben, .a miskolci igaz
gatóság biztosítóberendezési 
és fenntartási főnökségének 
szerelő csoportja - Mészáros 
Ferenc és Elek János mérnö· 
kök irányításával - négy au
tomata térközt és három fény
sorompót épített be. A szere
lést mi is figyelemmel kísér
tük. 

- A félautomata térközöket 
Füzesabonytól Miskolcig már 
régebben felváltották az au
tomata térközök. Milyen elő· 
nyei vannak ezeknek? 

- Elsősorban biztonságo-
sabbak és lényegesen meg• 
könnyítik a forgalmi szolgá
lattevők munkáját. Növelik a 
vonal átbocsátó képességét, 
mert 2-3 percenként követ-

hetik egymást a vonatok. A2 
automata térl:özök pontosan 
tájékoztatják a forgalmistát 
arról, hogy a szerel vény hol 
van. 

Gaál Lajos, a miskolci igaz
gatóság távközlési és biztos� 
tóberendezési osztályának ve
zetőjétől arról kaptunk tájé
koztatást, hogy ebben az év

ben - a Vámosgyörk-Hort
Csány közötti automata térkö
zök és sorompók átadásával 
- megkezdődött a Füzesabony 
-Hatvan közötti vonalszakasz 
automata térközeinek és so
rompóinak építése. A cél az, 
hogy az igazgatóság törzshá
lózatán olyan egybefüggő. au
tomatikus térközbiztosító be
rendezések működjenek, ame• 
lyek alkalmasak önműködő 
vonatbefolyásolásra. Ennek se
gítségével - a biztonságosabb 
közlekedésen és kapacitásnö
velésen kívül - a munkaerő
hiány is csökkenthető. 

(Kaszala) 



MAGYAU VASUTAS 1974. NOVEMBER 16. 

Árvíz után Borsodban 
Tudósítóink írják: 

Az ünÚep előtt egy nappal 
- november 6-án délután -
helyreállt a forgalom Kazinc
barcika és Szuhakálló között. 
Az ártéri hidalt október 23-án 
mosta el a víz. Ezen a vasút
vonalon ,iaponta 7 ezer tonna 
szenet, vasércet és dolomitot 
szállított a vasút. A víz pusz
títása után két hétig a 1,zemély
és teherszállítást a közutakon 
bonyolították le. Közben a 
MAV dolgozói ideiglenes hi
dat és vágányt építettek. A 
helyreállítási határidő novem
ber 10-e volt, de az építők vál
lalták, hogy november 7-re 
megLn.dítják a forgalmat. Vál
lalásukat teljesítették. és ezzel 
az árvíz sújtotta észak-ma
gyarországi vasutakon minde
nütt helyreállt a forgalom. 

A veszélyben is 
emberek maradtak 

Tulajdonképpen ezzel a né
hány mondattal zárni is lehet
ne ezt az írást, hiszen a ve
szély elmúlt, és a vonatok me
netrend szerint közlekednek. 
A védekezés és a helyreállítás 
hősies munkája viszont azt 
diktálja, hogy emlékezzünk 
azokra, akik ismét bizonyítot
ták, hogy helyén van a szívük! 

- Senki sem számított erre 
az árvízre - mondta Radvá
nyi Tivadar, a miskolci igaz
gatóság helyettes vezetője. -
Legfeljebb 100 évenként egy
szer fordul elő ilyen. Szeren
csés vezetők vagyunk, hogy jó
zanul gondolkodó, jól felké
,zült emberekkel dolgozunk 
egyiittl'Fejetlenségnek nyoma 
sem volt, mindenki tudta a 
dolgát. Még ebben a .nehéz 
helyzetben is viszonylag köny
nyű volt áttekinteni a va,sút 
egész szervezetét és pillana<tok 
alatt meg lehetett tenni a szük
séges intézkedéseket. Baleset
mentesen, nyugodt légkörben 
ment minden. Az előző évek 
fáradozásai, vitái és az aizokból 
származó eredmények ilyen 
rendkívüli esetben mérhetők 
le a legjobban. 

Gál Sándor igazgatóhelyettes 
ehhez még hozzátette: - ve
uélyben lehet legjobban meg
ismerni az embereket és a 
vasutasok a veszélyben is em
berek maradtak. A Tarna híd
jánál például 50 méter széles
iégben hömpölygött a 8 méter 
mély áradat, amelynek puszta 
látványa is félelmetes volt. A 

vasutasok viszont nem retten
tek meg/ Megfeszített erővel 
mentették, ami menthető. 

melését, vagy - ha nem sike
rül helyreállítani a vasúti ösz
szeköttetést - le is kell ezeket 
állítani, ami a népgazdaság
nak sok millió forint kárt, ter
meléskiesést jelentett, volna. 

Összefogott az egész 
csomópont 

Megfeszített munkával sike
rült elérni, hogy október 23-án 
délután már - 10 km/óra se
bességgel - megindulhatott a 
forgaiom. A vasutasok még éj
jel - fáklyák fényénél is dol
goztak. Aláverő és pályasza
bályozó gépegység segítségével 
emelték fel a pályaszintet. Jel

lemző a munka veszélyességé
re és nehézségére, hogy a sín
korona fölött hömpölygött a 
víz és az ár megfékezésére 6 
ko�si betonkavics és 12 kocsi 
zúzottkő sem bizonyult elegen
dőnek. 

A nehéz helyzetben összefo
gott az egész csomópont. 3-
400 pályafenntartási dolgozó 
vett részt a vasúti töltések vé
delm.i és helyreállítási munká
lataiban. Kiemelkedően végez
te munkáját a szendrői „Pető
fi", a szuhakállói „Rákóczi" és 
a bánrévei „Gagari ri" szocialis
ta brigád. Az építési főnökség 
dolgozói közül 70-en még arra 
is vállalkoztak, hogy november 
2-án és 3-án - szombaton és 
vasárnap - hajnal 3 órától 17 
óráig dolgozzanak a Kazinc
barcika és Szuhakálló közötti 
ártéri híd pótlásánál. Ideigle
nes töltést építettek, hogy el
helyezhetők legyenek a hídépí
tési főnökség által elkészített 
ugyancsak ideiglenes létesít
mények, és megépíthető legyen 
a 180 méter hosszú !terülő vá
gány. Az ő erőfeszítésükre is 

szükség volt, hogy az ünnep 
előtt ezen a szakaszon is hely
reáZlhasson· a forgalom. Az 
építési főnökség értékelte a 
szocialista brigádok kiváló tel
jesítményét, és összesen 24 450 
forint különjuilalmat osztottak 
ki számukra. 

Helytálltak Miskolc-Gömöri 
pályaudvar dolgozói is. Külö
nösen nehéz helyzetben dol
goztak Miskolc-Repülőtérnél, 
ahol vízben állt a Kohászati 
Alapanyagellátó. A vasutasok 
nem adták fel a munkát, bár·a 
víz a sínkorona fölött volt, to
vább folytatták a tolatást, és 
biztosították az ipartelep ki
szolgálását. 

A miskolci vontatási főnök
ség villamos csoportja és a 

B. F. F. dolgozói rádiókat te
lepítettek, új ká.beleket fektet
tek rendkívül nehéz körülmé
nyek között. Munkájuk nyo
mán zavartalan volt az állo
mások közötti összeköttetés, 
sőt az árvízvédelmi szerveknek 
is segítséget tudtak nyújtani. 
A járműjavító dolgozói töb!Jek 
között a miskolci pamutfonó
nak is hatékony segítséget ad
tak: 80 tonna anyagot mentet
tek meg - egyi.rtt az egyete
mistákkal. 4 villástargon�a. 
valamint 1 gépkocsi és termé
szetesen a munkások éjt nap
pallá téve dolgoztak. A jármű
javító szivattyúzta ki a vizet a 
raktárakból" és az üzem dolgo
zói mentették meg a pusztu
lástól a fonógépek, villamos 
berendezések jelentős részét is. 
A vasutasoknak is köszönhető 
tehát, hogy a parnutfonóban 
november 11-tól részlegesen 
megindulhatott a termelés. 

Rendkívüli segély 
a rászorulóknak 

Az árvíz járványveszélyt is 
hurcol magával, ezért nagyon 
fontos, hogy megfelelő köz
egészségügyi intézkedéseket 
tegyenek. A MÁV közegészség
ügyi felügyelője és munkatár
sai naponta járták végig a vo
nalakat és fertőtlenítették a 
kutakat. Seg/tette munkájukat 
3 pályafenntartási dolgozó és 
a MA V Közegészségügyi Inté
zet laboratóriumi kocsija, 
amelynek dolgozói nemcsak a 
MA V-kutak vízvizsgálatát vé
gezték el, hanem 260 vizsgála
tot végeztek Kazincbarcikán a 
megyei tanácsnak is. 

A szakszervezeti bizottságok 
segítséget nyújtottak azoknak 
a vasutas csa,!ádoknak, akikc 
nek az árvíz miatt ki kellett 
költözniük a lakásukból. A 
legjobban rászorulóknak rénd
kívüli segélyt is adtak. Ezt ed
dig 54-en vették igénybe. Je
lenleg is folyik a károk fel
mérése, és 80-120 főre becsü
lik azoknak a vasutas dolgo
zóknak a szám.ét, akik segély
re szorulnak. 

Amíg a szakszervezeti bi
zottságok a szocialista brigá
dok a vasutasok jelenlegi 
gondjain igyekeznek segítenl, 
az igazgaitóság vezetői már 
azon munkálkodnak, hogy fel
mérjék: milyen megelőz/5 in
tézkedésre van szükség ahhoz, 
hogy hasonló árvíz esetén ki
sebb károk keletkezzenek a je
lenleginél. 

Kóhldl László 

A két vezető elismerő szavai r-------------------------
a vasutasok helytállását bizo-
nyítják. Az eseményeket és a 
szolgálati helyeken tett intéz
kedéseket, a munkások és ve
zetők kiemelkedő, hősies mun
káját a szakszervezeti bizott
ságok titkáraival vettük szám
ba. Váradi Sándor, Pelyhe 
László, Bodolai István, Papp 
István, Sánta János és Siklósi 
László egymás szavába vágva 
1orolták, hogy mit tettek a dol
gozók a pályafenntartásnál, az 
építési főnökségen, Miskolc
Tiszai pályaudvaron, a vonta
tásnál, Miskolc-Gömöri pá
lyaudvaron és a járműjavító
ban, hogy a nehéz helyzetben 
a közlekedésben ne legyen 
fennakadás. 

Helyttil/tisból jelesre vizsgáztak 
Az idei rendkívüli őszi eső

Tksek következtében megáradt 
folyók ismét nehéz feladat elé 
állították elsősorban Észak
Magyarország lakóit, vízügyi, 
közlekedési szakembereit, kö
zötte természetesen a vasuta
sokat is. 

Nógrád megyében, az Ipoly 
mentén október 21-én kezdő• 
dött a kritikus állapot. A vá
ci pályafenntartási főnökség 
az ernli tett napon jelentette a 
budapesti igazgatóságnak, 
hogy Nógrádszakál és Ipoly
tarnóc között a pálya mű

Az árral való küzd.elemben 
a váci pályafenntartás veze
tői mellett hősiesen kivették 
részüket a főnökség munká
sai is. Kiváló helytállásról 
tettek tanúbizonyságot: Tóvári 
János, Sinka József, Barna 
János, Banács János, Király 
István, Majoros József, Antal 
János és Hegedűs Imre pálya
munkások. Nekik és még sok 
társuknak köszönhető, hogy ok
tóber 24-én illetve 25-én ebben 
a térségben megindul.hatott a 
vasúti forgalom. 

(séra) 

A vasutasok a földeken, 
és az árvízvédelemben is helytálltak' 
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idei termés megmentése, a 
cuk.orr: oa, a burgonya, a 
zöldségfélék, a kukorica be
taikarítása, az alma- és szőlő
szüret gyorsítása, a szállítási 
kapacitás navelése érdekében 
a MiniSIZitertanács intézett a 
lakossághoz - megmozdult az 
egész ország. Munkások; diá
kok katonák, vasutasok ön
kéntes c,sapatai indultak sza
bad idejtiJkben a földekre, 
hogy mentsék a milliós érté
keket, s a parasztsággal kö
zösen birkózzanak meg a 
csapadékos ősz miatt bekövet
kezett, szinte emberfeletti fel
adatdklkal. A nagyarányú tár

sadalmi összefogásról szóló 
tudósításokból egy csokorra
valót állftottunk össze. 

Szombathelyi fiatalok a cukorrépaföldön. 

Meg sem várták lukácsházl Gyöngyös-menti és 
a simasági Május I. Termelő-

a kormány felhívását szövetkezet földjein. A 230 
fiatal derekasan kivette részét ,,A nyíregyházi vasutasok a cukorrépa-betakaritásból, s meg sem várták a kormány e megmozdulás nyomán tarfelhívását, mert tudták, mi- tósnak ígérkező kapcsolat alalyen nagy szükség van most kult ki az üzemi KISZ-bizotta betakarításnál a segítő ke- ság, illetve a simasági téesz zekre" - írja szerkesztősé- KISZ-szervezete között. gün!knek Halmos Sándor, Kaptunk olyan leveleket is, majd többek közatt említi, amelyekben a tudósítók az hogy az állomás qolgozói már árvízi védekezésröl adtak október 5-én - s-i;abad szom- helyzetjelentést. Kovács Istbaton - küiönvonattal utaz- ván írja például Miskolcról: tak volna Napkor községbe, ,.Miskolc-Tiszai pályaudvar segíteni a téesznek. A külön- dolgozói közül hatvanhárman vonat azonban nem induiha- vettek részt az árvíz elleni tott el, mivel akkor is nap- küzdelemben. Ezenkívül harhosszat szakadt az eső. Egy rnincnyolcan azért maradtak héttel később viszont a nyír- távol szolgálati helyüktől a egyházi Dózsa Termelószövet- vészterhes napokban, mert kezetben paprikát szüreteltek otthonukat közvetlenül veszéaz ál!omásiak, köztük a pá- lyeztette az áradás. A százegy lyafenntartásiak, a távközlő• hiányzó vasutas helyett azonsök és az Utasellátó brigád- ban mindvégig becsülettel Jat. A dicséretesen végzett dolgozitak munkatársaik ..• Az munkáikért kapott pén2JI: a állomás vezetősége még fel városi tanácsnak bölcsőde sem mérte, hogy kik, milyen építésére ajánlották fel. anyagi segítségre sz.orulnak, 

„Szüretelni indult október de a Tyereskova szocialista 
21-én Budapestről Monorra a brigád tagjai máris közölték a 
BVKH harmincegy .dolgozója szakszervezeti bi:rottsággal, 
is" - olvashatjuk egy másik hogy S'Zémélyenként 50 forin
levélből, amelyet a nem:z.etkö- tot adnak a károsultaknak. 
zi kocsielszámolási osztályról Más brigádoJcl is hasonló be
küldött szerkesmőségünk,nek jele;itést, t�_ttek,,, minden szer
JuMszM Hampel Polyxena. veres nelkül ... 
- .,Monor állomáson a K�- Bánrévei tudósítónk, Murá
suth Tsz fedett teherautóJa nyí Tibor ugyancsak megren
vá.rt bennilnlket, s a téesz ve- ditő sorokban adott hírt a Sa
zetóségének kíséretében men- jó menti községeket ért ter
tünk ki a szőlőbe, szakadó roészeti csapásról, egyúttal a 
esőben. Önkéntes csapatunk védekezésben és a mentésben 
55 mázsa szólót szedett le, rés?Jt vevő vasutasok helytál
fejenként tehát csaknem két lásáról. 

(Sztolár Gábor felvétele) 

dozó magaita.rtásnak köszön• 
hető, hogy a vasúti közleke
dés nem bénult meg teljesen, 
csupán másfél napig korlátoz
ták a személyforgalmat." 

Különvonattal Záhonyban 
A rendkívüli időjárás bi

zony nemcsak a mezőgazda
sági munkák végzését akadá
lyozta, hanem a szállítást is 
megnehezítette. Ott is, ahol 
nem fenyegettek áradással a 
folyók. A nehé-zségeket azon
ban sikerült legyőzni, elsősor
ban a kongresszusi munkaver
seny részvevőinek céltudatos 
helytállása nyomán. Erről 
Kisújszállásról � ír Horváth 
lstván: 

.. Pályafenntartási főnöksé
günik 29 szocialista brlgádjá• 
nak mintegy 300 tagja - mi
kÖZben 4 másik brigádunk 49 
fővel a helyi téesz betakarí
tási munkál.a tainál segédkezett 
- október 26-án különvonat
tal Záhonyba utazott vagono
kat átrakni. A szocialistll 
együttműködés szellemében 
csatlakozott hozzánk a MEZŰ
Gl!:P vállalat 13 szocialista 
brigádjának 126 tagja. Ezen 
a napon 67 széles nyomtávú, 
szovjet vasúti kocsi tartalmát 
- 2614 tonnát - raktuk át 
106 normál nyomtávú vagon
ba. A végzett munkáért járó 
összeget, a brigádvezetők év 
végi tanácskozásának döntése 
alapján, szociális célokra 
iskolák, óvodák, bölcsődék tá
mogatására ajánlják fel a 
kollektívák." 

Kisújszálláson az állomás, 
a kisvasúti műhelyfónökség, 
valamint a biztosítóberende
zési és fenntartási főnökség 
brigádjai is hasonló felaján
lások teljesítésével járultak 
hozzá a vasút előtt álló fel

mázsát. A szüret végén, - ,.Sokan különösen a bánré
amikor már annyira esett, vei kocsirendezők, haza sem 
hogy a vízfüggönyön át a tő- mentek szolgálatból, hanem a 
kéket is alig láttuk -, a ISZÖ- veszélyeztetett vonalrészen ( a 
vetkezetiek meleg étellel ven- bánréve-ózdi vonalon) er6sí
dégeltek meg bennünket, s tették az elázott töltést, a 
köszönetet mondtak az ön- meglazult pályát. Az önfelál-
zetlen segítségért. Mi pedig

.-
------------------------megígértük, hogy a téesz ve-

adatok elvégzéséhez. 

zetősége és tagsága bajban 
mindig számíthat a BVKH 
dolgozóira." 

Hat napig 

a cnkorrépaföldeken 
Radányi György a!'ról tu

dósít hogy a szambathelyi 
járműjavító · szakmunkástanu
lói hat napon át dolgo7ltak a 

CEGLÉDEN MEGNYÍLT 

a b�járó fiata_lok klubja 

Éjjel fóklyók fényénél 
dolgoztak 

szaki állapota olyan �z, .-----------------------

A budapesti vasútigazgató
ság területén dolgozó fiatalok 
parlamentjén kerül szóba, 
hogy Cegléd állomáson szük
ség lenne egy olyan teremre, 
ahol klubszerű körülmények 
között tölthetnék idejüket a 

vonatra várakozó diákok, ifjú
munkások. A város környéké
ről ugyanis naponta sokan 
járnak be a különböző oktatási 
intézményekbe, illetve válla
latokhoz, s nem ritkán 1-2 
órát töltenek az állomáson, vo

és ízléses dekorációk érdeké
ben feldolgoztak történelmi 
eseményeket, számba vettek 
kiemelkedő gazdasági ered
ményeket. A hatásos anyagok 
beszerzése, valamint a válto
zatos programok szervezése 
érdekében kapcsolatba léptek 
a középiskolákkal is. 

Október 22. és 28. között volt 
a legkritikusabb a helyzet. Ve
szélybe került többek között az 
Ózd-Bánréve, a Kazincbarci
ka,--Rudabánya és a Sajóecseg 
Hídvégardó vonal. Október 22-
én Sajópüspökinél átszakadt a 
gát, és a víz alámosta a Sajó
híd és Center állomás között a 
vonalszakaszt. Estére a pálya 
már járhatatlanná vált, és 
megszakadt az összeköttetés 
ózd állomással, az ózdi Kohá
szati üzemekkel és a Sajótól 
Ózd irányába fekvő települé
sekkel. Ez elsősorban azért je
lentett nagy veszélyt, mert 
népgazdasági szempontból ki
emelt fontosságú üzemek ma
radtak vasúti összeköttetés 
nélkül. Az ózdi Kohászati 
üzemek például csak minimá
lis tartalékokkal rendelkezett 
olyan létfontosságú anyagok
ból amelyek csak vasúton 
száhíthatók. Fennállt annak a 
közvetlen veszélye, hogy las
sítani kell az olvasztómű és az 
�hhez kapcsolódó acélmű ter-

hogy legfeljebb 10 kilométer 
óránkénti sebesség használatá
ra alkalmas. Másnap 4.25 óra
kor már a szóban forgó sza
kaszt le is kellett zárni. 
Ugyanerre a sorsra jutott még 
aznap a Dejtár-Drégelypalánk 
és a Szécsény-űrhalarn kö
wtti vonalszakasz is. Nóg
rádszalkál állomás vágányait 
mintegy 30 centiméter maga
san ellepte a víz. 

E rendkívüli helyzet 1'gen 
nehéz feladat elé állította a 
váci pft. dolgozóit, akik közül 
sokan éjjel-nappal dolgoztak 
a pályák rendbehozatalán. 
Szendrei Sándor, a főnökség 
vezetője napokig csak ,,szem
hunyásnyi" időket aludt. 

Az elemek1cel való küzdelem 
nem csupán éberséget, hanem 
alapos és nehéz körültekintő 
munkát· is követelt az ott dol
gozó vasutasoktól. Sági Gyu
la pályamester például Dré
gelypalánk és Ipolyvece kö
zött gumicsizmában talpfáról 
talpfára lépkedve vizsgálta a 
pályát, hogy az utasokkal zsú
folt vonat eljusson a célhoz. 

Tisztképzósök 
szolgálatban 

A MA V Tisztképző Intézet 
nappalos tagozatának 278 hall
gatója, a nevelőtestület tagjai
val együtt, felajánlást tett a 
XI. pártkongresszus, valamlnt 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére. A vál
lalás egyik fő szempontja az 
volt, hogy ki-ki képzettségé
nek megfelelően járuljon hoz
zá a vasúti szállítási és fenn
tartási feladatok megoldásá
hoz. 

Ennelt értelmében 94 for
galmi tagozatos hallgató ok
tóber 28-tól november 2-ig 
vonatvezetői szolgálatot tel
jesített Ferencvárosban, ugyan
akkor a vontatási tagozat 25 
hallgatója mozdonyvezetőként 
utazott. A forgalm.i, illetve a 
kereskeqelmi tagozat többi -
szám szerint 41 - hallgatója 
á budapesti igazgatóság által 

kijelölt állomásokon kapott 
beosztást. 

Az erősáramú villamossági 
tagozatról huszonketten - 6 
mozdopyszolgálatos hallgató
val együtt - Kőbánya-Hizla
ló pályaudvaron kábelfekte
tési munkát végeztek. Hu
szonegy távközlős tisztjelölt 
Óbuda és Aquincum-Felső kö
zött - a TBll:F szerelési cso
portjával együttműködve 
B-5 típusú vonalkábelt fek
tetett. Az építési és pályafenn
tartási tagozatról negyvenha
tan Kőbánya-Felső állomáson 
48-,as rendszerű kitérőket kö
töttek le, majd más sürgős kar
bantartási munkálatokból is 
részt vállaltak. 

A derekasan elvégzett fel
adatok Ismeretében Tóth János 
vasútigazgató elismerését fe
jezte ki a tisztképzósöknek. 

natra várva. 
A szavakat tettek kövel:ték, 

és november 4-én, a város fel
szabadulásának 30. évfordu
lóján Gergely Mária, Cegléd 
városi KISZ-végrehajtóbizott
ságának tagja, az állomás dol
gozója ünnepélyesen megnyi
totta a Vasúton Utazó Fiatalok 
Klubját. (Rövidített neve 
ahogy a fiatalok egymásközt 
nevezik -: VUK.) 

A helyiség korábban diák
váróterem volt, s ennek átala
kítására tekintélyes mennyisé
g(! társadalmi munkaórát ál
doztak az állomás forgalmi 
szakszol�álatánál dolgozó, a 
Kállai 1!:va KISZ-alapszerve
zetbe tartozó, valamint a töb
bi szolgálati ágnál tevékeny
kedő fiatal vasutasok. Fúrtak, 
faragtak. má:roltak, festettek, 
jelmondatokat szerkesztettek, 
tablókat készített.ek. A sikeres 

. Mindebben élenjárt Micsi
nai Katalin KISZ-titkár, Nagy 
Miklós, az ifjúsági alapszerve
zet vezetőségi tagja, Angyal 
László, Nagy István, Kenéz 
lstván és Nagy Zoltán, a von
tatási KISZ-szervezet titkára, 
illetve Szrapk6né Velkei Sa• 
rolta, az állomás párt-csúcs• 
vezetőségének ifjúsági felelő• 
se. 

A fiatalok Igyekezetét min.: 
denben támogatta az állomás 
gazdasági, párt- és szakszerve
zeti vezetősége. A szakszerve• 
zeti bizottság péld4ul a klub 
részére előfizetett tucatnyi új-
ságot, folyóiratot, ezenk!vül 
300 kötetes letéti könyvtárt 
biztosított. A könyveket ne
gyedévenként cserélik. A váro
si KISZ-bizottság a játékokat 
ajándékozta. Nagy Sándor ál
lomásfőnök engedélvezte. hogy 
az információs szolffálatot t,el
jesítő vasutas rf'nri••eresen 
felügvelien és felvi1;\<1osítá
saival közreműködjön a klub
ban. 

Séra Sándol' 
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NYÍREGYHÁZI VASUTASOK 

Első· helyen a debreceni igazgatósag 

kongresszusi versenyében 
Nyíregyháza állomás páros 

végében emelkedik a gurító
domb, vagy ahogy itt neve.. 
zik: a „csurgató". Valóba.n 
:srerény emelkedővel rendel
kezik ez a dombocska, ahhoz 
azért elég maga:s, hogy meg
lóduljon rajta a legurított te
hervagon. Győzzék csak „meg
fogni" az irányvágányok mel
lett strázsáló sarusok! Szünet 
nélkül folyik itt a kocsilk 
„csurgatása". Az itt dolgozó 
kocsirendezőknek csak addig 
van megállásuk, amíg az M 
44...es tartalék felviszi az 
újabb szerelvényt a gurító.. 
dombra. 

Atállítós vonatok 
Záhonyból 

- A múlt héten különösen 
nehéz dolgunk volt - mondta 
Drobni Miklós kocsimester, 
ak.i már 17 éve dolgo2li.k Nyír
egyháza állomáson -, mert 
naponta 5-6 átállitós vonatot 
kaptunk Záhonyból is, mert 
Fényeslitke nem győzte a 
munkát. November elsején 
múlt tíz éve annak, hogy ko
csimester vagyo'k fűzte 
hoo:zá -, de nem eml&szem, 
hogy valaha is lett volna olyan 
nagy forgalmunk, mint az 
idei őszön. 

- Az is lehet ám - vette 
át a szót Tótfalusi László t0-
latá:svezető -, hogy nem a 
forgalom sok, hanem csak a 
mi kapacitásunk kevés . . • Azt 
hisrem, ez a fő problémán,k, 
mert gyakran előfordul, hogy 

delkező forgalmi szolgálatte
vő. Éppen Zsíros Sándor inté
ző álLt az integra dominó be
rendezés előtt. Szünet nélkül 
intézkedett, miközben a ve
zérlőpulton beállította az ér
kező és az induló szerelvé
nyek vágányútjait. Várnunk 
kellett, amíg néhány szót 
válthattunk vele. 

- Az őszi forgalomban ed
dig problémamentesen dol
goztunk. Nagyon örülünk en
nek, hiszen szeptember után 
októberben is teljesítettük az 
őszi forgalmi célkitűzést és 
úgy tudom, az igazgatósági 
versenyben is első helyen va
gyunk. 

- Valóban így van - erősí
tette meg :szavait Buczkó Fe
renc állomásfőnök. - Igazga
tóságunk területén elsőnek mi 
nyertük el a kongresszusi ván
dorzászlót az 50 ezer forint 
jutalommal együtt. Az áruszál
lítási terv 5500 tonnás túltel
jesítését vállaLtuk, de már el
értük a 14 ezer tonnás több
letet. A kocsik terhelési ha
tárának jó kihasználásával 
516 kocsit takarítottunk meg. 
A tehervonati menetrendsre
rúségben a vállalt 77 száza
lékkal szemben eddig 79,3 szá
zalékot teljesítettünk. Az sem 
mellékes, hogy a kongresszusi 
és felszabadulási verseny során 
a személyszállításból eredő be
vételeit eddig 600 ezer forint
tal teljesítette túl állomásunk. 

Az állomás kongresszusi vál
lalása keretében szervezték 
meg a marxista középiskoláit, 

vasutas előadóval. Kocsirende
zőkból, takarítónőkből, féke
zőkból és váltóőrökból szer
vezett 37 hallgatóval indult az 
állomáson a dolgozók általá
nos iskolájának kihelyezett 
8. osztálya. 

Szorítanak időt 
a tanulásra is 

Amíg tavaly egész évben öt, 
az idén már 19 üzemszervezé
si intézkedést valósítot�ak 
meg a nyíregyházi vasuta
sok. Ezek révén csökkentették 
a költségeket, másrészt jelen
tős munkaerő-megtakarítást is 
elértek. Nyíregyháza állomá
son már jól tudják: az idő 
pénz - ezért igyekeznek ta
karékoskodni a vasutas dol
gozók munkaide;ével iS. Már
pedig a jobb szervezés köz
beváltásokat tesz feleslegessé 
a vonatkí:séretnél. Kidolgozott 
üzemszervezési tanulmányaik 
megvalósítása útján egymil
lió forint megtakarítást irá
nyoztak elő a kongresszusi és 
fel.sm badulási verseny kereté
ben. A verseny kezdete óta el
telt alig öt hónap alatt ennek 
több, mint a felét realizálták 
isi 

Végezetül, de nem utolsó
sorban az is elismerésre mél
tó nyíregyházi „fegyvertény", 
hogy igen nagy körültekintés
sel olyan fordát biztosítottak 
a vonatkísérő nők részére, 
amely lehetővé teszi minden 
éjszakai hazatérésüket. 

L. J. 

egy plusz két emberrel dolgo- ,--------------------------
zik a tartalék. 

- Nálunk, a „C" turban 
most megvan a lét:szám, de 
mindenki tudja állomásunkon, 
hogy jelenleg 25 koc:sirendező, 
éppen egy turnak megfelelő 
létszám hiányzik - jegyezte 
meg Drobni Miklós. - Ez 
nagy gondot jelent nálunk, 
mert most készülünk állomá
sunkon a negyedik tur meg
szervezésére. 

- Nagyon kedvező lenne ez. 
számunkra - kapcsolódott a 
beszélgetésbe Székely László 
-, mert minden é;szakai szol• 
gálat után 48 óra lenne a pi• 
henő idő. Tizenhat éve va
gyok kocsirendező Nyíregyhá
zán és elmondhatom, hogy ná
lunk mindig az éjszakai szol
gálat a legnehezebb. A kocsi 
:sok, a rendező vágányunk 
meg kevés és rövidek is a 
mai igényekhei;. 

- Ma egy éve, hogy klrakodá:sra várnak erek a vagonok .. , 
(Gerse László rajza) 

AZ ÉV VÉGÉIG 

Tízmillió lorinttal túlteljesítik 
kongresszusi vállalásaikat 

LÁTOGATÁS A GYÖNGYÖSI MÁV KITÉRÓGYÁRTÓ ÜZEMBEN 

Alig két hónappal az év vége előtt a vasúton és a termelő 
üzemeknél a célegyenesbe érkezett a szokásosnál Is aktívabb, 
embert és gépet egyaránt próbára tevő munkaverseny, Követ
kezik a finis, a tervek túlteljesítése, mert ez volt pártunk XI. 
kongresszusa tiszteletére tett felajánlások egyik legfontosabb 
celk.itúzése. lgy van ez. Gyöngyösön, a MA V Kitérőgyártó 
Ozembcn is, ahol a szocialista brigádok és munkáskollektívák 
versengése során már a harmadik negyedév végén kiemelkedő 
eredmények születtek. 

Nem öncélú 
„házi" versengés 

- Az üzem dolgozói vállal
ták, hogy a 236 millió forint 
évi tervet 15 millió forinttal 
túlteljesítik - tájékoztatott 
Koller György igazgató. -
Többlettermelésünk értéke 
már a harmadik negyedévben 
elérte a tizennégy millió forin
tot. Az év hátra,levő hónapjai
ban kongresszusi felajánlásun
kat várhatóan tizmillió forint
tal teljesítjük túl. Ezen be
lül érdeme:s megemlíteni né
háiny fontos termelési adatot. 
A vállalt 751 csoport fel
építményi szer,kezetból - ki
térő. átszelés, vágánykapcso
lás - már 426 csoportot le-
gyártottunk. A:z. 1,8 százalékos 
önköltségcsökkentési tervün
ket 2,1 százalékra teljesítettük, 
ami 2,8 millió forintot jelent. 
Az egy dolgozóm szárrn.itott 
tízszázalékos termelékenység 
növekedést pedig húsz száza
lékra sikerült emelni. 

Az igazgató elmondta, hogy 
a kongresszu:si munkaverseny 
legaktívabb résztvevője az 
üzem 46 szocialista brigádja, 
akik 14-15 százalékos túl
teljesítést vállal,tak. Említé:sre 
méltóak az egyéni felajánlá
sok is. A többletteljesítésre 
való törekvés azonban nem 
öncélú „házi" versengés. Sok
kal több annál. Szorosabban 
kapcsolódik a vasút megnöve
kedett feladataihoz és a nép
ga21da:ság na-gy beruházásai
nak megvalósítá:sához. A ki
emelt programok kciTk tarto
zik például a szolnoki rekons
trukció é:s Záihony műsmkl 
fejlesztése, továbbá a paksi 
atomerőmű, az inotai és a péti 
nfüogénmű,ek beruházásai
hoz kapcsolódó vasúthálózat 
fejlesztése, vagy a metróépí
téshez szükséges felépítmény-

szerkezetek gyártása, ami ösz
szességében meghaladja ..z 
üzem kapacitá:sát. 

Szabad szombaton 
500-an a gépek mellett 
A szocialist.a brigádok és 

munkáskol!ek.tívák ezeknek a 
nagy céloknak a sikere:s meg
valósítása éirdek.ében vállaltak 
több munkát. Valamennyien 
tudják, hogy erőfeszítéseik 
nemcsak az üzem, hanem a 
vasút és a népgazdaság ér
dekeit szolgálják. A KISZ
csúosvezetőség és a termelé
si osztály ezért kötött szocia
lista szerződést és vállalt véd• 
nök.séget a paksi atomerőmű, 
valamint az inotai és a péti 
nitrogénművek beruházásai
hoz rendelt kitérők határidőre 
történő gyártásához. 

A munkaver:senyt hatéko
nyan segítették az üzemben 
szervezett kommunista műsza
kok. A március 16-i kommu
nista szombaton például öt
százan vettek részt, s a terme
lési érték meghaladta az öt• 
százezer forintot. A több mint 
47 ezer forint munkabér egy 
részét pedig szociális és kul
turális célokra fordították. 
Szeptember 28-án szintén öt
százan töltötték a szabad 
szombatot az üzemcsarnokok
ban a gépek mellett. Az ered
mény: 650 ezer forint terme
lési érték, 

A brigádok aktivitására jel
lemző az is, hogy évente több 
ezer óra társadalmi munkával 
járuhiak hozzá a munkakörül
mények ;avításához, továbbá 
óvodák, iskolák, üdülők felújí
tásához. Az üzem vezetői a jó 
munkát erkölcsi-anyagi elis• 
meréssel jutalmazzák. Ebben 
az évben például négyszázezer 
forintot fizettek ki a legered
ményesebb brigádoknak. 

Az év hátralévő részében 

újítását augusztusban kezdtük 
el - mondja a hatalmas be
rendezés vasszerkezete között 
állva Binder Tibor brigád ve
zető-helyettes. - A kongresz
szus tiszteletére felajánlottulc, 
hogy december helyett, már 
október végére befejezzük a 
munkát. A ferencvárosi ren
dező-pályaudvarra kerül majd 
ez a több mint 55 tonnás szer
kezet, ahol most, a csúcsfor
galomban különöSen nagy 
szükség van rá. Ezért is vál
laltuk, hogy a több mint egy
millió forint értékű felújítást 
két hónappal előbb befejezzük. 
Már a hengereket és a ken
gyeleket :szereljük. 

Az üzemfenntartási osztály
hoz tartozó gépjavító és kar
bantartó Kulich Gyula brigád, 
1959-ben, az elsők között ala
kult. Velük délután, a „C" 
csarnok darujának nagyjaví
tá5a közben beszélgettünk. 
Tóth II. László, a brigád egyik 
fiatal tagja megjegyzi: 

- Az üzemi munka mellet! 
most a vasárnapi szüretet is 
szervezzük, Nehéz helyzetben 
van a mezőgazdaság, ezért mi 
is segíteni akarunk. A brigád 
hatvan százaléka a gyöngyösi 
Mátra Kincse Tsz-be megy 
szüretelni. 

- Brigádunk itt a munka
helyen is kitesz magáért 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Tóth I. László lakatos. - Az 
üzem folyamatos termelését 
mi úgy segítjük, hogy a daruk 
kötelező ellenőrzését. karban
tartását lehetőleg normaidőn 
belül végezzük el. Eredményes 
a brigád újítási tevékenysége 
Is. Tudjuk, hogy minden ötlet, 
kezdeményezés nagy segítője 
lehet a termelésnek és a mu.n
kaversenynek. 

Az újítómozgalom sikere 

Boka József főintéző, az ál
lomá:s kocsiintézője éppen ki
jött egy kis megbeszélésre a 
kocsirendező brigádhoz. Meg
tudhattuk tőle, hogy gondja
ik ellenére Is jól, tervszerűen 
dolgoznak a nyíregyházi va:s
utasok. 

-------------------------------------, még nagyobb szükség lesz a 
szervezett munkára, mert az 

Illés István munkaverseny
felelőstől megtudtuk, hogy az 
1973/74. évi üzemi újítási ver
seny jó eredménnyel zárult. 
A 61 újító közül 45 brigádtag 
volt. Az első helyet és a vele 
járó 3500 forintot a Vasas szo
cialista brigád szerezte meg. 
A sort folytathatnánk a mű
szaki fejlesztési csoporttal, 
akik több éve élenjárnak az 
újítások és a szabadalmak be
nyújtásában. A daru-túlterhe
lésgátló berendezé5ükért pél
dául a májusban rendezett 
moszkvai kiállításon Komszo_ 
mol-kitüntetést kaptak. A 
műszaki fejlesztési csoport fia
tal mérnökeit és technikusait 
azonban nemc:sak ezért illeti 
dicséret. Társadalmi munká
ban vállalták, hogy az üzem 
ötven szakközépiskolába fel
vett dolgozóját - az Iskola ké
résére - hetenként egyszer, 
munkaidő után, korrepetálják. 

Javában tart 
az almaexport 

- Igyekszünk bíztosítani a 
felkí11alt áru elszállítását. A 
múlt szombaton kommunista 
mű:szakot tartottak a Papír
ipari Vállalat nyíregyházi gyá
rában. Az igazgatósági KTG 
engedélyével a szokásos 35-40 

kocsi helyett 60 kocsit bizto
sltottunk rakodásaikhoz erre a 
napra. Számunkra is rendkí
vüli feladatot jelentett a múlt 
héten, hogy a Szilikátipari 
Vállalat gyárából 40 kocsiból 
álló szállítmányt kellett út
baindítani Peruba, a tengeren 
túlra. Akadálytalanul végez
zÜk a réparakodásokat. Na
ponta 22-26 keskeny nyom
közű kocsiból rakjuk át állo
másunkon a környékből be
érkező cukorrépát, amit az
után a többi répaküldemény
nyel együtt Szerencsre to
vábbítunk. Kiemelt felada
tunk, hogy biztosít:suk a szük
séges hűtőkocsikat az alma
tároló export szállításaihoz. 
Ma is 16 hűtőkocsit rakta1< 
meg exportáruval. 

- Mi a helyzet a vasárna
pi, ünnepnapi rakodásokkal? 

- Az utóbbi hetekb� so
kat javult a rakodási készség -
felelte Boka József. - A múit 
vasárnap is csak hat kocsi 
maradt vissza vámvízsgálat 
hiányában. 

A felvételi épület emeleté
ről tágas ablakok nyílnak az 
állomásra. Itt dolgozik a ren-

Akik már a pótvállalásokat is 
teljesítették 

(Folytatás az 1. oldalról) 

enerigiagau!áLkodásban és aiZ 
ainyagtakarékosságban ért el 
kedvező eredményeket. Emlí
tésre mé1tó a munkaerő-gaz
dálkodásUk is. A közelmúl-t
ban két dolgozót for,ga1m1 
szolgálattevőnek képeztek ki. 
Allandó feladatnak tekintik az 
utazás kulturáltságának a fo
kozását. A személykocsikat 
rendszeresen takarítják és a 
személyszállító vonatok az n'
lomás hibája miatt méa nem 
késtek. Ezért az igazgatósá� 
swptemberben kétezer forint 
jutalomban részesítette a sw
ciaJista brigádot. 

Bakonyszentlászló állomás 
„Bebrics La;os" szocialista 
brigádja a pályamesteri sza� 
kasz létszámhiányát tár,;adal
mi munkával igyekezett eny
híteni. Lemeszelték például az 
állomás 250 méter hosszú be
tonkerítését � vállalták a ra
kodóterület takarítását is. 

Kétmillió forint értékű 
üzemanyagot 

takarítottak meg 
Halmos Sándor tudósítása a 

püspökladányi vontatási fő
nökség dolgozói által a kong-

resszusl munkaversenyben el
ért eredményeket méltatja. 
Megemlít! többek között, hogy 
a vontatási brigádok kétmillió 
forint értékű üzemanyagot, ta
karítottak meg a harmadik ne
gyedévben, továbbá kommu
nista vasárnapon keresett bé
rükből 24 OOO forintot fordí
tottak a KISZ-klub, illetve a 
vietnami szakmunkásképző in
tézet céljaira, ezenkívül a he
lyi óvoda és iskola részére is 
jelentős társadalmi munkát 
végeztek. Min.dezek után az 
október 22-én megtartott rend
kívüli termelési tanácskozá
son úgy határoztak, ho�y sza
bad idejükben részt vesznek 
az ősz! betakarítási munkák
ban. 

.,Mezőhegyesen október 27-
én, vasárnap tartott kommu
nista műszakot a forgalmi .és 
a vontatási szakszolgálat 25-
25 dolgozója a rendkívüli fel
adatok maradéktalan elvég
zése érdekében" - olvasható 
Szalai Erzsébet tudósításában. 
A társadalmi munkával ki
érdemelt 6874 forintot a KISZ_ 
szervezet kulturális céljaira 
ajánlották fel a résztvevők, 
ezenkívül 5000 forint értékű 
,.téglajegyet" vásároltak a me
zőhegyesi vasutasok, hogy ez
által járuljanak hozzá a köz-

ségben létesülő 
építéséhez. 

kollégium 

Már a télre készülnek 
A kongresszusi munkaver

senyben kevés létszámmal is 
jó eredményeket" értek el a jó
zsefvárosi pft. főnökség szo
cialista brigádjai. Felajánlá
saik nagy részét még a téli 
időjárás beállta előtt szeretnék 
teljesíteni. Fontos feladatuk
nak tekintik a télre való fel
készülést, mert ettől az áru
és személyszállítás zavartalan
sága függ - írja Rapi Jó
zsef. 

A munkaversenyben a pft.
főnökség KISZ-fiataljai is ak
tívan részt vesznek. Már több 
alkalommal tartottak kommu
nista szombatot. Legutóbb Kő
bánya-felső állomáson fel
építményi anyagmozgatást vé
geztek. A lányok a vasutasok 
szálláshelyének nagytakarítá
sában vettek részt. Fáradtsá
got nem ismerve dolgozott a 
Zrínyi Ilona szocialista bri
gád is. Rákoscsabán az állo
más környékének csinosítását 
végezték. A brigádok vállalá
sai között még körülbelül 150 
ezer ferint értékű fontos be
ruházás megvalósítása szere
pel, amit - előreláthatóan -
szintén sikerül teljesíteni. 

öt üzemrésznek összesen még 
91 millió forint termelési ér
téket kell előállítani. Különö
sen a felép!tmény-szerkezete-
ket gyártó üzemrészre hárul 
nagy feladat. 

Vágányfékasztal 
Ferencvárosnak 

Gyöngyösön a munkaver
seny-mozgalomnak már régi 
hagyományai vannak. Az el
sők között alakult szocialista 
brigádokat kipróbált törzsgár
datagok alkotják, akik nagy 
tapasztalattal rendelkeznek. 
Közéjük tartozik a biztosító
berendezéseket gyártó műhely 
tizenhárom tagú Május 1. szo
cialista brigádja is. Velük az 
üzem udvarán, a darupálya 
alatti rakodótéren találkoz
tunk. A szokatlanul hideg ok
tóberi szélben a brigád több 
tagja egy öthengeres vágány
fékasztalt szerelt. 

- A vágányfékasztal fel-

A kltérőgyártó üzem dolgo
zói - mint tapasztaltuk - a 
munkaerőhiány ellenére is, :si
keresen teljesítik vállalásai
kat. A munkave,rseny eredmé
nyét szinte mindennap lehet 
ellenőrizni. Bizonyítéka ennek 
a késztermékkel naponta meg
rakott 10-12 vasúti kocsi. Lá
togatá:sunk napján a rakodóté
ren már nyolc kocsi sorako
z ·' hogy értékes terhüket az 
ország különböző részébe, a 
nary építkezésekhez száll!t
sák. A nyolc kocsi rakománya 
gaólemezek, 800-as váltók, 
útátjárók és 37 hangszóróosz
lop volt. 

Kaszala Sándor 

Vagonoka·t raktak 

a vizsgáló főkalauzok 
.,A budapesti vasútigazgató

ság kereskedelmi osztályához 
tartozó vizsgáló főkafauzok 
Ságvári Endre szocialista bri
gádja társadalmi munkában 
262 órát dolgozott Józsefváros 
állomáson: rakta és üresítette 
a vagonokat, hogy ne legyen 
fennakadás a szállításban. A 
személydíjszabási csoport Kos
suth brigádja 50 órás társa-

dalml munkával a Keleti pá
lyaudvaron vett részt a sze
mélyszállító vonatok takarítá
sában, s mindkét közösség az 
igazgatóság által patronált óvo
da támogatására ajánlotta fel a 
rakodásért járó munkabért.'' 

Összeállításunk margóiára 
méltán odajegyezhetnénk: 
„A nehézségek leküzdésének 
legszebb példái ezek." 
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November 1-töl 30-ig 

Ötletpályázati hónap hat szolgálati helyen 
A korszerű biztosítóbcrcndezésckről 

nem szabad lemondani 
A MAV Vezérigazgatósága a 

Vasutasok Szakszervezetével 
egyetértésben 1974. november 
1-tól 30-ig, kísérletképpen, Ot
letpályázati hónapot hirdetett 
a debreceni járműjavító, s a 
Gyöngyösi K.itérógyártó üze
mében, .a MA V Távközló és 
Biztosítóberendezési ll:pítési 
Főnökségen, Miskolc-Tiszai 
pályaudvaron, • a Budapesti 
ll:pítési Fónökségen és a sZ'é
kesfebérvári vontatási főnök
ségen. 

Az Otletpályázati hónap cél
ja az újítómoz.galom fellendí
tése, az újítók figyelmének 
ráirányítása a vasút elótt álló 
1-egfont.osabb feladatokra. 

A megoldásra váró felada
tok között elsőrendű jelentősé
gűnek kell teKinteni: 

- a munka jobb megszer
vezését, termelékenyebbé téte
lét; 

- a munka minőségének és 
hatékonyságának növelését; 

- a kulturáit utazás színvo
nalának emelését; 

- a baleseti veszélyforrá
sok csökkentését, kiküszöbölé
sét. 

Hozzászólás a „Három súlyos balesetet okozott a hunyagság, 

a forgalmi utasítások megszegése" című cikkhez 

a) a szigeteltsín ágyazati 
ellenállása az az érték, ame
lyet egy km hosszon a két 
sínszál között lehet mérni; 

b) kerék-sönt ellenállás az 
az érték, amellyel a vonat a 
két sínszálat rövidre zárja. 

zés már több mint húsz éve 
üzemel, L így üzemel, s az 
eltelt idószak alatt bizonyítot
ta, hogy bár nem kimondot
tan korszerű, de figyelmes, 
meggondolt munka esetén, 
még mostoha t.erepen is nagy 
hasznára van az embernek. 

Ezelket a feladatokat csak 
adminisztratív intézkedések
kel nem lehet eredményesen 
megoldani. A cél elérése érde
kében messzemenóen igénybe 
kell venni a vasutasok támo
gatását, kezdeményezókészsé. 
gét, tapasztalatait. Olyan helyi 
vagy országos jellegű ötletek
re, javaslatokra van szükség, -------------------------7 amelyek a fenti célkitűzések 

A Magyar Vasutas 1974. 
szeptember 16-1 számában ér
dekes cikk jelent meg Ger
gely László, a budapesti vas
útigazgatóság VBO-vezetője 
tollából. A cikkíró jóhiszemű
ségét és segítő szándékát bi
wnyítja a mulasztások, fele
lőtlenségek őszinte feltárása 
és kritikai vizsgálata. Az 
őszinte hangvétel mellett nem 
tartom azonban szerencsésnek 
a biztosítóberendezésekről al
kotott egyoldalú, minden más 
körülmémrektöl elvonatkozta
tott véleményét. 

A sínáramkör akkor üzem
biztos és működik zavarmen
tesen, ha a két érték viszonya 
egy meghatározott ért.ék fö
lött van. Ez a köznapi nyelv
re lefordítva azt jelenti, hogy 
a szigetelt sín jelfogó meghú
zásához szükség van egy mi
nimális feszültségre, amelyet 
a legkisebb ágyazati ellenál
lás mellett is még megkap, 
valamint a még megengedett 
keréksönt hatására a jelfogó
ra jutó feszültség nem lehet 
nagyobb annál. mint ami a 
jelfogó garantált elejtéséhez 
szükséges. (Meghatározó biz.
tonságtechnikai feltétel). 

A cikkírónak az az állítá
sa, hogy „egyre több állomá
son kialakul és polgárjogot 
nyer a szigeteléskikapcsoló 
rendszeres működtetése" na
gyon figyelemre méltó. hiszen 
éppen ezzel világít rá a pálya 
romlására. Ez a feltehetóen 
tényadatokon alapuló megá,1-
lapítás bizonyítja legkézzel
foghatóbban a biztosítóberen
dezéselmél már 1962-ben 
megvalósult a cikkíró által is 
sürgetett megoldás, miszerint 
.,a szigeteléskikapcsoló mű. 
ködtetése esetén legfeljebb a 

hívójelzés legyen a jelzóre 
kivezérelhetó." 

Vasutas túzoltóverseny 

A MAV legjobb tűzoltóegységei vetélkedtek november 2-
án a Törekvés Bihari úti sporttelepén. A területi túzoltóver
senyeken kiemelkedően szerepelt 22 csapat a tűzvé(lelem és 
a tuzoltás elméleti és gyakorlati tudnivalóiból mérte össze 
tudását. 

A legjobb eredményt - két különböző kategóriában -
a nyfregyházi Vontatási Fónökség és a Bp. Nyugati Műszaki 
Kocsiszolgálati Főnökség csapatai érték el. 

Az eredményhirdetés elött, a BM Tűzoltóság Országos Pa
rancsnokságának képviselője és Szabó Béla MÁV-vezérigaz
gató-helyettes, kitüntetéseket adott át a tűzvédelmi munká
ban kiemelkedó eredményt elért vasuta� dolgozóknak. 

A verseny után Kóbánya Hizlaló állomáson tűzoltási be
mutatót tartottak, melyen faházak, tartálykocsik és különbö
ző vagontüzek nagy hatású oltását s�mléltették a megjelent 
több száz fónyi szakembernek és érdeklődónek. 

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes -erdemes vasutas_ kitünte
tést �Jt át Abrahám Péternek, Fényeslitke állomas dolgo

zójának 
Szöveg: dr. Balázs Akos 

Fotó: Laczkó Ildikó 

megoolósitását elósegitik. 
Az ötletek, javaslatok e1bí

rálá6ára a kijelölt szolgálati 
helyeken bizottságot hoz!!,a'k 
létr<e. A bizottság az ötleteKet, 
javaslatokat 10 naponként ér
tékeli és dönt azok elfogadá
sáról, hasznosíthatóságáról és 
jutalmazásáról. 

Az ötletbizottság élén a szol
gálati hely vezetóje áU. A bi
zottság tagjait a szolgálati 
hely vezetője az illetékes sza'k
srervezet véleményének kiké
résével bízza meg. A pályáza
ton csak a kijelölt szolgálati 
hely dolgozói vehetnek részt. 

Az elfogadott ötleteik, javas
latok után - értéküket tekint
ve - 200-500 Ft.ig terjedó 
összeget !ehet az elfogadástól 
számítva 10 napon belül kifi
zetni. Az újítási szintet elérő 
javaslatokat újításként is el 
kell bírálni, melyeknek újítási 
javaslatként történő benyújtási 
időpontja a bizottság ilyen 
irányú megállapításának nap
ja. 

Az alkotókedv fejlesztése és 
ébrentartása érdekében a 
hasznosítható ötletek juta
lomsorsoláson vesznek részt. A 
tárgyjutalom képzési alapja 
minden elfogadott ötletpályá
zat után 30 Ft. Az így képzó
dő összegből csak 3000 Ft hasz
nálható fel. 

Az ötleteket, javaslatokat; 
név, beosztás, szolgálati hely, 
ötletbeadás kelte, lakcím meg
jelölésével kell a helyi Otlet-
pályázati bizottságna1, el-
küldeni. Ötletnek minósül a 
benyújtott elgondolás, ha a 
megoldás módját vagy eszkö
zét nem ismerteti. 

Az ötletpályázatokat az e 
célra megfelelő lezárható do
bozban keU összegyűjteni, 
amelyet a bizottság vezetóje 
bont fel 

Hamis következtetés 

Vizsgáljuk meg részletesen 
a cikk által is tárgyalt isa
szegi balesetet egy más, de a 
valósághoz közelebb eső meg
közelítésben. 

A forgalml srolgá,lattevő 
vaUomásában a mulasztást 
előidézó okként többek között 
az utóbbi időben megszokott 
állapotokat említi. A megszo
kott állapot feltehetően az 
vol.t, hogy az V. vágány a 
balesetet me(lelóző időszakban 
többszÖ'l"' vált indokolatlanul 
foglalJbtá. úgy gondolom, min
dene'kelőtt itt, az indokolat
lan foglaltság tartalmi jelen
tésénél kell az elsó félreér
tést tisztázni. A cikkíró hal
vány célzást ugyan tesz ar
ra. hogy ez a foglaltság a 
pálya állapotára, a szigetelés 
elégtelenségére vezeth etó 
vissza, de ezután teljesen ha
mis következtetést von le a 
dolgok lényegéből. fme: 
,. ..• van-e értelme továbbra is 
olyan lot>rszerű á!lomási bizto
tosítóberendezések beszerzé
sét szorgalmazni, amelyeknek 
váltó- és vágányszigetelés
fenntartást igénye olyan nagl/, 
hogy azzal jelenleg és a jelek 
szerint belátható ideig vagy 
egyáltalán nem, vagy csak 
nem kielégító mértékben va
gyunk képesek megbirkózni?" 

Ahhoz, hogll a fenti állítás
sal vitatkozni· lehessen, azt a 
két villamos paramétert kell 
tisztázni, amely a szigetelt
sin áramköri működését leg
inkább meghatározza; 

Könnyű belátni, hogy ha az 
ágyazati ellenállás csökkené
se valamilyen okból, például 
és&res hatására olyan mérvil 
lesz, hogy megközelíti a ke
réksöillt ellenállásának értékét, 
akkor a sínáramkör teljesíti 
auipvető biztonságtechnikai 
feladatát és a szigetelt sza
kaszt foglaltnak minósíti. 
Ilyen esetekben a biztosítóbe
rendezks nem működésképte
len, hanem éppen a legfonto
sabb funkcióját teljesíti, hi
szen a paraméter-változást 
érzékelnie kell akár vonat 
hatására, akár más ok miatt 
változik is ez meg. 

Sok múlik 
a pálya állapotán 

A korszerű biztosítóberen
dezések nem támasztanak ext
ra igényt a pályával szemben, 
�őt Európában a MAV az 
egyedüli, amely a pálya hiá
nyosságainak - vízelvezetések 
évek óta tartó megoldatlan
sága, iszapzsákok tömegei, 
korhadt fabetétek hatalmas 
mennyisége, stb. - megszün
tetése helyett a biztosítóbe
rendezés üzemét „éiezL ki". 
Ezek bizonyítására nincs is 
szükség műszeres mérésekre, 
csupán el kell menni olyan 
állomásokra, mint Kecskemét, 
Füzesabony, Rákos, Nyíregy
háza, Angyalföld, vagy végig
gyalogolni olyan vo:nalszaka
szon, mint Rákos-Hatvan, 

Mit kell tenni I 

Tehát ennek a felismerésé
re nem kellett a balesetig 
várni, pusztán a már emlí
tett régebbi típusnál arról 
kellett meggyőzódni, hogy a 
fegyelem megszilárditását il
letően yan még tennivaló, 
ezért az ilyen lehetőséget -
vagyis konkrétan szigeteléskl
kapcsolóval a szabad jelzés 
kivezérelhetőségét - kellett 
megszüntetni. Ezek ismereté
ben valóban felmerül a kér
dés; mit kell tenni? Ne épít
sünk korszerű biztosítóberen• 
dezést, hanem helyette tele
pítsünk kulcsazonosító beren
dezéseket? Az utóbbinál nem 
lenne szigeteltsín-probléma, a 
berendezés üzeme nem függne 
a pálya állapotától. 

--------------------------, Püspökladány-Debrecen, Ti• 
szatenyó-Lökösháza és a fi

Nem szorul bizonyításra, 
hogy ez az út nem járható. 
Ma már a korszerű vasűt
üzem nem képze!hetö el kor
szerű technikai berendezések 
nélkül. A fejlődés iránya nem 
lehet az, hogy a �iztosítóbe
rendezések szolgáltatásait 
csökkentsük, hogy kevésbé 
korszerűt telepítsünk, hogy 
hiányos üzemi feltételek miatt 
lemondjunk a váltó- és vá
gányfogla.ltságról, hogy meg
szüntessük a gépi kényszert a 
váltó és jelző között. végül, 
de nem utolsósorban, hogy 
az emberi munkát nehezítsük. 
Tehát nem a korszerű beren
dezésról kell lemondani - ez 
mindenképpen visszafejlódéa 
lenne -, hanem olyan felté
teleket kell teremtent ezek
nek a berendezéseknek az 
üzemeltetéséhez, hogy az va• 
lóban a biztonságot, a gyor
sabb és egyszerűbb munkát, 
vagyis az embert szolgálja. 

NAGYKŐRÖS: 

A szegedi igazgatóság 

legszebb állomása 
Az állomások és pályaudva

rok szocialista brigádjainak 
naplóiiban ezekben a hóna
pokban mind gyakrabban ol
vashatunk a kongresszusi 
munkaverseny célkitűzéseinek 
háromnegyedévi teljesítésé
ről. !gy van ez Nagykőrös ál
lomáson is, ahol az eredmé
nyekért nagyon soltat tettek 
a szocialista brigádok. 

Rostás Tibor, az állomás 
pártalapszervezetének titká
ra elmondotta, hogy a szocia
lista brigádmozgalomnak ná
luk már szép hagyományal 
vannak. A tíz éve alakult 
négy brigád 1974. évi vállalá
saiban elsó helyen áll a kong
resszusi munkaverseny. 

A legrégibb, s talán a leg
több tapasztalattal rendelke
ző Kossuth Lajos nevét vi
seló, tíztagú forgalmi brigád 
1962-ben határozta el, hogy 
terveiket együttes erővel va
lósítják meg. Munkájuk sike
rét bizonyítja az aranykoszo
rús brigádjelvény, és az 1969-
ben elnyert miniszterhelyet
tesi oklevél is. Másik három, 
a Széchenyi, az Arany János 
és a Petőfi Sándor brigádot is 
régi, kipróbált vasutasok al
kotják. Kongresszusi vállalá
saik a brigádmozgalom hár
mas jelszavának szellemében 
megfogalmawtt célokat tükrö
zik. Az elért eredményekról 

havonta részletes feljegyzést 
készítenek. 

A számok szemléletesen bi
zonyítják az állomás dolgo
zóinak igyekezetét. A harma
dik negyedévben például áru
tonna tervüket a tervezett 83 
ezer tonnával szemben 88 
ezer 500 tonnára teljesítették. 
Két százalékkal túlszárnyalták 
a kocsikihasználási célkitűzést 
is., Ez 100,37 százalék volt. 
Ezen kívül 6,55 perc helyett 
6,41 percre sikerült csökken
teni a kocsiforduló időt is. 

Nagy gondot fordítanak a 
brigádok a balesetmentes 
munkára. Ennek köszönhetó, 
hogy az elmúlt években egyet
len személyi sérülés sem tör
tént. Rostás Tibor azt is el
mondotta, hogy a brigádok 
már teljesítették az egész év
re vállalt négyszáz óra társa
dalmi munkát is. A társadal
mi munkából az állomás kör
nyékének a gondozására ju
tott a legtöbb idó. Látszik ez 
többek között az állomás 
előtt, a mintegy rnásfélezer 
négyzetméter alaptérületű, 
gondosan ápolt parkon is. 
Méltán nyerték el a nagykó
rösiek a szegedi igazgatóság 
legszebb állomása címet. 

Az állomás dolgozói to
vábbra is sokat tesznek a 
kongresszusi vállalások teljes!. 
téséért, ami fölött a párt- és 
KISZ-szervezet védnökséget 
vállalt. 

Kblm Anl>al 

gyelmes szemléló élménye, a 
gyakoríati tapasztalatszerzés 
nem marad el. 

J;;ppen a felsoroltak miatt 
került a régebbi építésű, úgy
nevezett Integra egyközpontos 
állomási biztosítóberendezése
ken felszerelésre az állomási 
fogadóvágányokon is a szige
teléskikapcsoló. Ez a berende-

Losonczy Gyula 
a 9.'a osztályvezető helyettese 

FALBURKOLATOK, 

LAMBl:RIAK, 

LAKBERENDEZl:SI TARGVAK, 

FAANVAGVl:Dö SZEREK 

BEMUTATÓTEREM ÉS SZAKÜZLET: 

BUDAPEST VI., VASVÁRI PÁL U. 8. 
TELEFON: 425-381. 

NVITVATARTAS: 10-18 ORAIG. 

SZOMBATON: 10-15 ORAIG. 
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Gyü.mölcsöző együttműködés 
E 

bben az évben ünnepeljük a magyar
szovjet műszaki-tudományos együtt
működésr6! szóló kormányközi egyez-

mény 25. évfordulóját. Az együttműködés ki
terjedt a vasúti közlekedésre is, tehát nem 
érdektelen, hogy az együttműködés fontosabb 
eseményeit felidézzük. 

Az együttműködés valójában 1945-ben kez
dődött, amikor az újjciépítés időszakában a 
Szovjetunió nyújtotta a legnagyobb seg!tséget 
vasúti közlekedésünk megindításához. A fő 
feladat akkor az volt. nogy a magyar vasút 
hálózatának helyreállitása után mi:nél gyor
sabban meginduljon a közlek€<lés vérker1ngé
se. A szovjet hadsereg műszaki a.lakulatai 
szinte napok allatt felépítabték a német fasisz
ták által felrobbaintott hida.k.at és szétszagga
tott vasúti pályákat. A vasúti közlekedés 
egyéb területein a szovjet szakértők szemé
lyes részvételükkel segítették elő a korsze
rűbb, nagyobb termelékenységű szállítási te
vékenység kibontakozását. 

gyártó Üzemben alkalmazott sínhegesztő gé
pek. Magas hatásfomk.al üzemel a „Platov" 
rendszerű vágányfektető daru, amely 12 és 24 
méter hosszú faaljas mezők fektetésére és 
bontására atl!kalmas. Még ebben az évben 
szállításra kerül a Szovjetunióból egy olyan 
sínhegesztő szerelvény, amellyel a nyílt vo
nalon villamos ellenállásos hegesztési mód
szerrel lehet hegesztett illesztéseket kiala
kítan.i. 

Sokat ígérőek azok a kísérletek, amelyeket 
- a korszerű és gazdaságosa.n fenntartható 
vasúti fe'.építméllly k:ia.Lakítása érdekében - a 
két vasút kutatóintézetei közösen terveznek. 
Ennek során a scserbinkai kísérleti körpályán 
különlböző típusú vasbetonaljakat é6 leerősí
tő szerkezeteket próbálnak ki. 

Nagy segítséget kaptunk a vasúti hálózat 
villamosítási programjának végrehajtásához. 
VilLamos felsővezetékeink építéséhez például 
25 szerelőkocsít vásároltunk szovjet partne• 
rünktől. 

Jelerutősek kapcsolataink a bi�osítóberen
dezési és távközlési szakszolgálat területén is. 
1gy került sor azokra a szerződéskötésekre, 
amelyek eredményeként az Óbuda-Esztergom 
-Almásfüzitő vonalat és a vonalon fekvő ál
lomásokat szovjet gyártmányú bizflosítóberenr
dezésekkel szerelték fel. 

Swvjet partnereink terveziik, gyártják és 
szerelik a vonalvillamosítási munkákkal ösz
szefüggő biztosítóberendezéseket Apafa, Haj
dúhadház, ú jfehértó és Császár szállás állo
másokon.. 

N agyon fontosak azok a közelmúltban 
megkezdett közqs munkálatok, ame
lyek a záhonyi átrakókörzet im:formá-
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MEGNYITOTTÁK A BUDAPESTI 

KÖZLEKEDÉSI MŰSZAKI NAPOKAT 
Hat szociahsta ország köz_ 

lekedési. ipari és külkereske
delmi szakembereinek részvé
telével november 11-én a 
Technika Házában dr. Ábra
hám Kálmán államtitkár nyi
totta meg a budapesti közle 
kedési napokat, Ennek kereté· 
ben kiá!,!ítás is nyílt a Tech
nika Házában. A látogatók 
maketteken ismerhetik meg a 
korszerű vasúti járműveket is, 
amik fontos szerepet töltenek 
be elsősorban a tömegáruk 
gyors továbbításában. 

A vasút jövőjéhez tartozik 

az is, hogy fokozatosan kivon
ják a forgalomból a kétten
gelyes vasúti kocsikat, s a 
KGST-országok együttműkö
désével előtérbe kerül a kan• 
ténerizáció. A tervezettnél 
gyorsabban halad a villamooí
tás és a dieselesítési program 
is. Az idén már 100 vonatból 
csak tizenötöt vontatnak gőz
géppel A most megnyílt ki
állítás - a közúti, a teher
hajózási és a légi közlekedés 
fejlődésén kívül - jól szem
lélteti a vasút koI'SZerűsödé
sét és perspektíváját. 

Örömet szereztek 
az óvodásoknak 
November 5�n nem min. 

dennapi események játszódtak 
le a budapesti vasútigaz.gató
ság óvodájában: az egyik te
remben id&s emberek (nők, 
férfiak) - igazi gyerek mód• 
jára, önfeledten játszottak a 
kicsikkel és azok játékaival. 
Kik voltak ők és hogyan ke
rültek <ida? 

Bátori Istvánné vezető óvó
nő elmondta, hogy amit ott 
láttam, befejező aktusa volt 
annak a kis ünnepélynek, 
amelyet a ferencvárosi pálya
fenntartási főnökség küldött
ségének tiszteletére rendeztek. 

A ferencvárosi vasutasok 
ugyanis nemrégen kommunista 
szombatot tartottak és úgy ha
tároztak, hogy keresetükből -
12 700 forint értékű - ajándé
kot vesznek az óvodának. A 
felajánlott össze�ból fényké
pezőgépet. diavetítőt és mag
n ctofont vásároltak a csöppsé
geknek. Az átadási ünnepsé
gen ott voltak még a Ke!eti 
Műszaki Kocsiszolgálati Fő• 
nöTcség s-zocialista brigádjai
nak küldöttei is, akik 10 éve 
javítják társadalmi munká
ban az óvodások bútorait, já
tékait. 

Vasutunlk fejlesztésének ebben a h&ii kor
szakában felmérhetetlen segítséget jelentett a 
szovjet vasutak munkamozgalmainak, az itt 
szerzett tapasztalatoknak al>kalmazása. Közis
mertté vált nálunk is az 500 km-es, a 2000 
tonnás mozgalom, i1letóleg a kocsiforouló 
meggyorsításának módszere. Ewk a mozgal
maik elősegítették alapvető termelőeszközeimk, 
a mozdonyok és teher-kocsik jobb kiaaszná
lását. Felmérhetetlen az az eredmény is, me
lyet e mozgallmak vasutas dolgozóink szocia
lista emberré formálásában jelentettek. Meg
Indult már az első időszakban a szakirodalom 
cseréje is, ezenkívül tapas2JtaJatcserékre és all
kalmi konzultációkra is sor került a szovjet 
l!r. magyar vasutas dolgozók között. 

K ésóbb magas szintű, átfogó jellegű, hosz
szabb távon szervezett együttműködés 
bon talkozott ki és új szakasz kezdődött 

ciós és számítógépes üzemirányító rendszeré- ., 
nek megvalósítására irányulnak. 

Az ünnepség végén a patro
nálók valamennyien megje
gyezték: nincs jobb érzés an
nál, mint amikor az ember 
örömet tud szerezni a gyere
keknek. 

a magyar-szovjet vasutak együttműködésé
nek történetében. Ennek legszembetűnőbb 
példája a magyar-&zovjet vasúti határforgal
mi csomópont - a Záhony-Csap átrakókör
zet - átbocsátó és feldo1gozó képességénelc 
további fejlesztése, a csomóponthoz ve:retó 
vasútvonalak összehalllgolt korszerűsítése. 
Megemlítem ezek között a Záhony-Nyíregy
háza vonal II. vágányának építését, a szolnoki 
rendezőpályaudvar bővítését, a Szerencs
Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Debre
cen-Nyiregyháza-Záhony vonalak vil!Jamo
sítását. Mezőzombor és Nyíregyháza között 
került sor az első szovjet gyártmányú távve
zérLéses központi forgailomirányító berendezés 
üzembe pe!yezésére is. 

A kezrletben főként forgalmi kérdésekre 
Irányuló együtitműködés kiszélesedett és ma 
már átfogóan feldleli a vasútüzem valameny
nyi terület.ét, az üzemvitel. az üzemi techno
lógia, a műszaki fejlesztés és a műszaki-gaz
dasági tudományos kutatás és tervezés kérdé
seit. Kiemelkedő jelentőségű eredménye pél
dául a két vasút együttműködésének az, hogy 
a magyar vasút dieselesítési programjában 
250 szovjet gyártmányú M 62-es sorozatú 
Diesel-eleletromosmozdonyt üzemeltetünk, 
melyek hálózatunkon igen jól beváltak. 
A mozdonyok konstrukciós megoldásaiv.a.l és 
üzemeltetésével kapcsolatos észrevételei.n.lret 
és javaslatainkat - miután e mozdonyok há
lózatunkon üzemeltek először - a szovjet 
szakértők is felhasználták és az M 62-esek 
típushibáit rövid !dó alatt sikerült. megszün
tetni. 

A járműjavítási technológia korszerűsítését 
illetően kiemelkedő jelentőségű volt a K!jev
darnyicai vagonjavitó műhely megismerésére 
szervezett tanulmányút. Elsősorban a javítási 
rend és az alRalmazott technológiai és gép.i 
berendezések területén vettünk át és alkal
maztunk sok ha.sznoo tapasztalatot. Hasonlóan 
hasznos tapasztalatokat szereztünk a grebjon
ka.i és moszkvai vontatási telepen a Villamos
és a mesei-mozdonyok javítását és üzemelte
tését illetően. A miskolci járműjavító és a Le
nin-renddel kitüntetett Moszkva-Ljubljinoi 
Vagonjavító üzem az egymás üzemében köl
csönösen alkalmazható berendezések és tech
nológiák dokumentáció cseréjével járul hozzá 
a két vasút együttműködésének kiszélesí
téséhez. 

ontos feladatot jelenrett és jelent szá
F munkra a vasúti pályák fenntartása és 

korszerűsítése. Ezen a területen sem 
nélkülözhettük szovjet gyártmányú szerszám
gépek, földmunkagépek, valamint speciális 
vasútépítési és fenntartási célgépek alkalma
zását. Kitűnően beváltak a gyöngyösi Kitérő-

A vasút különböző szakterületeire vonatko-
zó, vá:rúi.tosam felsorolt eredmények mellett 
nagy jelentőségűek az együttműködésnek 
azok a formái, amelyek anyagi eredménye 
nagyobb távlatban érvényesül. Ezek közé tar
tozik a szakemberek tapasztalatcseréje, doku
mentációk átadása é6 közö& kutatások, ame
lyek a KGST Komplex Programjának révén 
valósulnak meg. 

A Szovjet Vasutak részérőil nyújtott segít
ségnek egyik alapvetó formája volt a szovjet 
és magyar szakembe,-ek kölcsönös tapaszta

latcseréje. Az elmúlt 25 év során számos 
olyan kérdésben nyújtottak a szovjet szakér
tők segítséget, amelyek a vasúti közlekedés 
fejlesztésének alapvető problémáit oldották 
meg. 

Említést érdemel a Vasúti Tudomá:nyoo. Ku
tató Intézet és a Szovjetunió össz�zövetségi 
Vasúti Tudományos Kutatóintézetének együtt
működése, amely közös kutatásokra is kiter
jed. Ezek közül jelentősebbek: 

- a szovjet-magyar konténerforgalom 
technikai, technológiai és gazdaságossági 
problémáinak vizsgálata, 

- a hézag nélküli pályaszerkezetek kialakí
tására irányuló kísérletek elemzése, 

- a fémszerkezetű hidak és vasúti jármű
vek korrózió elleni védekezésének tanulmá
nyozása stb. 

A szovjet vasúti tervező szakembereik az el
múlt időszakban mind tapasztalatcserékkel, 
mind tervdokumentációk átadásáva!l segítet
ték a MAV Tervező Intézet munkáját is. Szá
mos vasúti létesítménynél a szovjet tervezők 
konkrét t.ervezési segítséget nyújtottak, így 
például a központi forgalomirányító berende
zések, valamint az egyszerűsített vonali biz
t06Ítóberendezések esetében. 

A 
25 éves jubileum aJkalmáb611 megálla
píthatjuk, hogy együttműködésünk 
mind elméletileg, rr.ind gyakorlatiJLag 

egyaránt hasznos volt és értékes eredménye
ket hozott a vasúti kö:lllekedés minden terüie• 
tén. A közlekedéspolitikai koncepció Irányel
vei alapján megújuló, technikailag korszerű 
színvon.a.lra feleme!Jkedó magyar vasúti köz
lekedés továbbra sem nélkülözheti a !egi;zo
rooabb együttműködést a Szovjetunió vasúti 
szakembereivel, ezért az €<ldig elért eredmé
nyek méltatása melílett a jövőre is kell tekin
tenün;k, A szovjet tudomány .és technika 
eredményeit értékelve világosan látnunk kell, 
hogy erőinket egyesítve sokkal gyorsabb 
ütemben fejlesztjük vasutunkat és !gy a szo
cial.ista országok integrációs programjának 
megvalósítását is elősegitjóik. Ez a té,,y p€<lig 
a szocialista világrendszer továbhl erősítésé
nek közö& ügyét is szolgálja. 

dr. Holló Lajos 
smkoszt.á!y-vezetó 

Hasznos útravaló 

A miskolci vontatási főnök
ség vezetői a kongresszÚsi 
munkaverseny sikere érdeké
ben a mozdonyteljesítményi 
lap mellé egy felhívást is csa
toltattak. A vontatási főnökség 
társadalmi- és gazdasági veze
tői ebben felhívják a moz
donyszemélyzet figyelmét a 
balesetmentes szolgálatra, a 
vonatok menetrend szerinti 
továbbítására és az üzem
anyagtakarékosság fontossá
gára. Az ötletes kezdeménye
zés hasznc>s útravaló az utazó 
személyzet valamennyi dolgo
zója számára. 

Tapasztalatcsere-látogatáson 

a jászkiséri építőgép-javítóban 
Budapesti vendégeket foga. 

dott a közelmúltban a Jászk:i. 
sérl MA V f:pítógépjavító 
Üzem vezetósége. A budapesti 
gépjavító üzem 25 tagú kül
döttsége Iá toga tásának az volt 
a célja, hogy megismerjék 
egymás munkáját és tapasz
talatokat cseréljenek. 

KáU Ferenc, a jászklséTI 
üzem főmérnöke arról tájé• 
koztatta a vendégeket, hogy 

az egykori mezőgazdasági 
gépál!omásból hogyan lett 
korsz�ú, vasúti pályaépítő 
nagygépeket javító bázis. A 
tájékoztató után a vendégek 
megtekintették az üzemet és 
szocialista brigádokkal beszél
gettek. Ónody Sándor, a bu
dapesti üzem főmérnöke ha
sonló tapasztalatcsere-látoga
tásra hívta meg a jászkisérle
ket. 

(s.) 

Nyugdíjasok között Vonyarcvashegyen 
Október 23-án kerestem fel 

a vonyarcvashegyi vasutas
üdülót. Az egyemeletes épület 
körül igazi őszies kép foga
dott: süppedő avar, fázós Ba
laton. Az üdülőben annál 
több a melegség. Nem első
sorban a klímára gondolok -
bár egy régi mondás szerlnt 
az öreg embereknek minde
nekelőtt meleg kell, s akkor 
jól érzik magukat -, hanem 
az emberekről, a munkában 
megfáradt öregekről való 
gondoskodás melegét éreztem. 
Azokét az emberekét, akik el
sőként élvezhetik az idószakos 
szociális gondozás örömeit. 

A beutaltak ezúttal a meg
szokott üdültetési ellátáson 
túl, speciális szolgáltatások
ban részesülnek. A teljes el
látást köntös-, fürdőköpeny
használattal toldják meg. 
Minden nap háromféle menü 
közül választhatnak. Gondol
nak a betegekre is, nekik 
könnyű, diétás ételeket aján
lanak. . Mindezt díjmentesen, 
egy hónapon át. 

van a konyhának ts. Olyan volt, s régóta nyugdíjas, 
változatos étrendet állítottak Olvasással, pihenéssel, sétával 
össze, hogy az egyhónapoo telnek napjai. 
turnus alatt ugyanaz a menü Ahogy a többiek is megszó-
nem ismétlődik. laltak, visszaidézték a régi 

A délelőtti órá.l!)ban az el- vasutat, a nehéz munkát, a 
ső beutaltak egy része az ösz! létbizonytalanságot. Hudecz 
verőfényben sütkérezett. A:z Sándor mo'Zdonyve-retó volt. 
asszonyok a társalgóban be- �pen a Tanácsköztársaság 
szélgettek kéz!munkáztak, té- · esztende}ében állt a vasút 
vé7ltek. Ozv. Boldizsár Mi- .s-zolgálatáb&, , 'Feleségével 
há.lyné SzegedTől érkezett. együtt töltí ru: egt hónapot a 
Férjét, aki az állomáson te!- Balaton me.l,lett. 
jesített szolgálatot, negyven- A Faanyagvédelmi és Fate
hat es2ltendeje vesztette eL A litő Vállalat dombóvári üze-
76 éves Margit néni elöször mében csaknem 30 éven át 
üdü,I életében. dolgozott Vida István. 1961 

Siklósra, az ország másik óta nyugdíjas, s most 73 
végébe való özv. Kámi Já- évesen is csupa derű árad a 
nosné. Nem egészen 1000 fo• lényéből, ami átragad környe
rini nyugdíja van, s örül, retére is. 
hogy eljuthatott Vonyarcvas- fgy élnek a múltat gyakran 
hegyre. Hasonlóan vélekedett idézve a vonyarcvashegyi Na_gy Anna, cell�ömölki nyug- üdülőben az időszakos szocládíJas �ros 

_
is. Us gondozásban részesülő Az udulo férfi lakói a nap- nyugdíjasok. Örülnek, hogy fényes verandán szórakoztak, .al. ta áll nk 't kártyá2ltak Köztük ült a 90 szoci 1s amu , a vasu 

esztendős ·békéscsabai Kovács és a szakszervezet ve-retói tö
Ján.os. Á der<ls. egészséges rődnek velük. 
öregember hajdan kalauz Szelel Terés 

- Egyszerre hetvenen ve
hetik igénybe az üdülőt 
kapom a felvilágosítást Jutka 
asszonytól. az intézmény ::.•-------------------------
gondnoknőjétól. Október 
l-től április 30-ig - nyá
ron ugyanis családi üdülőként 
funl,cionálunk - ezer forin• 
ton aluli vasutas nyugdíjasok, 
illetve özvegyek lakják a 34, 
többségében kétágyas szobát. 
Orvos vigyáz rájuk. Dr. Pil
ter Sándor helyi körzeti orvos 
másodállásban tölti be a „há
ziorvosi" állást. Naponta há
rom óra hosszat kereshetik fel 
a gyengélkedók. 

Félmillió forintot kaptak az 
új funkció betöltéséhez szük
séges eszközök beszerzésére. 
Felfrissített berendezési tár
gyak, textíliák, szórakoztató 
eszközök teszik otthonossá az 
üdülőt. Minden szobába hang
szórót szereltek, így a rádió 
műsora is hallgatható. A házi 
stúdióból pedig esetenként kö
szöntő is elhangzik a név
vagy születésnapjukat ünnep
lőknek. Természetesen a tele
vízió sem hiányzik a társal
góból. 

Az üdillő kultúrfelelóse -
jó háziasszonyként - többféle 
szórakozásról gondoskodik. 
Megrendezik a szokásos � 
merkedés; és búcsúestet. 

Az !dó kellemes eltöltésé
ben a tapolcai Batsányi M11-
velődési Központ is segít. Az 
intézményben sok vasutas te
vékenykedik. Műsorokat ad
nak a beutaltaknak, filmet 
vetítenek, autóbuszkirándulást 
szerveznek. Az üdülő személy
zetével együtt mindent elkö
vetnek, hogy az Idős embe
rek. asszonvok jól éTezzék 
magukat. Ebben nagy ,-észe 
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A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSAI 
lgozgotós6gunk kOlönb!lzö szolgólatl helyeln becsOletesen 
helytálló dolgozóink elölt Is Ismeretei az egyes munkak(>. 
rökben megl11vö létszámhiány. amely miatt sokszor többlet
feladatokat leli vállalniok és egyes munkakörökben a köt• 
lezö munkaidónél többet kell teljeslteniök. 
A munkaerö-utónpótlásbon, a meglevő létszómhlóny enyhl• 
tésében nagyon sokot seglthetnek vosutas dolgozóink azzal, 
hogyha lakóhelyükön lsmeróselk között meglelelö propagan
dát fejtenek ki. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségi illetve 02 általáno1 Iskola 8 osztályát elvég1ett 
18-40 és közötti férfiakat: 

kocsirendez6nek, 
sorukezelónek, 
vólt6- é1 jelz6berendezés ke1el6nek, 
vonotfékezönek, 
n6I dolgozókat: 
forgalmi szolgólattevönelr. 
személypénztárosnak, 
fegyvlzsgólónak. 

A budapesti pályaudvarokon, elsösorbon Budapest-Ferenc
város és Rákosrendez6 állomáson kiemelt bérezést, korszerO 
munkósuállást blztosltunlc. 
Várjuk a vosutas dolgozók hozzátartozóit. borótalt. lsmera. 
seft bórmely budapesti, Illetve lakhelyéhez legközelebb es6 · 
óllomóson. 
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EGER ESSI ZSIG'.\IOND 

A lelszabadullis óta sportlelelős 
11 szakszervezeti bizottslif b1111 

előremutat, ami a töretlen 
vonalú fejlődés'. példázza, és 
amin a záhonyi vasutasok 
embersége, csele!,edete hitele
sen mérhető. Az erról szóló 
tanulmány - amelyen még 
dolgozom - már mintegy 120 
oldalt tesz Id. Elmondhatom, 
hogy Záhonyról ilyen átfogó 
leírás még nem jelent meg, 
ezért igyekszem vele. Sok se
gítséget kapok hozzá a helyi 
vezetőktől, a társadalmi szer
vektől, a pártbizottságtól és 
az itt élő dolgozóktól. A segí
tőkész támogatást ezúton is 
köszönöm nekik . . .  

S. R. 

Békéscsabai 

pályamunkások 

Pilisben 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség gépesített, 
mozgó pályamesteri szakaszá
nak kitérőfenntartó brigád;a a 
közelmúltban - a család1a
gokkal együtt - pilisi túrá., 
vett rész. A túrát Nagy Józs · · 
a MÁV sportegyesület bé:.:-..
c bai természetbarát szak
osztálrának vezető.ie szervez
te. A részvevők a három ' ·p 
alatt iártak többek között Do
b gókón. Dömösön és hajóztak 
a Dunán is. A túra sikerét bi
zonyítja, hogy 1 975-re több 
szocialista brigád kérte hason
ló kirándulások szervezését a 

természetbarát-szakosztily
tól. 

Záhony krónikása - így ne
vezte egyik, róla készített cik� 
kében a Hajdú-Bihar megyei 
Napló Egeressi Zsigmo'!'�ot, _a 
záhonyi pályafenntartas1 .. fo: 
nökség terv- és versenyugy1 
előadóját lapunk tudósítójá_t, 
a „Záh�1/ múlt;a, ;e}ene es 
jövó;e" című tanulmany szef
zőjét. A Kelet�M.a�1!a;orszag 
nemrég labdarugo-Jatekvere,
tői erényeit és általában a to
megsportért - elsósorbaJ'.! �z 
üzemi kispályás labdarugo
bajnol,ságok szervezésében és 
a kocogómozgalom meper�
tésében - kifejtett erofesz1�
seit méltatta. Ez a sokoldalu
.ság több, mint hobby. 

Vasutas rádióamatőrök sikerei 

- Igen, én ezt is szolgálat
nak tekintem - mondja. -
Harmincnégy éves vasúti pá
lyafutásom alatt, ezen belül i� 
fóképpen a szakszervezeti 
munkában fe;lesztettem to
vább önmagamban azokat a 
képességeket, amelyek már 
diákkoromban kezdtek meg
mutatkozni. Hajdanában 
ugyanis a debreceni koUégi
gium polgári iskolájában a 
kézzel írott Sport híradót szer
kesztettem. Ehhez a rajzokat 
Kiss Sándor barátom, a deb
receni vasútigazgatóság dol
gozója swlgáltatta A felsza
badulás óta a szakszlervezeti 
biwttság sportfelelóseként te
vékenyked tem, s húsz éve 
már annak is, hogy vasárna
ponként játéln1ezető vagyok a 
labdarúgó-mérkőzéseken. A 
sportban még soha nem csa
lódtam, s az eredményekről 
i;zívesen számolok be mindig 
a sajtónak. Az a legszebb per
sze, ha olyan emberekről ír
hatok, akik közmegbecsülés
nek örvendenek, illetve köz
tiszteletben állnak, akik sokat 
te.sznek a szocialista vasút 
építéséért. 

Zoltán Zsuzsa és Marozsán 
Miklós a BVKH Puskás Ti
vadar rádiósklubjának tagjai 
jelentős eredményeket értek 
el a rádió többtusa verseny
számban. A rádió többtusa 
verseny hat versenyszámból 
áll : morzeadás, morzevétel, 
tájékozódási futás, lövészet, 
kézigránátdobás és rádióállo
más telepítése és forgalma
zás. 

Marozsán Miklóst, aki a 
TFF állományában a vasúti 
főosztály távbeszé1ő központ
jának a műszerésze, már az 
elmúlt évben megismerték, 
amikor az országos bajnok
ságon az ismeretlen verseny
ző egyszerre a dobogó máso
ctik lépcsőjére került, meg
szerezve az OB 2. helyét. Az
óta is lelkiismeretesen készül 
a versenyekre. Ebben az év
ben a Pest Kupa versenyen 
a férfi egyéni versenyszám
ban első helyezést ért el. 
Mint kiváló eredményt elért 
rádiós sportolót meghívták a 

Magyar Néphadsereg távirász
bajnokságára, ahol sok hiva
tásos távírászt maga mögé 
utasítva második helyezést 
ért el. 

Zoltán Zsuzsa a BVKH dol
gozója, az 1974. évi Pest Kupa 
versenyen a női egyéni ver
senyszámban első helyezést 
ért el. A csapatversenyben 
Marozsán Miklóssal együtt az 
eJsó helyen végeztek. Az idei 
országos bajnokságon meg
szerezte a rádió többtusa 
1974. évi bajnoka címet . 

Mindketten I. osztályú 
sportol6k, tagjai a válogatott 
keretnek. Részt vettek a 
,.Testvériség Barátság" nem
zetközi rádiósversenyen, va
lamint ősszel a DOSSZAF 
Moszkvában rendezett jubi
leumi emlékversenyén, ahol 
szintén helytálltak, s jó ered
ményeikkel gazdagították 
mind a Magyar Népköztár
saság, mind a magyar vasutas 
sportolók eredményeit és jó 
hírnevét. 

Básta Rezsó 

Mióta dolgozik Záhonyban ? 
- 1967 óta. Ezt a szolgálati 

helyemet különösen megked
veltem, mert hétről hétre, hó
napról hónapra mindig tör
ténik olyasvalami, ami új és Marozsán Miklós és Zoltán Zsuzsa. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vfzszlntes : 1, Október l-én élet- . . . France, francia légitársaság: 

lle lépett bérügyi Intézkedés. 12.' 26. Női név. 27. Házl_próba a 16• 
Arab hivatali körzet. 13. Afrikai versen�ben. 28. Szemárhang. 29. 
város. 14. Must közepe. 15. Görög �;���

n

�l� k����{��/0

32_ 1;�t�t6 ��:�: törzs. 16. Egy szín névelővel. 17. vlz. 33. O fohászkodik. 35. Híre G. K. 18. Ojdonság (latin) .  20. lkerszava. 36. Klcslny!tó képző. 
• . •  nálls, egyenlő szög alatt hajló. 37. Szegény 38. Egyes !zeltlábúak 
11. Naftalln kezdete. 22. Hires al- érzőcsápja. 39. 1':pOletelem. 40. 
földi nyomda. 23. Szellemi ml.m- • • .  tlkus, séma szerinti. 41. Meg-
1:ahely. 24. Az öt tó egyike. 25. felelő számú. 42. A belsejében, 43. 

ar,:,éntes Támogatási Alap. 44. 
. . .  Btrd, ameri1ta1 távközlési mes
terséges hold. 45. Hurkafajta. 46, 
Káté ! 47. Abbahagyja az alvást. 
48. Szeszes ital. 49. Mese szélek. 
50, Oselm, 51, Papagájfajta, 

Függőleges: 1.  Itália régi neve. 
2. Szid páros betOI. 3. Vissza : Ru
di tulajdona. 4. Iga, ha a második 
betűt pótoljuk. 5. Könnyet hullat. 
6. Zeke fele. 7. Szégyenpad. 8. Ba
latoni üdilh'lhely. 9. Szlovák város. 
10. Ital. 11. Bors közepe. 12. 1975. 
Január l·töl a vasút egész terüJe
té:i sor kerül rá. 16. Szigetcsoport 
az A tlantl-óceánban. 17. A száj
üre• mögött van. 19 Ot. 20. Szul• 
tánt rendelet. 21. Orosz nőt név. 
23 . . . .  !leng. Malájföldön honos fa. 
24. NO! név. 26 . . . .  gráfla, Időrend 
szerinti történetfrás. 27. Nem húz• 
va. 29 A nyugati semllák f01sten
n6Je. 30. ArckenOcs. 31 Vissza : a 
ruhatlsztltó. 32. Kjsebb az égnál. 
34. Csapadék hullott. 35 Jól nyisd 
ki a fllied. 36. Régi lrótoll. 38. Szé· 
le. 39.• Testrész. 41. Kuba melletti 
tenger. 42. Fájdalom. 44. Hajdú 
megyei község. 45. Somogyi köz· 
ség. 47. Bélés közepe. 48. Gyom. 
50. Latin és. 51. Mint a 36. vlzszln• 
tes. 52. Kimondott beta. 

Bekllldendö: vfzszlntes 1. és rug
gő!eges 12. Beküldési határldö : 
1974. december 10. 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Megyei munkajogi bi
zottságok. OrszAgos Ifjúsági parlament. 

Egy-egy könyvet nyertek az 1974. 
évi 20. számunkban megjelent ke-
resztrejtvény helyes megfejtéséért : 
Báncs Miklósné, 3700 Kazincbar
cika, Fő tér 21. II. 1. Bontovics 
András. 2117 Isaszeg, Somogyi Bé
la u. 9. Fábrik Imre. 9024 Győr, 
Bartók Béla u. 32/A. Fromvald 
Kálmánné. 8237 Tihany Vlss1.hang 
u. 15. Babusa Sándor, SIOO Jász
berény, Kórház u. U. q. 

Évfordu ló Debrecenben 

Így ünnepeltek a fiatalok 
Debrecen város felszabadu

lásának 30. évfordulóján 
nagyszabású találkozókat ren
deztek a közlekedési vállala
toknál dolgozó fiatalok. A 
,.Debreceni közlekedést it;ú
munkás napok" címmel meg
hirdetett rendezvénysorozat 
megnyitására a jármO.javító 
művelődési házának színház
termében került sor. majd az 
ünnepi nagygyűlést a vasút
nál, a postánál és a 6. számú 
Volánnál dolgozó fiatalok 
szellemi vetélkedője követte. 
A ki mit tud első helyezettje 
a járműjavító KISZ-bizottsá
gának öttagú csapata lett. 

A honvédelmi versenyeken 
és egyéb sportrendezvényeken 
120 -fiatal vett részt. Kispá- - Kommunista műszak. 
lyás labdarúgásban a M AV Kisterenye vasútállomás Zal• 
üzemi KISZ-bizottság csapata ka Máté szocialista brigádja 
nyerte el a mos,t alapított elhatározta, hogy az év utol-
vándorkupát. só negyedévében kommunista 

Az évfordulóra, illetve a szombatokat tartanak. Havon• 
közlekedési ifjúmunkás na- ta egy-egy alkalommal - pi
pokra készülődés jegyében a henőnapjukon személy
debreceni MÁV-csomópont vagy tehervonatot továbbita• 
fiataljai - az idősebb dolgo- nak és az ezért járó bért a 
zókkal együtt - három egy- MÁV Kőszegi Nevelőotthon 
mást követő vasárnapon tar- részére ajánlották fel. Válla
tottak kommunista műszakot lásuk egy részét októberben 
a konzervgyárban, s összesen már teljesítették. Felajánlá-
38 vagont raktak meg a gyár sukhoz csatlakozott a salgó
termékeivel. tarjáni vontatási főnökség Ha

ladás szocialista brigádja is. 

11 
Korunk valósága 197 4" 

- KÓRUSTALALKOZÓ. A 

Magyarországi Munkás Dal
egyletek Szövetsége „Zúgjon a 

dalunk, miként a fergeteg" 
címmel rendezte meg Miskol
con október 19. és 20. között · 
a • szakszervezeti kórusok II. 
megyei találkozó;át. A részve• 
vó 15 kórus között nagy siker• 
rel szerepelt a miskolci jár• 
mű;avitó „Erkel Ferenc" fér• 
fikórusa is. 

A debreceni vasútigazgató
ság területén dolgozó szocialis
ta brigádok szakszolgálati kö
zépdöntője és a vasútigazgató
sági dön tó után október ele
jén került oor a „Korunk való
sága 1974." elnevezésű szocia
lista brigádvetélkedő szakági 
döntőjére. 

Ebben az évben 131 fizikai 
és 47 adminisztratív szocialis-

A SZERKESZTŐSÉG tlZENI 
Kovács István , Sepsl Gyula, 

Pál István, Kisvárda! János Mls
kolc; Szücs Ferenc Hatvan ; D. 
Tóth Sándor Kecskemét; Bgeressl 
Zsigmond Záhony ; Rapi József 
Bp. Józsefváros; Kiss Tibor, Sán
dor Zoltán, Dévényi Gyula, Hal
mos Sándor Debrecen ; Csizmazia 
Béláné, Radányl György Szom
bathely ; Csabai István Bp. ; Ur
bán Jówef Hegyeshalom ;  Tölgye
s! Zoltánné Mátészalka; levelei• 
ket la.punk anyagához felbasz• 
náljnk.. 

Kulcsár István Pilisvörösvár; 
Farkas Lászlóné Dunaújváros; 
Szilágy! Sándor Hajdúsámson ; 
Földi József Szolnok; leveleiket 
Illetékes helyre továbbltottuk. 

A Hivatalos lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olv.asólnk ti· 
gyelmébe ajánljuk a k.:lvetkező
ket: 

A Cl. számból: 112955/11174.. Gyer
mekgondozási segélyben részesü
lők keresetklegészltése. 

113317/1974. Az éjsza!Ud pótlék 
mértéke és elszámolása 1971. ok
tóber l-től. 

A H. számból : 113353/1974. A 
csökkentett munkald'5 kiterjesz
tése a vasúti közlekedés dolgo
zóinál. 

A 45. számból : 112206/1114. A to
vábbtanuló dolgozók k edvezmé
nyei. 

Lakáscsere 

- Elcserélném a Keleti pu. kö
zelében lev6 m. emelell 2 szo
ba. személyzet} szoba, fUrdőszo
bás (8 helyiségből élló) cserép
kályhás, telefonos tanácsi lakáso
mat kisebb, 2, vagy m1lsfél szo
bás, összkom:lortos. központi fű
tésesre, I. emeletig. trdeklódni 
lehet. munkaidőben a f28-948•as, 
vagy 35-07-es üzemJ telefonon, 

- TataMnya-OJvl.rosban levö 
2 és fél szobás, összkomfortos, 
tanácsi rendeltetésO, te1eton06 la
kásomat elcserélném 2 s·ioba öss7.
komfortos budapesti lakásra. Te• 
lefon; 32-91 (KPMJ. munkaidő• 
ben. 

ta brigád nevezett be erre a 
kulturális szellemi vetélkedő
re. Ebből tfz fizikai és hét ad
minisztratív brigád jutott a 
szakági döntőbe, amit az állo
más oktatótermében, illetve a 
vasutasok klubkönyvtárában 
rendeztek. A verseny után a 
megyei elődöntőbe hat fizikai 
és négy adminisztrativ brigád 
jutott. 

Éber vasútőr 
Lengyel László vasútőr az 

egyik éjszaka Kislrunhalason a 
Szegedre induló vonat szerel
vény� ellenőrizte. A:z. egyik 
kocsiban ittas ,ryerekeket Iá. 
tott. Néhány perc múlva Gor, 
zsás Sándor határőrrel tért 
vissza, aki !gawl ta tta a három 
fiút, de azoknak nem volt sze
mélyi igawlványuk. Hamaro
san kiderült, hogy a vasútőr 
segítségé\·eJ betörőket fogtak. 

A három fiatalkorú a kalo
csai fiúnevelő intézetből szö
kött meg és Kiskunhalason 
betörtek a Kazinczy utcaí élel
miszerboltba, ahonnan pénzt, 
élelmiszert és italt loptak. 
Tervük az volt, hogy Kiskun
halasról Szegedre, majd Rösz
kére utaznak. és onnan Jugo
szláviába szöknek. Ezt azon
ban az éber vasútőr megaka
dályozta. A három fiú ellen, 
betöréses lopásért és tiltott 
határátlépés kísérlete miatt el
járás indult. 

IIIAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő otzottsáJ? 
B'öszerkesztO: Gulyás János 

Felelős szerke-s2tO :  Vtst Ferenc 
SzerkesltOség : 

1068 Bne.st.. VI.. Benc2Qr Q. Cl. 
l"eletor vérost 229-ffl 

Qzem1 19-1'1 
K1&dla tii terjeszti 

a Népszavs l..apkladO Vállalal 
1964 Budapest V n„ Rákóe2l Ot 54 

Teletoo: 224-11'1$' 
Felelős lc!adó: Gábor Mánon 

9 Nép"7aV& LapkJadO Vállalat 
lgaz�atOta 

CSeklt'!-zém lastémllDkC 
MNB 218-11 115P 

Sztkrs C..Spnyomda 

VASUTAS CSALÁDTAGOK FIGYELEM ! 

Komplexbrlgád-értekez. 
let. Salgótarján-külső pálya
udvaron a közelmúltban a Vo
lán képviselőivel közösen s�o
cialista komplexbrigád-érte
kezletet tartottak, amelyen 
42-en vettek részt. Az érte
kezlet részvevői megállapf
tották, hogy a szállítási fel
adatokat a kedvezőtlen időjá
rás ellenére is túlteljesítették. 
Az ünnepnapokon kezelt ko• 
csík számát például 116,95, az 
egy kocsira engedélyezett ra
kodási időt pedig 123,44 szá
zalékra teljesítették. 

- SZAVALóVERSENY. 
Mátészalka felszabadulásának 
30. évforduló;a tiszteletére a 
vasúti csomópont KISZ-szer
vezete szavalóversenyt rende
zett, amelyre meghívták a 
MOM gyáregység, az Ipari , 
Szerelvénygépgyár és az ipart 
szakmunkásképzó intézet 
KlSZ-alapszervezeteit b. A 

verseny elsó hét helyezett;e 
értékes könyvjutalmat kapott. 

- Nyugdíjasok találkozója. 
Október 25-én, a kecskeméti 
vasutas kultúrotthonban ün
nepélyes külsőségek között 
emlékeztek meg az öregek 
napjáról. A megjelenteket 
Tóth Sándor, a KISZ-csúcs
vezetőség titkára köszöntötte, 
utána pedig a Mátyás-téri ál• 
talános iskola úttörői kultúr
músorral szórakoztatták a 
részvevőket. 

- Szolgálati lakások - fia• 
taloknak. Rajka vasútállomás 
hamarosan magyar-csehszlo
vák határállomás lesz. A MA V 
ezért egy tizenkét lakásos épü
letet építtetett az ott szolgá
latot teljesítő vasutasok ré
szére. A lakásokat, egy kivé• 
telével. fiatal házasok kapták. 

Az Utasellátó Vállalat felvételt hirdet: 
1 .  Mozgószolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezőkocsi -felszolgáló, szakács, kézilány, 
há lókocsi-kalauz, segédmunkás és tisztviselő munkakörökre. 
Jelentkezés : Utasellátó Vállalat Bp. V., Veres Pálné u. 24. fszt. 46. 

�- Budapesti területi Igazgatóságánál : 
Allandó munkára gépkocsivezetőt és rakodó- ,  szál l ítámunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavi lonjainkba (édesipari. trafikáru, h írlap, 
bizsutériák) kezelőket. Átlagjövedelem : 1 500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezető! és eladókat. 
f ovábbá felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, fel író, konyhalány, 
takarítónő, ütemi és konyhai segédmunkás munkaerőket 
(lehet nyugdíjas i s). 
Valamennyi munkakörben a munkaidő heti 44 óra. 
Bérezés kol lektív szerződés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka- és védőruhaellátást biztosítunk. 
Jelentkezés :  Utasellátó Vállalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., Kálmán Imre lf. 1 4. 
Naponta délelőtt 9-1� óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  31 4-933, 3 10-770, mel lék : 4. 

3. Cukrászüzemében :  
Budapest VI., Lázár u .  1 .  sz. alatt azonnali felvételre keres 
kézilányo�at és takarítónőket. Jelentkezés :  a helyszínen 8- 16  óráig. 
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A munkástovábbképzésben 
jobb együttműködésre van szükség 
NOVEMBER 14-ÉN ÜLÉST TARTOTT A SZAKSZERVEZET ELNÖKSÉGE 

A S'Lalkszervezet elnöksé,,ae 
november 14-i ülésén két na
pi,rendi pontot tár,gyalt. Az 
egyikről - a szakmunkásta
nulók üdüléséről - lapunk 
más helyén írunk 

A másik tárgyalt anyag: A 
munkástová.bbképzés és a 

szakmunkástanuló-képzés 
helyzete. A tá;r,gyalási ainya,g 
előterjesztője Urbán Lajos, a 
MAV vieZJéri.gazgatója vol-t. 

A téma első részének beve
zetője - utalva az MSZMP 
Központi Bi-z.ottságána'k a 
munkásoszitály helyzetéről szó
ló ha-tároza,tára, lesziögezi: A 
technikai eszközök, módszerek 
fejlődése a vasutas dolgozók
kal szemben támasztott szak
mai követelményeket is meg
határozza, mert a kralifiká.1-
tabb munka szélesebb körű is
mereteket kíván. A dolgorok 
kép2lését nem lehet befejezet,t
nek tektln ten.i a szakmunJkás
bizonyítvány megszerzésé<vel, 
az állami hskola vagy egy-egy 
sz3Jkma,i tanfolyam elvégzésé
v,el. A fejlődés új berendezé
seket, eszközöket hoz létre, 
amelyek meil'ismerése. helyes 
múködreté6e rendszeres és is
mételt tova'bbképzéssel lehet
i;é;.(es. 

A koi.,mányrmk a munká.sO'k 
to>vábbképzésfu-e vonabkozó 
rendelkezései a vasútnál nem 
jelentettek telie.sen új fel
adatot. Hiányzott awnban a 
képzési rendszernek a kö-z;ép-

távú tei.,ve. amely aizóta már 
elkészült. elsősorbain az élet 
követelményeicből indul ki. 

, Az_ 1974-es esztendő a szám
'!IZer'USé;.(et é;;; minőséget te
ltin-tve <is előrelépést jelent. Az 
előző évhez viswqyítva m,eg
kétszererodöbt a továbbkép• 
zésbe bevont szakmák, mun
kakörök száma. 171 tanfolya• 
mon 5901 dolgozó részesüit 
képzésben. A tervek szerint ez 
a szám évről évre növekszik, s 
1980-ban eléri a 10 OOO főt. A 
megismétlés általában 5-7 
évenként törbénilk, de eg,yes 
szakiterületeken rövidebb idő
közökben. 

Tapa1S2Jtalat szerilnt a tanter
vek, az előadók, a tananyagok, 
a beszámolók rendszere meg
felelő. Az objektív feltételeket 
nagyban javítják a már kJ.ala
kított oktatási főnökségek. 

Az előterjesztés kitér a-u:ú
ra a munkakörökre, ahol az 
oktabás sznn,tje nem áll a.-ány
ban a követelmények.kel. Töb-' 
bek között nincs megnyugta
tóan rendezve a váLtókezelők, 
kocsire-ndezők, jegyvizsgálók 
szervezett továbbl;épzése. A 
hatélmnyabb k�pzési rendszert 
akadáJ.yo:,;za a ITllU'M!kaerőhiány, 
az úi iránti közömbösség is. 

Az elnökség határozatában 
úgy foglalt ál!á,;t, hogy a mun
kástovábbképzésben jobb 
együttműködés szükséges a 

szakvonali és -mozgalmi szer
vek között. Mielőbb ki kell 
dolgozni a munkások :rendsze-

res tx>váibbképzését sWbályoz,ó 
utasftást. A ooket nagyobb 
számban kell bevonni a to
vábbképzésbe. Felhívta a fi
gyelmet a tárgyú felJtételek 
bi7ltosítására. 

Az előterjesztés részletesen 
foglalkocrobt a szakrn.unk.á5ta
nuló-képzéssel. Bár a képz,és 
t,er:ületi iirány-.tá.s,át 1973-tól a 
tanácsok művelődési sza'ki,gaz
gatási szervei látják el, a kér
dé,; mégis igen forutos a vasút 
számára, hiszen eziekből az is. 
koláikból nyeri szatlmnunkás
utánpótlásának tekintélyes ré
szét. Azért sem kö2lÖmbÖ6, 
mert a tanulók egy része a 
gyakorlati képzést vasúti 
üzemekben kapja, s legtöoo
ször vasutas sw,kembetek irá. 
nyításával. 

A vasút a közelmúltban új 
tanműhelyek építésével, meg
levők korszerűsítésével, gépi 
és egyéb :felszerelffiellc vásár
lásával is hozzájárul a korsre
rűbb képzéshez. A szalomun
kástanuló ösztöndíja.so)c száma 
1974-ben már 1500 felett van. 
Ezeknek a MAV utazási Jred
ve2JlllénYt is bi'Zltosút. 

A tanácsok illetélres szer
veivel a kapc.s,ola,t kiala!kítá.sa 
még kezd81.'leges. A szak.rnun
ká;,,képző intéze-tclc és üze
meink közötti kapcsolat vi
szont már tradiicionális. A ta
nulók a gazdasági és mozgal
mi szervek segítsi(lével e,1yre 
jobban bekapcsolódnak az 
üzemi életbe, az ifjúsági moz
ga'lamba, a szocialista brigá

___________________________ .., dok tevékenységébe. 

HATARIDÖ ELÖTT 

Otvosi rendelő, öltöző, mosdó, 
mef11afyobbított bölcsőde és óvod„1 

Akárcsak országszerte, a 
budapesti vasútigazgatóság te
rületén is számos kisebb-na
gyobb létesítmény avatására, 
átadására került sor a no
vember 7-ét megelőző na
pokban. Ezzel kapcsolatban az 
alábbi híreket kaptuk: 

Hatvanban befejeződött -
több mint egy hónappal a ki
tűzött határidő előtt - a 
MAV-bölcsőde és óvoda bő
vítése. A gyermekintézmény
ben ettől kezdve 35-tel több 
vasutascsemete kap helyet. A 
bővítés, munkálatokat a MÁV 
Hatvani Pályafenntartási Fő
nöloség dolgozói v�gezték, 
ezenkívül a csomóponthoz 
tartozó vasutasok 1200 órás 

társadalmi munkával siettet
ték az átadás időpontját. 

Budapesten a MAV Ügyloe
zelésí és Gazdasági Hivata·l 
gépkocsivezetői vették birto• 
kukba a mintegy 60 négyzet
méter alapterületű, 280 OOO fo. 
rintos költséggel kialakított 
szociális helyiségeket. 

Székesfehérváron a vonta
tási laktanyában fogszakor
vosi rendelő, röntgenlabora
tórium és fektető létesítése 
fejeződött be. Az átalakítási 
munkálatokat a székesfehér
vári pft-fónökség magasépí
tési csoportja, a , villanysze
relési feladatokat pedig a 
vontatási főnökség kollektí
vája végezte el határidő előtt. 

Új szociális létesítn1ényeket adtak át 
förökszentmiklóso11 és Altindokon 

Törökszentmiklós állomás A 160 négyzetméter alapterü
l.etű, korszerűen berendezett 
étkező, fürdő és öltöző a tő

rökszentmildósi vasutasolc loé
nyel1nét szolgálja. 

A -demográfi.ai hull.áJITllból 
adódóan egyre nehezebb a 
sz;ü;ksbges tanulólbtszám biz
tosi tása. Ezért a vasútnak aZ 
eddiqinél sokkal intenzívebbé 
kel! tennie a pálya.választási 
tanács,adást, a kapcsolatot az 
iskolák/cal. Többet kell tenni 
ann,ak érdekében. hogy az; is
kola után a tan,ulók mm.d na
gyobb számban a vasúti üzre
mekben, munkahelyeken vál
laljanak m1.111kát. 

Az elnOO@ég hararozatában 
leszögezte, hogy tovább sznik
s�_E(es fejle57Jtem.i a ké<pzés tár
gyi és személyi fe1'bételeit. 
Jobban ki kell használni az 
ösztöndíjrendszert s miru:Len 
olyan eszközt és módszert, 
amely a tanulókat az üzemhez 
köti. 

.4 KONGRESSZUSI MUNKA VERSENYBEN 

Csöl{_l{_ent a vasúti 
Járművek javításának 

átfutási ideje 
A járműjavító üzemel. időarányosan teljesítik vállalásaikat 

Az Eszaki Járműjavító 
üzem 1974. március 24-én a 
vasút területén elsőként 

kezdeményezte a kongresszusi 
munkaversenyt. A közzétett 
felhíváshoz szinte egyönte
tűen csatlakozott a járműja
vító iparban foglalkoztatott 
14 ezer dolgozó. 

A munkafelajánlások - a 
kiadott irányelveket figye
lembe véve - arra irányul
tak, hogy az üzemek kollektí
vái, szocialista brigádjai a 
vasút legfontosabb feladatá
hoz, a fuvarozási tevékenység 
kielégítéséhez szükséges von
tató és vontatott járműveket 
időben, megfelelő mennyiség
ben és minőségben biztosítsák. 

E célkitűzéseknek a jármű
javító üzemek a kongresszu
si verseny keretében októbe
rig maradéktalanul eleget 
tettek. Előrelépés történt a 
jármű- és alkatrészjavítási, 
valamint a gyártási tervek 
teljesítésében, csökkent a 
javítások átfutási ideje. 
Kangresszusi vállalásailt 
teljesítését jelzi, hogy eddig 
terven felül a forgalom ren
delkezésére adtak öt nagytel

Az üzemek dolgozói a vállalt 
hét kommunista szombat, il· 
letve vasárnapokkal eddig 
nyolc műszakot teljesítettek, 
melyeken a dolgozók 80-90 
százaléka vett részt. A köz
hasznú társadalmi munkaórák 
száma 214 ezer. Figyelemre 
méltó, hogy a korábbi idő
szakhoz viszonyítva, megnöve
kedett az üzemi célú társadal
mi munkaórák száma és azok 
nagy többségét a műhelyek, 
épületek külső területének vi
rágosítására, fásítására és 
csinosítására fordították. 

A kommunista szombatokon 
végzett munkáért járó pénz 
összegéből a helyi tanácsok is 
részesültek, akik a felajánlott 
összegeket elsősorban szociál
politikai célokra használják 
fel. Ezenkívül 98 OOO forintot 
fizettek be a Vietnamban épü-
1,ő iparítanuló iskola számlá
jára. 

A kongresszusi verseny 
nyilvánossága, propagandája, 
a legjobb eredményt elérő 
kollektívák népszerúsítése 
színvonalasabb, mint a ver
seny előzó időszakában volt. 

Az északi és a szolnoki üzem 

vezetői a szakszervezeti bi
zottságokkal közösen „Ozemi 
Híradó"-t jelentetpek meg. A 
Landler Jenő járműjavító pe
dig a verseny első szakaszáról 
részletes tájékoztatót adott ki 
az osztályokon dolgozók ré
szére. 

Az eddig elért eredmények 
alapján megállapítható, hogy 
a járműjavító üzemekben a 

verseny szei:vezése, irányítása, 
az időszakos értékelés jól ha
lad. A munkában a gazdasági 
és szakszervezeti sze�ve k 
együttműködése példás. 

A versenyfeladatok vállalá
sakor nehezen teljesíthetőnek 
vélt célkitűzéseket az üzemek 
dolgozói nagyrészt már meg
valósították. A közeljövőben 
fel kell készülni a részletes 
számvetésre. A szocialista 
brigádokban meg kell vim
gálni az éves munkában je
lentkező esetleges problémák 
okait, hogy a felszabadulási 
versenyben még jobb és elis• 
merésre méltóbb eredmények 
szülessenek. 

Molnár László 
jesítményű Díesel-, két villa• ,----------------.-----------

mos- és egy gőzmozdonyt, 53 
teherkocsi fővízsgát és 2320 
futójavítást végeztek el. 

A termelés korszerűsítésére 
irányuló munkában is jó 
eredmények születtek. Az 
Eszaki jármujavító közel 450 
dolgozója korszerű műhelyek
ben végzi a fődarabjavítást, 
az ultrahangos vizsgálást. A 
gépi mosóberendezés üzembe
helyezésével az alkatrészmo
sás 80 százalékát zárt rend
szerben V\?gzik. A Landler Je
nő jármujavítóban korszerűsí
tették a hidromatikus lefőző 
berendezést. A miskolci üzem
ben elkészült a műhely padló
zata, új anyagtároló és beto
nozott úthálózat került át

adásra, Szombathelyen kor-
szerűsítették a próbatermet és 
energiaőri szolgálatot szervez
tek. A szél,esfehérvárí üzem 
dolgozói egy hónappal a ha
táridő előtt átadták a füzes• 
abonyi vontatási főnökség ré
szére a gázolajtárolót. 

Az üzémek vezetői gondot 
fordítanak a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sára is. Elismerést váltott ki 
az Északi járműjavító mun
kásai körében az átadott hi
deg-meleg vizes kézmosó, a 
műhelyekben felszerelt hűtő
szekrényelc. A szombathelyi 
üzem dolgozóinak az új üze
mi konyha és étterem átadá
sával régi vágyuk teljesült. 

A járműjavító iparban dol
gozók eddig végzett köt

hasznú és társadalmi munl{á
ja méltán váltott ki elisme
rést az ország különböző me
gyéinek és a főváros egyes 
kerületeinek lakói körében. 

Ki tud többet a KGST-ről? 
Szocialista brigádvetélkedő Tapolcán 

A Szakszervezetek Veszprém 
megyei Tanácsa a köze1mú1t
ban vetélkedősorozatot1: indí
tot.t: ,,Ki tud többet a KGST
ről?" címnnel a megyei szocia
lista brigádok és brigádklubok 
részére. Ehhez a felhíváshoz 
csatlakozott a tapol<:Ri Batsá
nyi János Művelődési KÖ2lpont 
szocialista brigádklubja is. 

A nyolc versenyző brigád
nak többek között ismertetni 

kellett a KGST-országok pénz
ügyi rendszerét, külkereske
delmi kapcsolatait, továbbá a 

tudományos, műszaki, jogi, 
szabványosítási és termelési 
együttnnaködést. Az első helyet 
- a forgalom és a vontatási 
főnökség e15tt - a tapolcai 
pályafenntartá.'li főnökség sze
rezte meg, és ezzel bejutottak 
a megyei döntőbe. 

Számítástechnika alkabuazása 

a vasúti közlekedésben 
Szegeden tanácskoztak az OSZZSD 

számítástechnikai szakemberei 

A Szocialista Országok Vas
úti Együttműködési Szerveze
tének (OSZZSD) számí,tástech
nikai szakemberei a közel
múltban Szegeden, a Teclmilra 
Házában tanácskoztak. A ta
nác3kozáson részt, vettek a 
bolgár, a csehszlovák, a len
gyel, az NDK, a román, a 
szovjet és a magyar szakem
berek mellett Kuba és a ko
reai NDK képviselői. Ott volt 
Nyikolaj Cseresnyev, az 

OSZZSD főbiwttságának ta
nácsosa is. 

A tanácskozás célja a részt
vevő országok számítástecnni
kai munkájának összehangolá
sa, a vasutak között e téren 
kialakult jó kapcsolatok to
vábbi fejlesztése volt. 

Az ötnapos tanácskozás alatt 
a vasutak képviselői tájékoz
tatták egymástsaját vasútjai.lk
nál végzett számítástechnikai 
munkákról, az eddig elért 
eredményekről. Ugyanakkor az 
egymást érintő fe1adatokra -
mint például az automatizált 
irányítási rendszerek kidolgo
zása az operatív forgalom le
bonyolitásá,ban, témakörTben -
közös álláspontokat dolgoztak 
ki, amelyek a, későbbiekben 
megteremtik a lehetőségeket a 
tagállamok egységes mmlkájá
hoz. 

A tanácskozást követően 
Nyílcolaj Cseresnyev elmon
dotta, hogy a számítás"LEchni
kai csoport 1961-től dolgozik a 
szervezeten belül. Az eddig 
megtartott ti2Jen.kilenc ülésen 
nagyon sok problémát oldot
tak meg, olyan módszereket 
dolgoztak ki, amelyek lehető
vé teszik a 1,--asúti menetren
dek számítógép segítségével 
történő kidolgozását, vagy a 

rendező-pályaudt·arok közötti 
munkamegosztást. 

dolgozói határidő előtt két hó
nappal birtolmkba vehették a 
mintegy másfél millió forint 
beruházással épült új szociá
lis épületet. A létesítményt 
kivitelező kisújszállási pálya
fenn tartási főnökség és a tö
rökszentmiklósi felépítményi 
pályamesteri szakasz dolgozói 
a pártkongresszus tiszteletére 
vállalták, hogy az épületet de
cember 31. helyett novembe1 
7-re átadják. A munkában 
élen járt a két pályamesteri 
szakasz öt szocialista brigádja, 
akH, négyszáz óra társadalmi 
munkát is végeztek. A műsza
ki á.tadás november 6-án volt. 

Új, 140 négyzetméter alapte
riiletű szociális épületet adtak 
át november 5-én Mándokon, 
a pályafenntartási dolgozók 
részére is. A több mint hat
százezer forint értékű létesít
ményben mosdó, öltöző, zuha
nyow, ételtároló és melegedő 
is van. A záhonyi pályafenn
tartási főnökség dolgozóinak 
jó munkáját dicséri, hogy a 
szociális létesítményt decem
ber 15. helyett már november 
5-én áiadhatták rendeltetésé
nek. 

A közebnúltba.n adták át R.áJrnspa,lota-Újpe st között a.z új, korszerü Arpád úti felüljárót. 

Ezek a tanácskozások, mint 
mondotta, alkalmasak arra is 
hogy áttekintést adjanak ar� 
ró!: melyik vasút hol tart a 
s'l:ámítástechnika allcalniazá
sában. Fő súlyt a közös fel
adatok megbeszélése képezte 
mint most a határforgalmi 
munka számítógép segítségé
vel történő. feldolgozása. Azóta a vonatok má.r zava.rtalanul közlekeclhetnck a felüljáró alaH. 

(Laczkó Ildikó felvétele) arellért 
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Rámán Kató születésének 90. évfordulójára A tagkönyvcsere tapasztalatai 
Otv�n.négy éve, 1920 máso

dik felében egy sötét6z'6k:e, kö
zépmagas, kemény arcvonású 
vasutasnő, Hám6.n Kató, a 
Nyugabi pályaudvar pénzf;á!-
lrez>elóje állt a MA V Buda
pesbi Kö2lP()(l1Jbi Üzletveretősé
gének fegyelmd bírósága előtt. 

temberében a. párt több veze
tőjével együtt leta.rtóztatták, 
és statáriális bírósá.g elé állí
tották. A vádlottak bátor fel. !pére, a nernre�--özJi munkiás-

A SZOT Elnöksége 1973, 
november 26-i határo
zata és a kiadott „út-

mutató" alapján elnökségünk 
meghatározta a tagsági köny
vek cseréjével kapcsolatos po
litikai és szervezési feladato
kat. A központi operatív bizott
sága a napokban mérleget ké
szített a határozat óta eltelt 
idő intézkedéseiről, a végzett 
munkáról. Megállapította, 
hog11 a tagsági könyvek cse
réjének e!,;,készitésében nincs 
olyan lényeges elmaradás, 
amely akadályozná a végre
hajtást. 

testületük határozataiból mit 
'iajtottak végre, a hátralevő 
időben még mit kell tenni és 
melyek legyenek a köuetkező 
választási ciklus főbb felada
tai. Kár, hogy a tagsági köny-• 
vek cseréjének előkészítő sza
kaszában ez a munka sok he
lyen csorbát szenvedett, Egyes 
alapszervezetek nem mérték 
fel megfelelően e fontos po
litikai munka súlyát, nem lát
ták meg azokat a lehetősége
ket, amelyek ebben rejlenek. 

megértetésében azonban so)t
ltal nagyobb se�ítséget .kellet� 
volna nyújtaniok. 

Segítette az előkészítő mun
kát, hogy a szakszervezeti bi
zottsái:wk felkérésére a párt
szervezetek, a 11azdasá11i veze
tők és a K!S7'-szervezetek is 
részt vállaltak a munkában. 
A pártszervezetek segítségét 
azért értékeljük nagyra, mert 
a választások előkészítése mel
lett is szakítottak időt a s;,.ak
szervezeti mozalom e fontos 
politikai mu.rukájának segíté
sérP.. 

A g,ondosan éis6zeállítot,t; vád
irnt felsorolta a „bűneit": 
,. • • .  a Tanácsk.öztársa,ság fenn
állása idején a kommunista 
rendszer klkes híve. Sajá.t be-
00,llása szerint a kommunista 
tanokkal körülbelül Joét éve 
foglalkozik . . .  mint a IX. ke
rii.Leti Munkás- é,s Katonata
nács tag;a, részt vett a mun- " 
kásta.nácsü!.éseken • . • A kom
munista eszmék é1'<!,ekében 
gyakran bocsátlcozott vitába... � 
A vizsgálat fenti megállapítá
sai azt igazolják, hog11 Hánnán 
Kató a fennállobt kommumsta ��t.,,.,,,.:JJ� 
rendszer gyakorlati harcOS4 
1'0Lt . . •  " 

Hárnán Kiat.ó az e1ook kér
désére így iru:lokoHa eS21tnei 
e1.'lcötele-ret11:6égét : ,,Meggyő
ződéses kommunista vagyok -
nevelésem hozta magávcl, 
hogy hajlotta,m a szocialista, 
metve kommunista tanok fe
le . . • módomban állott a sze
génységet és a nVomort lá,tni, 
s f,gy érlelődött meg bennem 
la.$sanként az a meggyőz&Lés, 
hogy a kommunista elvek a 
legszebbek, és csak azok bol
dogithatjá.k igazán az embe
riséget." 

Pénztárkezelő 
Hatvan állomáson 

Kilencven é�l ezelőtt, 
1884. december 2-án a Heves 
megyai Kompolt községben 
született Há:má.n K,a,tó. Édes
apja ekkor még falusi fo1'tozó 
cipász. 1893-bam. á.lilt a MA V 
szol�atába, s 1898. jain,uár 
l-én nevezték ki ideiglenes 
mi,nós�ben lámpakerelőnek a 
hatvani állomáfila 2W korona 
évi .filzetéssel és 60 korona lak
bérilletménnyel. 1901-től vé,g
leges miln,ó,sé.,,"Ú lámpakerelő, 
a.kinek az illetménusza.bályzat 
szerint 600 korona évi fizetés 
és 160 korona lakbéll'illetmény 
járt. 1909-ben szol,gálati. é!r
dekból az állomásról a fű.tő� 
há2iba helyezték, két évvel ké-
9(5bb. hooszú betegeskedés után 
nyugdíjazták. 

A Hámán Ka.tóról sroló, 
me-$(emlékezéseikben gyakori 
az a megállapftás, hogy sru
leilnek korai halála miatt sz:a... 
kította meg tanulmá.nyadt a 
tanítóképwl>en, é6 vállalt 
rnu.nká.t a MA V-!ll,á,l. A fenn
maradt MAV-iratok alapján 
azonban módosítainunk kell 
ezt a feltevést. A MAV-igaz
gatósá,g 1908. október 2'i-én 
en�ed.élyez,te a Budapest
Jobbparti Üzletvezetóségnek, 
hogy Hatvan ál:lomáson :rend
szeresített harmadhl!: pénztár
kezelőnői állásra a júHustól 
ideiglenes helyettesi mimőség
ben már ott alkalmazott Há
m<in Katalint Z koron.a 50 fil
léres napidíijal pénztárkezelő
nek alkalmazza. Hámán Kató 
édesanyját 1911-ben, édesap
ját 1913-ban ragad-t13. el népes 
családja köréből a halál. Te
hát a leány akkor kerüJ.t a 
MAV-hoz, amikor még élbek a 
szülei. 1911. november 1-én 
kinevezték a MAV Illetmény
szabályzat B táblázat 1. osztá
lyába 1000 korona évi fizetés
sel pénztárkezelónek Hatvan 
állomásra. 

őnérz.ete, osztálytudata ha
mar kifejlődött. Srett fejjel 
élte át az 1904-es na.gy vas
utassztrájkot. Később a hat
vani vasútállomáson átfutó 
menetszázadokat és $ebe5ülte
teket szállító vonatok hozták 
köz.el hozzá az első világhábo
rú borzalmait. Mély nyomokat 
hagyott benne a kato.'1ák hoz
z:í.tartozóinak nyomora. a ha
digazd!agok dőzsölő életmódja. 
A háború fTIJÚlölete, az embe
rek iránti szeretete és a béke
'L'<Í{/1/a vitte a munkásmozga
lomba. Valószínűleg már Hat
vanban kapcsolatba került az 
illegális vasutas munkásmoz
galommal. mert ez a csomó
pont eeyik bázisa volt a Vru;
utasok Szabad Szervezetének. 

Fegyelmi úton 
elbocsátva 

kor már negyed százada. egyiik 
fan,too Öl'helye a vasutas mun
kásmoz.galomna.k, ga:,xiag ta-: 
pasz,talatokikal rendel.k.ezó sw
ci,a;Jjsta vasúti mun,k,ásokkal 
került ka,pcsoloa1iba, s a lllllll.Il

k.ásm021galom tevékeny haTCO
ea lett. Közvetlen hangú, mély 
meggyőződéstól áfüatott be
s-zkd,eivel, jó meglátásaival ha
mar ismei.itté, nél)SZlerűvé vált 
úi szol.gála ti helyén is. 

A munkáshata.lomé!r,t lelke
sen ·harcoló Há.m6.n Katót az 
1919 áprilisi tanácsválasztáso
kon a IX. kerületi Munkás- és 
Katonatanács tagjává válasz
tották. A MA V fegyelmj bí
rósága á1tal és a f-ehérterror 
idején megidézett tanúk S€!lil 
tagadtá.k.: ,.Kartársainak nem 
ártott, hanem használt a mun
kástanácsi beosztásával." A 
Budapesti Központi Üzletve
zetooég fe,,ayelmi bírosá!(a 
192-0. december l-én szolgálat
ból -történő eLbocsátással bün
tette. E1ősz:ör a•lkalmi munká
ból ta-r-totta fenn ma�t és 
kiskorú restvéret. Később egy 
ferencvárosi gyertyaké67Jítő 
üwmben <lalgozott, majd a 
Rugi,,ayantaárugyároa.n kapat,t 
mtmltlá.t. 

Nyomorral és nélkülözéssel 
küz,cl,ve folytatta a harcot. 
Keildetben az eszperantó ·tan-· 
tolyaanQk é!; Ö6Sl.ejövebele.k.: 
szerve-ziése révén keresett kap
csolatot a munkásmozgalom 
üldöwtit s iJlega:IH.ásba k-ény
s:rerített harcosaival Bekap
csolódott a Magyarországi Esz
perantista Munkások Egyesü
letének munkájába. Tagja lett 
az Alkoholellenes Munkásszö
vetségnek, a Gyermekbarátok 
Egyesületének, majd a vegy
ipari szakszerv�bben tevé
Irenytlredett, 1922 olctóberében 
felszólalt a sza,kszerveret kül
döttközgyűlésén. Decemberben 
a Magy,arországi Szociálde
mokTata Párt XXI. kon,gresz
szusán az eszperantó nyelv 
h8S7lllálaitát és az eszperantis
ta munkásegyesület fokozot
tabb támogatását követelte a 
l)ártvezetőségtól. 

Az utolsó szó jogán 
A vegyi'()8ri munkások is 

ha.mar megszerették Hámán 
Katót. s 1 923-ban swlmzerve
zetük vezetőségébe választot
ták. Röviddel ezután ő mon
oott búcsúbeszédet a Fecske 
utcai vegyészeti gyárban tör
tént robban.ás egyik fiat� ál
dozatának temetésén. A tőkés 
rendszer elleni, félre nem ért
hető vádbeszéde miatt az el
lenforradalmi bírósá17 három
hónapi börtönre ítélte. 

A következetes OS'Zltályharc 
útját járva egyre mká.bb .szem
bekerült a paktumpolitikát 
folytató szociáldemokrata 
pá,rtvezetó&éggel. A vlsszaem
llékeZ'ések tanúsága szerint Rá
mán Kató 1923 nyarától tar
tott rendszeres kapcsolatot a 
bécsi kommunista emigráció
val. 1924 áprilisában a szer
vezkedő szociáldemokrata el
lenzék egyik vezetője. Több 
küldöbtel együtt ha,tározati ja
vaslatban követelte az M:SZDP 
XXII. kongresszusán, hogy a 
párt mdítson erőteljes kü:zrl-el
met a földmunkások és a VM
úti mun.k.ások egyesülési és 
izyülekezési szabadságáért. 

Hámán Katót 1918 júniusá
ban heluezték a Nyugati pá
lyaudvar pénztárába. Ezen a 
vasú.ti gócponrt.on, amely ek-

Az illegális Kommunisták 
Magyarországi Pártja (Kt:P) 
és a legá1is Magyarországi 
Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) meg.szerve� ér
dekében kifejtett tevéke.riysé
gének elismeréseként 1925-ben 
beválasztották mindkét párt 
központi vezetőségébe. A KMP 
első. bécsi kongresszusáról va
ló hazatérése után, 1925 szep-

rnlidaritás és a haladás 
·ctemelkedó k!épviselőiinek m
!l.kO'ZÍl.Sa meghátrálásra kény
:zerítette a magyar reaikciót :  
1 letartóztatottak ügyét rendes 
:,irósáa elé utalták. 

1926 júliusában. a 1fu,vény
széki tát'ITT'aláson emelt fővel 
hangoztatta: ,,Hosszú évek 
szenvedésein keresztül futot
tam el a. kommunista rn,e{J{l1Jő
zódésig, amelyért most a bí
róság előtt állok. Helytállok 
mindenért, amit a kommunis
ták a proletárdik-tatú.ra folya
mán és azután cselekedtek. és 
bü.s.-zke va,gyok arra, hogy 
munkáfu.kba.n TM(Jam is részt 
vettem." 

Az utolsó szó jogán mondott 
beszéde is a kommunista 
helytállás ragyogó pélrlája :  
„tn ismerem a gyufagyárak 
mérges levegőjét, a mi1trá,gya
guá.rak poklát és a fe.stékgyá
rak egészséget roncsoló mun� 
kaviszonyait. Ezekben a gyá
rakban ezerszám mennék 
tönkre a. munkásnők. Ezek a 
gyárak csinálnak fiatal, viruló 
a,sszo1111okból emberroncsokat. 
Ezeknek a gyáraknak munkás
női hoznak a világra már a 
születésüknél haLálra itélt 
gyermekeket • • •  

Ujra és UJra 
letartóztatták 

Tudják önök, bíró ureik, mit 
érezm,ek a munkásanyák, ha 
gyermekeik kenyeret kérnek, 
és nem tudnak neki.k. adni? 
MegmondQm önökn,e,k: a tíz 
körmükkel is képesek harcba 
menni, hogy eüt a helyretet 
mei;válJtoztassá.k. Jl;rtsé,k meg 
vé'gre : harcunk a szocializmus 
tó.borában, a kommunista párt 
soraiban - anyák elkeseredett 
harca gyermekeik életéért, 
boldogsá.gá.értl . . . " 

A bíróság husronnyo,1c hó
oopra ítélte Hárnán Katát. Az 
ítélet kihh-detését e szavakkal 
vette tudomásul : ,,Sljen a 
Kommunisták Magyarországi 
Pártja! Éljen a proletárdikta
túra!" 

Bimtebéséból tizenhat hóna
pot töltött a Markó utcai fog
házban. Rossz egészségi álla
pota miatt 1927. február 24-é'll 
id:eiglenesen szabadlábra he
lyezték:. Folytatta pártmunká
jált a Magyarországi Vörös Se
gély s,:ierve2lését és irányHá
sát. Életének utolsó évtizede 
egybeforrt a Vörös. Segély te
vékenységével. ő gondoskodott 
arról, hogy a börtönben szen
vedők könyv- és élelmiszer
csomagokat kapjanak. hogy a 
letartózt,a,tottak hozzátartozói
hoz eljtl660II1 a pár,t vigawtaló, 
bátoritó szava és anya� támo
gatása. ű srervezte meg a 
KIMSZ börtönben m�Lkol.t 
titkárának, Lőwy Sá.ndorn.a.k a 
temetését, s a szegedi Csillag
börtön politikai f��1yai leve
leLnek kicsempészksét stb. Új
ra és újr,a let?•·tóz;tabtáJc, utol
só éveiből több időt töloott 
l:>ört.önben, mint szabadon. 
Kínzásoktól me11g1Iötö-rt tes
tének ellenálló ereje fogyott. 
1936. a1ig-úsztus 31-én 52 éves 
korában az Új Szent János 
Kórházban meghalt. 

Gada.necz Béla 

A tagkönyvcserék előkészí
tését pozitívan segítette és az 
elért eredményekhez hozzájá
rult, hogy az alapszervek 
többségénél nemcsak egyes 
funkcionáriusok, illetve ope
ratív bizottságok feladata volt 
e munka, hanem azt az egész 
testület segítette. 

Az alapszervezetek többsé
génél az operatív bizottságok 
testületi üléseken rendszere
sen számot adtak a végzett 
munkáról és meghatározták a 
következő időszak feladatát. 
Helyesen használták fel a tag
ság tájékoztatására mindazo
kat a rendezvényeket - tag
gyűlés, termelési tanácskozás, 
szakmai oktatás stb. -, ame
lyek az adott szolgálati he
lyen ebben az időszakban vol
tak. A tagság tájékoztatására, 
a bizalmiak felkészítésére jó 
módszernek bizonyultak az 
üzemi híradók is. 

U gyancsak jól segítette a 
ta,gkönyvcsere előké
szítését a bizalmiakig 

bezárólag kiépített, patronáló 
hálózat. Meg kell azonban je
gyezni, hogy egyes patronáló)( 

A tagság és a vezetők 
kapcsolatának közvet
lensége, a tagsággal va-

ló közvetlen beszélgetés, vé
leménycsere elengedhetetlen 
követelménye a szakszerveze
ti mozgalomnak. A szakszer
vezeti demokrácia megköve
teli, hogy ne csak kötött for
mában, hanem közvetlenül is 
beszéljünk a tagsággal a prob
lémákról, a feladatokról, vé
leményt kérjünk a vezetők és 
vezető testületek munkájáról, 
hiszen ez az időszak a szám
vetés időszaka is. 

A tagsági könyvek cseréjé
vel járó politikai és szervezé
si munka előkészítését meg
felelően koordinálták a közép
szervek. Ezt igazolják azok a 
tapasztalatok, amelyeket az 
alapszervezetek előkészítő 
munkájának vizsgálata során 
tapasztalt a központi operatív 
bizottság. A területi bizottsá
gok a patronáló hálózaton ke
resztül rendszeresen figyelem
mel kísérték, segítették az 
alapszervezetek munkáját. A 
tagdíj elmaradások pótlása 
szükségességének megmagya
rázásában, a tagokkal való 

Az alaoszervezetek többsége 
már megkapta, sok helyen el 
is kezdték az új tagsági köny
vek kitöltését. E munka igen 
nagy figyelmet igényel, hiszen 
az elrontott tausám kön11vek 
ára is az alapszervezetet ter
heli. A decemberi tagdíjfize
tés alkalmával a ré!ti tagkönv
veket a szakszervezeti bizal
miaknak be kell szedni és a 
szakszervezeti bizottság ope
ratív bizottságának átadni. En
nek visszaadása, a felülbé
lyegzés után, az új tagság! 
könyvvel együtt történik.. 

A z új tagsági könyvek át
adására január első fe

lében kerül sor. Helyes, 
ha az új tagkönyvet ünnepé
lyes keretek között bizalmi
csoport-értekezleteken, a bi� 
zalmi adja át. Azoknak a 
szakszervezeti tagoknak, akik 
január 1. előtt munkahelyet 
változtatnak - a munkavi
szonyt megszüntetik - az új 
tagkönyv, ha december 31-ig 
rendezett a tagságuk, előbb is 
átadaató. 

Szatmári József 
csak megkeresték a patronált ,---------------------------, 
alapszervezetet, m(ihelybizott-
ságot, bizalmit, esetleg érdek
lődtek is az előkészítő munka 
állásáról, de az operatív se
gítségnyújtás már elmaradt. 

Az operatív bizottság szük
ségesnek tartja, hogy a hát
ralevő időben a testületek 
vizsgálják meg e munkát és 
ahol szükséges - főleg ren
dezetlen tagdíjak pótlására -
a patronálók nyú.jtsanak ha
tékonyabb segítséget. 

-

Az alapszervezetek egy ré
sze az előkészítő munka első 
szakaszát befejezte. Rendezték 
az elmaradásokat, kiállították 
az új tagsági nyilvántartó la
pokat és elkezdték a tagsági 
könyvek kitöltését. Más ré
szüknél azonban még hátra 
vannak azok a szakszervezeti 
tagok, akik vélt vagy jogos 
sérelem miatt nem rendezték 
még a tagdíjelmaradásokat. 
Ezekben a napokban az alap
szervezeteknek és a közép
szerveknek a hátralékos tag
díjak ,-endezésére kelt kon
centrálni minden erőt. 

Az előkészítő politikai mun
ka igen fontos része volt a 
tagsággal való beszélgetés, vé
leménycsere a végzett munká
ról, a feladatokról. Ahol a 
szakszervezeti bizottságok erre 
megfelelő súlyt helyeztek, ott 
nagy lépést tettek a szakszer
vezeti választások előkészíté
sében. Többek között képet 
kaptak arról, how szakszer
vezetünk VIII. kongresszusa 
határozatából, a saját vezető 

Pályaválasztási kiállítás Dunakeszin 

Lá.toptók a pályaválasztási kiállításon. 

Pályaválasztási kiállítás 
nyílt november 18-án Dunake
azin, a József Att,1a Művelő
dési Központban. Az egy hétig 
nyitva tartó kiállítás ��P pél
dája az intézményt tá:i;,ogató 
dunakeszi üzemek és váh .... ..Ja
tok együttműködésének. 

A termékbemutatónak is 
beillő, tanácsadással egybekö
tött pályaválasztási kiállít-áson 
az iskolák végzős tanulói ké
pek segítségével ismerkedhet
tek a nagyközség gyárainak, 
üzemeinek életével és termé
keivel. A Dunakeszitől 60 ki-

!ométeres körzetben levő köz
ségek iskoláiból a járműjaví
tó és a Mechanikai Laborató
rium autóbuszai szállították a 
nyolcadikosokat a művelődési 
kö,zpontba. Ott többek között 
bemutatták nekik a modern 
vasúti kocsigyártással és kar• 
bantartással foglalkozó üze
mekről készült filmet is. 

A pályaválasztási tanács
adáson tájékoztatták őket az 
egyes szakmákban biztosított 
társadalmi és tanulmányi ösz
öndíjakról, az utazási és egyéb 
kedvezményekről, valamint a 
kulturális és sportolási lehe
tőségekről. Utána üzemlátoga-

-------------------------------------------, tás következett. 

Száz brigád 

- száz bérlet 

Miskolc-Tiszai pályaudva-
ron a szocialista brigádok jó 
példával járnak elöl a köz.mű
velődésről szóló párthatározat 
megvalósításában is. Az igaz
gatóság pártbizottsága a na
pokban kibővített ülésen fog
lalkozott a közművelődés ezen 
belül is a munkások mfivelő
désének a hely-zetével. Ji;zt kö
vetően a Tiszai pályaudvar 
száz brigádja elhatározta, ho,gy 
a jövőben nagyobb mérték
ben segitik a brigádtagok mű
velődési igényének a kielégíté
sét. Ennek érdekében a Mis
kolci Nemzeti Színház előadá
saira száz bérletet vásároltak 
A bérletek az 1974'75-ös szín• 
házi <',vadra érvényesek. 

A felszabadulás tiszteletére 

Szava lóversenyt rendezett 

a debreceni vasútigazgatóság 
Debrecen felszabadulásának 

30. évfordulója tiszteletére a 
vasútlgazgatóság és a területi 
bizottság, a vasutasok k!lub
könyvtárával közösen szavaló
versenyt hirdetett. A helyi. 
illetve a csomóponti döntőket 
- amelyekre 82 fiatal neve
zett - mindenütt ünnepélyes 
külsőségek között rendezték 
meg a csomóponti KISZ-bi
zottságok. 

A döntőre október 19-én a 
város felsz.abad ulásának évfor
dulóján került sor az igazga
tóság tanácstermében_ A sza
valóversenyt Volosinovszkl 

János, a területi bizottság tit
kára nyitotta meg. A döntőbe 
jutott 12 fiatal versengése 
méltán nyerte meg a közön
ség tetszését. Az eredménye
ket Sárközi Zoltán. a zsüri 
elnöke, a debreceni Csokonai 
Színház művé6ze Ismertette 
Az első három helyen Faze
kas Olga máté;zalkai. P-mg
rácz Ildikó mátészalkai és 
Majoros Zoltán debreceni 
versenyző végzett. 

A díjakat és a jutalmakat 
Szegedi Nánd01' vasútigazgató 
adta át. 

A kiállitás egy hét alatt 
több mint 30 á1talános iskola 
70 nyolcadikos osztályának ta
nulói tekintették meg. 

Németül tanulnak 
Eger ál lomáson 

Egerben a vasutas dolgozók 
művelődési otithona :,olc segít
séget ad a szocialista r,rigádok 
kulturális programjainak a 
megvalósításához. Ennek érde
kében az év elején szerződést 
is kötöttek a szocialista brigá
dokkal. A művelődés irán:tl 
igényt jelzi az is, l1ogy a cso
mópon ton ötven pénztáros és 
jegyvizsgáló vesz részt német 
nyel1'tanfolyamon. A hallga
tóknak csak a tankönyvekért 
kell fizetni. A tanítás költsé
geit a miskolci igazgatóság 
személvzeti és ok;tatási osztá
lya vállalta. 
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MINDKÉT VASÚT K Ö Z Ö S  ÉRDEKE : 

a magyar-román határállomások' 
gyümölcsöző együttm úködése 

A határállomások dolgozóinak kapcsolatáról tanácskoztak Budapesten 

szakszervezetünk és a román vasutas-szak szervezet vezetöi 

A magyar-román határ
forgalmi kapcsolatok javítá
sáról tanácskoztak november 
21-én a vasu tas-szakszerve
zetben. A tanácskozáson szak
szervezetünk képviseletében 
részt vett Szabó Antal fő
titkár, Gulyás János titkár, 
Kajcsa József, a közgazdasá
gi osztály vezetője és Volosi
novszki János, a debreceni 
területi bizottság titkára. Je
le!'l volt továbbá Békési Re
zsó, a debreceni igazgatóság 
helyettes vezetője és Kecs�s 
Gábor, a debreceni igazgató
ság munkaügyi és szociális 
ellátási osztályának vezetője. 

A román vasutas-szak-
szervezetet Alexandru. Grecu. 
elnök képviselte. 

A tanácskozást Szabó An
tal főtitkár nyitotta meg. Be
vezetőjében elmondotta, hogy 
az utóbbi években megnöve
kedett tranzitforgalom nagy 
feladatokat hárít a határál
lomások dolgozóira. Ez meg
követeli, hogy a két vasutas
szakszervezet vezetői foko
zottabb figyelmet fordítsanak 
az ott dolgozók élet- és mun
kakörülményeire. Javasolta, 
hogy a szakszervezeti vezetők 
találkozzanak, legalább éven
te kétszer a problémák meg
beszélése végett. 

A kölcsönös együttműködés 
javítására annál is inkább 
nagy szükség van, mivel a for
galom növekedésével nem 
tart lépést a technika fejlesz... 
tése, még kevésbé a szociális 
ellátás. Sok tennivaló adó
dik á határállomásokon, Cur
ticiben, Biharkeresztesen, 
Episcopia-Bihorban, valamint 
Nyírábrány és Valen Lui Mi
haiban. a dolgozók munkavé
delmének, munkabiztonságá
nak javítását illetően is. 

A magyar részről elhang
zott észrevételekre Alexand
TU. Grecu válaszolt. Biztosí
totta a tanácskozás résztve
,·őit, hogy a jövőben naeyobb 
figyelmet fordítanak a határ-

állomás6kra. Egyetértett az- szervezet vezetői mit tesz
zal, hogy a kapcsolatokat to- nek a meglevő kapcsolatok 
vább kell javítani, elsősor- továbbjavítása érdekében? 
ban a szomszédos igazgató- - A tanácskozáson erről i� ságok - a szegedi és a temes- beszéltünk. Megállapodtunk vári, a debreceni és a ko- abban, hogy amikor a partlozsvári - között. Szükséges- nerek „ határállomásokon tanek tartja, hogy a hat.árállo- lálkoznak, ott legyenek a mások főnökei közötti - ha- me11feleló szintű szakszervevonta egyszer megtartandó - zeti szervek Tcépvisetői is. Netalálkozókon a helyi szak- künk közös érdekünk, hogy a szervezet képviselői is le- két vasút között létrejött gyenek jeJen. megállapodások a szállítások 

A tanácskozás után inter- zavartalan lebonyolítása érdejút kértünk Alexandru G're- kében mindkét fél megelégecutól. Arra a kérdésre, hogy désére legyenek végrehajtmi a véleménye a magyar- va. A CFR vezérigazgatójáromán határállomások dol- nál kezdeményezni fogjuk : gozóinak kapcsolatairól, a vizsgálják felül a határállokövetkezőket mondotta : mások műszaki felkészültsé-
- Mi úgy itéljük meg, hogy gét, hogy azok megfelelnek-e 

a kialakult kapcsolat általá- a megnövekedett követe!mé
ban jó - válaszolta. - Mun- nyeknek. Nagyobb gondot for
ka közben lehetnek problé- dítunk a jövőben arra is, 
mák, de a közös cél aZt kö- hogy a határállomásokon dol
vete_l_i, hogy a két vasút do!- gozó vasutasok milyen kö-
aozoi egymást kölcsönösen rülmények között végzik 
segítsék a munkában. Vita munkájukat. Ahol javítani 
mindig adódhat, erre azon- való van, megtesszük a szük
ban elsősorban a szakszer- séges Intézkedéseket. 
vezeti szerveknek kell felfi- Szeretném hangsúlyozni, gyelni. Nekik kell figyelem- hogy ez a tanácskozás nagyon mel kísérni azt is, hogy a hasznos volt, ezért köszönehatárállomásokon dolgozó temet fejezem ki szakszervasutasok betartsák a vas- vezetüknek, személyesen Sza_ utak közötti megállapodás- bó Antal fótitkáTnak, aki kezba foglalt előírásokat. deményezője volt annak, - Véleménye szerint ho- hogy a határállomásaink gyan lehetne tovább javítani együttműködéséről, az ott a határállomások együttmú- dolgozó vasutasok gondjaiködését? �ól, prol:>lémáiról beszélges-

- Ahogyan én tudom, ezt sünk. Az ilyen találkozá-
a tárgyaláson elhangzottak is sok mindig elő.segítik a kö
megerősítették, alapjaiban vé- zös feladatok megoldását. 
ve nincs baj az együttműkö- Végezetül engedjék meg, désse!. Ennek ellenére a ma- hogy a román vasutas-szakgunk részéről minde9-t--.. elkö- szervezet és a vasút vezetői vetünk, hogy a kapcsolatok nevében ezúton is szívből köminden szinten tovább ja
vuljanak. A felmerülő prob
lémák nem Is annyira a ha

-t;írállomásokon jelentkeznek, 
hanem az igazgatóságok kö
zött. A jövőben ezt a kapcso
latot kell jobban szorgal
mazni. 

- A román vasutas-szak-

szöntsem a magyar vasutaso
kat és kívánom, hogy érje
nek el újabb munkasikere
ket a M .AV -ra ltárú?ó S?ZÍfllí
tási feladatok végrehajtásá
ban - fejezte be nyilatkoza
tát Alexandl'u. Grecu. 

Visi Ferenc 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

Vasutas és politikai 1nunkás 

KELEBIA HATÁRÁLL OMÁSON 

Javult az együttmiíködés a társszervekkel, 
növekedtek a teljesítmények 

Kelebia határállomá!; vas
utasainak munkáját az észak
déli irányú tranzitforgalom 
nagysága határozza meg. Erre 
jellemző, hogy az elmúlt év
ben a magyar-jugoszláv ha
tárforgalom több mint negy
ven százaléka Kelebián ke
resztül bonyolódott le. Az ál
lomás kétszáz dolgozója ezért 
kongresszusi felajánlásaiban 
a tranzitszállítás magasabb 
szinten történő teljesítését 
vállalta. 

Egységes versenyszellem 

Az állomás munkájáról, a 
kongresszusi versenyben elért 
eredményeikről Dikán Lajos 
állomásfőnökkel beszélget
tünk. 

- A munkaversenyben a 
határforg_alom jobb megszer
vezése, az induló vonatok me
netrend szerinti köz le kedteté
se és a technológiai idők be-

tartása került előtérbe 
mondotta. - A háromnegyed 
évben áruszállítási tervünket 
102 százalékra teljesítettük. 
Októberben 23 500 kocsit ke
zeltünk, s különösen megnőtt 
a rakott kocsik száma. Októ
ber végéig 11 ezer nkott ko
csival több lépett bg, és hét
ezerrel többet adtunk ki, mint 
az elmúlt év azonos id'lszaká
ban. Különösen nagy gondot 
(ordítottunk a technológiák 
betartására. Októberben a 
belépő vonatok technológiáját 
az előírt 90 százalék helyett 
94,4 százalékra, a kilépő vo
natokét pedig 100 s zázalék he
lyett 116,5 százalékra teljesí
tettük. Az utóbbi azt is jelen
ti, hogy - a vizsgálatokban 
részt vevőkkel közösen - az 
egy kilépő vonatra előírt 17 5 
perces technológiai időt 150 
percre sikerült csökkente
nünk. 

Az állomás dolgozóinak jó 

munkáját tükrözi az Is, hogy 
a belépő kocsikból októberben 
281 az év elejétői pedig 2359 
kö;vetlen irányvonatot képez
tek. 

- Célkitűzéseiket mily.c:n 
módszerrel valósítják meg? 

- Vasutasaink között egész
séges verseny alakult ki. Se
gítette munkánkat a jugosz
láv vasúttal kötött verseny
szerzódés, valamint a Kele
bián ievó társszervekkel - a 
határőrséggel, a vámőrséggel 
stb. - kialakult gyümölcsöző 
együttműködés is. Az utóbbit 
bizonyítja, hogy a közelmúlt
ban hét dolgozónk „Kiváló 
határőr" ki tüntetést kapott. 

- Mit tartalmaz a jugosz
láv vasutasokkal kötött ver
senyszerződés? 

Az augusztus 16-án, 
Szabadkán aláírt szerződés 
többek között tartalmazza a 
közlekedés menetrendszerúsé
gének fokozását, az elegyfel
tartás csökkentését, a kocsi-___________________ .._ _______ -; kimutatás pontos vezetését, és 

Termelési tanácskozás Lökösházán 

Október végéig 
3470 irányvonatot képeztek 
A Cu.rtici román-magyar 

közös határállomás dolgozói 
október 31-én termelési ta
nácskozást tartottak. :E:rtékel
ték a határállomás háromne
gyedévi eredményeit, majd az 
állomás vezetői beszámoltak a 
résztvevőknek arról is, hogy 
az áruforgalmi korlátozások 
és a villamosítással járó rend
szeres vágányzárak ellenére 
az év tíz hónapjában több 
mint 47 3 ezer kocsi forgal
mát bonyolították le. Ez a 
mem1yiség a múlt é)(. ,hasonló 
iq§s�t:,.Qjl: .1:-éPest 10 3JlP ko
csival volt több. 

Kedvezően alakult a vissza
utasított idegen kocsik tartóz
kodási ideje is. Az elmúlt év 
23 órájával szemben ez jelen
leg 18 órára csökkent. Ok-

tóber 31-ig 3470 irányvonatot 
képeztek, amelyek átlagos 
terhelése elérte az 1428 ton
nát. A jövőben növelni kell 
a vonatforgalmi tervezés és 
a tehervonatok menetrend
szerű közlekedése érdekében 
tett intézkedések hatékonysá
gát, hogy az öt, illetve tizen
három százalékos lemaradás 
pótolható legyen. 

Jó eredmények születtek az 
anyagtakarékosságban is. Ed
dig 1020 faéket (értéke 21 420 
forint) és 34 . rúdffit (értéke 
�890 fori11,t) _gyűjtőtte�_qSSZf/ q. 
hazatérő űres köcsikliol. Ezen 
kívül tizenegy mázsa ócskava
sat is értékesítettek. Aktív 
volt a társadalmi munkában 
való részvétel is. 

Pacz József 

tásnak vagy az október 30-án 
mer,alclcuÚ forradalmi bizott
mánnyal farkasszemet nézni? 
Ki tudja? • • •  

a műszaki hiba miatt kisoro-
zott kocsik számának a csök
kentését. Szeretném kiemelni · 
szerződésünk egyik pontját, 
ami a gépek technoló,;:iai időn 
belüli visszaadására vonatko
zik. Korábban ugyanis állan• 
dó gondot okozott az, hogy a 
kilépő vonatok gépeit Szabad
ka az elóirt 120 perc /te!1;r.tt 
csak 250-300 perc múlva 
küldte vissza. Emiatt Kelebiá
r'ól a vonatok csak késve in
dulhattak. A szerződés hatá
sára már ezen a téren is lé
nyeges javulás tapasztalható. 

So!< zavart okomak 
a „feltartóztatott" kocsik 

Bekapcsolódott a beszélge
tésbe Asztalos" Sándor keres
kedelmi állomásfőnök-helyet
tes is, aki elmon<lotta. hogy 
az állomás munkájában még 
mindig_ sok z11vart okoz a 
fél tartott · kocstk nagy száma. 

Előfordult olyan eset is -
hangsúlyozta -, hogy a spe
ciális kocsit igénylő küldemé
nyeket 20-as csererendszerú 
kocsi�ba ra,ktálk be. amit az
után ismét át kellett rallrnunk 
Gondjainkat tetézi az is. hogy 
az átrakást ígénvlő kocsikat 
- havonta 30-40-et - hely 
hiánvában Kisszállás állomás
ra küldjük, ami sok időt, utat 
és többletköltséget jelent. 
Allomásunk dolgozói ezen 
most újítási javaslattal sze• 
retnének segíteni. 

Utó!ag, még néhány hét 
múlúá,n is megmosolyogja 
megilletődöbtségét. Amikor ar
ról él"tesült. hogy fél esrlen
dóvel nyugd,íjba vonulása után 
Munka Érdemrenddel tünte
ttk kii, bronz fokozatra va,iw 
esetleg az ezüstre számított. 
Nevét az MSZMP IX. kerü
leti Bizottságának kis tanács
terl!llében az elsők klÖzött em
lítetúék. Az éroemrend arany 
fokozatát kapta. Alig akart 
hinind a fül.ének. 

Mindezért havQIIlta egy mázsa 
búzával fizették meg, amiért 
ped,i.g a jegyző állatait gon
dozta, kosztot kapott. Késoöb 
dolgozott a környező mlé
s:retekben. mezógaz.dasági nap
számosként. pincemunkás
ként . . .  

soklban különbö-zrt.ek egymás
tól. Nem wlt könnyebb a da- • 
rálómalomban és abban a 
boltban sem, ahol miru:len.es
ként foglalkoz,tattá.k . . .  

November 6-.án már ismét a 
muntkahelyén volt. november 
30-án ped-ig a nem sokkal ké
soöb a karhatalomhoz átment 
Török Józseffel életre hívták 
az MSZMP alapszerve,ie,tét. 
Februárban Tóth Tibor, Tóth 
János és Eged István is a 
pártszervezés élére áll; április 
vé;gére már ha=il!lclretten 
Vanl!laik! 

Említést érdemel az állo
más dolgozóinak társadalmi 
munkája is. A község Béke 
parkjának fásításánál, parko
sításánál éppúgy ott voltak a 
vasutasok, mint a helyi óvoda 
építésén�!. Segítségükkel no

vember 1-re elkészült az óvo
da, ahol 20-25 vasutas gyer
mekét helyezhették el. Az 
óvoda építéséhez az igazgató
ság 300 ezer forint segítséget 
ajánlott fel. 

- Ha nem ülök, leülök, de 
mert ültem. nem tudtam fel• 
állni. Kétszer is szólítottak, 
majd megkérdezték: mi az, 
nem akarom átvenni a ki
Cüntetést? 

Vasµtas és politikai mun
ik.ás. E ketroőt nem tudrja elvá-, 
lasztani egymástól. A lcitünte
tés is sok évtizede; szakmai 
és politikai munkáját méltá
nyolja. S ha ezit az érdem
rendet a munJk.áról nevezték 
el, Darabos Istvánt valóban a 
legmagasabb fokozat illeti 
�: munkából, amiófo az 
eszéC tudja, kijutott neki. 

Tizenegy évesen 
községi kisbíró 

A Zemplénd-hegység lá.bá· 
l!'lál ke2ldődött. e festői vidé
k,en, ahol a gyerekember 
egészségesen és boldogan él
het - ha van miből. A Dara
bos családban a kerelten egy 
tuca,t gyereknek nemigen volt 
miből. ·a 12 éhes száj eteté<se 
meghaladta a családfő erejét. 
I&tválll még be se fejezte az 
iskolát amikor munkába áll'1:. 
Tizenegy évesen szülőfalujá
nak, Vá.mosújfalunak kiSbíró
;a, eayszersmind postása lett. 

Vámosújfalu vasútállomá
sa :  Olaszliszka-Tolcsva. Ott 
váltott Budapest felé vonatje
gyet a III. OS'Zltá!lyra 1931-ben. 
a 17 éves Darabos fiú, hogy a 
fővárosban próbálja ki:  önere
jéből mire viheti. Nem vollt 
sok, amit elért : kordékocsis 
lett heti hat pengóért. Mire 
telt? Fekete hunk.ára, rom
keny,ét-re, istállólakásra . • . a 
spórolt péawből pedig m02li.ra. 
Egyik-másik filmet háromszor 
is megn€'ZJ0tt Pestsrentel'28ébet 
legolcsóbb mozijában. a Des
sewffy utcai Erzsébetben (ma 
koI"SZ'e<t"Ú ot1fuonok állnak ott: 
az ifjúsági lakóbelep házai). 

Kilenc hónap múltán az 
ucyancsak Buoooe;;ten dol<!o
zó sörőSkocsis bátyja elővette: 

- Nem megy ez így, öcs-
kös. eqészséailen teljesen 
tönkrem.égy . • .  

Kapott egy öltözet ruhát, és 
vonatra szállt. Hazabért, hogy 
ismét a szülói házhoz kö-rel 
vá.11aljon munkát. Dolgorott 
fűrésztelepen, részt vett be
tonút-énítkezé<len . . .  ám pénz
tárcáját eklkor sem feszítetbe 
szét a rengeteg bankó. Néhány 
év múlva - némi tapasztalat 
bivtok.ában - újra a főváros
ba utazott. Előbb egy ter
ménykereskedőnél, maid egy 
fúsreresnél aLka.l!rruwtá:k ko
ooisnaik. 

Másodszorra sikerül 

Munka és munka. az egyik 
ilyen, a másik olyan, de nem 

Új fejeziet: 1940�ben meg
nősül. Nem sokkal ezután a 
vasútnál próbál szerencsét. 
Amikor először jelenbkewtt 
felvételre a ferencvárosi pá
lyafenm.tal'tásn,á,l, szívgy,enge
ségre hivatkozva elutasították. 
A s7lfvének akkor se volt, az
óta sínes semmi baja! A má
sodik I)ekifutásra Soroksárott 
veszik fel a pálya.fenntartás
hoz. s mlllllkaidő után módia 
van, hoey a torony,ban a vál
tóke?Jelói munkával isrnet"ked
jék. 1941-et mutat ekkor a 
naptár: arota, 34 éve vasutas. 

Legjobban, ki tudja, 
miért. a kocsirendezést szeret
tem. Talán mert ál1anrlóan 
mozogni lehetett, s fiaital em
berként még a �élv is von
zó volt? Voltam váltóőr is, de 
a,z nem ugy,ain,az • • •  

Kettózö.tt akarással 

Aklkortáj,t nem adtak arzx>n
nal egyenruhát. Keresetéből 
elsőnek a sa]lklát vásárol'ta 
meg. aztán a rubbonvt és csa!k 
harmadszorra a csi'Zlffiát. hogy 
ne kelljen egész nap félcipő
ben toooro� a hóba,n-sá,r
ba,n. 1943-ban nevezték ki ko
rsirendezónek - 102 pengőt 
keresett akkor. Az ostrom a 
Soroksá-ri úti állomáflon éri : 

-e- 1945-ben újév n,a;pján ál
lított be h0'2:llánk egy német 
robbainit.éls7Jakasz. Mindent 
szétvertek, mé.e: a romos ko
csikat is. Az összes vál1ót 
felrobbantották! 

Új vilá•g, sok munka, ke'btó
zött akarással. 1945: belép a 

Magyar Kommunis,t,a Pártba, 
1946-tól pártbizalmi. Ugyan• 
csak 1945-ben a szakszerve
zetnek is tagja lesz • • . Pereg
nek a naptárla,pok. 1947: a 
pártve?Jetóség tagja. ga:,,daságii 
felelős. 1950 : a,z szib kulotúrle
lelőse, 1951 : az önkélnta, V'ér
adómozgalmat 67l0l'Vezii (má,i,g 
ötvenhaisroros véradó). 

1951-'ben légótörz.sparan,'S
:ookll� neveznk ki. 

- Már a kilneveres másnaip
:ráon elsósegélynyúj,tó tallllfolya
mot kellett vere1!nem. De ho
gyan ? Ellóképret,tség híján 
hajna1Lg bú,fuun a tain..l(öny
vet . . . a halLgatcllk észre sem 
vették. hQgy az előadó aJi,g 
tud többet. mUllt ók. 

Kelenföldi pályaudvaT. A 
Soroksári. útról helyezik oda 
1 953-ban, beos2ltása légó- . ké
oo'"bbi newin: polgári védelmi) 
tfu-zspara,nCSIIl.ok. KÖ?M?tlenül 
az ellenforradalom kirobbaná
&a előtt a pártiskolán levő 
párttiflklár helyébe lép. 

- Mi volt a nehezebb? A pá
lyaudvaron rekedt élő állato
kat gondozni, éjjel Ferencz 
Ferivel, Ferencz Sanyival meq 
a többiekkel órséqet állni, 
hogy elejét vegyük a fosztoga-

Munka és munka 

Csailmem két évtized telt el 
azóta, lehetséges-e a történ
teket néhány mondatba sűríte
ni? Mi volt 1956 és 1974 
között Darabos István legfon
tosabb feladata? Munka és 
munka, konszolidált körülmé
nyek közepette. 1959-ig a 
pártszervezet intéző bi2l0ttsá
g:á.na,k elnöke, majd a csúcs
vezetóség szervező titkára, 
1967 óta - még ma, nyugdí
jasan is! az állomás 
ala,pszerveetének ti tlkára. 

Ha}nal•ban kel ma is, mint 
eddig, gondozza a maga-épí
tette pesterzsébeti ház kert
jét; nyáron liiatalemberként 
éjszakáról éjszakára az akác
.fia alatt aludt ( csaik esőben hú
zódollt a tornácra). 

Két gyermeke van, vasuta
sok 6k is. Lánya a TáV1köz
lő Építési Főnökség személy
ooti vewtője, tiszti tanfolyam
ra készülő fia pedig a Vasúti 
Fő062ltály vil!anysrerelője. S 
az „öreg" viasutas valóban 
nyugdíjas lesz? Ali�a. Kelen
földre, miként ma, az új veze
tőség megválasmása után Is 
vissza-visszajár majd. Pester
zsébeten, az ottani pártkör7.et
ben ped,i.g várják már, hogy 
nyugdíjasként segítse az ott
hona közelében laikó idős párt
tagok munlkáját. 

Nyugdíjaskérut - de koránt
sem nyugdíjas módra. 

Földes Tamás 

Kölcsönös segítség 

A �unkaversenyben külö
nösen jó eredményeket ért el 
a „C" túr húsz tagú „Bebrits 
Lajos" szocialista brigád. A 
forgalmi irodában Orbán Já
nos és. Laczi István forgalmi 
szolgálattevókkel róluk be
szélgettünk. Orbán János, aki 
egyben a brigád vezetője is, 
a következőket mondotta: 

- Nálunk nincs éles elhatá
rolás az egyes munkakörök 
között. Akinek van egy kis 
szabad ideje, az segít a má
siknak. Előfordult már, hogy 
kereskede!mi dolgozó segített 
a rádiós kocsifellrásnál. Az 
állomás tisztaságára is ügye
lünk. 

- Jó példa az egyilttmilkö
désre az is - folytatja Laczi 
István -, hogy a touitásveze
tó az egyes oldalon fií111eli a 
belépő vonatokat, s ha a vé
géről kocsit kel! kisorozni, 
rögtön intézkedik. 

Kelebia állomás vasutasai
nak eddigi eredményei nagJ'
mértékben hozzájárulnak 
majd az éves feladatok sike
res teljesítéséhez és növelik a 
tranzitforgalom zavartalansá
gát. 

GeUén ló211!1d 
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Fo„dítsunk nagyobb goµ,dot 

a szakmu,nká.stanulók üdültetésére 
Szaks:ziervezetünik VIII. 

kangresszll:S4n:a!k határozata 
kimondta, ho-gy emelni kell az 
üd,(\lésben :rész;t vevő sz.ak
mtmklá.stan.ulók 6mllllát. Mi 
tifu,t.én.t a határozat megj·e1e
nése 6ta el-telt hárQ!ll év alatt? 
Elr:re kapott válaszlt az elnök
ség november 14-d ü1éSful a 
8zociálpoU.tikai és mwnkavé
detmi osztály jelenit'tlse a:Jap
jáln. 

Fizikai és szellemi 
harmónia 

A jelentés, utalva az 
MSZMl;' KözPQnti Bfzott,ságác 
-n,a,k. ez év márciusában a mun
�ásQ$7,tály helY7Jetére vona•tko
:z,ó határoz.a.Lára, rámutaitmrt: 
társada1mun,k és ezen belül a 
vasút étdeke é3 célja a szak
:rn,i.m;k,ásbanulókkal való fOglal
kozás során !l1eill egysz,erűen 
csak szakl!nai tudásuk, általá
nos mű�lls2igük biztosítása, 
politikai néretük és munkás
öntudatuk megalap:nása. En
nél több : egészségügyi kérdés 
ts. 

Ha tá1'63dalmunklnak ti:z.:i
ikailag és szellerníleg harmo
nikus egyéniségű 61:alrmun
kásokat akaru.nik ·nevelni, ak
kor a fia,talok munkássá vá
lásának folyamatában szak
srervezeti �eimk:nek - a 
társadalmi, Politikai és gazrla
sigi szervekkel együtt - po
li tika1 lllevelésük mellebt fizd
kai reaenerálódásukró'l. kultu
rált pihenésü.krol i6 gon.dos
kodn·unik kell. 

A jelentés elemezte a szak
munká�tanulák üdültetésének 
helyzetét, <is megállapitollta, 
hogy a szolgálati helyek szak
SZiel'"ll'ezeti szervei!llek ezzel 
kapcsolatos munkája meglehe
tősen e1Lérő kéP<lt mutatott. 
Az eltérés okai : a szakmun-

mert évekien k01.'eS:1lttiJ 1dS'llbá
za tlan volt a talllulók havataT
tom.sa a szaksze,r,vezeti tagsá
got ill etőan. 

A SZOT júnl'US 30,t tiatáro
z,atában eg}"ál'telműen rendez
te ezt a kérdést. A hartározat 
kiimond•ta. hogy a szalmmm
kástanulók a7JOk:nál a vállala
toknál. üzemekmél legyenek 
sza:kb--zerv'ezeti tagok é6 aWk
hoz a sza�ti üzemi 
szervekhez tartozzanak. ahol 
gyakorlati képzésüJc folyik. 
Ennek értet1nében sz.a,ktmwn
kástanu!óinkról - üd:ültetés 
tekintetében is - mint saját, 
teljes jogú szervezett dolgo
zóink.ró? kell g�kodm.unk. 

Szai!=rvez,e,!Ji bizottisá,ga,mk 
jelzései alapján a tanulok 
üóül tetté<,,; v�é!nye az elkö'ITet
kező é'v'ekilJoen várhatóan "nö
v>0ked.n:i fog. A növekwő igé
nyek, val.amimrt; a SZOT eló
zőel�ben rob:iett határozata új 
helY2Jet elé állitja a szatkszer
vezeti sz,,,...rv-eket, 

A sµklrnunkástamtlók üdül• 
teté5émek fejlesztése érc!k,Jre
ben a szakszervezeti bizotitsá• 
goknak a jövő évi üdültetési 
tervükben már figyelembe 
kell venni az ifjúsá.gnak ezt a 

rétegét is. Gondosan mér-legel
ni Ü:k kell a 5aját üdültetési le
hetőségeik bóvitését. Elsősor
ban azok a SZO",.álati helyek, 
amelyek saját üdülővel nem 
rendelkeznek, a jövő évtől fo
h/<J,matosan ép-ülő kenesei 
MAV iffúmunkás-üdü!ilbe 
utalhatják be ta-n.ulóikat. 

Fontos politikai feladat 
Az elnökség végeeetül meg

állapította, hogy a szalanun
kástanulók üdültetése a fejlő
dés ellenére sem k.ie!égiító, 
sokkal nagyobb felelősséggel és 

megkülönbözretett gond-dal 
kell velük fogLalkozni, maid 
a további tetmiJValéikról szólva, 
a 'kavet.kezó alapelveket szö
gezt>e le : 

- a szalmnu,nk,ás!;an,ulóklk.al 
- mánt az ifjúság egyik sa-
játos rétegével, a mu.nkáSOISlZ
tály utánpótlásával - való 
fogla1!k02>ás ,sz.aikszervezeti 
szerveÍlllk!11eik fonios pol1tikai 
feladata; 

- a sz.almnuni!tástanu1ók 
ooülteté§ét va'lamen.nyü szak
szerveiieti 6Zerv tekimtse a 
kiedivezrrnényes sza.kszer,v,ez,eúi 
üdültetés SZET'\le'l részének, és 
kiemelt fe1adaillként kez-elje ; 

- el kell é.Imi, hogy m,i;nd
azok a SZJaOOtnuniká.stanulók, 
aklilk taairulásuk és magatairtá
suk alapján all'ra érdemesek, 
háromévi tanuZmányi idejük 
a,latt legalább egy alkalommal 
kedvezményes sz,ckszervezeti 
üdüZtetésbe-n. részesüljenek; 

a szaikmunkástanuló'k 
üdültetésének jelenlegi szer
vezeti kerete1n belül fokorot
tan ooví teni kell a vállalati 
üdültetést; 

- az 1974. évi sza,kmunkás
tanuló-üdültetés arányainaik 
f€!Illltartása mellett az elköwt
kerendó években legalább 13 

-15 száza.Zékkal kell emelni a 
ta-n.ulók arányát; 

- a lred,vezményes sza,kf;zer
vezeti és vál'lalati üdülés ju
ralomi�llege a szakmun,ká...o;ta
nulók üdiültetzsénél is alapelv. 

A szakmun'lr.ástanulók kép
zésével !oglalikozó minden 
srolgilarti hely szaikszervezeti 
é5 gazda-sági vezetésének er
köla;,i köteless�e. hogy kellő 
felelőssé,gel lásson hozzá az 
alapoelvek:ben foglaltak meg
valósításához. és ezen keresz
tül járuljQn hozzá a jövő 
munkáan€'111zed:é,k,ének egész• 
ságes fejlódésáhe-z.. 

Baranyai Zoltán 
kásképzéssel foglalkozó szol- .-------------------------gálat.i helyek egymástól kü-
lönböző adottságai, a tanuló/e 
szakszervezeti hcvatartozá.sá.
na.Tc t!s.::tázatlansáQ(l .4,s nem 
'tjs mértékben.__em1.es szQlqálati 
Hel11ehen 'leile1.liet� �'tékt
beU problémák. Például a ta
nulók nem igény}tk a szak
szervezet ez !rnnvű támogatá
sát, vagy az iskolán belül kell 
megoldani az üdülbetb.t a jö
vőben ·i.s sfu. 

E:ct támasztják alá az elmúlt 
üdül>tetési évad számadatai is : 
e já.rműjavító üzemek tanu
lói/, 24,2, a vontatási fő-nök.,é
gek. 8,1. eguéb szolgálati he
lyek 7,7 százalék.át üdü1tették. 
1974-ben a tanulók 17,2 száza
léka üdült. 

Nem lehetünk 
elégedettek 

Az itt közölt néhány szám
adat a:m bironyítja, hogy a 
l\IA V-nál tanuló fiatal szak
munká.sjelöltek üdülte<+..ésének 
aránya az országos 9 száza
lél�kal ősSzehasonlítva nem 
mmi<lható rossznak. Elégedet
tek mf>.�sem lehetünk, mert az 
idézett szolgála!Ji ágak körott 
is nagy a differenciálódás, sót 
a srokágaza tokon belül is n.agy 
a szóródás. Például a jármű
javító üzemek közül a szolno
ki járműjavító 61 százaléká
val szemben a szombathelyi 
járműjavító csupán 8,2 száza
lékát üdültette a szakmunkás
tanulóknak. 

A szakmunkástanulók üdül
tetésének négy for.m.ája ala
kult ki az elmúlt években: 

- a SZOT (korábban a 
MüM) által szervezett üdülte
t-és a szakmunkásképző inté
zetei. keretei lcözött, 

- a Vasutasok Szakszerve
zete által biztosított üdültetés 
a verőcei ifjúsági táborban, 

- a vállalati (üzemi) üdül· 
tetés és véaül 

- a családi beutalóval tör
ténő üdültetés. 
újabban kialakulóban van a 
S7..akm un:kástanulók külföldd 
cs�reüdtülteté6e. anMelyre már 
találtunk jó páldákat r-i Észa
ki Já.lműjavítónál. 

MÁV Ifjúmunkás Üdülő 
Az előroelcben már utaltunk 

..:rra, hogy a 5za,kmunkásta
nuló fiatalok szervezett üdül
tetésével való fo�1alkozás 
szakszervezeti a lapszerveink 
r�éről nem volt egységes, 

Napirenden a munka.fegyelell] 

"és a társadalmi tulajdon védelme 

A tanácskozá8 részvevőinek egy' csoporlja a debreceni igazga
tóságon, 

A debreceni igazgatóságon 
október 24-én munkafegyelmi 
és társadalmi tulajdonvédelmi
éi-tekezletet tartottak. Ennek 
aktualitását növelte az őszi 
csúcsforgalom, ami egyre na
gyobb feladatok.a t ró a vas
utasokra. A fegyelem megszi
lárdítása és a tárSadalmi tu
lajdon megóvása ezént különö
sen fontos. 

A tanácskozáson részt vet
tek a szolgálati főnökök, vala
rnínt a munkafegyelmi, kárté
rítési és a tárSadalrni tulajdon 
védelmével foglalkozó ügyin
tézők. Ott voltak az értekezle
ten a Hajdú-Bihar és a Sza-

bolcs-Szatmár megyei rendőr
f&kapitányságok képviselői ;,;, 

A vitaindító előadást dr. 
Hercegh Pál, az igazgatóság 
igazgatási és jogi osztályának 
csoportveretője tartotta. Fel
szólalt a tanácskozáson Matol
csai István repdőr alezredes, a 
Hajdú-Bihar hlegyei renclőrfő
kapitányság társadalmi tulaj
donvédelmi osztályának a ve
zetője is. Pozitívan értékelte 
az igazgatóság és a hatósági 
szervek kapcsolatát és felhív
ta a figyelmet az alkoholiz
mus elleni küzdelemre, vala
mint az eddiginél hatékonyabb 
ellenőrz.ésre. 

Köszönet az önzetlen 
és gyors segítségért 

Mint arról la.punk november 16-i számában beszámol
�u� olvasóinknak, a miskolci járműjavító üzem dolgozói ;,7. 
osz:t árvíz idején önzetlenül siettek a vesziélyez:tetett Pamut
fonóipari Válllalat Miskolci Gyáráoolk segítségére. A napokban 
a gyár iga2igatója és a társadalmi srervek vezetői az aláb
bi köszönő levelet küldték a járműjavító üzem igazga,tójának : 

.,Köszönetet mondunk a járműjavító üzem párt-, szak
szervezeti és KISZ-bizattságának, valamint önnek, azért a 
felmérhetetlen segítségért, amit árvízsújtotta gyárunknak 
nyújtotta,k. A legsü,•gősebb feladat a pamut-alapanyag el
száHitása volt. Az Önöktől kapott targoncák segítségével si
kerii.!t az alapanyagot megmenteni. és az árvíz után a terme• 
lés megindulhatott. Önzetlen és gyors segítségükkel az érté
kes alapanyag biztonságba került, és a g"árat ezzel 111.tqy 
veszteségtől óvták meg. Külön. is köszönjük, hogy a víztele
nítéshez szivattyúkat is kölcséhi.adtak." 

KOMMU N I STA VA S Á R N A P  C E G L É D E N  

Hétfőn reggel két inunkásvonat 
tisztán indult Budapestre 

A 'l'Ölllkök egymáshoz ütőd
ve, tompa kongással estek a 
raikodótérre, arni,kor a daru 
acélll.'Ötelánek srorít:ásiból ki
szabadultak. 

- Kőtötzd a következőt! lgy 
nem érü-n.k délre se Abonyba! 
- k!i.áltobt fel a kezelő a va
gon '1letején álló 5ÍSapik,ás,nak. 

A másik v-J.gá.nyra ki�lli tott 
srere1v-ény utolsó kocsiját is 
ünítúk, rcg;gel hétikor é,:,kezett 
a letlfil''el .hailliszt a ceglédi 
tan.g3!l.ldaságn.ak, s máris vi
szil)t. 

Vasámacp van, délelőtt 10 
6,ra. 
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A ceglédii áillorná,s,on mun
kasz.Üineti inapon is dolgoZiÍJk a 
Voláin, a helyü. válLala.tok kö
zül legtöbb már kirakrta a teg
nap reggel óta folyamatosan 
él'kezó árut. 54 kocsiból 22-t 
ürített a Volá-n., de a MON
NINPEX is rákapcsolt. A Ceg
lédi Építőipari Vállalatnak 
nyolc, az ÁFÉSZ--nak bútoITal 
rakott kettő, mLg a Húsipari 
Vállala.tn.ak egy „sós" vagon
ja jött. November 23-tól va
sárn.a p dJé! 4t mi.n:dössze :nyolc 
kocs; marorlt kirakaUan. 

A pályaudvar köd mte 

A KISZ-fiatalok munkája nyomán ,,megtisztulnak" a vonatok. 
(Koppány György felvételei) 

csendjébe jókedivú, nóbázó tik a oeugratot;t flé:rfi.ak, s ő 
hangok verurülnek. A kitérőbe nevetve gyorsan. otbhagy min-
állított 1:ét sze m.élyvonatot l.l)et. 
takarítják, mos.sál, az állomás Gönczöl Pál forgalmi sw1-
KISZ-fiataljai és szociaLiSta gálattevó, Szilágyi István ikobrigádjai. Ok kommunista va- csirendező, Kovács Sándor ilrosárnapot oo.rtanak. Reggel hét- csimester . . . sorban bemutat
tól délután kettói-g 22 kocsit koznak. Csak szemükön látNsztítottak me<:i kívül-belül. A rak a :fáradtság, � éjszaka Budapest és Cegléd között 
já!ró mu!llkássrerelvénv holnap sz.olgálatbaill voltak, s haza 
rM,«el fényesre mosottan vá:rja sem mentek, egyszerre idejöt• 
a2 ingázókaL tek, hogy csatlakozz.anaJ< a 

- Micsinai Katalin, keres- fiatalokhoz, A három brigád
nek, melyikben vagy? - sza- dal ötvenre nőfit a vasá.m,a,pi 
lad vélgig swLgálatkészen a taikaritók száma. 
vonat mellett egy fiatalember, - Otthon nem veszel, a ke-akit mei;kér'tün.k, hogy kerít-
se elő az állomás KISZ�ti,t,ká- zembe felmosóronm,ot. asz
rát. szonymunfca, azért nem esik 

- Mert nincs is :rajta 
évődnek vele a többiek. 

Aztán fel kell másznunk a 
kocsijul<,ba, óe csak az ajtó
ból en,ged.nek bené!Zlni az utas
térbe, nehogy ö.sszejárjuk a 
trissen mooott padlót. 

- Ez igen, akátr újkorában! 
- Na, fiúk, kétszeres a di-

cséret, ha nő mondja! 
- Kár, hogy a végére jött, 

szüok:ségün.k lett vol.na egy víz,,. 
hordóra. 

Elváltum.k tőlük, sokáig = 

töpren,gtem, mi,kor éreztem 
ezt a lelkes hangulatot. Talán 
a „fényes szelek" idején, ami
lror parkot épíllettünk egy le
bombázott saroképület hel�,án, 
s m�g szürkületkor sem akair-� 
tuk abbahagyllli a munikát. 

Horváth Aniia. 

C6inoo bam.a lány ugri.k le le a gyúra az ujjamról, ha ezt 
az egyik Jroasi. lépcsőjéről, le- is megpróbálom - mondja 
húzza kezérö� a gurnikeszty1lt, Szilágyi István. 
hi�e�J<. �;igyott:lk az ujjai, ___________ ...;.. ___ .;e.. ________ _ ahogy kezet fogunk. 

- Vegyszeres hideg vízzel 
mossuk a kocsikat - mondja. 
- Sok időbe telne a melegí
tés. na meg nem is győznénk. 
Eg-u kisbalatonnyi vizet ráö-n.
tözün!c, mire megtisztul e 
szerql1,•én11 minden sarka. 

Húsz fiatal serénykedil< az 
egrik kocsisoron. Mackósan 
felöltözött lányok, a fiúk ke
z�ben is v,izes rongy, törlil,, 
dörnsöli.k a falakat, az ülése
ket. ÉMnlt, té,g.lapiros színű a 
p.vc-padló. friss zöld a műbőr
huzat, kifehéredett a mel1l11ye
zet is. 

- Mit vesznek a tisztításért 
ka!)Ott kere;;etükből? 

- Lesz vagy öt-hatezer fo
rint, mert a velünk dolgozó 
három szocialista brigád - a 
Béke, a Dózsa és a Tömör-
kény - is nekünk adja a bé
rát. Szeretnénk a bejáró fia
talok kltih ;át berendezni 

- Men,e van!l1ak a brigá
dok? 

- A Tömörkényi éppen itt 
lesz mellettünk. Hahó! Gön
czöl elvtársi - kiált a kocsi 
belsejébe. Bentről élénk be
szélgetés, vödörcsöröm pölé.s 
szűrődik ki, de nem akarnak 
és-z.revenni benmüniket. vagy 
nem hallják. 

Kati cselhez folyamod.iik. 
- Hé, mindenki jöjjön ki 

egy kupica pálinkára! - Er
re tolongva megjelennzk az 
aj tóban. 

- No, m.egá!l_i. te lány, ezt 
még visszakapod! - fenyege-

Aranykoszorú 

diplomával 

A mislwlci jármü.jai:itá 
férfikórusa november 9-én, 
Szolnokon, a város felszaba
dulásának 30. évfordulója 
tiszteletére rendezett országos 
minősítő kórushangversenyen 
a zsüritól aranykoszorús qi.p
lomát kapott. Komo-r6dy Pé
terné Engí Zsuzsa vezényleté
vel nagy sikerrel szerepeltek 
november 16-án is - a leg
jobb kórusok hangversenyén 
- a miskolci sportcsarnok
ban. 

JÓZSEFVÁROSBAN 

iavult a.z egés.zségügyi ellátás 

Józsefvárosban - a néhány utas dolgozókn.ak a Iogszuva
éve korszerűsített orvosi ren- sodás megelőzéséről és annak 
delő segítségével - sokat ja- veszélyeiről. A felvilágosító 
vult az egészségügyi ellát.ás. munkába a Vöröskereszt-5rer
Nagy gondot fordítanak a be- vezet is bekapcsolódott. Ellen
tegségek megelözésáre is. Dr. őrzik a szolgálati helyek tisz
Shorle Dániel fogorvos például taságát és rés,it vesznek a 
- a fogászati hónap kereté- .,,Szép, virágos Budapestért" 
ben - előadást tartott a vas- mozgalomban. 

Szeged állomáson 

Megélénkült az újítási kedv 
Pár évvel ezelőtt hiába ér

deklődtünk volna Szegeden az 
újftók tevékenységéről. Leg
feljebb azt fogalmazta volna 
kerek monda tokba az újítási 
felelős, hogy elment a dolgo
zók kedve, hosszú az idő az 
újítás benyújtásától az elfoga
dásig, nem érdemes manap
ság újítani. Az elmúlt évtől 

tottak. Megszervezték az újí
tási tanácsadást és a legered
ményesebb újítóknak célpré
miumot is kilátásba helyeztek. 

A benyújtott újítási javasla
tok - a beveretés után biz
tonságosabbá teszik a munka
gépeket, könnyítik a munkát. 

K. L. 

viszont gyökeresen megválto- ,------------
zott a helyzet. Ismét élénkült 
az újítási kedv! Hogy miért? 
Erre a kérdésre az szb újítási 
felelőse és az újítási előadó 
ma már pontos válasz-t tud 
adni. 

Mindkettőjüket - ilyen a 
véletlen - Tóth Lajosnak hív_ 
ják. Közülük a 37 éves újítá
si felelős az idősebb; őt Tóth 
Lajos I-nek, az újítási előadót 
pedig Tóth Lajos II-nek ne
vezik. 

A két Tóth elhatározta. hogy 
ismét kedvet csinál az újítá
sokhoz. Felkeresték a műhely
bizottságokat, előadásokat tar
tottak, újítási kiállítást ren
deztek és biztatták a dolgozó
kat, hogy érdemes újítani. 
űgybuzga!muknak meglett az 
eredménye: az elmúlt évben 
a benyújtott újítások közül 78-

at elfogadtak és 68-at bevezet
tek. 

Ebben az esztendőben az 
újítási bizottság megszervezte 
és megrendezte az állandó újí
tlisi kiállítást az állomás kul
túrvárótermében, szeptember
ben pedig újítási hónapot tar• 

Lakásból 

orvos i  rendelő 
Elkészült a szobi vasutasol

új orvosi rendelője. November 
18-án Balassa István, a buda
pesti igazgatóság helyettes \·e
zetője adta át az újjáépített 
szociális létesítményt a nagy
község vasutasainak. Ezzel ré
gi vágya teljesült Szob állo
más dolgozóinak. Korábban 
ugyanis egyetlen helyiségből 
állt az orvosi rendelő.. A most 
átadott, mintegy 150 ezer fo
rintos költséggel átépített 
egészségü.qyi léesítmény céljá
ra • az állomásfőnöki lakást 
alakították át. így lehetőség 
nyílt arra, hogy üzem- és. fog
orvosi rendelő is helyet kap
jon, amely munkanapokon áll 
a betegek rendelkezésére. 

Az orvosl rendelő helyisé
geinek átalakítási, tatarozási 
munkálatait a váci pft. dolgo
zói végzet.ék el határidő előtt. 
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A magyar saitó napia 

A 
Vörös újság 56- születrise napján, a magyar sajtó 
napja alkalmából a múltra emlékezünk. Arra az 

újságra, amely tö1·ténelmet csinált. • • Otv-mhat �vvel ezelőtt, 1918. december 1-en vasarnap 
délelőtt tartotta első nyilvános gyűlését a Kommunisták 
Magyarországi Párt;a. Ezen Kun Béla felolvasta a párt 
programját, ma;d el;11ontlta miért_ van szükség egy , ú; 
t(pusú forradaPmi partra. Megemhtette az Oroszorszag
ban ;égbement bolsevik forradalmat, amelyben sok 
magyar internacionalista példamutatóan vett részt. 

Kun Béla végül bejelentette, hogy pár napon belül 
meg;elenik a párt meg nem alkuvó, forradalmi sajtó
orgánuma, a Vörös Ujság. Ezután ismertette a lap 
munkatársainak és a kiadóhivatal vezetőjének nevét. 

A Vörös Újság első száma 1918. december 7-én je
lent meg ötezer példányban. Fél óra leforgása alatt 
kellett széthordani a példányokat, mert a rendőrségi 
elkobzás veszélye fenyegetett. Az őszirózsás forradalom 
ugyan kikiáltotta a sajtószabadságot, ez azonban csak 
formálisan létezett. 

Mi tette vonzóvá a Vörös U;ságot a párt és a dol
gozó tömegek szemében? Mindenekelőtt az, hogy ez a 
lap volt az első Magyarországon, amely teljesen meg
szabadult a tőke befolyásától és a cenzúrától. Hangja 
;megegyezett a forradalom továbbfejlesztését követelő 
tömegek véleményével. A lap biiszkén hirdette kom
munista mivoltát, kézről kézre ;árt. Kollektív szerve
zőként toborzott sok tagot és új híveket a párt részére. 

A párt növekedésével gyarapodott az ú;ság olvasótá
bora. Februárra. már 40 ezerre emelkedett a példány
szám, végül pedig 350 ezer példányban jelent meg. 

* 

A magyar sajtó napja alkalmából köszöntjük levele-
zőinket, tudósitóinka.t, lapunk külső munkatársait, akik 
szolgálati elfoglaltságuk mellett is rendszeresen szaki
tanak időt arra, hogy írásaikkal segítsék a Magyar Vas- . 
utas szerkesztőségének munkáját. Köszöntjük lapter
jesztőinket is, akik a szolgála.ti helyeken azon fáradoz
nak, hogy la.punk mielőbb eljusson az olvasókhoz. 

Szerkesztőségünk nagyra értékeli a társadalmi akti• 
visták munkáját. s továbbra is számít segítségükre. 

MAGYAR VASUTAS 

Rákosrendező állomáson 

Takarítási akció 

társadalmi munkában 

Rákosrendező állomás tP.D

cialista brigádjai augusztus
ban és októberben Ö6S/Lesen 
hat napig, társa-<Wlmi munká
ban, nagytakarítást véoeztek a 
vlÍ/1án11ok között és a tolatási 
útvonalakon. Augusztusban 72 
dolgozó 288 órás társadalmi 
mu.nkáva,l öt nyitobt kocsH 
rakott meg hulladé:kka,L Az 
októberben szel"Vezett talkarí
tási aikdóba.n pedi:� tizenné;zy 
bdgád 91 tagja vett rés:,,t és 
össze.sen 318 órát doLgozta·k. 

A takarításban élen járt a 
Lévai Imre vezette hét,tagú if
júsági 'brigád. Az irányvágá
nyok köz.ül húsz mázsa szenet 
gyűj1ötitek össze, ami•t va,gon
ba rakva az egyiik angyalföldi 
elágazás őrhely,ére szállította,k. 
Ez a szénmennyiséa az őrhely 
há.romhónapi tüzelós.zükségle-

tét elégíti ki. A bru;gádok még 
újabb háromnapos nagyt.a:ka
rítási akciót terveznek. mert 
eddig nem sLkerült min-den 
irányvágányt megtisztitaon..i. 

A nagyarányú létszámhiány 
ellenére, szeptemberben ered
mé:nyes volt az állomás for
galmi teljesítménye is. A vo
natok terhelési határának ki
használását 108,55, a kocsiki
futást 110,65, a kocsitartózlw
cLást pedig 93 százalékra telje
sítették. A turok munikaverse
:nyábem a II�s tur áll az első 
helyen. Kedveroen a,la-'kult a 
sz-emély,i és a táligYli baleseti 
sta11iszUka is. A megelózésben 
fonto·s feladaitot vállal,t Sutyor 
László mu;n,k,avédelrni ügyin
téző és az állomás 43 ÖI1Jkém.
tes munJkavédelmi őre. 

Végh Gyula 

Népgazdasági érdek is 

Balesetmegelőzési ankét 
a debreceni csomóponton 

Debrecenben, a vasúti cso
mópon thoz tartozó szolgálati 
helyek több mint nyolcvan ve
zetöje részvételével a közel
múltban balesetmegelőzési an
kétot rendeztek. :f:rtékelték 
többek között a debreceni 
igazgatóság baleseti helyzetét 
és meghatározták a legfonto
sabb feladatokat is. 

A tanácskozás előadója Me-

gyerí István, az iga;,gatóság 
vasútüzem-biztonsági osztályá
nak vezetője megnyitójában 
elmondotta, hogy a megnöve
kedett szállítási feladatok nagy 
t1rőpróbát jelentenek az igaz
gatósághoz tartozó szolgálati 
helyek valamennyi dolgozója 
számára. Nehezíti a munkát a 
létszámhiány is. A gondok el
lenére azonban a szállítási 
eredmények elismerésre mél

-------------r tóak. A dolgozók többsége a 

M I T Í R N A K  R Ó L U N K ? 
szolgálati kötelességét is meg
haladó áldozatvállalással se
gíti a tervek teljesítését. Ez
zel párhuzamosan sajnos nö
vekedett a balesetek száma. 

Fellendült az újítómozgalom • Somogyban szervezetten 

rakodnak • 30 év 30 óra • Kevesebben is többet 

A vasutasok példaadó helyt
állásáról, a k�si mun
kaversenyben elért eredmé.. 
n)·ekről szólnak az alábbi írá
sok, amelyeket a megyei újsá
gok MAV-ról készült híradá
saiból válogattunk. 

Délmagyarország 

,.A 'kongresszusi munkaver
seny lendülete magával ra
gadta az újítókat is. A szegedi 
igazgatóság területén az év 
első felében 382 újítás! javas
latot nyújtottak be, 172-t már 
el ís fogadtak, 103-at be1,ezet
tek és 25-öt kísérletre adtak 
át. A vasutasok újító.kedve 
több mint négymillió forint 
megtakarítást jelentett az 
igazgatóságnak, kétszeresét a 
tavalyinak. A jelentős gazda
sági értéknek megfelelően 160 
ezer forintot fizettek ki újítási 
díjként. 

Az újítók elismerésének 
számtalan más formáját is al
kalmazzák. A kezdeményezk
sek között élenjárók különbö
ző kitüntetésekben részesültek: 
ketten érdemes vasutasok, egy 
újító kapott miniszteri, kettő 
pedig vezerigazgatói dicséretet, 
tizenhárman kiváló dolgozó cí
met érdemeltek ki javaslataik-

tizenöt állomáson. Hat óra 
alatt -rak.nak J}i,eg egy irányvo
na.tot.'' 

Petőfi Népe 

A MA V kecskeméti pálya
fenntartási főnökség dolgozói 
szabad szombaton kommun,ista 
műszakot szerveztek. Mester 
János, a pártalapszervezet tit
kára a következőket mondotta 
a megyei lap munkatársának : 

,.Dolgozóink elhatározták, 
hogy a 30 év 30 óra társadalmi 
munka keretében elvégzik egy 
48 méter hosszú sínmező ki
alakítását - mondta a párt.. 
titkár. - Reggel hét órakor 
kezdünk a munkához, s dél
után 4 óráig be kell fejeznünk, 
addig van ugyanis vágányzár. 
Itt van mindenki, aki ma sza
bad szombatos lenne, a mű
vezetőtől a gépírónői.g, össze. 
sen ötvenketten. Nem keve
sebb, mint 84 köhméter zúzott 
követ kell bedolgozni, s ugyan
ennyi salakot kell kiemelnünk. 

Nem ez az első kommunista 
swmbat a főnökségnél. A III
as számú pályamesteri szakasz 

Komaf'01J szocialista brigádja 
a közelmúltban e pály'aszákasz 
00--37-es szelvényében hason
ló munkát végzett, mintegy 60 
ezer forint értékben." 

Vas Népe 

,.A kongresszusi munkaver
senyben a celldömölki csomó
ponton az állomás, s a vonta. 
tási főnökség 'brigádjai vállal
ta,k töl>bletmunkát. 

Az árumozgatási tervet pél
dául az állomás dolgozói ed
dig már hatezer tonnával túl
teljesít.ették. Pedig jóval ke
vesebben dolgoznak, mint 
ahány emberre szükségük len
ne. Kiemelkedő munkát vég
zett Varga József állomásirá
nyító szocialista brigádja. Je
lentősen csökkentették a ko
csiállásidőt, s 103 százalékra 
növelték a tehervagonok ki
használását. 

A vontatási főnökség kocsi
javító részlegének mun,kásai 
84 ezer forint. értékű többlet
munkával enyhítettek a va
gonihiányon, A mozdonyjaví
tóknak még arra is futotta 
erejükből, hogy besegítsenek a 
szombathelyiek munkájába." 

összeá llí torta: 
Hegedűs Ferenc 

Ebben az évben 1973 azonos 
időszakához viszonyítva 3,1 
százalékkal emelkedett az üze
mi balesetelc, 4,1 százalékkal 
pedig a kie,eii munkanapok 
száma. Me9növekedtek_ a tár
!nli" bcllesetek is. Az e'bből szár
mazó kár 3,3 mi!Zió forinttal 
több, mint 1913-ban. Ezek a 
számok arra figyelmeztetnek, 
hogy a jövőben a munka so
rán szigorúbban kell ellenőriz
ni az utasításban előírtak vég
rehajtását, különösen a tolató, 
a váltókezelő és a vál tóőri 
munkakörökben. Nagyobb 
gondot kell fordítani a műsza
ki hibák kijavítására. Az elő
adó szólt azokról a szolgálati 
!lelyekról is, ahol az elmúlt 
időszakban elhanyagolták a 
balesetmegelőzési munkát, és 
ennek súlyos következményei 
lettek. 

Az ankéton részt vett cso
móponti párt, szakszervezet és 
KISZ-szervezet képyiselői be
számoltak arról, hogy a jövő
ben a balesetek meglőzéséhez 
hogyan tudnak hozzájárulni 
és milyen segítséget adnak a 
munkavédelmi őrök munkájá
hoz. A balesetek számának 
csökkentése csak közös ei(yütt
működéssel lehet eredményes. 
Ez pedig év vége előtt, az 
őszi csúcsfor!(alomban nem
csak vasúti, hanem népgazda
sági érdek is. 

Czeglédi Sándor 
kal." ,-----------------------------------------

Somogyi Néplap 

,,Régi igaz.ság, hogy a vago
nol, kiállítása, megfeleló ki
használása n= a MA V belső 
ügye, mert több az egyszerű 
menetrenru vagy vezénylési 
problémánál. A megérkezö
áruszállítmányt a vállalatok
nak azonnal és jól szervezet
ten kellene kirakni, hogy 
csökkenjen a kocsiforduló idő, 
vagyis a vagon minél hama
rabb újra útra kelhessen. A 
megyében eddig is láttunk 
néhány jó példát. Példamu-
tatóan szervezik meg az 
áruk ki- és berakását 
a Gyékényesi Kavicsbá-
nya Vállalatnál, mert folya
matosan - munkaszünetes na• 
pokon is - rakodnak. Jól 
szervezetten végzik a munkát 
a Nagyatádi Konzervgyárban, 
a Volán 13. sz. Vállalatának 
kaposvári és marcali rakodó· 
helyein is. Kiemelkedően szer-

. vezte meg a szállitást a Ka
posvári Cukorgyár, mégpedig 

HA ELJÖN AZ IDÓ, 

lesz kinek átadni a „stafétabotot" 
Hódmezővásárhelyen a Nép

kert állomás forgalmi irodájá
ban dolgozik Kispál Antal. 
1935-ben pályamunkásként ke
rült a MAV-hoz, így már har
minckilenc éve szolgál a vas
útnál. A hosszú szolgálati idő
ből is kitűnik, hogy már nem 
se>k lehet hátra a tényleges 
vasutas életből. 

- Február harmadikán tel
jesítek utoljára szolgálatot -
mondja. - Eljárt az idő, s ha 
most vissza kellene emlékez
nem, magamról annyit mond
hatok: a pártnak 1945 óta va
gyo1c tagja, de már a háború 
előtt is részt vettem a kom• 
munisták illegális mozgalmá
ban. Ez a múlt erőt adott ah
hoz, hogy tizenkilenc éven át, 
mint szakszervezeti bizalmi 
képviseljem a dolgozók érde-

keit. Az idén helyemet egy 
fiatalabb munkatársam vette 
át. Ez egyéhként törvénysze
rű, ha mi leköszönünk, ők ta
nuljanak bele mindabba, ami 
egy egész életre utat mutat
hat. Van a forgalmi irodán 
hét tanítványom, akik már be
osztottként dolgoznak mellet
tem. 

A telefon percenként berreg. 
A vonal tulsó végéről vonat 
érkezését jelentik. A tapasz
talt forgalmista fürgén felpat
t:,n, kimegy és fogadja a sze
relvényt, majd jelent a kö
vetkező állomásnak. 

- Ha eljön a nyugdíjazás 
Ideje, otthon mivel foglalko
zik? 

- A feleségemnek segítek, 
mert ő is sokat dolgozik a vaj
háti állami gazda$ág kettes 

számú boltjában, mint üzlet
vezető. Esténként a házi mun
ka mellett a televízió, a könyv 
és az újságolvasás lesz majd a 
programunk. Nappal pedig bő
ven akad tennivaló a ház kö
tiil is. Kopácson, ahol lakunk, 
van egy kis „háztáji" kertünk. 
Valóságos kis paradicsomot 
varázsoltam a házunk köré. 
Harminchat gyümölcsfám te
rem és ennek s gyerekek 
örülnek a legjobban. Tulaj
donképpen értük, s nekik csi
nálom. Két fiam és egy lá
nyom van. Régen kiröpültek 
mái- a fészekből. Hogy nagy
papa vagyok az természetes és 
higgye el büszkén mondom ki, 
öt unokám teszi még boldo
gabbá hétköznapjaimat. 

Szente Erika 

Tejbár a debreceni pályaudvaron 

Az Utasellátó Vállalat debreceni igazgatósága a pá.tyaudvar 
belső terében tejbá-ri nyttott. A bárszékek és az. asztalok_ mel
lett fogyasztható tejtermékek, iWok, ételek, mar az elso na
pokban nagy sikert arat4ak. Nemcsak_ a �enn.ek�. �e. a fel
nőttek is szívesen fogyasztjá.k az egeszseges es iáplalo tejes 

ételeket és italokat. 

Gasztronómiai verseny Lipcsében 

Az Utasellátó nyerte a csapatverseny második díját 

Az európai szocialista or
szágok háló- és étkezőkocsi
társaságainak II. Nemzetközi 
Gasztronómiai Vetélkedőjét a 
MITROPA, az Utasellátó társ
vállalata Lipcsében rendezte 
meg, A vetélkedő színhelye a 
lipcsei főpályaudvar éttermi 
kombinátja volt. A versenyen 
a házigazdákon kívül részt 
vettek az U�asellátó, a cseh
szlovák, a lengyel és a szov
jet társvállalatok csapatai is. 

Szakácsok, cukrászok és fel
szolgálók vetélkedtek egymás
sal a kupákért és a kategória
díjakért. A zsüri elnöki tisz
tét Ernst Faseth, az Osztrák 
Szakácsszövetség elnöke látta 
el. Venesz József, a Magyar 

Szakács és Cukrász Szövetség 
elnöke a cukrászok zsüriel• 
nöke volt. 

Az Utasellátó versenyzői ki
tűnően szerepeltek. Elnyerték 
a csapatverseny II .  díját, egy 
értékes kupát, melyet Mészá
ros József csapatkapitány vett 
át a díjkiosztó gálaesten. Ezen
kívül Matyó Istvánné és .l(al
tenecku József szakácsok há
rom I. díjat, Hoffmann La
josné cukrász egy I. és két 
II. díjat ifj. Gyu.ricza László 
és Szabó Miklós felszolgálók 
egy II. díjat nyertek. Az érté
kes díjakat a MITROPA ve
zérigazgatója, Alfred Kr/ige1' 
adta át a versenyzőknek. 

K. F. 

EGY VASUTAS MEGJEGYZÉSE : 

1Vemcsak piszkosak, műszakllaf is 

ell111nyafolt11k a vasúti kocsik 
Nagyon meglepett a lap július 19-i számában megjelent 

„Meddtg kell még a piszkos vonatokon utazni" című cikk. Azt 
hiszem, ez az a kérdés, amit a leggyakrabban tesznek fel min
den vasutas dolgozócnak, akár van hozzá közvetlen köze, akár 
nincs. Sajnos, az utasoknak igazuk van. Még akkor is, ha en
nek sok esetben éppen ők az okozói. De ne felejtsük el, hogy 
szerencsére kevesebben vannak az okozók, mint a rendszere
tők. Ezt tükrözi az is, hogy a cikk éppen a vasutas dolgozók 
lapjában jelent meg, ami azt mutatja, hogy isme-rjük a problé
mát és merünk róla nyíltan, bátran beszélni'. 

A piszoknál azonban talán még megdöbbentőbb a kocsik 
műszaki állapota. Vonalainkon néha olyan expresszvonatok 
közlekednek, melyek nemcsak sebességükben nem képviselik 
ezt a színvonalat - ez lehet néha objektív ok is, például vá
gánycsere -, de műszaki színvonaluk is alatta marad az ex
presszvonat nívójának. Legutóbb például a Budapest-Nyír• 
egyháza között közlekedő Tokaj expresszen utaztam, olyan ko
csiban, amelynek egyik mosdójában nem volt víz - még az 
öblítéshez sem -, a másik mosdóban pedig bokáig állt a víz, 
mert a tartályból sűrűn csöpögött. Meg is jegyezte az egyik 
utas, hogy ez igazán első osztályú kocsi, mert nemcsak mosdó, 
de még zuhany is van benne. 

Egy másik eset. A Mecsek expressz mosdójának lógó zár
ját javították meg úgy, hogy egy hosszú, rozsdás csavart tettek 
bele, amely az ajtó 'becsukásakor csúnyán elvágta az ujjamat. 
Lehet, hogy a javítást végző dolgozónak nem volt megfelelő 
csavarja, de attól félek, hogy lelkiismerete sem. A csavart 
ugyan ott, helyben megfordítottam, de úgy gondolom, nem ez 
a megoldás. 

Nem az a célom, hogy újabb hibákat soroljak fel az ismer• 
tek mellé, hanem segíteni is szeretnék. Emlékszem, hogy a 
Déli-pályaudvar KISZ-szervezete egy karácsonyi csúcsforga
lom előtt kocsitakarítást vállalt társadalmi munkában. Magam 
ugyan már nem vagyok KISZ-korú, de szívesen vállalok évi 61 
óra társadalmi munkát a lakásomhoz legközelebb eső Déli-pá• 
lya.udvaron, a kocsik javításánál. Ezt olyan időpontban, ami• 
kor a legnagyobb szükség van rá. 

Kérem a szerkesztőséget, hogy amennyiben felajánlásomat 
helyesnek tartják, úgy a lapban szíveskedjenek ennek helyt 
adni, biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül lesz még, aki 
hasonló munkára vállalkozik, a hozzá legközelebb eső pálya
udvaron. 

Rajz Andor, 
mérnök tanácsos 
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Az érmeket nem adják könnyen Tömegsportverseny 

150 résztvevővel 

Jubi lá ló, öntevékeny 

A Törekvés Művelődési Központban tartja 

halettpróbáját a Regőczy-Sallay páros 

A vasutas-szakszervezet sze
gedi területi bizottsága no
vember 7-e alkalmából há
rom sportágbai:i - asztalite-

Balettpróba a Törekvés MG

Yelc5dési Központban. Regőczy 
Krisztina és Sallay András 
jégtáncosok ritmikus mozgá
sa, precízen komponált gya
korlata lenyűgözi a látoga
tót. Mammusitsné Pauks Már
ta edző is feszülten figyel és 
néha instrukciót ad. Segít, 
magyaráz. A szünetben Re
g,f';�:zy Krisztinával beszélge
tünk. 

- A számos hazai és nem
zetközi sil,er után legutóbb 
Londonban a dobogó második 
fokára állhattak. Mi!Yen érzés 
·volt? 

- Nagyon kellemes. De ezt 
a; sikert is nehéz munka, gon
dol felkészülés előzte meg, 
mert nem adják könnyen az 
érmeket. Naponta 5-6 órát 
l(Yakorolunk. Hetenként két
szer, éjszaka 10-12 óra kö
zött is dolgozunk. 

- A fizikai erőnlétre, a jó 
·kondícióra ebben a sportág
ban is szükség van . . •  

--.., nisz, kispályás labdarúgás és 
• teke - rendezte meg idei 
, utolsó versenyét. A tömeg
.;� sportprogram keretében Sze-

i i�.:" --�;,;0,-�� . .-..,;)N :«-; 

Regőczy Krisztina és 
András 

ra is szükség van. Ezért a na
pi programban sokszor szere
pel a torna, a balett, az úszá.s 
és a futás is. 

A beszélgetésre nincs több 
Idő. Elbúcsúzom Regőczy 
Krisztinától. Partnerével is

geden lebonyolított versenye
ken százötvenen vettek részt. 

Eredmények : Asztalitenisz 
egyéniben : 1. Kovács Sándor 
(MAV Igazgatóság), 2. Rad
nai Ferenc (Szeged-Rendezó 
Osztószertár-főnökség), 3. 
Tóth Dezső (Pályafenntartási 
Főnökség), 4. Jármai András 
(Szeged-Rókusi Gépállomás). 
Kispályás labdarúgásban :  1 .  
Szeged állomás 5 pont, 2. 
Vontatási Főnökség 4 pont, 3. 
Szee;ed-Tisza TBE:F 3 pont, 
4. MAV Igazgatóság O pont. 
Teke csapatban : 1. Szeged
Rókusi Gépállomás I. 2. 
TBE:F, 3. MAV Igazgatóság, 
4. Vontatási Főnökség KV. I. 

művészeti 
A szegedi Petőfi Sándor 

Művelődési Ház művé�eti cso
portjai megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából a terü
leti birotlsc-\g a körelmú1Jtban 
jubileumi ünnepséget rende
zett. 

Szabó Zoltánné, a művelődé
si ház igazgatója köszöntötte a 
művészeti csopor1.Gkat, majd 
Acsai Mihály, a területi bi
zottság titkára mondott ünnepi 
beszédet. Méltabta a munkás-

Emléklap 

Budapest-Nyugati csomó-
pont kilenctagú „Tyereskova" 
szocialista brigádja a béke
mozgalomban eddig végz,ett 
eredményes munkájáért a kö
zelmú'..tban emléklapot kapott 
az Országos Béketanácstól. A 
brigád rendszeresen részt vesz 
a VI. kerületi Hazafias Nép
front progi-amjainak a szerve
zésében és azok megvalósítá
sában is. 

Októberben kedves vendé
get fogadott a nyugati csomó
pol1lt. Egy chilei asszony, alti a 
fasiszta terror elől menekült 
hazánkba, találk=tt a cso
mópont negyven vasutas dol
gozójával, köi;tük a „Tyeres
kova" brigád tagjaival is. 

Nagy élményt jelentett a bri
gádnak még. hogy néhány he
te vendége lehetett a szovjet 
nőtanács képviseletében ha
zánkban tartózkodó V. Tye
reskovánalc. 

- laen. Londonban véldá
..,z a szállásunk 20 kilométer
re volt a pályától. Ezt az utat 
rendszerint kerékpárral tettük 
meg. A napi edzéshez ez is 
hozzá tartozott. A kötelező 
táncokat és a ltür koreográfiá
ját csak sok-sok ismétléssel, 
állandó gyakorlással lehet hi
bátlanul kivitelezni. Ehhez pe
dig többek között jó kondíció-

mét a színpad közepére megy. 1-------------...J ------------
Folytatódik az edzés . . •  

Balogh Lajos Vasúttörténeti érdekességek 
a miskolci Hermann Ottó Múzeumban 

Sportversenyek 

a kongresszus tiszteletére 

A Keleti pályaudvar KISZ
szervezete a MHSZ-szel és a 
sportkörrel közösen elhatároz
ta, hogy a XI. kongresszus 
tis'Ltelerere az év végén Hű
vösvöl.gyben járórversenyt, az 
ifjúsági klubban pedm a;sztali
tenisz-bajnoleságot rendeznek. 
A fémöks{,gek •közötti felszaba-

dulásJ lövészversenyt 1975. 
márciusában tartják, a.mit áp
rilisban a szakszervezetek te
rilleti labdarúgódöniói és a 
vöröskói emlé!ktúra követ 
majd. Májusban a gyömrői lö
vészklubba;! rendeznek közös 
versenyt. 

Sportvezetők · kitüntetése 
MAGYAR NÉPKÖZTARsA-A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 56. évfordulója al
kalmából eddig végzett ered
ményes munkájukért számos 
sportvezető, köztük három 
vasutas dolgozó részesült ki
tüntetésben. A 

SAG SPORTÉRDEMÉREM 
ezüst fokozatát kapta : Boldi

zsár Gyula, a Békés megyei 
Labdarúgó Szövetség játékve
zetői bizottságának főtitkára, 
lapunk tudósítója. A 
MAGYAR NÉPKÖZTARsA-

Részlet a múzeum va.súti tárgyú kiállítási anyagábol. 
(Pál István felvétele) 

MAGYAR NÉPKÖZTARSA-
SAG SPORTERDEMEREM 

arany fokozata kitüntetésben 
Tészesült: Molnár István, a 
Nyíregyházi. VSC allétaszak
osztályának edzője. A 

SAG SPORTÉRDEMÉREM 
bronz fokozata kitüntetésben 
részesült: Juhász Dezső, a 
BVSC sakksz.akosztályának el
nöke. 

VASUTAS CSALÁDTAGOK, FIGYELEM ! 

A rrtiskolci Hermann Ottó 
Múzeum ebben az évben ün
nepli fennállásának 75. év
fordulóját. Október 2-án már 
a jubileum, valamint a mú-

Az Utasellátó Vállalat felvételt hirdet: 
1 .  Mozgószolgálatnál :  

Büfés-kosaras, étkezökocsi •felszolgóló, szakács, kézilány 
hálókocsi -kalauz, segédmunkás és tisztviselö munkakörökre. 
Jelentkezés : Utasellátó Vállalat Bp. V., Veres Pálné u. 24. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságánál : 
Ál landó munkára gépkocsivezetöt és rakodó• .  szál l ítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvezö feltételek mellett. 
Átlagjövedelem : 3000-3500 Ft. 
Kiskereskedelm i  pavilonjainkbo (édesipari, trafikáru, hír lap, 
bizsutériák) kezelöket. Átlagjövedelem : 1500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetót és eladókat. 
Továbbá felszolgáló, szakács, cukrász, büfés, felíró, konyha lány, 
takarítónö, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerőket 
(lehet nyugdíjas is). 
Valamennyi munkakörben a munkaidö heti 44 óra. 
Bérezés kol lektív szerzódés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
Munka - és védöruhoellátást biztosítL•nk. 
Jelentkezés :  Utasellátó Vállalat Budapesti területi lgazoatósóg 
Bp. V., Kálmán Imre u. 14 .  

-

Naponta délelött 9- 12  óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-971 ,  3 1 4-933, 310-nO, mel lék : 4. 

3. Cukrászüzemében : 
Budapest VI. , Lázár u. 1 .  sz. alatt azonnali felvételre keres 
kézilányokat és takarítónöket. Jelen�kezés : a helyszínen 8- 16  óráig. 

zeumi és műemléki hónap je
gyében ny;itotta meg kapuit. 
Most elósror tekinthették meg 
a látogatók az „Ember és 
munka" című új, állandó ki
állít.ást is, amely a város és 
a vasút néhány dokumentum 
értékG tárgyait és tablóképeit 
tartalmazza. Itt látható töb
bek között az 1870-es évekből 
származó Tisza-vidéki vas
utaknál használt fedett vasúti 
teherkocsi, a vasúttársaság 
sinm.odellje, valamint egy ré
gi állom�i harang. A miskol
ci jármfijavító tervosztálya 
adott segítséget a Diósgyőri 
Vasgyár által 1913-ban gyár
tott sín megszerzéséhez, 
amelyből a MAV néhány vo
nalán még ma is találni be
épített részeket. Vasúttörténe
ti szempontból értékesek a 
járműjavító történeti anyagá
ból átadott tablóképek is. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetén�k 

lapja 
Szerkeszti a �zerkeszt6 bizottság 

Fc5szerkesztc5: Guly'ás János 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztlisétt: 

1068 Bpest, VI.. Benczúr u. u. 
Telefon vároS1 229-872 

Clzeml 19--7'1 
Kiadja és terjeszti 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Budapesf vn., RákócZI út 54. 

Telé!on: 224-819 
Felel6s kiadó: Gábor Márton 

a Népszava Lapkiadó Válla!:it 
Igazgatója 

Csekkszllmlaszámunk: 
MNu 216-11 859 

Szikra Lapnyomda 

csoportok 
ság mfivelódését elősegítő első 
közművelődési csoportokat és 
a később megalakult szimfoni
kus és fúvós zenekarok, vala
mint a képzőművészeti kör te
vékenységét. Elismerését fe
jezte ki az ugyancsak most ju
biláló szegedi „Hazánk„ mun
káskórus tagjainalc is. 

A negyedszázados jubileum 
alkalmából a művészeti cso
portok tagjai közül többen ré
szesültek kitüntetésben és ju
talomban. 

A szerkesztőség üzeni 
Szilád! Sándor, Szeged ; Pacz 

Józset. Curllci ; Halmai Róbert, Bó
dogh Mihály. Dombóvár ; Rapi 
Jó,:sef, Bp. Józsefváros ; Pál Ist
ván, Sepsi GyuLa, Ml:Skolc;  Fe
kete István. Törökszentm.1klós; 
Szücs Ferenc. Hatva,n ; Szilágyi 
Tibor, szomb.a.t.bely ; Egeress.i 
Zsigmond, Záhony ; Nagy Péter, 
Tapolca; Halmos Sándor, Debre
cen ; Csósza István, Bp. Nyugati 
Leve1eiket lapunk a.nyagá.hoz feJ
használjuk. 

Végh Gyula, Rálcosrendezl5 : IC!ss 
Károly. Vasszécseny : levetei:ket 
illetékes helyre tová.bbit-ottuk. 

Lakáscsere 

- Elcserélném a Keleti pu. kft
zelében levő lll. emeleti 2 szoba, 
személyzet.1 szoba lUrdőszobás 
(8 helylségb61 álló), cserépkály
hás, teleíonos tanácsi laikásomat 
kl.sebb, 2 vagy mástél szobás. 
összkomfortos, köz.poni.i fűtésesre, 
I. emeletig. :erdeklődnl lehet, 
munlc.aldőben a 428-948-as, vagy 
35--0i-es üzemi telefonon. 

- Tatabánya-ű�•árosban levő 
2 és fél szobás, összkomfortos, 
tanácsl rendeltetésű, telefonos la· 
kásomat el�rélném 2 szoba össz„ 
komfo.rtos budapesti Lakásra. Te-
lefon: 32-91 (KPM), munlurld� 
ben. 

HELYESBÍTÉS 

Lapunk november 16-1 szá
mának 2. oldalán „Legyen a 
vasút a fiatalok második ott
hona" című cikk első hasábjá
nak 2. bekezxiése helyesen a 
követ:kezö: .,A szegedi igazga
tósághoz tartozó fiatalok ne
vében kért szót dr. Lakatos 
Lajos, az igazgatóság anyag
gazdálkodási ooztályának cso
portvezetője." 

Ugyancsak november 16-1 
számunkban a 6. oldalon „A 
korszerű biztositóberendezé
sekről nem szabad lemondani" 
című cilik harmadik hasábjá
nak eLső bekezdésébe érte
lemzavaró hiba csúszott. A 
mondat helyesen így hangzik: 
,,Ez a feltehetően tényadato
kon al.apuló megállapítás bizo
nyítja legkézzelfoghatóbban a 
biz'.osítóberendezés üzemének 
,.kiélezését ... A korszerű bizto
sítóberendezéseknél már 1962-
ben megvalósult a cikkíró ál
tal is sürgetett megoldás, mi
szer-int „a szigeteléskikapcsoló 
működtetése esetén legfeljebb 
a hívójelzés legyen a jelzőre 
ki vezérelhető." 

- KIALLfTAS. Eger felsza
badulásának 30. évfordulói„ 
tiszteletére, november 30-án 
a vasutasok kultúrotthonábar 
a város fejlődését bemutat( 
kiállítást rendeztek. A képe
ken és egyéb dokumentumo
kon kívül munkásmozgalm; 
emlékbélyeg sorozatot is be
mutattak a látogatóknak. A, 
utóbbi anyagát a vasúti cso
mópont bélyeggyfijtő köre ad· 
ta kölcsön a kiállítás rende
zőinek. 

- AJANDÉK AZ óVODA
NAK. A szegedi igazgatóság 
I-es pártalapszervezetének 
kezdeményezésére a kőzel-
múltban többen társadalmi 
munkán vettek részt. A Sze
ged-Tisza pályaudvar rako
dóterületének takaritásáért 
kapoti kétezer forintból já
tékokat vásároltak a vasutm 
óvoda részére. Az ajándéko
kat november 6-án adták át 

az óvoda kis lakóinak. 

- SEG!TSE:G AZ ARVfZ
KAROSULTAKNAK. A MAV 
Budapesti E:pítési Főnökség 
gödöllői kirendeltségének 
harminc tagú Petőfi szocia
lista brigádja november 24-én 
kommunista vasárnapot tar
tott. A brigád két csoportban 
végzett munkát: Pécelen talp
fát lemezellek, Rákoscsabán 
pedig kitérőt javítottak. A 
társadalmi munkáért kapott 
munkabért felajánlották az 
árvizkárosul taknak. 

VZEMTÖRTÉNET. A 
miskolci járműjavítóban az 
üzem történetének megisme
réséhez rendszeresen felhasz
nálják a nyugdíjasok vissza
emlékezéseit és munkásmoz
galmi emlékeit is. Legutóbb 
az üzem klubjában a nyug
díjasok részére levetítették a 
,,Második otthon" cimű szí
nes diafilmet, ami vasúttörté
neti szempontból mutatta be 
az üzemet. 

- TARSADALMI 1\fUNKA. 
A törökszentmiklósi I-es pá
lyamesteri szakasz „Lenin" és 
„Auróra" szocialista brigádjai 
a város felszabadulásának 30. 
évfordulója tiszteletére fel
ajánlották, hogy 182 óra tár
sadalmi munkával járulnak 
hozzá az állomáson épülő szo
ciális létesítmény kivitelezé
séhez. Munkájuk értéke meg� 
haladta a kétezer forintot. 

A Hivatalos lapból 
A Hivatalos Lapból a �zakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a köve1!ke
zőket: 

A 46. szAmb61 : 111704/1974. A 
MA V gyermek.intézményekben el
helyezett gyermekek térítési dí
jának szabályozása. 

A n. számból : 11374-1/1974. A 
mankópénz összegének felemelése. 

114227!1974. Személyi használat• 
ban levö, Viselési idővel terhelt 
egyen-. munka- és védőruhák 
1974, é\71 leltározása. 

FALBURKOLATOK, 
-LAMBÉRIAK, 
LAKBERENDEZÉSI TARGYAK, 
FAANVAGVÉDÖ SZEREK 

BEMUTATÓTEREM ÉS SZAKÜZLET : 

BUDAPES! VI., VASVÁRI PÁL U. 8. 
TELEFON: 425-381 .  

NVITVATARTAS: 10-18 ORAIG. 
SZOMBATON: 10-15  ORAIG. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

Régi eszközökkel - kiválóan 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xvm f:VFOLYAM, 2!. SZAM ARA: 70 FILLf:R 1974.. DECEMBER 16. 

Az elnökség napirendién: 

a jogsegély-szolgálat Indulásra váró vonatok Rákosrendező pályaudvaron (Riport a 4. oldalon) 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A szakszervezet elnöksége 
december 5-i ülésén tárgyalta 
a szakszervezeti jogsegélyről, 
a jogi tanácsadásról és a mun
kaügyi döntóbizottságok tevé
kenységéről szóló jelentést. 

A Munka Törvénykönyve ki
mondja, hogy: ,,A szakszerve
zet a dolgozót az élet- és 
munkakörülményeit érintő 
kérdésekuen a bíróságok, más 
hatóságok és egyéb szervek 
előtt képviselheti." Az ilyen 
irányú feladatok jobb ellátása 
érdekében szakszervezetünk 
1970-ben kialakította a jogi 
szervezetet. Minden területi 
bizottságnál egy rész.foglalko
zású ügyvéd, vagy jogtanácsos, 
a központban egy főállású és 
egy részállású jogtanácsos be
állításával szerveztük meg a 
jogsegély szolgálatot. 

Tapasztalat szerint a leg
gyakrabban előforduló sérel
mek a munkajog, ezen belül a 
baleseti kártérítés, a társada
lombiztosítási jog, a családjog 
és a lakásokra vonatkozó jog
szabályok területére esnek. 

Ilyen ügyekben a szakszerve
zeti képvise!et az esetek több
ségében eredményesnek mond
ható. 

A téma napirendre tűzését 
most az a tény indokolta, hogy 
párthatározat alapján a SZOT 
Elnöksége, június 24-én elfo
gadta a szakszervezeti jogse
gély szolgálat megszervezésére 
és múködtetésére vonatkozó 
elöterjesztést. A Miniszterta
nács augusztus 15-én elfogadta 
a jogsegély szolgálatról szóló 
tervezetet. A munkaügyi mi
nisztérium a SZOT-tal egyet
értésben kijelölte azt az 53 
váJ.la!atot, amelynél 1975. ja
nuár l-től egységes irányelvek 
alapján kell működtetni a 
szervezetet. Ezek között van a 
budapesti igazgatóság és az 
Utasellátó Vállalat is. 

Az elnökség határozata sze
rint a budapesti területi bi
zottság irányítása alatt január 
l-től két főállású és két mel
lékfoglalkozású dolgozó beállí
tásával bővül a szakszervezeti 
jogsegély szolgálat. Az Utas-

ellátó Vállalatnál is főállású 
jogászt állítanak be az ügyek 
vitelére. A többi területi bi
zottságnál létsz.á.mváltozás nem 
lesz. 

A korábbi feladat meghatá
rozásához képest új, hogy az 
irányelvek egyértelműen ki
mondják: a szakszervezeti jog
segély szolgálatho2; forduló va
lamennyi dolgozó munkajogi, 
családjogi, polgári jogi ás 
egyéb ügyeiben a felvilágosí
tás 's tanácsadás kötelező. Ez 
a jog ldterjed a vasutas nyug
díjasokra is. Szándékos bűn
cselekmény elkövetőjének jog
segély nem adható. 

A jelentés második része a 
munkaügyi döntöbizottságok 
munkájával foglalkozott. Le
szögezte, hogy a bizottságok 
tagjainak politikai, erkölcsi és 
emberi magatartása megfelelő. 
Az általános jogi ismeretek, 
a vasút belső utasításai, a 
szabályzatok ismerete azonban 
némelyeknél kifogásolható. 

(Folytatás 11 2. ol.daZon) 

KÜSZÖBÖN AZ ÜNNEPI FORGALOM 

Megtörtént minden előkészület 
Tiibbletvólloiós ellensúlyozza o Iétszómhiónyl + Összhang o szolgúloU 

ógok között + Tiszlo, fülölt kocsik vúrjúk oz utosokot 
Az ünnepi személyforgalom 

ismét nehéz próba elé állítja 
a vasutasokat, elsősorban a 
főváros három nagy pályaud
varán - a Keletiben, a Nyu
gatiban és a Déliben 
szolgálatot teljesítő személy
zetet. Tulajdonképpen sok 
minden eldől a felkészülésen. 
Ezt egyébként Juhász Dezső, 
a Keleti Műszaki Kocsiszol
gálati Főnökség vezetője így 
fogalmazta meg: ,,A jó fel
készülés fél siker." 

Egymást segítve 

ban előzetesen érdekódó uta
sokat. Kívánságukra rendelke
zésre bocsátják a külön e 
célra készített menetrendet. A 
pénztáraknál december első 
napjaiban megkezdődött a 
jegyelővétel ... 

A Déliben is nagy a sür
gés-forgás. Molnár Lászlót, a 
műszaki kocsiszolgálat főnö• 
két sem találtuk meg köny
nyen ezernyi tennivalója köz
ben. Kérdéseinkre csak tő
mondatokban válaszolt: 

- A feladatokhoz képest 
kevés a létszámunk. Tizenkét 
szocialista brigádunk ezt 
többletfelajánlásokkal ellen• 

TOD°6SÍTÓINK ÍRJAK: 
Akárcsak a többi 57,0lgálati 

ágnál, itt, a múszakiaknál is 
idejekorán elkészült az intéz
kedési terv. Ennek részletes 
iSl11ertetésén :részt vett az 
egész kollektíva. A 32 bri
gád 376 tagjának képvisele
tében ott voltak a december 
5-i megbeszélésen a brigádve

tenni az ünnepi forgalmat. 
A KISZ-vezetőséggel karölt
ve külön brigádokat szervez
tünk a személykocsik kül
ső tisztítására. Az induló vo
natoknál az égők pótlását a 
nálunk dolgozó élsportolókra 
bíztuk. A mosodai dolgozók 
úgynevezett eltolt munkaidéí
·ben a kocsik mellékhelyisé
geit látják el fogyóeszközök
kel, papírtörölközővel, szap
pannal, stb. Ugyanott a nők 
a belső ablaktisztítást vállal
ták. Ezenkívül segítség ígér
kezik több helyről. A villa
mosfenntartási főnökség ép
pen most jelezte, hogy de
cember 9-tól öt, illetve 16-
tól tíz dolgozót bocsátanak 
rendelkezésünkre , .. 

súlyozza. A személykocsik 
tisztításánál minden brigá. 
dunk 25 óra társadalmi mun
kát vállalat december 17-e ét 
23-a között. A kocslvi2sgá161r 
és a féklakatosok szabad ide
jük feláldozásával végzik el 
a féktuskócseréket. A fiókmii.
helyi lakatosok az ünnep előt
ti napokban a más pályaud
t>arokról hozzánk irányított 
szerelvényeket vizsgálják fe
lül. Az akkumulátorosok több
letként vállalták, hogy gond
juk lesz a személykocsik vil
lamosberendezéseinek, illetve 
biztositékainak pótlására. 
Munkásaink egy része 200 gó-z,.. 
fűtési tömlő tartalékolását biz
tosítja, más részük pedig a. 
pályafenntartásnak segít az.. 
által, hogy rendbehozza a 
víztöltóaknák.at. Feladatuk t;>. 
vábbá, hogy minden vágány 
közé 4-4 víztöltőtőmlőt he
lyezzenek el, ami az ablakok 
kézi mosásához is szükséges. 
Tizennyolc adminisztratív dol
gozó személyenként 8 óra tár
sadalmi munkát végez a ko
csik tiszti tásánál . , • 

A plirt politiklijlinak értése és /ielyeslése 

tükröződik a kongresszusi le/ajlinllisokból 

Lemondtak 
a pihenőnapró/ 

zetők is. A legapróbb részle- A Nyugati pályaudvaron 
tekig minden munkamozza- hasonló képet festett a felké
natnak kijelölték a felelősét. szülésról Palla Béla állo-

Szerkesztőségünkbe Ismét 
sok olyan levelet küldtek tu
dósítóink, amelyek a kong
resszusi mu:r,kaversenyról ad
nak képet. E tudósításokat 
olvasgatva szembeötlik, hogy 
a párt politikájának megérté
se és helyeslése olyan szol
gálati helyeken is nemes ver
renyre készteti a d-Olgowkat, 
ahol eddig nem törekedtek 
különösebben a teljesítmények 
személy szerinti összehasonlí
tására, az egyéni érdemek 
:mérlegelésére. 

Szervezettebb munkával! 

Lássuk például Fóző István 
tudósítását: 

„Nálunk, Sá,toroljaújhelyen 
& XI. pártkongresszus és a 
felszabadulás 30. évfordulója 
íránti tisztelet indította a 

;egyvizsgálókat arra, hogy 
szocialista munkaverseny be 
kezdjenek. Ennek folytán már 
a szeptemberi értéll:elésnél 
több kimagasló eredmény 
született. Harminc jegyvi7,5gá
ló közül a legmagasabb pont
számot - a legtöbb bevételt 
- Kulcsár Erzsébet, Petrus
ka János, Palotás Tibor, Ko
pasz, István, Szabó Imre és 
Vojtkó Ferenc érm el. Októ
berben - még nagyobb ér
deklődés mellett - a részt
vevők többsége növelte telje
sítményét. A lemaradottak 
igyekeztek felzárkózni, s az 
élmezőnybe új nevek kerül
tek, még magasabb pontszá-

• makkal. Ezúttal Molnár Já
nos, Szabó Imre, Petruska 
János, Kulcsár Erzsébet, Gé
resi Istvánné és Fidrán Sá>t
dor bizonyult a legjobbnak. 
Az pedig az egész kollektíva 
jó munkáját dicséri, hogy a 
verseny folyamán az utasle
adások száma 58 százalékkal, 
a készpénzzel fizető jegy nél
küli utasok elszámolása 18 
százalékkal emelkedett." 

Kiskunfélegyháza állomá-
,on, bár ott vannak jó ha· 

A forgalmi szolgálattal ál- roásfónökhelyettes. 
gyományai a =cialista mun- idejében, hogy hol, m.füen te- landó kapcsolatot köteles tar- - A siker zálogának mi 
kaversenynek, szintén új sz[- hetnek többet, jobbat. Ilyen tani Rózsa Lajos, Récsényi elsősorban a forgalmi szo!
neket vitt a nemes vetélke- körülmények között Kiss Mi- Attila, Gyenes József, Györe gál.atnál dolgozó hat =tt1lis
désbe a XI. pártkongresszus Mly üzemgazdász dicséretére Gyula és Szücsi István. Az ta brigád helytállását tekint
és a felszabadulás 30. év- mondhatjuk, hogy szorgalma előfútőtelep részére Miklós jii.k. De ez korántsem jelenti 
fordulója iránti tisztelet. Ez példás: a szükséges adatol<: Károly gondoskodik megfelelő azt, hogy kevésbé számítunk 
derül ki Gál Jenő tudósításá- nála mindenkor megtudh.1.- a brigádokba nem tartozó 
bői. t{,k, s szinte naprakésze,i minőségű és elegend6 meny- vasutasok lelkesedésére, tenni-

Az „új színek" egyike, hogy rendelkez&re állnak." nyiségú szénről. A javftásos akarására, illetve a többi 
az állomás vezetősége a dal- Békéscsabai tudósítónk a kocsik állagának csökkentése szakszolgálat segit5kész mun-
gozók érdeklődésének kielégí• pályamesteri szakaszon is utá- érdekében - különös teldn- kájára. Gépkísérók, kocsi
tésére havonta kétszer is nanézett a kongresszusi mun- tettel a jótállásos járművek rendezők jelentették ki első
megjelenteti a Kongresszusi k.averseny alakulásának, s javítására - a dunakeszi jár- k,ént, hogy az ünnepi forga
Versenyhíradót. Van miről szintén kedvező tapasztalata- műjavító szerelőit Szalabeck lom idejére l.emondanak pihe
beszámolni - névre szólóan! kat szerzett. Megírja többek Lajos és Zombori Albin köz- nőnapjukról. Arra már az 
-, hiszen 14 szocialista bri- között, hogy a pályamesteri vetítésével segítik ki szükség állomás vezetőségének kell 
gád 161 tagja tett kongresz� szakaszok többsége terven fe• esetén a Keleti műszaki ko- vigyáznia, .hogy éjszakai szol-
szusi vállalást. Ennek megfe- !üli talpfacseréket végzett, gálat után ne vegyünk senkit 
lelően a Tyereskova brigád ezenkívül a XVIII. gépesített csiszolgálat dolgozói. igénybe. 
tagjai már két alkalommal mozgó pályamesteri szakasz - Ez persze csak néhány A várótermekben, jegyvál-
végezték el a 7626. számú sze- Baros.s Gábor, Gagarin. és példa - jegyzi meg Juhász tó csarnokokban járva máris Gazdaságos üzemvitelt f 
mélyvonat kocsijainak teljes, Petőfi brigádja hét újítási Dezső. - Mondhatom, se meggyőződhettünk arról, hogy 
külső-belső takarítását, vagy szeri se száma azoknak a a vasutasok készségesen, ud- Ide kívánkozik még, hogy a 
például a Kossuth brigácl javaslatot dolgozott ki a vállalásoknak, amelyekkel a variasan igazítják el az Un- budapesti személypályaudva-
tagjal munkájuk Jobb szer- (Folytatás 11 4. oldalon) brigádok igyekeznek sikeressé nepi forgalommal kapcsolat- rak intézkedési terveit me-
vezésével 1500 órával csök- net közben is állandóan fino-
kentik a kocsitartózkodási i----------------------------------------1 mítják. A Keleti pályaudva-
idót. A Lenin brigád 24. tagja ron Kónya János, a forgalmi 
216 órát dolgozott kisegítés- A vasút no1)emberi telJ·esítménye : szakszolgálat termelési fele-
képpen a Vöröscsillag Tsz- lőse éppen az apró változta-
ben, míg a Petőfi brigád tag. tásokon dolgozott. amikor fel-
jai a Városföldi Allami kerestük. Elmondta, hogy há-
Gazdaságban serénykedtek 29 7 •11• ' t • ' 11 •11• ' 212 t 

, rom rádiókészüléket - ad6-
szabadnapjukon. Az Április 4. , Illl }0 U as es · ffll 10 ezer onna aru vevő berendezést - is beál• 
brigád hét újítást adott be, s litanak a feladatok egyezte-
jelenleg még kettőn dolgozik, tésére, a munka, illetve a 
vagy kiragadhatjuk azt is 

A vasút novemberben 29,1 viszonyított 3 százalékos túlteljesítésnek felel meg. Ja- szerelvényfordulók gyoreításá-
hogy Dongó János, Zsolnai 

millíó utast szállított. Az emelkedést mutat. Nem mond- vult a vasút üzemi munkájá- ra. 
Mihá,ly, Tarjányi József rak-

utasfóben kifejezett személy- ható ugyanez el a menet- nak minősége is. Csökkent a Külön figyelmet fordít min
tárnokok a teherkocsik ter-

szállítási teljesítmény a bázis- rendszerűsegról. késetten közlekedett tehervo- den pályaudvar a gazdaságos, 
helésl határának kihaszná-

időszakhoz és a tervhez mér• A �•astít november havi áru- vatok részaránya, valamint a de a jogos igényeket kielégí
lásával 616 vagont takaríto!-

ten csak kis mértékű csökke- szállítási teljesítménye 11 vonatfeloszlatások száma. A tó üzemvitelre, megtartva az 
tak meg. nést mutat. Kedvező azonban millió 212 ezer tonna t:olt. A forgalmi hely-zetben bekövet- ezzel kapcsolatos vezérigazga-az utaskilométer teljesítmény túlteljesítés a bázishoz vi- kezett javulás előnyösen ha- tói rendelkezést. fgy például 

Naprakész adatok 
alakulása, amely a tervhez szonyítva 2.1 , a tervhez vi- tott a teherkocsi-gazdái- szükség szerint sorolnak több lcépest 107,5, a bázishoz t:i- szonyftva 2,8 százalékos érté- kodásra. Kevesebb volt a ki vagy kevesebb kocsit egy-egy 

Boldizsár Gyula tudósftá- szonyltva 105,4 százaléknak ket ért el. Az áruszállítási nem állított kocsik száma, s helyjeqyes gyorsvonatba. 
saiból Js sok minden ide kí- felel meg. teljesítmény alakulása tehát különösen jó eredményeket _ Ez is az egyik mércéje 
vánkozik. A Békéscsaba állo- Örvendetes, hogy a lakos- javuló tendenciát mutat és értün'k el az OPW teherkocsi- lesz a vasutasok által vég
máson zajló kongresszUBi ver- ság egyre fokozottabb mér- a többletszállítás Igen ked- túllépést, valamint az idegen zett munka minőségének 
senyról írott leveléből hely- tékben veszi igénybe a gyors- vező feltételeket teremt a kocsik hálózatunkon történ? mondja Csendes Pál, a buda
szűke miatt mégiscs�k a le"- és expresszvonatok.at. E-'.1:ek- népgazdasági szállítási !gé, tart�kodásának csökkentését I)€Sti vasútigazgatóság sze- • 
jellemzőbb részletet ragadha

0

t- nél a yonatoknál a forga- nyek kielégítésére. mél.vszállítási csoportvezetője. 
juk ki: lomnövekedés a menctdíjbe- Az év eddig eltelt időszaká· illetően. Az erőfeszítések ered- - Reméljük, hogy utazókö-

vétel szempontjából is elő- ban, vagyis 11 'hónap alatt a ményességét igazolja az át- zönségünk elismerését, meg-
,.Az állomás dolgozói lg<!n nyös. vasút 118 millió 369 ezer Jagos kocsiforduló idő 3,6 na- elégedését az idei ünnepi 

nae;y figyelmet fordítanak az Változatlanul kedvezően tonna árut szállított. amely pos értéke, amely 6,7 szá7,a- forgalomban is ki fogják ér-
elért eredmények számszerű alakult az átla.e;os uta.,..ásl se- a bázishoz kéoest 5 4. a terv- lékkal kedvezőbb október demelni a MÁV dolgozót. 
adataira, mert· tudni akarják l>esség, amely az előző évhez hez viszonyítva 5,2 százalékos hónaphoz képest. (séra) 
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Mit kell tudni a kedvezményes üdültetés 
differenciált térítési díjrendszeréről? 

437 beutaló 

Mitykó Pál.né, a békéscsa� 
bai pályafenntartási főnöksé
gen számviteli munkakörben 
dolgozik. Társadalmi munkája 
is van: ö a Békés megyei 
vasutasok üdülési felelőse, 
ezenkívül a 800 kötetes szak.
könyvtár kezelője. 

M IT M O N D  A PARAG RAF U S ? 

A jutalomszabadság pénzben is megrá1tható 
Kelemen György nyugdíjas budapesti olvasónk � 

panaszolja, hogy a negyvenéves ;ubileumi Jutalommal 
járó jutalomszabadságot volt szolgálati főnoksége nem 
adta ki részére, mert nyugdíjazása miatt a jubtleun_il 
tutalmat a felmondási idő alatt kapta meg. Arra kér 
t•álaszt, hogy ezek után a jutalomszabadságot volt 
munkahelye köteles-e pénzben megváltani. 

A SZOT Elnöksége 1974. 
-ptember 2-án• tárgyalta a 
kedvezményes szak-szervezeti 
üdültetés beutalójegyeinek új 
térítési díj rendszerét és fog
lalkozott az üdültetés állami 
támogatásának egyes kérdései
veL 

A Minisztertanács ez év ok
tóber 24-én jóváhagyólag tu
domásul vette a SZOT Elnök
sége e témában hozott határo
zatát és indokoltnak tartja az 
üdültetés további fejlesztését, 
állami támogatását. 

Az életszínvonal-politika 

szerves része 
A SZOT Elnöksége megálla

pította, hogy a szakszervezeti 
kedvezményes üdültetés, mint 
fontos szociális juttatás 
az életszfnvonal-politi1ca szer
ves része. A dolgozók üdülte
tése, aktív pihenése, munka
erejük regenerálása, a szabad 
idő ku.ltúrál t felhasználása 
össztársadalmi érdek, amely 
elősegíti a munkaképesség 
megőrzését. A szakszervezeti 
kedvezményes üdültetés meg
valósítására az állam és a 
szakszervezetek igen nagy 
gondot fordítanak, figyelem
mel kísérik, és törődnek azzal, 
hogy minél több dolgozó és 
családtagja vehesse igénybe 
ezt a jelentős szociális jutta
tást. 

Mi indokolja a differenciált 
térítési díj rendszer bevezeté
l>ét? 

Az utóbbi 10-12 évben sok 
új, korszerű üdillő épült, ezért 
jelentős színvonalkülönbség 
alakult ki a régi és az új üdü
lök között. Társadalmilag is 
igazságtalan, hogy azonos le
gyen a térítési díj a különböző 
színvonalú, é6 ebből adódóan 
elt.érő szolgáltatást nyújtó 
üdülőknél. Az új, korszerű 
üdülők üzilIJlelt�tési költségei 
is magasabbak, de az üdülte
téssel járó kiadások minden 
üdülőben egyaránt növekedtek. 
tgy például az élelmezési 
nyersrnyagköltség 21 forintról 
24 forintra emelkedett, de 
emelkedtek a felszerelési, be
rendezési tárgyak, bútorok 
árai és az üzemeltetéssel járó 
egyéb kiadások is. 

Besorolás három csoportba 
, A dolgozók térítési díja a 
tényleges üzemel-tetési költség
nek körülbelül 30 százalékát 
tette ki az 1960-as években, 
míg ez az arány 1974-ben 
mindössze 20 százalék volt. 

A SZOT Elnöksé3e politikai 
szempontból is mérJegelte a 
dolgozók egyes rétegeinek ke
reseti- és szociális helyzetét, az 
életszínvonal alakulását, tehát 
azt, hogy a beutalójegyek ára 
részben, vagy egészben áthá

Jutalmazási- és segélyalapok
ból, vállalati és szakszervezeti 
pénzeszközökból kell biztosí
tani. 

Elsősorban munkásoknak 
rítható-e az üdüHetésben rész- A határozat kötelezi a külön
vevőkre? Mindezek figyelem- böző szakszervezeti szerveket, 
bevételével úgy határozott, hogy a minőségi üdü!őkbe szó
hogy az üdülőépületeket minő- ló beutalójegyek többségét el
ségüktől és a szolgáltatás szín- sösorban munkások, illetve a vonalától függően 3 csoportba felsoroltak részére kell biztosikell sorolni. tani. A szakszervezeti alap-

Az I. csoportba tartoznak szervezeteknek tehát arra kell 
mindazok a gyógy- és egyéb törekedniük, hogy a rendelke
éve:s. valamint időszakos üdü- zésükre álló vállalati és szak
lők, amelyek magasszintű fel- szervezeti pénzügyi alapokból 
tételeket biztosítanak. A térí- - amelyek felhasználására a 
tési díj ezekben az üdülőkben szakszervezeti alapszervezetek
a jelenlegi napi 18 forintról 36 nek döntési joguk van - a 
forintra emelkedik. Ez a be- szakszervezeti kedvezményes 
utaltak 30 százalékát, 112 OOO üdültetésben részesülőket pre-
föt érint. ferálásban részesítsék. Ezzel 

A II. csoportba tar- egyidejűleg következetesen ér-
toznak az átlagos színvonalú vényt kell szerezni a SZOT El
éves- és időszakos üdülők, nöksége beutalások rendjére 
amelyek adottságaiknál fogva vonatkozó határozatának. 
közepes színvonalat biztosíta- A SZOT Elnöksége határoza
nak. Ezeknek a térítési díja a ta és a kormány állásfoglalása 
napi 18 forintról 24 forintra alapján a differenciált térítési 
emelkedik. Ez az összbeutaltak díj rendszerből adódó többlet-
31 százalékát, 115 OOO főt érint. bevételt 

- a nagycsaládosok üdülte-A III. csoporba tartozó üdü- tésének elősegítésére; lőkben nem változik a térítési - az aktív üdülést bizt osító 

- Hány vasutas kapott 
üdülési beutalót az ö közvetí
tésével ebben az évben? 
ezt tudakoltam a napokban. 

Irénke, akit mindenki csak 
így szólít, most is kedvesen, 
türelemmel válaszolt: 

- Négyszázharminchét be
utalót osztottam szét. Ez azt 
jelenti, hogy SZOT-üdültetés
ben nálunk 237 vasutas ré
szesült, ezenkívül a vállala
ti üdülőkbe 43 család. 18 há
zaspár és 145 vasutas gyer
meke juthatott el. 

Mitykóné arról nem beszélt, 
hogy csaknem félezer beuta
ló körültekintő szétosztása 
mennyi gonddal, meggyőző 
szóval és admirusztrációs 
teendővel járt, de ezt tudják 
és nagyra értékelik enélkül :s 
az őt ismerő dolgozók. S kö
szönik fáradozását ... 

Boldi�ár Gyula 

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok értelmében a dol
gozó részére járó szabadságot esedékességének évében kell ki
adni. (Mt. V. 56. § (1) bek.) Ez az alaprendelkezés vonatko
zik általában minden szabadságnap kiadására, függetlenül 
attól. hogy az milyen címen illeti meg a dolgozót. !gy például 
ez vonatkozik a jutalomszabadság kiad�ra is. 

Kelemen Györgyöt a 40 éves jubileumi jutalommal, a kol
lektív szerződés 38. § 1/b. pontja alapján, 6 nap tutalomsza
badság illeti meg, amit a fenti szabályok szerint kell kiadni. 
Ha azonban a dolgozó munkaviszonya év közben megszűnik 

mielőtt az őt megillető szabadságot részére kiadták vol
na -, akkor azt pénzben kell megváltani. (6/1967. MüM. R. 
16. § (1) bek.) 

Ez a rendelTcezés a MAV kollektív szerződés alapján ;á
r6 ;utalomszabadságra is vonatkozik. Pénzben tehát a juta
lomszabadság is megváltható, ha azt a dolgozó munkaviszo
nyának év közbeni megszűnése miatt nem lehetett kiadni. 

A dolgozónak a jutalomszabadságra való igénye ugyanis 
nem vitatható, mert arra a kollektív szerződés alapján éppen 
úgy joga van, mint például az évi rendes szabadságra. Ha ezt 
a volt munkahelye megtagadná, Munkaügyi Döntőbizottság
hoz kell fordulnia. 

A munkavédelmi propaganda 
a balesetek megelőzését szolgálja 

díj. Nem változik a térítési díj , __ 1 összege az üdülőszanatóriu- "'" turalis és sportolási lehető- Hazánkban a teclmika.i ha- lóbb tevékenysége-t; kell kiala- hárítási és egészségvédelmi 
mokban, a szakmunkástanulók- ségek bővítésére; ladás mind magasabb szinten kítani. tevékenység; 
nál, a z ifjúmunkásoknál, főis- - az üdülök konyhai beren- �tosítja a munkakörülmé- Az agitáció és propaganda - évről évre csökken a 
kolásoknál, valamint a gyerme- dezésének korszerűsítésére; nyek javítását, az ártalmak lényege, hogy alapos munka- balesetek száma; 
keknél, akár csoportos, aká1' - az üdülői dolgozók fizikai műszaki megelőzésének lehe- védelmi ismereteket biztosít- - a dolgozók tájékozottab
családos üdültetés keretében munkájának könnyitésére szol- tőségét. Mindezek: mellett son és felelősséget ébresszen, bak, k&pzettebbek, fegyelme
vesznek részt. Ez az összbeutal- gáló gépek beszerzésére kell azonban még hosszú ideig mozgósítson vezetőket és be- zettebbek és figyelmesebbek; 
tak.nak 39 százalékát, 145 OOO. fordítani. számolnli kell az akarattól osztottakat egyaránt a biz- - javult a balesetet szen-
főt érint. Mindez azt jelenti, hogy a függő védelem feltételességé- to:nságos munkára. Különösen vedett sérültek ellátása. többletbevétel a szakszervezeti 1 E ·rt · · l t- f t · k, b d--'--k, u d k · 

Ne·pesedéspoli·t,·k�' célJ·ai·nk- ve . ze igen nagy 3e en o- on os a gepe eren """"" uún eze ellenere tová-bb = üdültetés színvonalának fej- ·g va dolgo 'kr hat· · · - k -- 1- ű és b" k ll f l t · ka · kal összhangban a nagycsalá- se e n a zo a o Jarmuve s=zer 1z- e e3 esz eni a mun ve-
dosok része.re tova'bbi· kedvez-

lesztésére lesz felhasználva, te- nevelési tevékenységnek, az tonságos kezelésének, javítá- delmi agitációs és propagan-hát visszatérül az üdülők álta- ·táció • nda · a1 1sa· 't'tá da 'k · 
ményt biztosít a határozat az- lános színvonalának emelésé- � 

s es propaga mu.n- san e. e Ja 1 sa. -teL•e enyseget, a saját és 
zal, hogy a három, vagy ennél nél. káN�e· ,_, kell az a"'tá"' •- es· an
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családnak térítési díjat fizetni,. nyes. zóbb, céltudatosabb, poliüzá- les körűen alkalmazzák a fogadott el az elnökség. Az 

munkavédelmi filmeket, de intézkedési terv leglényege-
A SZOT Elnöksége határoza- i----------------------------, még mindig sok az olyan sebb feladatai: 

tában kimondta azt is, hogy szolgálati hely, ahol ilyen - a vasutas dolgozók, va-
az I. és II. csoportba sorolt filmvetit.és egyáltalán nem volt. !amint az utazóközönség h!s-
üdülőkben elsősorban a mun- Jobban fel kell használni a ti éI)6ége védelme érdekében 
kában élenjáró dolgozók, az faliújságok, fényképes tablók az érzelemTe és értelemre ha-
egészségre ártalmas munkát !ehetőségeit is. tó egyéni és csoportos agitá-
végzók, a több műszakban dol- A balesetelhárítás ügyének ció minden lehetséges eszkö-
gozók, a nagycsaládosok, az P.lenjáró harcosai a szakszer- zét fel kell használni; 
alacsony jövedelmiiek, a gyer- ;1,zeti bizottságok munkavé- - a különböző vasuto11S 
meküket egyedül nevelők ré- delmi őrei. E mozgalom több ,szaklapokban az eddúgiekn••l 
szére kell biztosítani beutalóje- mint egy évtizedes működése r.öhbet kell foglalkozni a mun-
gyeket. A felsoroltakat jó mun- alatt nagy segítséget nyújtott kavédelmi előírások fontossá-
kájuk, szociális helyzetük alap- .'l gqzdasági vezetés munkájá- gávai, a balesetek megelőzé-
ján preferálásban kell része- hoz. Többségük példás ma- isével; 
síteni, de indokolt esetben té- i;atartása intő, figyelmeztető - a súlyos balesetet meg, 
rítésmenteren is lehet adni ré- �zóval segítette sokak helyes IJ!őző dolgozók rés-zére pénz-
szükre beutalójegyet. A téríté- munkavédelmi szemléletének jutalmat, ezen túlmenóen em-
si díjak kiegészítését a prefe- kfa1akítását. lékjelvényt és emléklapot kell 
ráltak részére nyújtott anyagi Munkavédelm.! tárgyú fel- rendszeresíteni. 
segítséget a szociális, kulturá:JJ.s, iratok, jelmondatok, plakátok, A gazdasági és a moZ!l!llml 

�ajwk elhelyezésével színesí- szervek vw.etői segftsék elő 4 
teni kell a helyi agitációs te- dolgozók munkavédelmi fs
vékenyreget. mereteinek g,;a rapítását. 

/űk részesülhetnek 
kedvezményes üdültetésben? 

VASUTASGYEREKEK 
(Dallos Jenő rajza) 

A vasúti sz,olgálati helye- Minden szolgálati helyen va
:cen folyó nevelési, agitációs !amennyi előfordult balesetet, 
és prop&gandamunka haté- annak okozó és közreható kö
konyságát az elért munkavé- rülrnényeit elemezni kel,L 
delmi eredmények alapján is Gondoskodni kell a munka -
érbékelni lehet: védelmi újítások propagandá-

A Minrisztertanács 1974. ok
tóber 24-i ülésén jóváhagyólag 
tudomásul vette a SZOT El
nöksége határozatát a szak
szervezeti kedve-zrnényes 
üdültetés 1975. január l-től 
élebbe lépő új térítési rend
szeréről. 

A rendelkez.és kiadását 
amelyet lapunk más helyén 
közlünk - az tette indokolt
tá, hogy az elmúlt években 
növekedtek az üdültetéssel já
ró kiadások, emelkedett az 
üdültetésben részt vevők ellá
tási színvonala. A térítési dí
jak ma már alig fedezik a 
kiadá.wk 20 százalékát. 

A határ<YLat megjelenése 
után eltérő vélemények ala
kultak ki a dolgozók körében. 
Nagyobbik részüknek az a 
véleménye, hogy a térítési díj 
felemelése miatt az alacso
nyabb keresetű dolgozók csak 
a gyengébben felszerelt, ezért 
olcsóbb üdülőket tudják majd 
igénybe venni. A magasabb 
kategóriába sorolt, tehát drá
gább térítési díjas üdülőket 
pedig a jól keresők fogják 
benépesíteni. 

A SZOT határozata többek 
kö-zött hangsúlyozza, hogy a 
szakszervezeti kedvezményes 
üdültetés mint font0s szociá
lis juttatás az életszínvonal
politika szerves része. Ezért 
az ü -J.lésben Tészt vevőknél 
• ,zociáU,s helyzetet és a ki-

eme!Joedó munkát fokozottan 
figyelembe véve határozottab
ban érvényt kell szerezni az 
Üdültetési Szabályzatban fog
laltaknak. 

Szakszervezetünk elnöksége 
december 5-i ülésén a fentiek 
szellemében úgy döntött, hogy 
a kedvezményes beutalók oda
ítélésénél el kell érni 
különösen az ·. és a II. kate
góriába sorolt beutalóknál -
hogy azokból a munkások 
legalább a részarányuknak 
megfelelően részesüljenek. 

Ugyanakkor ajánlás formá
jában meghatározta azon dol
gozók körét, akiket a szak
szervezeti bizottságok az I. 
és II. kategóriájű beutalók 
esetében térítési díj kedvez
ményben részesíthetnek. A 
kedvezmény mértéke a régi 
és az új ár közötti összeg 
teljes vagy részbeni átvállalá
sa lehet. 

A térítésátvállalás esetén 
els&sorban a szociális körül
ményeket vegyék figyelembe 
(több gyermekes családok, 
gyermeküket egyedül nevelő 
s zülők, alacsony keresetűek, 
szakmunkástanulók, fiatal há
zasok (nászutasok), nyugdíja
sok stb.) 

E mellett feltétlenül fontos, 
hogy �z alapszervezetek fő
leg ilyen esetekben a jegyel
osztá.s széles nyilvánosságát 
biztosítsák. 

A jogsegély-szolgálatról 
(Folytatás az 1. oldalról) 
A szak.szervezeti bizottságok 

általában foglalkoznak a dön
tőbizottságok tevékenységével. 
Tájékoztatást kérnek tőlük, ér
tékelik tevékenységüket. A do
logi feltételeket a gazdasági 
vezetők biztosítják. 

,1. bizott.ságok a panaszok na
gyobb részét csak késedelem
mel tárgyalják.A késedelem 
oka legtöbbször az adatszol
gáltatás elhűzódása. · A na
,,--�,. szolgálati helyek kivéte
lével a bizottságok ítélkezése 
nem kielégítő. Sok helyütt 
hiányzik a szakszerűség és a 
kellő bátorság. utóbbinak oka 
Legtöbbször a tagok szolgálati 
függősége. 

Hozzájárul a hibákhoz a bi
zottságok tagjai képzésének 
elégtelensége is. Ez a helyzet 
a területi munkaügyi döntő
bizottságok megszüntetése 
után tovább romlott. A helyet
tük létrehozott munkaügyi bí
róságoknak ugyanis az okta
t s nem kötelességük. Ezen az
zal kívánunk segíteni, hogy a2 
oktatást a MA V és a szakszer
vezet saját hatáskörébe vonja. 

Tapasztalatok támasztják 
alá, hogy egyes ;ogerős mun
kaügyi bírósági ftéletet a gaz
dasági vezetők nem hajtanak 
végre. Előfordult olyan eset is, 

hogy a budapesti igazgatóság 
jogerŐ6 ítélet ellen is fellebbe
zett, holott azt a jogszabály 
kizárja. 

A döntőbizottságok elé ke
rülő ügyek jelentős hányadát 
teszik ki a dolgozók baleseté
vel, egészségrornlásá val össze
függő munkaügyi vitálc. Azért, 
mert a vezetők egy része a 
humanitás, de még a kötele
zettség tekintetében is elma
rad a várakozástól. Több eset
ben e,ész kollektíva kényte
len panasszal élni egy-egy 
helytelen intézkedés miatt. 

Az elnökség szükségesnek 
ta-rtja, hogy a szakszervezeti 
bizottságok a. jövőben több tá
mogatást adjanak a döntőbi
zoUságok tagjainak. Tudato
sít.sák a dolgozók előtt a bi
zottságok szerepét, feladatát. 
Lépjenek fel a határozatokat 
végre nem hajtó vezetőkkel 
szemben, ha kell az eljárást 
kezdeményező jogukkal élve. 
Biztosítani kell a döntőbizott
ságok tagjainak megfelelő ok
tatását. 

A második napirend! pont 
tárgyalása kapcsán az elnök
ség úgy döntött, hogy a jövő 
évi szakszervezeti választások 
során létre kell hozni a területi 
tanácsokat a szakszervezet kö
zépszintú szerveként. 

- minden szinten fokozato- járó!, alkalmazásukról, az újí
san javul a munkavédelmi tók érdekeinek védelméről, 
szemlélet. és felelősségérzet; népszerúsítésükről. 

- tudatosabb a balesete!- Hegedűs Károly 

Munkásábrázo/ás, 1974 

A M U N KA F OTÓ PÁLYÁZATA 

A S'Zlaikszervezeti mozgalom folyóirata. a Munlka es a 
szar Kulturális, Agitációs- és Propa,:anda Osztálya Munkdsábrázolás, 1974 címmel fotópályázatot hirdet. 

A szerkesztőség a pályázatot két témakörben írj,a ki: 
1. Munkások munka közben. mUJllk:afolyaanato!k megörö

kítése. munkásp ortrék: 
2. A dolgozók élete gyáron kívUl: szóra<kozásUk. műveló

désük. s-portolásuk. rendezvényeik. stb. 
A pályázatra csak fekete-fehér 30x40 c:m-es méretű ké

peket fogadunk el. A képeket a Szakszervezetek Országos Ta
nácsához (1415. Budapest. VI., Dózsa György út 84/b.) kell 
beküldeni. a,hol szakértőkből álló zsüri dönt. A borítékon kér
jük feltüntetni, hogy FOTÓPALYAZAT. 

A pályázat öt le11jobb képe 1000-1000 forintos, tovább! öt kép pedig 600-60() forintos díjban részesül. A szakmai, 
iparági szakszervezetek által felaiánlott számos különdíjat 
is odaítéli a zsüri. 

A Munka - a díjaoottaikon kivUl is - folyamatosan köz
li a le.nobb képeket. Ezért kérjük a pályázókat, hogy beküldött 
munkáikról! db 13x18 cm-es méretil képet is mellékeljenek. 
Egy személy mindkét témakörben 4-4 képpel pályázhat. 

A pályázaton csak olyan képek vehetnek részt. amelyek 
eddi!( kiállításon és a sajtóban még nem jelentek meg. 

Beküldési határidő: 1975. január 1. 
Zsürizés: 1975. itmuár 15. 
A legjobb kéoeket 1975-ben kiállításon mutatjuk be. 

A Munka Szerkesztősége, 
a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Osztálya 



19'74. DECEMBER 16. MAGYAR VASUTAS 

Két mérnöknő - vezető beosztásban 
Egy öreg vasutas mesélte, 

hogy valamikor a MAV-nál 
még a gépíró is férfi vr;., 
majd így folytatta; - Manap-
11/Íg, kérem, · haptákba állunk 
az asszonyok előtt, hogy „Mér
nök, főintéző elvtársnőnek tisz
telettel jelentem". 

- Sél'tó ez? 
- Azt nem mondtam, csak 

uokatlan, nekem legalábbis 
az. 

A kapu nyitva mindenki előtt 
Való igaz, hogy hajdanában 

kevesebb leány és fiatalasz
szony álmodowtt a vasutas 
pályáról. Dehát a világ ma 
már mitsein törődik a konven
ciókkal, a kapu, nyitva min
denki előtt, s ha a világűrben 
ott lehetett a nők képviselője, 
miért ne lehetne a gyengébb 
nem tagjai közül bárki a vas
útnál mérnök, főintéző. Per
sze az is igaz, hogy ilyen kép
zettséggel. nagyon kevesen 
vannak. A szegedi igazgatósá
gon viszont két mérnök-főin
téző asszony is dolgozik. Lás
suk, hogyan, miképpen veze
tett az útjuk idáig? 

Az építési és pályafenntar
tási osztály helyettes vezetője 
Németh Sándomé. Hogyan 
kezdődött vasutas pályafutása? 

- A műegyetem általános 
mérnöki karán kezdtem, majd 
út-, vasút és alagút szakon 
tanultam. Néhai miniszterünk, 

- Ez olyan természetes, 
hogy észre sem vesszük a kül
sőségeket, a formalitásokat, 
Vasutasok vagyunk, de külön
ben nem olyan bokacsattogta
tós a mi fegyelmünk, hogy 
megalázó volna bárkire nézve 
is. 

Makón debütált 
A másik mérnök főintéző, 

Rácz Jánosné útja egyszerűbb 
volt a vasúthoz, hiszen édes
apja harminchét esztendeig 
szolgált a MAV-nál, minit vo
natvezető. Amikor Szegeden 
létrehoztálk a felsőfokú vasút
forgalmi technikumot, akkor 
oda iratkozott be, s a közben 
főiskolává vált intézetben 
szerzett üzemmérnöki diplo
mát. 

- Ebben szerepe volt apu
nak is - mondja Ráczné -, 
mert megszerettette velem azt 
a mozgalmas, érdekes életet, 
annit a vasú,t követelt. 

- Hol kezdődött? 
- Makón debütáitam, s 

amilyen beosztás egy vasútál
lomáson csak megtalálható, 
azt mind végigjártam. Hat éve 
kerültem az igazgatóságra, a 
vasútüzemi munkakörbe. Itt 
üzemi terveket készítettünk, 
pályaudvari vonalak építésé
nél, azok e1lenórzésénél dol
goztam. 

Az iparvágányok tartoznak 
Rácz Jánosnéhoz. Ebben a be
osztásban is alig találni női 
dolgozót a vasútnál. 

- Nem zavarja, hogy körü
löúte csak férfiak vannak eb
ben a munkakörben? 

- Nem, csak addig lehet 
kétség a kollégákban, amíg az 
ember nem bizonyít. A szak
tudást elismerik, akár férfi az 
illető, akáT nő. 

Minden rendben ? 
Az elismerés mindenben 

megmutatkozik? A fizetésben 
is? 

Nem oly gyors a válasz, mint 
az előző kérdéseknél. Moso
lyognak, pontosítják önma
gukban a felelet. 

- Nehéz ezt megítélni, mi 
úgy érezzük, nálunk rendben 
vannak a dolgok a fizetés te
kintetében is. 

A két mérnők-főintéző a tár
sadalmi munkában is részt 
vállal. Az MTESZ-ben, a köz
lekedéstudományi egyesület 
szakosztályainál tevékenyked
nek, Ráczné az igazgatósági 
alapszervezetben pártcsoport 
vezető. Lelkiismeretesen dol
goznak és egyáltalán nem ér• 
zik magukat másodrendű ál• 
lampolgárnak a vasútnál. 

Gazdagh István 

Csanádi professzor a vasút-1----------------------------
üzemi tanszéket vezette, és ar-
ra biztatott bennünket, hogy 
menjünk a vasúthoz dolgozni, 
ösztöndíjat adnak, s megfelelő 
perspektíva vár ránk. !gy ke
rültem 1958-ban a szegedi 
igazgatóságra. 

A pályakezdés éppen olyan 
volt, mint bármely más terü
leten lett volna. Németh Sán
dorné a pályafenntarstásnál 
kezdte, mint gyakorló mérnök, 
s a fizetését is ahhoz szabták. 
Hamarosan kisbabát várt, s 
mivel Hódmezővásárhelyen 
laktak albérletben, kérte he
lyezzék át oda. Ezután a vas
-útépítéssel közelebbről is meg
ismerkedhetett, mint műszaki 
ellenőr, kitűző tervező, A vas
úti rakterületek burkolásától, 
a pá]yaívek meghatározásáig, 
mindennel foglalkozott. Ké
sőbb Szegedre kerültek, lakást 
kaptak, s az igazgatóságon az 
iparvágányokkal kapcsolatos 
műszaki dolgokat bízták Né
methnére. 

Gyakorlaton 

TE LEKGE RE N DASON 

A feladatokkal együtt nőttek a gondok is 
Telekgerendás állomáson 

tucatnyi vasutas dolgozik. Az 
egyre növekvő gazdasági fel
adatok ellátásában évek óta 
kitűnően megállják a helyü
ket. Az utóbbi években emel
kedett az állomás árwrzállí
tásí feladata, természetesen 
ezzel együtt nőttek a gondok 
is. Erről beszélgetünk Tóth 
József. állomásfónökkel és 
Kva,sz János szakszerve-z.eti 
-bizalmival. 

- A kocsi.kihasználást 100 

százalékra teljesítettük 
mondja Tóth József. - Ko
csiforgalmu.nk több, mint 2500 
voit. A mostoha őszi Időjárás, 
a mezőgazdasági termékek 
megké;ett betakarítása a mi 
munkánkat is nehezítette és 
sok problémát okozott a ko
csik kihasználásában. Ennek 

ellenére dolgozóink mindegyi
ke helytállt, de' külön ki
emelném Zahár Sáindor vál
tókezelő, valamint Lengyel 
Károly forgalmi szolgálattevő 
tevékenységét. 

- Az u.tóbbi időben meg
lehetősen nehéz körülmények 
között dolgozunk, a,kárcsak 
ni.ás, hasonló kis állomások 
dolg<xroi - veszi át a 6:ZÓt 
Kvasz János bizalmi. - De 
lgyeksztink, hogy munkánk
kal feletteseink és az utazókö
zönség is meg legyen eléged
ve. Az utazóköwnség érdeké
ben az elmúlt évben már 
történtek i.Rtézkedések. Kifes
tették a várótermeket, felújí
tottó.Je a bútorzatot. A vízve
zeték bekötése most van fo
lyamatban. 

(Kesztyűs) 

Megváltozott a vezetők szemlélete 
A budapesti igazgatóság szolgálati helyein 

sokat javult a nödolgozók helyzete 
A vasutas-szakszervezet. továbbképzés lehetőségeiről, 

titkára előtt adott számot a azt sem elhallgatva, hogy a 
közelmúltban Tóth János, a nagyobb szakmai ismeret ma
budapesti igazgatóság vezetője gasabb jövedelemmel is jár. 
az 1013 számú kormányhatá- Igazgatói utasítás kötelezi er
rozat végrehajtásáról. A be- re a főnököket, és az ellenőr
számoltatáson részt vett a zések során megállapították, 
szakszervezet központi vezető- hogy eleget is tesznek ennek a 
ségének nóbizottsága is. A kötelezettségüknek. 
beszámolóból kitűnt, hogy a A nők létszáma állandóan 
határozat megjelenése óta az növekszik. Egyes munkaterü
igazgatósághoz tartozó mun- letek szinte teljesen elnőie
kahelyeken javult a dolgozó sedtek. A vontatásnál és a 
nők helyzete és a velük való kocsiszolgálatnál az admi
törődés is egyenletes fejlődést nisztratív beosztásban doll. 
mutat. gozó nők aránya 81 százalék. 

A központi bérintézkedések A forgalmi és a kereskedelmi 
és a saját erőből megoldott szolgálatnál a dolgozók 25 
bérdifferenciálások nyomán százaléka nő. A személypénz
elérték, hogy nincs számot- tárakban például csak elvétve 
tevő különbség a férfi és a akad férfi. 
nódolgozók munkaköri bére Biztosították a nők képzé
között. Ez elsősorban annak a sének és továbbképzésének 
következménye, hogy megvál- feltételeit is. Gondoltak azok
tozott a munkahelyi vezetők ra is, akik gyermekgondozási 
szemlélete. Néhány évvel ez- szabadságon vannak: az ön• 
előtt még szinte általános költséges vasúti szaktanfo
volt az a vélemény, hogy a lyamokon, vagy az állami ok
férfiak a családfenntartók, tatásban levelező és esti tago
így bérüket is igyekeztek zaton tanulók részére - sí
a nők rovására - felemelni. keres vizsga esetén - megté
Ma már tudatosan a végzett rítik a költségeket. 
munka a bérek elosztásának 
alapja. Ha lassan is, de gyarapo

dik awknak a nőknek a szá
ma, akiket vezetőnek állíta
nak be. Az igaílgatóság mun-

1179-en éltek ezzel a lehet6-
ségge!. 

Szó esett arról is a beszá
moltatáson, hogy a szolgálati 
helyek vezetői - önállóságuk 
következtében - még többet 
tehetnének, elsősorban a 
munkahelyek swciális ellá
tottságának javítása érdeké
ben. Az igazgatóság nagyobb 
öntevékenységet vár a szolgá
lati főnököktól és azt kéri, 
hogy ne várjanak a felsőbb 
utasításokra akkor, amikor s 
vasutas nők élet- és munka
körülményein van módjuk ja
vítani. A jó munkát végzők 
között ezen a fórumon is 
megdicsérték a székesfehérvá
ri és a szolnoki Pft-fónököt 
'Mindkét helyen kiemelkedően 
foglalkoztak az 1013-as kor
mányhatározat végrehajtásá
val. Elismeréssel emlékeztek 
meg azokról a szocialista bri
gádokról is, amelyek társa
dalmi munkában dolgoztak a 
gyermekintézmények korsze
rűsítésén, bővítésén. Ezt a 
tevékenységet tovább kell 
folytatni, és a kiemelkedő 
munkát végző brigádokat er
kölcsi és anyagi megbecsü
lésben kell részesíteni. 

Köhidl László 
Más kérdés a jövedelem, az 

összkereset alak,µása.. Az 
erőfeszítések ellenére sem si
került elérni, hogy a nők JO
vedelme azonos Jegyen az aw
nos munkaterületeken levő 
férfiakéval. Ez az utazó, vo
natkísérő személyzetnél van 
így. A nők csak meghatáro
zott tehervonatokon járhatnak 
vonatvezetóként. A távolléti 
és a swlgálati idő a nőknél 
mindig kevesebb. Ez abból 
adódik, hogy - főként csa
ládi okokból - a nők nem 
igen vállalnak plusz szolgála
tot. A férfiak többletmunká
ja így nagyobb összkeresetet 

kahelyein a legkülönbözőbb ____________ _ 

eredményez. 
Egyenlő partner a nő és a 

férfi a jutalmazásnál, a pre
mizálásnál, és a végzett mun
ka színvonala alapján törté
nik a kitüntetések odaítélése 
is. Az elmúlt évben a kitünte
tések 40 százalékát nődolgozók 
kapták. 

A nők foglalkoztatása és 
szakmai képzése vonatkozásá
ban is kimutatható az előrelé
pés.' Már a felvétel alkalmá
val pontos tájékoztatást kap
nak a lányok és asszonyok a 

beosztásokban megtalálhatók 
a nők, így például főkönyve
lő, szertárvezető, szertárfó-
nök-helyettes, pénztárfónök, 
állomásvezető. 

A népesedéspolitikai hatá
rozat végrehajtása során az 
óvodai és bölcsődei elhelyezé
seknél előnyben részesültek a 
nagycsaládosok és a gyerme-, 
keiket egyedül nevelő anyák. 
A tanácsoknak ez évben 1,5 
millió forintot fizettek gyer
mekférőhelyekért azokban a 
városokban, községekben, ahol 
nincs önálló vasutas gyermek• 
intézmény. Az idén újabb 75 
vasutasgyermek számára si
került óvodai, bölcsődei he
lyet biztosítanL 1975 első fél
évében valószínű átadásra ke
rül a 100 férőhelyes óvoda és 
a 60 férőhelyes bölcsőde Rá
kospalotán. 

Évről évre emelkedik a 
gyermekgondozási illetmény
nélküli szabadságot igénybe 
vevő nők száma. 1971-ben 
csak 840-en, az idén már 

Kaposvári akció 

A kaposvári pályafenntar
tási főnökség 103 dolgozója 
- altik valamennyien egy-egy 
=ialista brigád tagjai 
a Somogy megyei Ráksi köz
ségben vette ki részét a cu
korrépa betakarításából. A 
szabad szombaton végzett 
munka eredményeként a ka· 
posvári vasutasok 2500 négy
szögölról szedték fel a ter
mést, majd fejelés után 250 
tonna répát raktak fel be
szállítás céljából a tehergép
kocsikra, illetve a vontatók 
pótkocsijaira. 

A munkájukért a termel6-
szövetkezettől kapott össze
get a kaposvári városi tanács 
3085,01 számú „óvoda-iskola 
akció" elnevezésű számlájára 
fizették be a pályafenntartá• 
si dolgozók. 

a pályafenntartásnál 
Felsorolja, hogy mi mindent 

kellett el végezniük. A vasút
építés programját megbeszélni 
a vállalatokkal, eljárni az en
gedélyezési, egyeztetési tárgya
lásokra, ellenőrizni a vasút
építéseket, majd átadni a 
megrendelőknek, és újra visz
.szavenni, hogy az üzemeltetést 
a MA V ellenőrizhesse. A vas
útnál így mondják; a vonaZhá
lózattaZ összefüggő kérdések
ben az idegen felekkel meg
egyezésre kell jutni. 

Az alkotó niunka gyógyító hatása 
egykori betegei: Cserna Kál
mán, Gulyás György és Szig
ligeti Vilmos rokkantsági 
nyugdíjasok. 

m.egvalósult, és ma már ti 
varrógép kattogása is hozzá
tartozik a III-as számú mun
katerem jól ismert zajához. A 
gép segítségével néhány hőnap 
alatt 280 párna-belsóhuzatot, 
nagy mennyiségű kötszert, 
orrfityulát varrtak a betegek, 
s mindent csalt úgy szóra
kozásképpen. 

Senki se higgye, hogy az 
asszonyok azt keresik, hogyan 
lehetne egy nyugalmas irodá
ban meghúzódni és kényelme
sen dolgozgatni. A mérnöknő 
maga kérte, hogy helyezzék 
egy időre a pályafenntartá.a 
gyakorlati munkálataihoz, mi• 
vel újabban sok modern gépet 
is alkalmaznak ezen a terií!e
ten. Vonalbiztos lett. A hazai 
vasutak történetében ilyen 
beosztásban még asszonyt nem 
látott senki. Ez sem ment per
sze olyan könnyen. Először is 
megkérdezték a feletteseket, 
hogy egyáltalán lehetséges-e 
ilyen beosztásba asszcmyt he
lyezni? Természetesen nem 
találtak titó rendelkezést, hogy 
nőszemély nem lehet vonaíl.
biztos. 

- A szegedi főnökség tiO
nalbiztosa lettem, 20-22 pá
lyamester tartozott hozzám. 
Ebben a beosztásban nincs 
pardon, ellenőrizni keU, uta
sításokat adni. 

Fél éve osztályvezető-helyet
tes. Aki ismeri a vasutait. tud
ja, hogy majdnem olyan fe
gyelem van munka közben 
mint a katonaságnál. Nincs 
mese, vigyázba kell áll,li, rö
viden és tömören jelenteni és 
így tovább. Valóban, mit érez 
egy fiatalasszony, amikor be
lépnek a szobájába a férfiak 
és vigyázzba vágják magukat 
előtte? 

Immár öt esztendeje annak, 
hogy a MAV Budakeszi Tü
dőgyógyintézet épületében 
megalakult és helyet kapott a 
munkatherápiás részleg. Mű
ködését gondos előkészítő 
munka előzte meg, amelynek 
egyetlen fő célja volt: az in
tézetben eddig nem alkalma
zott módszérekkel iS elősegí
teni a betegek gyógyulását. Az 
elsődlegesen pszichikai gyó
gyító folyamat azt eredmé
nyezi, hogy a testben, lélek
ben, megtört, elkeseredett em
ber fokozatosan ébred tudatá
ra saját értékének, s miköz
ben megtanulja újra becsülni 
önmagát „elfelejt" foglalkoz
ni betegsége tüneteivel. 

A ke%det 

nem volt könnyű 

Dr. Zsombók Györgyné- a 
munkatherápiás részleg veze
tője - mintegy 20 üzemet lá
togatott meg, a legtöbb eset
ben sa'jnos eredménytelenül. 
Az üzemek vezetői elutasítot
ták az együttmúködésre tett 
ajánlatot, szavalroan, o'lyan 
indokkal, hogy betegekről van 
szó, akik normában nem dol
gozhatna!k, ikimondatlanul 
pedig a szanatóriumban kezelt 
betegségekről való óvatosság
ból. Talán éppen ezért érde
mes kivételként megemlíteni 
a XIII., kerületi Transzvill 
Vállalatot, amely más üzem 
tartózkodásával szemben nagy 
segítséget adott a gyógyító 
munkához. A sikeres próba
gyártás után elektromos fűtő 
és vízmelegítő készülékek 
csatlakozó kábeleinek szerelé
si munkáira kötöttek szerző
dést, melynek teljesítése éves 

viszonylatokban 
volt. 

zavartalan 

Ez a munka legfeljebb csak 
10-14 beteg számára elegen
dő. Márpedig a szanatórium
ban kezeltek közül szép szám
mal vannak olyanok is, aki
ket orvosi véleményezés alap
ján lehet, sót kell valamilyen 
hasznos tevékenységgel elfog
lalnL A fofltos csak az, hogy 
a munka a beteg részére kel• 
lemes időtöltés legyen, ne pe
dig valamféle kényszer. Ezért 
sem munkaidőt, sem idónor
mát nem lehet számukra meg
határozni. 

Az évek folyamán, jól be
gyakorolt, hasznos elfoglalt
ságának bizonyult az úgyne
vezett „papírmunka". Ennek 
keretében a röngen laborató
rium részére filmtasakokat, az 
intézet részére uzsonna zacs
kókat készítenek. 

Szőnyegszövés 

Jól megférnek egymás mel
lett azokkal a betegekkel, akik 
egyszerű fa, vagy műanyagból 
mutatós vázákat, ládákat va
rázsolnak elő. Ezeket azután 
megtöltik virággal, s az inté• 
zet folyosóin helyezik el. 

A kézimunka egyaránt ked
velt időtöltést jelent a férfi
és a női betegek részére. A 
munkatherápia vezetője 4 év
vel ezelőtt kapcsolatot terem
tett a Háziipari Termelőszö
vetkezet szőnyegkészítő üze
mével, s ennek eredménye
ként a szövetkezet XIV., kerü
let Kerékgyártó utcai résllle
ge a szanatórium egy betegé
vel megismertette a szövéssel 
kapcsolatos műveleteket. 

A munka dandárja azonban 
csak ezutén következett. Meg
felelő eszközöket, anyagot kel-

lett beszerezni, s ami még en
nél is lényegesebb -, a bete
gek érdeklődését felkelteni, 
kezüket megfogni, megtanítani 
szépet, művészit, hasznosat al
kotni, s közben testben, lélek
ben észrevétlenül gyógyítani. 

Ebben a szó legnemesebb 
értelmében kifejező humánus 
cselekedetben, amely a szana
tórium sajátos atmoszférájá
ban egységesen magába fog
lalja az egész gyógyító appa
rátus tenniakarását, ember
szeretetét - dr. Zsombók 

Györgyné nagyszerű eredmé
nyeket ért el. Munkáját sokol
dalúan segítette dr. Nyírő Jó
zsef igazgató főorvos, az osz
tályok főorvosai, orvosai, a 
foglalkoztatott betegek kivá
lasztásánál, irányításánál és 
figyelemmel kísérésénél. A 
gyógyító-foglalkoztató kezelés 
szakmai fogásainak tanítását 
fáradhatatlanul segítik jelen
leg is az intézet rehabilitált 

Az első eredmény akkor volt 
lemérhető, amikor 3 évvel ez
előtt a Temacryl kézimunka 
pályázatán 3 kézicsomózású 
perzsaszőnyeg kiállításával dí
jat nyertek. 

Kötés-varrás - geppel 

Egy évvel ezelőtt - kísérlet
ként - két kötógépet is be
szereztek, amelyen azóta 
szebbnél szebb sálakat, női 
sapkákat kötnek. Az izléses 
holmikból főleg ünnepek előtt 
van nagy kereslet, amikor a 
betegek - néhány forintos 
megváltási ár ellenében -
saját hozzátartozóikat lephe
tik meg az elképzelésük sze
rint megkötött ajándéktár
gyakkal. 

A különféle munkafolyama
tok közül a varrás sem hiá
nyozhat. Hiszen egy jó varró

öt évvel ezelőtt három be
teggel kezdett dolgozni a mun
katherápia vezetője. Ez - a 
mozgások figyelem bevételé
vell - havonta 25-30 beteg
gel való foglalkozást jelentett. 
Annak ellenére, hogy kicsi, 
csaknem alkalmatlan terüle• 
ten tudtak helyet biztosítani 
a munkatherápia részére, a je• 
lentkezók száma egyre nőtt. A 
betegek saját magukon tapasz
talták a gyógyulás folyamatát,, 
s így a gyakorlat igazolta, az 
orvosok elméletét: az alkotó 
munka gyógyító hatását. 

A fejlődés útja 

gép segítségével sok ötletes, A múlt év decemberében 
hasznos tárgyat lehet készíteni végre minden megoldódott. 
az intéz,et számára. A terv , Korszerű orvosi berendezés

sel, modern felszereléssel meg
kezdte működését a rehabilitá
ciós pavilon, amelyben tágas 
helyiségeket .kapott a munka
therápia is. Most már napon
ta 45-50 havonta pedig 70-80 
beteg számára tudnak kelle
mes és egtl'úttal hasznos időtöl
tést báztosítani. S, hogy ne le
gyen egyhangú a munka a:z 
orvosilag engedélyezett 3 ór� 
munkaidőt rendszeresen meg
szakítják „pihentető" torná
val, társasjátékkal. A foglal
kozások ideje alatt pedig nem 
esik szó betegségről. 

Hinné-e valaki, mi lesz az 
eredmény? !me egy példa: 2Z 
éves fiatatember béna kézzel 
érkezett az intézetbe, sem fog
ni, sem írni nem tudott. Két 
hét után, maga címezte meg 11 Lr. 7sombók Györgyné, a munkaterápiás részleg vezető- levelet . .. 

je a betegek gyógyító hatású munkáját ellenőrzL Pálinkás K�ln 
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Fellendült az újítókedv Régi eszközökkel - kiválóan 

a székesfehérvári járműjavítóban 
RÁKOSRENDEZŐ VASUTASAI H ELYTÁLLN AK A MUNKÁBAN 

A székesfehérvári jármű
javító tárolóvágányai ok;tó
berben és novemberben meg
teltek Sy sor<YLatú teherkocsik
kal. A látogató jóleső érzéssel 
állapíthatta meg : az üzem jó-
00.Z az év vége előtt tömege
sen ad.ja át a forgalomru,;k a 
'flJagy hordképességű pőrek-0-
mk utolsó darabjait. Novem
ber végén azonban az a gya
núja támadt, hogy az átadás
sal valami baj lehet, mert a 
kocsik változatlainul ott ros
tokolnak a tárolóvágányokon. 

Akadozó kooperáció 

Takács László, az üz.em fő
mérnöke nem kis bosszúság
gal magyarázta meg a kocsik 
mo7Jdulatlanságá t:  

- Sajnos, akadozó koope
T'áció hátráltat bennünket az 

Sy-kocsilc utolsó 50 darabjá
nak befejezésében. A miskol
ci járműjavító, amely az üt
közőt és a vonókészüléket 
l&Zállitja neh"iink, alig küldött 
számoctbevő mennyjséget ezek
Ml az alkatrészekből és így e 
nélkül kellett kiállítani a ko
csika,f; a tárolóvágányokra. 

A főmérnök Radács Ferenc
cel, az ürem pártbizottságá
nak titkárával, a műszaki fej
lesztési osztály v-ezetőjével 
e.gyütt a következő napokban 
Miskolcra utazott, hogy sze
mélyesen tárgyaljanak a ko
operáló üzem vezeLöivel. Si
lrerült is szót érteni az otta
ni szakmai és pártvezetókkel. 
Mivel a miskolci.a/e közben 
megkapták a hiányzó alkatré
szekhez szükséges búgát, 
készséggel vállaltálc, hogy a 

hátra.levő 50 darab ütközőt 
december 10-ig leszállítjálc. A 
vonóklészülékc'.kra vonatkozó
lag úgy állapodta'k meg, hogy 
tekintettel a miskolci jármű
javító évvégi ei1�'.clö 1,9,telé
rettségeiré, csupan tizen
nyolcat készítenek el decem
ber 20-ig, a többit a Miskolc 
által átengedett anyagbói 
maga a fehérvári üzem ké
szíti e1. December elejénmeg 
is érkezett Miskolcról az 
anyag egy része és megkez� 
dödött az üúközószállítás is. 

A srekesfeMrvári · üzem 
egyik feladatának az Sy vas
úti teherkocsik gyártásáll!llk 
évi tervteljesitése útjából vé
gül sikerült elhárítani az aka
dályt, S miután a kohászat
nak megrendelt ércszállítókat, 

ték. tgy például a MA V die
selesí tési programjm szolgáló 
füzesabonyi és mátészalkai 
gáztárc,Jó gépészeti berendezé
seit egy hónappal a határidő 
előtt e-lkészítették, a telepeket 
december 31 helyett 110vem
ber 30-ra fölszerelték. 

Az autószállító kocsi tavaly 
előállított két prototípusát az 
idén alá vetették az előírt pró
'báknak, s a javítanivalókat az 
idén. ugyanesak határidő 
elött elvégezité'k. A vasszerke
zeti o57J1.ály brigádjai a kocsi
gyártó ooztá:ly dolgozóinak 
közreműködésével terven fe
lül négy darab darut gyártot
tak a szombathelyi járműja
vítának. A darukat október 
17-ig át liS a<liták, a hat futó
macski val együtt. Teherko
csi futójavítást tizet vúllal
tak, s huszat teljesítebtek. 
Terven felül elkészítettéic a 
villamos felsóvereték szer.."1ő
kocsi prototípusát is. 

l\fonkavedelmi újítások 

Marosft Tibor szb-titkár 
örömmel újságolta, hogy a 
kongresszusi versenylben fel
elevenedett az osztályokon, a 
műhelyekben az újítókedv is. 
A dolgozólc egész évre 62 újí
tást vállaltak és jelenleg már 
százon felüt van a beadott 
ú1ítások száma. Az október 
15-én elindított és december 
15-ig tartó munkavédelmi hó
napok tartama alatt a mun
kavédelmi újítások megtöbl>
nörözódtek az előző időszak
hoz h-épest. A régi újítók, akik 
az utóbb! idóben szinte alig 
hallattak magukról, most 
szinte szárnyakat kaptak. A 
TMK-ból például 12 újítási 
java,;lat érkezett. Koncsak 
László csoportve-T..ető és Lu
kács László együttesen 7, An
úú Jár.as kaz:ínműhelyi csó
portvezető 2, I..e-ncsés József 3 
javaslatot nyújtott be. A ko
csiosztályról Vidovics István 
munkavédelmi őr három újí
tással járult hozzá a hónapok 
sikeréhez. a megmunkáló mű
helyben Bors János javaslatát 
i;>edig már el is fogadták. 

A brigádok társadalmi 
munkavállalása eredetileg 
2670 óra volt, de október vé
gén már 3600 óránál tartot
tak. Kivették részüket az 
esős időjárás következtében 
megkésett mezőga:zidasági 

mw1lták pótlásából. Az üzem 
a fele, 550 ember, október 26 
-27-<m autóbuszokon vonult 
ki a Mezőfalvi AUami Gaz
daságba és kukoricát tört, az 
első napon zuhogó eso"'ben. 
Kormnunista műszakot is tar
tottak. 

Példamutató 
szocialista brigádok 

Hiányos lenne ez a beszá
moló, ha nem szólnánk azok
ról a S'ZOCialista brigádokról, 
amelyek a kongresszusi ver
senyben élenjártak, illetőleg 
a verseny 1974. évi első sza
kaszá'ban orOS'Llánrészt vívtak 
ki a vállalások teljesítésében. 
Az elsők között kell megem
líteni a kocsigyártó osztály 
két kolletkíváját, Kiss László 
csoportvezető Ságvári Endré
ről elnevezett alvázlakatos, 
valamint Szántó László Béke 
lakatos brigádját. Amikor a 
kocsigyártó osztályon hiány
zott a tejeskocsikhoz az U
gerenda, a Ságvári és a Béke 
brigád összefogva megszün
tette a hiányt, így az osztály 
pótol'habta elmaradását a tej
szállító kocsik gyártásálban. 
Kis Sándor hegesztő�soport
vewtő 23 tagú Kun Béla bri
gádjának a legnagyobb része 
van abban, hogy a kocsigyártó 
osztály az idén átadhatta a há
romezredik normál nyamtávú, 
különleges száZlítÖ járművet. 

A kazán- és vass:rerkezeti 
osztályon egy másik Kiss, a 
Kiss István vezetésé�l ver
Een:vzó Landler Jenő klazánja
víió brigád azzal szel'7lett ki
magasló éroemet, hogy a 
Lancl:ler Jenő jánmújavítótól 
egy eszteruleje Srekesfelhér
varra került kazánjavftást a 
kezicleti nehézségek után ma
gas színvonalra fejlesztették. 
A TMK-ban Koncsak László 
Leninről elnevezett lakatos.
brigádja az idén kiemelkedő 
sikert ért el azzal, hogy a 
vasutasok szelleIIlli vetélke
dőjének területi versenyében 
második lett. Havasi Imre 
szerszámkészítő Szabadság 
brigádja az újitási versenyben 
h:ivatkozhat jó eredményekre, 
az előkészítő osztályon pedig 
Kleiner István FelsZa:baduLás 
brigádja járult hozzá a kong
ressZiUSi verseny sikeréhez. 

Szász FereM 

Egymás után, néha kettesé
vel, hárP1asával gördülnek alá 
a kocsik Rákosrendező gurító
dombjáról. A munkát a domb 
tetején álló őrhelyéről, ebből a 
szűk és kicsiny földszintes 
épületből amelyet aligha 
nevezhetnénk irányítótorony
n.ak - Jámbor Károly, az ép
pen szolgálatban lévő gurító
mester irányítja. A gurítóüzem 
karmestere ő, bár fiatal vas
utas és csak 1970 óta gur>tó
mester - ebben a földszintes 
kis épületben is hivatása ma
gaslatán áll. 

Egyenletes ritmusban 

Fényjelzésekkel szabályozza. 
milyen tempóban tólja a 
dombra a kocsikat az 520-as 
gőzmozdony és a hangszórók 
útján közli rendezési utasítá
sait. 

- Harmincháromra kettő 
rakott, a kocsik ne ütközzenek! 
Harminckilencre kettő rakott, 
röviden csúsztassuk meg! 

- így sorolja egyenletes 
l'itmusban az Instrukcióit, 
amíg lefogy a gurítódombról 
az 1427 tonnás szerelvénynek 
mind az 51 kocsija. Utasításai 
nemcsak a váltókezelőknek 
szólnak, akik a meghatározott 
irányvágányra terelik a legör
dülő kocsit, hanem az elősaru
soknak, sarusolmak is, akik 
valósággal kézben tartják a 
hatalmas súlytömegekkel sza
badon futó járműveket. 

Nincs könnyű dolga itt a gu
rítómesternek és a rendezőben 
dolgozó többi vasutasnak. Kor
szerű automatika, gépi beren
<lezés, de még csak egy vá
gányfék sem áll rendelkezé
sükre. Hagyományos eszközök
lcel, de nagy figyelemmel és 
;ól összehangolt munkával 
rendeznek itt naponta 2100-
:?200 kocsit. 

- Az itt dolgozók helytál
lásának köszönhető, hogy a 
kongresszusi verseny kezdete 
óta, közel tiz százalékkal no
velni tudtuk gurítási teljesít
ményünket - mondotta Jám
bor Károly. - A nappali mű
szakban, mint most is, 800-
900 kocsit is legurítunk erről 
'- szerény kis dombról. Most, 
hogy esik az eső, jobban kell 
vigyázni, de a munkát ez lé
nyegében nem zavarja. CSak 
ködöt ne kapjunk . . .  

- Két hete némileg csök
kent a munkánk - jegyezte 
meg R. Felcete János váltóke
zelő, aki három váltó állását 
szabályozza innen föntről, az 

a tejipar által igényelt tejes- ,----------------------------------------
kocsikat, a sertésszállitó ko
csikat, a halas tartályvagono
kait és a többi, különleges 
iszállítóeszközt év közben 
egyenletes ütemben már 
nagyrészt kiadták, még kará
csany előtt elkészülnek a ko
eriosztályon a 400 Sy kocsi 
utolsó darabjai is. 

Határidő előtt 

Az üzem másik fő fj'!ladatá
lllak, az allka,trét;zgyártásnak 
évi előirányzatát szeretnék 
túlteljesíteni. Annál is inkább. 
mivel alkatrészből soha sincs 
elég, és nincs az az előrelátó 
terv, anli.t az igények meg ne 
haladnának. Bárhogyan ala-
1..-uZ a dolog, az üzem minden 
olyan alkatrészt legyárt, ami• 
nek eUcészitését a XI. párt
kongresszus és a felszabadulás 
30. évfardulója tiszteletére in
dított munkaversenyben vál
laltak.. Az alkatrész elosztás
ban azonban voltak, s lehet
:ne.k liS kisebb zökkenők. Ta
valy októberben ugyanis az
zal bízták meg az üzemet, 
hogy az á1tala gyártott alkat• 
részeket saját raktárából el 
is ossza. Az új feladat végre
hajtása a gyakorlatlanság mi
att még nehezen ment, de vé
gül is a legfontosabb alkatré
szek, a lá.nCSZ<'lill, a csapszeg, 
a csavark.apocs, a vonóhorog, 
stb., ha néha zökkenőkkel is. 
mindig eljutottak oda, ahol 
várták őket. Az idei tapasz
t.alatokból tanulva, jövőre 
már gyorsabban, rugalmasal>
ban akarják kielégíteni az al
ka,trés'L-igényeket. 

Végeredményben a tizen
egy pontos vállalást, az osz
tályok, műhelyek dolgozói -
�ttó kivételével - teljesítet-

TUDOSÍTÓINK ÍRJÁK : 

Az aktivitás túlnő a szolgálati helyeken 
(Folytatás az 1. oldaJról) 

munkák ésszerűbb, gazdaságo
sabb elvégzése céljából. Az I. 
szakasz dolgozói 1650 forintot 
fizettek be a mezőtúri tanács 
csekkszámlájára, gyennekin
tézmények anyagi megsegíté
sére. Az „Egy nap az islco-
1.áért'' mozgalom keretében 
összesen mintegy 300 óra tár
sadalmi munkát végzetek a 
IV., a VIII., a XV. és a XVI. 
:l)ályamesteri szakasz dolgozói. 

Pacz József tudósítónk 
·ugyancsak arra mutat rá leve
lében, hogy a kongresszusi 
munkaverseny résztvevőinek 
aktivitása túlnő a szolgálati 
helyeken végzett tevékenysé
gen, s beszámol arról, hogy 
Curtici román-magyar közös 
határállomás forgalmi, keres-: 
kedelmi és műszaki kocsi
szolgálati brigádjai - össze
sen 85-en - 430 órát dolgoz
tak a lökösházi Haladás Ter
melőszövetkezetben. A vasuta
sok 3 és fél katasztrális hold
ról takarították be a cukor�é-
1'1át. 

Módosított vállalások 

B6dogh Mihály írja, hogy 
Dombóvár állomás szocialista 
brigádjai pótvállalással egé
szítették ki koniresszusi fel
ajánlásaikat, s eszerint a 
szabadnapjukon keresett pénz
összegeket befizetik a városi 
óvodák bővítésére. A levél 
megirásának időpontjáig 13 

b'l'igád 160 tll{lja 22 600 forint
tal járult hozzá az akcióhoz. 

,,11:rdekesen -alakult a kong-
1"€55ZUSi vállalások teljesítése 
a sátoraljaújhelyi pálya
fenntartási főnökségen" 
közli tudósításában Szécsi 
Ferenc. - ,,A dolgoz6k ere
detileg 5200 társadalmi mun
kaórát ajánlottak fel 150 OOO 
forint értékben a XI. párt
kongresszus és hazánk felsza
badulásának 30. évfordulója 
tiszteletére. Azután ;ött no
vember 7-e, s 30 szocialista 
brii1ád 4� tagja pótvállalást 
tett 3000 óra társadaimi mun
kára, 80 OOO forint értékben. 
Az eredeti vállalás teljesítése 
100 százalékos, a pótvállalást 
pedig 5172 órás társada.1.-ni 
munkával, 105 74-0 forint ér
tékben teljesítették a brigá
dok. Ezen túlmenően a főnök
ség KISZ-alapszervezete két 
alkalommal szervezett kom
munista műszakot szabad 
szombaton, s ez alkalommal 
270 órát dolgoztak 8788 forint 
értékben a fiatalok - nem 
számítva azt a 112 órát, ame
lyet szüreteléssel töltöttek a 
mezőgazdaságban, s amelynek 
ellenértékét a vietnami szak
munkásképző építésére aján
lották fel. A főnökség dolgo
zói ezenkívül 7 317 forinttal 
járultak hozzá a megyei kol
légium építéséhez." 

A Baranya megyei Bükkösd 
községből a Rámán Kató Ne
velőotthon és Altalános Is
kola igazgatójé.tól is érkezett 

olyan levél, amely a kong
res-zusi verseny részvevőinek, 
pontosabban a pécsi pálya
fenntartási főnökség I. pálya
mesteri szakaszához tartozó 
Petőfi szocialista brigád tag
jainak helytállását méltatja. 

,,Ennek a brigádnak, Amb
rus József festő szakmun
kásnak és társainak köszön
hetik állami gondozott tanu
lóink, illetve köz.ségünk álta
lános iskolás gyermekei, hog:r 
tiszta, ízlésesen rendbehozott 
termekben tanulhatnak." 
olvashatjuk az igazgató leve
lében. 

Akik beiratkoztak 

Végezetül álljon még itt a 
Szúcs Ferenc tudósításából 
vett idézet: 

,,A hatvan�lgótarjánl pá
lyafenntartási főnökség dol
gozóinak kongresszusi felaján
lásai közül nem hiányoznak 
a tanulásra, művelődésre, 
kultúrálódásra tett vállalások 
sem. Ennek megfelelően a 

pályamesteri szakaszokon 36 
pályamunkás jelentlcezett az 
általános iskola hiányzó osz
táiyainak elvégzésére. Többsé
gük társadalmi munkát is 
vállalt az isk-Olában. fgy pél
dául a III. pályamesteri sz,,.
kasz dolgoz6i a hatvani 2. 
számú általános iskolában 160 
négyzetméter burkolatot ké
szítettek el kongresszusi fel• 
ajánlásként . . .  " 

irányító épületből. - Ideje is 
volt már, mert az izmaim is 
belefájduitak a váltólcarok hu
zogatásába. Pedig hozzászok
tam ehhez a munkához, hiszen 
33 éve jöttem a vasútra. 

A guritódomb lejtőjén a 
szemerkélő esö ellenére is csak 
zubbonyban dolgozott az elő
sarus, Hajdú 11. Sándor. 

- Talán nincs eso7cöpe
nye? - kérdeztük a műanyag
sisakot viselő elösarust. 

- Bent van az őrhelyen, de 
ilyenkor még nem veszem fel 
- válaszolta mosolyogva -, 
mert csak alcadályozna a moz
gásban. Az ilyen csönd,es esőt 
eszre sem veszi itt az em
ber . . .  

Nem is nagyon volt megállá
sa, hogy az esőt, nedvesedő ru
házatát figyelje, h iszen szün
télenül akcióban volt: hol er
re, hol arra a sínre tett �arut, 
ahogy a kocsik futása kívánta. 
Amikor pedig lett volna w.usz
szanásnyi ideje, a kocsik által 
lehordott sarukat hordta vi.:sza 
a dombra, a helyükre. Kéznél 
legyenek, ha a következő ko
csikat _is saruzni kell. 

Megbecsülik 
a kirendelteket 

Rákosrendező vasutasai 
képletesen szólva -, akkor 
nőnek igazán nagyra az ember 
szemében, ha közelebbről meg
ismeri munkakörülményeik 
nehéz adottságait. Erről vált
hattunk néhány szót Kapcsos 
Károly térfőnökkel. 

- Saru.saink kivétel nélkül 
kirendelt vasutasok. Sátoralja
újhelytől Szegedig számos állo
másról kerülnek hozzánk. Vál
tásuk havonta történik. A vál
tást követő első napokban 
minden percem izgalommal 
telik - mondotta. - Mert ná
lunk nem elég, hogy valaki fi
gyelmes, hozzáértő sarus le
gyen, de a helyi viszonyokat 
Is nagyon jól kell ismerni. 
Több irányvágányunk már ré
gi és nagyon elhasználódott az 

idők folyamán. Pályahiba mi
att könnyen előfordulhat saru
kiakadás, sarulevágás és ak
kor már nem tudunk „paran
csolni" a kocsinak . . . Azért 
vesszük szívesen, ha ismerős 
vasutasok jönnek hozzánk 
dolgozni. 

- S legalább gyakran üd
vözölhet ismerős sarusokat? 

- Szerencsére igen - felel
te a térfőnök. - Mert, ha nem 
is könnú itt a munka, megbe
csüljük a kirendelt dolgozókat, 
,zépen keresnek nálunk. Ré
szükre kifogástalan elhelye
zésröl gondoskodtunk. Szállá
suk itt van a közelben, a Ta
tai úton. A négyágyas szobák
ban központi fűtés van, meg
felelő tisztálkodási és főzési 
lehetőség, minden szobában 
hűtőszekrény, továbbá rádió 
és televízió áll a szállóban la
kók rendelkezésére. Több vas
utas annyira megszerette ná
lunk a munkát, hogy innen, a 
kirendelésből ment nyugdíjba 

ís. Ilyen törzstagunk volt a 
sárospataki Lukács I�tván. 1',. 
Sátoraljaújhelyre való Koscso 
István ugyancsak régi kiren
delt dolgozónk, szintén tőlünk 
szándékozik nyugdíjba menni. 
januárban. 

Amire régóta várnak 
- Bár csak olyan szociálil 

ellátást tudnánk biztosítani 
törzsdolgozóinknak, mint a ki
rendeltelcnek! - mondogatják 
gyakorta ezt az óhajtást Rá
kosrendező vezetői. Ma mé1, 
régi személykocsikban öltöz
nek, s a népes váltásokna„ 
mindössze három zuhany áL 
rendelkezésre. Ezekhez csupán 
2�0 literes bojler szolgáltatja 
a meleg vizet. Nem sok ez, de 
biztató, hogy a megoldás már 
szinte az ajtón kopogtat. A 
terv elkészült, és már a tere
pet is rendezték, előkészítették 
a gurítódomb mellett létesí
tendő többszintes épület szá. 
mára. Fekete-fehér öltözőt 
fürdőt, meg ebédlőt kapnak a; 
itt dolgozók és felszámolhat 
ják majd az ugyancsak szorítc 
problémát, az irodák zsúfoltsá· 
gát is. 

Soós Károly állomásfőnök 
új vezető Rákosrendezőn, dt 
régi ismerősünk Hatvan állo
másról, ahonnan mindössze 
egy hónapja került e naiu 
rendező-pályaudvar élére. 

- Erőteljes, dinamikus 
munkába csöppentem bele é$ 
mondhatom, hogy jól szerve• 
zett üzemet találtam itt, Rá
kosrendezőn - összegezte elsi, 
benyomásait az új áll�másfő
nök. - Az eddigi eredmények 
az itt dolgozók helytállását di
csérik - mondotta, és jegyze
téből már sorolta is a novem
ber végéig „göngyölített" idei 
eredményeiket. - A tehervo
natok átlagos terhelésében 97 
százalék a csomóponti kivák, 
szint, az elért teljesítés pedig 
106,88 százalék. A menetrenc 
szerinti indításban a 77,2 szá
zalékos követelményt eddig 
76,55 százalékra teljesítették. 
A napi kocsikifutásban a kö
vetelmény 1960 kocsi, az eléTt 
átlagteljesités ezzel szemben 
2125 lcocsi. A kocsitartózkodás 
92 százalékos kiváló szintjé, 
eddig - a kongresszusi és fel
szabadulási munkaverseny 
eredményeként - 2,2 százalék
kal teljesítették túl Rákosren• 
dező brigádjai. 

Lelkiismeretes munkájukkal 
a meglevő objektív, műszak 
nehézségeken is urrá · tudtah 
lenni az itt dolgozó vasutasok. 
A tavalyihoz képest lényege
sen csökkentették a rendezői 
munka „selejtjét" - a baleset, 
kárösszeget. Az egy kocsira 
jutó baleseti kárt 20 fillérről 
12 fillérre szorították le. 

Valóban jól szervezett üzem, 
s az elevenen élő szocia
lista munkaverseny-mozgalom 
eredményei ezek Rákosrende
zőn. 

Lórincz János 

Soron kívül vál la lták 
Az Északi Járműjavító segítsége 

a Szikra Lapnyomdának 
• 

A Szikra Lapnyomdának 
az üzemi és szakszervezeti új
ságokat, köztük a MCl{lyar 
Vasutast s több más fontos 
sajtóterméket előállító részle
gét nemrégiben az a veszély 
fenyegette, hogy nem tudja 
elkészíteni ezeknek a lapok
nak sok tízezerre menő pél
dányát, ha sürgős segítséget 
nem kapnak egyik rotációs 
gépük üremeltetéséhez. Az 
történt ugyanis, hogy a szá
zad elején gyártott, de még 
mindig hibátlanul működő 
öreg nyomdagép egyik nélkü
lözhetetlen alkatrésze, egy fo
gaskerék erősen megkopott s 
a tartalék kerekek is fogazás
ra vártak. 

A nyomda sorra megkereste 
:izokat az üzemeket, amelyek 
be vannak rendezkedve fogas
kerék marására, de segítséget 
sehol sem ígértek. A Nyom
dagépjavító azzal volt kény
telen kitérni a kérés elől, 
hogy ilyen régi �ép kereké-

nek fogazásához nincs beren
dezése. A Hajtómíi,gyár csak 
tömegtermelésre dolgozik. 
egyedi munkát nem vállal 
Hasonló indokkal adott nem
leges választ több más frz.em 
is. 

Ekkor az Északi Járműja, 
vítóhoz fordultak. Tudomást 
szereztek ugyanis arról, hogy 
az ottani maróműhelynek 
van egy régi gépe, amely a 
javakorabeli rotációséhoz ha
sonló kerekeket munkál meg 
Az l!:szakiban végül is elvál
lalták a munkát. 

Vereczkel László művezető 
és Petneházi Lajos Mező Im
réről elnevezett nyolctagú 
szocialista brigádja rövid idő 
alatt hat kereket fogazott meg, 
hogy legyen elég tartalék al
katrésze is a vén rotációsnak. 

Azóta a gép ismét fiatalo
san forog, zavartalanul ontja 
az üzem; és szakszervezeti la
pokat, köztük a MCl{lyar Vas
utas példányszámait is. 

(Szász) 



1974. DECEMBER 16. MAGYAR VASUTAS 

A vasutasok helytállásból jelesre vizsgáztak 
Beszélgetés Urbán Lajossal, a MÁV vezérigazgatójával' 

Nlé!háiny évvel ezelőtt senki 
sem számítabt arra, hogy a 
vasűt a IV. ötéves t.er<v máso
dik felében, 1973-ban, de még 
inkább 1974-ben, minden idők 
legnagyobb áruszállítási telje
sítményét nyújtva sem tudja 

zet előtt a vasút, de a vas
utasok áldozatkész munkájá
val sikerült a helyzetet norma
lizálni. Mínd\!Zek hozzájárul
tak a vasutasság kedvező 
társadalmi megítélésének ki
alakulásához. 

maradéktalanul kielégíteni az - A mennyiségi teljesítmé
tgényeket. Már az év első hó- nyek mellett hogyan alakulnak 
napjaibaJ!l 's'ZOlkatlamtl nagy a minőségi mutatók? 
� megnövekedtek a -A személyszállítás színS'Zlállítási teljesítmények. S vonalát iiletően sajnos nem 
mint ahogy az várható volt, a tudunk megfelelni a társadamásodik félévben tovább nőt- lom által elvárt követelmé
tek a követelmények. A rend- nyeknek. A környéki, elővárOO:i 
kívül csapadékos ősz miatt kii- forgalombal!l, de a távdlsá;gi ts,s 
lőnooen nehéz helyzetet te- nemret)cözi vonalakon is a hét 
remtett a mezóga:zxlasá,gi ter- egyes napjain zsúfoltság •van. 
mékek betakarításának tarló- Szükség van a menetrendszerű
dása, az ezre! jáiró szál!l.ítási ség javítására, de sa,k javítani 
igények fokozódása. A vasuta- való van a vonatok tisztán
sok azonban állták a sarat. Az tartását és az utasok kiszol
adott körülményeket fi,gye- gálását illetően is. 
lembe véve mimdent megtet
tek arrert, hogy a feladott kül
demények eljussanak rendelte
tési helyükre. 

Három h� az éV vége, a 
;;zárszámadás" készítésének 
idós=ka előtt felkerestük Ur

bán Lajost,' a MA V vez,é,nigaz
gatóját, aikivel a vasűt mun!ká
járól., a vasutasok helytá]dásá
.ról beszélgettünk. Az év ed
dig eltelt időszakában elért 
eredmény<é\k ismeretében olyan 
áruszállítási teljesítmények
re S'Láml1lhatunk, amely a leg
merészebb elképreléseinket is 
felül múlja. Lndok.olt tehát a 
kérdés: 

- Hogyan értéken a vasút 
197'1. évi teljesítményét, a va.. 
sntasok munkáját? 

- Az éti eltelt 11 hónapja 
után má,r oalóban elég ponto
san látható, h,ogy a vasútnak 
várhatóan 128-129 millió ton
na árut keLl elszáiiítani. lDL 
mintegy tíz S'Lázalékkal több, 
az előro ötéves terv utolsó 
évében - 197-0-ben - elért 
&Zálilítási teljesítménynél. A 
négy esztendő alatt azonban a 
felfutás nem volt egyenJet.es. 
Az emfüett nagymérvű teljesít
ménynövekedésnek mintegy fe
le ebben az évben rea,lizáló
di:k. Ennek a reladatnaik a tel
jesítése csallc a vasutas dolgo.. 
zók fegyelmerett, jó munká
jával volt elérhető. 

l'}L év'ben, ikülönooen az őszi 
hónapold>a,n a külső körülmé-
111yek - az időjárás, a nemret
kö,;i szá!llítási problémák -
nagymértékben alkaoályozták 
a szállítás folyamatosságát. 
ez a oezetőktől és beosztottak
tól egyaránt fokozott helytál
lást igényelt. Az időnként ki.. 
al41kult száLlítási feszültségek 
miatt az elmúlt időszakban 
több esetben áiLt nehéz hely-

Természetesen a személy
szállítás áUandóan figyelmünk 
középpontjában áJl, s munkánk 
egyik kiemelten fontos részét 
alkotja. A rend�re álló 
lehetőségek határain belül 
igyeksz;ünk is a személyS2lállí• 
tás minőségére jellemoo fel
tételeket javítani. 

A népgazdaság áxuszállí'tá&i 
igényeinek gyors növekedése 
követlk,eztében kia.1akJult fe
szült h elyrzetben az áruszáJ.lí
tással szemben támas-ztott md
nőségi követelmények egy ré
szének teljesítéséről sajnos le 
kehlett mondani, hogy a meny
nyiségi igényeknek minél jobb
ba,n eleget tudjunk tenni. Ezek 
kö2lÖtt kell megemlíteni azt a 
körülményt, hogy a nemzetkö
zi szállításokban mutatkozó 
zavarQk miatt hatáiráillomá
sarlnk körz�. de a von:a!
hálózat más részein is, torló
dások keletkeztek. Ez laissítot
ta az áru eljutását :rendelte
tési helyére. Sok rakott kecsi 
tartózkodatt a hálózawn. las
sú volt a kirakás, ami hátrál
tatt,a, a szállíttatók üres loo
csivat való ellátását. Mindez 
zavarta a technológiai folya,. 
ma,to<t {§, különösen kedvezőt
lenül hat.ott a fuvarorz-tató'k:at 
érintő m:im,őc;égí mutatók ala
kulásáira. 

A felmerü1t problémák kiala
kulásáihOIZ hozzájárult az is, 
hQgy nem teljesülnek eredett 
célkitűzéseink a vasúti pálya, a 
csomópontok, a biztosítóbe
rendezések fejleszt,é.sénél. Itt 
nem ar.ról van szó. mintha 
ezeknek a területeklnek a fej
lesztését el!hanya,goltuk volna, 
vagy nem látnánk ezek szük
�ét, hanem arról, hogy 
a beruházások Jrorül mutatko
zó népga:zxlasági gan,dok �
jobba,n a terü.leten érezteti,k 
hatásukat. 

A szállítási technológiá,n 
belül az egY'máslhOZ kapcsoló. 
dó technikai elemek közötti 
egyenkapacitást nem tudtuk 
biztosítani. Úgy jellemezhetjük 
a helyzetet, hogy feszültségek 
mutatkoznak a vontatás kor
szerűsítése és a pálya, a jár
mú.park korszerűsítése és a 

javító-karbantartó bázisok fej
lesztése között. 

Növelte a gondokait a szálli
tandó áru struktűrájának és a 
kialaikult S7lállítási irányok 
nagymérvű me_gváltoztatása, 
amelynek alapvető magyarA
zatát a népga7JC],aságbal!l a ter
melőerők fejlódooében, az ipar 
srerkereti és területi átalaku
lásábain, a mezőgazdaság ter
melési hO'ZlallTlámak növekedésé
ben, az energia:hor<loczók ter
melésében, fe1használá.«á'ban 
bekövetkezett változásdkl>an 
találjuk. 

Az időszakonként kialakuló 
feszült szállítási helyzetben 
nem érv,lnyesülhetnek meg
felelően az energiatakarékos
sági törekvések sem. A takaré
kos energiafelhasznáJlás előse
gítése érdekében a közeljövő
ben intézkedése'klet temiink. 
Fe!Lül vizsgáljuk a felhas-zná
lási normákat és ahol kell, el
végezzük a szükséges módo
sításokat. Ezenkívül meghatá
rozott takarékOS<Sági célkitű
zéseket dó1g02JU11k ki, melye
ket beépítünk a munkaver
seny rendsrerébe. 

- Mint minden évben, min
den bizonnyal ezúttal is nagy 
erőpróbát jelent a nagy szál
lítási feladatok mellett az év 
végi ünnepi forgalom lebonyo
lítása. Ezzel kapcsolatban mit 
tari a legfontosabbnak? 

- Az emlteett áruszáll.tási 
nehézségek meiiett az elóOOnk 
ál!ó ünnepí forgalom lebonyo
lítása vailamennyl vasutas do� 
goz6t6l m,ég fegyelmezettebb és 
pontosabb munkát követel. 
Helyu,tiinket talán könnyíti 
az ünnepek naptári eloszlása. 
A menellrendben előírt és az 
a:ronkívüld mentesítő vonato
kat decem'beu: 2-0-'ból ketlldrve 
jainuár 2-ig kö-Llekedtetjük:. 
Ezen id&=!k alatt a vasi;itnak 
700-720 ezer utassal többet 
kelll majd, a lehető !legjobb 
körü1mények kö2léitt e!S'llállím
ni. -A mindenkori szü�
letelmek megfelelően lehető
ség van 272, a menetrend
ben meg rumi hi'rdetett mente
sítő VQilat közlekedtetésére, 
amely a meghirdetett 108-cal 
együtt a naponta közlekedő 
vona<t.okon túlmenően 380 
többletvonatot jelent, Az ün
nepek utáni visszautazásnál 
várhatóan ked,vezótlen hely
zetre számi1lhatunk, mert a;z: 
uuwási igény koncentrá1,tabiban 
jelentkezik. Legfontosaibb dolog 
G biztonságos forgal,om lebo-

nyolvtása, hogy minden utas 
időben, fáradtság nélkül ér• 
kezzen úticéljához. 

- A kormány intézkedésére 
J975. január 1-tól a vas
út egész területén bevezetik 
a 44 órás 'tnunkahetet. Ismer• 
ve nehézségeinket, a frekven
tált munkakörökben jelenleg 
is tapasztalható munkaerőhi
ányt, hogyan látja a kibonta
kozást? 

- Eddig végzett felméresünk 
és a tárgyalások alapján a 
MAV-mál 1975. januáT elsejé
vel bevezetésre kerülő m,un
kaidő-cwklrentés, körü1belül 
75 ezer dalgozót érint. Nagyon 
fontos sz-empont azon,ban és 
erre nagy fi,gyelanet kell fordí
tani, hogy célunk a tényleges 
munkaidő csökkentése, oly
módon, hogy a túlórák szám11 
ne emeikedjen, az érintett 
dolgozók keresete ne csökken
jen, hanem a lehetőségeinkhez 
mérten még növekedjen. 

A munkaidő csökkentésé
nek alapvetően két módja van: 
az e{J1fik a munka termelé
kenységének növelése, mű.sza
ki-fejlesztési, üzem- és munka• 
szervezési intézkedéseklcel, a 
másik a létszám növelése és ez• 
álbal az egy főre eső szolgálati 
órák előíit szintjének betartá
sa. Egyes munkaikörö'k!ben a 
létszám feltöl� csak nehe
zen biztosítható, ezért előtér
be kell helyezni a szükséges 
műszaki-fejlesztési, üzem... és 
munkaszervezési intézkedések
kel többlettermelői kapaci
tás létrehozását. Jó példa erre 
a Záhony körzetében kidolgo
zott javaslat, amely alapján 
biztosítllató, hogy az ország 
egyik legfan,tosabb és legna
gyobb gócpan,tján rövidített 
munkaidőben nagyobb mérvű 
létszámnövelés :néLk:ü[. a jelen
legi színvonailon elvégezhetők 
lesznek a szükséges munkafo
lyamatok. 

Szeretném ismételten hang
súlyozni, hogy a teljesít
mények ilyen nagyarányú 
felfutását viszonylag szerén:, 
lehetőségek mellett, az eszkö
zök és berendezések rendkí
vii,l intenzív kihasználása és a 
vasutasok jó munkája, tette le
hetővé. Ezért őszinte elisme
résemet és köszönetemet fe
;ezem ki mindazoknak. akik 

fegyelmezett, példamutató 
munkával, a legmoirtohább idő
járási viszonyok között is de
re!Joaml helytálltak. 

Végezetül az űj esztendő kü-
67,Öbén, mind a magam, mind 
a MAV vezetése nevében si
kerekben gazdag. n,vgyon bol
dog új esztendőt kívánjak min
den vasutasnak és kedves hoz_ 
zátiartozójának- mondotta be
fejezésül a MA V ve2Jéri,ga,ga
tója. 

Vlsi Ferenc 

A közös vagyont nemcsak mástól kell óvni 
Harminc éve hiány nélkül dolgozik Kiss Istvánné személypénztáros 

) naplóval; a különbözet még 
olyankor sem haladta meg 
soha a 100 forintot. 

Kiss Istvánnénak, Kőbánya• 
alsó személypénztárosának 
évente átlagban csaknem 150 
ezer darab 10 forint 50 filléres 
jegyet kell eladnia. Munká
jának rangját elsösorban talán 
mégsem a gyors jegykiadás és 
a nagyfokű figyelem adja meg, 
hanem az, hogy Kissné 30 éve 
pontosan, hiány nélkül végzi 
pénztárosi teendőit. Az egyik 
kezén Is meg tudná számolni, 
hogy hányszor nem egyezett a 
bevétel az összesítő pénztár-

- Mi ennek a titka? - kér
dezem. 

- Közismert tény, hogy a 
mi foglalkozásunkban elen
gedhetetlen követelmény az ál
landó figyelem és a gyors szá
molási készség. De ehhez 
mindjárt hozzáteszem: a két 
tényező csak akkor eredmé
nyes, ha az illető nem ragad• 
tatja el magát, ellent tud áll
ni a nap-nap után megismétlő
dő kísértésnek, vagyis a rábí
zott pénzt úgy tekinti, mintha 
annak tulajdonképpen nem is 
volna értéke. 

- Lehet a pénzt értéktelen
nek is tekinteni? 

- Nem erről van szó! A 

közösség vagyonát nemcsak 
mástól hanem önmagától ts 
meg kell védeni az ember
nek. Ha valaki ahhoz folya
modik, hogy a rábízott köz-

pénzből ilyen, vagy olyan cél
ra elvesz, nem oldja meg 
vele anyagi gondját, mert a 
sikkasztás előbb-utóbb kiderül. 

- Pénztárosi pályafutását is 
ezekkel az alapgondolatokkal 
kezdte? 

- Annak idején, amikor a 
vasúthoz kerültem, nem gon
dolkodtam el ezen. Mégis elé
gedettek voltak a munkámmal. 
Ezt talán elsősorban az édes• 
apámnak köszönhetem, alti 
szintén vasutas volt. Pálya
őrként dolgozott Üllőn. Na
gyon jól emlékszem még rá: 
a szolgálat volt neki az első, 
de minden szempontból fed
hetetlen életet élt. Ezért mi 
gyerekek hallgattunk rá példa
képnek tekintettük. Mi sem 
bizonyitja ezt jobban, mint 
az, hogy négy bátyám közül 
három sz ntén a vasúthoz ment 
dolgozni. 

Mint minden jegypénztárban 
Kiss Is' vánné ablaka felett is 

ott lóg a tábla: .,Felvilágosítás 
az X ablaknál". Ennek elle
nére a jegyváltó utasok kö
zül sokan megkérdezik mi
kor indul a vonatjuk. Olyan 
várakozó is akad, aki az érke
ző vonat idejéről . érdeklődik. 
Nem köteles felvilágosítással 
szolgálni, mégsem küldi el az 
érdeklődőket. 

- Minden, ezen a vonalon 
közlekedő vonat indulását és 
érkezését kívülről tudom. Ha 
jegyváltás közben érdeklődik 
az utas, mindig válaszolok a 
kérdésére, hiszen Időbe nem 
teló.'k s az én figyelmemet sem 
vonja el. 

Kiss Istvánné sohasem Iz
gul, ha ellenőrzik a munkáját. 
Nincs rá oka, nem is lesz: hi
szen nem csupán a számok vi
lágában látja és érzékeli a ren
det - rend van gondolkodásá
ban, magatartásában ts. Ezt 
egyértelműen tanűsítják róla 
munkatársai, és főnökei is. 

Séra Sándor 

, 

. 

, 

AKTUALIS PORTRE 

Indulj már Karesz! 

5 

A többiekről beszélge
tünk. Előbb, ahogy ő fogal
mazza: az asszonyokról, 
meg az egy szem lányról -
Csizmadia Mihálynéról, 
Jánka Istvánnéról, Kancsár 

-, ,,,, .. · .. +l 

Józsefnéről, Lestyánszky 

1 

1 
1 ·i 

galmas gyerek csak elvétve 
kerül hozzájulj: ... 

Kérdezzünk rá jövete
lünk céljára. 

- f:s hogyan fogadta a 
család a kitüntetést? 

Károlynéról, Répási Mi· t 
hálynéról és Príma Kata- ( 
linról. A férfiemberek " 
Berta István, Forgács Í 
György, Gomola József, Ju- Í 
hász István és Zányi Már• ,. 
ton - másodjára követ
keznek. Megtudom róluk, 
hogy nyolc esztendeje van
nak együtt, s Réthy Ká• 
roly irányításával sikert si
kerre halmoznak. ők az 
Északi Járműjavító Üzem 
X-es osztályának Béke bri
gádja. A brigád 1962-ben 
alakult és azóta tizenegy
szer szerezte meg a szocia
lista címet; egyszer arany, 
egyszer pedig bronz jel
vényt kaptak. Megtudom 
még, hogy Somogyi István 
főművezető és Töreki Győ- - ... Nem szóltam sem• 
ző mlivezetó patronálja mit, igaz, reggel még ma
őket, s mindkettőjüknek gam sem tudtam, hogy es
nagy szerepe van a jó ered- tére a Munka Érdemrend 
ményekben • . . arany fokozatát tűzhetem 

Csakhogy nem azért jöt- a zakóra . . . Párttitkárunk, 
tem az :E:szakiba, hogy a Berényi Miklós szólt: öre
brigádról írjak. gem, ha nem vagy nyak• 

Megtudom, hogy GomolCJ kendőben, sötét ruhában, 
József amatőr festőművész, menj haza, aztán együtt 
de nem akármilyen ám! megyünk a Kőbái;iyai Sör
Képei vasutaskörökben is- gyár kultűrtermébe! Sötét 
mertek, s valamennyi bri- ruhában voltam, mert az
gádtag kapott egy-egy al- nap a Törekvés Művelődé
kotását. Réthy Károly épp, si Központban -:; ahol .a 
most keretezteti a Balatoni társadalmi vezetoség tagJa 
vihart . . • vagyok - . uizy<1ncs�k no-

Magam Is becsülöm Go- ve_1:1�_er 7-1 unnepsegre k.é-

l József művészetét de sz�ltunk:. Az�án ott, a sor
mo a 

. , • ' 1 gyarban, amikor Szakaly mo�t masrol szeretnek ha· József elvtárs, a kerületi 1am. . . _ pártbizottság első titkára a 
Akkor tálan beszélJunk a nevemet említette az igaz

papáról. ő _volt az els� vas- gatónknak kellett ' nógatni: 
u_tas a c.s�ladban. A d1�sz• na, indulj már Karesz/ 
�a-alap1to. Ne?YVenharo_m Szakaly elvtárs pedig felém 
even �!, 1918-tol ___ 1961-ig, nevetett: gyere, öreg, ne a 
nyugdi3ba v�ulasaig_ do!- szemedet törölgesd! ... Szó
go�ott az lstvan telki _ _fo: val este otthon egy gom
muhelybim, a kJ�0�b, bostűvel rátúztem a kitünLandler Jenő Jármu3avitó tetést a zakómra, és hallOzemben. A papa ma 73 gattam A feleségem meg 
év_es, �árom fiűt nev_elt, s összecs�pta a kezét és csak 
mmdharman az Istvan tel- mondogatta: Karcsikám ••• 
kiben kezdtek szakmát ta• Karcsikám • • • f:s akkor 
nulni. Bádogosként jegyezte már a fiam is ölelgetett. 
el magát a vasűttal, s jól- Hát nagyon nehéz erről be• 
lehet, már gyenge a . szeme, szélni ..• 
a tétlenkedésr_e ma 1s kép- Az indoklás szerint a telen. így aztan változatra_- kormánykitüntetést két év-nul abban a rákospalotai, . 

d , tt'tk' · é · 1 MAY-telepi házban laknak, tizE; es par 1 �r, s Je en-
amelynek szoba-konyhás legi pártmun!táJá�rt !'apta. 

1 k · áb 1943_ban költöz- Mmtan 37 . honap1g tényle

i:1t� 
a
ok: a megszokás. A �es_ katon3?- szolg_álatot tel-. z . , . Jes1tett, meghozza a határ-P'.'-Pa� nem akarJák kimoz- őrségnél, 1954 februárjában d1taru on!l�n, kiváltképp, lett a X-es gyárrészleg hogy a pic_my ke�ben_ ta- párttitkára. 1968 óta az vas�tól osz1g „elbutykor�sz- Északi pártbizottsága, véghet . All ott egy !íSZl�_a- rehajtó bizottságának agit. rackfa, amelyet 30 eve �- prop. titkára. A közlekedés tet_�tt _ _  a p�pa: 25 dekas kiváló dolgozója, a 25 éves ID'l;'mok?ei vannak. . Az felszabadulási emlékérem �?esz kornyék a csodáJára tulajdonosa, üzemének há-Jar. romszoros kiváló dolgozója. 

Közel�dünk témánkhoz, _ Rákospalotán, néhány !loh� meg nem vagyunk_ az percnyire lakik a Landler �gaz, vá?ányon. De mmd Jenő Járműjavító üzemtől, Jobban er�e�es Ré.thy Ká- mégis naponta háromneroly szavait figyelni. · gyed órát utazik a Kóbá-
A mama hét éve hunyt el. nyai útra. Miért? 

A_ me�y� t:1lán még a_ töb- _ Az elektromosság. b1ekn�l 1s _
J
obban gyasz��- Gyermekkor óta vonz. �- R.•t!_<asag,_ hogy két k�- Ezért jöttem át már 1947-1<?,nb?zo koru a�s�ony ko: ben az Északiba. Igaz, a zo�t ilyen harmoma legyen ,  sok társadalmi munka 

ezert 1s nem gondoltak ar- mellett nem volt időm ra, hogy külön lakásba köl• technikumba Jarni de tözzenek. Most négyen lak- amennyire tőlem 'tellett 
ják a palotai otthont: a igyekeztem továbbképezni papa szobájává az egykori magam. Rendszeresen olkonyhát alakították át, a vasom a villamossággal balkont beuveg�zté� és foglalkozó szakkönyveket, konyháv_á kép�ztek __ ki, a azokból eligazodok. :E:s a kamrábol pedig furdószo- gyárrészleg vezetóitől is bát készítettek. A lakás ne- sok szakmai segítséget kagyedik lakója: Réthyék 16 pok éves fia. Harmadéves szer- N;gyv· · eno"t éves, 1965 o·ta számkészítő szakmunkás- . "' _ 
tanuló, az Orionban van villamos _ gépszerelo cso-
gyakorlaton. Oktatója sze-_ portvezeto. 
rint ilyen ügyes kezű, szor- Földes Tamás 

Szemműtét, háromszor 
A Szolnoki MAV-kórházban háromszoros műtéttel men

tett{Jk meg mindkét szememet, amit külön Is nehezített hogy 
súlyos cukorbeteg vagyok. 

!' kórház személyzetének, elsósol'ba.n dr. Bagóczkv Lajos 
osztalyvezető főorvosnak, dr. Marosfalvi Éva osztályos orvos
nak és a szemészet dolgozóinaQc ezűton mondok köszönetet 
S2Ja1kszerű, fáradságos munkájukért, szerető gondoskodásukért, 
amelynelk. kövebkeztében megmenekülhettem a teljes vakság-
tól. Kovács Sándor 

Cegléd 
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55 díjazott javaslat, 3,6 millió 
megtakarítást eredményezett 

A �zombathelyi járműjavítóban megbecsült emberek az újítók 

Az űjítómozgalom válságá
ból lassan kilábalnak az üze
mek. Egyre többet hallani újí
tásokról, a dolgozóktól szár
mazó ötletekről. A szombat
helyi ;ármú.javitó azok közé 
a munkahelyek közé tartozik, 
ahol újból fénykorát éri a 
mozgalom. Hogyan csináljálj:, 
mi a titka sikereiknek? Ezt 

�:r;�f�L 

az üzem vezetőitől, 

Nem lehet nem újítani 

Nagy Lajos igazgató, Anto
ni Alfonz főmérnök, Kcn,ács 
Lajos szb-titkár felváltva 
mondta el, hogy e nagy múl
tú üzemben soha sem csök
kent annyira a minimumra az 
újítások száma, mint másutt. 
A2 újítómozgalom szempont
jából kritikus években élte az 
üzem több mint 100 esztendős 
történelmének legmozgalma
sabb napjait: a gőzmozdony
javításról dieselek „gyógyítá
sára" tértek át. Több száz em
ber ismerkedett az újfajta. 
munkával, gépekkel, beren- i 

dezésekkel, srerszámokkal. Fo-
lyamatban volt az ii7.em át
alaki tása, korszerűsítése. Egy
szerűen nem lehetett nem 
újítani. 

A2 újítás ügye egy pillana
tig sem maradt gazda nélkül. 
A szalIBzervezeti bizottság 
szilárdan kezében tartotta a 
mozgalom irányítását. A S7JO

cialista brigádok pedig olyan 
természetességgel foglalkoz
nak az újításokkal, mint pél
dául a munkásművelódéssel. 
Függetlenített újítási fele!ős 
dolgozik a technológiai osz
tá-lyon. Ezen túlmenően min
den osztályon található újí
tási felelős. ők alkotják a 
i;7,akszerve2eti bizottság újí
tá:si ellenőrző bizottságát, a 
legfőbb újítási érdekvédelmi 
testületet. 

A szombathelyi járműjavítóban ezul az ötletes szerkezet
tel könnyítették meg a nehéz fizikai mwuát. 

Példamutató érdekeltségi 
re}ldszert alakítottak ki az 
újításoknál. Megteremtették 
mind az egyéni, mind pe
dig a kollektív érdekeltség 
szféráját. Ma már, ott tarta
nak, hogy a beadott újítások 
90 százaléka a szocialista bri
gádoktól származik. A közöt
tük folyó újítási verseny 
nagymértékben inspirálja a 
munkáskollektívákat. A bri
gádok értél«!lésénél elsó szem
pont a gazdasági eredmény és 
ebben az újítással bizonyított 
gazdasgái produktumot is 
számba veszik. 

Kétszázötven újító 

A kollektív érdekeltség 
mellett ügyesen megtalálták a 
módját az egyéni érdekeltség
nek is. Az egyéni újítási ver
senyben az első húsz helye
zett 700 forinttól 3000 forin
tig terjedő pénzjutalmat kap. 
Az anyagi meHett az erköl
csi elismerés sem marad el. 
Minden évben tavasszal és 
ősszel újítási hónapot ren
deznek. Ilyenkor nemcsak a 
mozgalom ébrentartása a cél, 
hanem az újítók népszerűsí
tésére is gondolnak. Egyéb
ként most értékelik az frze
mi újítási verseny negyedszá
zados fennállása tiszteletére 
indított egyéves újítási ver
seny eredményét. 

olyan esetekben késedelmes 
egy-egy újítás intézése, ha a 
témában a gyártó céget is 
meg kell keresni. Jelenleg 
35,9 nap a.z átlagru átfutási 
idő. 

Kísérleti műhely 

Az üzemben kísérleti mű
helyt létesítettek a· különbőzó 
újítások előkészítésére, kisér
letezésére. A kicsi, de taka
ros, virágokkal díszített „újí
tó központban" két állandó 
dolgozó tevékenykedik. A te
rep aronban legtöbbször az 
újítóké, altik a különböző osz. 
tályokról keresik fel hosz
szabb-rövidebb időre. 

Lássuk ezek után az ered
ményeket. 1973 első három
negyed évében 119, az idén 
162 újítást adtak be. Nem
csak számbelileg gyarapodott 
az újítások száma, hanem a 
minőségük is javult. Tavaly 
a vizsgált 9 hónap alatt 64-
et, az idén 98-at vezettek be. 
Ez 165 százalékos javul,ás! Az 
idén ed<lig a gazdasági számí
tás alapján díjazott 55 javas
lat 3,6 millió forint megta
karítást eredményezett. Az 
utánuk kifizetett újítási díj 
125 600 forint. Az eszmei ala
pon díjazott javaslatok száma 
43, közel egymillió forint 
eszmei megtakarítással. Az 
egy újításra eső átlagos 
megtakarítás 67 724 forint és 
az egy újításra jutó átlagos 
újítási díj kalkulált alapon 
2300 eszmei alapon 1150 fo
rint. 

Az e,z; évi 162 javaslatot 
251-en nyújtották be. Ebből 
212-en swcialista brigádtagok. 

A VI. osztály Diesel villany
szerelő Münnich Ferenc szo
cialista brigád 22 tagú mun
kás.kollektívája hét éve dol
gozik együtt. Náluk az is ter
mészetes dolog, hogy évről 
évre szerepel a brigádválla
Jásban az újít.ás. ll:vente 3-4 
újítással jelentkeznek. Az 

szolták: nek� is érdekük, 
hogy a munloájuk könnyebb' 
legyen, s nem utolsósorban az 
újítási díj is jól jön. 

Szigeti János November 7 
tűzikovács szocialista brigád
ját az üzem legmelegebb ré
szén találtuk. Forró kemen, 
cék, félelmetes erejű gőzka
lapácsok, formálódó, 1zzó va
sak, nehéz alk.attészek és 
fülsiketítő zaj közepette dol
goznak mind a heten, immár 
1959 óta. A kovácsműhelyben 
is tág tere van a munkát ja
vító ötleteknek. A hosszú évek 
óta kialakult gyakorlat, az 
összeszokottság is serkentőleg 
hat az újítókedvű kovácsok
ra. A brigádvezető tavaly 
65 ezer forint érté kú újítást 
produkáit, amiért 4000 forin
tot kapott • . 

Univerzális kézikocsik 

Az univerzális kézikocsi 
Lechner Ferenc újítása alap
ján készült az üzemi kísérleti 
műhelyben. A2 ügyes, fürge, 
könnyen ke,z;elhetó és moz
gatható szállító alkalmatos
sággal mindenhova odaférnek 
a dolgozók: a normál hely
zetben levő oo.gy felemelt 
1,asútí kocsiknál egyaránt jól 
használhatók. Megkönnyíti a 
fizik,ai munkát, fokozza a ter
melékenységet, s több bal
eseti forrás megszüntethető 
vele. 

A szombathelyi járműjaví
tóban nincs semmi titok, sem
mi „boszorkányság". Egysze
rűen arról van szó: törődnek 
az újítómozga!ommal, az újí
tókkal, s kiaknázzák az ötle
tek nyújtotta lehetőségeket. 
Nagy érdeme van ebben a 
gazdasági és műszaki vezetés
nek, a szakszervezetnek, s 
nem utolsósorban a szocia
lista brigádoknak. ,.Receptjü• 
ket" érdemes megtanulni. 

Szelel Teréz 

197S. JANUÁR 1-TÓL. 

Életbe lép a Minisztertanács 
új újítási rendelete 

Az újítók régi sérelmét 
szünteti meg a Miniszterta.nács 
�8, 1914.(X. 30.) új újítási ren
delete, amely 1975. január el
sején lép életbe. 

A rendelet a jelenleg még 
érvényben levőhöz viszonyLtva 
sok újat, illetve korszerűbb 
rendelkezéseket tartalmaz. Már 
az első paragrafusa is reálisab
.:ian fejti ki az újítómozgalom 
íoga,Jmát, amikor a ,következő.. 
ket rögzíti: ,,Az újítómozga
lom a mű.szaki haladás tá-rsa
dalmi erőforrása, a dolgozók 
önként vállalt és tudatos al
kotó tevékenységének szerve
zeti formája. Célja, hogy a 
dolgozók - munkaköri köte
lességük ellátásán túl - újí
tási javaslatokkal segítsék a 
múszaki fejlődést, 4 termelés 
és a gazdálkodás hatékonysá
gának növelését. Az állami 
vállalatok, az egyéb állami 
gazdálkodó és a költségvetési 
szervek, a társadalmi szerve
zetek (stb.) kötelesek - a ren
deletben meghatározott kere
tek között - az újítómozgal
mat szervezni, az újításokat 
széles körben hasznosítani, az 
újítókat erkölcsileg és anya
gilag elismerni." 

Egységes jogvédelem 
Az utóbbi években sok vitát 

váltott ki az újítók k.ategóri
zálása és abból fakadóan a 
dolgozók egy rétegének - mű
szaki fejlesztéssel foglalkozó, 
vezető beosztásúak - újítás• 
jogi szempontból való hátrá
nyos megkülönböztetése. A so
kat vttatott kategórizálás 
megszúnik, a jövőben egységes 
jogvédelem illeti meg minden 
újítót, az anyagi elismerés 
egyedüli formája pedig az újí
tási díj lesz, bármilyen be
osztású újíltókról van szó. 

Az újítási javaslat nyilván
tartásba vétele után a szerző
ség arányát csak a javaslat
tevő hozzájárulásával, vagy 
bírói ítélet alapján lehet meg
változtatni, mégpedig az újí
tás hasznosításáitól számítva 
egy éven belül. Vitás ügyek
ben panasszal továbbra is min
denki az illetékes szakszerve
zeti szervhez fordulhat. A bí
rosag1 út igénybevételének 
bármilyen újítással kapcsola
tos anyagi követelés esetén 
nem előfeltétele a szakszerve
zeti szerv egyeztető eljárásá
nak megindítása. 

Sok vita forrása volt, hogy 
az újítási díjakat a részesedési 
alap, vagy a bérszínvonal ter
hére kellett elszámolni. Külö
nösen azok az újítások okoz
tak gondot, melyek számszerű
síthető hasznot nem hoztak -
például a munkavédelmi, 
egészségügyi és munkakörül
ményeke� javító újí<tások -, 
így-érzékelhetően a részesedési 
alapot közvetlenül nem növe
lik, az értük kifizetett díj vi

szont csökkenti azt. Az ilyen 
tárgyú újítások díjai a jövő
ben a bérszínvonalat, illetve 
a részesedési alapot nem ter
helik. 

A kollektíva is 

előnyöket élvez 

•A kalkulált újítások után az 
újítási díjak részesedési alap
ból való fizetése, vagyis a dí
jazási rendszer abból indul ki, 
hogy. az újítással elért többlet 

nyereségnek átlagosan mint
egy 8 százaléka kerül a része
seaési alapba, s ez a rész anél
kül fizethető ki az újítóknak, 
hogy a részesedési alap - az 
eredetihez képest - csökken
ne. 

A kifizetett újíitási díjak és 
az újítások hozama közötti 
arány azt bizonyítja, hogy ez 
az újítási fizetési ,,-endsze'T nem 
sérti a kotlektíva érdekeit. 
Meg kell jegyezni azt is, 
hogy az újítási díj mindig 
csak egy évben terheli a része
sedési alapot, míg az általa 
elért gazdasági eredmények 
tartósan növelik a kollektíva 
részére fizethető részesedési 
alapokat. A kollektíva tehát 
nemcsakhogy nem kerül hát• 
rányos helyzetbe, hanem több 
év távlatában előnyöket élvez. 
Előnyösen változik az állami 
beruházásoknál megvalósuló 
újítások anyagi elismerésének 
forrása is. 

Megszünteti az új rendelet 
az eddigi bizonytalanságot az 
újítói jogok érvényesítésénél 
is. A szerzők a megoldás al
kalmazásának egész időszaká
ban - akár a megvalósítást 
követő négy-öt év múltán is 
- érvényesíthetik az anyagi 
elismerést illetően újítói jogai
kat. 

A rendelet ugyanakkor a 
vállala,tot is kötelezi, hogyha 
elutasít egy újítási javaslatot, 
arra hivatkozva, hogy nem 
tartja hasznosíthatónak, vagy 
nem kívánja hasznosLtani, de 
késóbb mégis hasznosítja, gon
doskodni kell a szerző újítási 
jogainak elismeréséről. 

Mennyi lehet 

az újítási díj? 
újítással - különösen az 

újítók anyagi elismerésével, a 
feladattervvel, az újítás eladá
sával - kapcsolatos viták el
döntése bírósági útra tartozik. 
E viták elbírálására a Polgári 
Perrendtartás általános sza
bályai az irányadók. 

Az újítási rendelet előírja, 
hogy a „Kiváló Újítói" kitün
tetéssel, arany fokozat esetén 
9, ezüst fokozat esetén 6, bronz 
fokozat esetén 4 munkanap 
jutalomszabadság jár, továbbá 
az újítási díj összege nem le
het kevesebb háromszáz fo• 
,,-intnál. Pénzben mérhető hasz
nos eredmény esetén az újí
tási díj legkisebb mértéke ál
talában a hasznosítás első éve 
alatt keletkezett hasznos ered-

mény két (2), beruházási űjl• 
tásoknál egy (1) százaléka. 

Csak olyan újítási javaslat• 
ra lehet jogot alapítani, amely 
legalább a javaslattevő nevét, 
lakcímét tartalmazza és a meg
oldást a megvalósí1áshoz szük• 
séges mértékben ismertetL 

Előnyösen változik az egyet 
újítások elterjesztése Is, meri 
a javaslat más vállalathoz 
történő benyújtása esetén 
nincs szükség engedélyre ha: 
- az újítás tárgyát képezó 
megoldás, a baleseti veszély, 
vagy egészségre káros körül
mények csökkentését, illetőleg 
a munkahelyi körülmények 
javítasát célozza, vagy a meg
oldást a vállalat nem kívánja 
hasznosítani, továbbá a hasz• 
nosítást az újítás elfogadásától 
számított egy éven belül nem 
kezdi meg, valamint - ha az 
újítás a vállalat érdekelt nem 
sérti - a hasznosítás megkez
désétől számított hat hónapo• 
belül meg sem kísérli. 

A gazdasági vezetők 

feladata 
Az újítási javaslatot tovább

ra is 60 napon belül kell ér
demben elbírálni, ha ez nem 
lehetséges a határidő letelte 
előtt erről, valamint a döntés 
várható időpontjáról a javas
lattevőt írásban tájékoztatni 
kell. 

Az új rendelet kötelezi a 
vállalatok gazdasági vezetőit 
az újítómozgalom anyagi, mű
szaki és személyi feltételeinek 
biztosítására, e15frja, hogy a 
szocialisita munkaverseny cél
jai, feladatai meghatározásá
nál ösztönözzék, és a verseny 
értékelésénél vegyék figyelem
be az újító tevékenységét, az 
újítómozgalom széles körű ki
bontakoztatása érdekében vég
zett munkát. 

Az új rendelet - az Ismer
tetett leglényegesebb változá
sokkal és összességében -
jobb alapokat teremt az újító
mozgalom fejlesztéséhez. A 
közeljövő felada,ta lesz, hogy 
a Vasúti Újítási Szabályzat 
korszerűsítésével jobban ala
pozzuk meg az újítómozgalom 
szervezését. Az utóbbi évek
ben örvendetesen nőtt az újí
tómozgalom tömegbázisa, mű
szaki és gazdasági hatása. 
Minden bizonnyal az új ösz
tönzők érvényre juttatásával 
ez még tovább fokozódik. 

Dr. Gyónl Béla 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
FELHÍVÁSAI 
lgozgotósógunk különbözó szolgóloU helyein becsületesen 
helytálló dolgozóink elótt Is ismeretes oz egyes munkok6-
rökben meglevó létszómhlóny, amely miatt sokszor többlet
feladatokat kell vóllolniok és egyes munkakörökben o ltöte
lezó munkaidőnél többet kell teljesftenlök. Megbecsült, ismert embe

rek ebben az üzemben az 
újítók. Nem csoda, hogy ál
I-andó újítók egész csapatá
val renqell<e,z;nek. Kétszáz. 
ötvenen rendszeresen jelent
keznek ötletekkel, kisebb-na
gyobb újításokkal. 

egyik legjeLentősie'bb és leg- ,------------------------

A munkoeró-utónpótlósban, o meglevó fétszómhlóny enyhl
tésében nagyon sokat segíthetnek vosutos dolgozóink ouol, 
hogyha lakóhelyükön ismeróseik köz6tt megfeleló propogon• 
dót fejtenek ki. 

A szakvéleményezók szintén 
versenyben vannak. Mintegy 
harminc szakvéleményezó te
vékenykedik az üzemben, s a 
legjobbak 200-500 forint ju
talomban részesülnek. 

Előseglti az újítási ked-
vet, hogy rövidült az átfutási 
idő az elbírálásnál. Koráb
ban minden újítást Budapest
re, az illetékes szakosztályhoz 
kellett küldeni. Most csak 
a nagyobb jelentóségűeket. 
Szerencsére azonban a szak
osztálynál is meggyorsult az 
ügy-intézés. Ma már csak 

frissebb ötlet Kőhalmi László 
és Hetyési Lajos nevéhez fű. 
zódik. A MA V mellékvonali 
motorkocsijaiba Rába-MAN 
motorokat helyeztek a régi 
elavultak helyébe az üzem
ben. Ennek során az elektro
mos rendszerben módosítot
ták a mérőhely átk!lPCSOlót, 
ami motoronként 4000 forint 
megta.karítást eredményez. 
Célszerűbb, üzembiztosabb az 
újított átkapcsoló. Eddig het
ven kocsiba szerelték be. Az 
újítók 18 ezer forintot kap
tak. 

Amikor megkérdeztem a 
brigádtagoktól, miért újíta
nak rendszeresen, azt vála-

Nemes cselekedet 

A sporoni pályafenntartási 
fónökséghez tartozó gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
Gagarin, Petófi és Szabadság 
szocialista brigádjai, a XI. 
pártkongresszus és hazánk tel
szabadulásának 30. évforduló
ja tiszteletére, november 9-i 
szabad szombatjukon „kom
munista müszakot" vállaltak. 

Saját elhatározásukból, az 
ügy iránt érzett felelÖ5ségtól 
indíttatva, senkitől sem kény
szerítve; önként vállalták a 
vágányfektetés elótti zúzottkő 
kiágyazás kemény munkáját. 

A fizikai dolgozókból álló há
rom brigád 32 fővel oldotta 
meg a Sopron-Szombathely 
közötti vonal 863-866 szel
vénye között a nagy fizika! 
erőt igénylő feladatot. 

A 240 munkaórára járó bé
rüket felajánlották a répce
szentgyörgyi MAV nevelőott
honban gondozásban levő, 
volt pályafenntartási dolgozók 
árva gyermekeinek megsegíté
sére. 

Eredményes munkát és ne
mes tetteket hajtottak végre. 

Azonnali belépéssel le/veszünk: 
érettségi Illetve az óltolónos iskola 8 osztólyót elv4gzett 
18-40 év közötti férfiakat, 

kocsirendezönek. 
sorukezelönek, 
váltó- és lelzóberendezés kezelónel:, 
vonotfékez6nek, 
n6l dolgozókat: 
forgalmi szolgólottevónek, 
személypénztórosnolt, 
fegvvlzsgólónok. 

A budapesti pólyoudvorokon, elsósorban Budapest-Ferenc• 
vóros és Rókosrendezó óllomóson kiemelt bérezést, korszerO 
munkósszóllóst biztosítunk. 
VórJuk o vasutas dolgozók hozzótortozólt, borótolt, Ismer.S. 
seft bórmely budapesti, illetve lakhelyéhez legk6zelebb e16 
óllomóson. 
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Külső munkatársak 

&lerlkeisztóségünk a Magyar 
Sa;tó Nap7a alkalmából de
cember 6-án a vasu,tas-szak
sneI"Vezet Benczúr utcai szék
házának elnökségi tanácster
mében értékelte a levelezők, 
tudósítók és lapterjesztök 
1974. évi munkáját. Előbb Vi
at Ferenc felelős szerkesztő 
méltatta tevékenységüket és 
köswnte meg a szerkesztőség
nek nyújtott segítséget, majd 
Gulyás János tit.ltár adott tá
jék=tatást a vasút és a vas
utas-szaks'llervezet idősz;erű 
teiada,tairoL 

Az ,h,tékelés, illetve a tájé
kwtatás végén Gulyás János 
pénz- és tárgyjutalmakat 
adott át a lap munkáját se
gítő akbivistáknak. akik közül 
ezúttal két régi tudós:lítót mu
tatunk be. 

Hoffmann József 

dít, hogy minél tö::>b vasutas
hoz jusson el a Magyar Vas
utas. 

Kisvárdai János 

Ana'kronizmus . . . Annak tű-
nik Kisvárdai János fiatalos, 
tettrek!ész tekintetét látva és 
a valóság: vasutas múltjának, 
élebének egyes áHomásaú, a 
röppenő évek számvetése. 

- Ezekbe-n a napokban töl
töttem be a 36. szolgálati éve
met - mondja szerényen. -
Évekig forgalmista voltam 
Szerencse-n. Majd oktatótiszt 
lettem. 1953-ban kerültem 
Miskolcra. It,t jegyeztem el 
magam a szakszervezeti moz
galommal. A területi bizott
ság szervező titkári posztját 
láttam el. Onnan kerültem 
pártiskolára. Az ott s:zierzett 
és kibővült politikai ismerete-

MAGYAR VASUTAS 

Képzőművészeti kiállítás 

A szombathelyi igazgatóság KISZ-csúcsvezetósége november 
12-16 között nagy si�erű klá.Jlítást rendezett Simon István 
festőművész alkotásaiból, A fiatalok decemberben Simon Já
nos répceszentgyörgyi festőművész, utána pedig a Vasi Mű
hely alkotócsoport többi tagja legszebb alkotása.inak bemuta-

tását tervezik. 

Karácsonykor 

Nehéz hópelyhek ülnek vállamon. 
- Vagy csak a setétség súlya nyom? 
Hosszú. az ú.t. Csillag se lángol.. 
Hosszú. az út 
hazáig a kis állomástól.. 

Napok, hetek, vagy talán évek 
idő-völgyében jövök, s - lépek 
egy régi, omlad.6 küszöbre. 
Hosszú. az ú.t. 
Hó, csend. Hó-csend hullj reám, födj be/ 

Fa7Alkas Lajos 
im és oktatótiszúi gyakorla- ._ _______________________ __. 

"t 

Olajtócsák 
AUamunk nem tartozik a nagy olajtermelő országok !kö, 

zé. Aki állomásainlkon jár. mégis azt tapasztalhatja. hogy bő
ven rendelkezü:nk e fontos energiahordoroval. Olyan sok van 
belőle, hogy jut a földre is, a vágányok közé! A szaporodó 
olajtócsákra, s az ezekből keletkez.ö veszedelmesen csúszós 
olajsárra legutóbb Bp. Ferencváros pályaudvaron külön fel 
is hívták a figyelmünket. 

A pályaudvair vasutasait erősen nyugtalamítják az oJajt6-, 
csák, amelyek az M62-es motorokból kerülnek a sinek kő� 
Érthető ez a nyugtalanság. hlszen nálunk is rrrind több szo 
esilk a könnyezetvédelemről, amelyet erősen szennyei: a földre 
eresztett, s a talajba csapadékvízzel együtt lassan bes71Ívód_ó 
olaj. De azért sem nézhetik jó szemmel az olaj fötdre ere�• 
sét, mert síkossá teszi munkaterületü.ket és súlyos szemelyi 

balesetek forrása lehet. S azért sem, mert tudják., hogy a3 
olaj értékes anya,g. kár pocsékolni. 

,,Bizony kár . . .  - ezt mondta az o1ajtócsák keletke'Zésé-
rol Tordai László vei:etómérnök is a ferencvárosi vontatási fó
nőkség:nél Arról tájékoztatott bennünket, hogy központilag 
nincs me,goldva, hová is tegyék az M62-es gépek azt a :fáradt-
olajat. amelyet szolgálatonként, 10-12 óránként le kell eresz;. 
teni a motorból, hiszen az ermek gyűjtésére szolgáló tartá• 
lyU!k megtelik. Kezdetben, amikor még keve5ebb M62-es mo.. 
torral rendelkezett a vasút. az olaj földre való leeresztése 
nem volt különooebben feltűnő. De a „sok kicsi sokra megy" 

elve erre is igaz. Ferencvárosban, a vezetőménnök becslése 
szerint ha,vonta legalább két to.nna fáradtolajat lehetne ösz
szegyűjteni az itt tankoló M62-es motorokbóL Ez igy már 
nem kis érték lenne, ha felfognák - szétfolyatva azonban 
veszedelmesen nagy men:,yiségű szennyez.óanyag egy vonta• 
tási főnökség viszonylati.11an. Ragadnak is a.z olajtól a. von• 

tatási telep vágányeszközei. Az ilyen terület már csak telje, 

talajcserével hozható rendbe • • .  
Mit lehet tenni, hogy megszűnjenek az otajtócsák? Né

hány VO<lltatási főnökségn,él már hatékony intéz.lkedéseket tet
tek a fáradtolaj központi összegyűjtésére és haszn.ooltására. 
S7Jékesfehérvárott például az egyik vontatási reszortos újlt&lli 
javaslata a1apján betonmedencét építettek az olaj 1eereszte
sére az üzemanyag vételezési helyre vezető vágányhoz. Itt 
tábla jelZi az utasítást : .,Mozdony állj! Fáradt olajat leen
gedni!" A ferencvárosiak már felvették a kiapcsolatot a sz,é. 
kesfehérvári újítóval, .s amint a vezetőmérmök elmondotta. 
tavaszra ők is megvaló&itják az újítást. Az össz,egyűjtött fá
radtolaja,t a palkurás fűtőgépen tüzelik m,ajd el, s egy kisebb 
mennyiséget az ágyvezeúékek. kenésére is felhasznál a koc.si
múhely. 

Bíztató íg)éretet 'lcaptunik Ferencvárosban. A lényeg azon
ban, s moot már erre kellene a figyelmet Ö61SZpontosítan:1, 
hogy az egész hálózatról eltűnjenek az olajtócsák, még nú• 
előtt „tengerré" da:gad,nának! L. J. ,.Haftm.ann József elvtárs

Mk, a. Szocialista Vasútért 
Tíz szabad esztendö című pá
lyázatára beldi.ldött írásáért. 
Budapest, 1955. IX. 23. Gulyás 
János felelös szerkesztő." 

Ezt a bejegyziést annak a 
jutal.ornk.önyvnek első lapja 
őrzi, amely,et Hoffmann Jó• 
zsef elhozott magával. E so
rok bizonyítéka szerint éppen 
20 eszten<l ,je, hogy szoros 
kapcsolatba 1..-erült a vasutas 
isaj,tóval és lapunk elődjének, 
a Szocialista Vasútért-nak 
l,.-üldött írásai után a Magyat 
Vasutasnak egyik szorgalmas 
tudósítója. 

tommal tarsolyomban 10 évig 
forgalmi és kereskedelmi tan
folyamot =ttem. Ezt köve
tően is pedagógusi munka
körben dolgoztam a TÍS2Jai 
pályaudvaron. Csak néhány 
éve nyergeltem át - talán a 
ook társadalmi funkcióm mi
att - újítási ügyinrezőnek. 

.!Uindent megtettek . . .  ! 

Egyedülálló, idős asszony 
vagyok, s egyetlen lányom : 
Posta Gizella MAV-főintéző, 
Szeged állomás volt dolgozója, 
hosszú, fájdalmas betegség 
után a péceli

1

MAV-kórházban 
elhúnyt. 

Bernard Shaw és a vonat 
(AN E K D OTÁK) 

Kirúgyeztek a fák, tavasz 
lett. Shaw nagy vágyat érzett 
a természet iránt, ezért vonat
Ta iüt, hogy megnézze a ten
gert. Alig ült !e, jött a kalauz 
és kérte a jegyet. Shaw izga. 
tottan kutatott a zsebében, de 
nem találta. El,kor a kalauz 
felismerte a nagy írót. 

A 20 év előtti pályaművé
ben bemutatott nincstelen 
parasztcsalád fia, aki már 9 
év,es korá!ban kötélterítöként 
járt aratáskor kaszás apja és 

fis a család . . .  ? 
Nyolcan voltunk tesl:rerek. 

Négy vasutas van a család
ban. A lányom tanárnő. őrü
lök nelci, de igazán büszke az 
unokámra vagyok. 

Lassan negyedszázad4 lesz 
annak, hogy Kisvárdai János 
tudósítója a Magyar Vasutas 
szerkesztöségének. 

(Szász-Gergely) 

Ennek ellenére - bár s2l0-
morú szívvel köszönetet 
mondok a fáradságos és gon
dos ápolásért a kórház orvo
sainak, a személyzet tagjainak, 
s külön is köszönöm szeretett 
lányom szenvedéseinek enyhí
tését dr. Hámori főorvosnak. 

Posta Mátyásné 
Szeged 

marokszedő anyja nyomában,
..-

-------------------------
majd ped±g a pályamunkási, 
pályaőr!, váltókezelői nagy is
kola végeztével 1950-ben 
Veszprémvarsány állomás vo
nali tartalékos forgalmi szol
gálattevöjévé küzdötte fel ma
gát. A negyedszázad alatt 
mindig szem előtt tartot
ta, rrrilrent használ:hatna leg
többet szolgálati helyének, az 
ott dolgozó vasutasoknak. A 
6Zaksze�ti bizottság élé
re .is dol.gozótársai bizalma 
állította. Mint szb-titkár, évek 
óta arra is nagy gondot for-

Kommunista műszak Szegeden 
A szeged! vasútigazgatóság 

Szegeden, az 55. sz. főútvonal 
és a Szeged-Békéscsaba vas
útvonal keresztezódésében 
közel 3 millió forint költség
gel új, korszerű biztosítási 
rendszert épít ki A munkák 
hatátidőre történő befejezése 
érdekében a közelmúltban 
kolnmumsta műszakot tartot-

VASUTAS CSALÁDTAGOK, FIGYELEM! 

tak, amelyen a biztosítóbe
rendezési és automatizálási 
osztály és a szeged-rókusi biz
tosítóberendezési fenntartási 
főnökség mintegy nyolcvan 
dolgozója vett részt. A muszak 
során 350 méter hooszban ká
belárkot ástak. kábeleket süiy
lyesztettek és kapcsolóberen
dereseket szereltek. 

Az Utasellátó Vállalat felvételt J,irdet: 
1. Mozgószolgálatnál : 

Büfés-kosaras, étkezőkocsi-felszolgáló, szakács, kézilány, 
hálókocsi-kalauz, segéd munkás és tisztviselő munkakörökre. 
Jelentkezés : Utasellátó Vállalat Bp. V., Veres Pálné u. 24. fszt. 46. 

2. Budapesti területi Igazgatóságánál : 
Allandó munkára gépkocsivezetőt és rakodó-. szál l ítómunkást 
0,8-2,5 tonnás kocsikra kedvező feltételek mellett. 
Atlagjövedelem : 3000- 3500 Ft. 
Kiskereskedelmi pavilonjainkba (édesipari, trafikáru, hírlap, 
bizsutériók) kezelőket. Atlagjövedelem:  1 500-2500 Ft. 
Munkahelyi büfébe szakképzett boltvezetőt és eladókat. 
Továbbá felszolgáló, szakács, cukrász, bülés, felíró, konyhalány, 
takarítónő, üzemi és konyhai segédmunkás munkaerőket 
(lehet nyugdíjas is). 
Valamennyi munkakörben a munkaidő heti 44 óra. 
Bérezés kol lektív szerződés szerint. Ingyenes és kedvezményes utazás 
a dolgozó. és családtagjai részére az ország vasútvonalain. 
M unka- és védőruhaellótóst biztosítunk. 
Jelentkezés : Utasellátó Vállalat Budapesti területi Igazgatóság 
Bp. V., Kálmán Imre u. 1 4. 
Naponta délelőtt 9- 1 2  óráig, szombat kivételével. 
Telefon : 328-97 1 ,  314-933, 310-770, mellék: 4. 

3. Cukrászüzemében: 
Budapest VI., lázár u. 1. sz. alatt azonnali felvételre keres 

kézilónyokat és takarítónőket. Jelentkezés: a helyszínen 8-16 óráig. 

Bernard Shaw, a. nagy drá
maíró egyszer vonatra ült, 
hogy meglátogassa vidéken 
é!ó barátját. Az akkori vasú.ti 
rendelkezés szerint csak a 
mozdony utáni I. osztályú ko
csiban volt szabad dohányoz
ni, Shaw ebbe a kocsiba ült, 
megtömte pipáját és derűs 
hangulatban fújta a füstöt. A 

vele szemben úlö egyetle-n 
utast a füst köhögésre inge
relte, ezért rá3zó!t az íróra: 

- Kérem, oltsa el a pipáját! 

- Eszemben sincs - vágott 
vissza Shaw. 

- Akkor szólok a kalauz
nak - mondta amaz, s mert 
Shaw csak mosolygott, az utas 
kiment a fülkéból. Hamarosan 
a kalauzzal tért vissza, de az 
szóhoz sem tudott jutni, mert 
Shaw ingerülten felálit és úti
társára mutatott. 

- Mondja meg kalauz IÍT 
ennek az úrnak, hogy ne 

avatkozzon olyan dologba, 
amihez semmi köze. A II. 
osztályon és a mögöttem levő 
I. osztályú. kocsikban megtilt
hatja a dohányzást, de itt nem. 
Nézze csak meg a vasú.ti je
gyét, második osztályra szóló 
jegye van! 

A kalauz elkérte az uta., ;e
gyét. Az okvetetlenkedő való
ban másodosztályú ;eggyel 
utazott. Szégye-nkezve kellett 
elhagynia a fülkét, de közben 
még hallhatta, amint a kalauz 
bocsánatot kér Shaw-tó!. 

Shaw ezt a történetet egy 
asztaltársaságban mondta el, 
s többe-n felkiáltottak: ,,Hon
nan tudta, hogy a pasasnak II. 
osztályra szólt a jegye?" A 
nagy író mosolyogva magya
rázta: 

- Nagyon egyszeri!.. A jegy 
csücske kilátszott a mellénye 
zsebéböl és láttam, hogy 
ugyanolyan, mint az enyém. 

- óh művész . úr, tessék 
csak hagyni/ Majd meg tetszik , 
találni. De ha nem lesz meg, 
az se okozzon gondot, mert én 
nemcsak elhiszem, hanem jó& 
is állok azért, hogy ön meg
váltotta a. jegyét. Tessék csak. 

nvugodtan tovább utazni, 
művész ú.r. Ne tessék keresm 
azt a jegyet . . •  

Shaw közben roppa11,t flt/M• 
sasággal kutatott zsebeiben, 
majd ingerülten a. kalauzra. Jd. 
á!tott: 

- Ne dumáljon már annyit. 
inkább segítsen megkeremi 
azt a nyomorult jegyet. Min,, 
denképpen meg kell ta.zál!10fflw 
különben nem tudom meg. 
hogy hol kell leszállnom. 

Dénes Géza gyújtélle 

K E R E S Z T R E J TV É N Y 
Vfzszinles : 1. A jobb termelési 

eredmények elérésének egylk alap
feltétele. 14. Tartaléktáplálékul 
szolgáló tehérjeszemcse. 15. Fi
nomgyapJas juh. 16. Német névelő. 
18. A szabadságharc tábornoka. 19. 
Tegnap után. 20. KészUl5dlk az 
ebédhez.. 22. Somogy megyei köz• 
ség. 2i. Rost� adó növény. 26. 
. . .  vált, fásult, Ideggyenge. 27. 
Több török szultán neve. 28. 
• • .  qua non. elengedhetetlen felté-

tel. 30. , , . fusa lap. 32. Heves me
gyei község. 34. Latin nap. 35. Volt
amper. 36. Az erő mértékegysége. 
38. Nem sok. 40. V. H. 41. Bol!via 
fővárosa. 43, Folyó a Kaukázusban. 
44. Zár szélei. 46. Kacér. 48; Vers
sorok összecsengése. t9. Kett6sbe
ta. 50. Az.>nos magánhangzók. 52, 
• • •  Paul, Nobel-díjas angol fizikus. 
54. Utökártya. 55. A könYböl Dórá
nak tsmerjUk. 57. Vörös nemes ko
rund. 58. A tea hatóanyaga. 59. 

Oreg ember. 81. A vonat 1itJa. 81. 
Húzná. 63. Egymást követő betűk. 
64. Mezőgazdasági szerszám. ti6. 
Fordított nap. 67. Allat! lakás. 
68. • • •  us. életfunkció szakaszos 
tsmétl5dése. 71. Jól áll neki. 

Függőleges· 1. A gallium vegy
jele. 2. Európai ország. 3. Fél zene. 
4. Dunántúli bánya. 5. Tó. a Szov• 
jetun ióban. s. Mentsétek meg lel
keinket t 1. Dátumrag. 8, Ororn 
szélei. 9. Heg a testen. 10. A test 
csatornAI. 11. Francia város. 12. Ki• 
mondott betü. 13. Orosz uralkodó
család volt. 17. Arab hadvezér. 
Róla nevezték el Gibraltárt. 20. A. 
vízszintes 1.. mcgvaJósulás4t segf„ 
tL 21. Rostnövény. 22. Találat • 
vívásban. 23. A középkorban d.iva• 
tos sapka volt 2:5. Jugoszláv város. 
28, Angol város. 31. A madarak 
összefoglaló neve (görög) . 33, Kér. 
lelik. 36. Nóta. 3'7. Zenit ellen
téte. 39. Tagadószó. 42. Nulla. 
45. Visszahatás ellenhatás, n . 
. . . dranath Tagore. 49. Paszomány. 
51. Haladó görög szervezet. 53. Fémes elem. 54 A. E. N. 56. Dals:únház. 58. Becé?.ett olasz férfinév. 60. Vonatkozó névmás tárgyras:J?al. n. Beismer. 65. E. T. F. 66. Kevert 
lap. 69. Fémes elem. 70. A moltb• 
�0é:J:r�1ele. 71. Határrag. 72. Ki• 

Bekilldend6: vízszintes 1. és tog• 
f�i.

g
i!nu22r 1rekUldésl baürld61 

Az eJ6ző lcerentreJlvény hely"" megfejtése : Az éjszakai pótlék fel::�\i�. M•tnkaJdő csökkentés be-
Egy-egy könyvet nYertek H 19'1C. hf 22. szá.muokban meKJelent keresztn-jtvény helyes me,rfeJt6sé�r11 BOda Béla 3526 Mlskc>!t,, Katowtce u. 5. Ill. I. Kisvárdai Ttbom6 3MO Szerencs MÁV Fútőház. Mezet Józset 3�00 Me:z-őkövesd. Károly u. 27. Dömötör Gyula 9400 Sopron Mtkes Kelemen u. 11. Jávort József ::,2s Miskolc, Madarász VJktor u. 
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Huszonnégy világbajnoki és hat 

olimpiai aranyérem 
Negyedszázados jubileumát ünnepli a BVSC vívószakosztálya 

A magyar vívók már a szá
zadfordulót követő első évek
ben megjelentek a nemzetközi 
pástokon, az első „lápéseket'' 
azonban csak néhányan tették 
meg. De amint a többi sport
ág. a vívás is megindult a 
fejlődés útján, s ebből a ma
gyarok is kivették részüket. · 
Budapesten és vidéken klubok 
11.lakultak, amelyek magukhoz 
,,csalogatták" a tőrök és kar
dok iránt érdeklődőket, s az
tán megszülettek az első nagy 
sikerek, az olimpiai győzel
mek. 

A jelentkezőket örömmel 

fogadták 
A vasutas vfvósportnak nem 

ilyen régiek a hagyományai, 
az első próbálkozásokat a 
szombathelyiek és pécsiek tet
ték meg. A fővárosban sokáig 
váratott a kezdeményezés, 
1949 azonban döntő fordula
tot hozott. A válogatott keret 
több kiválósága elhatározta, 
hogy „önállósítja" magát, egy 
új ,szakosztályt alapít, de 
ehhez még megfelelő ,.part
nert" kellett találni. Nem tud
ni már, hogy kinek az ötlete 
volt, de a vasutas sportklubot 
vették „célba", ahol örömmel 
fogadták a jelentkezőket. Elek 
Hona kétszeres olimpiai baj
noknő, Elek Margit, Székely
né Marvalits Györgyi, Kis 
Kató, dr. Balthazár Lajru és 
Rerrich Béla voltak többek 
között,� akik először szerepel
tek a budapesti vasutasok 
sportegyesületének színeiben 
a hazai és nemzetközi verse-
nyeken. 

- Soha nem felejte.m el az 
e�ó hónapoko.t, a szakosztáfy 
megalapitását követő tdósza.
kot - mondta Elek Ilona, aki 
ma Is aktív tagja a magyar 
vívósport vezetésének. - Nem 
volt könnyű dolgunk, hiszen 
minden újnak meg kell küz
denie nehézségekkel, akadá
lyokk,al. De az is igaz, hogy a 
vasúti szervektől olyan támo
gatást kaptunk, amelyről nem 
i.! álmodtunk. Rövid ideig a 
szakosztály vezetője volt.am, s 
bár már jó idejl'!, hogy meg
váltam a vasutasoktól, ma is 
figyelemmel kísérem eredmé
nyeiket, szereplésüket a hazai 
és külföldi versenyeken. Mint 
egyik alapító tag, mi mást 
mondhatnék most a negyed
százados jubileum pillanatai
ban: gratulál.ok az eddigi 
eredményekhez és további 
nép sikereket kívánok. 

Teltek, múltak az évek, 
Elek Ilonától dr. Nedeczky 
László vette át a ,szakosztály
vezetői „stafétabotot", s ma is 
fáradhatatlan Irányítója, lel
kes szervezője a vasutas ví
vók nagy családjának. Igen, 
szándékosan írjuk azt, hogy 
,.családjának", mert ez a szel
lem mindig jellem-z.óje volt a 
szakosztálynak. 

Megalapozták a szakosztály 

jövójét 
Persze néhány versenyző 

kevés lett volna ahhoz, hogy 
megalapozzák a jövőt. s ezért 
e�órendű célnak az utánpót
lás nevelését. a mvóbázis ki
szélesitését tűzték ki. Figye
lemreméltó, hogy a vasutas 
klub volt az első, amely már 
1950-ben kimondta a „gye
rekvívás" fontosságát, tíz-ti
zenkét éves fiatalokat keresett 
és talált ahhoz, hogy belőlük 
versenyzőket neveljen. tgv 
tűntek fel a későbbi bajnokok 
közül többen és ma Is sok 
gyerek bontogatja szárnyait a 
Tanács körúti teremben. 
Ugyancsak helyes kezdemé
nyezés volt, hogy a fiatalok
kal hamar igyekeztek :neg
szoktatni a versenyzést, egy
más között különböző vlada
loka t rendeztek, s a tét leg 
többször egy-egy tábla csoko
ládé volt . . .  

A szakm\ztály legjobbj ai 
közben szorgalmasan gyűjtö-

A müncheni olimpián sikeresen szerepló vasntas spartolók 
fogadása a szakszervezet székházában. A kép előterében né
hai dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter és 
néhai Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MA V vezérigaz-

gatója a BVSC vívólnak társaságában 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

gették a bajnoki címeket, a 
győzelmeket és a nemzetközi 
diadalokat. !gy például az 
19ö0-es országos bajnokságban 
két-két egyéni és csapatels!í
séget szereztek a fiatal szak
osztály tagjai s azóta alig 
akadt év, hogy ne szaporí
tották volna a győzelmek szá
mát. 

Bővült, erősödött a vívó
gárda - új mesterek kapcso
lódtak be a szakmai irányí
tásba, munkába. Nagy Arpád, 
dr. Bay Béla és dr. Duronelly 
László mellé új mesterek ke
rültek, akik mind rendkívüli 
hozzáértéssel, lelkesen tevé
kenykedtek. Nagy Arpi bácsi 
nevéhez különösen nagy érde
mek fűződnek, se szeri, se 
száma azoknak, akik a keze 
alatt ismerkedtek meg a fegy
verforgatással, lettek bajno
kok. 

Új generáció kopogtatott a 
vívóterem ajtaján, új tehet
ségek tűntek fel. Kezdett Is
mert lenni a Kamuti név. 
aztán Fenyvesi Csaba, az Er
dős fivérek, Bóbis Ildikó lép
tek többek között Pap Csaba, 
Czvilwvszky Ferenc, Boros 

tagja a válogatottnak, s ma is 
töretlen rajongója a vivó
sportnak. 

De gondoljunk Ismét az 
eredményekre. Az olimpiai 
játékokon először 1960-ban 
kapott BVSC-sportoló arany
érmet, s azóta egyetlen 
olimpia sem zajlott le, hogy 
valamelyik fegyvernemben ne 
sikerült volna , bajnokságot 
nyerni. összesen négyen ju
tottak hat olimpiai aranyhóz, 
de ennél sokkal gazdagabb 
volt a világbajnoki „termés". 
Az 1951-es első győzelemtől 
(Elek Ilona a női tőr egyéni
ben) az idei grenoble-i verse
nyig (Bóbis Ildi1'ó a női tőr 
egyéniben) 12 vasutas vívó 24 
aranyérmet szerzett. Az ifjú
sági világbajnokságon Kamuti 
László és Marót Péter jutQtt 
elsőséghez, míg a magyar b:ij
nokságokon már közel járnak 
a jubileumi, 50. győzelemhez. 
Eddig ugyanis 2 1  egyéni és 25 
c'sapatelsóséget jegyzett fel a 
szakosztály, s figyelemre mél
tó volt az Idei sorozat: a 
8 b.ajnoki címből 4 a Tanács 
körúti terembe került. 

Péter, Kovác.fflé Nyári Magda, 
Apa e's f1'a1· Mendelénvi Tamás és még 

többek örökébe. Szaporodott a _ De nemcsak annak örügyózelmek száma is, olimpiá- lünk, hogy versenyzőink a kon, világbajnokságok:>n, hazai pástokon aratnak egyé
majd az Európa Kupa kü·z- ni és csapatgyózelmeket, hadelmeiben ls megismerték a nem a BVSC vívóit ma már 
BVSC sportolóit. Közben per- az egész világon ismerik, sze
sze megnövekedtek az igé- retík, megbecsülik _ nyilatnyek, szűknek bizonyult az kozta dr. Nedeczky László. _ 1955-ben felavatott Tanács Ezt mutatja, hogy évről évre körúti terem, bővítem kellett. rengeteg meghívással halmozS a támoga•ás, a kérések tel- nak: el bennünket, s nemcsak jesítése soha nem maradt el, Európába, hanem a tengeren a klub vezetői és a különböző túlra Is hívják sportolóinkat. bázisszervek honorálták a Figyelemre méltóak a bajnokszakosztály eredményeit. KI csapatok Európa Kupájában 
kell emelnünk néhai dr. Csa- elért helyezéseink is: idén a 
nádi György közlekedés- és párbajtőr együttesünk gyózepostaügyi miniszter rendkívüli lemmel köszöntötte a szaktámoga tását, szeretetét a ví- osztály 25 éves jubileumát. 
vósport iránt, nagyon-nagyon Sokat lehetne még írni ar
:sokat kös:7.önhetett neki a ról, hogy a negyedszázad alatt 
szakosztály a sikeres negyed- mi minden volt figyelemre 
században. méltó. Arról Is például, hogy 

A BVSC vívóterm� azonban amíg a szakosztály kezdetben 
nem „sportági műhely" volt, csak egy-két fegyvernemre 
hanem egy nagyszerű kollek-

koncentrálódott, ma már mind 

tiva otthona. A fiatalok min-
a négyben a legjobbak között 
található. Ezt híven bizonyítja 

dig tisztelettel néztek és néz- az Idei bajnok kardcsapat, 
nek az idősebbek.re, akik vi- amelynek vezetője a sokszoros 
szont felkarolják, segítlk őket, olimpiai és világbajnok Ge
tanácsokkal látják el revich Aladár, s erősségei ép-

A vívás rajongója 
- Amikor először léptem 

be a .klub vivótennébe, kicsit 
szdkatlan érzés fogott el, hi
sze7< még diálcgyerek voltam, 
nem tudtam miként fogadnalc 

emlékezett vissza a két 
évtizeddel ezelőtti napokra dr. 
Kamuti Jenő olimpiai ezüst
érmes. - De aztán elszállt a 
„félelem", s később szinte 
már többet volt.am a Tanács 
körűti pástokon, mint otthon. 

Kamuti Jenő egyik legna
gyobb egyénisége lett a szak
osztálynak, amit az Is bizo
nyít, hogy tizennyolcadik éve 

pen a fial, a magyar bajnok 
Pál és fivére, György. Aztán 
a női tőrben feltűnő új re
ménységek, élükön Maros 
Magdával is ,,szót kérhetné
nek"; a férfi tórözök; az if
júságiak; a juniorok és így 
tovább. De mindez nem len,-ie 
elérhető, ha a szakosztályban 
nem tevékenykednének olya.'l 
kiváló mesterek, mint Bogn-ír 
Gábor, Gerevich Aladár, Gyu
ricza József, dr. Mendelényi 
Tamásné, Nagy Arpád, tfj. 
Nedeczky György, Németh 
Arpád, dr. Pap Csaba és Ros
tás Tibor. 

Ők együtt és mindnyájan a 
biztosítékai a következő ne
gyed évszázad sikereinek! 

Kozák Mihály 

Fél percen múlott 
Ki tudja, milyen balesetet 

okozhatott volna november 
13-án 1 óra 55 perckor Acs 
állomáson Szalai Dénes, a 
91. számú tehervonat moz
donyvezetője, ha Zsidi Jó
zsef, a II. számú állítóközpont 
váltóőre nem figyeli éberen :;, 
forgalom menetelét. 

Az történt ugyanis, hogy 
az említett szerelvény beha
ladt az állomás II .  vágányá
ra. A vonat még mozgott, 
amikor Tóth III. József vo
natvnető leugrott a feivételi 
épület előtt - gondolván, ez
zel is időt takarít meg. Ez
után, hogy hogynem, Szalai, 
Dénes elaludt a vezetőfüllcé
ben, miközben a vonat még 
gurult és meghaladta a ki
járati jelzőt. Ebben az időben 
közeledett Budapest felől a 
80/b. számú tehervonat, 
amelynek ugyanarra a vá
gányra kellett volna bejárnia. 

A veszélyes helyzetet gyor
san felismerve Zsidi József 
lélekszakadva értesítette a 77. 

sz. sorompókezelőt és a 34. 
sz. térkörzőrt, hogy segítse
nek „Megállj" jelzést adni a 
mozdonyvezetőknek. Végül is 
durrantyút alkalmazva sike
rült elkerülni a balesetet. 

Zsidi József éber helytál-

--.-� 
' 

Zsidl József váltóör 

- . A  segítség nem késett. 
A közelmúltban Komlón tör
tént súlyos bányaszerencsét
lenség alkalmából a vasutasok 
sem késlekedtek a segítség
gel. Komló állomás Baross 
Gábor szocialista brigádjának 
tagjai azonnal jelentkeztek 
önkéntes véradásra. A brigád 
tíz tagja adott vért. 

- Elköszönt a vonalkezel6. 
Az Angyalföldi Pályafenntar
tási Főnökségen a szocialista 
brigádok találkozóján köszön
tötték a 41 évi szolgálat után 
nyugállományba vonuló Lan
tos József műszaki főfelügye
lőt. Mint vonalkezelő, nagy 
érdemeket szerzett a főnök

lását, magabiztos cselekede- ségnél és a közvetlen munka
tét értékelve a budapesti vas- társak körében is, hiszen más
útigazgatóság vasútüzembiz- fél évtizede tagja a Csányi 
tonsági osztálya 4 ezer forint László nevét viselő arany 
jutalomra terjesztette fel, plakettes szocialista brigá.dnal( 
amelyet Tóth János vasút- is. 
igazgató még ezerrel megtol
dott. A szolgálatát példásan 
teljesítő vasutasnak a megér
demelt jutalmat az igazgató
ság vezetője személyesen ad
ta át. 

s. R. 

- Családias hangulatban, 

Gőzmozdony - talapzaton 

Szerencs állomáson nyugdíjas 
gyűléssel egybekötve vettek 
búcsút az állomás gazdasági 
és mozgalmi vezetői attól a 
tíz vasutastól, akik számára 
a hosszú szolgálat után elér
kezett a pihenés időszaka. A 
nyugalomba vonulóknak a 
szakszervezeti bizottság aján
dékkal kedveskedett. 

Vác várossá nyilvánításá
nak 900., valamint felszaba
dulásának 30. évfordulója al
kalmából rendezett ünnepség
sorozatból a vasutasok is ki
vették a részüket. 

Az ünnepség, december 
8-án az Utasellátó „Gödör" 
éttermében kezdődött, ahol 
Medgyes György nyugdíjas 
tanár és vasúttörténész tar
tott előadást a Vác-Pest kö
zötti vasútvonal történetéről. 

Ezt követően került sor az 
állomás épülete mellett ta
lapzatra állított 342 006 szá
mú mozdony leleplezésére. 
Tóth János vasútigazgató ün
nepi beszédében méltatta a 

város vezetőinek jó kapcsola
tát a vasúttal és megemlé
kezett azokról a dolgozókról. 
akiknek a keze nyomán a 
felszabadulás után Vácott is 
megindulhatott a vasútforga
lom. Majd ezt követően az 
igazgató jelképesen átadta a 
mozdonyt dr. Monori Balázs
nak, a városi tanács titkárá
nak. 

Az ünnepség befejező aktu
saként Hanula Ferenc, a váci 
pályafenntartási főnökség 
KISZ-szervezetének titkára 
társai nevében elvállalta a 
muzeális mozdony megőrzé
sét és ápolását. 

(séra) 

- Segítettek a meoi5gazda• 
ságna.k. A miskolci vontatási 
főnökség villamos mozdony
vezetőkből álló November 7 és 
December 4 brigádjai a közel
múltban két napig segédkeztek 
a Nagymiskolci Allami Gaz
daság kistokaji üzemegységé
ben a sárgarépa betakarításá
ban. A két brigád összesen 
200 óra társadalmi munkát 
végzett a földeken. 

- Pofülkal könyvnapok. 
November 13-án a vasutas
szakszervezet miskolci Vörös
marty Mihály művelődési há
zában került sor a politikai 
könyvnapok városi megnyitó
jára. A megnyitó ünnet,ség 
után kitüntetéseket és könyv
jutalmat adtak át a könyv
terjesztésben jó eredményt el• 
ért aktivistáknak, köztük szá
mos vasutas dolgozónak. 

- KÓMMUNISTA VA-
SARNAP. A Nyugdíj Hiva
tal szocialista brigádjai a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny tiszteletére a 
közelmúltban kommunista va
sárnapot tartottak. A pénzt a 
MA V nevelőotthon árvái ré
szére ajánlották fel. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok éS olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következóket: 

A mozdony átadásának ünnepélyes pilla.na.ta.l 
(Tenta György felvétele) 

A 48. számból : 112381/197t. A kor
kedvezménnyel kapcsolatos ren• 
deLkezések államvasútt végrehajtá• 
sa tárgyú utasltás kJegész:ltése. 

114846/1974. Az egyenrubatéritéll 
összegének megállapltása. 

A szerkeszlöség üzeni 
Németh Pál.. Szerencs ; Chemez 

Dénes, Bp. Angyalföld; Pál István, 
Sepsl Gyula, UglyaJ Sándor, Mis
kol c ;  Boldizsár Gyula, Békéscsaba ; 
Gelencsér Endre, Kaposvár ;  Mé
száros Sándor. Zalaegerszeg ; Bán
kut1 LászJó, Bp. ; Szúcs Ferenc, 
Hatvan; F6z6 István, szécs:t Fe. 
renc, Sátoraljaújhely ; Bódogb Mi• 
hály, Dombóvár; Gál Jeni!, Kis
kunfélegyháza ; Pacz József, Curtl
ct : leveleiket lapunk anyagához 
felhasználjuk. 

Horváth János, Nagykanizsa ; 
Bolla Géza, Rákos : leveleiket Ille
tékes helyre továbbltolluk. 

HAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetén�lt 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt.6 bizottság 

F(5szerkeszt(5 : GU!Yá• János 
Felelős szerkesztő: VtsJ Ferenc 

Szerkeszti\sée: 
1068 Bpes' VI.. Benczdr u •1. 

Telefon várOS:I 229-872 
nzeml 111-7'1 

K!adla é8 terjeszti 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Budapest VII„ Rákóczi dt 54 
Telefon: 22f-819 

"'eJel69 kiadó: Gábor Márton 
• Népszeva LapkJadó Vállal.,! 

lgazgató1a 

C<JP.tlrszámlas2ámunk 
MNB 218-ll 859 

Szikra Lapnyomda 

FALBURKOLATOK, 

LAMB�RIAK, 

LAKBERENDEZes, TARGYAK, 

FAANYAGVeoo SZEREK 

BEMUTATÓTEREM ÉS SZAKÜZLET : 

BUDAPEST VI., VASVÁRI PÁL U. 8. 
TELEFON: 425-381.  

NYITVATARTAS :  10- 18 ORAIG. 

SZOMBATON: 10-15  ORAIG 
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