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1976-1980 KOZÖTT 

A MA V 42 millÍárdot 
f ordÍt fejlesztésre 

A "6t1Út ötödih ötér,es terr,e a -,asutas•sJ:Sul.sJ:Serr,e!ISet 
hö!iSponti vetJSetősége előtt 

1 A szaiklszervezet központi 
vezetooége december 18-án 
ülé,;t tartott. Az elnökségben 
helyet foglalt: Szabó Antal, a 
SZOT számvizsgáló bizottsá
gának elnöke, UTbán Lajos, a 
MA V vezérig�atója, Gyócsi 
Jenő elnök, Nagy Istvánné és 
Feleky Pál alelnök, Koszoru.s 
Ferenc főtitkár, Gulyás János 
és Molnár György titkár. 

Az ülés napirendjén három 
rerna szerepelt: 1. Tájékozta
tó a vasút IV. ötéves tervének 
várható teljesítésá....ról, az V. 
ötéves terv fő célki túzéseiről, 
feladatok a tervek teljesítésé
re, a szocial:ista munkaver- ; 
seny irányelvei. 2. A ½ %-os 
ÖTA 1976. évi !költségvetés
tervezete. 3. A 112 %-os ÖTA 
Szabályzatával kapcsolatos El
járási Utasítás tervezete. 
: Az első napirend előadója 
Urbán Lajos vezérigazgató 
volt. A szakszervezeti szervek 
�ennivalóit "Gulyás János tit
kár ismertette. 

A negyedik ötéves terv érté
kelésével kaposolatban a je
lent.és kiemelte: a tervidőszak , 
bpasz�latai alátámasztják, 1 
hogy közlekedési rendsze
'l"Ünkben változatlanul megha
tMozó szerepet tölt be a vas• A negyedik ötéves tervben 280 km bosszú vonalat villamosi-
út, munkája alapvető fontos• tottunk. 
ságú a szállítási igények ki• (Laczkó Ildikó felvétele) 
elégítése szempontjából. 
1 Az utóbbi években a MA V 
személyszállítási teljesítmé
nyeit csökkenó tendencia jel
lelll2li. Nem így az áruszállí
tást. 1975-ben mintegy 131,5 
millió tonna árut szállított el 
a vasút. A növekedés a terv
ben elóírt 1,9 millió tonnával 
szemben meghaladja a 15,3 
millió tormát. 

Az eredmények legfóbb for
rása a dolgozók áldozatkész, 
lellciismeretes munkája voH. 
Ezt méltányolta a központi ve
zetőség, amikor köszönetét 
nyilvánítja a vasutas dolgo
zóknak, szocial,ista brigádok• 

"kásszállítás javítására 30 mil
lió az elóirányzat. öt év alatt 
1000 férőhellyel bővül a gyer
mekintézmények száma. Az 
üzemi étkeztetés bővítését 240 
millió forint szolgálja. űdüló 
'fejles&ésére 90 milliót fordí
tanak, lakásépí-tésre pedig évi 
130-140 milliót. Sport- és kul
turális létesítmények fejlesz
té;ére 150 millió az előirány
zat. Egé:•zségügyi létesítmé
nycltre 300 millió forint a ter-
v>ezett összeg. 

Gulyás Jánoo szóbeli kiegé
lSzítőjében a többi között eze-

'ket mondotta: A tervfeladatok 
teljesítésében továbbra is a 

legnagyobb emelő lesz a szo
cialista munkaverseny. A szak
szervezeti szervek a szolgála W 
'helyek vezetóivel, a pártszer
vezetek!kel együfünűködve a 
feltételek maradéktalan biz
tosításával segítsék elő a dol
gozók versenycélkitűzér.,einek 
teljesítését. Az öt évre szóló 
munkave'l"seny továbbfejlesz
tésének irányelveiben kiemelt 
helyet kap a hatékonyság nö
velése, a jobb gazdálkodás. A 

(Folytatás a 3. oldalon) 

,i 

1
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 

Az új év kezdetén nemcsak az elmúlt 
esztendő munkájáról kell számot adnunk, 
hanem az 1975-ös esztendővel lezárult IV. 
ötéves tervidőszak alatt elvégzett mun
kákról is. Jólesően állapíthatjuk meg, hogy 
a vasutas dolgozók hivatástudattal végzett 
munkája révén a vasút jele11tősen túltel
jesítette a IV. ötéves tervidószakra elő
irányzott á'l'U.Szállítási feladatokat. Éppen 
ezért a jól végzett mun.ka örömével te
kinthetünk vissza aoz elmúlt öt esztendó 
eredményeire. 

A kötelességtudóan végzett és nemegy
szer a hivatalos kötelezettségeket megha
ladó, áldozatkész munkáért köszönet illeti 
a vasút valamennyi szakszolgálatát, a mun
k,ahelyek kollektívá.it, a vasút minden do!· 
gozóját. Külön megköszönjük a SZJOCialista 
brigádok példamutató tevékenységét, a 
pár�ervezetek és szakszervezeti bizottsá
gok lelkesítő �tségét és támogatását. 

A vasuta.$-Ok jó munkájának elismerése 
és társada,J.mi megbecsülése jutott kifeje
zésre aozo.k!ban az inté2lkedéseklben. amelyek 
eredményeként a IV. ötéves tervidőszak
ban jelent�n emelkedett a vasutasok bé
rezése, sor kerülhetett a munkaidó általá
nos csökkentésére; javultak a. dolgozók 
munkakö'l"iilményei, -növekedett a szociális 
és a kulturális ellátás. 

Az elmúlt öt évben a vasút sokat fejló
dött: a rekonstrukciós program céltudatos 
végrehajtásának eredményeként ma "kor
szerű, nagy teljesítményű mozdony- és ko-
csi,parkkal rendelkezünk, s számos új be
rende:aést helyeztünk üzembe. A fejlődés 
azonban nem volt egyöntetű: a vasúti pá
lya műszaki rekonstru){.ciója nem volt 
összhangban a növekvő forgalomból adódó 
igénybevétellel, az üzemi mtmkas,zervezés 
sem tudott lépést tartani a jobb és gazda
ságosaibb technológiát igénylő technikai 
fejlődéssel. E viszonylagos ellentmondás
nak tulaidoru·tható. hogy sokszor az odaadó 
munka és helytállás sem volt elegendő a 
zökkenők elkerüléséhez. 

Felmérve az elmúlt évek munkáját, most 
új feladetokra kell felkészülnünk. A Ma
gyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresz
szusán elfogadott program megszabta a kö-

vetkező évek legfőbb célkitdzése!t. A 1>ro�
ramon alapuló V. ötéves népgazdasági terv 
megvalósításához nélkü!Cl'Lhetetlen a köz• 
lekedés_ ezen belül a vasút munkája. Az 
MSZMP Központt Bizottsár,ának határo
zata is kiemeli a vasút „kulcssze'l"epét". hi
szen a népg1fadasági áruszállítások 70 szá
zaléka vasúton bonyolódik le. 

A:z V. ötéves terv is arra kötelez ben
nünket, hogy az áruszállítási és az utazási 
igényeket a•z: eddigieknél jobban és gazda
ságosabban teljesítsük. Ehhez az szükséges, 
ho!!y átgondoltan, megalapozottan gazdál
kodjunk a rendelkezésünkre álló any8-/!l 
forrásokkal. Egyik legfontosabb feladatnak 
ta'l"tjuk, hogy a műszaki fejlesztést, a na.gy 
értékű és nagy teljesítményű berendezések, 
já'l"művek üzemeltetését olyan kO'l"szeríi. 
technológia, körültekintő üzemszervezés kí
sérje, amely biztosít;a ezek ésszerű és {laZ
daságos kihasználását és a biztonságos 
közlekedést. A technológiai fegyelem és 
mu?llkaszervezés segítségével kell áthida<lni 
azokat a nehézségeket, amelyekhez ez a 
technika önmagában nem elegendő. A fel
adatok megvalósítása fokozott felelősséget 
ró a vezetőkre, akiknek biztosítani kell a 
munka gazdaságos megszervezését. a mun
kaidő jó 1.·ihasználását és a vasútnál nél
külözhetetlen magas szintű munka!egyel
met. 

Meggyőződésünk, hogy a vasutasság a 
személy- és áruS'Zállítási feladatok mara
déktalan teljesítésével a szállítbató felek 
igényeinek jobb kielégítésével. az utazókö
zönség iránti udvarias. segítőkész magatar-
tásával, a vasút által nyújtott egyre szél�
sebb körű és jobb szolgáltatáso.k.kal a jö
vőben is kiérdemli a társadalom meg;be
csülését. 

Amikor ismételten köszönetünlket fejez
zük ki az elvégzett mun,káért, az új eszten
dő alkalmá.ból ezúton is kívánunk a vasút 
mínden dolgo:r.ójána,k sok sikert, a jól vég
zett munka örömét. kedves családjuknak 
boldogságot é'i jó egéS'l'..séget. 

Koszorus Ferenc 
a Vasutasdk Szakszervezetének főtitkára 
· Urbán Lajos 
a Magyar Allamvasutak vezérigazgatója 

Gondos felkészülés Két határállomás 
tapasztalatcseréje 

Az ornzág nyugati és dél
keleti ka-pujá,nak !kiét határál
lomása: Hegyeshalom és Cur. 
tici. A két állomás szakszer
vezeti bizottságának titkárai 
(aikik a vasut.as.szakszervezet 
IX. kongresszusán találkoztak) 
el!határozták, hogy munkájuk 
minóségéne1< javítása érde'ké
ben tapasztalatcserét szervez
nek. Az elhatározást hamaro
san tett követte. November
ben Szépe Istvánné, Hegyes
halom szb-titkárának a ve

zetéstével tíztagú küldöttség 
járl Curtici román-magyar 
közös határállomáson. 

· - zavartalan ünnepi forgalom, 

Jfleglepetés 
l.arácsonyra 

A Budapest-józsefvárosi 
pit. főnökség sza!kszervezeti 
bizottsága húsz többgyenne
kes családnak karácsonyra 
pénzsegélyt atlott. Az ünne
pekre ajándékikal szerzebt örö
met a főnökség Egyetértés 
szocialista brigádja a Hungá
ria úti szociális otbhon hat 
idős laikójánaik. 

A vasutasok az óév végén zösen az ott dolgozó magyar 
sikeresen birkóztak meg a fiatalok oda-visszautaztatásá
MÁV legnagyobb személyszál- ra. 
lítási erőpróbájával a kará
csonyi ünnepi forgalommal. 
Ezúttal is a budapesti pálya
udvarokról indultak, illetve 
oda él"keztek a legtöbben. mint
egy egymillió 700 ezren. 

A budapesti vasútigazgató
ság dolgozói már a hónap ele
jén megkezdték az előkészüle
teket. A MA V speciális taka
rítócsoportja valamennyi pá
lyaudvar épületében - első
sorban az utastereken - álta
lános nagytakarítást végzett. A 
forgalmi, illetve a vontatási 
szaikszolgálat 157 többletkocsit 
helyezett készenlétbe. Ha szük
ség volt rá, egy szerelvényt 
akár tizenöt kocsival is köz
lekedtettek, így például a To
kaj és a Lillafüred exprész
szeken. A nemzetközi forga
lomban. főként a Nvugatioo 
közlekedó vonatokat. 30 kocsi
val erősítették meg. Külön, hat 
többletszerelvényi állítottak 
össze az NDK vasutakkal kö-

A vasutasok munkáját nagy
mértékben könnyítette. hogy 
az utasok 155 ezer jeqyet vá
sároltak meg elóvételben, ez 
9 e_zerrel több a tavalyinál. Az 
ünnepi forgalom alatt a vas
utas KISZ-esek és a Vasútfor
galmi technikum tanulói moz
gó informátorokként segítették 
az utazás rendjét. 

Nagy körültekintéssel szer
vezték meg a szilvesztert és 
az ú.i évet vidéken töltök visz
szautaztatásá t i,s. A január 2-
án és 3-án ielentkezett na
gyobb utastömeg zavartalan 
szállítás1t érdekében a többlet
kocsikat már december 29-én 
leküldték a nagyobb vidéki 
városokba: Nyíreg11há.zára, 
Győrbe, Debrecenbe. Szolnok
ra, Székesfehérvárra stb. En
nek köszönhető. hogy a forga
lomban nem volt fennakadás. 

s. R. 

nak, mindazoknak, akik fá-
i-

--------------------------------------radságot nem ismerve, meg- Hét brigád összefogásava/ 
fesútett erővel se;titették cél
jaink elérését, a szállítási fel
adatok megoldását. 

A jelentés második fejeze
te a MA V ötödik ötéves ter
vének vázlatos koncepcióját 
tartalmazta. Ennek ismertet
jük a leglényegesebb pontjait. 

A tervidőszakban a vasúton 
utazó utasok számának csök
kenésével számolunk. Az 1980. 
ev, áruszállítási feladatokat 
140-146 milltó tonna elfuva
rozásában állapítja meg a terv. 
A nemzet'közii áruforgalom 
volumene és részaránya év
ról évre növekszik. A terv be
fejező évében a modern von
tat&s.i nemek aránya mint.egy 
96 százalék lesz. 

A fejlesztésre felha.sznál-
ható összeg 42 milliárd fo1·int. 
Ez biztosítja 1700 k:m pálya 
'korszerűsítését, 760 km kor
s=ű térközbiztootó b�ren
dezéssel való felszerelését, 46 
"km második vágány épít:l:sit, 
160 •!ml vonal villamosítását. 
Biztosítottnak látszik évente 
4,26 %-os bénszí.nvonal növe
kedés. 

A terv 260 milliót irányoz 
1;,lő munkásszállások, lakta
nyák, lakókocsik fejlesztésé
re, korszerűsítésére. A mun-

Nyugati exportra rakott Interfrigo kocsik Ferencvárosban 

Riport az 5. oldalon (Laczkó Ildikó felvétele) 

Betegtolószékek társadalmi munkában 
A székesfehérvári járműja

vító Lenin szocialista brigád
ja elhatározta, hogy a vasút 
járóképtelen betegei számá
ra 197 5 végéig ötven beteg
tolószéket készít társadalmi 
munkában, ha a szükséges 
anyagot megkapják. A jármű
javító szakosz;tály felvette a 
kapcsolatot a gyógyászati se
gédeszközöket gyártó vállalat
tal, amely örömmel biztosítot
ta a kivitelezéshez szükséges 
dokumentációt és anyagot. A 
vállalat vezetői még azt is el
mondták, hogy ezenkívül 150 
betegtolószékre lenne szükség, 
amit ők kapacitáshiány 'miatt 
nem tudnak legyártani. 

A vállalat segítségére sietett 
a dunakeszi járműjavító hat 
szocialista b1igádja is, a 
Mező Imre, a Béke, a Május 
1. kárpitos, a Ságvári Endre, 
a Kossa István és a Május 1. 
asztaloo brigádok. Ők - koo
perációban a székesfehérvá
riakkal - a tolószékek fénye
zését, asztalos és kárpitos 
munkáit vállalták. A székek 
vázát a székesfehérvári Lenin 
brigád készítette. December 

31-én az ötven tolószéket ün
nepélyesen átadtak Dunakeszin. 

A szocialista brigádok közös 
összefogása lehetővé teszi, 
hogy ebben az évben a bete
gek számára nélkülözhetetlen 
150 tolószék is elkészüljön, 
Ezek - a brigádok ötletei 
nyomán - a korábbiaktól ké
nyelmesebbek, korszerűbbek, 
lesznek. Előállítási költségük 
azonban változatlan marad. 

22 brigád vetélkedője 

A kisújszállási pályafenn
tartási főnökség szocialista 
brigádjai a Xl. kongresszus 
anyagáJból szellemi vetél!kedöt 
rendeztek, amire huszonkét 
brigád nevezett. A selejtezó 
után nyolc brigád került a 
döntooe. A győzelmet a ltis
újszá-llásl Komarov szociallsta 
brigád szerezte meg. Második 
a fegyvernek-örményesi II-es 
pályamesteri sza•kasz Lenin, 
harmadi•k pedig a kun-hegye_ 
si XIII-as pályamesteri sza_ 
kasz Petőfi brigádja lett. 
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Nyugállományba vonult vasutasok kitüntetése KONGREsszus ur ÁN 

v1:i�t�or����:lyes ���� Pezsgő szakszervezeti élet az Utasellátó Vállalatnál 
tetésére került sor december 
16-án a Vasúti Főosztály kul
túrtermében. Az ünnepségen 
megjelent Rödönyi Károly 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Urbán Lajos a MA V 
vezérigazgatója, Molnár 
György, a vasutasszakszerve
zet titkára, Na.gy Károly, a 
Vasúti Főosztály pártbizott-
11agának titkára és Tóth 
László, az Utasellátó Vállalat 
főigazgatója. 

Az ünnepségen Fehér Lász
ló, a Vasúti Főosztály KISZ 
csúcsvezetőségének titkára 
.mondott beszédet, majd Rö
dönyi Károly közlekedés- és 
postaügyi miniszter és Urbán 
Lajos vezérigazgató átadta a 
kitüntetéseket. 

A Mai;yar Népkpztársaság El
nöki T.anác.s,a. - nyugállományba 
vonulásuk alkalmábó1 - több év
t!z:eden át végzett kiemelkedó 
munkájuk eUsmerésé!ll a 

MUNKA i;;RDEMREND 
arany fokozata Jd-ben ré
szesítette: Patkovsz.ky Béla sze
mélyzeti vezetőt (Bp., Józsefvá
ros áll.) A 

MUNKA i;;RDEMREND 
ezüst fokozata kitüntetést k;apt:ák: 
Andrási József mérleglakaws 
(Szolnok JJ. ü.) ; Balogh Gyula 
kocsi.mester (Rákosrendezö áll.) ; 
dr. Lantos György müs.z.-gazd.a
sági tanácsadó (Vasúti főosztály) ; 
Németh István kocsime,,ter (Cell
dömölk áll.) ; Stadler Lajos bog
nár (Szolook. vont. f6n.) ; Szjlá
gyi László ügyintéző (Vasúti fó
oszt.) ; Tófalvi István ikocsdlakatos 
(Nagykanizsa, vont. főn.) . A 

MUNKA i;;RDEMREND 
bronz fokozata kitüntetésben ré
szesültek ; Bogdán Frigyes milsz.
gazd. tanácsadó (Pécs, vasútig.) ; 
Kadenczky Lajos mozd. vez. {Há
mán Kató vont. főn.) ; Klss József 
sorompókezelő pályaőr (Sopron, 

Rödönyf Károly közlekedés- és postaügyi miniszter átadja a 
kormánykitüntetést Striczky István raktárnoknok, Budapest

Józsefváros állomás dolgozójának. 

A MAV wzérlgazgatója 

VEZi;;RIGAZGATOI 
DICSil:RETBEN 

részesítette : aa.lá:r..s János marós, 
Baranyi Jánosné müsz.-gazd. el
lenőr �zakl JJ. U .) ; Bárualvi 
Ferenc ügyintéző (vasúti fll<>szt.) ; 
Benei :Elemér éJjel!Or (Bp. Kőbá
nyatelsö, Vlll. Felsc5vez. "E,p. Főn.) ; 
BUki József ldomlakatos (Szom
bathely, Jj. U.) ; Csomós Katalin 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

takarítónő (Celldömölk, Ep. FOn.) : 
Gonda Pálné kocsitlsztltó (Szob 
áll.) ; Hortobágyi Ferenc műs.z.
gazd. ellenőr (Landler Jenő Jj. 
0.) ; dr. Jánossy Béla főorvos 
(Vasútegészségllgyl rg.) : Kispál 
Antal forg. szolgálattevő (Hódme
zővásárhely, Népkert áll.) : Rádl 
Ferenc moz.donyfüW (Bp. Ferenc
város, vont. !ön.) : Schreiner Já
nos olajkiadó ,Pécs. 62ertár fOn.) ; 
Szabó Sándor felvevő reszortveze
tő (Szolnoki JJ. U.). 

A mozgalmi munka újabb és újabb eseményei jelzik az 
Utasellátó Vállalatnál is, hogy megkezdödött a szakszerveze
tünk IX. kongresszusán hozott határozat végrehajtása, Illetve 

a végrehajtáshoz szükséges feltételek megteremtése. Az erre 
irányuló és mindinkább tapasztalható szándékot a SZOT 
XXIll. kongresszusát!)! kapott útmutatás is erösíti. 

ÚJ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS KÉSZÜL 

- Valóban fellendült a 
munka - mondja Henyei Fe

renc, a vszb szervező titkára. 
- A választások ;ól sike

Tiiltek, sok fiatal került be a 
szakszervezeti vezetőségbe. 
Megalakultak a vállalati szak
szervezeti bizottság mellett 
működő munkabizottságok, 
sőt már el is kezdték tényke
désüket. A nyolc munkabi
zottság között egészen újak is 
vannak, mint például a szocl
álpolitikai bizottság, vagy a 
szervezési és káderbizottság. 

- A kongresszus óta a vszt 
és a vszb is többször ülésezett, 
s az ülések napirendjén fon
tosabbnál fontosabb témák 
szerepeltek, amelyek érintik a 
dolgozók legszélesebb rétegeit, 
illetve amelyek összefüggnek 
az igazgatói tanács ülésein 
hozott döntésekkel. összegez
tük az 1971-75. évi kollek
tív szerződés végrehajtásának 

VállaJati szinten javította a 
közhangulatot az is, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete köz
reműködésével végre klfizet
hetővé vált a belkereskedel
mi dolgozók bizonyos részét 
megillető, de az Utasellátónál 
a vonatkozó rendelet korlátai 
miatt eddig ki nem fizetett 
munkahelyi pótlék. A problé
mát Kovács László, az Utas
ellátó vszt-titkára szakszerve
zetünk IX. kongresszusán is 
szóvá tette. Utána azonban 
megszünt minden félreértés : 
az utólagos kifizetés során az 
étszolgálatnál, továbbá a ki
emelt és az I. kategóriába so
rolt üzemeknél, valamint a 
vendéglátás területén levő 
raktárakban - tehát ahol a 
legmost · '.1ább munkakörülmé
nyek vannak - 186 dolgozó 
összesen 384 OOO forint pótlék-

ban részesült. !;:zenkívül de
cemberben a v§.llalat több 
mint 1600 dolgozója, akiknek 
a ha,·i összkeresete nem ha
ladja meg a 2500 forintot, 
összesen mintegy 700 OOO fo
rint bérjellegű jutalmat ka
pott. 

SPECIÁLIS SZAKTERÜLET 

- A dolgozók elégedettek 
szakszervezetünk érdekvédel
mi tevékenységével, s büszkék 
arra, hogy a Vasutasok Szak
szervezetének nagy család;á
ba tartoznak - mondja He
nyei Feren�. - A kongresszu
si hatáTozat végrehajtására 
iTányuló aktivitásnak is ez a 
tudat az egyik ha;tóereje. 
Szeretnék azonban, amint ezt 
a kívánságukat kongresszusi 
küldöttünk annak idején ki
fejtette, ha a vendéglátóipar 
dolgozói érdekeben döntéseket 
hozó egyéb szervek, testületek 
az Utasel!átó - mint speciá
lis szakmai vall:ila.t - dolgo
zóiról sem feledkeznének meg, 
s az ilyen döntések elött fel
vennék a kapcsolatot a Vas
utasok Sza.kszervezetéi•el. 

tapasztalatait, és kidolgoztuk :-------------------------
az 1976-80. évre szóló új 
szerződés irányelveit, amelyek 
az első n egyedévben kerülnek 
a termelési tanácskozás fóru
mai elé. Ezenkívül megtartot
tuk az évvégi, immár hagyo
mányos aktívaülésünket, ame-

HANGVERSENY VASUTASOKNAK 
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lyen értékeltük a leg;obb 
szakszervezeti aktivisták 
munkáját, Megköszöntük fá
radozásukat, kértük további 
segítségüket, s szerény meg
vendégelés közben ;utalomban 
részesítettük őket. Nem túlzás, 
hogy mindannyian nélkülöz
hetetlenek az előttünk álló 
feladatok elvégzéséhez . . • 

ván csoportvezető (Utasellátó 
Váll.) : Rakk Kálmán állomásfő
nök (Bp. Déli áll.) ; Striczky Ist
ván raktárnok (Bp. Józsefváros 
áll.) : Szilágyi Jenő oszt. vez. 
(Debreceni Jj. U.). 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter a 

KÖZLEKEni;;s 
KIVALO DOLGOZOJA 

kltüntetlésben részesltette : csóti 
István oszt. vei.. h. (vasúti fő
oszt.) : Gazda,r László ügylnt. (Bp. 
vasútig.) ; Juhász István csop. 
\·ez. (vasúti töoszt.) ; Kara,i István 
terv-előadó, Korponai Imre üiem
vez.etö, Kulányi Ferenc oszt. vez., 
Nagy Károly leltárellenór (Utas
ellátó Váll.) ; Pásztor János oszt. 
vez. (Bp. vasútig.) ;  Somogyi De-
7.Ső üzletvezető (Utasellátó Váll.) ; 
Tarr Károlyné ügyintéző (BVKH). 

MINISZTERI DICSil:RETBEN 
részesilltek : csernlk Lajos háló
kocsi kalauz, Juhász Nyitó And
rásné csoport.vez., Pataki Márton 
szállltáSi dolgozó, Tóth Gizella be
tanltott szakács (Utas,ellátó Váll.). 
l'v1olnár JuLlanna személypénz
táros (Szeged áll.) : Pá!falvai 1··, 
rézmaves �•zakl JJ. U.) ; Puzsát 
János Jegyvizsgáló (Miskolc Ti
sza,\ áll.) ; Szen<tgróti László terv
tárvezetO (MA V Közp. Feléplt
ményvizsg. F6n.) ; Tóbiás Márton 
Villanyhegesztő (Dw,akesZi Jj. 0.). 

KIVALO VASUTAS 
kitüntetésben részesQltek : Besse
nyei pezsö művezető (Eszad<i Jj. 
U.) ; Biró István blokklakatos 
(Szeged, Rókus BBFF) ; BöSzör
m ényi Endre von.atfékezö (Rá
kosrendező áll.) ; Csegöldi Sándor 
lakatos csop. vez. (Bp. Ferencvá„ 
ros, Pft. fön.) ; Dudás János uta„ 
Zó felvlgy. (Hámán Kató vont. 
főn.) ; Fehérvári Dezső áll. főn. 
(Mór áll.) ; Hága Miklós kazán
kovács (Bp. 1,�erencváros, vont. 
:tőn.) ; Juhász J ózseiné ilzemgaz„ 

dász (Rákos áll.) í Kocsis Lajos 
osz1.- vez. (vasúti föoszt.); László 
l<ác-oly múhelyvez. (Szeged, vont. 
főn.) ; Mat.os István vonatvez. (Bp. 
Keleti áll.) ; Mátyás Károly he
gesztő (Szombathely, JJ. U.) ; Me
zősi János vágánygépkocsivez. 
(Hatvan, vill. vonalfelügy.) ; Mike 
János vasűtdr parancsnok (MA v 
szak- és szerelöip. !ön.} ; Miskol„ 
czi József ügyintéző (Dunakeszi, 
JJ. U.);  Németh László gépkocsi
vezető (Szombathelyi JJ. U.) ; Pé
csi Sándor vonatvezető (Ceg'léd 
áll.) ; székely János nyomdavezető 
(Bp. vasútig.) ; Tornyai István la
katos (Székesfehérvári JJ. U.J ; 
Veszlényi Adol.f ügyintéző, zentai 
Lajos ügyintéző (Bp. vasútig.). 

i;;anEMES VASUTAS 

kltUntebést k;aptak : Baranyi János 
bet.anftott v!ll. szerelő (Északi Jj. 
U.J ; Belán János mavez. (Land
ler Jenő JJ. U.) : Borbényi Károly 
von.atvez. (Kiskunhalas áll.) ; Bo
kor István ügyintéző (Bp. Éplté· 
si Fön.) : Erdély! Lajosné lvhe
gesztő (Dunakeszi JJ. U.) ; Fábián 
Mihály vonatvez. (Szombathely 
áll.) ; György István kocsi!ntéző 
(Somoskőújfalu álJ.) ; Heténvl Bá
lint anyaggazdálkodó (Bp. Kriszti
na városi Pft. !őn.) ; Hroz.ina Jó
zsef lakatos (Landler Jenő Jj. U.) ; 
Jez.tcsk1' László munkavez. (Szé
kesfehérvár, Pft. főn.) ; Laczkó 
László 67.akaszkez. pályamester 
(Bp. Józsetváros, Pft. főn.) ; özv. 
Lehoczkl Károlyné takarítónő 
(BBFF) : Marsi Lajos vonatvez. 
(PUspökladány áll.) ; Nagy József 
mozdonylakabos (Dombóvár, vont. 
tőn.) ; Nagy László munkás 
(BBFF) : szabó Benő állomásfő
nök (Komárom áll.); Szigeti Nán
dorné lrodakezelő (M 4 V Hldép. 
f6n.) : Tasst Kálmán szerszámta
katos (Szclnokl Jj. U.) : varga 
Józsefné s�édmunkás (Hatvan, 
5aigóta.rJáni P!t. F6n.) 

Nyugdíjastalálkozó 

A szegedi igaz,gatóság szak
szervezeti bizottsága a közel
műltban találikozóra hívta 
azo.1<.a<t a volt vas.utasokat, 
akik az elmúlt haiminc év 
alatt az 1gaz.gaióság központ
jából mentek nyugdíjba. A 

Vasutas MGvelödés.i Há2lban 
tartott ünnepségen az jgazga
tóság gazdasági és társadal:mi 
szerveinek nevében Annus 
István, a munkaügyi és sw
ciális ellátási osztály vezetó
je köszöntötte a megjelent 150 
nYIJgdíjast. 

Szegeden értékelték 

a kollektív szerződés végrehajtását 
Az 1 971-75. évekre kötött 

MAV Kollektív Szerződés vég
rehajtását értékellték Szegeden 
azon a tanácskozáson, ame
lyen közel kétszáz gazdasági 
és társadalmi vezető, valamint 
munkaerő-gazdálkodással fog
lalkozó dolgozó vett részt. 

Kiss Károly vasútigazgató 
elmondotta, hogy a kollektív 
szerződés megfelelt a vele 
szembén támasztott követel
ményeknek. A dolgozókkal kö
zösen minden évben elkészí
tett és kiadásra került függe-

adott dolgozóinak lakásépítési 
támogatás címén. Ebből az 
összegből 396 dolgozónak sike
rült lakáshelyzetén segíteni. 
1974-ben például 148 munkás 
és 32 nagycsaládos részesült 
anyagi támogatásban. 

Acsai Mihály. a területi bi
zottság ti !kára az igazgatóság 
gazdasági vezetése és a terü
leti bizotl'Ság közötti jó kap
csolatnak tulajdonította a kol
lektív szerződésben foglaltak 
végrehajtását. 

(Gellért) 

MUNKAHELYI PÓTLÉK 

AZ ÉTSZOLGÁLATNÁL 

A kongresszust megelőző 
„rendes" választásokat az 
Utasellátónál még egy újabb 
is követte. 

- Igen, decemberben sor 
került az időközben létTeho
zatt mozgószolgálati igzgató
ság szakszervezeti bizottságá
nak megválasztására. Itt az 
szb-titkár Tóth Tiborné, a 
vszt volt gazdasági felelőse 
lett, aki kellő mozgalmi ta
pasztalatokkal rendelkezik, 
Ebben a választásban egyéb
ként a budapesti személypá
lyaudvarokon, illetve a vona
tokon és a hajózásnál foglal
koztatott étszolgálatos dolgo
zók voltak az első számú ér

dekeltek. 

A zenekar megköszöni a közönség tapsát. 

A Debreceni MAV Filhar
monikus Zenekar az elmúlt 
évben is folytatta hangver
senysorozatát a munkaver
senyben élenjáró vasutasok 
és szocialista brigádok resz.é.. 
re. Legutóbbi, nagy közönség
sikert aratott műsoruk -·amit 
a debreceni vasútigazgatóság 
és a MA V Zenekari Főnök
ség rendezett, decemberben 
volt a Csokonai Színházban. 

A Johann Strauss születésé-

nek 150. évfordulója emléké
re összeállított müsoruk az 
operettmuzsika legszebb al
kot:."1Sait, köztük a müfaj ma
gyar reprezentásainak müveit 
is felsorakoztatta. A műsor
ban felléptek: Marsay Magda 
érdemes művész, Hegyes Gab
riella, Korcsmáros Péter és 
Györgyffy József, a debrece
ni Csokonai Színház magán
énekesei. Vezényelt Szabó 
László vezető karnagy, 

lék új rendelk.€-,;éseket lépte-
.-

---------------------------------------------------
tett hatályba. Ezek a javas-
latok tovább javították a dol
gozók élet- és munkakörül
ményeit, növelték jogaikat, és 
kötelességeiket, ugyanakkor 
eredményesen segítették a ha
tékonyabb munkát is. 

A kollektív szerződés éven
kénti beszámolóin a dolgozók 
15-80 százaléka vett részt és 
mintegy 10-15 százaléka mon
dott véleményt, tett javaslatot. 
Főfeladatnak mindenkor a 
vasútra háruló szállítási fel
adatok maradéktalan me<;oldá
sát tekintették. Nem véletlen, 
hiszen a feladatok évről évre 
nőttek, az 1970-ben elszállított 
árutonnához viszonyítva az 
1975. évi telje�!tményük 1 16,1 
százalékos volt. 

A kollektív szerződés végre
hajtásáról szólva Kiss Károlv 
vasútigazgató részletesen ele
mezte az öt év alatt elért ered
ményeket, s közben rámuta
tott a további teendőkre is. 
Elmoodotta többek között, 
hogy az 1975. január l-én be
vezetP.tt m•.rnkaidőcsökkentés 
9339 főt érintett, ami az igaz
gatóság létszámának 70.8 szá
zaléka. A munkaidö-csökken
tést részben önerőből oldották 
meg. ami a túlórák számának 
emelkedésével járt. Most. az 
egyik legfontosabb teendő a 
túlórák. valamint az utazó
személyzet szolgálat! és távol
léti órájának csökkentése. 

A sokakat érintő lakáshely
zetről elmondotta. hogy az 
igazgatóság 1971-74 között 
több mint 22 millió forintot 

HUSZONNÉGY ÉVE 

a takarítónők bizalmija 
Ölébe ejtett kézzel, szeré

nyen foglal helyet az �ztal 
sarkánál Ördögh Imréné, ·1ak
tanyaügyeletes. A szegedi ál
lomásfőnökség szb-titkárának 
szobájában beszélgettünk., s az 
elsó impresszióm a kérdezett
ről, gyorsan változik. Miköz
ben a halk szavú, csendes 
asszony beszél 24 év óta vég
zett bizalmi munkájáról, a 
szolid. félénknek látszó kül
ső mögül, határozott, mindig 
tudatosan cselekvő egyéniség 
bontakozik ki. 

1951-ben takarítónő volt 
Szeged-állomáson. Ma már 
nem tudja pontosan, miért 
éppen őt választották az asz
szonyok bizalminak, de arra 
még jól emlékszik, hogy mi 
volt az első bizalmi ténvkedé
se. A takarítóknak nem volt 
pihenőhelyiségük. Sok utánjá
rás után, munkájának ered-
ményeképpen kaptak egy 
szellőzetlen helyiséget, a.mi 
több volt már a semminél, de 
még mindig nem megfelelő. 
Tehát : ismét kérnie kellett. Ez 
volt a kezdet, s azóta egy
más után jöttek a megoldás
ra váró problémák, panaszok, 

sérelmek. Asszonyok között 
megsokszorozódik a bizalmi 
munkája. Hatványozottan je
lentkeznek a közösségi és 
egyéni bajok is, amelyeket -
ha lehet - célszera csírájá
ban orvosolni. 

A „hálátlan" feladatok Is 
gyakoribbak. Amikor meg 
kell magyarázni, miért nem 
jogos a sérelem vagy kedve
zőbb a döntés. a másik ja
vára. S ha netán heves szó
váltásra kerül sor, a bizalmi
nak nem szabad megsértód-
nie. 

Véleményt feltétlenül 
kell nyilvánítani - mondja 
Ördögh Imréné - és az állás
pontot is meg kell magyaráz
ni. De a továbbiakban már 
nem !ebet haragosdit játsza
ni. Ez gyerekes, buta dolog. 
Nem felnőtthöz méltó. 

- Hogyan sikerül megfele
lő kapcsolatot tartania a cso
port tagjaival? 

- A munkakapcsolat mel
lett igyekeztem baráti kapcso
latot i., kalakítani társaimmal. 
Véleményem szerint ezáltal 
jobban megismerjük ezymást 
és növekszik a bizalmunk Is 
egymás Iránt. Szívesebben 

jönnek hozzám az asszonyok 
és várom én is őket, ha tud
juk, hogy ószinték lehetünk 
egymáshoz. Helytelennek tar
tom azt a módszert, ha csak 
a bélyegek átadásánál szakít 
időt a bizalmi, közvetlen be
szélgetésre. Ez nem elegendő 
ahhoz, hogy kölcsönös biza
lom. megértés alakuljon ki a 
bizalmi és C1Soportja tagjai 
között. 

- Csak ebben a két Irány
ban van szükség a bizalom
ra? 

Ordögh Imréné 

munkássága alatt előfordult 
az is. hogy családi okok miatt - Nem. Szerintem a veze- kérte: mentesítsék a bizalmi 

tőkkel is :ló kapcsolatot kell tisztség alól. &; bá- komolyan kiép!teni. PeTsze ez nem- gondolta, hogy könnyebbsécsak a bizalmíaktól függ, ha- get jelentene számára a mennem a vezetőktől is. Az azon- tesítés, még is jól esett Ját.ban nagyon fontos, hoin, a nia: a takarítóa.sszonyok rabizalmi érezzen bizalmat a gaszkodnal: hozzá. ktállta'c vezetői i ránt. f:rt például nem mellette. Ez új erőt adott a tudpám meggyőzóc!éssel tol- további munkához. mácsolni az a..�zonyok problé
máit. akkor ha nem lennék 
biztos a iószándékú se<;ftó
késmég felől. A.;; szb-titká• 
runk korább-in vonatkísérő 
volt. Emberségét még onnan 
ismeTem. Ez ·� sokat számít a 
bizalom kérdésében. 

Ördö<;h Imréné 
negyedszázados 

A halk szavú. csendes asz• 
sznn:v két év múlv� nyu<;állo
mánvba megy. Tudták ezt jól 
munkatársai is, a tavqszk'>r 
mé�s úiból bizalminak vá
lasztották. 

Kell-e ennél ,1agyobb elis
csaknem merés ?  

közösségi Pálinkás Katalin 
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A va·sút 1.975-ben eleget tett 
szállítási kötelezettségeinek 

1976-1980 KÖZÖTT 
.-

A MAV 42 milliárdot 
:f ordÍt :fejlesztésre 

A vasút 1975-re - az elő
ző évek csökkenő tendenciá
ját figyelembe véve - keve
sebb utas szállításával szá
molt, mint 1974-ben. Az érté
kelés azt mu1:atja. hogy még 
a tervezett utaslétszámot sem 
iszá.llítottuk el. 

A MAV 1975-ben 343 millió 
urast száilított, ami 97 száza
lékos tervteljesítésnek felel 
meg. A tervtől való elmaradás 
abszolút értéke kereken 11 
millió. Az utasszám csök!ke
nése elsősorban a személy
gépkocsik vásárlásának a ter
vezettnél erőteljesebb növeke
dése és a nemzetközi utas
forgalom nagyfokú visszaesé
se miatt következett be. A 
nemzetközi utasforgalom visz
i;zaesése szorosan összefügg 
az általunk is ismert deviza
gazdálkodási intézkedésekkel, 
amelyeket néhány szocialista 
ország a ki-, illetve beutazá
soknál foganatosított. A visz
szaesés mértéke a nemzetkö
zi for�alomban a kiutazások
nál kb. 10, a beutazásoknál 
9, az átutazásoknál pedi� 11 
i;zázalékos, az előző évihez 
viszonyítva. 

Javultak a feltételek 

a személyszállításban 
Az utaskilométer-teljesít-

mény csökkenésének mérté
ke - mind a bázishoz, mind 
a tervhez viszonyítva - az 
utasszámnál tapasztalt vissza
esés Mértékét is meghaladja. 
Az ál .agos utazási távolság 
ugyanis valamivel kisebb volt 
a tervezettnél. 

A személyszállítás minősé
gének javítása közül elsősor
ban az ülőhelyek dinamikus 
kihasználási mutatójának 49,2 
azáza!ékos értékét emeljük ki, 
amely közel 3 száealékkal 
jobb az előző évinél. Ez a mu
tató a vonatok zsúfoltságának 
számottevő mé1·séklódését 
szemlélteti, és arra utal, hogy 
nőtt az ülőhely-ellátottság és 
lényegesen javultak az uta
zás körülményei. 

Az utazási körülmények 
fejlődését tükrözi a személy-

ténetében és közel 2 millióval 
több az előző évinél. Az áru
szállítási teljesítményben a 
belföldi' száll!tás körülbelül 2, 
az Import szállítás 4 százalék
kal magasabb az 1974. évinél, 
a tranzitszállítás viszont már 
alig haladja meg a bázis idő
szak szintjét, az export szál

lítás pedig 13 százalékkal ke
vesebb annál. A fontosabb 
árucikkekből a bázishoz ké
pest bauxitot, követ, kavicsot, 
ásványolajat, hengerelt acélt, 
műtrágyát többet szállítot
tunk, viszont csökkenés kö
vetkezett be a szén, tégla, 
mész, tengeri, burgonya, szer
fa küldemények szállításánál. 
Az árutonna-kilométer telje
sítmény - az átlagos szállí
,tási távolság tervezettnél jobb 
.alakulása miatt - 3,2 száza
lékkal ;nagyobb az 1974. évi
.néL 

Kedvezően alakultak 1975-
ben az áruszállítás minőségét 
jellemző legfontosabb muta
tók. A tehervonatok átlagos 
utazási sebessége például 
19,4 km/óra eredménnyel 1,6 
.százalékos, a tehervonatok át
lagos terhelése pedig - 1102 
tonnás értékkel - 1,8 száza
lékos fejlődést mutat. Számot
tevő a javulás a szállítási 
igények kielégítésénél is, amit 
m időre ki nem állított te
herkocsik darabszámának 
több mint 40 százalékos csök
kenése jelez.. 

Több figyelmet 

a kocsiforduló időre 
A vonatközlekedés é� a ren

.clezőpályaudvari munka javu
lását tükrözi a vonatfeloszla
tások számszerű csökkenése. 
A csökkenés, amely megha
ladja az 50 százalékot, arra 
utal, hogy ezen a területen 
i;zervezettebbé és hatéko-
111yabbá vált a munka. 

Javult a teherkocsik stati
íku•s kihasználása. A teherko
icsik statikus terhelése a moz
dított kocsik vonatkozásában 
2,6, a berakott kocsik esetében 

;pedig 1,7 százalékkal haladja 
meg a bázis szintet. A teher

kocsi-gazdálkodással azonban 
már nem lehetünk teljesen 
elégedettek. Igaz, hogy a te
herkocsik átlagos napi terme-
1ékenysége az elmúlt évhez 
viszonyítva 1,2 százalékos 
emelkedést mutat, de a teher
kocsi-forduló idő 3,45 napos 
értéke több mint egy száza• 
:lékkal magasabb az 1974. évi
,nél. Ez arra utal, hogy a te
herkocsik időbeli kihasználá
sát illetően visszaesés követ
íkezett be. 

A teherkOC'Sik térbeli ki
használása sem volt kielégítő, 
mert az üres futások 0,5 szá
zalékkal nőttek. Ez a kapaci
tásveszteségen túl, gazdaság
talan árufuvarozásra is utal. 

Vannak még tennivalóink a 
tehervonati mozdonygazdál
kodásban is, jóllehet a gépre
várások száma némileg csök
kent. A villamosmozdonyok
nál azonban 2,2, a Diesel
mozdonyoknál pedig 1,4 szá
zalékkal alacsonyabb az egy 
mozdonyra jutó napi haszon
kilométer-teljesítmény, ami a 
korszerű mozdonyok kapaci
táskihasználásának csökkené
sét tükrözi. 

Nem szabad 

önelégültnek lenni 
A tehervonatok menetrend

szerűsége Is romlott. A bázis
hoz viszonyított visszaesés 
ugyan az egy százalékot sem 
éri el, mégsem lehetünk elé
gedettek a menetrendszerűség 
alakulásával. 

A vasút 1975. évi fő tevé
kenységét összefoglalva el
mondhatjuk, hogy a szállítá
si feladatokat az utasok és 
fuvaroztatók igényeinek meg
felelően, időben és mennyi
ségileg szinte teljes egészé
ben kielégítette. Különösen 
örvendetes, hogy a fejlődés a 
minőségi mutatóknál is le
mérhető. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

(Folytatás az 1. oldalról) 

célkitűzések mögött reáLis fel
tételek és elvárások legyenek. 

Nagyobb gondot kell fordí
tani a csomópontokon és fő
nökségeken a „kiváló" cím el
nyerésére tett kötelezettség
vállalások fel tételeinek bizto
sítására. Az éve� óta álta
lunk is szorgalmazott helye
sebb vezénylés, a menetren
dek betartásában gyökeres 
előrelépés segítheti csak meg
oldani az utazószemélyzet 
munkaidejének célszerű kL
használását, a nagy értékű 
eszközök, mozdonyok gazdasá
gos és hatékony üzemeltetését. 

Tudjuk, hogy esetenként 
erőfeszítésre, fokozott mun
kaintenzitásra van szükség . 
De ez nem jelentheti annak a 
helytelen szemléletnek az el
terjedését, hogy „a szocialista 
brigádokra mindig • számítha
tunk" jelszó ürügyén számot
tevő tútmunkával próbálják 
helyre hozni a szervez.?tlen

gazdasági vezetők a dönt.ések 
előtt vegyék figyelembe a dol
gozók javaslatait, véleményét. 
trjék el, hogy a dolgozók az 
üzemi demokrácia fórumain 
keresztül folyamatosan meg
ismerjék az üzemek, a szolgá
lati helyek előtt álló feladato
kat, érdemben vehessenek 
részt az irányításban, el!enőr
zésben, tulajdonosi jogaik 
gyakorlásában. Biztosítsák, 
hogy az üzemi demokrácia, az 
egyszemélyi feleloo vezetés el
ve, a jogok és kötelességek ér
vényesülése egységet alkosson. 

A gazdasági vezetőkkel 
együttműködve honosítsuk 
meg a jó munkahelyi légkört. 
az emberséges, a mindenk,it 
munkája alapján megítélő és 
elismerő vezetési stílust. 

Beszédét így fejezte be: 
Sem 1976-ra, sem az ötéves 
tervciklusra nem ígérhetünk 
kevesebb feladatot. Nehéz
ségeink lesznek a jövőben is. 
De összefogással, egyet aka
rással nagyobb nehézségeken 

is úrrá lettünk már. Ma már 
ott tartunk, hogy nemcsak a 
lelkesedésre kell apel!álnunk. 
Ha szerényebb méretekben is, 
de tovább folytatódik a vasút 
modernizálása, mü.szaki fej
lesztése, a nehéz fizikai mun
kák gépekkel kiváltása. 

A technikai színvonal ma 
már nem lebecsülendő fokon 
álló. Ezek korszerű működte
tése, a dolgozók áldozatos hoz
záállása minden bizonnyal 
újabb nagysrerű eredmények 
eredője lesz. 

A központi vezetőség elfo
gadta a negyedik ötéves terv
ről adott értékelést, az ötödik 
ötéves terv vázlatos koncep
cióját, valamint a munkaver
seny további fejles2ltésére vo
natkozó irányelveket, amelyet 
lapunk következő számába;n 
közlünk. 

A második és harmadik té
ma előadója Molnár György 
titkár volt. Az előterjesztése
ket a központi vezetőség jó
váhagyta 

ségből, rossz felkészültségből------------------------ -
adódó lemaradásokat. 

Nem támogathatjuk, sót ká• 
rosnak tartjuk, ha a dolgozók 
társadalmi akciókra vállalko
zó önzetlenség-éve! visszaélnek 
és rendszeresen szerveznek 
kommunista műszakokai a 
tervlemaradá.sok pótlására. 

A feladatok kialakításának, 
végrehajtásának fontos eszkö
ze az üzemi demokrácia. Kö
zös tennivalónk a ga:z.dasági 
vezetőkkel együtt megértetni: 
az üzemi demokrácia együtte
sen jelent jogokat és kötele
zettségeket. A közösen kiala
kított döntések ut.án csak a 
fegyelmezett végrehajtás kö
vetkezhet. 

A szakszervezeti szervek tel
jesítsék az üzemi- és munka
helyi demokrácia kibontakoz
tatásában rájuk háruló fel
adatokat. Követeljék meg a 
gazdasági vezetőktől az üzemi 
demokrácia fórumainak ren
deltetésszerű működtetését. A 

A MÁV az utazás szerves részének 

tekinti az utaselltitlist 
Megkötötték a nsút 

es az Utasellátó új ötéves együltmüködési szerzödés�t 

A IV. qtéves terv befejezté
vel lejárt a MA V-nak az 
Utasellátó Vállalattal erre az 
időszakra érvényes együttmű
ködési szerződése. Ezért az 
1976-tól kezdődő V. ötéves 
terv időtartamára új együtt
működési szerződést kö.töttek, 
figyelembe véve a két meg
állapodás között bekövetkezett 
v;iltozijSok;it A szer�ódés! de:_ 

var most megnyitott bisztrója 
is. Ez a hálózatfejlesztés szo
ros ÖSS'zefüggésben áll azzal. 
hogy rtövelik az üdítő italok 
választékát és meg.szüntetik a 
szeszesital-árusítá.st. A gyors
kiszolgáló üzletek kizárólag 
szeszmentesek !esznek, miként 
több más pályaudvar és most 
már a Déli pályaudvar biszt
rója, is. E2zel szemben min-

szállítási viszonylatok hosszá- ------------------------------------------
nak és a személyszállító vo-
natok átlagos utazási sebessé
gének bázishoz.;.riszonyított 3, 
illetve 0,5 százalékos emelke
dése is. E mutatók közül az 
előbbi az átszállás nélkül 
megközelíthető állomások kö
rének bővülését, az utóbbi 
pedig az utazással vonaton 
töltött idő csökkenését szem
lélteti. 

A számszerűen értékelhető 
minőségi javuláson túl az 
utazási körülmények változá
sáról tanúskodik a helyjegy
elosztás korszerűsítése és az 
utastájékoztatási rendszer ja
vítása. A személyszállítás kor
szerűsítését szolgálták azok 
az intézkedések is, amelyek 
a takarítás-gépesítés fokozá-
6a, valamint a takarítási szol
gálat gyökeres átszervezése 
révén, a vasúti létesítmények 
tisztaságának javítása és a 
jogosan elvárt higiéniai köve
telmények biztosítása terén 
történtek. 

.. minőségi feltételek javu
lásának tudható be az is, hogy 
- az összes utasszám csök
kenése ellenére - mintegy 2 
százalékkal nőtt a gyorsvona
ton utazók száma. Ez felhív
ja a figyelmünket arra, hogy 
az utazóközönség fokozottabb 
mértékben ig�nyli a kulturál
tabb utazást nyújtó gyorsvo
nati szolgáltatást. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége sajnos 
kedvezőtlenebb az előző évi
nél. A bázishoz képest fél 
százalékos visszaesés, vala
mint az egy késetten közle
kedett személyszállító vonatra 
jutó késési idő :1 százalékD! 
növekedése arra figyelmeztet, 
hogy nagyobb gondot kell for
dítanunk a menetrend szerin
ti közlekedésre, a késések 
megszüntytésére. 

Kétmillió tonnával 
több a tavalyinál 

Az elmúlt évben elszállított 
mintegy 131 mi!lió árutonna 
csúcsteljesítmény a MAV töT-

Önkorm-ányzati nap az üzemben 
A FIATALOK EGY NAPRA ÁTVETTÉK A VEZETÉST 

A MISKOLCI JÁRMŰJAVÍTÓBAN 

A MAV Miskolci Járműja
vító Üzemében december 3-
án, reggel a szokásosnál iz
gatottabban érkeztek az ifjú 
szakmunkások. Egy napra át
vették az üzem gazdasági irá
nyítását és ellenőrzését. 

Az igazgatói szobában Apró 
Lajos „igazgató" mosolyogva 
fogad. A KISZ-:..izottság tit
kárának meleg napja van ma. 
Sorra érkeznek a telefonok, s 
minden kérdésre válaszolni 
kell. 

- Reggel pll.rt-vb-ülést tar
tottunk. Többek között az if
júság helyzetéről, a KISZ
munkáról tárgyaltunk. A gaz
dasági és társadalmi vezetés 
elégedett a munkánkkal, bár 
tennivaló r-ost is akad bőven. 

A KISZ-bizottság két „tanu
lóéve" sikeresen zárult. Ta
valy első fzben, kísérleti jel
leggel, önkormányzati napot 
tartottunk. A fiatalok bele
kóstolhattak a vezetésbe, ki
próbálhatták, mit is kell ten
nie egy vezetőnek. A felelős
ségteljes megbízatást most is 

Az „osztályvezető-helyettes" 
a KISZ-klubból érkezett, aho
vá az „új" párttitkár össze
hívta a KISZ-alapszervezetek 
titkárait. 

- Már az első feladat is 
meglehetősen rázós volt, 21 
ezer forint célprémium szét
osztásában kellett részt ven
nem. Bizony, nem egyszerű 
a döntés. :E:n előnyös helyzet
ben vagyok, ismerem az em
bereket és munkájukat, hí• 
szen két és fél éve, a techni
kum elvégzése óta a csarnok 
minden munkaterületén dol
goztam. örömmel veszünk 
részt az önkormányzati nap 
minden munkájában. Nem 
állhat meg a termelés, 23 vas
úti kocsinak ke!l e!hagynia 
ma az üzemet. 

A nagy kovácsműhelyben 
az izzó vasak között állandó 
a .-obajszerú dörrenés, a lég
kalapács hangja. Tucsa János 
kovács nem éppen csendes 
munkahelyet választott ma
gának. 

- Hárman vagyunk fiata
lok a brigádban. Ma Veres 
Károly a mii.vezetőm. Egyeo
ként ő is segéd, mint jóma
gam. Fél 6-kor, amikor fel
vettük a munkát, bejött a 
műhelybe, kezet fogott mind
annyiunkkal. Aztán kiadta a 
munkát. Ma szorítókapcsoló
kat kovácsolunk. Nincs bajom 
az idősebb kollégákkal, de a 
fiatalokkal mégiscsak jobban 
megértjük egymást. Tizenegy 
forint hatvan fillér az órabé
rem, állandóan délelőttre já
ro·,, elégedett vagyok a mun
kámmal. A fiatalok között 
akadnak néhányan, akik 
,,megszöknek" innen, de leg
többjük három-né6y nap múl
va már visszatérne. Hiába, ez 
nem „csokoládégyár", meg 
kell fogni a munkát. 

Ez a mai nap csak egy a sok 
közül. Ugyanúgy kell dolgo,
ni, mint máskor, de valaho
gyan mégis más, mert most 
minden rajtuk, fiatalokon 
múlik. 

V. R. 

önkéntesen és nagy lelkese- 1---------------------------

déssel fogadták, (Hogy milyen 
komolyan veszik ezt az üzem
ben, azt jól illusztrálja, hogy 
a tavaly beállított alkalmi 
művezetők közül ma már hat 
fiatal került át állandó mű
vezetői beosztásba.} 

- Dece.mber 2-án, 12 óra 
30 perctől gyakoroljuk a ve
zetést. Sem az igazgató, sem 
a főmérnök nem szól bele az 
irányításba - mondja Jámbor 
József .,osztályvezető helyet
tes", aki tavaly még megbí
zott művezető volt, később ál
landósították ezen a poszton. 

Határic/_ő előtt teljesítették 

múlt évi szállítási tervüket 
Ajka állomás dolgozói az 

elmúlt évi áruszállítási tervü
ket (1 530 OOO tonna) decem
ber 10-re teljesítették. A jó 
eredményért a nagyobb szál
líttatók is sokat tettek. A 
hétközbeni kocsihiányt a mun
kaszüneti napokon való rako
dással igyekeztek csökkente-

ni. :E:lenjárt ebben a bakonyi 
bauxitbánya, a mangánércbá
nya, a timföldgyár és az alu
míniumkohó. 

Az állomás kollektívája de
cember 20-ra a negyedik öt
éves tervre előírt feladatait 
is sikerrel teljesítette. 

Urbán Lajos, a. MAV vezérigazgatója és Tóth László, az Utas
ellátó föigazga.tója aláírja a. szerzödést 

cember 23-án Urbán Lajos, a 
MA V vezérigazgatója és Tóth 
László, az Utasellátó főigaz
gatója írta alá. 

A vezérigazgató a szerződés
hez fűzött megjegyzéseiben 
kijelentette: a MAV az utazás 
szerves részének tekinti az 
utasok ellátását éte!Zel, itallal 
a vasút területén, az utazás 
egész tartama alatt. Ezért a 
MA V az új szerződés értelmé
ben a saját fejlesztési kerete 
terhére az eddiginél is foko
zottabb mértékben segíti az 
Utasellátó Vállalatot abban a 
törekvésében, hogy az ellátás 
minél kornzerűbb, gyorsabb és 
kulturáltabb Jegyen. 

Tóth László főigazgató el
mondta, hogy az_ új szerződés 
értelmében a hagyományos 
vendéglátóipari egységek he
lyett a gyorskiszolgáló éttermi 
és bisztróhálózatot fejlesztik. A 
nagy állomásokon és mindazo
kon a helyeken, ahol a ha
gyományos éttermekre megvan 
a jogos igény és szükséglet, 
ezek a vendéglátó egy-ségek 
megmaradnak, ahol azonban 
ezt semmi sem indokolja fo
kozatosan áttérnek a gyorski-
szolgáló rendszerre. Az u1 
vendéglátóegységeket kivétel 
nélkül ennek me�elelően te
lepítik. Ilyen a Déli pályaud-

denütt olyan ételválasztékot 
kell biztosítani, ami megfelel 
az utasok igényeinek. A ha
gyományos éttermekben, az 
étkezőkocsikban, továbbra is 
felszolgálnak szeszt, de ide is 
vonatkozik a szerződésnek az 
az általános elve, hogy mel
lőzrti kell a szes7.,es italok ke
resletét felkeltő minden mó• 
dot és eszközt. 

Nagy gondot fordítanak a 
szerződés szerint a mozgó 
szolgálat fejlesztésére a vasút 
támogatásával. A vonatokon a 
kosarasok a jövőben sem áru
sítanak rövicl italt, növelik e!• 
lenben itt is az ételválasztékot 
éppen úgy, mint a bisztró
kocsikban. Benne van a 
szerződésben az Is, hogy 
a pályaudvarokon, az in
duló vonatok mellett, a pe
ronokon ott lecyenek a mozgó
szolgálat kocsijai. Fejlesztik az 
autamatahálózatot is. Új a 
szerződésnek az a szakasza, 
amely intézkedik, hogy az 
egészségre ártalmas munkát 
végző vasutas dolgozók védő
étellel. itallal. a szabadban 
dolgozók melegítő itallal, a 
melegártalomnak kitett dol
"oz,Sk hűsítő itallal való eJ!á. 
tásáról az Utasellátó gondos
kodik, a MAV megrendelése 
szerint. 

(Szász) 
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KIRÍV6 ELLENTiTEK f, 

Rángo.s és rangon al·uli szobák : 

Téli őrjárat a Keleti vonatkísérő-laktanyaban Kerüljük az indokolatlan kerül5ket Segítettek a brigádok 

Rákosrendezőn az elavult 
jelzőberendezések átépítését a 
TávköJési és Biztosítóberel'
dezési Építési Főnökség sür
gősebb munkák miatt 1975-
ben nem kezdhette volna el, 
ha nem segttenek Rákosren
dező csomópont dolgozói. A 
kábebk lefektetését társadal
mi munkában végzeték el, 
amihez csatlakoztak a MA'.' 
Hídépítési Főnökség brigádjai 
is. A négy kommunista szom
batra még a vidéken dolgozó 
brigádtagok is eljöttek, hogy 
a jelzőberendezések átépítése 
a terveknel< megfelelően befe
jeződjön. A hídépítési főnök
ségtől 162-en végeztek társa
dalmi munkát. 

Az utóbbi időben több olyan 
levél érkezett szerkesztősé
günkbe, melyben olvasóink 
Budapest-Keleti pályaudvar 
vonatkísérő laktanyájának 
hiányosságait tették szóvá. A 
levélírók a télidőtáj t szokásos 
fűtési panaszok helyett in
kább a zsúfoltságot, a hiányos 
bútorzatot, a fürdőszobák ál
lapotát .kifogásolták. A leve
lek nyomán december közepén 
ellátogattunk a Keletibe. 

Az első percekben é.rLhető
vé v álJt a fű tési panaszok el
Jnal'adása: a nyáron központi 
fűtésre alakították át a lakta
nya hőellátását és a helyisé
gekben mindenütt jó meleg 
van. Az ősszel befej,:,zett fű
tésszerelés fe1tűnő nyomaJi 
azonban még ma is jól .Látha
rtók. 

Rozoga fekvőhelyek 
Balaton Erzsébet házgond

nok és Zatik Gáborné lakta
nyás először az első emelet
re kalauzolt. A női W. C. ak
kor sem lehetne romosabb, ha 
szándékosan dúlták volna fel. 
De erről szó sincs, ,.mind
össze" az történt, hogy a ra
diátorokat elhelyező külső sze
relővállalat - raktárnak hasz
nálta a vécét. Amikor munká
juk végeztével elmentek, a 
kövezetet feltörve hagyták, a 
két vécécsésze eltűnt, a mos
dókagyló csapj,aitól megfoszt
va ... A W. C. ma is használ
hatatlap! 

A gondnoknő, aki július l
én vette át a laktanya gond
nokságát, akkor már lezárva 
találta a helyiséget. Ősz óta 
több ízben is jelentebte, de 
intézkedés nem törtéllJt. 

Találomra nyitottunk be a 
szobákba. A 8-as a szol!11oki 
szakaszok szobája, éppen üres. 
A kilenc ágy olyan szorosan 
sorakozik egymás mellett, 
hogy szinte alig van köztük 
rés. Régi, rozoga fekvőhelyek. 
Egyéb berendezés nincs is a 
szobában. Csak egy nagy lyuk 
tátong ,a mennyezeten, a má
zolatlan cső körül. 

A 6-os fele a 8-asnak, és 
hét ágy van benne, tehát zsú
foltabb mint az előbbi. Az 5-ös 
a miskolciak pihenőhelye. A 
szoba rendes. A laktanya nem
rég kapott új, afrikos matra
cokat, de csak 38-ait. Ide ju
tott belőlük. Az ágyak tisz
ták, gondosan vetettek. Amint 
Zatikné mondja, ágyneművel 
jól él vannak látva, szükség 
szerint akár naponta cserelik 
a huzatot. 

Az étkezőhelyiséghez érke
zünk. Bent a két kicsi asz
talnál éppen ebédelnek. Be
szélgetnek. Puhl Ferenc mis
kolci vonatvezető l'égóta és 
sokait utazik. a Keleti lakta
nyájába éppen 32 éve jár. Azt 
mondja, az utóbbi időben tör
tént változás, de ez nem elég. 
Tetszik neki az elegánsan be
rendezett társalgó és a radiá
toros fűtés. A szobák zsúfolt

. sága, barátságtalan sivársága, 
a vaságyak rozzantsága neki 
is bántja a szemét. Pajger 
János jegyvizsgáló azt kifogá
solja, hogy a közös helyisé
gekben gyenge a világí,tás, az 
írásbeli munkát nehéz elvé
gezni. 

A laktanya 
a második otthonuk 

A férfimosdóban két fiatal
ember, Szabó V. István és 
Bakos Péter, mindketten Bé
kés megyeiek, éppen inget 
mosnak. Nem kirendeltek, há
rom éve helyezték őket a Ke
letibe, azóta a laktanya az ott
honuk. Nem érzik itt magukat 
rosszul, azt mondják, jobb 
mint az albérlet és lényege
sen olcsóbb is: havi 75 forin
tot fizetnek. Bár szerintük 
akad bosszúság elég, például 
az, hogy a zuhanyozás, a mos
dás gyakran nehézségekbe üt
közik, mert a tusrózsák, a 
mosdócsap-csillagok elég gyak
ran eltűnnek. 

A 17-es szobát kirendeltek 
lakják. A laktanyás néni él-
1<>1 meajeeyzi. hol!v „rém oe
dáns társaság", mert a taka
rítónőket - akik különben 
tisztességesen vévik dolgukat 
'és a lehetőségekhez képest 

rendet, tisztaságot tartanak -
nem engedik be, vállalva, hogy 
maguk takarítanak. Kíván
csian lépünk be. A kép elret
tentő. Az egyik sarokban sö
rös-, boros-, pálinkásüvege k 
halmaza. persze, üresen. Az 
ablakoktfán élelmiszerraktár, 
egy polcos fogas tetején mo
satlan lábasok, uborkásüvegek 
és egyéb edények, a padlón 
száraz kenyérdarabok és vö
röshagymahéj, szétszórva. Az 
ajtó mellett papfrtáblára ki 
van írva a tisztaságfelelós ne
ve. Nem tesszük közhirré, 
hogy ki ő. 

Szinte kiálitó ellentéte en
nek a „fiatalok szobája", azo
ké, akik közül kettővel az 
imént a fürdőben taláLkoz
tunk. A falakon képes újsá
gokból kivágott színes fotók, 
de ott van egy plakát is: 
,.Szabadságot Corvalánnak!". 
Szekrények is vannak a szo
bábain, mindhárom a saját tu
lajdonuk. Kránitz György 
Somogyból került a főváros
ba, 1973 óta a Keleti pályaud
var váltókeze!ője. Lakótársa 
Pál Zoltán, szintán váltókeze
lő, kunfehértói illetőségű, ő is 
három éve van itt. 

- Nincs problémánk a szál
lásunkkal - mondja. - Per
sze, el tudnánk képzelni job
bat is. 

Kezet mosni 
csak máshol lehet 

A társalgó, vagy más néven 
klubszoba következik, amelyet 
egy tágas sarokhelyiségben 
rendezt.ek be, hogy azok a 
vonatkísérők, a.1<ik fordájuk 
szerint kevés időt töltenek a 
Keletiben és nem szorulnak 
alvásra, itt társalogva, esetleg 
kártyázgatva pihenhessenek és 
tisztességes asztialhoz ülve írás
beli munkájukat is elvégez
hessék. A gondnoknő szerint 
azonban nagyon kevesen ve
szik igénybe. A legtöbben in
kább ruhástól végigdőlve az 
ágyon töltik el idejüket és az 
ágy szélén ülve állítják ki pa
pírj.aikat. Pedig a műbőr hu
zatú karosszékek kényelme
sek, tiszták, hívogatóak. 

Nemcsak vonatkísérők van
nak a Keleti laktanyájában. A 
második emelet.en néhány szo
bának forgalmi szolgálattevők 
a lakói. Az egyikben Kapros 
Lajos, akit 1973-ban Mezőhe
gyesről helyeztek a Keletibe, 
éppen a szobában tartózko
dik. Kérdezni sem kell, a szo
ba berendezése olyan, hogy 
bárki szívesen használná. Ne
kik is jutott a műbőr kárpi
tozású bútorokból, a kényel
m�. korszerű fekvőhelyekből. 
Annál nagyobb az elégedetlen
ség a nők fürdőjével. Itt a zu
hanyozók rendben volnának, 
de csakis azok. Kezet mosni 
már nem lehet, mert a kéz
mosó kagyló egyetlen csapját 
sem lehet kinyitni a csap
csavarok hiánya miatt. Már 
nem is emlékeznek rá, mi
kor tűntek el. 

Nem valami 
épületes látvány 

A második emelet 24-es 
szobája, a szolnoki jegyvizsgá
lónők pihenőhelye sem épüle
tes látvány. A falon a cső
szerelés nyoma, akkora lyuk, 
mintha kisebb kaliberű ágyú
löv,edék ütötte volna át. Az 
ablak is a főváros 31 év előt
ti ostromát juttatja a látoga
tó eszébe: az ablakkeret mint
ha meglazult volna a légnyo
mástól és ideiglenesen van 
alárakva téglával. 

A 21-es szoba annál ran
gosabb. Fr;.sen rakott, tükör
fényes pa�ketta ragyog ben
ne, akárcsak a 22-es szobá
ban. A közeli 27-es számú, 
ugyancsak jegyvizsgá!ónői szo
bában már vissza is zuhanunk 
a hétköznapi valóságba. A 

korhadt. szálkás, hepehupás 
padlózat, 11 zörgő-nyikorgó 
öreg vaságyak szegényessé
gét még fokozza, hogy a pihe
nőben levő dolgozó nők né
hány rozzant székre kénytele
nek rakni ruhájukat, holmi
jukat. A 44-es szoba is ha
sonló. A békéscsabai szakasz 
pihen éppen benne. Az ő ru
hájuk is a szék karfáján. Ber-

ta Erzsébet jegyvizsgálónő azt 
mondja, nem szívesen teszi a 
folyosói szűk vasszekrénybe a 
ruháját, mert az új egyen
ruha szövete gyűrődik és ha 
begyömöszöli többi holmija 
mellé, gyűrötten nem szivesen 
veszi ismét magára. 

A 30-as szoba újabb meg
lepetést tartogat. Belépve kel
lemes, erős kávéillat csapja 
meg orrunkat. Kávéfőzónek 
azonban nyoma sincs. Kiderül, 
hogy az Utasellátó Kerepesi 
útli büféjéből jön fel a kávé
gőz, a fúlócsővel áttört két 
födém tágas szakadékán. Mol
nár Jenő tatabánya-alsói vo
natvezető, úgy Játszik, már 
megszokta a kávéillatot. Az 
ágy szélén ülve éppen menet
levelét tölti ki. A helyiség 
hétágyas. 

A 38-as szobát két vidéki 
vasutas.nő lakja, akik a fővá
rosban járnak tanfolyamra. 
Csak ágyuk van, semmi más. 
Fehérneműjük, törülközőjük 
és egyéb holmijuk a padlóra 
terít.ett újságpapírosokon tor
nyosul. Felső ruhájuk szek
rény híján az ágyon. 

A felsorolt példák híven iga
zolják levélíróinknak a Kele
ti vonatkísérő laktanyára tett 
bíráló megjegyzéseit. Számos 
helyiségbe nem mentünk be. 
mert azokat nem az épület 
rendeltetése szerint használ
ják. Magánlakások is akad
nak a laktanyában. Főként ez 
az oka a zsúfoltságnak. 

A negyedévi üzemszemléken 
évek óta rendre megál!apit
ják a hiányosságokat, s a vas
kos jegyzőkönyvet illetékes 
helyre továbbítják. Úgy lát
szik. hogy az intézkedést már 
senki sem kéri számon. 

Szász Ferenc 

A vasúti selejtkocsikat már 
évek óta Sátoraljaújhelyen 
darabolják fel. Október köze
pén azonban a megsemmisí
tésre szánt kocsikon kívül hat 
411..es sorozatú, kiselejtezett 
gőzmozdonyt is Sátoraljaúj
hely állomásra vontattak. A 
kísérószemélyzet átadta a ma
siná!kat, a daraboló brigád 
pedig szétszedte azokat. A 
nagy mennyiségű ócskavasat 

aztán kocsikba pakolták és az 
olvasztóba fuvarozták. 

Érdemes lenne kiszámítani, 
hogy mennyibe került ez a 
kis figyelmetlenség? A szá
mok talán meggyőznék a fel
adót arról, hogy a kiselejte
zett mozdonyokat is gazdasá
gosabb, ha rögtön, _kerülő n�l
kii.1 a rendeltetesi helyere 
vontatják. 

Borkuti András 

KÖSZÖNET A BRIGÁDOKNAK 

Idős, egyedül élő aszony va
gyok. Ezért nagyon elkesered
tem, amikor az őszi belvíz az 
én házamat is megrongálta, 
életveszélyessé tette. A házat 
le kellebt bontani, de ebben a 
korban ez már nehéz dolog. 
Az egyik napon fellkerestek 
egykori vasutas munkatár
saim, a békéscsabai GMPSZ 

Gagarin és Baross szocialista 
brigádok vezetői. Felajánlot
ták, hogy a két brigád segít 
a köl•tözooben és lebontja a 
megrongálódott házat. Önzet
len segítőkészségükért ezúton 
fejezem ki köszönetemet. 

Andreidesz Zoltánné, 
nyugdíjas, Túrkeve 

N E M  MIND EN ROSSZ, AMI RÉGI 

A fedett kocsik ajtókaHan
tyú:i t a véletlen kinyi tódás el
len dróttal szoktál< biztosítani. 
Tapolca áHomáson is így te
szik. A berakodás után az 
erre a célra kiadott vékony, 
jól hajlítható dróttal gyors és 
könnyű volt a munka. Azért 
írjuk, hogy volt, mert a kö
zeJ;múltban - a dolgozók leg
nagyobb bosszúságára, vagy 
éppen bosszantására?! - a 

jól beváU régi helyett ke• 
mény és vastag drótkötegek 
érkeztek. A rideg, rozsdás hu
zalt nehéz hajlítani, gyakran 
megsérti a kezet, lassítja a 
munkát. Harapófogóra lenne 
szükség, ezt azonban nem 
küldtek az új szállítmánnyal. 

Talán mégis helytálló az a 
megállapítás, hogy nem min. 
den rossz, ami régi!? 

Bognár Károly 

VÉRT ADTAK A MŰTÉTHEZ 

Az elmúlt évben súlyos 
szívműbétet hajtottak végre 
rajtam, amihez sok vérre volt 

szükség. A szegedi vontatási 
főnökség dolgozói azonnal a 
segítségemre siettek. Összesen 
16,8 liter vért adtak térítés

----------------------------, mentesen, és ezzel hozzájárul
ta.k a műtétem sikerehez. ön
zetlen segítségükért ezúton fe
jezem ki köszönetemet a von
tatási f őnölcség társadalml 
szervezeteinek és az önRéntes 
véradóknak! 

Bálint Gyuláné 
Szeged , 

Felsőváros 105 /a. 

Kerekes László 

Énekműsor 
a nevelőotthonban 

A kaposvári MAV Nevelő
otthon Rámán Kató Altalános 
Iskolájának 83 tagú leánykó
rusa nagy sikerű hangver
senyt adott a közelmúltban a 
kőszegi nevelőotthon növendé
keinek. Műsorukon Bárdos, 
Liszt, Schubert, Kara.i és Ko
vács Barna művei szerepel
te'<. A kórust Schuszter Gyv,_ 
!dné vezényelte. A kórusláto
gatást a kőszegi fiúénekkar 
tavasszal viszonozza. 

Kiss János 

Szellemi vetélkedő 

A miskolci járműjavító 
szakszervezeti- és KISZ-bi
zottsága egyéni szellemi vetél
kedőt rendezett. A nyolcvan 
pályázó első tíz helyezettje 
decemberben kétórás döntőn 
mérte össze tudását politikai, 
irodalmi, helytörténeti és 
sportismereti témákból. A 
győztes - Feketéné Földi Ag
nes - kül1öldi utazást, a má
sodik Mezei István és a har
madik Dargai Béla egy-egy he
tes balatoni üdülést nyert. A 
versenyzők közül többen 
tárgyjutalomban részesültek. 

Pál István 

KIS KÚT, KEREKES KÚT 

Javítását sokan kérték, sür
gették, eddig még eredmény
telenül. A panaszkodókat új 
kúttal hitegetik, ezért nem 
sietnek a javítással. Aki viz.et 
akar inni - gondolják -. az 
úgyis e!gyalogol a másik kútig. 
A távolság .,csak" 600 méter. 

Ezek után mire gondoljunk? 

- Egészségére Kovács szaktárs! 

Putnok állomáson elhagyot
tan áll egy kerekes kút. Pe
dig ezt a hasznos kis szerke
zetet sokan becsülik. A közel
ben lakó vasutas családok, 
pályafenntartási dolgozók, az 
őrszemélyzet és az utasok ivó
ví=ükség!etét elégíti ki, ami
kor üzem.képes. Mert sajnos, 
nem min.dig az. Már több, 
mint két hónapja hiába for
gatják kerekét a szomjazók 
nem folyik a vízi 

Akitől a javítás elrendelése 
függ, az egészen biztos. hogy 
nem a .kis kút, kerekes kút 
vizét itta! 

,4 zóta tovatűnt már 4 
� mámor; kijózanodtunk. 

Am hogy miért is vesz
tettük el higgadtságunkat, 
miért voltunk mások, mint 
máskor, abban a két eszten
dőt összefűző, egyszersmind 
elválasztó néhány órában -
nehéz lenne megindokolni. 
Annak örültünk, hogy a kül
kereskedelmi cserearányrom
lásoktól és egyéb gondoktól 
terhes 1975 elmúlt? (No, csak
hogy túl vagyunk rajta! ... ) 
Vagy azért perdültünk táncra, 
mert az ugyancsak bonyolult
nalc ígérkező 1976 beköszön
tött? (Vágjunk jó képet az 
ügyhöz, hiszen akár akarjuk, 
akár nem - itt van ... ) Va
jon miért szórtam konfettit 
szilveszter éjszakáján az ideig
lenesen újjávarázsolt, fényár
ban úszó Nyugati pályaud
var árkádjai alatt egy isme
retlen fekete lány nyakába, s 
ő miért mosolygott vissza? !És 
vajon miért teremtene képen, 
ha holnap ezt megismétel
ném?... Ugyanaz a konfetti, 
t'!}yanaz a nyak ... , ki érti 
ezt? 

Láttam újév hajnalán más
kor zordon főlcönyvelőt. Pa
pírcsákó volt a fején, s 
krumpli formájú papirorra 
alól harsány tu-tu-tuut fújt 
papirtrombitáján. Még a uas
útállomáson fel-alá járkáló 
,.forgalmi_ szolgálattevő", e szí-

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

gorú tekintetű „hit'atalos kö
zeg" is fesztelenebbül köszön
tötte az új év első reggelét. 
No, nem perdült éppenséggel 
táncra a sínek között, sapká
ját sem cserélte fel hupilila 
csákóra - de köpenye vál
lára neki is odatéved.t vala
honnan egy árva konfetti. 

há.t ha vidámak voltunk, vi
dám marad, s ha mégse jött 
el a szilveszteri mulatságra a 
Nagy Ő - jövő szilveszterig 
maaányosak leszünk. 

De milyen lenne az év. ha 
minden napja olyan volna, 
mint a legelső? Ha története
sen két-három hét múlva AZ-

Azon az éjszakán 
S még sorolhatom. Említ

hetem a pedagógust, aki per
tut ivott lengő hajú tanltvá
nyái,al; a drámai színészt, aki 
pajzán dalocskákat énekelt; a 
futballcsapat edzőjét, aki 
aranylábú fiait nem paran
csolta este tízkor ágyba; s az 
új magyar filmeknek a ió er
kölcs nevében hadat üzenő, 
nem éppen bakfis korú bér
elszámolónőt, aki az üzemi 
mulatságon sztriptizversenyt 
javasolt. Ezen az éjszakán 
meaváltozott a mi utcánk, 
megváltozott a város, a világ 

megváltoztak az embe
rek ... de vajon miért? 

Úgy tartja a hiedelem: olyan 
lesz az eqész esztendő. ami
lyen az első napja volt. Te-

lomásfőnök belépne a szobá
jába, piros papírcsákóját fel
akasztaná a fogasra, majd pa
pirbajsza alól eképp cseveg
ne telefonon Beosztottal: 

- Huhu, helló, na ki be
szél?... Nem, nem a Sári 
néni, itt az öreg! Egyetlen 
Barátom. Tündéri Cimborám, 
engedd meg. hogy boldog új 
napot kívánjak neked! Most 
pedig. ha lenne kedved eqy 
kis tricstracsra. kegyeskedj át
fáradni hozzám és beszéljük 
meg az új automata beren
dezés üzemelését, jó? 

S Egyetlen Barátom szak
társ. Tündéri Cimborám. nya
kiq szerpentinben ielenne meg 
Állomásfőnök irodájában, ko-

Murányi Tibor 

pogás helyett kukorékolna, 
Főnök pedig a belépő Beosz
tottat a kitárt iratszekrény aj
taja mögül nyakon öntené 
pattoaatott kukoricával. Ezt 
követően Egyetlen Barátom 
kicsomagolná a babos fejken
dőből az„ automata berende-
zés üzemelésére vonatkozó 
1976/001. számú határoz-
mányt". S Állomásfőnök azt 
látná, hogy a határozmány 
fedőlapján tussal rajzolva Jó
zsi bácsi áll. az öreq raktá
ros. vállára omló hajjal. ke
zében elektromos gitárral . � 

Milyen lenne mindez? Hm ..• 
különös. Ha lehet, más meg
oldást: arany középutat javal
lanék. 

Nem kell az év minden nap
ján papírcsakó, meg papír
trombita. Csak a mosoly ma
radjon meg. a jó kedél11, 
amely a szilvesztert követ6 
órákban sugárzott. Jó lenne, 
ha regoelente ugyanolyan 
őszintén kívánnánk jó navot, 
mint ahogy most mondiuk ba• 
rátainknak. munkatársaink
nak: Boldog új évet! .•• 

!És jó lenne az i.s, nagyon 
jó lenne ha !ZZ év minden 
estéjén visszamosol11ognának 
rám a lányok a Körúton. Vs
se kő: legfeljebb nem dobok 
egu marék konfettit a nyakuk
ba! 

Földes Tamás 
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A CÉL VILÁGOS : ANKÉT A TECHNIKA HÁZABAN 

A fővárosban vonzóbbá kell tenni 
a kulcsfontosságú szolgálati helyeket· 

Az elektronikus számítógépek szerepe 
a vasúti járműjavító iparban 

A termelésirányítás és az adás nagy tetszést váltott ki a Barabás Hunorné, az Északi' 
adatfeldolgozás korszerúsíté- hallgatóságból, mert működő járműjavító rendszerszerve
sében nagy szerep vár az rendszerről és E.nnak gazda- zóje a javítandó járművekhez 
elektronikus számítógépekre. sági előnyeiről kaptak tájé- használt alkatrészek raktári 
A korszerű segécoeszközök al· koztatást. készletezésének számítógépes 

Karácsony előtt kifizették a kiemelt forgalmi jutalékot Buda
.
pest-Ferencvarosban 

- Husz=hat éve dolgozom 
a vasútnál, de ilyen kellemes 
meglepetésben még sohasem 
volt részem . . . - mondotta 
Szekeres János kocsimester 
Buda,pest-Ferencváxos ál1omá. 
son december 23-án, miután 
átvette a 10 ezer forint ki
emelt fo,:,galmi jutalékot. -
Adácsi vagyok, =n.an járok 
1953 ót.a ide, FerencváTosl:>a 
swlqálatba. FáTasztó az á.l
l!!.ndó ut.azás, de most má.T 
elmondhatom, hogy érdemes 
itt dolgozni. Na,gyon ÖTü.lök a 
szép jutaléknak. Új bútoTTa 
gyújtitn,k ,a feleségemmel, jól 
jött hozzá ez a pénz . . • 

re a most kapott fOTgalmi ju- roklben. Nekünk segítenek mi kalmazása új ismereteket kö• Kovács G•tt•la, az "'·zakl 
talékot is • t 1 • k 

.,- = nyilvántartásáról tartott eló-

M, • pedi.g levonással „jutalmaz- ve e a musza i és gazdasági járműjavító rendszerszervező- adást. Az o�tunális raktári 
• DTi Győző moot naplózó- zuk" őket. Az ilyesmit neh1!2 vezetőktől. A számítógép áJ. és adatfeldolgozó osztályának készlet tartása igen nagy :::az• 

kent dolgozik a forgalmi iro- megmagyarázni az emb-ek- tal támasztott követelmények- vezetői'e a kialakítás alatt ál-
-

dá:ban gyébké t kü"'-'"- �• k 1 és é kt 
dasági haszonnal jár. Ezt gé-

. , e n = far• n-ek - mondotta az állomás- e a g pe ól várható se- ló elektronikus számítógépes pi adatfeldolgozás nélkül 
galll:ni swlgálattevó. főnök. �:tséggel ismerkedett a jár- rendsz felépltéséro'l műko". 

G •- k 1 
• • me,nralósítani igen nehéz. 

- ya11,,an e 1 na,plózó - Vagyis úgy érzik, hogy mujavító ipar száztíz szakem- désének vázáról tartott elő• Az elhangzott előadásokból 
munkakörben dolgoznom. Saj. amennyit se"'t, annyit nehe- bere december S-én, Bud.apes- adást. 1 h tó .,. t 

evon a tanulságot Papp 
nos, erre a munkakörre nem z.í1 is a rendez6pályaudvar en, a Technika Házában: A számítástechnika egyik Gyula, a járműjavító szakosz-
jár a kiemelt forgai!nti juta- munkáján a kiemelt forgalll:ni f\Z ankétot a Közlekedés• legközvetlenebbül ható alka!- tály _ osztályának vezetője 
lék. Emiatt kapt.am csak 7950 jutalélt? _ vetettu"k ko"zbe. tudományi Egyesület jármúja- mazásáról, a termelési'rányí- f 1 1 
f · t 1 ! f•ó k 

Of? • ta össze. Megállapította.; 
onn ot a O ezerből. gy szól _ Valahogy így van. Akik É

v · sza osztálya és a MAV tásnak nyújtott segítségről hogy továbblépni csak az elő-
a rendelet. Megértem, bár megkapták a 10 ezer forint 

szaki Járműjavító üzem beszélt Pásztor János, a jár- adásokban felvázolt úton le-
nem örülök neki. Furcsa do- j�t.alékot, séTelmezik, hogy 

szakcsoportja rendezte. mújavftó szakosztály e osztá- het. 
log ez, hogy az egyi'k mun- tobb mint ezer fOTintot levon- A nyitó előadást dT. TuTá• lyának előadója. Rózsa.hegyi Tibor 
kakörben jár, a másiJklb:rn tak belőle nyugdíjjárulékként nyi István, a Budapest! Mű- , _________________________ _ 
nem, báx a munkánk egyfor- _ mondotta az szb-t!tkár. _ szaki Egyetem tanszékvezető 1 
mán fontos, nélkülözhetetlen. Mi igyekszünk. :megmagyaráz-

egyetemi tanára, a Közleke

O LVA S Ó  N É P É RT A rendelkező mellett dolgo- ni, hogy ez így kedvezőbb, 
déstudományi Egyesület Ki

zik Szegedi László, az enge. mert átlagosan havi 500 forint 
bernetikai Koordinációs Bi

délyes távírász. Fiatal 17 éves körüli össze�gel növeli ez majd 
zottságának vezetője tartotta. 

A ,,meglepetés", ahogy Sze- legényke volt, amiko� Buda- a nálunk dolgozók n=•gdíi"át. 
Ezután Urbán SándOT, a MA V 

keres János nevezte a kiemelt pest-Ferencvárosba jött dol- ' - Vezérigazgatóság 9. szakosz
forga!rnl jutalékot, korántsem gozni, ennek már 26 éve. 

Persze, azért mégis jobb lett tályának vezetője A jáTmií· 
-'-' á 

volna, ha erről Is Idejében 
cne v ratlan'UI Ferencváros Am.iJkor Móri Győzővel beszél- • • javító szakszolgálat informá• 

é 
táJé'koztatást ikapnak dolgo-

Jól jött a külön pénz 
Jól sikerült versenyt rendezett 

a budapesti területi bizottság 

, A budapesti területi biZott· 
ság az Olvasó népért mozga
lom keretében, 30 éves sza· 
badságunk méltó megünnep
lésére, az 1975. évben relszaba
dulási olvasói versenyt hirde
tett. 

öttagú zsüri által adott pon-l 
tok alapján első helyen vég• 
zett Bara-nyi István, a Land• 
ler Jenő járműjavító, máso
dik Földi Béla, a swlnoki jár
műjavító, a harmadik Mucha 

József szintén a Landler Jenő 
járműjavító dolgozója Az el
s6 helyezett 3000, a második 
2000, a harmadik 1000 forint 
díjazásban részesült. Ezen• 
felül még három vigaszdíjat 
osztottak ki a rendezők és 
minden versenyző értékes 

s a többi kijelölt nagyfor- gettünk, ő sem állihatta meg zó'nk 
ciós TendszeTének helye a 

galmú budapesti pályaru.dvar szó n,é,l'kül : 
1 · · · vasút integrált információs 

vasutasait. Ferencvárosban, az - Rosszul esett, how nem TendszeTében című el6adásá-

á1lamás forgalmi végrehajtó kaph.att.am kiemelt fOTgalmi A vasútüzem szamít ban ismertette, hogy miként 

szolgálatában do!,gozó 454 vas- jutalékot, amikor a engedélyes 
kell kapcsolódnia a jármúja-

utas között 3,8 millió forin- a rendelkező jobb keze . . .  helytallasukra vítók számítógépes adatfeldol-

tot osztottak szét ezúttal, s a 
gozó rendszerének a MA V 

jÖ'Vőben is sor kerül erre min- A , 
d 

- Egészében véve azért na- központi számítógépes rend-

den esztendő wgén. A cél ví-
vezetes gon jai is gy011 fontos segítségnek te. szeréhez. Ezután Görbicz Sán-

A versenyt a könyvtári ta· 
nács bonyolította le két sza
kaszban. Az első részt, amely 
selejtező jellegű volt a 
könyvtárakban rendezték és 
azon mintegy 1500 olvasó vett 
részt. A selejtezőkből 18 ver· 
senyzó került a döntőbe. 

lágos: vonzóbbá kell tenni megnőttek kíntjük a kiemelt forgalmi dornak, a járműjavító szak• 

ezeket a nehéz és népgazd.a• jutalék rendszeresítését _ osztály C osztálya műszaki• 

sági szempontból kiemelten A nagy összegű kleme1t far· vette át ismét a szót Berendi gazdasági tanácsadójának A 

kulcsfontosságú vasúti mun- galmi jutalék kifizetésének Tibor. - Az őszi forgalorrn jármiíjavitó szakosztály köve

k.ahelyeket. hatásáról Berendi TibOT áll<>- során, november végéig fel- telményei a számítógépes 

Budapest-Ferencváros áUo- másfőnökkel és B!ró Lajossal, adataink sikeres teljesítése rendsze-.'Tel szemben című elő

más kocsirendezői, sarusai és a szakszervezeti bizottság tit- alapján több mint egymillió adását olvasták fel. November 26-án a Keleti 
pályaudvar KISZ-klubjában 
izgatottan gyülekeztek a ver
senyzők. A döntőbe jutottak 
között minden korosztály kép
viselve volt. Feladatuk két 
részból állt. Először írásban 
kellett választ adniok a kihú• 
zott kérdésekre, majd szóbeli 
válaszadások következtek. Az 

könyvjutalomban 1�szesült. 
A versenyzőknek tizenkét 

a többiek a forgalmi végre- kárával is beszélgettünk. forint őszi forgalmi jutalé- A számítóközpont a jármú• 

hajtó szolgálatban örömmel - Ügy tapasztaljuk, dolgo. kot is kiflzethetünk dolgo. vekról „napra kész" adatokat 

fogadták munkájuk kiemelt zóink, akik a jut.alékos mun- zóinkhak. Most már Igazán fog tárolni. Ennek segítségé

anyagi elismerését. k.akörben tevékenykednek, mindenki láthatja nálunk, vel a járművek ,·a!óságos mű-

- Négy éve dolgozom itt n.agy ÖTömmel fogadták a ki• hogy megbecsült munkások szaki állapotát figyelembeve

és bár sok a munkánk, gyak· emeit forgalmi juta.lékot. Saj- vagyunk, kíemelten számít vő rövid-, közép- és hosszú-

1"an kemény a szolgálat, jól nos gondjaink is adódnak ez. helytállásunkra a vasútüzem. távú járműjavítási terveket 

érzem magam Ferencvárosban zel, mert a jutalék csak meg- A fokozott megbecsülés von- készi«iet a Vasúti Főosztály. 

- mondta 11 10 ezer forint hatá'.rozott munkakörökre fi- zó hatását máris tapasztaljuk. Wladyslaw Hanzewniak, a 

jutaléka átvételelkor a sárga ze!Jiető, s ezek nem éppen Több új dolgozót tudtunk fel- PJU> J;1Pznani jármúiavítójá

színú műanyag s,isakot vise. úgy kerültek meghatározásra, venni és más szolgálati he- n ak mérnöke az üzemükben 

könyv alapos és elerr,.t.6 el· 
ol vasá.;a ai .. ;,;á.t1 lehüett csak 
reményµk a sikeres ��rep:e�
re. Valame1my1e."l meglepő 
tájékozottsa,ir51 t�tte}· tanúsá• 
got. Jóformán m1 "l(1en he
lyért pótkéráésre adott válasz• 
szal kellett megkfrroen i 

T. B. 

16 Nagy 11. Kálmán kocsiren- ahogy az nálurrk a leghatéko- lyek:ről, még Vácról is jelent- bevezetett anyaggazdálkodá-

dezó, alti 27 éve vasutas és nyabb lett volna. keztek vasutasok, hogy s-zí- si rendszert ismertette. Az el- A brigád vcíllalta : 

Pusztasza,bolcsról jött át ide, - Más munlkaköröket ls vesen átjönnének hozzánk. mondottak Igen hasznosak 

hogy hazánk legnagyobb ren- bevontak volna eobe a jut• Jelenleg 300 kirendelt vas-
és tanulságosak voltak, hiszen 

dez6pálya,urlvarának munk,iJ.át tatásba? a ml járműjavító üzemeinkkel 
utas dolgozik Budapest-Fe- • • 

segítse. AkkOT vagyunk - Feltétlenül, hiszen ,n,em.. rencváros állomáson 6 csalt 
megegyezo külso és belső 

munkájuk mellett másoknak is segítenek' 

gondba-n, ha torlódn.ak a vo- csak kocsirendezőkre de rak- így vált lehetővé, hogy a tör-
adottságok mellett eredmé- Akik nem foglalkoznak vele, Ilyen adminisztrációs teé'n

natok, az erón.Jc pedig kevés. táTnokokTa is nagy • szii.ksé• vényesen járó pihenőnapok 
nyesen működő anyaggazdál- el sem hiszik, mennyi „papír- dőket lat el Szombathely á:l· 

Több fiatal kellene ide, hogy giLnk lenne. Szépen összeál- 40 százalékát ki tudják adni 
kodási rendszert vezettek be. munkával", adminisztrációval lomáson a kereskedelmi szol

Jegyen aki segít nekünk a litjuk a vonatok.at, de lassan a dolgozókna:k. Jogos a re-
A következő előadó Lothar jár az áru útja a feladótól gálat 16 tagú József Attila 

munkában. Nagyon bízom oda jutunk, hogy nincs aki mény, hogy a ki�lt forgal-
Just, a DR Járműjavító Oze- a címzettig. Igaz, ez akkor is, szocialista kollektívája. A 

benne, hogy ezit is meghozza elszámolja a munkát. ' 1,eg. • • tal"· . mek Kísérleti- és Fejlesztési ha minden rendben, simán pénztári dolgozóka• kárügyek-
n:'-' ]U = IS segíti majd a I dá' " k é 

.., 

nekünk az itt rendszeresített jobb vasutasaink éppen a lét- létszámgondok enyhítését ezen 
ro Jana m rnöke az NDK zajlik, hát még ha hiba csú- kel, normával, fuvarozásszer-

kiemelt forgalmi jutalék. száJnhiány miatt végeznek járműjavító üzemeinek integ- szik a fuvar menetébe. megsé- vezéssel, irányvonatok képzé-

Létszámhelyzetük javulását e;etenként munkát jutalékkal 
�n.nagy forgalmú csomópon- rált számítógépes információ rül, elveszik az áru, leesik a sével foglalkozó szakembere

várja a kiemelt forgalmi ju. nem honorálható munkakö-
rendszerének működéséről kocsizár a tranzit vagonokról ket tömörítő szocialista bri· 

talék rendsreresítésétől Sza- j ______________________ L. 
_

_ 
1
· 
__ 

t_a_r_to_t_t _t_á�jé_k_o_zt_a_t_ót_.�A=z
�

e
�
ló_·

.:.:

s
=
tb
=·

-----------. 
gád 1969 óta dolgozik együtt. 

bó XIV. István tolatásvezető 
A fele-fele részben nőkből és 

.is. 
férfiakból álló bri�ád veze-

- Nagyon jó dolog ez -

V 
tője Szabó István kárügyi eló-

rnondobta -, csak az a fon-
t k .,,, 1975 

- A nagyobbak közül Bea adó a november 14-i terme-

tos, hogy legyen is vonzóere• asu as • aracsony 
színje!0• tanuló. A Honvéd lési tanácskozáson bejelentet• 

;e. Persze. fegyelmezett. szor-
Sport Egyesületben vív, 6 te, hogy az őszi szállítási fel-

ga!nnas új munkatársakat 
éve zongorázik és gitározik. adatok érdekében a kereske-

várnánk ide erósíté51ként, s Öreg este van. A Nyugati 
Attila zongorázni és fuvoláz• delmi szolgálat bármil11en mun• 

kap. Az asszony Intézi ezeket f J "Iá f ó 
· kako"'Tében bes ·t k V J 

nem olyanokat, akik pénzt pályaudvar átalakított új 
e VI gos t , ünnepnapokon ni, Gabor lovagolni tanul. egi ene . a a-

ugyan szeretnének többet ke- csarnoka fényárban u' szi'k. A 
a !vásárlásokat. Hogy miből segédvezénylő. Elvált. Anyjá- Mindhárman sporttagozaton mennyien jól kénzettek, s a 
te ik neki mindenre, nem tu- 1 és 4 kés 1 raktárnoki· e1·· 1 tó· 1 á 

resnd, de a munka elől el.hú- vágányokon ki- és bejáró vo- va gyerekkel él. zü nek a testnevelő sza- • oJe en I szo g -

zódnaik. A ,,vándormadarak- natok dübörögnek. A köz-
do�· . .. Sajnos még mindig Munkája közben csak Itt- kos középiskolai felvételire. A latnál és másutt is helytáll-

b .l" . 1 „ k pontból a· 111·tott va' lto"k neszte-
nyogJuk azt a két esztendőt nagyobbak, főleg Attila to- nak, ha '1ehéz helvzetben 

o mar e egun van . . .  amit betegállományban töl� 
ott válaszolgat. Sorolja a gye- igénylik pluszmunkájukat. 

lenül engedelmeskednek az t"tt rekeket: Beatrix 12 éves. Gá- vább adja a sport tudomá• ö 

izmos karoknak és a szívós 
O cm. Az idegesség, a sok bOT 1 1, Attila 7 és egy állami nyát Zsófikának, aki mahol- nzetlen segítőkészségér61 

fémhuzaloknak. 
munka, a korai kelés és ké· . té tL. nap már tornásszá válik. 

már többször tett tanúbizonv-
A p'ályaudvar mindenese 

Szabó XIV. István 37 éve 
vasutas, nagy gyakorlattal 
rendelkező, szorgalmas mun
kása a ferencvárosi pályaud
vaxnak. A pályaudvar minde. 
nesei közé tartozi'k. Szeren. 
csére vamia.k még jónéh:i. 
nyan ilyenek, a.kik ha kell, 
váltót állítanak, kocsikat k.ap
csoln.ak, hogy a létszámhiány 
ellenére se álljon meg a 
munk.a Fe"rencvárosb.an. Nyi
tott kérdés, medd±g győzik 
mindezt erővel, idegekkel. 
A:m a fokowtt megibecsülés 
biwnyosan további lendüle
tet ad munikájuimaik. 

Mondanunk sem kell, hogy 
a forgalmi irodában is ö�
mel vették a kiemelt forgalmi 
jutalékot - már akik kap
tak belőle. 

- Otthon még nem is tud
ják, hogy milyen szép „kará
csonyi ajándékot" viszek ha
za - újságolta vidáman Vö
Tös II. Ist�,án, aki öt éve ren
de!:kező forgalmi szolgálatte
vő Budapest-Ferencváros állo
'Ináson. - Wartburg kocsira 
tizettünk be, arra tesszük fél-

sön fekvés gyomorfekélyt 
m ze 01 kivett kis árva az 

É 
ságot a brigád . .  úiabb fe!aján-

Múszakváltás ideje követ- eredményezett. Akkor csak a 
5 éves Zsófika a negy�ik - s a karácsony? • • •  lásuk azonbnn most mé,ns be-

kezik. A „vezénylet" örökzöl- táppénzből éltünk. Nem volt 
gyerek. - Elrendeztem mindent, szédté�a. Miattuk soha még 

dekkel díszített irodájában könnyű. Most már egyenesbe Nem mindennapi �ologl mivel 24-én este szolgálatban nem kesett semmiluen fuvar • 

beszélgetek Kukucska János lennénk, de itt az újabb baj Sokan vannak, akik meg az leszek. Nem akartam kérni a eTre nag-yon büszkék. Jó kap• 

váltóórrel. Szerény, kevésbe- la!san ránk dől a szoba kony� egy gyerek gondolatával is főnökséiet. Nary a létszám- csolatokat alakítottak ki a 

szédú fiatalember. 33 éves, de has ház. A tanács ismeri vívódnak. Legyen ? Ne le- hiány. Egyébként is sok tá- szállíttató vállall\tokkal és a 

nem látszik annyinak. Három problémánkat, de türelemre gyen? Ez az asszony aki ma- mogatás� kapok. Nem régen vámhivatallal. Nem véletlen 

leány és két fiú apja, 15 éve int. Türelmünk azonban e"V· gára maradt hfron{ gyerek- 1200 forint segél•·ben részes!- hoev oklevelet, bronzérmet � 

jár b:? Albertirsáról a Nyuga- re fogy, csakúgy, mint a há� kel, vállalta az anyagi erköl- tették. A gy2Tekek megértik négv esetben zászlót nyert a 

ti pályaudvarra. állól:épessége. csi felelősséget, a n�yed!k mit jelent a vasúti szolgálat. brigád. 

- Hogyan alakul a szolgá• A távolba függesztett te-
gyerme'· gondozását a felelős- Sötétedéskor lesz gyertya- Az állomáson az elműlt ldll-

lat az ünnepekben ? kintetéból kiolvasom, hogy 
ségteljes vasúti munka mel• gyújtás. Az ajándékok már szakban nagy volt a forgalom. 

- .,Szenteste" éppen bent Edit karórájára, a kisvasútn lett. együtt vannak. Zsófika egy A napi le- és feladás 180-200 

leszek - válaszolja -. Csak a karácsonyfára, a gyermekek - Hogyan van ennyi ereje, olyan szőke hajú babát kért vagon. Ezenkívül átlagosan 700 

egy másik társam terhéTe le• örömtől fénylő tel<intetére a akarata ? mint amilyen színű haja Atti� -800 tranzitvagon is átfutott 

hetne cseTélni. Jóllehet a fő- családra gondol, mert ne� a - Nem lehetne azt az ér- nalt van. Atti a példaképe, a Szombathelven. Ezek között 

nökség, csakúgy, mint máskor kérdéseimre válaszol, hanem zelgósség látszata nélkül el-
mentsvára. A többiek köny- gy�kori volt a kocsizáras. A 

most is segítene. De nekerr: halkan, tagoltan, szinte ön- mond�ni, ami három évvel 
vet kannak. Nagy az izgalom, brigádtagok feladata, hoey a,: 

úgy van jó, ahogy van! Az magának mondja : ebéd után ezelótt történt, amikor Zsófi- a várakozás. llven vagonok tartalmát a 

ünnepi szolgálatért jól jön az lesz karácsonyfa.gyújtás. kát befo�adtuk. ll:n azt mond• Tovább is mondaná de egy v:l.mhivatali dolgozók jelenlé-

a kis többletpénz. Igaz, szé- tam, hogy ah0l három gyerek kétsé,-bP.esett anya á!Üt be az 
tében egyeztessék a fuvarle-• 

pen keresek. de mert az asz- * szá11:ára jut kenyér, ott a ne- ügyeletre, karján síró kisle- véllel. 6 ha megvan az dru 

szony a gyerekek miatt nem Kimberger Ferencné nem 
gyed1k sem éhezik. Szépen ánnyal. A táskáját a Debre- nótoliák a zárakat és ezt ;, 

dolgozhat, mindig van helye régóta vasutas. 1972_ben kez- éiünk. A nagyobbak kedves- cenból érkezett vonaton fe-
fuvarlevélben elójel!V:dk. Va-

a pénznek. Edit a legidősebb dett Óbuda állomáson mint 
sége, szere'ete, ragaszkodásuk lejtette. 

;utárls klhat!i'lai vannak az 

12 éves, je1es tanulo' ,  szorgal� mindennapos dolog de ahogy A t k 
Ilye� ügyleteknek, s ezért. va-

forgalml swlgálattevó. Most • vasu aso megtalálták. la�mt a magyar vasutasok be-
mas, szófogadó. Sokat segít pedig a Nyugati pályaudvar 

Zsófika tt'dja mondani azt Amíg hálálkodik és aláírja az csuletéért lelki ismeretesen· 
már az anyjának. Most kar- érkezési ügyeletén naplózó de 

hogy édesanyuci, az, az . . • ' átvételt, addig Kimbergerné l!Vorsan elvégzik mlndil! nz' 
órát kért karácsonyra. Gábor h'.'- kell ügyeletes, -menet;en- S?emei könnyben úsznak 

olyan szeretettel ölelget! a ki- !lv_en _ :,:3Jnr><: e!éq nagv,<7-á
és Laci, a lret fiú Játékvasutat d: felvilágosító, a talált tár- hangja egy pillanatra elakad' 

csit, mint aki most lát először n:iu - pluszfeladatot. Nem 
szeretne. A két kisebb leány, gyak kezelője, adatközlő, uta- d 

, gyereket. r1tlca, hogy naponta 8-lO ,_ 
Ida es· Erzs' c1'pót és hát zá 

maj rövid szünet uta· n bu"sz• 
,.. 

• ru ssal kapcsolatos ügyekben 
elóforduL 

kén folytatja. Gergely József ' • 
Sz. T. 
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Dr. Osztrics István· nyerte 
a fokaj Expressz párbajtőrrersenyt 

A külföldiek elismeréssel nyilatkoztak a rendezésröl 

ttj név került az 1975. 
évi ToTca.; Expressz egyéni 
pá;rbajtórverseny eddigi győz
teseinek a lis,tájára: dr. Oszt
ric.t István világbajnoki bronz
ér.mesé. Ezzel dr. Fenyvesi 
Csaba, Kulcsár Győző, a svéd 
RoZf Edling és Erdős Sánd01' 
után új•ból egy kitűnő sport
ember nyerte el a szép ti!nte
letdíjat és lett védője a BVSC 
hagyományos versenyénefc. 

A december közepén meg
rendezebt llt'é'l:n84)0S viarlal 
minden eddi,git felülmúlt. s a 
-� 15-0 pástra lépő kö
zött ohimpiai és világbajnokok 
roralkoztak. Sokáig emlékeze
tes és izgalmas csatát hozott 
a hatos dön.tó, amely.ben 3-3 
lruJJW!di és magyar vívó talál
kozobt. Dr. Osztrics mögött a 
swjoi Sucha.necki és a fiatal 
magyar reménység, Székely 
léphetett még fel a dobogóra. 

A sorrendben hatodik Tokaj 
Expressz nagy 'Visszhangot vál
tott ki nemcsai.'< a hazai, ha
nem a külfö'ldi berke'kiben is, 
s a házi,gazda vasutasoknak 
jóleső érzés volt hal1'gatni az 
el!ismerő véleményeiket, nyilat
kaz.ato'kat. 

- Az én éves naptáramban 
e Tokaj Expressz mindig fix 
helyet foglal el s ha. csak 
nem akadályoz meg betegség, 
eljövök Budapestre - mond
ta az 1972. évi győztes, Rolf 
Edting, a,:cinek e:ruttal ugyan 
nem srkerült a döntóbe jutás, 
de horufi tá:rsa, a világbajnoki 
csapattag, Jacobson révén 
mégiscsak képviselve volt a 
svéd vívósport. - De nem
csa.k a verseny színvonala és 
izgalma vonz a magyar fő
városba, hanem az a ooráti 
megnyilvánulás is, amely i-rá
nyunkban megmutatkozik. 

Hugo Weczerec(c, az osztrák 
s:ziövetség alelnöke ugya� 

Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter gratulál a 
győzteseknek. 

vendég volt, illetve a nem
zetközi zsüti tagjaiként tevé• 
kenykedett. 

- Megszoktam már, hogy a 
magyarok tökéletes rendezöi 
a nagy vívóversenyeknek, s 

a BVSC is zökkenőmentesen 
bonyolítja le a Tokaj Exp
resszt, noha. a nagy mezőny 
miatt nincs könnyű helyzet
ben - mondta az osztTá:k 
sportvezető. - Pedi,g ezúttal 
az új, kieséses rendszerű tor
na még nehezítette a dolgu
kat, de így sem volt fennaka
dás. 

A szovjet vívócsapatban 
mindenki ismerősként üdvö. 
zölte a nyári budapesti VB-n 
részt vett Joffét, aki kelle
metlen pillanatdkat szerzett 
az el4end'eleinek. ő így nyilat
kozott: 

- Igaz, ezúttal nem tudtam 
helyezést elérni, de ennek el
lenére kitűnően éreztem ma• 

(Záhonyi Iván felvétele) 

gam és alig várom, hogy jö
vőre újból meghívjanak. 

A döntök befejezése után 
nagy volt az öröm, hiszen 
magyar győzelem született, so
kan szol'Ongatt�k dr. Osztrics 
István kezét, aki szerényen 
ezeket mondta: ,,Jobban nem 
is zárhattam volna ezt az 
évet, a.mely pályafutásomban 
az eddigi legeredményesebb 
esztendő. Győzelmemet legna
gyobb sikereim közé S01'o
lom . . . " 

A Sportcsarnokban rende
zett finá1énak még volt egy 
ünnepi aktusa: újból Bóbis 
Ildikó kapta a „dr. Csanádi 
György vándordíjat", mint az 
év legeredményesebb vasutas 
vívója. Az idei vilá�bajnok
ság női egyéni versenyének 
bTOnZérmese a néhai közleke
dés- és postaügyi miniszter 
özvegyétól vehette át a díjat. 

Kozák l\lihály 

E lőször a l·eg iobbak között 
Bejutott az NB I-be a Székesfehérvári MÁV Előre férfi kézilabda csapata 

- Gondolom, az 01'Szágban ismert sportolók lettek - foly- törzse, Jelinek, Bárány, Csi
nem sok szakosztály tett meg tatja Takács László. Ná- szár, Szente, Winkler, Ja
rövid idő alatt olyan szép lunk kezdett például a Szondi nicska, Baloghy és az időköz
utat, mint a mienk - kezdi SE nem egy erőssége, így ben bevonult Varga és Tőgl 
beszélgetésünket Takács Lász- Csiszár, Gyűrűs, Madár, Ge- az elmúlt idénybeli szereplé
ló, a MA V Székesfehérvári de - Bartalos Zoli és a Hor- séért mindei\ dicséretet meg
Jármújavíió Üzemének fő- váth testvérek. Időközben Csi- érdemel. Csakúgy, mint a já
mérnöke, a sportkör kézilab- szár, majd az idén Bartalos és téktól - sérülése miatt 
da-szakosztályának elnöke. - Horváth II visszajött. Jelenleg visszavonulni kényszerülő ed-
1967-ben alakultunk újjá, s a kapusposzton állunk a leg- zó, Barabás Zsolt, továbbá 
most az NB l-ben vagyunk. jobban, mert az idősebbnek Cserpes József szakosztályve-

Valóban, ritkán találhatunk tekinthető Jelinek mellett a zető, Müller Tib01' intéző, s 
példát a Székesfehérvári MA V válogatott kerettag Bartalos nem utolsósorban Kuti István 

Előre férfi kézilabdázóinak si- és Bárány is verseng a háló igazgató, aki minden lehető 
ikersorozatára. A szakosztály őrzéséért. Ugyanakkor a leg- segítséget megad a sza..1<osztály 
tulajdonképpen 1957-ben ala- nagyobb gondunk : nincs meg- sikeres szerepléséhez. 
!kult, de az évek során nem felelő átlövőnk. Talán az új Ami tulajdonképpen 1976-
:sikerült különösebb eredmé- igazolásokkal ez a gond is ban nem jelent mást - mint 
nyeket elérnie - s 1966-ban megoldódik megkapaszkodni a legjobbak 
megszűnt. Egy évvel később A gond tehát _ legalábbis között. S ez bizony - nem 
- nem utolsósorban Takács pillanatnyilag gond marad. Az lesz könnyű dolog . . .  
László fanatikus kézilabda- vJS· zont bi'zt~, hogy a csapat D b '  1st · 
:szeretetének hatására - újjá- = 0 0 van 

alakult. 
ATokor tuia;donképpen 

,em pályánk, sem csapatunk 
nem volt - mondja a szak
osztály elnöke. - A pályát 
béreltük, a csapatot pedig 
zömmel iskolásokból hoztuk 
össze. A megyei bajnokságban 
kezdtünk, s mindjárt elsők let
tünk. A következő évben pe
dig már az NB ll-t ts meg
nyertük, s a sportág máso
dik vonalába kerültünk. Itt 
két éVig még a kiesés ellen 
harcoltunk, de 1971 óta már 
az élcsoportban voLtunk, s 
nemegyszer csak hajszál vá
lasztott el attól, hogy a leg
jobbak közé kerüljünk. Ez az
tán az idén sikerült. 

Debreceni vasútigazgatóság 

Évzáró ünnepségen értékelték 
az 1975.  évi tömegsportot 

A debreceni igazgatóság 
szakszervezeti bizottságának 
testnevelési és sportbizottsága 
az elmúlt évben is megtaxtot
ta hagyományoo évzáró ün
nepségét, amelyen megjelent 
többek között Volosinovszki 
János, a területi bizottság 
titkára és Békési Rezső igaz-

gók pedig Csehszlovákiában 
is jártak. 

Az ünnepségen a legered
ményesebb sportolók és akti
visták tárgy- és pénzjutalmat 
kaptak. 

gatóhelyettes is. r: J ' ' f 1-
Az igazgatóság elmúlt évi �reumenyes eve ZO, • 

A Szegedi VSE birkózói nyerték 

a dr. Palotás József-emlékversenyt 

Az 1975-ös év utolsó orszá
gos vasutas sporteseményére, 
a dr. Palotás József birkózó 
emlékversenyre Cegléden, a 
Cegl,édi VSE rendezésében ke
rüli sor. Az előzetesen beér
kezett nevezések száma jó 
versenyt, izgalmas küzdelme
ket ígéri mind a szaJkembe
rek, mind a szurkolók számá
ra. 

December 14-én, kora reg
gel tíz vasutas egyes,ület 63 
felnőtt, valamint 46 ifjúsági 
versenyzője állt mérlegre és 
kapott engedélyt a versenyen 
való rés2JVét.elre. A versenyt 
Ke!lne1' István, a Vas-utasok 
Szakszervezete kultúrnevelés:i 
és soortosztályának vezető
je nyitotta meg. Üdvözlő sza
vai után egyszerre három sző
nyegen kezdődött a küzdelem. 

Az első két forduló után 
kiderült, hogy a két rivális, a 
BVSC és DVSC harcába a 
szegeclie!< és a ceglédiek is 
beleszólnalk. Látványos két
vállas, s akdódús pontozásos 
győzelmek jellemezték a ver
senyt, melyen a modern bir
kózás minden szépsége, izgal
ma !kidomborodott. 

A verseny végén csakhamar 
kiderült, hogy a legtöbb pon. 
tot a Szegedi V SE gyűjtötte 
és nagy meglepetésre meg
nyerte a hetedik alkalommal 
kiírt emlékversenyt. A két
szeres győztes BVSC második, 
a DVSC a negyedik helyet 
szerezte meg. A harmadik he
lyen a f,iatalokat felvonultató 
Ceglédi VSE végzett. 

Az egyes súlycsoportok 
győztesei. Ifjúságiak: 48 kg 
Tiger (Szolnoki MA V), 52 kg 
Szívós (DVSC), 56 kg Kovács 
(Szolnoki MA VJ, 60 kg Gu
miller (Haladás VSE), 65 kg 
Bri'ber (SZVSE), 70 kg Pocsai 
(SZVSE), 75 k>g Varga 
(DVSC), 81 ikg S. Tóth 
(SZVSE), 87 kg Szőke 
(SZVSE), 87 kg felett Enyecli 
(DVSC). 

Felnőttek: 48 kg Nagy 
(SZVSE), 52 kg Fodor 
(SZVSE), 57 kg Csillag 
(SZVSE), 62 kg Zsákai 
(BVSC), 68 kg Fodor (DVSC), 
74 kg Csapó (BVSC), 82 kg 
Hornyák (BVSC), 90 kg Pá
linkás (Ceglédi VSE), 100 kg 
Csikós (SZVSE), 100 kg fe
lett dr. Darabánt (BVSC). 

FELHÍVÁS! 

Az SZKP XXV. kongresszusának ti�letére a Magyar
Szovjet Baráti Társaság Fáklya című lapja 23. számában öt
fordulós kongresszusi rejtvénypályázatot indított. A cél : be
mutatni és széles körben ismertetni a kommunizmust építő 
szovjet nép munkasikereit, jövendő terveit. 

A beküldési határidő: 1976. február 22. 

A nyertesek között értékes díjak kerülnek szétos7.tásra. Fel
hívjuk a vasutas szocialista brigádvezet6k figyelmét a pályá
zaton való részvételre ; éljenek ezzel a lehetőséggel. melynek 
révén a Szovjetunióról szerzett eddigi ismereteik és tudásuk 
tovább gyarapodhat. 

A miskolci jármújavítő vöröskeresztes szervezete találkozót 
szervezett a gyermekgondozási segélyen levő kismamák ré
szére. A fehér asztal mellett kicserélték tapasztalataikat, �ná-

csokat kaptak a gyermekneveléshez. 

A szerkesztőség üzeni 

Pacz József Curttcl : Pintér Lajos 
Vácrátót; Murányi Tibor Bánréve; 
Bognár Károly Tapolca i Borkúti 
András Olaszllszka; Boldizsár 
Gyula Békéscsaba ; Pál István, Ko
vács István Miskolc ; Ch emez Dé
nes Bp. Angya1föld ; Szücs Ferenc 
Hatvan ;  ifj. Kovács Béla Debre
cen; B. Nagy István Püspökla
dány ; Németh Gyula Ajka, Rapi 
József Bp. Józsefváros; Kiss János 
Kőszeg: leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Markos József Zalaegerszeg : Paál 
Ede Bátaszék� Braun György Sá
rospatak : Fehérvári György Sal
J?ótarján ; Köteles Gyula Gógán!a; 
Horti József Jászberény : Keleti pu. 
BBFF dolgozói ; Réz Jenő Szek
szárd : leveleiket illetékes helyre 
továbbítottuk. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket : 

Az 50. számból: Hívószám vál
tozás a Vasúiüzeml Telefonkönyv
ben. 

(Viski János felvétele) 

Lakáscsere 

Elcserélném félkomfortos. ut• 
cal lakásomat lehetőleg l vagy 2 
szobás komfortos lakásra, meg
egyezéssel. t:rdeklödnl személye
sen vagy levélben lehet. Cfm : 
Martényi Pál 1147 Budapest, Tele
pes u. 35 {b. n. em. 2. 

- ElcserélnEm Bp., IX., Gyál! űt 
15 /e félemelet 25. sz. alatti 67 m2 
alapterületű, összkomfortos lakáso
mat (villanybojler) 1 szoba össz
komfortos, központi fűtéses vagy 
gáz:fútéses budapes�J lakásra. t:r
deklódni Rajta Margitnál a fenti 
clmen lehet. 

- Dunakeszi űJ lakótelepen 2 
szoba összkomfortos. gázfűtéses. 
nagy erkélyes, modern lakásomat 
elcserélném MA V-dotgozóval vagy 
nyugdíjassal budapestire, meg
egyezéssel. SzövetkezeU. tanácsi 
vagy egyéb megoldás 1s érdekel. 
Cím : Kocsis Imre. 2120 Dunakeszi. 
Nap U. 2. III. 14. Tel. : 22--03 vagy 
259-781. 

- Bp. RAkosrendezö pu. pft. te
lepen (1142 Bp., Haj tsár u. 219 /a) 
levő 2 szoba, fürdőszobás MA V-la• 
kásomat elcserélném hasonló ta
nácsira. Jászvári Lajos. 

A szakosztály közben évről 
évre erősödött, gazdagodott. 
Nem kis fáradozással, szerez
tek egy olyan elhanyagolt te
rületet, ahol valóságos kézi
labda-paradicsomot, az ország 
egyik legszebb, leg;obban fel
szerelt pályáját építették fel. 
Sőt ezt a létesítményt jövőre 
tovább bővítik, hiszen a leg
jobb csapatokat fogadják majd 
hétről hétre otthonukban. 

tömegsportmozgalmát Tóháti 
Ferenc, az szb testnevelési és 
sportbiwttságának vezetője 
értékelte. Beszámolójában ki
emelte a tollaslabdázó szak
osztály munkáját, a női kézi
labdázók megyei szinten is 
jó eredményeit, továbbá szólt 
a férfi kispalyás labdarúgók 
várooi és csomóponti sikerei
ről. A sakkozók részt vet
tek a Felszabadulási Kupá
ban, az asztali teniszezők a 
vasutas és az országos döntő
ben, a női és férfi labdarú-

a Váci VSE motorcsónak-szakosztálya 

- Kertes csalAdl ház azonnali 
beköltözéssel, olcsón eladó. 160 
négyszögöles saroktelken levő 2 
darab egy szoba konyhás, élés
kamrás lakásból áll, OJpesten 
csendes környezetben. Az egyik 
lakás lakott. Erdeklődés levélben : 

Az újjáalakulás óta hoz-
zánk került fiatal gyerekek>ból 
az évek során országosan .is 

A Magyar Motorcsónak 
Szövetség decemberben tar
totta az országos bajnokok ré
szére díjkiosztó ünnepélyét, 
amelyen Szántha János. a szö
vetség főtitkára számolt be a 
tizennyolc sza!<osztály munká
járól, eredményeiről. Elis
meréssel szólt a váci vasutas 
szakosztály versenyzőiről akik 
a sportág legjobbjai közé tar-

toznak. Dr. Kovács Fnenc 
tavaly a sporthajó „SD" 7'10 
köbcentiméteres kategóriában 
országos bajnok lett, és a k•i
lönféle versenyeken tizen
négy érmet szerzett. A szövet
ség legeredményesebb ver
senyzői közé tartozik. Elis
merést vivott ki a jedovicei, a 
sturovól és a belgrádi verse-
nyeken is. Pintér Lajos 

LóczJ János, Bp., XIV .. Csert.6 u. 
U. VI. em. 159. Tel. :  19-20 vagy 
143-703. 

- Elcserélném szoba, konyha, 
kamrás. kertes MA V-lakásomat. 
plusz a VII. kerületben IevO taná
csi utcat alkóvos szoba-konyh:it. 
Kérek 2 szoba komfortot, lehet6-
leg utcait. Minden megoldás érde
kel. csak MÁV-dolgozóval. Erdek
lódni lehet: kedd. csiltörtök dél
után 142-li78 vagy 61-3P telefonon. 
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- Fenyófallnnepély. A Ke

leti pályaudvar kultúrtermé
ben decemberben is megren
dezték a már hagyományos fe
nyőfa ünneµséget, amelyen ez 
aLkalommal a Fővárosi Nagy
cirkusz művészei is szerepel
tek. A hangulatos ünnepségnek 
több mint hatszáz résztvevője 
volt. A vasutas szülők gyer
mekei ajándékcsomagot kap• 
tak. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 

Püspökladányban a 180 tagú 
nyugdíjas csoport ünnepi tag
gyűlést tartott. A gazdasági be
számoló után a nyugdíjasokat 
a Zója általános iskola ének
kara és a Sárréti citerazenekar 
szórakoztatta. 

- Ajándékkosár. A pécsi 
Igazgatóság munkaügyi és szo
ciális ellátási osztályának Bé
ke és Felszabadulás szocialista 
brigádjai már több éve patro
nálnak egy 85 éves nyugdíjas 
özvegyet. Karácsonyra aján
dékkosárral szereztek örömet 
az egyedül élő asszonynak. 

- Klsmamatalálkozó. Mis
kolc-Tiszai pályaudvaron kis
mamatalálkozót rendeztek, 
amelyen 110 gyermekgondozá
si sza.badságon levő édesanya 
jelent meg, A kismamák elő
adást hallgattak jogaikról, a 
gyermeknevelésről. valamint a 
helyes csecsemőgondozásró!. 

- Kitüntetés véradóknak. A 
debreceni csomópont vöröske
resztes-szervezetének vezetősé
ge ünnepséget rendezett a vas
utasklubban, amelyen kitünte
téseket adtak át a többszörös 
véradóknak. Hárman a kii.áló 
véradó dm ezüst, tizenhatan 
pedig a bronz fokozatát kap
ták. 

- Négy és fél évtized szol• 
gálatban. Több mint 44 évi 
vasúti szolgálat után nyugdíj
ba vonult Macska István, Sal
gótarján állomás dolgozója, 
aki aktiv társadalmi munkása 
volt a szakszervezeti bizottság
nak is. Kiemelkedő tevékeny
ségéért Érdemes vasutas kitün
tetést kapott. Tulajdonosa a 
Felszabadulási jubileumi em
lékéremnek is. 

- Brigádok a városért. A 
tapolcai szertárfónökség Ba
tsányi és Béke szocialista bri
gádja sokat tett a város fej
lesztéséért. Tárl!adalmi mun
kájuk elismeréseként a városi 
tanács „Tapolcáért" - emlék
éremmel és díszoklevéllel tün
tette ki a két brigádot. 

- Névadóllnnepség. A Bu
dapest-angyalföldi pft. főnök
ség szakszervezeti bizottsága 
és KISZ-szervezete a közel
múltban hatos névadóünnep
séget rendezett. A pályafenn
tartás hat dolgozóját és gyer
mekét a VII. kerül�ti Hernád 
úti zenei általános iskola kis
dobosai dalokkal köszöntötték. 
A szülők hétszáz forint értékű 
takarékbetétkönyvet kaptak. 

- Brigádvezetők értekezlete. 
�iskolc-l'iszai pályaudvaron 
kilencven szocialista brigádve
zető részvételével értekezletet 
tartottak amelyen Makó Imre 
állomásfőnök Ismertette a kongresszusi munkaverseny második szakaszának eredményeit. A beszámoló után több 
homászólás, javaslat hangzott eL 

AlAGYAB VASO'rAS 
a Yasut.kSok Szakszervezetének 

Szerkeszt1 a s�
8

e��eszt0 btzottsdl F()szerkeszt<5: GuJyas János 
Felelős szerkes:ztö: VJsJ Fereoe 

Szerkent6eég : 1088 Boest. VI .. Benczúr utca U: 
Telefon vllrosl : 2:-11-812, Qzeml: lf-fl. Klad.1a ee terJesztt: 

a N�oq,;avs Lar.:k1ad„ Vd:Oal.at 
1964 Bpest VII., Rákóczi űt l!f. 

Telefon , 224-111& 
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Napirenden 

a MÁV IV. ötéves tervének végrehajtása 
és az V. ötéves terv feladatai 

Aktívaértekezfet a MAV vezérigazgatóságán 

Rödönyi Károly közlekedés• és postaü,,ryi miniszter beszédét mondja 

A l'.1AV Ve7,érigazgatóságán 
január 7-én aktíva�rte:,eLle
ten vitatták m.g a vasút IV. 
ötéves tervidóst;akban elárt 
eredményeit és ai. V, ötéves 
terv célkituúseit. Az értekez
leten megjelent Rödönyi Ká• 
roly közlc,,ed�- és pos;aügyi 
minist;ter, Bor:iély Sdndor, az 
MSZMP KB. Ipari, :(1.1:ezóga,:
dasági és Küzlekedási Osztá
lyának vezetője, dr. Abrahám 
Kálmán közlekedés- és posta
ügyi minisztériumi álla•ntit
kár, Koszorus Ferenc, a vas
utas-szaksze;:-vezet fő.titkára, 
Urbán Lajos, a MA V ,·ezér
igazgatója, dr. i\Ióró István, a 
VI. kerületi Pártbizottság el
só titkára, Gábor Zoltán, a 
KPM Pártbizottságának tit
kara. 

a:: ésszerűség határáig, m.a:ri• 
málisan kihasználjuk. Folytat
ni kell a kocsi- és mozdony
park kapacitásanak kihaszná
lására, az elmúlt évben tett 
hatékony intézkedéseket. A 
korszerű mozdonyok kihasz
náltságának javítása, a Volán 
vállalatokkal és a fuvaroztató 
felekkel való kapcsolat továb
bi javítása, jelentős tartalé
kok forrása lehet. Az anyag! 
érde·keltség, a munka- és 
üzemszervezés, a közös lwmp
lexbrigád-vállalások körének 
bővítése fokozhatja a vasúti 
fuvareszközök kihasználását. 

Az egyenkapacitás elv meg
valósítására való törekvés ér
dekében, a nagyteljesítményű 
járműpark és=ű kihaszná
lásának biztosítása czljából 
minden eszközzel szorgalmaz
ni kell a pályakorszerúsltésel
gy01·sítására ell-észített fel
adatterv következetes vég re• 
hajtását. Ehhez még szeret
ném hozzáfűzni, hogy a fenn• 
tartás !korszerűsítését is min-

(Lac:z.kó Ildikó íelvéfele) 

kafegyelemről szólva pedig 
kijelentette, hogy az szoros 
összefüggésben van a bizton
sagos, balesetmentes és kul
túráit vasúti közlekedégsel. 

- A vasút a nagyobb kö
vetelmép.yeknek, a szigorúbb 
feltételeknek csak akkor tud 
eredményesen megfelelni, ha 
a vezetői, az 1976. évi tervfel
adatok valóra,áltása során a 
még kihasználatlan belső tar
talékok ésszerű feltárására 
hatékony intézkedé3�ket tesz
nek - mondoaa befejezésül 
Rödönyi Károly. 

A miniszter bevezetője után 
Urbán Lajos, a :MA V vezér
igazgatója tartotta meg vita
indító elóadását. A IV. ötéves 
tervidőszak eredményeinek 
értékeléséről szólva megálla
pította, hogy az kienielkedő 
eredményekkel zárult mind a 
szál!itCMi teljesítménye/e, mind 
a gazdállcodás tekintetében. A 
személyszállításban például a 

(Folytatá.s az 5. oldalon) 

JANUAR 9-ÉN 

Ünnepélyesen átadták a forgalomnak 
a hatvan-újszászi villamosított vonalat 

A Hatvan-Ojszász közötti 52 
kilométer hosszú vasútvonal 
villamosítását rekordidő alatt 
fejezte be a MAV Vi!lam,;,s 
Felsővezeték Építési Főnö.<�2g. 
1975. március 3-tól december 
10-ig tartottak a munkak é., 
ezalatt 2200 köbméter betont 
dol,goztak be, 650 betonoszlopot 
állítottak fel, 60 tonna vörös
réz munkavezetéket feszitettelc 
ki 2000 szigetelőn. A mu,'1,1<ához 
200 tonna acélszerkc-zetet hasz
náltak fel. 

A villamosítás a terve7.ett 
költségek alatt maradt. A fel
sóvezeték építésére elóidny
zott 48 millió forint helyeit 40 
millió forintból építettél- meg 
a vezetéket. A vonal teljes vi!
lamosítása 81 millió forintba 
került. A munkákat az ere·Je
ti ötéves tervben kitűzött fel
adatokon kívül, terven f�lül 
végezték el. 

Csá1'ádi János. a MAV Vil• 
lamos Felsövezeték Építési F5-
nökség vezetóje elmondta, 
hogy az egyvágányú vonalon a 
villamosítást úgy kellett me.;
szervezni, hogy a munkák a 
forgalmat ne zavarják. E2ért 
a menetrendi szünetekhez i.«a
zították az építési programot 
és egy-egy állomást a hozzá 
tartozó vonalswkasszal egyutt, 
párhuzamosan villamosítoltak. 

Tóth János, a budapesti �a
sútigazgatóság vezetóje, az Uj. 

Dr. Abrahá.m Kálmán közlekedés- és postaügyi államtitkár a 
nemzetiszínű S7Alag átvágásával átadja rendeltetésének a 

hatvan-újszászi villamosított vasútvonalat 

emelte, hogy a most villamo
sított vasútvonal egyben jel
kép is: a vasút a korszerű 
közlekedés legfontosabb ága
zata. A vasút műgzaki-gazda
sági fejlesztése komplex mó
don illes:llkedi:k a közlekedés 
egészének sokoldalú fejleszté• 
séhez. 

(Tenta György felvétele) 

Az államtitkár ezután két• 
két Kiváló és Érdemes i:as• 
utas kitüntetést, a MAV ve
zérigazgatója hat Vezérigaz• 
gatói dicséretet, a budapesti 
igazgatóság vezetője pedig 
Igazgatói dicséretet adott át a 
villamosítási munkában élen• 
járó dolgozóknak. 

B.L 

szászon január 9-én megl.ar- ,---------------------------
tott át.adási ünnepségen hang
súlyozta, hogy a most vill�mo
sított vonal 100 km 16ra sebes
ségre alkalmas. Az itt közl.?ke
dő személyszállító vonatok me
nettartama 9-16 perccel rö,•i
dül meg a villamos vontatás 
révén. A ,•onalon a korsze.:ű
sítési munkák tovább folyta
tódnak a biztosítóberendezések 
felújításával. s korszerű utas
tájékoztató berendezések Kte
sítésével. Az ÖS:iZes munká.< 
költsége 192 millió forintot 
tesz majd ki. 

A hatvani állomásépület 
nagy·csarnokában rendezett Ü'l
nepségen Urbán Lajos, a MA V 
,�ezédgazgatója azt húzta alá, 
ho,a:y e vonal villamo.sításának 
jelentőségét nö,·el! az a tén�•. 
hogy az elmúlt években a2 
energiahordozók és különösen 
a nyersolaj ára jelent-5sen 
emelkedett. A villamosítá;;sal 
évente 7500 tonna nyersolajat 
takaríthatunk meg. 

Ebben az évben megkezdjük 
a Budapest-Kelebia. kö?:ötti' 
vonal villamosítási munkáinak 
előkészítését és nincs kizárva, 
hogy az V. ötéves tervben 
ezenkívül sor kerül a Püspök• 
ladány-Biharkeresztes, vala
mint a Vác-Aszód közötti vo
nal villamosítására is. Ha ez 
utóbbi elkészül, akkor a mos, 
villamosított Hatvan-Újszász 
vonalon keresztül észak-déli 
irányban 75 kilométerrel röz:1-
debb úton közlekedhetne1c a 

tranzit tehervonatok. Ez azt 
jelenti, hogy a fővárost és kör
zetét ezek a vonatok elkerülilt 
majd, ezzel tehermentesíH a 
Budapest környéki vasúti for
galom. 

A MAV vezérigazgatója ez
után a vonalat üzemelte:�sre 
átadta a budapesti igazgató
ságnal<. 

Dr. Abrahám Kálmán állam
titkár üdvözlő szavaiban ki-

Modern üzemi konyha Szolnokon 
Szolnok állomás kilencmillió forintos költséggel átépített 

modern üzemi konyhája december elejétől rendeltetésének 
megfelelően üzemel. Az önkiszolgáló rendszerű ebédlóben több 
mint háromszázan étkeznek. Ezt a swlgáltatást a társszolgálati 
ágak és a szolgálati úton levő vasutasok is igénybe veszik. A 
rendező-pályaudvar dolgozóinak is az üzemi konyháról szál• 
lítják az ebédet. 

Eredményesen dolgoztak 

a battonyai vasutasok 
Battonyán, ebben a román oldalú. Együttműködési s-zer

határ.menti nagyközség;ben zódést kötöttek a határőrség
eredm'!-nyesen dolgoznak a gel, társadalmi munkában par
L•asutasok. A kilenctagú ikis kosították az állomást, smind 
kollektíva 1975-ben november szakmailag, mind politikai1ag 
végéig 1450 vasúti kocsiban képezik magukat. Tóth József 
21 ezer tonna árut indított út- málházó elvégezte a nyolc�
nak. Ezzel lényegesen túl· talánost, mo.st árufuvarozási 
szárnyalták az egy évvel ko- vizsgára készül, Gyulai Tibor, 
rábbi feladási teljesítményü- a brigád vezetője a tisztképző 
ket. Jelentős volt a leadási előkészítőjén tanuL 
forgalmult is, kö:zel negyven- Az állomás dolgmói felada
négyezer tonna árut fogadtak, tuknak tartják a takarékossá
fókén t műtrágyát, szenet, gáz- got is. A múlt év első három
olajat és fűrészá-rut. negyed évében a kiadott nor-

Az állomáson tíz éve mű- mamegszabásoknál kéthar-
ködik a Kossuth szocialista maddal kevesebbet használtak 
brigád. Tevékenységük sok- fel. 

lf jú mesterek a kormánykeréknél 
Izgalmas verseny zajlott le a Kőér utcában 

A MAV Építési Gépte!ep 
Főnökség fiatal gépkocsiveze
tői január 13-án elméleti és 
gyakorlati versenyt rendeztek 
Budapesten, a Kőér utcában. 

Az aktívaértekezletet Nagy 
Ká1·oly, a vas úti Főosztály 
pártbizottságának titkára nyi
totta meg, majd Rödünyi Ká• 
roly közlekedés- és postaügyi 
miniszt.er tartotta meg beve
zető elóadá�at. Mint mondot
ta, a közle'.rndés és híri<özlés 
lV. ötéves tervid.:,szak alatti 
íejlódését jól szolgálta az 
1968-ban elfogadott közleke
déspolitikai koncepció terv
szerü végrehajt.1sa. Nagy je
lentóséi\Ü fejleszt�seket, re
konstrukciókat hajtottunk 
végre, javítottuk az ágazat 
szolgáltatásainak színvonalát, 
s a munkaerőhelyzet Is kedve
zően alakult. A népgazdaság 
számos ágáöan a tervezettet 
meghaladó mértékű fej15dés 
awnban a közle'.,ejés és hír
közlés több területén - az 
előirányzottnál 15 milliárd fo
rintnál több beruházás ellené• 
·re -, átmeneti feszültségeket 
hozott létre, am!lyek nem 
egysze1' gyors, operatlv, ko-r
mrinyszintfi intél::J.',ed<iseJtet 
köreteltek. 

denképpen biztosi tani kell. Az,------------------------------------------, 

!',. KISZ-szervezet által indí
tott vetélkedő 26 részvevője 
között nagy érdeklődés mel
lett ez aLkalommal dőlt el, 
hogy ki minek mestere, vagy
is kik jutnak el közülük a ve
zérigazgatósági, majd az or

'szágo.s szintű döntőre. 

Beszéde további részében 
az ötödik ötéves terv célkitű
zéseivel foglalkozott. A vasút 
előtt álló legfőbb feladatokat 
röviden így fogalmazta meg: 

- Döntő kárdésnek tartom, 
hogy a meglevő �•:isúti beren• 
dez-.éseket, a jármJP!lrkot -
a munkaidő-c$5k',entés érde
mi m,e,gvalósitása meUett -, 

építéssel összefüggő beruházá
sok a vasútnál is további erő
feszítéseket követelnek, Isme
retes, hogy a IV. ötéves terv
időszakban számos nagyjelen
tóségú beruházás - Budapest
Déli pályaudvar, Szolnok ál
loml.Ís II. üteme, Záhony III. 
üteme - költs�ge az elő
irányzathoz képest többszáz 
millió forinttal emelkedett, a 
kivitelezés befeje.;§se pedig 2 
-5 évvel kitolódott. Ezzel 
összefüggésben a vasúti beru
házások befejezetlen állomá
nya az elmúlt 1-ét évben 1,7 
milliáro fcn-intta,l, több mint 
50 százalékkal emelkedett. Eb
ben természetesen az áremel
kedések is benne vannak. 

A miniszter a feladatok 
vázlatos ismertetése után ar
ra hívta fel az aktívaérteke1.
leten részvevó vezetők figyel
mét, hogy a jövőben még fo
kozottabban támaszkodjanal- a 
vasutasok munkaszeretetére, 
áldoza.tkészségére, de emellett 
továbbra is fcn-dítsan,ak na.gy 
figyelmet a sze1'vezési, mű• 
szaki-fejlesztési, uociális és 
egyéb intézkedésekre. A mun-

:w, . .  ;,_%._} .. 

Az átadásra tlnnepi külsót öltött Rajka határállomás felvételi épülete 

, . ..., 

(Tudósítás 4 7
! 

oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele) 

A legizgalma.�aöb verseny
számnak a Zsuk gyártmányú 
tehergépkocsikon végrehajtott 
ügy=égi próba bizonyult. Ezt 
KRESZ- és műszaki vi7.5ga kö
vette, végül totózásra került 
sor, amelynél csak azok ér
hettek el telitalálatot, akik 
kellő politikai .isn1eretekkel 
rendelkeznek. 

Az első öt helyezést, ezzel 
a továbbjutás jogát Horváth 
Sándor, Galbács István, Mar• 
Ján Imre, .Blázsik József és 
Bóta István szerezte meg. ők 
400-tól 1200 forintig terjedő 
pénzjutalomban részesültek, az 
utánuk következő öt helyezett 
pedig könyvet kapott juta
lomkép.pen. 

A hat vasútigazgatóság te
rületén lezajlott hasonló ver. 
senyek 30 legjobb ifjú gép
kocsivezetője februárban méri 
össze tudását és ügyességét. 

s. K. 
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• � ha11otta. vqy akár "4bbU4atli,al 141'6 til1)bleUMt 
�n flgyeJ.me,en a ka1,etkez6 · vnén1111fflél kö
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a 11Z&knervezet!lnK telez6en �f)Mllk. Ez nem 

hllillz6m(,�íild�=l� lenne �épés a múlflhoz
-:-

srólaJ:áaait, az l«lm:iyen észre- a:mfkor BZIBte ori,zághatártól 
'llllheU, hogy a vasutasokat az- orszá,ghatál',ig vlttOlc: a vona
óta .Is élén,ken fóg],a]lkcmatja tokat - $!pán és.szenlbben 
�az. anl e m&gfls sz.int11 �llffléll,k el II Millllc háruló 
f&union szóba lserült," fekid,a.tokat. Mindenesetre töb-

11"'111 Elemé1' 8JC8&I olwasónk bet és bátrabban kellene beleveMll>c5l .ldézt,ük ezt a meg- szélgetni erzól valamennyd fóállapftást. A levélíró k5vetke- rumon zetieaen Öllsmgyűjt.i, feljegyzi 
. . .  

88tliDat a télnaikat, amelyeket - Azt sem lenne érdekte-
a ffli'ndennapi beszélgetések len egy kicsit tüzetesebben 
11ánm a kollégá.'k, munkatálr- megvizsgáln.l, va,1on miét<t nem 
81111c ldliréiben hall, s ennek ta.karitiák ki oltl'iffl oond
alao.lán mort például az aláb- a azemélt1kocrikla.t Pesten (pél
bliakról tájékozód'hat.ruína:k az dául a Keletilben), mint má
én:le'keltek : sutt (mondjuJ,;; Miskokon). 

- A csökkentett munka,idó Tudott dol_� �yana:�:<or, 
bevezetése na,gyszerú ered-· h:"gy a ta1_mnt06Zemelyzet 

_
ora

mén11, de (látják-e az illeté- bere, h_a":'1 keresete a fővaros
kesek?) újal>b el'entéteket fe- ban meg1=k magasabb. Ha 

A miskolci járműjavítóban már negyedik éve sikerrel rende
zik meg a lányok, asszonyok szabás-varrás tanfolyamát. Cze
cze Béláné, a Zrinyi Gimnázium tanárnóJének irányításával 
eddig több mint százan tanulták meg a szabás-varrást. Ké· 
pünkön a részvevók a szabást Qnulják. (Viski János felvétele) 

IZilltaégeket okoz' 
' a munka.idó kihasanálásában, • 

az egy emberre jtitó terhe-- Igen, s ráadáwl ott zú- lésben ne-m mutatható ki kügolódflG.k miatta, ahol közbe- lönbség, akkor a munka mit>áltd.ssa.l nöt'elték a pihenő- naségében se legyen ilyen id6t. A 2lÚgolódók CS'llpán azt szembetúnó, nai,ról napra tav-eszik észre, hogy ahol nincs pasztalható eltérés , . •  köz-beváltás, ott nem ritkán 

Makó térségében tervszerűen halad 
a cukorrépa szállítása 

1000-1500 forinttal több a A szóbeszédben, mint álta
havi kereset a túlórákkal. Az lában, most is van sok vitat
Ilyen emberek azt feTn bán- ható túlzás és van elég meg. 
nák, ha viss2>atér.ie a 24/24-es szivlelendó igazság. A legfon
szolgálatok korszaka . . .  tosabb azonban valameny-

- A helytelen szemlélet és nyiünk szám.íra. hogy ne men
u ezzel összefüggó fegyelme- jünk el közömbösen e véle
zetlenség károsan befolyásolja mények mellett. Vitatkozzunk, 
11. munkamorált. Ez ne.'llcs.ak ha egyik-másik jelenség meg
a balesetek alakulá<;án mérhe- ítélésénél arra van szükség, s 
tó le, hanem a ,·onatok gya- cse!ekedjünk, intézkedjünk, 
kori késésén 1s. Amikor gó- amikor azt kívánja szívünk és 
zösök;kel jártunk, egy-egy sze- eszünk. 
mélyszállitó vonat ötperces ké- A k011{1res.,zusi határozat 
aéséért szigorú felelősségre vo- végrehajtásából adódó felada
náa következett, most viszont taink is ezt követellJc tólünk. 

A SZE-ged! igazgatóság terü
letéről ö=sen 180 ezer tonna 
répa kerül vasúton elszállítás
ra a· mezőhegyesi cukor-gyár 
részére. A makói járásban 
Földeákról 24 440, Kiszombor
ról 4700. Makóról pedig 24 700 
toruna répát fuvaroz el a vasút 
az éjszakai 8593 számú teher
vonattal Mezőhegyesre. S ha 
szükségessé vállk. hazatérő 
mozdonnyal továbbított Irány
vonatként jut el a Makón 
összegyűjtött elegy, a cukor
gyárba. 

Makó nagyállomásra hord
ja a répát a makói Lenin és 
Kossuth tsz, a maroslelei Rá-

kócZi és a magyarcsanádi Ot
törő tsz. 

A köros gazdaságoknak 
legtöbb gondot a minél elő
nyösebb szállítási technológia 
kiválasztása, illetve annak si
keres alkalmazasa jelenti. Ezt 
a cseppet sem kis problémát 
a Csongrád megyei és makói 
járási tennelöszövetkezetel 
jól oldották meg. A magyar
csanádi úttörő Tsz-ben s, 
hektár termóterületről taka
rították be a répát, s ennek a 
felét már október közepéig 
eisz.állították Makó állomásra, 
illetve onnan a gyárba. Na
POnta öt tehergépkocsi 5-5 clig-aUg törődik azzal, t•alaJ<i, 

hogy egyes helyeken napiren
den .,,elverik" a korszerű 1,on-

-------------------------, fordulót tett meg, ez 10-15 

tató ;ármúvekkel közlekedó Huszonöt év alatt 
.rz�ly-, gyors- és e.rpressz-
vona,tokat. 

....,, A vonatkí�r<'>k: sw1gá1ati 
óráinak maximá1ása rnntén a 
dolgozó ember érdekeit szol
gálja. A szabály merev alkal
mazása azonban a vasutat is, 
meg a vas-.itast is sújtja. Ha 
ugyanis kényszerító szükség 
folytán középállom.áson telik 
le az engedélyezett 18 óra, ak
kor a vonat feloszlik, ott ma
rad, és a személyzet Js nehe
zebb, so&kal hátn-ányosabb 
helyzetbe kerül. Akkor már 
;obb lenne, ha a vonat to-

Háromnegyed millió könyv 

'.A szegedi területen 

Huszonöt éve gzervezték 
meg Szegeden a Petófi Sándor 
Múvelódési Ház körzeti könyv
tárát. A megnövekedett olva
sói igények tették szükségessé 
Szegeden az első központi 
könyvtár létrehozását az állo
más épületében. 

Az első évben 1269 kötettel 
rendelkezett ez a könyvtár, de 
ezután évról-évre több pénz 
jutott új könyvek vásárlására. 

Színvonalasabb a politikai oktatás 

A könyvtárat 1960-ban vette 
át a müvelódési ház, s 1966-
ban már 8000 kótetre gyarapo
dott a könyvállomány. A:z új 
épületbe költözött könyvtár ek
kor már a környék lakosságát 
is ellátta olvasnivalóval. 

Jelenleg közel 12 ezer kötet
tel és hat letéti könyvtárral 
is rendelkezik a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház körzeti könyv
tára. Ma már szűknek bizo
nyul a könyvtár helyisége a 
megnövekedett könyvállomány 
és az ugyancsak örvendetesen 
emelkedő olvasói forgalom be
fogadására. A legnagyobb köl
csönzési forgalmat a múlt év
ben bonyolították le, 49 383 
kötettel, s hogy könyvtári ta
gokban· a jövőben sem lesz 
hiány, ezt jelzi, hogy 186 ál
talános iskolás olvasó kölcsön
zi innen rendszeresen a szép
irodalmi és az ismeretterjesz
tő könyveket. 

A könyvtár fennállásának 
25 éve alatt közel háromne
gyedmlllió könyvet adott jó
részt a vasutas olvasók kezé-
be. 

-

Sziládi Sándor 

vagonnyi tételnek felel meg. 
Magyarcsanádról Mezőhe-

gyes éppen ellenkező irányból 
közelíthetó meg kedvezóL!en 
időjárás esetén közúton, !gy a 
közúti és vasúti szállítás 
együtte, alkalmazása éssze
rúbb. 

Csanádpalota. földrajzi fek
véséből adódóan. a helyi Sza
badság Tsz a közúton történö 
fuvarozást a'Lkalmazta, rész
ben a tsz gépjárműveivel, 
részben pedig az egyik zala
egerszegi katonai alakulat ki
segító gépjárműveivel. /!,. tsz 
tervében napi 20 vagon szere
pelt, de a cukorgyár kérésére 
lecsökkentették 10 vagonra. 
Erre azért volt szükség, •mert 
az ésszerűtlenül felhiumozó
dott, feldolgozásra napokig 
váró répa rontja a cukor mi
nőségét!  

Kerekes Nándor 

Vándorkiállítás. ,,Szak
szervezetünk 30 éve" címmel 
Szegeden is bemutattak a Vas
utasok Szakszervezetének köz
ponti vándorkiállítását. Január 
5-én, a vasutasok művelődési 
házában tartott megnyitón 
Gajda Mátyás, a területi bi
zottság titkárhelyettese ismer-· 
tette a kiállítás célját. Az érde
kes „tárlatot" több száz érdek
lődő tekintette meg. 

A szegedi területi bizottság ged-RókU3 BFF--nél és a bé
gondos elókészátő munkája késcsabai vontatási főnökség
után kezdódött meg az igaz- né! a dolgozók 30-40 száza
gaflóság területén az 1975/76. lékát vonták be. Néhány swl
évl szakszervezeti politikai ok- gálati helyen azonban -· a 
tatás. Negy-vennyolc szakszer- rossz előkészítés miatt - a 
vezett bizottságnál 186 tanfo- dolgozóknak csak 10,-15 szá
lyamot szerveztek. A hallga- zaléka vesz részt a különböző 
tók száma 4040. Az előző év- tanfolyamokon. A terilleti bi
he-z vjs-ronyítva a tand'olyamok zottság igyekszik ezeken a he
száma néggyel, a hallgatóké lyeken a bejáró dolgozók kép
pedig 109-<:el nótt. Szegeden zését megszervezni konrultá
azonlban nemcsak a hallgatók ciók fonnájában. A sokoldalú, 
számának növelésére töreked- gondos előkészítésnek köszön
tek. Nagy gondot fordítanak hető, hogy több vonali uolgá
az olctatás szírwonalának a lati helyen, pft. szakaszon i.! 
fejlesztésére is. ,-endszeressé vált a politikai A gyogyító munka diadala 

A politikai dktaltásba Sze- kép:res. 
ged Kecskemét, Kiskunhalas, Ebben az oktatás! évben a 
.Kiaklí1"ö&, Kelebia, Orosháza szegedi Igazgatóság területén 
állomásokon, továbbá a szen- 186 propagandlstát bíztak meg 
te,! épitúi főnökségen, Sze- a tanfolyamok vezetésé'VeL 

Nyugdíiastalálkozó Egerben 

A Tisza és a Zagyva szel!d 
ölelésében magasodik Szolno
kón a MAV K6rház impozáns 
épülete, A kor szín vonalán álló 
felszerelésével, orvosainak, asz
szisztenseinek és ápolónóinek 
oda.adó munkájával különbö
ző osztályain ezrek nyerik visz_ 
sza egészségüket. A betegek 
tisztelettel és hálával gondol
nak gyógy!tóikra és ápol6ikra. 

A MAV Egri Vontntási F6- bek között az Egef'-Ftlzea- Ezt bizonyította K01>ács Sán
'IIÖkaég pártszervezete sz.a:k- abony vonal villamosításárol dor ceglédi vasutas őr szer• 
BZel"Ve:r.et! bizottsága ' és a „ és a folyamatban levő diesele- kesztőségünkhöz intézett !eve
iw]ólat! ffinökség kÖ7.ÖS ren- &itésrőL le, melyben dr. Bagóczky La
dezésében nyugdíjastalálkozó- A vasutas-sza.knervezet ffl- josnak, a Szolnoki MA V Kór-

---"~-· ,n,nAij k ház szemészeti osztálya vezető 
1'll került lKll' Egerben, a vas- """"""""'Y1 n�...,... aso .CBO- főorvosának mondott köszöne-
uta■ dolgozók klubjában. A portjának elnöke, Id. S:nget- tet lapunk egy korábbi számá-tl<Í1'1/ Jóuef köszönte meg a ta1álilrozón • f6nökség és a tá'ékoztatót majd tolmácsolta ban. fimlsabonyl kirendel.fiség 80 a J nyugd!jasbizottség üdv6zle- BagOO'llky fl!orvos nemrég; be
DJ7U8dfjua jelent meg. A mO.- t.ét. Ezt követően vendégill. szélgetésünk alkalmával · el
aakl aolgálat veteránjait Fe- látták a vontatási f6nök5é.!l fllOndotta, hogy jól emlékszik 
,1oete lmn, mérnök, a főnök- volt dolgozóit, akik felelevem- betegére. A sok dloptrlá� szem
* -vwet6je &6szimtötte, majd tették a gőzmozdonykorszakot, üvegre szoruló ember közellátó 
- __ .. ,t '-ek vasu' tfajleszu. a nehéz "'"'tös" ld6ket Is j és a látásromlás mellett kezdő 

.,....,.. cv = ..,.. ,.._ · · szürkehál.yog súlyosbította. ál-
íll � uólt, lgy töb- (-vál7) lapotát. A megfelelő vizsgála-

tok után, a szükséges gyógyke-
zelés mellé, a fóorvostól két 
sokszorosított szövegü lapot 
kapott. Az egyik azokhoz a 
betegekhez szólt, akiknél szür
kehályog keletkezését á!Japí
tották meg, a másik a közellá
tókat tájékoztatta. Néhány rö
vid, világos mondat ismerteti, 
a betegséget, az azt elóidézó 
okokat, az orvos és a beteg te
endőit. A szemészeten hason
ló írásbeli eligazítást kapnak a 
cukorbetegek, a zöldhályogo
sok és a szemüveges gyerekek. 

A főorvos ismertetői hasznos 
és nélkülözhetetlen i8meretter
jesztó tájékoztatók, amelyek 
megkönnyítik a beteg helyzetét 
és az orvos gyógyíté> munkáját. 
Az említett betegnél !s a 
komplex kezelés járt ered
ménnyel. 

A szolnoki MA V Kórház sze
mészeti osztálya mindössze tíz 
ágyas. A kimutatások szerint 
évente általában háromszáz
hatvan beteget gyógykezelnek. 

G O N D O L A T O K  

Mánír 

Mcsba tih'ték a1"codon a fénvt, 
l>ilinec.rel fogták le kezed. 
- Halál foglya, te óvtál mtnket -
S mi voltunk tehetetlenek. 

Kézfogások 

Ismffem az azemek kapuit 
.r 6ket, kik e kapukon lépnek cit, 
akiket tűz e:!z, s értem kézfogáaulc 
baráti klltését, vas-szigorát. 

Egyensúly 

Szavaitokat haUgatva: mérem 
a szót s a valót. Bizony, nehéz a szó, 
nem is lehet könnyű; egyensú.lya: 
sorsunk, életünk - a vastö11W1' való. 

Csak így 

Ne s2'11vaklcal, tapssal, s ne poharakl«il 
ünnepeljünk, hanem a munka 
lobog6tval: csak így vállalhatjuk 
a holnapol. terhét is magunkra! 

Fazekas Lajos 

Diesel - mozdony 
(Pihen a gép) 

Pihen a gép. A lomha 
fékek béklyóba fogták 
forgó Iá bait. 
A süvlllts messze száll; 
álomra hajtják 
villámfejüket a lóeTók. 

ólomcellákban lustán 
pattog a sav • • •  
Lassan ürülnek a vé,-edények: 
a gyújtóbe néha cseppen 
egy-egy csöpp olaj • • •  
Hül a v!z . . .  

Lenn a gázolaj: a 
sárga abrak ernyedten 
küzd a faggyal, mely Tákúszik 
s hideg testevel hártyát 
von fölé • • •  

Tekercsek; mélyén szunnyad 
az eró, s egy felriadt 
elektron lassú futásán 
mosolyognak az éber műszerek . , .  

Pihen a gép - ma pil_ien 
De holnap újra futni fog. 
Frissen dolgoznak 
majd a hengerek - értem, 
és érted is: 

hogy szebb 
jövőd 

legyen. 
Baloe Gábor 

úttörőket patronálnak 
A Miskolc-Tiszai pályaud

var I-es számú KISZ-alap
szervezete a napokban együtt
múködési szerzödést kötö•t 

A MAV egészségügy! szolgálat 
teendőinek maradéktalan ellá
tása mellett minden beteget 
felvesznek, aki kórházi ápolás
ra szorul. 

Dr. Bagóczky Lajos sokolda
lú, tudományos munkát végez. 
A kontaktlencsék témakörével, 
a cukorbetegség és a szembe
tegségek összefüggéseinek vizs
gálatával nemzetközi kongresz
szusan is szerepelt. Ösztöndíjas 
kutatóorvosként járt JugoszLá-
viában. 

A jelentós szakmai eredmé
nyekre visszatekintő orvosról a 
Magyar Televízió évekkel ez
előtt többször is bemutatott, 
nagysikerú kisfilmet készített. 
„Bogár Anna világa" clmmel 
játszották a jászkarajenői ta
nyán élő, ötvenkét éves, szüle
tett vak nő meggyógyításáról 
szóló filmet. Százezrek látták, 
hogyan adta vissza a sikeres 
orvosi beavatkozás a vak em
ber szeme világát. 

Dr. Bagóczky Lalos főorvos 
számára a siker a legfontosabb, 
a jól végzett gyógyító munka 
diadala, a betegség felett, 

Tamul Tamás 

Fancsal község Ságvári End,-11 
úttörőcsapatával. A KISZ-ta
gok szépirodalmi és Ifjúsági 
könyveket ajándékoztak a paj• 
tásoknak, akik úttörőkönyvtár 
létrehozását tervezik. Segít eb
ben a fiataloknak a pályaud
var I-es pártalapszervezete is. 
Közösen 140 könyvet ,w111töt
tek össze. A kedves ajándékot 
hamarosan átadják az. úttörő
csapat tagjainak. 

A szerzödésben a KISZ-ta
gok azt is vállalták, hogy 
évenként két a!Jcalommal ven
dégül látják az úttörőket, és 
megismertetik őket Miskolc 
nevezetességeivel. A pajtások 
viszonzásként az. állomás On
nepségein és rendezvényein 
kultúnnúsort adnak. 

A Keleti pályaudvar vonta
tási főnökségének KISZ-IIU'l'• 
vezete Js pajtásokat patronál. 
Az úttörőmozgalom megala• 
kulásának 30, évfordulója tla
teletére em,(lttm4kMé.ri IIZff• 
ződést klltöttek az ú�t 
IX. CSl>p01"tjával. Céljuk töb
bek köz.ött az, hogy a pajtá„ 
sokkal megismertessék a 
KISZ-tagok feladatait. a va
útl munkAt. Segítenek a p4.; 
lyavá!asztásban és a szemlél• 
tetőe&közök elkészítésében .t:r. 



19'78 . .JAl\'UA.R !O. MAGYAR VAS UTAS 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK VEZÉRIGA ZGA TÓSÁGÁNAK El lenőrzés a vonaton 
is A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI VEZETŐSEGEÍVEK 

I R Á N Y E L V E I 
a szocialista munkaverseny továbbfejlesztésére az V. ötéves terv időszakában 

l'l�gazdaságunk tejlooése, 
ezen be1ül a vasútüzem ter
veinek, céllkitúzéscin.ek meg
valósítása a IV.. ötéves terv 
ii.dós-z;a,k;áb,an megfelelően a1ar 
ilrult. 

A IV. ötéves terv időszaká
ra előiirányzott áruszá!.litlási 
:tervüni1-et mi,n tegy 30 m:i'lilió 
toanával túlreJ;jesítettüik. 

Javult a szálM tásii m,u,nnra 
miln,ós,é@i s-zm,vona,Ja, növeke
dett a munika terme]é'k,e,n,y51é
ge, dol.gozóinik életszfuwaruaJa, 
S2JOOLá1is ellátottsága. 

A tervidós.z:a�< megnöveke
dett feladatai'llalk elM,tását je
len1ósen siegítette a vas.utas 
dolgozók: mrurukaversenye. 

A murukaveraeny lendüi!etét 
és tartawmát még tovább fo
!kozta a tervi<löszalk második 
felében az MSZMP XI. kong
resszusá,na.k és ha.zánk feiLs=
badulása 30, évfcndulója. ti.sz
tele:tére a vasút vaZa,me,nnyi 
srolgá�:iti he-lyén kibom:taJrozatt 
na,gyarányú mozga.lorm. 

A k<Ylllgresszrusi és felmaba
clu!oási munik,a,verseny silkeré
hez jel-erutósen hozzájáru1ta:< a 
swc!a1ista bTi<gádok, a komr9-
lexbr.i,gárlok, és a kütl.ön,bözó 
mozgaU,makban .részt vevő 
dolgozó rétegek. 

A IV. ötévies tervünlk ered
ményes teljesítése me,,afeleló 
alapot teremtett az V. ötiéves 
t.erv beindításához, reálissá 
tette anna,k céLkitű-o.éseit. 

A tervidőszak növekvő fel
adatairriak teljesítése, a,z elő
i.rányzott oo!J..1<:itűz-éselk me,gva• 
lósítása továbl:>ra is a dolgo
zók alilrotó közreanű,ködési&vel, 
a sz.ociahl,sta munikaverseny
moz,galom fej'1eszbésével a szo
c:alista bri,gádokban és 1:>ri.gá
dokon kívü,l tevé1,,:m}�kedő 
vasutas do1gozók erőfesiátésé
vel va,!ósíthatók meg. 

A vasút te.rulellén vég-.,le'ndő 
potitikai, gazdasági agitációs 
munka kiemelt felaiio,tának 
kell tekinteni a munkaver
E,etly eddigi lendületéne.1<: to
'1-·ábbvitelét, a dolg07JÓk mun
kaverseny-válla,lásainak az 
igényekkel, a tervek:kel, a cél
ki tú2léselkkel való jó összehan
golását. 

A vasút V. ötéves tervéből 
adódó feladatok maTad,éik,ta• 
lan teljesítésének e!őse,gítéGe 
érdekében a swciaUsta =

kaverseny-rn,oz,ga.Jom fő i1rány
ehveiit az aláibhia1k1ban hatá
roz?.itik meg: 

A munkaverseny-'Vállaláro
mt ellSÖSOrban 

- a szállítási igények ki• 
e!égítésére, 

- a vonatforgaiLom te!"IT· 
s:aenlségének jaivítására 

és á1landó sziinten tartá
sára, 

- az utazás lro.J:t,u,rálrt:ságá
nak növelésére, 

- a gazd-asá,g;i hatékonyság 
fokozásán-a, 

- a munkalV'égzés m.i'IIÓSé
gének javítására, 

- az ooköltség csökfkenté
sére és az 

- éssz-erú úakairékosságra 
keli irán�tan,i valame,n,ny1 
iszolgáJa.ti helyen. 

A fekr,d,aitok végrehajt&a. 
érdekében már 1976. évbe-n je
Zentősen kell el&re halawnunk 
fejlesztési, munka- és üzem
szerve.zési, a gazdálkodás ered
ményeS3égét elősegítő célkitű
zések megoo.lósftá.sámá1. 

A munkaverseny-mozgalom 
haúélkony,ságánaik fokozása ér• 
deklében ál,landóain me�eleló 
szinten kell tartand a verseny 
szet"V'e'llés,t, m.-áinyítását, de
mok!ratmnlusM és n,yi1vános
ságát. 

A vasút fő fela,ci'ata a sze.. 
mély- és áruszállítási �nyek 
kielégnresie, melyn€ik alá van 
rendelJVe mimden belső üzemi 
teviékenység. A fe'/,ad,a,tok sok-
1'étúek, és a szakszolgálatok 
jó egyii,ttmúködését igénylik. 

A V. öbéves terv a gazdasá
gi hatékonyság fokozása a kö
vetkező fő oéllkitú:ziések telje
sítéoo révoo valósíthatók meg: 

• 
A S'ZlE':mélysz,álJlitás terü
letén a melli!lyiségi k1öve-

1Je.Imémyek marr-adéktalan ki
el.égítéoo rnelil.etJt fokozottan 
keU ewtéf'be helyezni az uta
zás kuiturált$á.gátna.k MVelé· 
lé� 

Meg kell vallósitaru a sze-
• 

Az l,gényekhez i,ga:z.odóah rehajt6 szerveket a célk!itúz.é• mélyszá1lító vonatok menet- biztooítani kel!l a megfe- sek teljesítésében. 
rend. szerin,ti kfu.le.sced-tJebését. lelő anya,gszüik>s>égletet, gazda- Biztosítsák a szrukséges esz-

Me�elelő sziin,t.e,n kiell ta,r- ságosabbá kell termi az anyag- közöket és ,rendszeresen ellen
tani a személyszállit.ás által gauláúkodist, füigyelembe véve őri=é:� a fe1ad:atok v�aj
ny,újtott szolgJáltaitásokat, a 

az �erű_ ta�a:_;•{-O�ságot és tását. 
vonatok és állomá-•�k t'u·tán- az onkölfség,csöki„2ni!Jést. Han,goljá<k össze a helyi, a = � terü1eti és hálózabi érdekeket tartását a napi mun,kába já-

• 
A gazdasági célkitúzé- úgy, hogy minden szinten. bizrá� le.bonyolitó munik.ásvona- sekkel egyern,rangúan ha- tosítva legyen az a1aptev-é

tok pontos és kulmu,ált iklözle- tái-ozz1Lk meg a dolgozók élet- kenység egységes érbelmezése 
lredtetését, továbbá a nemzet- és mun.k:akörülményeinek, és VJégii·ell1aj\lásla. 
közi gyors- és ex:p,ressz vona- egés11.ségv,éde'llme febtételeinek A szolgálati főnökségek, 
tok minöségii kiszolgálását. állandó javítását. A mull1lka- üz,emek, a hálóza<bi Lrányel-

biztoru;á,g n-öveliését, a s·z,odá- vek, va'.am'n,t a vasúb1ga.zlgla
A A népgazd•aság áruszá11í- Es és l=lt<urális ellátottság tó;ági cé-hk!i-tú2Jé.::,e,:, fi:gyelemU tási i,gény,ei az V. ötéves szím·onalasabbá t:,te!ét, a dol- bevé:e1év<:l határazzá,k meg a 
terv folyamán a,z 1973. évi te!- gozók szak:roai, politic<ai és ál- j&riöks{?g, üzem és azon belül 
jesíbmény,einklh<:z v:iszon,yitva t.alános mü;ve1L�égén.,;!, fo'.mzá- a. m1.1,nka.1]elyck éve,s vá,llalá
é enJ · t · fD~• 201 , __ , ·• sát, és min.dezektkel kapcsoJ,at- sait, a mu.11100,vers,my hel,n.leg v ,en mm,.,.,,,,, ,o-"-"" no- ban ki.adott intié·z.kedések kö- •· 
vekednek. vet:k.eretes • ..;..,,,..<:haJ· ,,..,-t. 

leajobb formáit, az erkölcsi és 
v�"" = omyo.g-i elismeréseket. A SZJállítási j,gények ma,ra- A szociafuta bti@ádok az 

cléktalan kie,IL.o-í•.<.-,- alapvető C, A gazdasági hatékonys:íg 
....,, =�- iirányelvek!ben és oéhlcitÚ7ie-

feladatot képezzen minden te- növelését a beruházási sek:bem rögzíteH ala,p,elvel< fi-
rülete.n. Enn=k e'rdeke'ben '- és fejlesz.tési programok m<:g- l ,._,_ ·• "' e] 1g' 1 t' � 

,_.,.. valós,ít.ásánál fo'.-wzottabban gye em=vec,z,,,,v a szo e-a, a , 
rüLnek megvalósításra az kell érvényesíteni. A létesit- heJ.y fel.ad,at.a,i alapján kész.ít.-
üzem fejlesztését, szá11itéJka- mények tervezésénél és ki:vi- si<k el éves vá1lalásaiikat. 
padtása növelés,ét elősegítő tele.zésénél alapvető szempont Kfrjü,.sc a vas.ubas KISZ· 
beruházások.. legyen az ésszerű ta.kalréko.s- szervezeteket, hogy az irány-

é 
elvekben és a helyi célkitúzé-

• 
A �l'adato:< végrehajtása 

ságra való t_,örekv s, költs�- se<k!ben meghatáirozott felad.a
- az áJles'.l'Jköz-fej-leszl!é• és munkaidőalap szempont.Ja- tok v,égrehajtásának segiítéret 

seket i,s figyelembe wve - a ból egyan-ánt. építisék be éves aJkcióprogram-
köveúkező!ret igényld : A A munika- és üzemszer-- jul�ba és szervez,etten is ve-

- a megJ;évő áJ.lóeSZlközök W vezést á,11andó és folya- gy<:nek részt a murukathelyi 
jobb kihaswálá.sát, matocs feladatnak keld tekin- feladatok megvalósíbás.á,ban. 

- az állóe&Z.!rozök hatéko- teni. A közösségi célok me,,,ava,Jó-
nya,bb üzemeltetése cél- E téren a dolgozók alikotó sit.ása érdekében szervez<:tt 
jából a fenntartások ma- ke-,J:l<:ménye:z...-¼ieire, javasla- társada],mj mun,k,aasccióklat, 
radéktala-n végrehajtását, tai•ra táma._'<Zkodva minden kommunista szombatokat, va-

- a befej•ezeblen állóeszlköz- szolgálati h<:ly,en érvényt kell sárnar>0k.at az érdekelt szer
álilomá,ny c-sökl'kenbéisét az sze,-e2mi az üzemi demokfrácia veink a továbbiakban Is tá
anyagi esziköwk konc<:nt- hatékony érvényesülésélnel<. moga=ik. Na,gy figyelmet 
rá¼sát és a komp]exLtás Különösen nagy figyelmet kell kell fc,rdi,tam.i arra, hogy a párt 
fokozását, fordítani a szocialista munka.- XI. korngresszusa és határoza-

- a folyama,tban 1évó nagy mcnál és a szocialista mun.ka- ta a.lapján a. szod1aiLi.sta mun
bet,uház;ások befej,ezésé- fegyelem megerősítésére, 1.a-i:e-rseny a. háJózat egészén 
nek és üz,embe helye2Jésé- amely a vawtüzem területén szervezettem, gazdasá,gi, politi
nek gyursít.ását, súgorúan kötött szabályok és kai célkitúzéseinkkel össz-

- a hálózati és az egyes utasítá,sok betartását is meg- hangban folytatódjun. 
8Za1kterületék fejlesztésé- követeli. 

· 
A Magy,acr- Államvassuta,k 

-:-.t.1 4 -�i ·Mló objektív A:z. i'rányel<vel�ból arlooó fel- Vezériga,,gatósága és a Vas
helY7Jet 11E,.relmbevételé- adatok:  utasol< Sz;akr;,z,ervezetének 
vel. az egyoo,kapacitás A MAV Ve'Zlériga71ga,tóság Központi Vezetós-ége tudlatá-lkialakíbását, szakosztályai, a vasútLgazga- ba,n van ann-ak, hogy a vas-- a belső aránytalanságiok tóságok az Lráinyelvek alapján utas do1gorok eredményesen 
!"észbeni felsZJámolására alakiítsák ki a.z éves oé1kitű• jártl'lnak hozzá a né]')gazda
mintegy 1700 km pálya- zé,s,eiiket és vá1falásaiíkat, hatá- s5,\l V. ötéves tervének silkelkorszerú,;íllés elvégzését, rozzák me,g az es,i1rozöket és res teljesítéséhez, a. v1asútra 

- <:lsősor-bam a törzs:hálóza- formákat, az erköl�i és anya- háruló feLada¼k végrehajtá
ton - az elen.grohetetle- Wi eliisttnerése.1< á-lraluk alka!- sához. nűl szüksóges állomás:fej- ma-zandó módszerét. További cé1tudatos tnJUnká
lesztések!kel együtt. A cél'kitű2lések te!lesiúése va,l, a. ·vasúti kö-ilelk€<lés kapa-

éroe1-ében az anya,gi ösztönzés citá.61ánaik ga-zd.laságosabb ki-

A karácsonyi és az év végi ünnepi fot'#lomban nagy munka 
hárult a jegyvizsgálókra és a vizsgáló fókalauzokra. Képünkön 

a vizsgáló főkalauz ellenőrzi a. menetjegyeket 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Kettő helyett egy 

Központosított rul1atár a Keletiben 

Az ünnepek alatt roskadásig megteltek a Keleti pályaudvar 
poggyászmegőrzójének polcai. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

• 
Kiemelt �eladabként ha- céljait s=lgáló pénzes2lközö'ket használásávial., cél.szie,rű tiaJk:atáTO'Z2luk m<:g a korszerű minden területen a g'l,zdasági rákossággal, a munka- és 

vonóerő hatékonyabb fe!ihasz- feladato!Dkal, ebből adódóan a üzemszervezés színvonal'asab
nálását. El h,ell érni, hogy a munkwerseny-fe!adatok- bá tételével eredményes gaz
mozdonyóra.,!tapacitás ki:hasz- kal, az erkölcsi elismerési for- d,á.Iikodá.<;t folyta.thatunk, ja-
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jen. s:reoongoltan kell felhaszm.álni. Vasutasok Sza.kszerve-zete vid ideig tartózkodó utasdk - kaipacitását. A múl,t év utolsó 

• 
A vasút ürerneinél (Jár- A fel6óbb gaz;dasági és szak- Központi Vezetősége különösen azóta, hogy több hónapjáig a pályaudva,rna!kez 
mújavítii, e,,")1-éb) köz.pon- szervezebi sze.rvek fok02J0ttab- Magyar Allamvasutak nemzetközi expresszvonat fut a szolgáltató részlege mind.; 

ti feladat a javításii és gyár- ban segítsék a területi és vég- Vezérigazgat-0sága be erre a fejállarruísra - nem össze 350-400 bőrönd és 
tá.si tervek tel1esítése, átfutá- ,--------------------------------------i egyéb poggyász egyidejű meg. 
sí, jaivítási idők csölruoontiése, őrzésére volt képes, mégihoz� 
: :-��

e
���� FEHERVÁRI PÉNZTÁROSOK zá két, egymást,61 távolesli 

gének fokozása. helyen. 
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:; Ífly látlák. az ablak túlsó oldaláról �z:-a ��k�� :��::!
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�!! 
előiirányzott építéS!i, fejlesztési :, • 'I'  oz.sef ereskedelmi főnök, s 
programok határidőre úört.énő készségesen kala'UZOl a köz,. 
megJVa1ósítása. E területen is Székesfehérvár állomásra a méról csak annyit: '!)ár min• lejártakor szinte pe1'cek alatt pontosított, mintegy 600 négy� 

• . nyári szezonban naponta 147, den szocialista brigádban ilyen 1'ahan meg bennünket 4-500 tméter biztosftani ikell a ga:z.dasagi 
a téli menetrendben pedig l ·· tart á é ése videotonos havijegyéf't a leg-

ze alapterületű, két� 

t�i
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�� rn=��
t
Jo� 

e
�r 133 vonat érkezik és ugyan- .::ir::t

e 
::1:�

z
:tt a 

o
jetszó:�,m� nagyobb csúcsforgalomban. szintes kiképzésű helyiségben.' 

haszná.1ását. annyi indul. A csomópont for- én segttek neked, hO!nap te Kapkodás, hibalehetőség! - Igen cé.lszerúnek bizonyult 
galmát nyáron alapvetően segítesz nekem". - A rendszertelen busz.köz- az úgynevezett Salgódekszion,. 

• 
A pálya,fenntaJI'tás:l szak- meghatározza a velencei és Szép Istvánné brigádvezető: lekedés miatt egy-egy járat reTldszerú állványzat. Na,gY, 
szolgálaJtnál alapvető fel- balatoni forgalom. kimaradásakor ugyancsak jön előnye, hogy a IY\lka= acél.; 

adat a vasúti pályáknak Az állomáson a 14 tagu· 
- Mi a véleményünk a ked- a roham. Ennek is a pénztáro- idomok között kiül.ön!'•"-" ---" ; és -'-'·- '·'--ak k "" · - ves utasokról? Sokszor elfe- k · zák l ét ,uv,.., .u..,_ 

ta,rto-"""''"""'11 e,.., mino- Hámán Kató női szocialista so lSS meg a eV • retű polcok alakítíhatók ki, a sé.gi színvonalon, tervszerűen, brigád látja el a jegyltiadást. 
l<:jtik, hogy tőlünk pár méter- Ne higgyük amnban, hogy a 

fo�"alom- és üzem,"-'-+= álla- re van az információ. A pénz- --"·esfehe'rvári pe'nztár-ok cs.amagok m
éreteihez vagy • .., '-'=•= A brigád 1963 júliusában el- · h d 

= v� •--< éh pobbain úarliása. Növelni kell sőnek alakult. A tizennégy 
taros ogyan a jon menet1'en· csak panaszkodnak az utasok- menny.,,,,,,g ez lga:oodlva. Ha.; 

a k,a,rba,n/JMt6 géplá,ncak telje- brigádtag közül hatan alapí- di felvilágosítást, amikor per· ra. Elmondták: nagyon sok marosan két teherlift köny.; 

sítményét. A munkaidóa:lap tók. A brigád vezetője: Szép cek alatt sok embert kell olyan utasuk van. a.kik nónap- nyíti a poggyásmnegórz6be be
jol:>b kii,has-Lná.tására a 1lerül.e- Istvánné, helyettese Henc.sey Jeggyel ki�zalgálni, A csopor- kor felköszöntik őket, sőt ntta- osztott dolgozók . munkáját; 
teken további lehetőségek Dezsőné. 

tos utazásoknál pedig nagyon 1'alásból üdvözlőlapot küldenek Váltott műszakban, tehát éj. 
vannak, mel;Y'0klkel jelentősen sok esetben javítgatott Jegyzé- és névnap;ukon is megemlé- ;el--nappa.l megszakítás néJ,kül 
segíthető a megnövekedett Csúcsidőszakban hosszú so-- ket hoznak, ezt mi nem fogad- keznek 1'óluk. összesen hét pénztáros és 1Z 
feladatok véi�rehajtása. rok kígyóznak a pénztárak hatjuk el, mert a lista pénz- És a brigád? A brigád élete? rnhatá'Ti mwnká-s áll M u•· . előtt. Sokan csak az utolsó Pii- ügyi okmány. Ezért legtöbb- ·"k • - � 

• 
A biztosítóberendezés! é_ s lanatban érkeznek a jegyvál- ször a pénztárost szidják. Nagyon összetartó kollektíva, '-" özönseg szolgáZatáN.. 
táMkiö'zlléld szak!szol.g:áJat- táshoz. Az utas kapkod, köve- valóban „egy mindenkiért - Ide kívánkozik még, hagY, 

nál a fej,lesztési pr�ok telózik, mert a vonat nem 
A sportolók k<:dvezményes mindenki egyért" a kollektíva az egymillió forintos kölib!lég.J 

komplex meg;val.ógítiását kell vár. 
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s Jelszava. Mint elmondották: gel létesített megőrző a Keleti 
elérni. M.in.clerek: meliett meg ez e ott 24 ráv S'.llÍVesen telverméik a kapc50- pályaudvar indulási o'dn'-"-A közelmúltban olyan idő- kell jegyet kérni Mi ezt 40 " � 
nln~•etó célkmízésnek kell te- . latot egy - Hámán Kató ne- ta1állhat.ó, az Uta.sella"t.ó A-.· �,-v pontban ültünk le beszélge- percre redukáltuk, de még ezt ló b ......, 
kinteni a v,cm,o,tforgaZom biz- vét vise - szocialista ri- kori „bablevescsárdái"a" he,Í 
t
ons

ágá.t szo
l
g

áló ber
elld

ezé· téshez, amikor „laza" volt a sem tartják be. gáddal tapasztalatcsere végett. lyén. 
sek ka1'banta1"t4sáit, a.z épttési, forgalom. 

ó 
Elmondták, hogy hetvenöt Ha akad ilyen vasutas brigád, _ Hány csomag hel:yezjhe!O 

a fe-nntartá.si, a ja,vttási mun- - Nem volt olyan esztend , .Y�lllalat, üzem vásárol Székes- írjon nekik. el benne? kák tervszerű elvégzését. •ro- hagy a Hámán Kató brigád és fehérvár állomáson előre hite- Fáradtak, mégis szolgálat-
vább kell fej1eszteni és haté- annak egyes tagjai ne kaptak lezett havijegyet a dolgozók- készek a fehérvári pénztár<>- - Körülbelül kéteUf', e:á 
konyaibbá tellill4 az adats.wl- volna kitüntetést egyénileg nak. A Videoton készpénzben sok, Percre, másodpercre dol- pedi,g csaknem ötszÖ1'Ö&e a ko,I 
gá,J.tabás és -f.elclolgozás gépe- vagy kollektíven - mondja fizeti meg dolgozóinak az uta- goznak. J!:s nem kiabálnak 1'ábban tárolható mennyiaég.j. 
sítését és a-z; l,géyek!Ilek meg- Lázár Béla főfelügyelő, pénz- zási hozzájárulást. Ez azt Je- vissza a kedves utasnak . . .  nek , • • 
�� í �l�ítését. tárf_ónök. = .t\ brigád szell� lenti, hogy az előző havi jegy: �logh .József � J  
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A MÁV 1976. évi feladatai 

K 
ét törvényt allkot.ott az országgya
� 1975 da-emberi ülésszaka. 
Mind a népgazdaság V. ötéves 
tervéről, mind az 1976. évi álla-

mi köl18'?gvetésről elfogadott törvény - az 
MSZMP XI. kongre&szusánaJc útmutatását 
figyele1nbe veve - egyértelműen kijelöli 
a vasút :soron követikező gazda.sá ,,; fel.ada-
tait is. 

.... 

A vasút V. ötéves vállalati tervének ki
doLgozása napjaink programja, 1976. évi 
feladata.ink azonban már ismertek. A terv 
OakorlatiLag érvényesíti az V. ötéves flerv
nek a korábbinál 1I1,agyobb követelményeit. 
Ugyanakkor az ötéves tervidőszak induló 
évében célul tűwtt változások alapvetően 
meghatározzák középtávú tervünk megva-
1Ö5ítását;; 

Alapvető feladatunk 1976-ban is a ,nép
gazdaság szállítási igényeinek időben tör
ténő, gyors és biztonság05 kielégítése, de 
korszerű munkaerö-gazdálkodással és a 
meglevő kapacitások, géPek és berendez.é-. 
sek jobb. célszerűbb klha.s:z:né.lásával. 

A személyszallít:ásnál 1976-ban is az 
utass7.ám es utaskilométer teljesítmény 
csökkenésével számolunk. A mintegy 338 
millió utas el.szállítása 1-2 százalékkal ke
vesebb az elozé évinél. Ez a csökkenés -
jóllehet kisebb a korábbi é'Ve.lchez viszo
nyítva - elsósorban az egyéni és távolsá
gi közúti köz.lekc-dési eszközök mennyisé
gének növekedésével függ össze. Az el
szállítandó utaslétszámon belül csökken a 
kedvezmúnyesen és díjmentesen, valamint 
a h ivatásíorgalomban utazók száma, vi
szont várhatóan nő a nemzetköiz:i utasfor
galoni. Az utass7..ám csökkenésével ellentét
ben az átlagos utazá.'S<i távolság kb. 0.1 ki
lométerrel nő,. így az uta�kilométer telje
sítmény kisel>b ará'l1yban mérséklődik, 
mint az utasszám. 

Az 1976. évi fela.da,t nagysága tehát ki
sebb mértékben csökken. az.onba,n a sze
mélyszállítás minőségi színvonalának, gaz
daságosságának növelése sok problémat 
okoz.. Az utazás színvon0lának javítása ér
érdekében folyamatosan megvalósuló célki
túzések a következók: 

- az utazási sebessé11 további nö1,elése, 
- kedvezóbb nemzetközi összeköttetések 

létesitése, 
- a helyjegyes expresszvonat-rimdszer 

továbbfejlesztese az összeköttetések bóvf
tesével, 

- a mellékvonali személyforgal-Om fej
lesztése, 

- az utazasi valaszték, kényelem növe
lése, 

- az utasklszolgálás, a tisztaság javítá-
sa, 

- kulturált, jól képzett, udvarias uas
utas dolgozók foglalkoztatása, 

- a célkitiizések teljesitésere megfeleló 
ösztönzók alkalmazása. 

, 

A 
ruszállitási tervünk alsó-felső ha
tárként 131-134 millió tonna el
szálUtásfoal és 23,5-24.,0 miUiárd 
áruton1uz-kilométer teljesítésével 

számol, tehát - a felső határt véve alapul 
- 1;9 Uletve 2,4 százalékkal nagyobb az 
előző évinél. Az átlagos szállitási távolság 

� kb. egy kilométerre! növekszik. 
Az elszállítandó ÖSRzes árumerunyiségen 

!>elül nagyobb mértékbetn nő az export-, 
import- és tranzitszállítások részaránya. 
Az. 1973. évihez képest az export- és tran
ZÍ:tszállítás 5-6 szá7..alékkal, az imnort pe
du;,: kb. 4 százalékkal eme1kedik. Mindez a 
külkereskedelmi kapcsolatok bővülésének 
elsősorban a KGST-országokkal való jó 
kooperációnak a következménye. 

A népgazda<;,�it részéról jelentkező áru
szállítási igények kielégítésénél jobban keli 
alkalmazkodnunk a mi:ndem,kori piaci vi
szonyokhoz., a fuvaroztatók igényeihez. En
nek érdekében folyamatosan meg kell va
lósítani :  

- a korsz,e,rú fu-.rarozástechnikai mód
szerek rakodólapos, száfütótartályos, 
konténe-r-es szállitási módok - továbbfej
lesztését. 

- a rakodások, mérlegelések gépesítését, 
- a nagy forgalmú iparvágányok kiszol-

gálásának korszerúsítését, 
- az előszállftások, fokozását, 
- a termelékenység növelését, a szállí-

tások mús7.aki-gaz.dasági mutatóinak javí
tását. 

Ez utóbbiak közü1 különösen font05 fel
adat a lcocsiforduló-idő gyorsítása és a 
menetre11.dszer1iség fokozása. Ebben a. vo
natkozásban el kell érnünk mind a. késési 
aTány, �ind a fajlagos késési idő javuláscit. 
Az elmúlt Időszak balesetei is arra inte
nek, hogy az utasítá� szerint végzett mun
ka megkövetelésénél a vonatközlekedés 
biztonsága érde.'kében fok02llli kell ellenőr
ző tevékenysegünket. 

Az al�fevékenységet szolgáló va.-;úti 
ipar- és építőipar feladatait elsősorban a 
szállítási tevékenységhez szükséges vonó és 
v�-�tott járművek, valamint a hely.hez 
kot:ött berendezések tervszerű megelőző 
karbamtartása képezi. 

M 
unkaerő-gazdálkodási feladataink 
közül egyike a legfontosabbaknak 
a munkaórára sz.ámított termelé
kenység 2,7 százalékos növelése. 

A feladatokhoz 148 ezres létszámra va.n 
szflkségünk, mely a csökkentett munkaidő 
létszámfedezetét is tartalmaz;za.. A létszám
elólrányz.a,t realizálódása esetén a túlóra 

szükséglet az előző évinek mintegy felére 
csökkenne. 

A tervezett átlagos bérlejles:ctés mértéke 
mintegy 4,5 százalék. Ennek biztosítása ér� 
dekében az 1975. évi teljesítményeket túl 
kell teljesíteni. 

E néhány mondatban vázolt és szerény
nek tűnő munkaügyi célkitúzések elérésé
hez azonban hathatós intéllkedesek szüksé
gesek. Intézkedni kell elsósorban az üw
men belüli „munkanélküliség" felszámolá
sára, a munkaffgyelem megszilárdítására, 
a hatékonyság növelésére, a minóség javí
tására. Kedvező jelenség, hogy az utóbbi 
időben a szociali5ta munkaversenyben és a 
szocialista brigádok vállalásaiba.n is a hi
bátlanul végzett munka követelménye ke
rült előtérbe. 

Továbbra is törekednünk kell a kulcs
font.ooságú szerepet be1öltő kocsirendező, 
váltókezelő, vonatkfaérő. nakmunkás stb. 
munkaörökben fennálló létszámhiány meg
szüntetésére. Itt abból kell kiindulnunk, 
hogy nincs lehetóség nagyszámú, vJ mun
kaer'? bev�mására, hanem az ügyvitel egy
szerusitesevel. a fel-es!eges parlwza mossá
gok és a bürokrácia megszüntetésével kell 
több dolgozót átcsoportositani olyan terü
letek.'1'e. a.hol a hatékonyabb, ha.•znosabb 
foglalkoztatásukra van szü.kseg és lehetőség. 

K
ülönös gonddal kell foglalkoznunk 
a mlllflJkába lépő és pályakezdő 
fiatalokkal, hogy egészséges fia
talítási tendencia érvényct�üljön a 

vasútnál. Tovább ltell fejleszteni a nők 
arányszámát, felülvizsgálva az általuk be
tölthető munkaköröket. 

összefoglalva megál!aplthat,iuk, hogy a 
munkaerővel való jobb gazdálkodás.t sok
oldalú és tervszerű intézkedésekkel, gépesí
téssel. szervezéssel, anvagi &ztöméssel, a 
rend és fegyelem határozott megkövetel.S
sével kell minden szinten mei::valósítainunk. 

Jek11tös változásnak kell történnie beru
házás-politikánkban is. Talán soha nem 
volt ol11a11 szükség a beruházási eszközök 
célszerű hel11en és mődon való alkalmazá
sára. valamint arra.. hog11 a legkiSebb ra
fordítással, a legTöt'idebb idó alatt bizto
sítsuk a termelőkapacitások növelését. mint 
-napjainkban. 1976-ban valamivel tóbb mint 
7 miliárd forintot fordítunk a vasút fej
lesztésére. Ebből 3.3 milliárdot hálózatfei
lesztéo:re költünl<. elsőrorban a vasúti pá
lyák korszerűsítésére. 

Beruházási programunkban ugya'l1is leg
fontosabb feladatunk az elha-sználódott pá
lyaszakaszok átk1'.lítésének fokozottabb üte
mű folytatása. eves célkit,izésilnk mintegy 
320 kilométer vasútvonal korszenisítése. 
Ez a feladat a program jobb elókésrítésé
vel. a géPesítés fokozásával. a rende11ke?Jé6-
re álló munkaerő- és anyagi források �7..er
vezettebb felhasinálá«ával - ha nehézsé
gek árán is -, de teljesíthető. 

B 
eruházásl polWkánk másik jelen
tős célkitílzése a vasút! közleke
dés biztonságának növelése. Ezt 
szolgálja - többek között - a VO-

nail1 és állomási biztosítóbcrende?.'ések épi
tés�. Biztosltóberendezésekre közel 300, 
táV'közlő berendezésekre 70 és számítás
technikai fejlesztésekre 120 millió forintot 
fordítunk. Jelentősebb biztooítóberendezés 
fejlesztésre kerül sor például a llatvan
Újszász, Hatvan-Miskolc, Cegléd-Szeged, 
Székesfehérvár-Celldömölk, Porpác- He
gyeshalom közötti vonalrés7..eken.. 

1976. évi vonalvillamosítási programunk
ba'l1 - vis=ylag szerényen - elvégez
zük az üzembe helyezett villamosított vo
nalak utómunkáit és felkészülünk az V. öt
éves terv villamosítási feladatainak meg
valósitására. Tovább folytatjuk csomópont
jaink és állomásaink korszerűsítését: Zá
hony átrakókörzet, Szolnok csom6pcmt, Bu
depest Déti pályaudt,ar, Debrecen állomás, 
Eger elosztó-pályaudvar fejlesztését és 
megkezdjük Budapest-Kelen.föld rekonst
rukcióját, Biharkeresztesen és Murake
resztúron a közös szolgálatú határállomá
sok építésének elókész:ületi munkálatait. 

Járműfejlesztési programunk 45 villa
mos- és Diesel-mozdony, mintegy 90 sze
mélykocsi és kb. 2300 teherkocsi beszer-
2.lését tartalmazza. 

A vállalati beruházások között jelentős 
tételt képvisel a szociális be,ruházásokra 
szánt &szeg. Célunk, hogy a szociális prog
ramot - mintegy 97 millió ráfordltással -
teljesítsíf.k! E program teljesít1'-sét joggal 
elvárják tőlünk a vasút dolgoz,li, ugyan
úgy mint a jóléti és egészségüm,i beru
házásokra, valamint a lakásépítésrP. szánt 
összegek maradéktalan felhaszmáLl�t is. 

A 
z 1976. évi fej!esrlésl programr>t 
csak váz.latooan ismertettük, de 
ez is képet ad arról, hogy a több 
mint 7 milliáTd forintos beruhá-

zás gazdaságos megvalósítása jó elökészí
tést, összehangolt és szervezett tet•ékeny
séget követel a beruházást irányltóktól, 
tervezőktől, beruházóktol, és kiL'itelezőktől 
egyaránt. Tény, hogy az ötödik ötéves idő
szakot bevezető 1976. évi tervünk gazda
sági, társadalmi, politikai feltétel�i adot
tak. A vezetők előrelátásán, a vasutas dol
go�ók s2::orgalmas munkáján múlik, hogy 
erofeszítésemket megsokszorozva valóra is 
vál1suk 1976. évi programunkat. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

A JO PROPAGANDA HATÁSÁRA 

A miskolci szállíttató vállalatok 

megkedvelték a konténereket 
Enyhének mutat'kozik az is, mint a kocsiknál, csak a az új rakományt, és amíg a 

idei tél. Az elsó fagy.hullám gyorsított „rakva rakott" for- vagon egyik fele kiürül, a 
azért eléggé kellemetlen em- galmazással boldogulunk. másik felét már meg is töl-
lékeket hagyott Miskolc-Gö- 1975-ben háromnegyed év tik az új szállitmánnyal. A 
möri pálya.udvar dolgozóinak, alatt 1023 darab öttonnás és MAV-Volán kapcsolatokra 
mert napokig állt náluk 350 223 darab húsztonnás konté- jeUemzó, hogy a volánosok is 
kocsi - mint a szikla, olyan nert fogadtak, de a feladott rendszeresen segitik a pálya
keményre fagyott bennük az konténerek száma lényegesen udvar takarításci.t. 
egyébként könnyen üríthetó nagyobb arányban növekedett. 
nyersanyag. Az indított öttonnás konténe- A verseny legjobbjai 

- A tél ellenére is nagy rek száma 904-ről 1095 darab
kocsira.kományos áruforgalmat ra, a húsztonnás konténereké 
bonyolítunk le - tájékoztat a 119 darabról 322-re emelke
pályaudvaron Király Ferenc dett. 

A Miskolc-Gőmöri pályaud
varon dolgozó 19 szocialista 
brigád 197 tagot számlál, s ez 
több mint fele az &sz.létszám
nak. A szociahsta munkaver
seny 1975. évi szakaszában a 
Béke forgalmi szocialista bri
gád érte el a legjobb eredmé
nyeket Czakó Lá.s=ló forgal
mi szolgálattevő vezetéséveL 
A legjobbak közé tartozik S=ó
nyi Márton rakodólap-karban• 
ta.rtó és mérleglaka-tos szocia
lista brigádja is. 

álomásfőnök-helyettes. - A 
repiiJ.őtérre foként ócskavas Kevés a nyitott kocsi 
érkezik nagy mennyiségben, a 
Borsodi Ércmu forgalma sem 
csökkent, a:: AFOR irányeo
natokat fogad. A hozzánk tar
tozó Jparvágányokon - e�ből 
27 van - 4.i grafikonos me
nettel biztosítjuk sz.állitópart
nereink kiszolgálását. Előfor
dul, hogy néhány tervezett 
menet elmaradhat, mert nincs 
igény rájuk, viszont a na
gyobb forgalmú iparvágá
nyolcra naponta 6-8 rendkí
vüli menetet is kell Jndíta
nun,k. 

Jó a kapcsolat 
a szállíttatókkal 

Miskolc-Gömöri pályaudvar 
vezetői és dolgozói jó. sót har
monikusnak is értéke'11ető 
munkakapcsolatot tartan:.k a 
szállító felekkel. akik így -
elősegítve a vasút s7..á!lításl 
teljesítmenyeinek növelését Is 

rendszerint a normaidőn 
belül eli-égzik ra.kodcísaikat. 
Ennek köszönhetően a kocsi
tartózkodás 9.9 órás tervét 
9.72 órára teljesítették a múlt 
évben. A tehervonatok me
netrend szerinti indításában a 
tervezett 88 5 S7.ázalékkal 
szemben 95,5 százalékos telje
sítést értek el, a 87 s2<1zalé
kos vonatközleked ·.1 tervet 
pedig 95,5 �zázaléi<:ra telje<.í
tettek Mi«kolc>Gömöri pálya
udvar dolgozói. A kocsiigé
nyes sz.állítás ,100 százalékos 
előirányzatával szemben már 
háromne,,"Yed év alatt 101,79 
százalékot értek el. 

- Szépen fejlődik a konté-
11erjorgalmunk is - folytatta 
Király Ferenc. - Jó t,olt a 
kcntén,e1'felhasználás propa
gandája olyannyira, hogy ma 
már csak nehezen tudjuk ki
elégíteni a miskolci t·cíll.alatok 
igényeit . : . üresen kevésszál
lítóta.,tilyt kapun.k, ezért itt 

100 ÉVES 

A Gömörin vizsgálják al• 
kalmas:ság szempontjából a 
miskolci igaz�atóság élőállat
szállító kocsijait, s miután itt 
az élőrakodö már nem üze
meltethetó, az igényeknek 
megfelelően továbbítják azo
kat a feladó állomásokra. 

- Élőszállitö kocsiból napi 
10 darabos készletet tartunk. 
Pon.tosan teljesítjük ezt az 
előírást, és így kesedelem nél
kül ki tudjuk el.églteni az ál
latforgalomban jelentkező lco
csiigényeket - mondotta ez 
irányú munkájukról Va.ncsák 
József kocsiintéző. 

- Egyéb kocsikkal több 
gondunk van - folytatta a 
pályaudvar kocsiintézője. 
Kerés a. nyitott kocsink, meg 
azután a heti igények is na
gyon egyenlótlenül jelentkez
nek. Szerdán és csütörtökön 
minden,ki rakodni szeretne. 
pénteken és 5:zombaton pedig 
már csak fele annyi kocsit 
kémek a vallalatok. Sokat 
kell agitálrnmk, hogy meg
gyózzük a feleket: a vasútnál 
is jól kell gazdálkodni a ren
delkezésre álló kapacitáSJlal ... 

Még szerencse, hogy kitű
nően szervezett együttműkö
dést valósítottak meg a Volán 
3. számú Vállalat gömöri pá-

Szocialista brigádjain1, 
versenylendülete segített ab
ban, hogy áthidaljuk a lét
számhiány okozta nehézsége• 
ket állomásunkon és a mun• 
kaügyi szempontból hozzánk 
tartozó Sajóecseg-Tornaná
da.sk.a vonalon - mondotta az 
állomásfőnök-helyette,;. - Ki
lépések. nyugdíjazások m íatt 
csökkent a létszám. már 30 

emberünk hiányzik. A vonal
ra alig kapunk embert, Ide, 
Miskolcra is csak egy váltó
kezelőt és három kocslfelírót 
tudtunk felvenni. A legna
gyobb gondunk jelenleg, hogy 
öt forgalmi szo!gálattevőnk 
hiányzik a vonali  kis állomá
sokról. 

A létszám megtartását Is 
hivatott lesz segíteni majd a 
4 millió forintos beruhát.á, : 
11ói és férfiöltözőt, új ebéd
lőt kapnak rövidesen Mis
kolc Gömöri pályaudvar dol
gozói. 

L. J. 

lyaudvari részlegével komp- ,_ ____________ _ 
lexbrigád-szerződés alapján. A 
szállfüató vállalatok 80 szá
zaléka részére ez a darabárus 
és kOC'S.irakományos részleg 
végzi az el- és felfuvarozást. 
A vasutasok !gye!,eznel< meg
könnyíteni számukTa ezt a 
munkát, ha lehet, soron kívül 
rendelkezésükre bocsátják az 
áruval megrakott vagy az 
üres kocsikat. Gyakran. alkal
mazzák az egyidejű la- és be
rakás jól bevalt módszerét is. 
Az árut elszállító teherautók 
a vissz;fm·an-al már hozzák 

Szellemi vetélkedő 

Szob és Sturovó állomás 
MÁV-képviseletén dolgozó 
KISZ-fiatalok szellemi vetél
kedőt rendeztek. A résztvevők 
magas szintű szakmai, politi
kai és kulturális felkészült
ségről tettek bizonyságot. A 
gyóztes StuTovó II. csapata 
lett. A második helyre Szob, 
a harmadikra pedig a sturo• 
vói l sz. csapat került. 

a flyőr-SojJron közötti vasútvonal 
A magyar közlekedéstörté

net egymást követő évfordu
lói" között szerényen húzódik 
meg a GYSEV magyarorszá
gi vonalszakaszának száz
éves évfordulója; 1876. január 
2-án nyitották meg a Győr
Sopron közötti va.si+tvonal.a.t. 

Ez a vasútvonal >akkor még 
csak része volt annak az 
országgyűlés által az 1872. évi 
XXVII. törvénycikkben enge
délyezett vonalnak, melyet 
Győrtől az osztrák határig 
tervezet,t az engedményes, Er
langer Viktor báró, frankfurti 
bankár. 

A vasútvonal jövőjére az 
építés körül feltornyosuló gon
dok, az építését évekre meg
állító, a ,ilággazdaságot is 
megrázó pénzügyi események 
nem rok jót ígértek. 

Erlanger báró 
engedélyt kap 

Erlanger báró eredetileg na
gyobb vasútvállalkozást kez
deményezett Magyarországon, 
ugyanis 1871-ben engedélyt 
kért a kormánytól egy Zi· 
mony és Budapest közötti va
sútvonal épltésére. Ekkorra 
azonban a kormányzaton be
lijl már olyan erós i•olt az 
államvasúti rendszer hívei
nek befolyása. hogy Erlanger 
" kért engedélyt nem kapta 

meg. Az államvezetésben egy
re erősebb befolyást szerző 
oldal, -az agráriusok blokkja 
felismerte, hogy a külföldi 
kézben levő vasutak díj
sza básaikkal az országon be
lül is az osztrák érdekeket 
képviselik és azokon keresztül 
a gabona felv?sárlási árára is 
befolyással bírnak. Mindez 
a földbirtokosokat személye
sen is érintette. Ezért nem 
engedtek idegen tökét a ma
gyar gabonaforgalom egyik 
legfontosabb vonalának ígé1'
kező zimonyi vonal ép!tésé
hez, annak építését a magyar 
kormányzattól kívánták. 

Ugyanekkor már évi.tizedek 
óta különböző helyi gazdasá
gi és pénzügyi körök fáradoz
tak egy Győrből Sopronon 
Keresztül Ausztria felé vezető 
vasútvonal létesítésének ügyé
ben, ám megfeleló tőke hi
ányában eredmenytelenül. Egy 
ilyen csoport - Wilhelm 
Frankfurter osztrák vasútépí
té,;i vállalkozóval az élén 
- 1871-ben már az előmun
kálati engedélyt is megszerez
te erre a vonalra. Ertesülve 
Erlanger zimonyi vállalkozá
sának visszautasításáról fel
ajánlotta megvásárlásra ' a 
kész terveket és a megszer
zett engedélyt Erlanger báró
nak. Frankfurter mellett. a 
vasútépítésben érdekelt olyan 

helyi földbirtokosok állottak. 
akik a megfelelő politikai tá
mogatást is biztosították a 
kormánykörökben, ezek ter
mészetesen Erlangert is tá
mogatták. 

Olasz vasiítépítök, 
magyar kubikusok 

Az űj vasűtvonalnak Ide
gen kézbe jutása nem nyug
talanította az agráriusokat. Ez 
a vonal ugyanis m: : a határ
szélen épült, ráadásul ugyan
akkor versenyvonalat jelenthe
tet_t az akkor még nagyon 
eros osztrák államvasúttár
sasággal szemben. amelynek 
még kezében volt az Uj-Szóny 
-Gyor-Bruck-Wien vasút
vonal. A:z. új vonal építését 
ráadásul az Erlanger bankház 
állami kamatgarancia nélkül 
is vállalta ! 

1873 tavaszán a vonal egész 
hosszában megkezdődtek a 
munkák. Olasz vasútépítők 
magyar kubikusok százai fo"� 
tak munkához Wilhel';;. 
Frankfurter építési vállalko
zó olasz és német mérnökei
nek i1'ányttásával. 

1873 egyik napfényes má
jusi napján a bécsi tőzsde 
félrevert harangja szétröpi
tette az onnan elindult v>íl• 
ság hírét. Ez gyorsan végig-
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terv csökkenő tendenciát 
iranyzott elő. Ennek megfe
lelően 1975-ben 375 millió utas 
elszállítása és mintegy 14,5 
milliárd utaskilométer-telje-
6ítmény szerepelt a tervben. 
Ezzel szemben 342,5 millió 
utast szállított a vasút. A 
csökkenés tehát nagyobb mér
tékű volt a tervezettnél. 

MA GYAR VA SUTA S  

Napirenden 

a MÁV IV. ötéves tervének végrehajtása 
V. ötéves terv feladatai , es az 

AKTÍVAÉRTEKEZLET A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁGÁN 

hogy munkájukban azt a 
57.emléletet érvényesítsék: az 
élőttünk átló feladatokat lio
gyan lehet a leggyorsabban, a 

s 

leghatékonyabban, s a legblz.. 
tonságosabban megvalósltani. 
Munkánkh@ kérem a párt
g2ervezetek, a szakszervezeti 
szervek és a KISZ-szervezetek 
egyetértő támogatását, a gaz
dasági vezetők és a beosztott 
munkatársak fegyelmezett 
helytállását - fejezte be vita
indító előadását a MAV vezér
igazgatója. 

A miniszter és a vezérigaz
gató előadása után került sot' 
a vitára. A vasutasszalmzerve
zet elnöksége nevében Gulyá.s 
Jitnos titkár mondott véle
ményt a végzett munkáról és 
tett íavaslatot, az elkövetke
zendő időszak feladatainak 
végrehajtására. 

Egészen más a helyzet az 
áruszállításnál. A szállítás 
fejlődésének ütemét, ameíy 
elsősorban a termelés növeke
désével, a szocialista integ
ráció és kooperáció bővülésé
vel, valamint a nemzetközi 
árucsere-forgalom kiszélese
désével függ össze, jól tükrö
zi, hogy 1915-ben a tervezett 
118 mi.I!ió tcnináva! szemben 
131 mfüió tonna árut szállí
tott. Ez 11 százalékos túl.telje
sítésnek felel meg. 

éves tervidőszakban a vas
úton elszállítandó utasok to
vábbi csökkenésére számí
tunk. Ennek ellenére a sze
mélyszállításban is nőnek a 
feladatok, mert tovább kell 
javítani az utazás kényelmét, 
csökkenteni a zsúfoltságot és 
jobban kell alkalmazkodni az 
utazási igényekhez, főként a 
munkába járást szolgáló vo
natolmál. Ugyancsak több 
gondot kell fordítani a vona
tok és pályaudvarok tisztasá
gára. 

mópontok fejlesztését, átbo
csátóképességük növelését, to
vábbá a forgalomirányítás 
automatizálását, Korszerűsíte
ni kel! 1700 kilométer vasút
vonalat, s új, korszeTŰ bizto
sitóberendezést kell létesíteni 
750-800 kilométer vonal-
hosszban. A villamosítási 

A szakszervezet egyetért a feladatok 
meghatározásával 

A MA V legfontosabb fej
lesztési célkitűzései között 
említette a beszámoló a Die
sel- és villamosvontatás ará
nyának 90-95, a tolatás ctiese
lesítésének 75 százalékra tör
ténő növelését, s 280 kilomé
ter hosszú vasútvonal vilLl
mosítását. Ezek közül a vil
lamosítási programot túltelje
sítettük. Az elmúlt tervidő
szakban ugyanis 349 kil,omé
ter hosszú vonal villamosítá
sára került sor. Ugyanakkor 
a korszerű vontatá.si nemek 
aránya 89, a tolatás diese!esí
tése pedig 62 százaLékot ért e!. 
Ez ikismértékben eltér a terv 
törvényelóirásaitól, de figye-

Urbán Lajos 

lembe kell venni, hogy a vas
út áruszállítási teljesítménye! 
a vártnál nagyobb mértékben 
növekedtek, s emiatt szükség 
volt a kerszerútlen, ugyanak
kor még használható jármű
vek tovabb üzemeltetésére. 

- Áruszállításban az 1980. 
evi száUitási feladatainkat 
140-146 millió tonna áru el
fuvarozásában határoztuk 
meg. Ez az 1975. évi teljesít
ményhez képest mintegy 6-
11 százalékos volumein-növe
kedésnek felel meg. Az ösz
szes áruszállításon belül vár
hatóan erőteljesebben nő a 
nemzetközi szállítás részará
nya. Ennek megfelelően 1980-
ban a vasúton elszállításra 
kerülő összes árumennyiség 
közel 41 százalékát teszi ki a 
nemzetközi forgalom. 

El Hdl g f I d tunk a asu' t· pa' lya' k A vasútra háruló feladatok SO e eS e a a V l 4 ellátásához, szükseges fejlesz-

k 
" 't ' tésekhez a népgazdaság az V. OrSzerllSl e Se ötéves tervben 42 mí!liárd fo-

Nem sikerült végrehajtani a 

vonalkorszerusítési program
ban eredetileg tervezett 1770 
kilométer vasúti pálya felújí
tásrít sem. Még az 1973-ban 
1267 kilométerre módosított 
tervhez képest is lemaradás 
mutatkozik. A 5zociális beru
házások sem valósultak meg 
a kívánt ütemben. 

importból beszerzett pályaépí
tő gépeinket ha nem is két, 
de legalább egy nyújtott mű
szakban foglalkoztassuk, s ez
zel a fel- és elvonulási holt
idők, a vágányfoglaltság nagy
mértékben csökkenjen. A l<i.i
lönbözll ellenőrző vizsgálatok 
után elérke21ett az ideje an
nak, hogy ha szükséges, uta
sításokkal is elerjük az esz
közök hatékonyabb kiliaszná
lását. 

Tintat biztosított a MAV-1iak 
Ez 5-7 s:zá:z,alék.kal több a 
IV. ötéves t.ervben, rendelke
zésünkre állt összegnél. En
nek az összegnek a felhru;z
nálásával a · tervtörvény elő
írása.i szer1nt bővíteni kell 
a vasút szállítási kapacitá
sát, folytatni kell komplex 
fejlesztését és rekoll5truk
cióját. Előtérbe kell helyez
xú a nagyforgalmú vona
lak, határállomások és cs,cr 

programban az elműlt terv
időszaknál szerényebb,. mind
össze 160 kilométer hosszú 
fővonal villamosítását ira
nyozza elő a terv. A diesel
és vill.amosvontatás arányát 
92-96 százalékra kell növel
ni, a tolatás dieselesítésében 
pedig el kell érni a 85-90 
százalékot, A tervtörvény elő
írja még, hogy a teherkocsi 
park további korszerúsítés6-
vel növelni kell a raksúly -
kapacitást. 

- A fargalombizto-nsáa 
megkívánja a vasúti pálya
korszerűsítésének első helyre 
sorolását - mutatott rá a ve
zérigazgató. - Anyagi és mű
szaki erőinket fl törzshálózatra 
kell koncentrálni. Ez nagy erő-
feszítést és fontossagána,lt 
megfelelően következetes 
munkát követel. mert e tekin
tetben nogyfokú lemaradá
saink vannak. FOJltossági sor
rendben a vonali és állomási 
biztosítóberendezések J.ét."'5íté
se. a vasúti-közúti szintbeni 
keresztezések biztosítása, auto
mata sorompók (el.szerelése a 
következő feiadat. Ugyancsak 
fontos feladadnak tekintjük a 
programban szereplő szociális 
létesítmények megvalósitá.sát, 
amit a vasutakról történő gO'Tl>
doskodá.s és meglévő !étszam
gondjaink egyformán megkö
vetelnek. 

Gulyás János 

- Budapesten még kény
szerintézkedésekkel is szükse� 
ges biztosítani a létszámot -
mondotta. - Hyen intézkedés 
volt legutóbb a felemelt for
galmi ;utalék bevezetése. Is
mételten !euögezz·ük, hogy ez 
kényszerintézkedés volt és 
más"tt nem tervezzük beve
zetni, A munkaerő megtartá
sánál a bérezéssel legalább 
egy szinten esik latba a jó 
munkahelyi légkör biztosítása. 
Ennek nagyon sok összetevő
je van. Ide tartozik az üze
mi demokrácia kibontakozta
tása, a vezetők emberszere
tete. az emberséges, mindenkit 
a munkája alapján megítélő 
és elismer5 vezetési stílus. De 
ide sorolhatnánk azokat a 
célkitűzéseket is, amelyek a 
szociális tervekben szerepel
nek, Ilyenek : a munkásszállá
sok építése, a meglevők kor
szerúsítése, az üzemi étkezte
tés javítása és kiterjesztése, 
a lakásépítés gyorsítása, s a 

munkásszállítás megoldása. 
Végezetül Gulyás János 

UTbán Lajos a IV. ötéves 
tervben elért eredmények és 
hiányosságok részletes felso
rolása után rámutatott: 

- őszintén meg kell mon

dani, hogy eszközeink kihasz
nálása nem meqfeleió, ezen 
jobb szerve2'á munkával lehet 
javítani. Különösen vonatko
zik ez a megállapítá.s a koT
szerű vonóerőre és a pálya
epítő gépe,kre. Pályaépítő gé
peink átlagos foglalkoztatási 
ideje csak esetenként éri el a 
napi négy órát, de sokszor en
nek lényegesen alatta marad. 
Sajnos a tervidőszakban ab
ban nem tudtunk előbbre lép
ni, hogy a nagyértékű, tőkés 

A vezérigazgató ezután rá
tért az V. ötéves terv, ezen 
belül az 1976. évi felad a tok 
ismertetésére. 

- A magyar népgazdaság 

Mindenütt fokozott takarékosságra 
kell törekedni 

Szakszervezetünk köz
ponti vezetásége december 
19-én tárgyalta a vasút IV. 
őtéi•es tervének végrehajtásá
ról adott értékelést, valamint 
az V. ötéves terv vázlatos 
koncepcióját - kezdte fel
szólalását, - Ennek alapján is 
elmondhatom, hogy a minisz
ter és a vezérigazgató elv
társnak a IV. ötéves terv vég
rehajtásáról elhangzott értéke
lésével az elkövetkezendő idő
szak feladatainak meghatáro
zásával egyetérWnk. Csak 
aláhúzni szeretném, hogy a 
vasút öt év alatt olyan elő
re nem látott teljesítményt 
produkált, amelyre akkor sen
ki sem szánútott. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a létszám 
5 és félezerrel csökkent, s a 
növekvő teljesítményekkel, a 
műszaki-technikai fejlődés 
nem tudott lépést tartani, ak
kor érzéltelhetjük valójában 
azt a munkát. amelyet a vas
utasok végeztek. 

arról beszélt, hogy a vasút 
kapacitástartalékok hiányában 
szinte állandóan feszültséggel 
terh�en dolgozik. Az anyagi 
és a szállítási eszközök szem
pontjából ez így igaz, de azt 
is k--ell látni, hogy még na
gyon sok tartalék rejlik az 
üzem- és munkaszervezésben. 
E:>:t pedig a vezetőtől és a be
osztottól egyaránt elvárhatjuk. 

A vasúti munka köiiilmé
nyei a jövőben sem változnak 
lényegesen, Ezért, ha valahol, 
nálunk igazán fontos, hogy 
olyan körülményeket teremt
sünk, amelyben kifejeződik az 
átlagosnál nehezebb munká
ból eredő hátrányok tán;adal
mi elismerése és elismerteté
se. 

V. ?téves te_rvébe_� fogl_:aJ,t<f-k • Az a célunk, hogy az v. öts1:e_n:it_ a_ tovabb nov:kvo szal- éves terv időszakában a sz.erlitas1 i9enye7r;et, elsosorban a vez- nka kÖZéprvvnt"áha termelekenyseg, az anyagtaka- 0 mu �: J 
rékosság, az eszközök jobb ki- awk a fela�tok kerillJenek, 
használása, · a munka- és amelyek � uzemvi�elre f5Y,,a
iizemszerve2lés tökéletesítésé- karolt h.atasukat tekmtve var
vel lehet kielégíteni úgy, hogy hatóan gyorsan, nagy et:ed· 

a biztonsác továbbra is e!söd- ményt hozhatnak A terv re.sz
! k ·· t l , ad · letesen tartalm.azza ezeket a eges oi;e e meny mar 1_':'l célkitűzéseket, Közülük kiilö-- hangsulyozta. - Az V. ot- nösen fontosnaik tartom azokat 

---------------------------- a =vezési feladatakat, ame-

söpört Európán, a tókés vi
lágválság szétgyúrúzó hullá
mai súlyooan megtépázták az 
Erlanger bankház erejét is. 
Júniusban má?" minimumra 
korlátozták a pályán a mun
kákat, visszamondták a gyá
raknak is a már leadott meg
rendeléseket. 

Erlanger báró ezután a 
már beruházott tőkéjének 
megmentéséért verekedett a 
válsággal szemben. Az építé
si munkákat csak a fenntar
tásra csökkentette, s ugyan
akkor társakat keresett, újabb 
tökét terve megvalósításához, 
a vasútvonal befejezéséhez. 
Ez csak a válság hullámainak 
elültével sikerült: ép!tési 
engedélyét az általa alapított 
részvénytársaságra ruházta át. 
Az új tőkék társulásával új 
erővel indult meg a munka 
Győr és Sopron között. Ennek 
nyomán 1876 januáT 2-án 
megtörténhetett a vonaJ ün
nepélyes megnyitása. 

Együtt ünnepeltek 
a postásokkal 

Az azóta eltelt száz év be
bironyította, hogy azok, akik 
már Erlanger báró 5zínrelépé
se előtt Is a Rábaközt átszelő 
vasútvonalnak jó forgalmat, 
biztos jövedelmet 5zámoltak 
es ígértek, igazuk volt. For
galmát, szerepét, jelentőségét 
bizonyítja, ma is a vasúttár
saság önálló ü7.eme: ciz egyet
len az egykor magántőkéből 
épii.lt magyar �•astúvonalak 
közül, mely az államvasúti 
rendszeren belül, nagyjában 
11áltozatlar.. szervezettel, önál-

I lyek a MA V elegyfeldolgozási 
lóan megélhett.e centenáríu-, és elegytovábbítási rendszere
mát. nek a rendezópályaudvarok és 

a 'határállomások valamennyi 
tevékenységének a korszerűsí
tését segítik elő. 

A vonal folytatását, az oszt
rák határig terjedő részt 1879. 
október 28-án nyitották meg. 
Néhány évvel később kiépül
tek azok a csatlakozó auszt
riai vonalak is, amelyek lehe
tővé tettélc, hogy Bécs megke
rülésével, kedvez.ő díjszabá
sok megteremtésével jusson el 
a magyar gabona a fogyasztó
hoz. Ekkor tölthette be telje
sen feladatát a Győr-Sop
ron-Ebenfurti Vasút. 

Az évfordulót január 2-án 
Sopronban a postásokkal kö
zösen ünnepelték a vasútvonal 
dolgozói, hiszen már az első 
üzemnapon, 1873. január 3-án 
elindult az új vonalon a 
győr-soproni mozgóposta is. 

A százéves íubileumát ün
neplő vasútvonal ma már tel
jesen átfotmálódott. Megnyi
tásakor még 11:agyon szegényes 
volt, sem Győrben, sem Sop
ronban nem volt állomási épü
lete. A raktárakban rendez
ték be a szolgálati és utasfor
galmi helyi1,ég�et. Ma Sop
ronban közel 160 milliós beru
házással korszerű, szigetp,e ro
nos pályaudvart épít a �•as-út. 
Egykori felépítményéből ma 
már egyetlen sínszeg sincs 
meg, csak a vasút üzemtörté
neti gyűjteményében emlékez
tetnek a ternitzi, 'kladnoi hen
gerlésú 1,ínek a régi, 30 kg-OS 
felépítményű, 6,5 méteres sín
szálakból épített vonalra. Ma 
Győrtől Sopronig hegesztett, 
nehéz fel-építméµy viseli a for
galom terhét és korszerű Dle
s-el-mozdonyok, motorkocsik 
továbbítíák a vonatokat , . .  

Lovas Gyula 

A munkagazdasági és s:ro
ciálpoli tikai féliadatok kereté
bein a vasút létszáim-, bér-, és 
jövedelemg82d.á.lkodását rneg
határ02l6 intézkedéseket emelte 
ki. A vasút jelenlegi létszáma 
145 ezer. Az V. ötéves terv 
szabállyozó rendszerét és a 
létszáim:feltöltési lehetősége
ket figyelembe véve a tervidő
szakban relílisan körülbelül 
146 ezres létszámmal számol
hat a va-sút vezetése. Az 1975-
ben végrehajtott munkaidő-
csökkentésből adódó túlóra nö
vekedést így elsősorban s,,,erve. 
zési intézkedésekkel és olyan 
technikai fejlesztéssel kell visz
szatartani, illetőleg csölclrent>e
ni, amelyek 1éts7.ámrnegta,ka
rítást eredmél"lyeznek. 

A b.,"'rpolitikai intézkedések
nél fő cél:kitúzés a mwtlrasál
lományú dolgozók életkörül
ményeinek folyamatos javítá
sa, Ennek érdek.ében áthagbé
rüket nagyobb ütemben kell 
fejleszteni a nem fizi!kai mun
kakörbe tartozó dolgozókénál. 
A szociálpolitikai feladatok 
keretében a munkával közvet• 
lenül összefüggő szo<:iálts ellá
tás feílesztése, valamint a 
munkásszállítás megoldása 
szerepel a legfantosabb tenni• 
valók között. 

- Az üzemegészségílgyf, fel
tételek javítása céljából tovább 
fejlesztjük az üzemorvosi és az 
üzem; fogorvosi hálózatot, va
lamtn-t az ezzel összefü.ggő !é
tesltmén11eket - mondotta a 
,-ezér!gazgató. - A vasutasok 

Ezután ,a lé�zámhelyzetitel, 
ezen belül a fővárosban je
lentkező lcrónikus munkaerő
hiánnyal foglalkozott. 

1akáshel11zetének javítására 
pedig 480 millió forintot for
dítv,11.k a tervidőszakban. Nem 
tartjuk kielégítőnek a mun
kásszállások mennyiségét, még 
kevésbé a meglévők szol.gál.ta
tásait, Az V. ötéves tervben 
ezert mintegy 3000 új szállás
hely létesítését tervezzük. Ezen 
be! ül kiemelten kezelj iiJk a 
Budapest-Ferencváros körze- 1 

tében tervezett 400 személyes 
munkásszállás épít.ését. 

A vállalati gazdálkodáa ha
tékonyságának további foko
zása, valamint a pénzügyi 
egyensúly javítása szükségesse 
tette a gazdaságirányítási 
rendszer továbbfejlesztését és 
a közgazdasági szabá!lyzók bi
zonyos módosítását. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy a sza
bályzók a vasút üzemvitelére 
megfelelő feltételeket biztoo-í
tanak. Nem hagyhatjuk figyel
men kívül azt a tényt sem, 
hogy az induló időszak első 
éveinek gazdálkodásában foko
zatt takarékosságnak kell érvé
nyesülnie. Ennek érdek.ében 
valamennyi gazdálikodó egy
ségnek keresni :keL! a lehetősé
geket és módokat arra, hogy a 
kormány által előírt takaré
kosság a vasűt gazdá3atodásá
ban is érvenyre jusson. Ckm
dolok itt az anyaggal-, ener
giával-, a tőkés importtal va
ló takarékosságra, az állóesz
közök hatékonyabb kíhaszná• 
lasára, a munkaerő ésszerű át
csoportositására és a munkaidő 
;obb kihaszoo.lásáro. 

A vasútnál is korszerűbb 
vezetési módszerek.re 

van szükség 

A MA V vezérigazgatója be
fejezésül fontosságának meg
felelő haln)l;súllyai szólt a va
süt do1gozói.rol, a vasutasok 
helytállásáról. 

- U(llJ vélem, hogy eddigi 
munkájuk alapján köszönet il
leti meg a vasút valamennyi 
dolgozóját, kommunistákat és 
pártO"I) kívülieket, a s20cia!ista 
bri/jádok tagjait, a munkaver
seny moZgalmak részvevőit, 
mindazokat, aktk fegyelmezett 
munkával járultak ljOZZá a IV, 
otéves tervidőszak sikeres be
fejezéséhez. Azt l{érem az ak
tíva.értekezlet részvevóitől, 

Szót kért az aktívaértekez
leten Borbély Sándor, az 
MSZMP KB Ipari, Mezőgaz
dasági és Közlekedési Osztá
lyának vezetője is. Elöljáró
ban tolmácsolta az MSZMP 
Központi Bizottságának köszö
netét azért a munkáért, ami
vel a vasutas dolgozók és 
vezetők járultak hozzá a IV. 
ötéves terv teljesítéséhez. 

A továbbia:kban a vezetési 
munka és a gazdaságpolitika 
végrehajtásának összefüggé
seiről. aktualitásairól fejtette 
ki véleményét. A vasút sze
repéTől szólva hangsúlyozta, 
hogy annak jelentősége a nép
gazdaságban nagyobb a ko
rábbinál, annak ellenére. hogy 
a közlekedésben az elmúlt 
é1>ekben nagyarányú átTende
zódés történt. Ezzel párhuza
mosan a I.vJagyar AUamvas
utak vezetési munkája is fej
lődött. pozitív eredmények 
születtek, Bőven vannak azon
ban még tartalékok, amit a 
vasutasok leghatékonyabban a 
korszerű vezetési módszerek
kel aknázhatnak ki. 

A vezetési és irányítási 
munka fejlődésének mé.[téké
től függ tulajdonképpen az is, 
hogy mennyire tudunk taka
Tékoskodni, jobb lesz-e az 
eszközkihasználás, a beTuhá
zá.s, a fejlesztés? Az élet kö
vetelményei az elmúlt évek
ben gyorsabban nőttek, mint 
ahogyan arra felkészültünk. Az 
irányítási mechanizmust ezért 
a vasút területén is meg k,ell 
vizsgálni. Nagyon sok múlik 
az érthető intézkedések kidol
gozásán és a tennivalók pon
too J\legszervezésén. 

Borbély Sándor 

Borbély Sándor befejezésül 
a vasúti kádermunkáról szólt. 
Rámutatott arra, hogy az el
múlt harminc év alatt társa
dalmunkban végbement óriá
si fejlődés megváltoztatta egy 
sor termelési ágazat múködé
sének feltételeit és lehetősé
geit. Ehhez a vasútnak is iga
zodnia kell, többek között 
olyan kádermunkával, ame!11 
biztosítja a felnövekvő gene
ráció vasúti szolgálatra ualó 
felkészítését, a szakember
utánpótlást. El kell érni, hogy 
ne az .iö.iiön a vasúthoz, aki 
akar. hanem akit arra fel
készítettek. Növelni lehet a 
tapdsztalt, fiatal. tehetséges 
sza1<:emberek szám.át a veze
tésben is. 

A vitában elhangzottakra 
Urbán Lajos vezérigazgató vá
laszolt. 
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Ujra szép volt az ósz 
a Perint-parti stadionban 

Pünkösdi királyság lesz-e a Haladás VSE labdarúgóinak ötödik helye ? 

TERMÉSZET JÁRÓ 

NYILTTÚRÁK 
A Testvérisél! Sportegyesület 

természetbarát-szakosztálya l 076. 
I. negyedévében megrendezésre 
kerülő nyOt túráira várja a ter
mészetkedvelő vasutasokat. A tú
rák le,·ezetését a szakosztály tú
ravezetői biztosítják. 

197.6. február 1 .  Két bükkfa-
nyereg. PJlisszcnUdek -Eszter-
gorn. 

Találkozás :  reggel 7 óra 1 5  
perckor a HEV Arpád-lúd megál
lójánál. 

Kommunista műszak. A 
székesfehérvári pályafenntar• 
tási főnökség dolgozói kommu
nista műszakot tartottak a 
bicskei vonalon. Talpfacseré
vel, vágányszabályozással javí
tották a pálya állapotát. A 
munkájukért kapott pénzt a 

!916 . .JANUA.R %& • 

Ha vala'kl a'llguszllus végén 
az 1975/76. · évi NB I-es lab
da,rú:gó-bajnol<Ság rajtja előtt 
megkérdezett egy szombathe
lyi SZU!'kolót, hogy mit vár 
csapatától az új bajnokság
ban, szinte egyöntetű volt a 
válasz: kiesés elleni küzde
lem nélküli szereplést. :Még a 
legvérmesebbek is csa,k abban 
mertek reménykedni, hogy a 
S?.ambabhelyi vasutas elNilt
tes a 8-10. hely vala,�;Jyi
két foglalja majd el. Arra 
azonban senki sem számí-toLt, 
hogy újra nagyon szép lesz az 
ősz a Perint-parti stadionban, 
és végül is teljesen meg�rde
melllen az ötödik helyen zár
ják az ós.z.i idényt. 

csen szakosztályi elnökük. Sú
lyos gondot okoz a kevés la,b
darúgópálya, bár január l-től 
végre pont került a volt 
szomszédos Sabaria cipőgyári 
pálya sorsára. 1gy egy keve
set csökken a létesí tm�ny
gondjuk, és ez első.sorban az 
utánpótlás-nevelés terén hoz
za meg majd gyümölcsét. 

1976. február 8, Téli séta 
tökc:HJ park-erdöben. 

a csomópont óvodájának ajánlot
ták fel játékvásárlásra. 

Találkozás: reggel 8 óra 15 

PÓTFELAJANLAs. B�
dapest-Keleti vontatási fő
nökség KISZ-alapszervezete a 
KISZ IX. kongr&Ss.zusa tiszte
letére pótfelajánlást tett. Vál
lalták többek között az I. és 
II. mozdonyszín ablakainak 
t!sztítását, területrentlezést és 
a kulturált utazást szolgáló 
gépmosást. Fokozzák továl>bá 
a vontató járművek üzembi.z. 
tonságát. 

Az egyesület ügyvezető el
nökével, La.ki Lászlót'<!! be
S2lélgettür..k a siker k;ulissza
titkairóL 

- Sokat változott a hely
zet az előző évekhez képest -
moru:lotta. Sárosi László 
vezető edzőt·ez még 1974-ben 
hároméves szerződést kötöt
tii:n,k, és a vezető edző tudo
m.ásom szerint 11,1,gyon jól ér
zi ma.gát városunkban. Per
sre az is igaz, hogy nyugodtan 
hagyjuk dolgozni. Enne:c ered
ménye, hogy fejlődött a csa
pat szakmailag, egységesebb 
lett, és új fiatal játékosok ke
rültek be a csa,;iatba. Az öszi 
mérkőzéseinken :milr több al
kalommal is nagyon lelkes 
buzdítást ka.ptunk szurko
lóiruktól. Addig, míg 1974. év 
őszén a bajnoki méI'kőzéseken 
csak 320 ezer forint volt a 
bevételünk, most elérte a fél
millió forintot. De nemcsak a 
S21Urkolók részéről érezzük a 
támogatást, hanem bázisszer
veinktól is, a vasutas-szak
szervezet elnökségétől, a vas
űti főosztálytól és a megyei 
tanácstól is. Persze, a tavaszi 
idény lényegesen nelhezebb 
feladat elé állítja majd a ve
zetőket és játé!<oso!rnt egy
aránt. Toi:ábbra is az a cé
Zu-nk, hogy Szom l>a.tlwly és a 
t>a.SUtas dolgozók -reprezentatív 
csapata jó középcsapat legyen 
az NB I-es bajnokságban. 

Az őszi idényben a statiszti
ka szerint Sárosi László ve
zető edző szerepeltette a leg
kevesebb játékost az NB I-es 
mezőnyben. A vezető edzőt 
dicséri, hogy bátran kitartott 
az előre megtervezett e,,,o-yüt
tes mellett. Csak rifüán, erős 
formahanyatlás vagy sérülés 
miatt élt a cserével. Szombat
helyen Szarka és Jlf u-rsits sze
mélyében két idősebb kapus 
védett az előző évben. Szarka 

Laki Lá.szló 

n-mi sértődött meg. hogy Bé
kei mellebt neki csak a kispad 
jutott. Akkor, amikar Békei 
kidólt a sorból, újra bizonyí
totta, hogy öreg kapus nem 
vén kapus. 

A védelemben Fischer a 
jobb oldalon, az ifjúsági vá-
1011:atott saját nevelésű Kiss 
pedig a bal oldalon végleg 
,.bejátszotta'' magát a C!Sapat
ba. Horváth Árpád az őszi 
idi'nyben második lett a kö
zéphátvédú rangsorában. Mel• 
lette Kereki halványaJbb kez

A Haladás VSE 56 éves 
fennállása alatt első alkalom
mal léphetett ki a nemzetközi 
labdarúgóporondra. Csak a.."i 
sajnálják Szoml>a.thelyen, hogy 
a második fordulóban semmi
t'el sem jobb képességii. csa
pa,ttal szemben maradtak alul. 
Igaz, nem volt még tapaszta
latuk a KEK-ben való szerep
lésnél, és a tanulópénzt meg 
kellett fizetni. Sajnos, így járt 
a Haladás VSE is. 

Decemberben részt vettem 
a Haladás VSE Elo"Y,ik elnök
ségi ülésén, ahol az egyesület 
ötéves nevelési terve mellett 
tárgyalták a labdarúgók sze
replését is. Az elnökség vé
gül is jegyzőkönyvi dicséret
ben -részesítette Sárosi László 
t•ezető edzőt, a játékosokat és 
a szakvezetőket egyaránt. Ezt 
a le,,,ana,gyobb mértékben meg 
is érdemelték. Kiss Antal 

perckor a Hf..V Vágóhld végállo
másánál. 

1 976. február 22, Budal vár
palota-Várvölgy. 

Találkozás : reggel 7 óra 30 
perckor a 8---1-es autóbusz Mos7.k
va téri végállomásánál. 

1976. március 14. Nagykáta
Táplóblcskc. 

Találkozás : ·reggel 6 óra 1 5  
perckor a Keleti pályaudvar előtt 
a fóhomlokzntnál. 

1976, március 2 1 ,  Vértes tájjá
ró túra. Tatabánya- Boncsókút
Tatabánya. 

Találkozás: reggel 6 óralrnr a 
Keleti pu. főhomlokzata előtt, 

d:s után egyre jobban játé.1-- ,--------------------------

ba lendült. Halmosi csupasz.ív 
játéka is sok öromet okozott, 
de igen kellemes meglepetést 
okozott az NB III-ból igazo1t 
Fedor érett játéka, Horváth 
Zottán minden valószínűség 
szerint mint bal oldali közép
pályás egypár évig erőssége 
lesz a Haladás VSE csapatá
nak. 

A csatál".Sorban Szabó Sán
dor hullámzó teljesítményt 
nyújtott. Fa-rkas az őszi mér
kőzéseken több alkalommal is 
két pontot érő gólokat lótt. 
Sajnos, Hauzernál morális gon
dok akadta.'<. A kitűnő képes
ségű balszélső súlyosan vétett 
a társadalmi együttélés sza
bályai. ellen. fgy nemcsak sa
ját magát büntette, hanem a 
szakosztályt is. 
. Pünkösdi királyság lesz-e a 
Haladás VSE ötödik helye a 
labdarúgó NB l-ben, kérdezik 
moot a sznrrkolók úton-útfé
len? 

Bár az őszi eredményt meg
tartani nehéz lesz, azért mégis 
bíznak abban Swmbathelyen, 
hogy a tavaszi idény is sok 
szépet tartogat számulrra. Az 
ünneplés mellett azért nem 
szabad megfeledkezni a gon
dokról sem. Hiába öt.ödík a 
csapat, már hónapok óta nin-

Bél.é.1 megyében 

a kispáf yás f abdarúgás a sláger • 
Békés megyében már több 

éves hagyomány, hogy év vé
gén a Vasutasok Szakszer
vezete és az SZMT Testneve
lési és Sportbizottsága együt
tesen felmérést végez a tö
megsportban részt vevőkről. A 
számadatok ugyanis sok min
denre fényt derítenek. Fi
gyelemmel lehet kísérni a fej
lődést és azt is, ha valamely 
területen problémák mutat
koznak. 

Nézzünk a számadatok mö
gé. Vizsgáljuk meg, hogy a 
Békés megyei vasutasok 1975-
ben hogyan kapcsolódtak be 
a tömegsport-rendezvényekbe. 

A vasutas alapszervezetek 
összesen 133 sportrendezvényt 
bonyolítottak le, s azokon -részt 
vett 870 dolgozó. A .kispályás 
labdarúgás volt a sláger, mi
vel a bajnokságban 375-en 
rúgták a labdát. A nagypályás 
labdarúgó-mérkőzéseknek 133 

aktív részvevője volt. Az asz
talitenisz-versenyeken 11  
férfi. és 8 nő, röplabdában 
pedig 18 férfi és 6 nő talált 
kikapcsolódást. 

A szellemi sportot jelentő 
sakkban 133 férfi és 3 női 
dolgozó ült a sakktáblák mel
lé. A turiszti:ká.nak 40 férfi és 
8 nő hódolt. Egyéb sport
ágakban pedig 35 férfi vett 
részt. 

A számadatok csak a; szak
szervezeti bizottságok által 
szervezett a;l.a;pfokú versenyek 
részvevőit tartalmazzák. A 
legjobbak még részt vettek a 
megyében 6zakmaí és szakma
közi versenyeken, a munka
helyi spartakiádokon, kupa
küzdelmeken. Voltak, akik a 
Békéscsabai MA V Sportkör 
különböző szakosztályban 
sportoltak rendszeresen. Ezek 
a számok azt bizonyítják, hogy 
1 Békés megyei vasutasok sze
retik a sportot és gondot for
dítanak a testedzésre. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  

Dömény Ferenc 
az SZMT Testnevelési 
és sportbizottságának 

titkára 

V!zszlntes: 1, Az 11.llóeszk�z-feJ• 
lesztés egyik hathatós módszere. 
(Folytatása a függőleges 37-ben.) 
14. Baktérium. 15. Valamennyi fér
fi. 16. A francia kártya egyik szi
ne. 1a. Pocs Jkerszava. 19. Tömb, 
németül. 21. Régi súlymérték. 23. 
Unokahúg (francia). 25. Két szó: 
hamis és sir. 26. • • .  rendszer, a 
színes televttió francia rendszere. 

20. Benzinkutaknál olvashatjuk 
(ék. hiány). 29. Nagy edény. 30. 
Eglháborű. 32. ütőkártya. 33, Ma
gához kéret. 34. A zenében vezető 
hangsor. 36. Indulatszó. 38. Szíriai 
fennsík. 39. • • • Soph!a. 40. Zeke 
páratlan betűi. 42. Mint 21. vizszin-
tes. 44. Torbágy ikerközsége. 45. 
Erdei állat. 46. Latin müvészet. 48. 
Armada. 51. Kevert sál. 52. Ilyen 

szerszám is van. 54. Arok. 55. Szép 
Vidék. 56. A divat. 58. Kérdöszó
féle. 59. Learatott gabonatábla. 60. 
PUskát elsütne. 62. Zeusz testvére 
és felesége. 63. Titok birtokában 
valakit „kézben tartó". 66. van 
ilyen kézfogás. 

Függőleges : 1. Egysejta állatok. 
2. A nikkel vegyjele. 3. Teljesít
ménybér, darabbér. 4. Egy oszt
rák város lakója. 5. Angol grófság. 
6. Doboz közepe. 7. Rag. B. Fél ve
se. 9. Kevert gól. 10. Francia vá
ros. 11. Régt suly- es pénzegység. 
12. Csak úgy ontja a mesét 13. 
Kimondott betű. 17. Llm-lom. 20. 
Vissza : testrész. 21. Orosz férfinév. 
22. Hajó része. 24. Befejező rész a 
zenében. 26. Homoktenger. 27 • • • a 

part, lnc!iaJ partvidék. 30. Erdélyi 
város. 31. Merev, rideg (latin) . 33. 
Kérdöszó. 35. Allókép. 41. Kocso
nyaszerű édesség. 43. A viz is le
het ilyen. 45. Keblére szorít. 47. 
Pé!dáUl a tenor. 49. Felém tart. 50. 
Bátor harcos. 51, Könnyeit hullatá 
érte. 53. Pontosan érkezik. 55. Drá
gakövek súlyegysége. 57. Nem áil 
stabilan. 59. Becézett női név. 61. 
Meggyőződés. 62. Testrész. 6':l. Azo
nos betűk. 65. Soha magánhang
zói. 68. Bója fele. 67. Szintén. 

Beküldendó: \"ÍZSzintes 1.  és foly
tatásaként a 37. filggóleges. Bekül
dési határidő; 1976. február 10. 

Az el6zö keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Aki többet és jobban 
t1oJ.gozik, nagyobb anyagi eUsme
rést kapjon. 

Egy-egy könyvel nyertek az 19'15. 
fvl 24. szá.munkban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtésé
ért: Kondlcs Arpádné 8053 Bodajk, 
állomás. Kara József 1139 Budapest, 
Róbert Károly krt. 16/ A fsz. 2. Há• 
zl Józsefné 1171 Budapest, Nógrád· 
kövesd. u. 9., Guba János 1185 
Pestlőr!nc, Dankó Pista u. 1/a. Dó· 
ka Vidor HOO Nyiregybáza, Virág 
utca 106, 

Tekeverseny 

a Kongresszusi 

Kupáért 

A budapesti területi bizott
ság csapat- és egyéni teke
versenyt rendezett december
ben a .,Kongresszus Kupáért", 
a MAV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség tekepályáján. 

Csapatversenyben első lett 
a szak- és szerelőipari fónök
ség, második a BVKH, har
madik pedig a központi fel
építményvizsgáló főnökség. Az 
egyéni verseny eredményei : 1. 
Pa.gonyi Bél.a; (MA V. KFF), 
2. Rabi István (Szak. és szer
íp.) 3. Timár József (Szak és 
szerip.) 

&1AGYAB VASU7AS 

• Vasuu..so.k Szakszervezetének 
1apJa 

szerkeszti a sieraesztO b1zottsa, 
FOszerkesztö: Gu.Jyás Jénos 

Felelős Sl.erkesztó : Vtst Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Boest. VL Benczúr utca tJ 
Telefon várost : 2!'9-872. 

QzemJ : 18--n. 
KtadJa es teneszd? 

8 N�O'i7.8Vé L':1 1 '< ''Hl Vá118lat 
1964 Bpest VII., RákóczJ út 54, 

Teletoo : 224-81B 
Felelös k1a:10: Gabor Márton. 

!I Néor;iavs bSOk.JBdO VéJlaLa1 
t1az2at0j1 

Ccekkc:,qrn \ac1�munt.! 
MNB 215 - 11 859 

Szikra Lapnyomda 

- N:ÉVADó ÜNNEPS!W. 
Salgótarján állomás KISZ
szervezete hánnas névadó ün
nepséget rendezett a vasutas 
kultúrotthonban. A megjelen
teket a Csizmadia úti Mün
nich Ferenc úttörőcsapat mű
sorral ltöszöntötte A három 
kisgyermek, Katona Berna
dett, Náe;el Zsuzsanna és Sza
bó László részére a KISZ
szervezet titkára 400 forint 
értékű betétkönyvet és aján
dékot adott át a szülöknek. 

- Politikai vetélkedő. Pápa 
állomáson kill- és belpolitikai 
vetélkedőt rendeztek hat szo
cialista brigád részvételével. 
A versenyzők széles körű poli
tikai tájékozottságról tettek bi
zopyságot. A győztes a l\Iakrai 
István vezette Lokomotív bri
gád lett. 

NYUGD!JAS-BúCSúZ
TATÓ. Rendhagyó nyugdíjas
búcsú.ztatóra került sor Nagy
kanizsa állomáson. Harminc
öt él:i szolgál.a.t után nyuga
lomba vonult 1\1uszti Antal 
vonatvezető, akit utolsó szol
gál.a;ta befejeztéi:el az állomá
son a barátok és munkatár
sak virágcsokorral köszöntöt
tek. 

- Véradó ünnepség. Az év 
végén véradóünnepséget ren
deztek a miskolci járműjaví
tóban, A meghívottakat az 
üzem férfikórusa dalokkal kö
szöntötte. A többszörös vér
adóknak ezen a napon átadták 
az elismerő arany-, ezüst- é5 
bronzjelvényeket., továbbá 27 
értékes ajándékot és pénzjutal
mat. 

- BF .• K.EONNEPStG. Nagy
kanizsa áUomás oktatótermé
ben a közelmúltban békeün
nepélyt rendezett az állomá-s 
szakszervezeti bizottsága. Ez 
alkalommal a három- vagy 
ewnél több gyermekes csalá
dok és egyedül élő anyák, ösz
szesen 44 dolgozó -részére 
egyenként 300 illetve 500 fo
rintos segély! adtak. 

- Megszüntették a gazdasági 
vasutat, A közútra történt for
galomátterelés feltételeinek 
biztosítása után december 
31-én megszüntették a mező
hegyesi gazdasági vasutat. Ez 
volt az ország legnagyobb gaz• 
dasági vasútja, amely 173 kiló
méter hosszúságban üzemelt. 
Legutóbb a harmadik. 81 kilo
méteres szakaszáról terelték át 
közútra a forgalmat. 

A szerkesztőség üzeni 

Rapi József Bp. Józsetváros; 
Bottka László Sturovó ; Szép Fe
renc Szolnok : Kovács L.'itván, Pál 
István Miskol c ;  Falucskai Benja
min Pápa ; Szalai Katalin Székes
fehérvár; Bognár Károly Tapol
ca ; Szücs Ferenc Hatvan : I<ult
sár István Pilisvörösvár;  Bol<li-
zsár - Gyula BékCscsabn :  Kárpáti 
József Bp. Keleti vont. főn . ;  Szi
ládi Sándor Szeged. Vár!alvi Gyu ... 
la Nagykanizsa : leveJeiket lapunk 
anyagához fPlhasznátju1,. 

Németh Pál Szerenc-�. Szil cl 
Ferenc Hatvan : leveleiket illcté• 
kes helyre to'"·ábbitottuk.. 

LAKÁSCS E RE 

- Elcserélném szoba, konyha, 
kamra, w. e -�. kene:;, elsó en1� 
Jeti MAV-Iakasomat MAV-doJgo
zóval budapesti tanácsi l.nkásra. 
Minden megoldás érdekel I Erdek„ 
lód.nl 84 1 - 982 telefonon egész 
nap lehet. 

- Elc!\erétném félkomfortos, 
utcat lakásomat lehetőleg 1 vagy 
2 szobás komfortos lakásra, meg
egyezéssel. �rdeklödnt személye
sen vagy levélben lehet. - CJm: 
Martényi Pál, 1 147 Budapest, Te
lepes u. 35 b. II. 2. 

- DunakeszJ új lakótelepen 2 
szoba össz.komtortos. gázfütéses, 
nagy el'kélyes. modern lakásomat 
elcserélném l\'lA V dolgozóval vagy 
nyugdíjassal budapestire, me�
el?yezéssel. Szövetkezett. tanácsi 
'\·agy ee-yéb megoldás is érde-kel. 
Cim: Kocsis Imre. 2 1 20  Duna
ke,íl. Nap u. 2. UL 1.1. Tel. : 22 
-03 vagy 2�9- 78 1 .  

- Elcserélném Bp. IX., Gyáli 
út 1s•c. félemelet 25. sz. alatt! 67 

ml alapterületű. összkomfortc,s 
lakásomat (vUianybojlcr) 1 s,ob• 
összkomfortos. központi fútéses 
vagy gázfűtl!ses budapesti !nkt,
ra. 11:rdeklödnl: Rajta Margltnál 
a fenti címen lehet. 

Újabb jele a vasúti munka 
megbecsülésének ! 
Egyes budapesti 
szolgálati főnökségeken 

minden év december 28-án 
S000-10 OOO Ft-ig terjedő 

KIEMELT FORGALMI JUTALÉKBAN részesülnek 
a forgalmi szolgólottevő, térfelvigyázó, váltókezelő, 
kocsimester, tolatásvezető, kocsirendezö, sarus, 
vógónyfékkezelő, vonatfelvevő, kocsivizsgáló féklakatas 
beosztású dolgozók 1 

' 

A MAV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
felvesz nőket és férfiakat, orvosi alkalmasságuk, 
iskolai végzettségük és szakmoi érdeklődésük szerint 
a felsorolt beosztásokba, továbbá 
kocsifelíró, ótmenesztő, vosútépítő, korbantortó 
vonatvezető, jegyvizsgáló, és járműjovító szakmunkás, 
személy- és árupénztáras, takarító-segédmunkás 
roktárnok, rakodómunkás, és sok mós munkokörbe. 
mozdonyvezető-gyakornok, 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátortazóit, ismerőseit 
és barátait várjuk felvételre. 

KOTELEZO �1UNKAID0: 
minden beosztásbon egyes munkakörökben 
havi 191 óra. férfiaknál 55 év, nőknél 50 év. 

NYUGDIJKORKEDVEZMtNY: 

KERESET: tanulási idő alatt havi 1 500:-2000 Ft. 
munkakör szerinti vizsga után havi 2000-4000 Ft. 

Bel- és külföldi utazáshoz szabadjegy. 
Cs·aládtogoknak ingyenes, kedvezményes utazás. 

Díjmentes szállítási utalvány 
és még sok más vasúti kedvezmény. 

Jelentke,és, bővebb felvilágosítás: 
budopesti és vidéki állomásokon, 
vontatási- és pólyofenntortásl 
főnökségeken, valamint a 
Munkaerő Felvételi Irodán. 
(Bp. Keleti pu. Cinkotoi kapu). 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A vasutas-szakszervezet egyetért 
a ·közlekedés ötéves célkitűzéseivel 

Koszorus Ferenc főtitkár felszólalása a KPM aktívaértekezletén 

Az ötödik ötéves tervidó
szak feladatairól tanácskoztak 
január 23-án a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium gaz
dasági, párt- és társadalmi ve
zetóL A vitaindító elóadást 
Rödönyi Károly miniszter 
tartotta. 

Az értelcemeten felszólalt 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szaks21ervezet fótitkára is. Az 
alábbiakban ismertetjük hoz
zászólását. 

Bevezetőben leszögezte, hogy 
a vasutasok szakszervezete 
egyetért a reíerálumnak azzal 
a részével, amely a szakszer
ve:,,ethez tartozó vállalatok öt 
évre szóló leglényegesebb ten
nivalóit i6mertette. Ezután így 
folytatta: �-alljuk, hogy a köz
lekedés egysége.s rendszert al
kot, hogy a szállítás komplex 
feladat. Ez pedig azt követeli, 
hogy a közlelcedés irányítói 
között azonos szemlélet fel
fogás !egyen a faladat�k ki
alakítása, megítélése és 1:ég-
1'ehajtása folyamán. Ezt ma
gunk szá1nlira, szah-"Szerveze
tünk minden aktivi.�tája szá
mám is kötelezönek tekint
;ük. Ezért a tervidőszakban 
szaks:,,ervezetünk egyik degfo11-
tosabb felad táno.k tartjuk a 
szállítás, a termelés, a gazdál
kodás segítését, hl&en ez az 
alapja mindannak a tevékeny
ségnek, amelyet szakmai kong
i-esszusunk is megfogalmazott 
a dolgozók élet- és munka

fegyelmet és türelmet, való- kaszerve:ressel, takarékos gaz
ságismeretet igényel minden dálkodással, a belső tarta:lé
szerv, minden szintű és rangú kok hasznosításával, az élö
vezetőjétö!. és holt munka ésszerűbb, jobb 

Az irányító, szervező, maz- kihasználásával lehetséges. 
gósitó mWl.ka érdekében, ala- Különösen fontosnak tartjuk, 
posabban mérlegelni kell, hogy a beruházások határidö
hogy e.gyes cselekedetünknek, re, jó minőségben, ésszerű ta
int.ézkedésünknek mi az érte!- karékossággal valósuljanak 
me, mi lesz a várható ered- meg. A pályakorszerűsítések
ménye, és állandó kontroll nél évente ismétlódó és már 
szükséges, hogy mit csinálunk felgyülemlett lemaradás egyre 
jól és mit nem. inkább· veszélyezteti a vonat-

Mindannyiunk elótt ismert, forgalom zavartalanságát, a 
hogy a népgazdaság szállitási dolgozók biztonságos és gaz.
igénye - főleg az export-, daságos foglaJJcoztatását. Ezért 
import- és tranzitsz.állítás vo- elengedhetetlennek tartjuk, az 
lumene - fokozódik. Ennek V. ötéves terv ISOl'án minden 
kielégítésében a vasút tovább- erővel biztosítani a tervezett 
ra is meghatározó szerepet pá.lyakorszerűsítéseket. 
tölt be. Köztudott az is, hogy Valamennyiünknek na
a szállítási követelm�yekkel gyobb öntevékenységgel kell 
a múlt tervidőszakban - ob- dolgozni, de az. is elengedhe
jektív és szubjektív okok tetlenül iszükséges, hogy a 
miatt - nem tartott lépést a tárca vezetöi tegyenek meg 
vasút műszaki-technikai szín- mindent annak érdekében az 
vonalánalc emelése. Emellett illetékeseknél, hogy biztosított 
csökkent a dolgozók létszáma. legyen feladataink ellátásához 
E csökkenés elsősorban a a megfelelö ipari háttér is. 
frekventált munkaköröltben Az előterjesztés képet adott 
követke:,,ett be. Nőtt a ter- a vasút V. ötéves tervének 
helés, egyes munkakörökben, fóbb célkitűzéseiről. Arról is, 
sőt egyes területeken a fárad- hogy milyen anyagi lehetősé-
ság jelei is mutatkoznak a gek állna.le rendelkezésre a 
dolgozó.!m;il. vasutas dolgozók élet- és 

Éppen ezért a növekvó fel- munkakörülményeinek javi-
adatok megoldása a műszaki tására, az. anyagi eli,;inerések 
fejlesztés mellett elsősorban bizt.osítására. 

hatékonyabb üzem- és mun- (Folytatás a z. oldalon) 

körülményeinek további javí- r-------------------------

tása érdekében. 
Együttműködési szerződés 

A magyar konyha hírnevéért 
Január 21-én aláírták azt a 

szerződést, amelyet a Magyar 
Hajózási Részvénytarsaság a 
Bayerischer Lloyd Hajózási 
Részvénytársaság és az Utas
ellátó Vállalat kötött 1976-ra. 
A közös szerződés - a ko
rábbi évekhez hasonlóan -
a Felsö-Duna szakaszán séta
hajóutak szervezésére, utas
szolgáltatásra vonatkozik az 
idegenforgalmi idényben. 

A Rákóczi személyszállító 
hajót a MAHART üzemelteti. 
Az utasellátó Vállalat időben 
felkészül majd az utasok el
látására. Az étteremben és a 
büfében emeli/e a szolgálta
tás színvonalát, megörzik az 
ételkülönlegességeiről nei:eze
tes magyar konyha hírnevét. 
Az elmúlt évben ezekről a ha
jóutakról a külföldi vendégek 
is elismeréssel nyilatkoztak. 

TÉLI PILLANATKÉPEK 

A sűrű hóesés Rákosrendezőn is befedte a síneket. (Képriportunk a 3. oldalon) 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Aklívoértekedel Szegeden 

Napirenden a balesetek megelőzése 

és a téli forgalom tapasztalatai 

A balesetek megelőzése és 
a téli forgalomra való felké
szülés volt annak az aktíva
értekezletnek a témája, ame
lyet Szegeden tartottak a 
vasutas művelődési házban. 

Kiss Károly, as:regedi ",asút
igazgatóság vezetője beszá
molójában részletesen szólt az 
igazgatóság baleseti helyzeté
ről, a megelőzés érdekében 
tett intézkedésekról és a to
vábbi feladatokról. Elmon
dotta többek között, hogy a 
megelőzés érdekében az in
tézkedések egész. sorát hoz
ták. !gy például október végén 
a vasúton bekövetkezett rend
kívüli eseményeket ismertető 
távirattal hít-ták fel a szolgá
lati vezetők figyelmét a bale
setmentes mÚnkára. Ezt köve
tően a párt- és szakszervezeti 

állításuk első hónapjaiban 
nem mindig alkalmazzák he
lyesen. Eppen ezért a szolgá
lati helyek vezetőinek, a mű
szaki reszortosoknak jobban 
kell segíteni a pályakezdö fia
talokat. 

A jövőben, mint mondotta, 
a balesetek megelőzése érde
kében fbkozottabban számíta
nak a szocialista brigádok tá
mogatására. 

A téli forgalomra való fel
készülésről és az elmúlt két 
hónap tapasztalatairól dr. 
Susla János, a forgalmi osz
tály vezetője számolt be. Az 
igazgatóság központi feladatá
nak tekinti a forgalom zavar
talan lebonyolítását. Külön 
intézkedési tervbe foglalták 
ez irányú teendőiket. Október 

végétól hat csomóponton, téli 
forgalmi értekezletet tartot
tak, ahol az előzetes felké
szülésről kaptak tájékoz.tatást. 
Meghatározták, hogy erös ha
vazás esetén hol, milyen szer• 
vek segítségét veszik igénybe, 
intézkedtek a munka- és vé
döruhá.k kiosztására, a dolgo
zók me1egítö itallal való e!lá• 
tására. Kiemelt feladatként 
kezelik a személyvonatok fű
tését, előfűtését, az állomási• 
és biztosítóberendezések za
vartalan üzemeltetését, a von- / 
tató jármúvek és hóeltakarító
gépek, eszközök üzemképessé• 

1 gét, az „elsőteles" dolgozók
kal való foglalkozást, - hogy 
csak a jelentősebbeket em• 
lítsük. 

(Gellért) 

vezetők se!lítségét kérték a..---------------------------
munkafeS) elem megszilárdí-
tására. A rend zeres helyszfai 
ellenőrzé,;ek célja is a balese
tek megelőzése volt. Hiszen 
a központi erőfeszítések csalt 
akkor vezetnek eredményre, 
ha a külszolgálati dolgozók a 
maguk területén fegyelmezet
ten, pontosan, utasításszerűen 
végzik munkájukat. 

Az igazgatóság baleseti 
helyzetéről szólva elmondotta, 
hogy 1975-ben 8 esetben for
dult elö közlekedö vonattal 
baleset. Igaz, ez hárommal ke
vesebb az. előzö évinél, de 
egyáltalán nem lehetünk elé
gedettek. 

A balesetek okairól szólva 
egy érdekes jelenségre is fel
hívta a figyelmet. A tapasz
talatok az mutatják, hogy a 
fiatalok elméleti tudása meg
alapoz.ott, ismerik az utasítás 
szabályait, de azokat a gya
korlatban, főként a munkába 

Lapáttal, csákánnyal 

Mérleg az elműlt év 

társadalmi munkáiról 

Megkétszerezték vállalásaikat a budapesti 

igazgatóság dolgozói 

zet. Ennek dolgozói 15 OOO fo
rint értékű munkájukkal csak• 
nem félmillió forintot takar!· 
tottak meg, föként az elfekvő 
készletek feltárásával, illetve 
az igazgatóságot terhelő esz• 
közjárulék csökkentésével. 

A középtávű és az 1976. éVi 
terv kialakításában a vasút 
szakmai szerveivel a törvénv
ben biztosított jogunknál fog
va résztvettünk. Mint másutt. 
fgy a vasútnál, a GYSEV
nél, az Utasellátó Vállalat
nál egyaránt ma már a vég
rehajtás van napirenden. Most 
egyik legfontosabb szakszer
�·ezeti tennivaló, hogy a vas
utas-szakszeri,ezet tagjait 
mozgóiítsuk a tervek végre
hajtására, mégpedig úgy 
hogy a célkitűzése/e ne csak 
egészében, hanem részletei
ben ís megvalósuljanalc, É5 
ne mindenáron, hanem minél 
jobb minőségi munkával mi· 
nél gazdaságosabban, bizton
ságosabban és megfelelő szo
ciális feltételek mellett. A 
gazdaságosságot anyagra esz
kö-a-e, energiára és �inde
nekelőtt a munkaerőre egy

Ülést tartott az elnökség 

A budapesti vasútigaz.gató
ság köz.ponti dolgozói 1975-
ben - az előzö évi 6000 órá
val szemben - 12 800 óra 
társadalmi munkát vállaltak. 
Ez az adat jól tükrözi, hogy 
a XI. pártkongresszus, illetve 
hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulója milyen nagymér
tékben ösztönözte a munka
verseny résztvevőit, elsősor
ban a szocialista brigádokat. 
Az értékelés még nem is 
végleges adatai szerint az. 
igazgatóságon dolgozó vas
utasok nemcsak eleget tettek 
felajánlásailmak, hanem túl is 
teljesítették azt mintegy 800 

órával. 

A brigádok közül a me
netkedveznnényi csoport Béke 
szocialista brigádja érte el a 
legjobb eredményt, A Lörln
czi Józsefné é.l tal ve:,,etett 17 
tagú közösség a vállalt 180 
helyett 312 óra társadalm1 
munkát végzett, is ez is nagy• 
mértékben hozzájárult ahhoi:, 
hogy a brigád elnyerte az 
ezüst koszorút, s hozzá 8500 
forint jutalmat. aránt értjük. 

Feladataink megvalósításá
hoz a isz.emléletmódban is 
módosítás szükséges. Először 
is annak megértetését minden
kinél, hogy a vasút a közle
kedésnek, a közlekedés pedig 
a népgazdaság egészének szer
ves rész.e. Ahogy terveink ki
alakításában, úgy megvalósí
tásában is döntően kifejezés
,.e kell ;utni a népgazdasá
gi egyensúly megteremtése és 
a népgazdaság dinamikus fej· 
lödése hatéko141 iegitésének. 

Ugyanakkor azt ís látjuk, 
� szeretnénk, ha ez.t minden
ki .qiegértené, hogy a dolgozó
kat az új feladatok végrehaj
tására, a jelenlegi megválto
zott gazdasági és társadalmi 
közegben csak folyamatos, kö
vetkezetes, türelmes, őszin
te, meggyóz.ő, felvilágosító 
munkával lehet megnyerni. 
Ez szakszerűséget, politikai ér
zéket és ismeretet, - és na
gyon szeretném hangsúlyozni 
-, megértőbb, egymást job
ban segítő magatartást, moz
gósítási készséget, határozott
lá&ot, a korábbinál nagyobb 

Szakszerv,ezetünk elnöksége 
január 29-én ülést tartott. Ur

bán Lajos vezérigazgató és 
Koszorus Ferenc főtitkár elő
terjesztésében megvitatta az 
elnökség a vasúti 1SZOlgálati 
helyek részére adományozha
tó kitüntetések követelemény
rendsze.rét. 

Mint ismeretes, a központi 
vezetőség 1975. december 18-i 
ülésén tárgyalta a vasút IV. 
ötéves tervének teljesítését és 
az. V. ötéves terv várható fel
adatait, célkitűzéseit. Mivel 
a vasút feladatai a .tervidö
=kban tovább növekednek, 
előtérbe kerül a munka minö
ségének javítása, s a gazda
sági hatékonyság fokozása. A 
köz.ponti vezetóség a vezér
igazgatósággal közösen, en
nek szem előtt tartásával ha
tározta meg a munkaverseny 
továbbfejleszté6ének irányel
veit. 

A vasútnál a munkaverseny 
legszélesebb formája szolgá
lati helyek versenye a ki
váló cím elnyeréséért. E ki" 
tüntetés elnyerésének általá
nos követelményeit az adomá
nyozó szervek határozzák meg. 
A feladatok végrehajtását ha-

tékonyabban segítö célkitű
zéseket azonban helyes, ha a 
szolgálati helyek dolgozzak ki. 
Azt kell szem előtt tartani, 
hogy a munkaverseny ne csu
pán a tervek teljesítésére, ha
nem túlteljes.itésére irányuljon. 

A:z. V. ötéves tervben tovabb 
növekszenek a vasút feladatai. 
A népgazdaság által támasz
tott igények kielégítése a 
MA V minden szolgálati he
lyétél, ·valamennyi dolgozójá
tól színvonalasabb munkát, 
nagyobb kötelezettség válla
lást igényel. Másszóval minde
nütt többet és minőségileg 
jobbat kell nyújtani, ha azt 
akarjuk, hogy az utasokat és a 
fuvarozá,sra felkínált árut, 
gyorsan, biztonságosan, s fö
ként gazdaságosan juttathas
suk el rendeltetési helyére. 

A vasútigazgatóságok és a 
közvetlen felügyeletet ellátó 
szakosztályok a központilag 
előírt követelmények alapján 
az igazgatóságra, illetve a 
szakszolgálatra háruló fel
adatok figyelembe vételével, 
a szakszervezet illetékes szer
vével egyetértésben, minden 
évben február 10-ig dolgoz
zák ki ci azolgdlati helyek 

,nunkaversenyének célkitűzé
seit. Mindenütt arra kell tö
rekedni, hogy a célkitűzések 
ne általánosak, hanem konk
rétak, mindenki számára ért
hetőek és mérhetőek legye
nek. S ami még ennél is fon
tosabb, a munkaversenyben a 
hálózati érdekeket kell szem 
elött tartani. 

Az elnökség az előterjesz
tést a vitában elhangzott ja
vaslatokkal együtt elfogadta. 
Ugyanakkor úgy határozott, 
hogy a szakszervezet és a 
Vasúti Főosztály szakemberei
nek bevonásával bizottságot 
hoz létre, melynek az. iesz a 
feladata, hogy az elkövetke
zendő évekre az igényekhez 
jobban igazodó, a vasút mun
káját hatékonyabban segítő 
versenycélkitüzéseket dolgoz
zon ki. 

Ez.után megvitatta és jóvá
hagyta az elnökség a szak
szervezet 1975. évi nemzetkö
zi munkájáról szóló jelentést, 
az 1976. évi elózetes tervja
vaslatot, továbbá a 1976. évi 
költségvetést. Ugyancsak elfo
gadta a központi vezetőség, az 
elnökség és a titkárság 1976. 
első félévi munkatervét. 

A társadalmi munkások 
többsége külsó feladatok el
végzés.ében vett részt. Vago-
nokat raktak ki Budapést- ---------------
Józsefváros állomáson, dol
goztak a balatonkenesei üdü
lő korszerűsítésénél, rézsüt 
tisztítottak Ferencváros és 
Kelenföld között, vágányt 
bontottak Duna part-teher-
pályaudvaron, másutt vonali 
műtárgyak festését végezték 
el, közreműködtek a rákos
palotai óvoda építésénél stb. 
Az elvégzett mun!,ák ellen
értékét túlnyomórészt gyer
mekintézmények fejlesztésére 
ájánlották fel. lgy például a 
VIII. kerületi tanács mi71Jegy 
50 OOO forintot kapott átutalá.s
képpen az igazgatóságtól. 

Az. értékelés azt is mutat
ja, hogy a vasútigazgatóság 
különböző osztályai között ne
mes versengés folyt a tekin
tetben, hogy a létszámhoz Vi
szonyítva milyen mértékben 
tudják a vállalásokat túltelje
sítenL 146 százalékos eredmé
nyével ebben a vonatkozás
ban első lett a munkaügyi és 
szociális e!ldtási osztály. A 
társadalmi munka értékét te
kintve a pénzü1111t oaztá.lt1 ve-

Harminchét véradó 
egy gyermek életéért 
Lapunk január 20. számában 

adtunk hírt arról, hogy a P� 
terfy Sándor utcai kórház fel• 
hívására a józsefvár01Si pft. 
főnökség, önkéntes véradót 
(hatan) azonnal a kórházba 
siettek, hogy vérükkel meg. 
mentsék egy szívműtét előti 
álló kisgyermek életét. 

Cikkünk megjelenése 9tán 
kaptuk meg a budapesti igaz. 
ga tóság Vöröskeresztes szerve
zete titkárának level,ét, amely.: 
ben arról tájékoztatott, hogy 
a felhívásra a jó2'-'lefvárosia• 
kon kívül a budapesti lgazga• 
tóságtól 7-en, a MA V Tiszt. 
képző Intézettől 21-en, 1121 
anyagvizsg,U6 fónökségtól pe
dig 3-an adtak vérL Tehát 37 

vasutas véradó gyMs segitsége 
mentette meg a Péterf11 Sán
d.01' utcai kórházban ápolt 
wermek életéi. .J 
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A vasatas-szakszenezet egyetért 
a közlekedés ötéves célkitűzéseivel 

Koszorus Ferenc főtitkár felszólalása a KPM aktíva értekezletén 

(FoltfÚ'tda az 1. oldalról) 

A miniszteri beszámoló sz.ólt 
a közlekedés anyagi lehetősé
geiről. A szak.szervezet látja, 
hogy anyagi forrásaink szigo
rú keretek közé szorítottak. 
A közlekedés esz]f.özigényes 
ágazat. I!:ppen ezért 'különösen 
fonto&, hogy a lcorlátozott 
aiivagt lehetöségeket úgy 
luuználjuk ki, hogy az egy
a ránt szolgálja az ágazat ter
rnel.ési, szállítási és fejlesztési, 
t>a,l.amint szociális, a dolgozók 
a.ii11agi helyzetével lcapcsola
tos felada,tok megoldását. 
Azt mondják könnyű annak 
a háziasszonynak jól gaz
dálkodni, akinek rolc pénz áll 
t-endelkezésére. lgy van ez a 
gazdasági életben is. Nekünk 
a megfelelő esz.közökkel kell 
ugy gazdálkodni, hogy min
denre megfelelő arányban jus
i;on. Ehhez fontos eszközünlc 
a vezetői irányítói munka 
színvanalának növelése. 

Megvan tehát, illetve meg 
lehet teremteni a gazdasági 
feltételét annak, hogyha mér
sékeltebben is, mlnt az előző 
tervidőszakban, de folyamato
can. fejlődjön a közlekedési 
dolgozók életszínvonala. Azt 
&em fel.ejtve, hogy azok a szép 
eredmények, amelyek a vas
Citná.1 a dolgozók jövedelmé-

nek növekedélében bekövet
keztek nem egy helyen jelen
tős túlmunkával függnek ösz
sze. l!:ppen ezért ha szeré
nyebb mértékben Is, de to
vább folytatódjék a vasút 
modernizálása, műszaki fej
lesztése, a nehéz fizikai mun
kák gépesítése, a munkakö
rülmények javítása, szociális 
létesítmények építése. 

A tervfeladatok teljesítésé
ben továbbra is a legnagyobb 
emelő lesz a S?.Ocialista mun
kaverseny. Mi azt kértük és 
kérjük a szakszervezeti funk
cionáriusoktól, és arra törek
szünk, hogy a pártsrervezetek
kel, gazdasági vezetőkkel szo
rosan együttműködve gcm
doskodjunk a feltételek bizto
s!tásáról, m!nden eszközzel 
segítsük munkatársaink ver
senyvállalásainak teljesité
sét. 

A Vasúti Főosztállyal közö
sen kiadtuk a munkaverseny 
továbbfejlesztésének irányel
veit, kialakítás alatt vannak 
az ösztönzés hatékonyabb for
mái, módszereL Kiemelt he
lyet kap ezekben a hatékony
ság növelése, a jobb' gazdál
kodásra törekvés. Aláhúztuk, 
hogy a célkitűzések mögött 
reális feltételek és elvárások 
legyenek. Arra törekszünk, 

hogy az erkölcsi és anyagi 
elismerés mindenkor álljon 
arányban a teljesíményekkel. 

Mi . szakszervezeti funkcio
náriusok arra törekszünk, 
hogy a népgazdaság fejlődé
se mellett, és azzal együtt, az 
emberi víszcmyok is egyre 
sokszinúbbé, tartalmasabbá 
váljanak. Arra törekszünk, 
hogy szakszervezetünk vala
mennyi tagjának gondolkodá
sa, magatartása közelebb ke
rüljön az.okhoz a célokhoz, 
amelyeket pártunk XI. kong
resszusa, a szakszervezetek és a 
vasutas-szakszervezet kong
resszusa elénk kitűzött. 

Tudjuk, munkánk eredmé
nye mindig tagjaink tettei
� magatartásában, gondol
kodásában tükröződik. A 
fejlődés, az emberi viszonyok 
fejlesztésében egyre többet kí
ván. Következetes segítői aka
runk lenni működési terüle
tünk valamennyi vezetőjének, 
aktivistájának. 

Azt kérjük a közlekedési 
tárca vezetóitól, dolgozóitól, 
legyenek segitöink, támoga
tóink pártunk szakszervezeti 
politilcájának gyakorlati vég
rehajtásában. Mert csak így 
lesz valamennyiünk munkája 
eredményes - fejezte be hoz
zászólását Koszorus Ferenc 
főtitkár. 

A díjazott pályamunkák' 
jó felkészültségröl tanúskodnak 

Ertékelték az egyetemi és főiskolai hallgatók részére meghirdetett pályázatot 

Változatos programmal zárták az évet 
Felújítják a dunakeszi járműjav1tó művelődési központját 

A dunakeszi jármlljavító 
József Attila Művelődési köz
po.rtjában 1975 utolsó két hó• 
napjában ls gazdag kulturális 
program várta az érdeklődő
ket. Novemberben a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
58. évfordulója tiszteletére 
több politikai és kulturális 
músort rendeztek. 

Az ünnepségsorozat első 
eredménye volt a szibériai 
Omszk megyéből érkezett 
képzőművészeti kiállításanyag, 
amely 85 képből és hat szo
borból állt. A művelődési köz
pont négy termét betöltő tár
latot dr. Pozsgai Imre kultu
rális miniszterhelyettes nyi
totta meg. A kiállítást tíz nap 
alatt több mint ötezer látoga
tó tekintette meg. Nagy kö
zönségsikert aratott a „Szov
jet repülés múltja, jelene és 
jövóje" című kiállítás is, ame
lyen érdekes képekkel, köny
vekkel és repülőmodellekkel 
ismerkedhettek a látogatók. 
A rendezők a i'iiállítás érde
kességét a szovJet űrrepülés
ről szóló dokumentumfilmek 
vetítésével növelték. 

A hagyományos programok 
közé tartozik a gyermekek 
szórakoztatása. December ele

Nagy sikere volt a szovjet képzőművészek alkotásaiból 
bemutatoU tárlatnak 

Decemberben a Beroendi zárta kapuit. Működése előre
együttes lépett fel. 

A politikai könyvnapok al
kalmából író-olvasó találkozót 
szerveztek. Az Intézmény 
vendége volt Földes Mihály 
fró és Papp Gábor külpoliti
kus is. 

Az idén ötven esztendős ju
bileumát ünneplő művelődési 
központ, december végén be-

láthatóan fél évig szünetel, 
mert több millió forintos be
ruházással sor kerül az épü
let teljes rekonstrukciójára. 
Utána az eddiginél lényegesen 
jobb körülmények között, 
megújulva állhat ismét a köz
művelődés szolgálatába. 

Szónyi Lajos 

jén, télapó ajándékműsor ke- .------------------------,,-
retében, ,,Mókazsák" címmel, 
Levente Péter, a közismert 
Móka Miki és színháza, nagy 
sikerű előadást tartott az óvo
dásoknak és iskolásoknak. Az 
irodalmat kedvelő fiatalok -
több mint háromszázan -
részt vettek Keres Emil szín
művész előadóestjén, amit 
,.Versek, könyvek között" 
címmel tartott. 

A művelődési központ vál
tozatos programjai között, di
vatbemutató is szerepelt. No
vemberben az Országos Ifjú
sági Divat Tanács és a Divat
intézet közös rendezésében 
több mint száz női és, férfi 
ruhát mutattak be. Ezt még 
azon a napon az Apostol
együttes koncertje követte. 

Mérlegen a kollektív szerződés 
A szentesi ép!fési főnökségnél öt év alatt sokat javult 

a dolgozók élet• és munkakörülménye 

A szentesi építési fónöksé• 
gen a közelmúltban értékel· 
ték az elmúlt öt évre köt.ött 
kollektív szerződés hatását, 
eredményét a legjelentősebb 
intézkedések tükrében. A kol
lektív szerződés évenkénti 
megvitatása az üzemi demok
rácia egylk hatékony fóruma 
lett. A dolgozók észrevéte
leikkel segítették a főnökség 
vezetőinek a munkáját. Kedve
ző tapas2'talat az is, hogy egy-

t'e kevesebb a kollektív szer• 
,zódés rendelkezéseinek a bí
rálata, a figyelem főleg az 
ebben foglaltak gyakorlatban 
történő alkalmazására irá
nyul. 

Dolgozóink különösen nagi,
ra értékelik 11 jogcíme s juta
lomszabadságot. ltrthetó, hi
szen öt év alatt 78 százalék
kal nótt a juta!omszabaaság
ban részesi.tltek száma. 

A korszerűbb bérgazdálko
dás érdekében egy állomány-_________________________ __, csoporton vagy munkakörön 

Háromszoros kiváló' 

a Vasúti Főosztály munkásórszakasza 

(Balázs) 

belül a vezetők többször vé
geztek rétegvizsgálatot. A 
bér- és jövedelempolitikai 
irányelvek alapján 1975-ben -
a meghatárorott bérszintnö
vekedésen belül - nagyobb 
órabéremelést hajtottak vég
re. A bérszínvon;unövekedés a 
munkásállomány-csoportban és 
a termelést Irányító műsza
kiaknál volt a legnagyobb. 

Az 58. §. a szocialista mun
kaversennyel kapcsolatos sza
bályokat rögzíti. l!:rdemes 
megemlíteni. hogy a brigád
címekkel járó jutalmak füz
szege meghaladta a 200 ezer 
forintot, ebból 165 ezret a fó
nökség biztosított. 

A kollektív szerződés füg
geléke rögzíti a munkás,;,-...ál• 
lások folyama� fejlesztését, 
korszerűsítését. Munkásszállá
saink és lakókocsijaink egy 
részének kulturális színvona• 
la sajnos, nem éri el a kí
vánt mértéket. A laktanyák 
hetven százaléka már közmű• 
vesített. A szegedi és a hód· 
mezővásárhelyl szállásokat 
központi fűtéssel és korszerű 
berendezé<;ekkel Já.tták el. A 
munkásszállások és laktanyák 
,zociális ellátására évről év
re többet költöttek. 1973-ban 

259, taval11 pedig már 500 ezer 
forint volt a beszerzési keret. 

A szociálpolitikai kedvezmé
nvek körében a főnökség ki• 
emelten kezeli a dolgozók l•
kásépítésének segítését. öt 
év alatt harmincan több mint 
1 millió hétszázezer forínt 
kölcsönt kaptak. 
. A szociálpolitika fontos ré
szét képezi a munkásszállítás 
korszerűsítése Is. Az elmúlt 
évben saját és bérelt autóbu
szok igénybevételére egy
millió négyszárezer forintot 
költöttek. Ezáltal lényegese11 
javult a dolgozók lakóhelyről 
munkahelyre történő szállítá
sa 

A szentesi építési főnöksé
gen az elmúlt öt esztendőben 
a kollektív szerzödés előírásai• 
nalc végrehajtása nyomán ja• 
vult a dolgozók élet- és mun
kakörülménye. Az 1976-80-ra 
szóló kollektív szerződésben -
az eddigi tapasztalatok alap. 
ján - rögzítik majd a jogok
kal egyenértékű kötelességeket 
is. 

(Foiras) 
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Munkaidő-csökkentés 
növel�vő létszámgondok 

Hogyan ala/.-ult a mun/.-a�röhelyzet 

a szegedi igazgatóság forgalmi szolgálatánál 

A szegedi igazgat.óság mun
Jl;:aerőgondjairól 1974-ben már 
adtunk tájékoztatást a lap ha
l>ábjain. Azóta, 1975 jtµiuár 
1-tól a vasutasok minden ré
tegére kiterjedő munkaido
csökkentés követikczott be. 
Úgy gondol01111, közérdeklődés
re számíthat a kérdés : a 

mtÜt évben hogyan alakult a 
munkaerőhelyzet a szegedi 
igazgatóság területén, első
sorban a fa,rgalmi végrehajtó 
azakszolgálatnál? 
_ Sz.eged térségében, főleg az 
iparilag még fejletlen telepü
lések körzetében, Kelebia, Lö
kösháza, Mezőhegyes, Véstiö, 
Orosháza állomások környé-

kén, a hiányzó munkaerő- csirendezói, tartalékosi lét
utánpótlás fokozására még számh.iányok megoldásara : 
nagy lehetőségek vannak. Eze- Kecskemét, Nagykőrös, Sze

ken a középállomásokon erő- ged, Kiskunhalas és Békés

teljes létszám.feltöltés indulha- csaba állomásokon a szük.s.fi-
gcs létszámok és a tén�-leges 

tott meg a váltókei;eolói, a létszámok közötti bérek (és 
forgalmi szolgálattevői és a ne a bázishoz viszonyított 
vonatkísérői létszámhiányok tényleges létS?..ámok közötti 
pótlására. A felsorolt munka- bérek) közti különbséget ne 

köröl,ben igen kedvező hatás- vonják el ezekről az ál!omá
ként jelentlrnzett az a köz- solcról a központi alapba, ha

ponti intézkedés, hogy a kö- nem a budapesti áUomásole

zépiskolákból kikerült fiata- hoz hasonlóan „emelt forgal

lok a l\1AV s�egedi Oktatási mi ;utalékként" osszák ki a 
fenti munkakörökben. Semmi

Főnökség tanfolyamaira azon- képpen sem jó dolog az, 
nal berendelhetók és ered- hogy a munkaidőcsökkentés 
ményes, gyors kiképzés után önerőből történő megtaka.rí
hamar munkába állíthatók. lása miatt nem azokna:, a ju-

Csökkentek a bázislétszámok 
talmazására kerül sor. akik a 
szükséges létszámhiányok fel
töltésének elmaradása miatt 

Az oktatási főnökség segéd
tiszti tanfolyamain 1975 kö
zepén 70 nő és 40 férfi hall
gató tett sikeres szakvizsgát és  
sreptemberben további 83 fér
fi és 25 nő tanfolyamszerű 
kiképzése indult meg. 

Sajnos a kedvező területi 
adottságok ellenére sem si
került a kocsirendezői és az 
utazószemélyzet körében ha-
sonló eredményeket elérni. 
Mindkét munkakörnél csök-
kentek a bázislétszámok és 

Állomások 

11. csop, álls. 
lll. csop. álls. 
tv. csop. álls. 

összesen: 

Szüksé- Hiány 
ges 

létszám 

2163 
935 
885 

3983 

317 
105 

86 

508 

Bizonyára feltúnó, hogy a 
ter-vezett munkaidőalap pót
l�a során mindössze a 6369 
állomási átlagos állományi 
létszámhoz központi támoga
tásra csupán 116 vonatkísérőt 
és 225 forgalmi nem utazó 
forduló szolgálatos létszám 
pótlását ter-veztük. Ugyanak• 
kor augusztusi felméréseink
ben a legfontosabb munkakö
roket alkotó 3983 létszám
igényhez már 508 .hiányt tar
tottunk számon. miközben ar
ról beszéltünk, hogy a váltó
kezelői és forgalmi szolgálat-

a szükségletet a meglevő lét
szám még túlórában történő 
foglalkoztatása sem elégítheti 
ki. 

A múlt év augusztusi fel
mérések srerint a munkaidő
csökkentés végrehajtása a ki
emelt munkakörökben - for
galmi szolgálattevő, kocsiren
dező, vállókerelő, raktárnok, 
utazószemélyzet, állomási és 
vonali tartalékosok - szüksé
ges állomási létszámhelyzet 
a következőképpen alakult: 

csökkentett létszámmal is 
mennyiségi és minőségi mun
kát végeznek. 
' A legaggasztóbb a létszám
hiány a vonatkíséróknél. 1970-
ben még 1550 íő volt. Ha ezt 
100 százaléknak tekintjük, 
1975 I. félévére 86,58 száza
lékra csökkent a létszám. 
Ugyanakkor a vonatkilométer 
teljesítmény 3,51 százalékkal 
növekedett. 

A létszámhiány · pótlására 
célkitűzéseket adtunk ki kül
szolgálati fónökségeknek, 

Hiány 
kikép

zés 
alatt 

azonban a csökkenő tenden
pótL Túlórák száma ciát csak mérsékelni lehetett, át- bázis tény. de nem megállítani. 

30 
11 
50 

91 

csop. A csökkenő létszám ellené-

1 
5 
3 

9 

22 678 
7 71'7 

680 

31 076 

30 423 
10 609 
7 338 

re a kifizetett tl,Ílóra aránya 
az első félévben a bázishoz 
képest 118,5 százalékra emel
kedett. Mint a vasutas-szak
srer-vei,,et szegedi területi bi-

tevói létszám feltöltésében ér
tünk el sikereket. 

48 370 zottsága a témakörrel foglal
kozó jelentésében megállapí
totta : ,,Annak ellenére, hogy 
az utazószemélyzet szolgálati 
órája 225 óráról 217 órára 
csökkent, s a túlórák száma 
a munkaidö-csöl,kenés elle
nére sem emelkedett, a 
helyzet nem javult, mert a 
tehervonatos utazószemély
zet szogálati és távolléti órá
ja a.z átlagon belül emelke
dett. Valójában az történt, 
hogy ember hiányában nincs 
kinek kifizetni a túlórát, s 

így a túlóra megtakarítás nem 
szervezett intézkedés, hanem 

nagyrészben kényszerintézke
dések eredménye. A vonatok-

Ez egyáltalán nem tévedés. 
Itt azonban meg kell említe
ni azt a körülményt, hogy a 
forgalmi és kereskedelmi szak
szolgálat végrehajtó kategó
riáiban a munkaerő-utánpót
lás biztosítá&a már a megelő
ző években is nagy problémá
kat vetett fel. Munkerógond
jainkkal kapcsolatos előző 
cikk is azért íródott, mert sok 
helyen akkor is a dolgozók 
túlmunkájának igénybevételé
vel lehetett megoldani a fel
adatokat. 

Önerőből már nem lehet 
hoz szükséges létszámot ve
zényelni nem tud;ák és ez 
mind a tolatásoknál, mind a 
vonatok továbbításánál igen 
sol. nehézséget okoz." a létszámot pótolni 

Az is ismert, hogy a for
galmi utasításokban és a kü

lönféle végrehajtási utasí.tások
ban már a normázott idők 
rendelkezésre állnak. Ez azt 
jelenti, hogy a munkaidő 
csökkentéséhez a normázott 
és szükséges létszámot kel
lett volna figyelembe venni, 
nem pedig a tényleges és 
elégtelen létszámot. A munka
időcsökkentéshez szükséges 
munkaidőa.lapokat azonban, a 
bázislétszámokhoz és nem a 
szükséges létszámokhoz ké· 
pest állapították meg munka
ügyi szerveink, a vezérigazga
tóság által kiadott 113 353/1974. 
MÜSZ. B. sz. utasítása alap
ján. 

A bázlslétszámhoz történt 
munkaidő-csökkentéssel kap
csolatos munkaidőalap pót
lásának számbavétele, tehát 
a meglevő létszámmal és nem 
a már akkor is hiányzó lét-

számok s;zá.mbavételével ké
szült. lgy végeredményben 
:n,em a ténylegesen szüksé
ges létszámokat vette figye
lembe a pótlásoknál. 

Eren túlmenően a forgal
mi osztály már a ter-vezés stá
diumában is felhívta a mun
kaügyi szervek figyelmét, 
hogy a forduló szolgálatosok
nál - önerőből nem lehetséges a 

pótlás, sem a nem utazók kö
rében, sem a munkások fa,r
duló szolgálatában. 

Valójában, augusztusi fel
méréseink szerint, tényleges 
létszámhiányunk a felvételi 
pótlások ellenére is 508 fő, 
amelyből 100-at pótoltunk, 
részben ltiképzés alatti, rész
ben átcsoportosítás alatt álló 
dolgozókból. 

Külön problémát jelent a 
kocsirendezói munkakörök fel
töltése és az utazószemélyzet 
állandó csökkenése. 

Legaggasztóbb a létszámhiány 
a vonatkísérőknél 

A budapesti állomások 80 
fős kisegítését 1975 ;1íliusában 
105-re emelte fel a vezérigaz
gatóság. Emellett a bázisidő
szakhoz képest Kecskemét, 
Kecskemét-alsó, 19, Szeged és 
Klskundoroczsma 12 kocsiren
dezői kirendeléséhez járult 
Békéscsaba 6, és Nagykőrös 5 
fős kocslrendezóvel történő 
kisegítése is. Mint látható, el
sősorban a Budape6thez kö
zeleső szolgálati helyeink t.ér
ségében - Nagykőrös, Kecs• 
� - má: most is prob-

lémáink vannak a létszám 
pótlásával. Várhatóan a buda
pesti pályaudvarokra beveze
tett és szerintünk is helyeselt 
„kiemelt forgalmi ;utalék" két 
irányú hatásként fog lecsa
pódni saját létszámunknál: 

- budap�sti közelség miatt 
az említett körzeteinkblll meg
indult az elvándorlás; 

kirendelt dolgozóink 
többségét áthelyezési kérelem
re fogja készwtni. 

úgy véljük, hogy a jelenleg 
területünkön is fennálló ko-

Hatékonyabb 
intézkedéseket 

A szakszervezet megállapí
tása helytál�ó. Valóban haté
kony intézkedések szüksé!le
sek a vonatkísérő utánpótlás 
megoldására. 

A munkaügyi apparátusok 
közreműködésével forgalmi 
osztályunk a frekventált mun
kakörök létszám.feltöltésére 
továbbra is segíti a külszol
gálati főnökségeket. Rendel
kezést adtunk ki arra, hogy 
az utazószemélyzet nyugdíjba 
vonuló tagjait meggyőzéssel, 
két-három év továbbszolgálat
ra bírjuk, illetve fontos mun
kakörökbe - vonatfelvevó, vo
natátadó, segédvezényló 
mint nyugdíjast foglalkoztas
sunk. Ehhez arra lenne szük
ség, hogy az 1260 órás fog
laLkoztatá& engedélyezését ha
tározatilag megkönnyítsék. 

Az oktatási főnökséggel kar
öltve a kiképzési idő meg
rövidítésére és a tanuló ál
lományban levők szakvizsga 
utáni gyors munkába állításá
ra törekszünk. Növeljük azok
nak a munkaköröknek a szá
mát, ahová női munkaerő
utánpótlást tudunk biztosí
tani. Szolgálati főnökségeinket 
pedig arra ösztönözzük, hogy 
a kiszolgálási normák gon-
dos tanulmányozása útján, 
a munkakörök összevonásá
val, a munkaidők jobb kihasz
nálásával törekedjenek a 
munkaerógazdálkodást meg
javítani. 

. Dr. Snsla János, 
a forgalmi osztály vezetője 

NAPIRENDEN 

a társadalon1biztosítás időszerű ké1·dései 
Nagyaktíva-érlelwzlet a vasutasok szakszerrezelében 

A vasutas-szakszer-vezet 
központjába látogatott január 
21-én dr. Bartos István, a 
SZOT társadalombiztosítási 
főigazgatóság vezetője és be
szélgetést folytatott szakszer
vezetünk vezetőivel. 

A megbeszélésen részt vett 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet fötitkára, Mol
nár György titkár és dr. Ho
rányi Lászlóné, a SZOT szer• 
vezési és igazgatási főosz1á
lyának vezetője. 

A vendégeket dr. Bordi Ist

ván tájékoztatta a vasutas
szakszervezet társadalombizto
sítási munkájáról és a VSZTO 
eredményeiről. Ezt követően 
dr. Bartos István mondott vé
leményt erről a tevékenység
ről. Hangsúlyozta többek kö
zött a jó agitációs- és propa
ganda munkát, továbbá elis
meréssel szólt az új társada
lombiztosítási törvény végre
hajtásának megszervezéséről, 
az oktatás, a tájékoztatás ér
dekében kifejtett erőfeszítések
ről. 

A jövó tennivalóiról szólva 
elmondotta, hogy fejleszteni 
kell az ügy,iteli- és mozgalmi 
munka egységét, valamint a 
szakszervezet jog- és hatás
körének alkalmazását a tár
sadalombiztosítási feladatok 
végrehajtásában. Befejezésül 
téjékoztatta szakszer-vezetünk 
vezetőit areól, hogy a SZOT 
társadalombiztosítási főigaz
gatósága elfogadta a munka
körülmények javítása, továbbá 
az ügyviteli munka minőségi 

Orvosi szemmel 

Dr. Bartos István tájékoztatóját tartja. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

fejlesztése (adatfeldolgozc'is 
gépesítése) érdekében előter
jesztett javaslatainkat. 

A találkozó délután nagy
aktíva-értekezlettel folytató
dott, amelyen megjelentek a 
központi vezetőség társada
lombiztosítási szakbizottságá
nak tagjai, a területi társa
dalombiztosítási bizottság el
nökei, a nyugdíjhivatal, a 
vasútegészségügy és a Vasúti 
Főosztály szociálpolitikai osz
tályának képviselői. 

Az értekezleten dr. Bartos 
István a társadalombiztosítás 
időszel'ú kérdéseiről adott tá
;ékoztatást. Részletesen fog
lalkozott többek között - a 

SZOT XXIII. kongresszusa 
határozatainak tükrében - a 
társadalombiztosítási bizottsá
gok, tanácsok, szak- é� albi
zottságok hatáskörével is. Rá
mutatott továbbá arra, hogy 
a rehabilitáció területén nem 
használjuk ki a lehetőségeket. 

A Szovjetunióban például a 
harmadik csoportosok mun
kába történő visszavezetésé
nek az aránya 95, Csehszlová
kiában 75, Magyarországon 
pedig csak 15 százalékos. 

A tájékoztató után dr. Bar
tos István válaszolt a hozzá
szólók kérdéseire. 

K. S. 

az indokolatlanul magas táppénz százalékról 
Az utóbbi Időben egyre 

több szó esik az indokolatla
nul magas táppénzszázalék
ról és ennek okairól. Meg kell 
állapítani, hogy a táppénzes 
állományban levő dolgozók 
száma mind országos viszony
latban, mind a MAV-nál nö
vekszik. Míg 1970-ben az or
szágos táppénzes átlag 5,4, a 
MAV-nál 6,6 százalék volt, 
1974-ben ezek a számok 5.8 
és 6,6, 1975 első felében 6,4, 
illetve 6,7 százalékot értek el. 

Köztudott, hogy a betegek 
száma az egyes népgazdasági 
ágakban természetszerűen kü
lönböző. Magasabb például a 
bányászatban, mint a művé
szeti dolgozók között. 

üzemorvosok között - nem 
beszélve az általános egész
ségügyi szolgálat orvosairól -
nincs kapcsolat és a MAV
üzemorvosolc sem tartják be 

a Vasútegészségügyi Igazgató
ság 1972-es rendeletét. Ez a 
rendelet előírja, hogy az ide
gen szolgálati főnökségen dol
gozók táppénzállományba vé
tele esetén, ezt a tényt a 
szolgálati főnökség szerint il
letékes üzemorvossal azonnal 
kell közölni. 

Hogy a téppenzes állomány
ba vétel megítélésénél mennyi 
függ az or-vos szakértelmétől, 
emberismeretétól és lelkiis
meretes munkájától, ezt meg
győzően mutatják a �asutasok 
Szakszervezete Társadalom• 
biztosítási Osztálya Egészség
ügyi Alosztálya által végzel t 
orvosi komplexvizsgálatok. 
Ezek az egyik üzemnél k,i
mutatták, hogy amikor a sok 

\ 

éve ott dolgozó és pácienseit 
;ól ismerő üzemorvos betegség 
miatt több hónapig távol 
volt, az üzemben a táppénz
százalék majdnem a duplájára 
e melkedett, majd az orvos 
visszatérte után az eredeti 
szintre csökkent. 

Rendkívül sok függ a helyi 
gazdasági vezetőktől, párt- és 
stakszervezeti szervektől, va
lamint a szocialista brigádok
tól is. A munkahelyeken 
olyan légkört kell kialakítsa
nak, ahol a dolgozóközösség 
elítéli a lógósokat; a fusizó
kat, akik visszaélve rendsze
rünk, az emberről történó 
gondoskodás alapelvével, má
sok rovására úgy igyekeznek 
előnyökhöz jutni, hogy táp
pénzes állományba vetetik 
magukat. 

Dr. Szlza Mario 
ellenőrző főorvos 

A vasút, a munka jellegé
nél fogva e tekintetben is kü
lönleges helyzetben van. Az 
éjjel-nappali üzemelés, a fo
kozott felelősség, a gyakran 
mostoha időjárási viszonyok 
között végzett nehéz munka, 
hatással van a táppénzes ál- ...-----,------------------------

lományra. 
Ezenkívül a nagyfokú mun

kaerőhiány is közrejátszik. 
Gyakran olyan személyeket is 
felvesznek, akiknek az egészsé
gi állapota eleve nem felel 
meg a követelményeknek, és 
akiknek a felvételét az ér
vényben levő egészségügyi 
szabályzat is tiltja. Hozzá jön. 
hogy a felvételnél a dolgozók 
gyakran elhallgatják meglevő 
betegségeiket. Néhány hét 
múlva azután hosszabb táp
pénzállományba vetetik ma
gukat, anélkül, hogy ez szank
ciókat vonna maga után. Sót. 
előfordult olyan eset is, hogy 
a helyi szakszervezeti szer-vek 
kifogásolják az üzemorvos, il
letve a TEK túlzott szigorát 
és „elfogultságát", mert a ren
deleteknek megfelelően, for
galmi szolgálatra nem enge
délyezték az arra alkalmatlan 
felvételét. 

A táppénzes állományban 
levő dolgozók betegsége va
lódiságának ellenőrzését nehe
zíti az is, hogy a szabályokat 
kijátszani szándékozó szemé
lyek gyakran váltogatják az 
orvost. akihez betegállomány
b�étel végett fordulnak. 
Megtörténik, hogy a lakhely 
szerinti körzeti orvos, a szol
gálati főnökség szerinti üzem
or-vos, vagy távoli lakhely 
esetén, valamelyik közbeeső 
vasúti csomópont üzemorvosa 
írja ki őket betegállományba. 
Ez azért lehetséges, mert gya
korlatilag az egyes vasúti 

Pályázat 
a MÁV Nevelőotthonok/Ja történő lelvételelue 

A MAV Hivatalos Lap 1976. évi 3. számában pályázat 
jelent meg a vasutas dolgozók, MAV-nyugdijasok és ezeknek 
ellátását élvező özvegyei, óvodás, általános- és középiskolás 
gyermelceinek a MAV Nevelőotthanokba történő felvételére az 
1976-77. tanévre. 

Nevelőotthoni lehetőségek : 
1. Kőszeg: óvodás 4-6 éves korú fiú-lány és általános 

Iskolás 1-VIII. osztályos fiúk részére. 
2. Bodrogolaszi: általános iskolás fiúk részére. 
3. Répces,entgyörgy: általános iskolás V-VIII. osztá-

lyos fiúk részére. .,. 
4. Kaposvár: óvodás 4-6 éves korú fiú-leány és áltaJános 

iskolás 1-VIII. osztályos leányolc részére. 
5. Békéscsaba: középiskolás leányok rész.ére. 
6. Szeged: középiskolás leányok és fiúk részére. 
A felvételhez szükséges Pályázati kérelem elnevezésd 

nyomtatványt a MA V Nevelőotthonoktól és a vasútigazgató
ságok munkaügy! és szociális ellátási osztályaitól lehet igé
nyeln.i személyesen vagy levélben. 

A szabályosan kitöltött Pályázati kérelmet 1976. máju& 1• 
i.g annak a nevelóotthonnak kell megküldeni, ahová a gyer
meg felvételét kérik. 

Kérjük a szakszervezeti tisi;\ségviselőket, hogy ha Jelenle
gi és volt munkatársaik, illetve azok özvegyeinél, a családi 
körülmények - a gyermek, vagy gyermekek szempontjából és 
érdekében - indokolják (távoli iskolába járás, nehéz anyagi 
helyzet, a szülök munkaidő-beosztása, beteges szülő, stb.) -
tájékoztassák a szülőket (gyámszülőket) e lehetőség igénybe
vételéről. 

A szakszervezeti bizottságok a Pályázati kérelem „szb 
záradékát" környezettanulmány alapján gondosaJll -, szükség 
srerint külön lapon leírva - végezzék el, mert csak a gondo
san elkészített körülményeket érzékeltető anyag alapján katt 
képet a nevelőotthon a család helyzetéről,. a gyermek csalá• 
di körülményeiről. 
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A f őraktárnok búcsúja 
A vasutasok osaknem 

másfél százezres táborában 
nem ritka dolog az, hogy 
valaki leteszi a tollat, ka. 
lapácsot, jelzőzászlót, mert 
elérkezett a megérdemelt 
pihenés ideje. Kerekes Jó
zsef, a Nyugati pályaudvar 
főraktárnoka esetében 
azonban ez is rendhagyó. 
Nem elsősorban azért, amit 
tett, hanem azért, ahogyan 
tette. 

Az előzmények, szárma
zása, politikai tájékozott
sága, bátor helytállása, 
kapcsolatai, embersége, se-

. gítőkés2Sége, állásfoglalá-
sa „rázós" ügyekben, mind
mind magasabb pozícióba 
tették és tehették volna al
kalmassá; de ezt a sok-sok 
lendítókereket, egyetlen 
nagy erő, szerénysége fog
ta, fékezte. Raktárnok ma
radt, és a legutolsó napig 
vátlalta az éjjel-nappali 
szolgálatot egy huzatos rak
tárhelyiségben. 

A következő kis megem
lékezés is csak azért íródott 
meg, mert a brigád, ame. 
lyet annak idején ő szerve
zett, s amelynek tagjaként 
hosszú éveken át. dolgozott, 
felkérte egy életrajz meg
írására. 

Jóska bácsi levele így 
kezdódik: 

.,Kedves Aranka! A bri
gád levelét megkaptam. 
Erőt ad a megváltozott éle
tem elviseléséhez. Köszö
nöm Magának és a bri
gádnak. Nem vagyok a 
reklám, még 1cevésbé az 
önreklám embere, de ha a 
brigád. !gy kívánja,- hát /.e-
gyen . • .  

S a bevezető sorok után 
következett a részletes ön
életrajz, melyből kitűnik, 
hogy Kerekes József gaz
dasági cselédből 1942-ben 
vált vasutassá. 

Budapest-Ferencvá
rosban kezdte, mint salak. 
hányó, majd a Nyugati pá
lyaudvarra helyezték rak-

tári munkásnak. A felsza
badulás után a Nyugatiban 
kapott megbízást a vasuta
sok szervezésére. Az állo
más legelső párttagjai és 
szervezői közé tartozott. 
�ésőb� �gja lett a párt
b1zottsagnak. Először mint 
szervező titkár, majd mint 
káderes dolgozott a veze
tőségben. Nehéz napok vol
tak azok, mert a pártmun
ka és a szakmai feladatok 
mellett J;iiányos iskolai ta
nulmányait is pótolni kel
lett. 

Az ellenforradalmi efle
mények újabb megpróbál. 
tatást jelentettek számára. 
Pontosan emlékszik arra 
Hogy 30 nap alatt 81 tagot 
szervezett be az MSZMP
be. 

"Nagyon. hiányzik Cl 
vasút, jóllehet még csal,. 
néhány hét választ el a 
munkától , és a brigád.élet 
szépségétől, az összeforrt 
barátságtól. A kőzségben 
20 éve tanácstag vagyok é; 
családomban igyekszem le
vezetni a fel-fel buzgó 
energiát. Talán sikerül . • .  ? 

fgy fejeződik be a levél, 
amit Jóska bácsi írt a bri
gádtagok felkérésére. Akik 
ismertük, még ennél Is 
többet tudunk róla : em
ber volt ő a javából, min
dig megértő, segitőkés2 
vasutas. 

- ger,rely -

Ünnepségek, találkozók 
a nyugdíjasok tiszteletére 

A:z. elmúlt év végén több 
gzolgálati helyen és csomópon
ton tartottak bell6óséges han
gulatú nyugdíjastalálkozót és 
búcsúztatót. Ezekről az ünnep
ségekről tudósítóink levelei 
�Japján készítettünk összeál
lítást. 

Budapest-Ferencváros állo
más művelódési házában jól 
.s.zervezett, kultúrmúsorral él!I 
disznótoros vacsorával egy
bekötve tartottak nyugdíjasbú
csúztatót. A nyugalomba vonu
lók sok éves munkáját Bíró 
Lajos szb-ti tkár és Berendi 
Tibor állomásfőnök köszön
te meg. A nyugdíjaAokat Tóth 
János, a budape&ii igazgatóság 
vezetője táviratban üdvözölte. 

Uglyai Sándor tudósítónk 
levelében a miskolci igazgató
ságon rendezett hagyományos 
nyugdíjastalálkozóról számolt 
be. A házigazda a szakszerve
zeti bizottság, a nő- és KISZ
bizottság, valamint a Vöröske
reszt szervezet vO!t. A hatvan 
nyugdíjas és a megh!vott dol
gozók baráti találkozójának 
ha!lgulatát fokozta Csorba Ilo
na, a Miskolci Nemzeti Szín• 
hál művésznőiének fellépése, 
aki magyarnótákat énekelt. 

De.brecenben a Vásártér-ál• 
lomás Petőfi szocialista brigád
ja búcsúztatta a 33 évi szolgá
lat után nyugdíjba vonuló 
munkatársát, Hernyák Gábor 
tolatásvezetőt. 

Záhonyban a körzet nyugdí
jasai az év végi taggyűlésük
kel egybekötve tartották a ha
gyományos öregek napját. 
amelyen száz nyugdíjas vett 
részt. A beszámolók után a 
programban vidám vetélkedő 
is szerepelt .  

Vámosgyörk állomáson 40 
éves vasúti szolgálat után bú
osúztatták munkatársaik nyu
galomba vonulásuk alkalm:iból 
Acs József raktárnokot és 
Rozinai Oszkár számviteli ve
zérigazgatót. A két kiváló dol
gozó ebből az alkalomból 
ajándékot kapott. 

Ugyancsak az elmúlt év 
végén búcsúztatták bensőséges 
ünnep.ség keretében Kaposvár 
állomás társadalmi és gazda
sági szervezetei 44 nyugdíjba 
vonuló munkatársukat. Az ün
nep,ségen a helyi MA V leány
nevelő intézet növendé�i kul
túrmúsorral szerepeltek. 

Debrecen csomóponton az 
!ilZb helyi nyugdijasosoportja 
a járműjavító kultúrtermében 
tartott baráti találkozót, ame
lyen meghívott vendégek is 
részt vettek. A találkozó részt
vevőit a miskolci vasutasok 
szakszerveztének nyugdíjas 
csoportja dísztáviratban kö
szöntötte. A Ságvári Endre ál
talános iskola úttörői és az ok
tatási főnökség színjátszói ér
dekes műsorral tették színvo
nalasabbá az összejövetelt. 

- Családias ünnepséget ren
de�tek . Sárospatakon, az állo
mas társadalmi és gazdasági 
vezetői a. terület nyugdíjasai 
részére - írja le\•elében Len
gyel Gyula. A találkozó részt
vevőit, mintegy száz nyugdí
jast Kalmár Lajos, a szakszer
vezeti bizottság titkára kö
szöntötte. Az ünnepségen jelen 
volt a kilencvenéves id. Sóstói 
Lajos, nyugalmazott állomás
vezető és fia, az ugyancsak 
nyugdíjas ifj. Sóstói Lajos, 
volt szertárvezető. A szakszer
vezeti munkában aktívan tevé
kenykedő nyugdíjasok köziil 
többen 2-300 forint jutalmat 
kaptak. 

Főldi József Szolnokról ar
ról tudósít, hogy az állomás 
üzemi étkezdéjében rendezték 
az 1975-ben nyugdíjba vonult 
vonatkísérők - V. Nagy Fe
renc, Szerencsés Sándor, Sze
keres Sándor, Magyar József, 
Magyar Bertalan, Szirányi 
György és Varga István - bú
csúztatását. A vacsorával egy
bekötött ünnepség rendezésé
ben részt vett a vonatkísérők 
Aprills 4. szocialista brigádja 
is. 

MAGYAR VAS UTA S  
s 

Jubileumi munkaülés 

Harminc éve szervezetten dolgozik 

a vasutas eszperantó szakosztály 

BRIGÁDVEZETŐK 

TANÁCSKOZÁSA 
A debreceni építési flnwk-

ségen januárban ünnepélyes 
brigádvezető értekezletet tar
tottak, amelyen 880 brigádtag 
képviseletében 68 brigádvezető 
jelent meg. A társadalmi és 
gazdaság! szervek vezetőivel 
közösen értékelték a brigádok 
1975. évi munkáját. 

Ünnepélyes keretek között 
került megrendezésre a Vas
utasok Szakszervez.ete székhá
zában a 30 éve szervezett ke
retek között működő vasutas 
eszperantó szakosztály éví 
munkaülése. 

Január 25-én az igazgató,sá
gi székhelyeken és nagyobb 
vasúti gócpontokon működő 18 
vasutas szakcsoport 36 küldöt
te gyűlt oosze Budapesten, 
hogy az 1975-ö,s évről szóló 
beszámoló és az 1976. évi mun
katerv és költségvetés meg
tárgyalá5án kívül megemlé
kezzen az eszperantó nemzet
közi nyelvnek a vasutas dol
gozók körében történő srerve
zett terjesztése, kulturális, 
majd szakmai felhasználása 
megkezdéséről. 

A Vasutasok és ·Hajósok 
Szabad. Szak.szervezete az el-

A munkaülésen beszámoltak 
a szakcsoportok külföldi le
velezéséről, könyv- és folyó
iratcseréjéról, a kölcsönö.s, cso
portos és egyéni látogatások 
hazai és külföldi eredményei
ről. 

A Szovjetunió, Bul,gária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, 
Románia és Jugoszl.ávia esz
perantistáival létrejött köl
csönös látogatások mellett szá
moo kapcsolat alakult ki nyu- , 
gati országok vasutas eszpe
rantistáival is. Különösen a 
szomszédos országok és a nem
zetközi szervezet képviseleté
ben élénk a r�zvétel a vas
utas rendezvényeken. 

A vasutasnap alkalmából 
évről évre máshol megrende
zett, immár hagyományos vas
utas eszperantisták baráti ta-

lálkozója ez évben Szegeden 
kerül megrendezésre. 

A munkaterv oktatási prog
ramjából figyelmet érdemel
nek a MA V járműjavító üze
melt dolgozói, de különösen a 
szocialista brigádok tagjai kö
zött folytatott propaganda 
eredményeként szervezett tan
folyamok. A szakcsoportok kö
zül eredményes munkájával 
kiemelkedett Debrecen, Buda
pest, Miskolc, Pécs, Hódmező
vásárhely, Nylregyháza, de 
más szakcsoportok Is jól mű
ködnek . 

A Magyar Eszperantó Szö
vetség elnökségét dr. Mátéffy 
József elnök képviselte, aki 
hozzászólásában nagy elisme
réssel nyilatkozott a több éve 
személyesen is tapasztalt fej
lódésről. 

Dr. Bácskai István 

Kiemelkedő teljesítményként 
könyvelték el a Debrecen ál· 
lom.ás rekontstrukciója során 
nyújtott segítséget. A kom
munista műszakokban a bri• 
gádok 561 tagja 4488 órát 
dolgozott. Elismerést érdemel• 
nek az ifjúsági brigádok is. 
Tagjaik közül 15-en nyerték! 
el a Szakma ifjú mestere, 15-
en a Kiváló ifjú szakmunkás, 
hárman pedig a Kiváló if;ú 
munkás megtlisztelő címet. 
A:z. értekezleten megbeszélt.ék 
többek között a mu.nkaid6 
jobb kihasználásának, a ter
melékenység növelésének ési 
az eredményesebb takarékios
kodásnak a lehetőségeit. 

sók között is.merte !el és hasz- ---------------------------------'--------
nosította a nemzetköz.i nyel-
vet már a kezdeti szervező és 
kulturális munkájánál. Lehe
tőséget nyújtott az eszperan
tóval már korábban foglalko
zó, főleg munkás eszperantis
ták felkutatására, aktivizálásá
ra és a közös feladatok, töb
bek között a nemzetközi el
szigetelési törekvések meghiú
sítására irányuló törekvések 
előmozdítására. 

A felszabadulás utáni hazai 
eszperantó mozgalom első or
szágos szerve az Országos Esz
perantó Tanács, majd a ké
sőbb megalakult Magyar Esz
perantó Szövetség már szerve
zett központi és területi vas
utas eszperantó csoportok köz
reműködkére, sokoldalú se
gí1:6égére támaszkodhatott. 

A nemzetközi nyelv tanítása 
é,; felhasználása érdekében a 
Mü.veZődésügyi Minisztérium, 
majd a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának felügyelete, 
anyagi és erlrölcsi támogatá
sával folyó tevékenységben 
mind hazai, mind nemzetközi 
viszonylatban elismerten a 
vasutas dolgozók jártak az 
élen. 

Ha szerény keretek között 
is, de Unnepélyes jellegű az 
ez évi munkaterv több ese
ménye, melyek szervesen il
leszkednek a szokásos helyi, 
országos és nemzetközi esz. 
perantó rendezvények közé. 

A huszadik évfolyamába lé
pett Hungara Fervojista Mon
do (Magyar Vasutas Világ) cí
mű eszperantó nyelvű folyóirat 
ha!iábjain megjelent több mint 
900 cikk ismertette vasútunk 
helyreállítása, újjáépítése, 
korsierűsíté6e minden főbb 
eredményét, és a vasutas dol
gozók munkája, s életének kü
lönböző területén elért sike
reket, szakmai, kulturális ese
ményeket stb. 

Érdemes megemHteni, hogy 
jelentős a nyomtatásban, il
letve sokszorosításban megje
lent et1zperantó nyelvű szak
mai kiadványok, szakelőadá
sok, szakdolgozatok anyaga is. 

Z
öldre váltott a szemafor, 

girbe-görbére á!litották a 
váltókat - e vízkereszt

től hamvazószerdáig tartó far
sangi hétvégeken kedvünkre 
(ám kedvünket természetesen 
a pén,ztárcánkhoz mérve) mu
lathatunk kivilágos kivirrad
tig. Eme évről évre ismétlődő 
karneváli jó szokás haladó 
hagyományaink közé sorolta
tik: az ókori Rómából szár
mazik. Dicső eleink Szatur
nusz isten tiszteletére rendez
ték a szaturnáliánalc nevezett 
11étnapos örömünnepeket, s 
mert az ántivilágból mi mind
azt átvesszük, ami jó - a 
farsangi bálokról sem feled-
1:.ezűnk el. 

Némiképp persze korszerű
sftettük e népünnepélyt. Elő
ször is nem hét napig, hanem 
sokleal tovább tart. Az egyik 
nagy forgalmú teherpályaud
var állomásfőnöke panaszolta 
még novemberben, hogy több 
kocsirendezője immár farsan
gol. Nem megy be a munka
helyére napokig, aztán orvosi 
papírral igazolja, hogy ház
építés 1wzben lábujjára esett 
egy panel. De oda se neki: a 

A havi kereset a teljesítménytől függ 
TISZTA JUTALÉKOS BÉREZÉS AZ UTASELLÁTÓ VrÍLLALATNÁL1 

A Mag71ar Vasutasban az ol
vasók rendszeresen megtalál· 
ják az Utasellátó Vállalat hir
detését, amely szerint a leg
különbözőbb munkakörökbe 
veszünk fel dolgozókat. (Ter
mészetesen olyan munkakö• 
rökról van szó, amelyekre 
nem vonatkozik a felvételi 
zárlat.) Ezek után közérdekű 
lenne azt is közelebbről meg
vizsgálni, vajon bérezés szem� 
pontjából mi is rejlik e mun
kakörök mögött. Más szóval :  
hogyan alakul, mitől függ 
vállalatunknál a havi kereset? 
Az effajta tájékoztatás már 
csak azért is célszerű, mert 
az Utasel!átónál nagyon sok 
vasuta• felesége, családja dol
gozik, s otthon, a szűkebb 
családi körben nem egyszer 
szóba kerülhet, hogy milyen 
bérezési alapelvek érvénye
sülnek a vállalatnál. 

Közös érdekek 

Altalában tudott dolog, hogy 
lehetőségeihez képest minden 
vállalat Igyekszik rendszere
sen emelni a munkabéreket. 
Emellett állandóan mérlegel
ni kell azt is, hogy az üzleti 
érdek miként párosulhat a 
dolgozók érdekeivel. Ebből 
adódóan az utasellátónál már 
korábban több helyen kísér
leteztünk a tiszta jutalékos 
bérezési rendszer bevezetésé
vel. A munkaerőhiány és az 
utasok minél jobb ellátása 

forgalomnak 27 százalék.át ad
ták. A jelentős árbevétel el
lenére ez az adat azt is mu
tatta, hogy feltétlenül van le
hetőség az üzletág eredmé
nyeinek túlszárnyalására, vég
ső soron a vállalati forgalom 
növelésére. 

400 pavilonban 

!is 30. közöt'.:) forgalmát. A2 
egységek egy év alatt felhasz
nált bérköltségét viszonyítot
tuk az évi árbevételhez, • 
eszerint alakult ki a boltra 
érvényes jutalékkuics. 

Egyszerű, világos 

A tiszta jutalékos béi,ezél 
szorosan kapcsolódik a kö� 

A tiszta jutalékos bérezésre érdekek érvényesítéséhez. A 
való átállás két ütemben tör- dolgozókat a forgalom nötie• 
tént. Először is a mintegy 400 lésére ösztönzi, s munkájukaC 
pavilonból kiválasztottunk hatékonyabbá teszi. Saját 
harmincat, s ezekben a do!- anyagi érdekük is azt kíván
gozók már 1975. február 1-töl ja, hogy pontosan megismer
az új bérezési elv szerint vé- jék az utazóközönség lgé- 1 
gezték' munkájukat. A kísér- nyelt, bekapcsolódjanak a vál
leti időszak öt honapig, a lalat piackutató tevékenysé
múlt év júliusáig tartott. Az gébe, törekedjenek kurren• 
időközben felmerült problé- árucikkek beszerzésére. ké
mákat folyamatosan rendez-• szüljenek fel a szezonokra, s 
tük, illetve megoldottuk, majd a napi nyitvatartási időket 
elkezdödött a második ütem. igazítsák a vonatok menet
Ekkor a teljes pavilonhál�za- rendjéhez. Aki Jobban do�o
tunkat, a munkahelyi büfé- zik: többet Ii:ereshet. 
/cet, illetve a balatoni hajó- A jutalékelszámolásl nyom- ' 
büféket is átállítottuk az új tatvány' egyébként emIszera. 
bérezési formára. jól áttekinthető, s alkalmas 

Lényegében ez azt jelenti, arra, ho_gy. a dolgozók min
hogy megszüntettük a do!go- denkor kiszamíthassák az egy 
zók alapberét, s ehelyett a napra eső forgalmi jutaléku
teljes havi munkaidő ledolgo- kat, v_égső soron a havi mun
zása esetére egy meghatáro- kabérüket. Ebből könnyű kö
zott összegű keresetet állapí- v�tkeztetni arra, hogy a juta
tottunk meg, majd megszab- lekkulcs az adminisztratív 
tuk a boltokra külön-külőn munkát, _a vállalat� bérelszá
é , . molást 1s egyszerusrtette, 11-rvenyes 3utalékkulcsot, ala- . tetve csökkentette. 
pul véve az egységek egy évi 
(1974. május 1. és 1975. ápri- Horváth Rezsőné 

különösen ösztönözte erre vál- r-------------------------
lalatunkat. 

A tiszta jutalékos bérezés 
bevezetését számítások előz
ték meg. Először is megállapí
tottuk, hogy ez a bérezési for• 
ma a kiskereskedelmi pavi· 
lonokban, a munkahelyi bü
fékben és a balatoni hajóbü
fékben hozhatja meg a várt 
eredményt. Az említett érté• 
kesltési egységeink egyébként 
1974-ben a vállalati összes 

Olvas6szekrény a peronon 
, � _Miskol_c-Tiszai _pályaudyar Béke és dr. Csanádi Györrn, 
szociallsta br1gádJ(l tarsadalm1 munkában egy olvasószekrényt 
készített, amelybe mindig elhelyezik a Magyar Vasutas legfris• 
sebb példányát. A peronon levő szekrénnyel lehetővé tették, 
hogy lapunkat azok a dolgozók (utasok) is olvassák akik nem 
előfizetők. A szekrénybe épített neoncső az esti olvii.sást segíti. 

A két brigád ötletes kezdeményezése az utaso,k érdeklődé
sét is felkeltette. Más csomóponton Is érdemes megpróbálni. 

Farsangi szemafor 
figyelni. Ha a lámpa zöldet 
jelez, uccu neki, farsangol
junk. De csak addig, amíg a 
belénk töltött alkoholmennyi• 
seg nem változatat;a füWn• 
ket-fejünket pirossá. E szín
változást célszerű ugyancsak 
észrevenni, s ahogy a közht
v�taloknál a létszámstoppot, a 
balteremben az üzemanyag
felvételi stoppot el kell ren• 
delni. Ehhez nem szükségel
tetik ad.minisztrat!v intézke
dés, elég ha magunkkal visz
szük pénzügyminiszterllnket 
- a nevünket büszkén visel6 
feleséget. 

ház azért tovább épült, csu
pán a kocsikat rendezhették 
ama maradi szorgosak, akik 
farsangnak évadján szeretnek 
farsangolni. 

De ne csak a saját házunk 
· táján söpörjii.nk, utóvégre a 
farsang össznépi mulatság, cs 
hála a demográfi.ai szokások 
változásának, immár jóval 
több mint tízmillióán karne· 
válozhatunk e honban. Hosszú 
éveken át farsangoltak annál 
a vállalatnál is, ahol egysze1' 
csak klde1'ült, hogy nincs mi
ből farsangolni: nem gyárt
hatják tovább azt, ami a ku
tyának sem kell - nem állat
forgalmi vállalatról van • szól 
-, nem építhetnek kacsaláb-:m 
forgó irodaházat, amikor las
sacskán már kacsalábra sem 
telik nekik. Ekkor kllvette a 
)'arsangolást a böjt, s nincs 
ezen semmi csoddlkozni val.ó, 
ez is hagyomány. A hamvazó
szerdáig ttirtó farsang ugyan
is a nagybö;töt vígsággal, 
evés-ivással előző időszak. 

Vége a farsangnak a köz
útakon is, ahol eleddig sokan 
hivatkoztak: azért nem tartot
ták be a jobbkézszabályt, mert 
évtizedek óta baloldali érzel
műek. Az új KRESZ a koráb
binál sokkal egyértelműbben 
fogalmaz, s figyelembe veszi 
a külföldön honos szokásokat 
is, jelesül gondol a békés egy
más mellett élésre. Mind töb
ben jönnek hozzánk, s mi is 
egyre gyakrabban látogatunk 
el máshová, nem mondhatjuk 
tehát, hogy nem tud.ja a bal 
kéz, mit csinál a jobb. Aki 
pedig nem képes eldönteni, 
hogy melyik a jobb keze és 
melyik a bal. annak célszerű 
elvégeznie néhány további 
KRESZ-szemináriumot. 

Farsangtalan farsangot ren
dezünk tehát az idén? - kér
dezheti joggal az olvasó, rosz
szalván, hogy farsangnak 
évadján arról szólok: miként 
nem szabad farsangolni. El
lenkezőleg. P:pp azt bizonyga
tom, hogy a 3zemaforra kell 

. S ha az asszony azt mond• 
Ja „ne igyál", mi pedig erre 
így replikázunk, .,sose halunk 
meg" . . . utólag bizonygathat• 
juk hogy fél.,-eértésről volt 
szó. Azt mondtuk ugyanis, , 
hogy „sose hallunk meg". De
hát mi tehetünk arról. hOf111 
manapság - e szuperszónU.iu, 
elektronikus korszakban - • 
farsangi bálokon oly hangos 
a zene-bona? ! Majd, hogy va
lóban ne'!' hallottuk meg. bi• 
Z?nyságkent • hitvesűnk egész• 
segere kortyolgatjuk el a k,ö-. 
vetkező kis (napy) fröccsöt • • •  

F. T. 
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Új edzötermet kaptak 

A HATVAN I VSE SP-ORTOLÓI 
A H Ó E M B E R  

Az udvaron hóember áll. 
Az orra megpirosodott. 
Földig érő hóköpenyén 
óriás gombok: hógolyó/e. ' A Hatvctní VSE szakosztá

lyai - különösen az ökölví
vók - hosszú évekig edző
helyiség hiánn}'al küzdöttek 
ami gátolta a még jobb ered� 
mények elérését, a zavarta
lan felkészülést. 

A MAV Budapesti Igazga
tósága és a Vasutasok Szak
&Zervezete az elmúlt évben 
l millió 50 ezer forintot bo
csátott az egyesület rendelke
:z-<...sére, hogy ruegvalóaíthas
sák régóta dédelgetett álmu
kat. A felső szervek megértő 
támogatását több mint 100 
ezer forint értékű társadalmi 
munkával „toldották" meg a 
szakosztályok sportolói, sport
vezetői, a vasúti csomópont 
liZO<:ialista brigád iai, dolgozói. 

A lelkes összefogás eredmé
nyeként ez év január 27-én 
felavatták a 300 négyzetméter 
alapterületű edzőtermet. Az 
ünnepélyes megnyitón részt 
vett Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára, Tóth 
JánoJ, a budapesti igazgató
s:ig vezetője. Ott voltak He

....... 
Tóth János vasútigazgató a nemzetiszínú szalag átvágásával át

adja rendeltetésének az edzőtermet. 

Kövér hólabda a feje, 
ci1·ok a bajsza, szeme szén, 
piros fazék-cilindere 
félrecsapva a fején. 

Körülötte hócsata dúl, 
hógolyók szállnak, megzendül 
piros fazék-cilindere, 
s lehull nyakastul, fejestül. 

Fazeka.'l Lajos 

JÁRMŰJAVÍTÓBAN 
Javítónak a gózkiirtie 
jelez reggel, délben, este. 
Gózpöröly döng, kovácsműhely 
i:::zóreve szerte fröccsen. 

Kazánmúhely, ég is dörren 
lemez hajlik szépen körben, 
tüzcsó fut a belsejében -
a csőprések tengelyében • 

Hegesztőknek bárkötője, 
hull a szikra le a földre. 

Politikalkönyv-kiállítás. 
Miskolcon a vasutasok Vörös
marty Művelődési Házában a 
könyvtár 20. évfordulója alkal
mából politikai könyvekböl ki
állítást rendeztek. A reprezen
tatív, gazdag kiállítást eddi� 
több szocialista brigád és 
KISZ-fiatal tekintette meg. 

- EREDMtNYES ÚJ[TóK. 
A nagykanizsai vasúti csomó
pont újítói öt év alatt - a ter
vezett egymillió forint helyeit 
- három és félmillió forintot 
takarította/e meg újításokból. 

- Pilisvörösvári siker. Pilis
vörösvár állomás tizenöt tagú 
Ady Endre brigádja tizenegy 
hónap alatt teljesítette az el
múlt évi tervét. Az állomás 
munkasikerét bizonyítja az is, 
hogy az ingavonatok számát a 
négyszeresére növelték, és min
den felajánlásukat balesetmen
tesen teljesítették. 

- JUT ALOM BALESET-
MEGEWZESÉRT. Molnár 
Sándor motorvezető, Rákos, 

ves megye, Hatvan város és "f-.:,_,,,......,,,.,,,,_....,_,_,.,,.,.;,: ... .... ,..,...,-=.•- �J:l'"���,:·•=,.,,..==..,,..,._,_,,,_...,. 
a vasúti csomópont párt- és 
tömegszervezeteinek képvise
lői, az egyesület sportolói, ve
zetői, szurkolói és az edzőte
rem létrehozásában oroszlán
részt válla 16 dolgozók. 

Sötét pajzsok, izzó Zángolc 
acélfalat megvarrjátok. 

vontatási főnökség Május 1. 
szocialista brigádjának tagja 
balesetet előzött meg, Foglalt 
vágányra járattálc, de sikerült 
elkerülnie a karambolt. Éber
ségéért igazgatói dicséretben és 
1000 forint jutalomban részesí
tették. 

Gulyás János titkár méltat
ta a széles körű összefogás 
eredményét, külön kiemelve 
a szocialista brigádok áldo
zatkészségét. Sok sikert kí
vánt az egyesület további 
munkájához és a jelenlevők 
elismerő tapsa kíséretében 
nyújtotta át a jutalmat azok
nak, akik az edzőterem építé
séhez a legtöbb társadalmi 
munkával járultak hozzá. 

Szerelőben szegecs kattog, 
acél alváz ropog csattog. 
Festék hull a kékacélra, 
lassan kész a mozdony újra. 

Gázszelep fúj, gőzsíp harsog, 
remeg a gép, ropog, pattog, 
kerék csattog acélsínen, 
messzefut a mozdony innen. 

Vaál János 

ÜZEl\11 SPORT 

- Festmények az fizemben. 
A jászkiséri építőgépjaviló 
üzemben január 27-30. között 
festmény kiállítást rendeztek 
Baranyó Sándor festőművész 
alkotásaiból. Az érdekes kiál
lítái; SQJc érdeklődőt vonzott. 

Az új edzőtermet Tóth Já
,ios vasútigazgató adta át ren Csoportosan érkeznek a fiatalok Eredm.ényes ét'et ::ártak 

a miskolci jármúja'!ítóban 

- EMLÉKMŰVET KÉSz°f
TETTEK. A székesfehérv,\rl 
járműjavító üzem dolgozói öt
száz óra társadalmi munkával 
készítették el azt a 10,6 méter 
magas emlék.művet, amelyet 
az üzem udvarán állítottak fel. 
Az emlékmű a vasút születése 
óta használatos három vas
utasjel vényt foglalja keretbe, 
az öt zászló pedig a vasút öt 
földrésznyi lrnpcsolatait szim
bolizálja. 

deltetésének. 
Most már, Pethő András többi szakosztály sportolóln 

ügyvezető elnök szerin� a té- és vezetőin a sor, hogy bebi
hetséges ökölvívó gárdá.., és a zonyitsák: nem érdemtelenül 

3 5 igazolt versenyző 

{Tenta György felvételei) 

jutottak az új létesítmény• 
hez. 

Sz. T. A. A miskolci járműjavítóban tály Lenin szocialista brigád
az elmúlt évben eredményes jána'k adták át. A t.ömeg
volt az üzemi sportélet. Erről sportban aktívan vett részt az 

Az utánpótlásra is gondat. lordítanuk 
a Gyöngyösi VSC síszakosztályában 

számolt be az évzáró ülésen üZém száz ipari tanulója is. - Kitüntetés. Az Országos 
Arvai Gyula, a szakszervezeti Hetenként háromszor kapcs,o- Tűzoltóparancsnokság klemel
blzottság sportfelelőse. lódtak be a munkahelyi tor- kedő túzmegelőző tevékenysé-

1975-ben a legnépszerűbb nába. géért és a tűzoltócsapat ered-
sportrendezvények a ki.spályás Pál István ményes vezetéséért a Tűzbiz-

tonsági érem arany fokozatálabdarúgó-bajnokságok, a vas- :-------------- 1 val tüntetté ki Borsi Istvánt, a utasnapi asztalitenisz-, vala-
mint a sakk- és lövészverse- Lak , 

vésztői vontatási főnökseg ve-
GSCSere zetőjét. A kitüntetést január nyek voltak. Eredményesen 22-én a szeghalmi túzoltópa-zárult az MHSZ helyi szerve- Rákospalota MAV•telept 2 rancsnokságon ünnepélyes 

A Gyöngyösi Vasutas SC sí
zői ,ae utóbbi éveloben az 
északi számokban - futás, 
Ul!,rás, biatlon - érnek el or• 
szágos viSZOlllyratban is szá
mottevő silkereket. A feliké
s:zülés „hajrájába,o" látogat
tuk meg a kitérógyáriakat. 

Horváth Béla szako�ó és 
Paróczay Lciszló ,szakos:,tály
vez.ető tájékoztaMsa alapján 
megtudtuk, hogy a nyári és 
őszi :felkészülés során 35 iga
zolt versenyző látogatta az ed
zéseket. A ke2ld,ónek szárrnftó 
18 fiatal pedig el.ÖS2lÖr görikor
csolyáv,al is;merkedett meg. 
l!:sza,iti versenyroink jóf011ffián 
nem is tartottak pihenőt, mert 
márdusba,n és áipr:ilisbam már 
erőnléti edzéseket végezt�. A 
nyár folyamán pedig g:wdag 
versenyprogramjuk volt az 
ugróknak (nyári kupa, mű
anya.glborítású ugrósánoon) és 
a futóknak (országúti és pá
lya kerekes sí Gyöngyösön, va
lamint fúroller verseny Bán
kúton) egyaránt. 

A2 utánpótlás felkutatására 
1975-ben is nagy súlyt fektet
tek. A gyöngyösi, a mátra
srentimrei és a mátrafüredi 
összevont általáinos iskolákkal 
jó kapcsollatot tart . fenn a 
GYVSC s ennek eredménye
ként a jó tanuló és a sísport 
iránt érdeklődő fiatalok előtt 
megnyílt a sízés elsajátítá
sának lehetősége. A GYVSC 
470 méteres ellipszis ala
kú, gumiszalag borítású pályá
ján - kísérletként - jól si
került a hó nélküli oktatás. A 
diákok havas alapozására 
részben a szünidőben került 
sor. December 18-tóZ 27 fiatal 
versenyzőnek biztosított felk�
aziilési lehetőséget a spQ'ftk-ör 
Zakopánéban. 

A magyar biatlon spart 
�ik kiválósá� a vasutasal<
llil. található Bardóczi László 

személyében, aki október 20-
től eloöb Ausztriában, majd 
kétszer Csehszlovákiába,n vett 
részt a válogatottak közös fel
készülésén. A kitérőgyáriak 
kiözül Kiss Imre is ott volt a 

szlovákiai edzéseken. A biat
lon váilogatott (a sísportl>an 
kiemelten kezelt sza:kág) 
egyik legjobb formában lévő 
tagja jelenleg Bardóczi Lász
ló, aki a felkészülés során már 
600 kilómétert futott havon, 
de Kiss Imre eredményei is 
bíztatóak. A Mt gyön,,ayösi 
biatlonista december 8-tól Za
lropánéban ké&ül a nemzet
közi és hazai bajnoki idényre. 

A felnőtt vá1ogatott keret 
tagja Bordás Bertalan (spe-• 
ciálfutás), Szanyi György 
(ugrás) és Szabó György (biat
lon és ugrás). Szabó Gy&rgy a 
síugró válogatott egyik erős
sége, a múlt évben Csehszlo
vá�iában súlyos sfu-ülést szen
vedett, ezért jelenleg biatlon 
versenyzőként szerepel és 
csak a következő idényben 
kerülhet sor ugrásaira. Az 
utánpótlás keretbe Várhelyi 
Arpádot, Marosi Lászlót, sza
bad Csabát és StuUer lstvá.rlrt 
választották be. 

Mint a bevezetőben említet
tük, a minőség fejlesztése 
mellett az utánpótlás nevelé-

sére súlyt fektet a GYVSC sí
szakosztálya. Ez gondot is je
lent, mert az üzem területén 
levő öltöző már szűknek bi
zo11-yul. Különösen a női spor
tolók öltözéke jelent gondot. 
A másik, pedig az éve!, óta 
vajúdó kocsiprobléma. A tíz
szemé!lyes mikrobusz - ez 
sem üzemképes mindig - na
gyon kevés a népes versenyző
gárda mozgatására. Ereknek a 
problémáknak a megoldása 
minden bizonnyal a GYVSC 
sí:wk további előbbrel!épését 
jelentené. (szlgctváry) 

zete által rendezett országos �60::ba�1t�zri�:• (�����=��r:• 1��� külsőségek között adták át. sportverseny és szellemi ve- tóség) lakásomat hasonló beltc· télkedő ls. A miskolci üzem ruret1 lakásra MAV-a!kalmazot- TÚLTELJESÍTETTÉK 
legjobbjai csapatban és e.,,ayé- tal elcserélncm. Lehet MAv dlsz· TERVűKET. Dorog állomás 
niben egyaránt diada1maskod- �iri;�i• 1i::t�
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1��ii vasutasai az elmúlt esztendő
tak. Nem maradt ki a, :;:.port Budapest, Kulich Gyula tér 19, ben több mint 520 ezer tonna 
a december 3-án Miskolc fel- _ Egy szoba komfortos, kertes terméket szállítottak el, és a 
szabadulása tiszteletére indi- MAV-telepl, Lenin űtl lakáso- Duna-menti üzemeknél 31 099 
tott brigád- és egyéni szelle- ��- ha
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vag.�1;t t?deztek, illetve to-
mi vetélkedőkből sem. A Leveleket a't alábbi címre kér- vá ito ta e. 

sportkérdésekkel 150 verseny- t�!� ��,;};�
0

,?fc�1aútci15t Buda
- - Társadalmi munka. A ta-

ző foglalkozott. polcai vasúti csomópont dolgo-
Az év utolsó díját _ egy földi 

E�cs::!i!�mko�f:rt
��� :t��: zói az elmúlt évben is élenjár-

téses, telefonos, modem, új la- tak a város fejlesztése érdekévándorserleget - a szocialista kásomat 3 szobásra, vagy átala- ben végzett társadalmi munkábrigádok közötti lövészverse- kltható 2 szobásra. Budapest ban. Tavaly az öt főnökség 
nyek győztesének, a tervosz- t�<;1Yi�ált:11::a1 hr:. !Erl::1��',;j kollektívái több mint 6700 

telefonon lehet az esti órákban : órát dolgoztak a városért. ami-
662-851. nek értéke meghaladja a 121 

Úira az NB l -ben 
- Elcserélném szoba, konyha, ezer forintot. 

kamra. \VC. kertes, első emeleLI 
MAV lakásomat MAV dolgozó-
val budapesti tanácsi lakásra. 
Minden megoldás érdekel 1 �r
deklődn! 841--902 telefonon egész 
nap lehet. 

Az NB II Nyugati csoportjában első helyen végzett a MÁV 
Nagykanizsai VTE nőj kosárlabda-csapata. Ezzel jogot szerez• 
tek arra, hogy az új bajnoki idényben újra a legjobbak között, 
az NB I-ben szerepeljenek. A bajnokságot nyert csapat tagjai, 
álló sor, balról jobbra: Szendre Katalin, Kovács Magdolna, Pe
tőfi Lajos edző, Szentesi S�ndorné, Badacsonyi Ágnes, Gábriel 
Zsuzsa. Guggolnak: Molnár Ibolya, Takács Irén, Gábor Erzsé• 

bet, Petracsek Erzsébet. (A képről hiányzik Sneff Júlia). 

- Elcserélném félkomfortos, ut
cai lakásomat lehetőleg 1 vagy 2 
szobás komfortos laltásra, meg
egyezéssel. l!:rdeklódnl szemé.lye
seo vagy levélben lehet. - Cím : 
Martényi Pál, 1147 Budapest. Te
lepes u. 35/b. II. 2. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 3. számból: A Magyar Allam
vasutak Vezérigazgatósága és a 
Vasutasok Szakszervezete közpon
ti vezetőségének irányelvei a szo
cialista munkaverseny továbbfej
lesztésére az V. ötéves terv idő• 
szakára. 

115376/1975. Pályázati hirdetmény 
a békéscsabai, a bodrogolaszi. a 
kaposvári, a kószegi, répceszent
györgyi és a szegedi MA V Neve
lootthonba történő gyermekfelvé• 
telre az 1976-77. tanévre. 

A 4. számból: 19/1975. (XII. 28.) 
MUM-PM Az Igazgatási és ad
mlnisztratlv-Ugyv!tell létszám
felvétell zárlatról. 

21/1975. (XII. 29.) MUM. A mun
kások és alkalmazottak alapbé• 
rének megállapltásáról szóló egyes 
jogszabályok módosításáról. 

Pályázat tanári állásokra. 

A szerkesztőség üzem 
Bódogh Mihály Dombóvár; Pál 

István, Kisvárdai János, Sépsi 
Gyula, Fekete László, Uglyal Sán„ 
dor, Lengyel Gyula �Uskolc ; 
Pacz József Curticl : Földi Jó
zsef Szolnok ; varga JózsefnC. 
NYitl Ferenc, Csepel Andrást 
Debrecen; Udvaros Béla Záhony : 
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Aktívaértekezleten mérték fel tennivalóikat 
• az Utasellátó Vállalat dolgozói 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

,CX. 'E:VFOLYAM, 4. SZAM ARA: 70 FILL'E:R 1976. FEBRUÁR 17. 

A debreceni igazgatóság nyerte 
a vörös vándo·rzászlót 

Az Utasellátó Vállalat feb
ruár 5-én aktívaértekezletet 
tartott a Keleti pályaudvar 
kultúr-várótermében. Dr. Ju
hász J 6zsefné, a vállalati párt
csúcsvezetooég titkárának 
megnyitója után Tóth László 
főigazgató számolt be a IV. 
ötéves terv idoozakában elért 
eredményekről, majd vázolta 
az V. ötéves terv idején meg
valósításra váró feladatokat. 

A fóig3.Z!!ató referátumából 
és az azt követő 2 2  felszóla

Az elnökség egyetértett a MÁV Vezérigazgatóságának előterjesztésével 

lásból egyaránt megállapítha
tó, hogy a vállalat kollektí
vája az elmúJt öt évben a· 
párt- és kormányhatározatok 
szellemében dolgozott, s ké
szek továbbra is mindent 
megtenni a kitűzött felada.t:>k 
megvalósításáért. Ez a kö7.ö5-
ség megérdemelten részesült 
- méghozzá két esetben -
miniszteri elismerésben, s 
méltán szerezte meg ugyan- Tóth László főigazgató vitaindító beszédét mondja 

SzaJ=ervezetü.ruc elnöksége dig a budapesti vasútigazga- ben számszerúen értékelhető csak két alkalommail a Kivá· 
febl"llá:r 12-én ülést tartott. tóságnak ítélték oda. mutatók alapján kerültek 16 vállalat kitüntető címet. hagyományos üzletekben is 
Elsőnek a vasúti�tóságok Szü,k6égesnek tartjuk még megáUapításra. 1975. évi munkájuk a]al')ján növelték a tej. és tejtermékek 
1975. évi munkaversenyének egyszer hangsúlyozni, hogy a Az elnökség az elóterjesz- is esélyesek a magasabb szin- értékesítését; az utasok ki-
ért&elJáséról készült elöter- vörös vándorzászló és a Dicsé- tést, melyet a vasút vezetői és tű eliismerésre. szolgálásának gyorsítására több 
jes:zlbést vitatbák meg aiz el- ró oklevél odaítélésénél a ve- a titkárság előzőleg már meg- állomáson bevezették a moz-
nökség tagjai és a napirend- zenés következietesen érvénye- tárgyalt és jóváhagyott, elfo- 30 szazalékkal nőit góárusítást; fejlesztették az 
hez meghívottak. Szabó Béla sít_1:tte az értékelési szabályzat gadta. Ugyancsak elfogadta az automatahálózatot (1975-b,m 
vel2lér1igaz,gat6-helyettes, az el01rása\t. E�zel s�emb�n _az 1976_ évi bérfejlesztési keret az áruforgalom 300 étel- és italautomata már 
anyag előterjesztője, rövid egyéni Juttatások, mmt példau1 • . . . 44 millió forintot forgalma.-
szóbeli kiegészítőjében han,g- a negyedévi rendszeres prémi- felhasználasának tervezetet, .. a Az Utasellátó áruforgalma a zott); a fópályaudvarokon és 
súlyozta, hogy a felada- um a nyereségprémium és az Vasutasok Szakszervezete ot IV. ötéves terv i.doozakában a határállomásokon konverti-év ;égi nyereségrészesedés dif- évre szóló intézkedési tervét mintegy 30 százalékkal nőtt, bilis valutáért árusító boLtok tolc nagysága, differenciáJ.t-

1 · • 1976 é · "t · 1971 t-1 1974 · t u··zeme'nek az 1·do-közben létre-sá,ga, s a végrehajtás ne- ferenciált e osztasa, a verseny- es . Vl programia • vagyis az - Q -1g er- ,, 
.1. hézségei a:z egyes igazga.tósá- ,__________________________ jedó négy év alatt ért el ak- hozott Utastourist-ha ozat ke-

rl-,, között el�éróek. Ebből kora forgalmat, mint az azt retében; s ugyancsak az el-""" 
megelőző öt évben. Ezen be- múlt öt év során állítottik adódik, hogy a mutatók szá-

M k z 'h b !ül a vendéglátóipari üzletág forgalomba a vasúti bisztró-zalékos teljesítése nem tiikrö- Uft GYerseny O OftJ GD1 
áruforgalmának növekedése 41 kocsikat, illetve vezették be a zi reálisan azokat az eredmé-
százalékos volt. A népgazda- távolsági autóbuszokon a bü-nyeket, amelyek az elmúlt 

r7v:p X'XV. k t• f I # ' ság erőforrásainak gyarapítá- fés.zolgáltatást. A mozgó ét-esztendóben az egyes igazga- az J6.RJ • ongresszusa lSZ e,e,ere sához azzal járult hozzá a szolgálatnál a higiénia köve-tósá,gok területén, illetőleg a vállalat, hogy a beszámolási telményeinek tesz eleget a vá. hálózat egészén sziilettek. Az SZKP közelgő XXV. március 15. között a záhonyi idósza.lvban különféle címen kuumos csomagolású szendvl-A vasút vezetése és a köz- kongresszusa thszteletére mun- átrakókörzetben is munkaver- 545 millió forintot fiZetett be esek értékesítése vagy például ponbi vezetőség titkársága úgy kaversenyt kezdeményezitek a senyt kezdeményeztek. Célul az állami költségvetésbe. az üvegek visszaváltását és ítélte meg, hogy a l�obb szovjet határmenti körzetben tűzték ki a határforgalom to- Az utazóközönség igényel- tárolását teszi fölöslegessé az feladatok a debreceni és a bu- a csapi és bátyui csomópont vábbi javítását, a vasúti ko- nek kielégítését számos intéz- eldobható csomagolású italok dapesti igazg-atóságra hárul· vasutasai. csifordulók meggyorsítását, az kedés szolgálta. így például árusítása stb. A legutóbbi ln
tak. Ez a két igazgatóság a A három évtizedre vissza- áruszállítás és átrakás zavar- téz.kedések közé tartozik a -nehézségek ellenére is fegyel- tekintő kölcsönös segítség és talanná tételét. Akciójukkal a -, hogy csak néhányat em- moz�ószolgálat átszervezése mezetten végezte munkáját, együttműködá; szellemében a magyar dolgozók vhszonozzák lit6ünk - a melegétel-válasz- vagyis a mozgószolgálati Igaz
mindenkor szem előtt tartot- záhonyi átrakókörzet hat és azt a támogatást, melyet a ték növelésével párhuzamosan gatóság létrehozása. ta a há!.ózati érdekeket. Ter- fél ezres munkáskollelctívája szovjet vasutasok nyújtottak 60 üzletet jelöltek ki a gast-
mészeteseri figyelembe vették vá1lalta, hogy segítik a szov- nekik tavaly az MSZMP XI. rofolételek árusítására; új üz- Kihasználatlan arz értékelésnél a köz,ponrt;i in- jet vasutasokat célklhlzéseik kongres,,zusa tiszteletére indí- lettípusként hozták létre az 

k tézked<ésok mikénti �ehaj- eléré6ében. Február 15 és tott munkaversenyükben. Ú.,,"Ynevezett teJbárokat, s a lehetősége 
t.ását, a munkaerőhelyzetet, az t----------------------------------------t A tervidószaklban az Utas-elegymozgás megjavításáira 

ellátó Vállalatnál 237 mitli6 tett intézkedéseket, a beruhá-
zási és fejlesztési tervek vég- j Á N U ÁRI G YQ R S M E' R LE G 

forint értékű beruházást ha;-
rehaj<<r<"' a munlk.aügyl, tottak végre, ezenkívül 132 -.., millió forintot fordítottak a mun.kamozgaJmi és SZJOCiálpo-

meglevő eszközök, gépek, be• li ti,kai tevékenységet, a forga-
rendezések fenntartására. Ez lom biztonságának és fegyel- A unr•;t 210 m1:•f:o' 2'ro e1„e1• u"'n'St azt jelenti, hogy ezekre a cé· méruek értékelését. hogy csaik IJ .. � 0 illi1 J 'la • &ui !okra ebben az öt es7Jtendő-a legfo11J!osabb tényezőlket em- ben nagyobb örezeget használ-

li�i�ezek alla-pján a vasút e�r ,,,. m1:1f:o' ,,,,,,. .. a ""•t r9nlf;,1,�tt ��at!ia1;r���
á

!�t!ft �2
vá

l; vezetése és a titlkársá,g javas- � IU illi1 &1 .... ... .. �Aulli&v alatt. Igaz, hogy a saját fej-la tx,t terjesztett az elnökség elé, lesztési alapot az állam és a mely szerint a debreceni vas- A vasút januárban 28 mit• jesítmény 10 millió 31 ezer jelentősebb a csökkenés az MAV egészítette ki összesen útigazgatóság kapja a Közle- lió 250 ezer utast szállított. Ez tonna volt. Ez a tervhez vi- import és tranzit forgalomban. mintegy 80 millió forinttal. 
kedés és Postaügyi Miniszté- a teljesítmény a bázhsidoozak- szonyftva csak 91,2 százalé- ahol mind a bázishoz, mind Ezzel kapcsolatban a vállalati rium és a Vasutasok Szak- hoz viszonyítva 97.8, míg a kos teljesítésnek felel meg, a a tervhez viszonyítva csupán kollektíva önkritik\168.n úgy szer-vezete központi vezetósé- tervhez képest 100,2 százalé· bázishoz vhszonyítva mintegy 72 -73 százalékos a januári látja, hogy nem volt kielégíge vörös vándorzászla;át, a kos teljesítést jelent. Az utas- 11,6 százalékos a lemaradás. teljesíités. tó a beruházás-elökészftó tevele járó 1 millió forilrut pénz- kilométer az elszáll!tott utas- A nagyobb arányú csökkenés A belföldi forgalom Is mér- .vékenység, ezért biZon11os fe;jutalommal. számhoz hasonlóan alakult. A a forgalom összetételében be- séklődött. Jellemző erre, hogy lesztési lehetőségek kihaszná-

A MAV vezérigazgatója és a menetrendszerűség khs mér- következett változással, külö- januárban a statisztikai ada- latlanul maradtak. Vasutasok Szakszervezete el- tékben ugyan, de javult. nösen a nemzetközi szállítások tok kocsi ki nem állítást nem Az aktlvaértekezleten 
nöksége Dicsérő oklevelét pe- A januári áruszállítási tel- csökkenésével függ össze. Leg- rögzítettek. ugyanilyen önkritikusan az is 

elhangzott, hogy kívánnivalót 
Az elmúLt hónap üzemviteli hagy maga után a vevők!kel, 

munkáját a kedvezőtlen idő- az utasokkal való érintkezés. 
járás ellenére kiegyensúlyo- A vállalati dolgozók részéról 
zott.ság jellemezte. A vonat-
ácsorgások, géprevárások, vo-

A Keletiben,. 

sok esetben hiányzik a mo
soly az udvariasság, holott 
ehh;z nem kell pénz, költség, 
beruházás. A jövőben e téren 
is előbbre kívánnak lépni az 
U tasellá tónál. 

A munk.a termelékenysége 
18 százalék,kal nőtt, az átlag
bér öt év alatt 2 6  százalékk<ll 
emelkedett. A baleseti hely
zet lényegesen javult. Az 
eredmények elérésében döntő 
szerepet ;átszott a munkaver
seny-mozgalom. Ebben 819 
szocialista brigád 6848 tagja 
vett részt. A vállalat vezető
ségével szorosan együttmű. 
ködve valamennyien készelt 
arra, hogy az V. ötéves terv 
idoozakában feltárják és ki
hasmálják a gazdasági mun
kájukban még meglevő rejtett 
tartalékokat. 

Okos gazdálkodással 

Világosan látják ugyanis, 
hogy a körvonalazott cé.lok el
érése esetén - többek között 
a pályaudvari vendéglátás 
forgalmának 35 százalékos nö-
velésével, a választék bővíté
sével, ésszerű anyag- és ener
giatakakarékoosággal, mintegy 
ezer sz.a,kmunkás kiképzésével 
és munkába állításával, okos 
készletgazdálkodással stb. -
elérhetik, hogy a vállalat az 
V. ötéves terv folyamán 3� 
százalékkal több bért fizethes
sen ki, mint az elmúlt öt év· 
ben. 

Az ehhez vezető úton már 
az idei év sem lesz könnyű, 
hiszen ez az első esztendő, 
amikor a vállalat komplexter. 
ve Joét milliárd forintot me:,
haladó árbevételt, s végső so-
1'0n 108 millió forint nyeresé• 
get irányoz elő. Megvalósulá
sához fegyelmezett, pontos 
munkára, jó szervezésre, ta
nulásra, a vezetés színvona
lának emelésére, nem utolsó
sorban az érdekeltségi rend
szer átdolgozására van szük• 
ség. 

Segíti a.z Utasel!LáJt.ó dolgQZ6i• 
na:k törekvéseit, hogy a MA V 
ötéves tervében szerepel 10 
étkező-, 30 háló- és fekvóhe
lyekkel ellátott kocsi forga
lombaállitása, ezenkívül 13 

bisztró• és 40 bü.fékocsí lwr
szerús!tése. 

natfeloszlatások mennyisége 
csökkent. Javult a tehervona
tok menetrendszerűsége. ör
vendetes, hogy az említett né
hány stathsztik.ai adattal össz
hangban a terherkocsik átla
gos forduló ideje mind a bá
zishoz, mind a tervhez képest 
több mint l százalékos javu
lást mutat. Kedvező volt a 
vasút idegen kocsikkal való 
gazdálkodása is. 

Hibátlanul dolgozik a Béke brigád 

Február 12-én és 13-án ismét havazott. A mindössze néhány centiméteres hótakaró is 
elég volt ahhoz, hogy nehézségeket okozzon a közlekedésben. Hóakadály ugyan sehol sem 
keletkezett, de egyes vonatok kisebb-nagyobb késéssel közlekedtek. Képilnkön egy beha
Tazott szerelvény halad ki a Nyugati pályaudvarróL (Laczkó Ildikó felv.) 

Az elkövetkező ldószakban 
változatlanul számolni kell a 
nemrég téliesre fordult idő
járással. Mindez továbbra 16 
a minőségi munka javítását 
igényli. Fel kell készülni 
ugyanakkor arra, hogy a bel
ső és a nemzetközi forgalom 
gyors változása Jelentoo több
letfeladatot ró majd a háló
zatra. A rendelkezésre álló 
fuvarkapacitás egyenletesebb 
kihasználása érdekében min
den eszközzel támogatni kell 
az előszállítást. 

Alapvető célkitűzés tehát az 
elószállítások gyors és haté
kony megszervezése, amellyel 
jelentősen csökkenthető az év 
többi hónapjára eső és több
letszállítással együttjáró meg
terhelés. 

Budapest Keleti pályaudvar 
kereskedelmi szolgálatának 11 
tagú, ezüstkoszorús Béke szo
cialista brigádja a januári 
brigádértekezleten elhatározta, 
hogy bekapcsolódik a Dolgozz 
Hibátlanul munkarendszei:be. 

Ez a közösség egyébként 
már eddig is mind szakszolgá
lati, mind társadalmi munká· 
jávai felhívta magára a fi
gyelmet. Az elmúlt évben p_él
dául önhibájuk miatt egyetlen 
kárjegyzéket sem kellett kiál
lítaniuk. Három évvel ezelőtt 
pedig a Budapest és Drezda 
közötti „autós expressz" bein
dításához. illetve folyamatos 
közlekedtetéséhez ők alakítot
ták ki a gyakorlati munka 
célszerű módszereit, hogy a 
vasutnak ez az új szolgálta
tása is közkedveltté, népsze
rűvé váljon. 

Ami a brigád társadalmi 
munkáit illeti: tavaly 570 órát 
ajánlottak fel a Tiszta, virá-

gos Budapestért mozgalom 
keretében, s ezt a vállalást 
230 százalékra teljesítették. 
Felajánlásuk nagyrá5zt aldcor 
is arra irányult, hogy az uta
zóközönséget tiszta, rendezett. 
kultúráit környezet fogadja a 
pályaudvaron, illetve a vona
tokon. Ezért szabad idejükben 
többször takaritották a vonat
fogadó vágányokat, kocsikat 
mostak, söprögettek stb. Idő
közben a brigád három tagjá
nak segítettek abban, hogy el
végezzék az általános iskola 
7-8. osztályát. A kollektíva 
az idei évre hs felajánlott 650 
óra társadalmi munkát, de 
május elsejére már ettől füg
getlenül is várományosa az 
aranykoszorus kitüntetésnek. 

A DH-rends7..er jegy�ben 
tett vállalásolc tel'•,dté,se első
sorban arra irányul. hogy 11 
Béke brigád trinden taqja 
érezze a hiMt:anul végzett 
munka örömét. 
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Ervek és ellenérvek 

A plilyamunklisok többsé/e ide/enkedik; 

az új narancsszínű munkaruha viselésétől 

A dolgozok művelődésének szolgalato 

nem egyszerűen csak reszortfelodof 
Művészeti vezető propagandisták módszertani konferenciája Miskolcon 

Részletek egy jelentésből: 
. .,Pályafenntartási dolgozóink közül sokan kifogásolják az 
elénk naracssárga színű új munkaruhát. Többek között azt 
mondják:_ r_ikí�ó, világos sz!ne miatt gyorsabban piszkolódik, 
'.n�nt a r_egi kek ruha. Ezért gyakrabban kell mosni, ez pedig 
1do előtti elhasználódással jár. Szóvá teszik azt is hogy a ri
kító színű munkaruhát viselő pályamunkásokra az 'utazóközön
ség különféle megjegyzéseket tesz . . .  

A pá!lyán do1gozó mun.káook: nyáron a na.gy melegben 
munkakabátjukat levetve dolgoznak tehát a kabátot nem 
s�ívja � �ap, a nadrág viszont az áizandó használat, a gyors 
piszkolodas, a gyakori mosás és a nap ereje miatt hamar szi
nét veszti, gyorsabban tönkremegy. !gy aztán ott marad a ka
bát, illetve a dolgozó nadrág nélkül. A munkavédelmi szem
pontból hozzáfúzött reményeket tehát nem váltja be . . • 

A felügyeletet ellátó dolgozók részére indokolt lehet az 
élénk nar=cs színű ruha és a munkavédelmi célszerűség érvé
nyesülhet. A citromsárga mellény ellenben minden munkavé
delmi feladatának megfelel és már csak azért is célszerű, mert 
télen-nyáron viselhető. 

Az ilyen jószándékú, de a pályafenntartási dolgozókat más 
munkásoktól megkülönböztető színű ruha beszerzése előtt a 
helyi szervek véleményét is ki lehetne kérni, hogy a dolgozók 
reagálását idejében megismerhessük és továbbíthassuk. Kéré
sünk az, hogy a jó munkahelyi légkör és dolgozóink vasúthoz 
ragaszkodása érdekében a vasút vezetése továbbra is a kék 
munkaruhát biztosítsa a pályafenntartási dolgozók részére". 

Fölemeli a karját, mutatja 
a hónaalját, rajta a girbe
görbe öltéseket. 

- Itt van ni, a múltkortl>an 
végigszakadt a varrás. Ezt 
még csak összeöltögettem va
laho1111, de mit tegye/e, ha to
vább szakad, vagy olyan he
lyen feslik ki. ahová folt kell? 
Honnan veszek? Le17én11ember 
vagyok. nincs is. aki foltozzon 
rám, magam pedig nem ér
tek hozzá. 

Amlnt elnézem termetes 
alakját. bizony, az ilyen de
rék legényekre is gondolniuk 
kell azoknak. akik az új mun
karuhát méretezik. de azok
nak is, akik kiosztják. 

1 Szakszervezetünk kultúrne
velési és sportosztálya rende
zésében január 30-31-én Mi.;
kolcon, a Vörösmarty Művelő
dési Házban tar.tották meg a 
művészeti propagandabizott
ságok vezetőlnek módszerta
ni  konferenciáját. A közép
szervek művészeti propagan
distái ,körében megjelen.t és 
részt vett a konferencián Gu
lyás János, a vasutasszakszer
vezet ti 1lkára. 
· A konferenciát Tóth Antal, 
a területi bizottság kulturaLis 
bizottságának vezetője nyi
totta meg. Ezután Zombori 
Lajos, a területi bizottság tit
kára tartott előadást. 

Az elhangzottak és a prog
ramba illesztett tapasztalat
csere-Játogatások is igazolták. 
hogy a kultúrnevelési és 
sportosztály nem véletlenül 
jelölte ki Miskolcot a konfe
rencia színhelyéül, hiszen az 
ott elért eredményekből, az 
alkalmazott módszerekből va
lóban tanulni lehet. 

Zombori Lajos, a területi bizottság titkára a közművelödési 
munkában szerzett tapasztalatokról beszél 

színházjegyek és bérletek szá
ma úgyszintén évről évre 
emelkedik. 

A konferencia 
megismerkedhettek 
marty Művelődési 

részvevői 
a Vörös
Ház és a 

Tiszai pályaudvar közművelő
dést elősegítő tevékenység�
vel is. Ezenkívűl találkoztak 
a Miskolci Nemzelll Színház 
igazgatójával és főrendezójé
vel. 

Amit tavaly megállapítottak, az most is helytálló 

Száz méternyivel odébb vá
gánygépkocsi áll, személyzeté
nek tagjai, Adám József és 
Gubala Miklós vágánygép
kocsivezetók az I-es számú 
gépesített mozgó pályamesteri 
szakasz dolgozói. Járművük
kel foglalatoskodnak a rél?i 
kék munkaruhában. meg vat
takabátban. Guoalának tavaly 
nyár óta van ugyan narancs
színű ruhája, de még nem 
vette fel. mert a kocsin mea 
amikor alája kell bújr{i ja'.: 
vítás végett. egy-kettőre pisz
kos lesz. Ádám pedig át sem 
vette az újfajta ruhát - kék
re vár. 

- Nálunk a művészeti pro
pagandamunka nem reszort, 
hanem össz-szakszervezeti 
mozgalmi feladat - hangsú
lyozta Zombori Lajos, majd 1-------------------------

A jelentést, amelyből idéz,
tünk. a szolnoki pályafenn
tartási főnökség szakszerveze
ti bizottsága küldte a múlt év 
nyarán a felsőbb szerveknek. 
köztük a Vasutasok Szakszer
vezetének. Akkor az elején 
tartott a narancssárga munka
ruha kiosztása és aránylag 
nem sok került még a dolgo
zókhoz. Ezért korainak tar
tottuk hangot adni róla, ab
ból a meggondolásból, hogy 
az emberek általában min
den újtól idegenkednek. 

Most, a szolnoki jelentés 
kelte után több mint fél év
vel - miután más területek
ről Is jelzéseket kaptunk, hogy 
nem csitul az új narancssár
ga ruhák körül keletkezett vi
ta - a helyszínen hallgattuk 
meg a dolgozók véleményét. 

Elsőnek Tarcsa József szb
titkár irodájába nyitottunk be. 
Annak idején az idézett jelen
tést ő írta alá. ?-,'La Is alá
írná-e, amit akkor a szakszer-

vezeti bizottság nevében tol
mácsolt? - kérdeztük. 

- Amit tavaly nyáron meg
állapítottunk, most is meg
á!lia a helyét, így hát újból 
aláirnám, sőt, ef11Jet-mást, ami 
azóta derült ki a ruháról, hoz
zá is tennék - mondja az 
szb-titkár. - Körülbelül 250 
ilyen munkaruhát kapott ed
dig a főnökség, túlnyomó ré
szét ki is osztottuk. de nem 
mindenkl viseli, mert még 
mindig nem barátkoztak meg 
vele. Azóta többfelől hallot
tuk, hogy nemcsak a mieink 
idet?enkednek tőle. Területi 
bizottsáai ülésen is szóvá tet
ték néhányan. így például a 
hatvani pályafenntartási fő
nökség szb-titkára. Azt vi
szont megerősíthetem. amire 
már a jelenté;;ben is utaltam. 
hogy a vonalbejáróknak jó és 
célszerű. Ámde ők sem na
gvon viselik, mert nekik a 
sári?a mellény Is jár és in
kább azt részesítik el5'-lvbPn. 
tudruilltk azt a vattakabátra 
Is ráhúzhatják. 

Világos színe miatt hamar piszkolódik 

Pozsonyi Pál munkavédelmi 
ügyintéző így egészíti ki az 
szb-titkárt: 

de a színével baj van. Ha
mar piszkolódik, ezért aztán 
szakadatlanul mosni kell. 
,.Mondtam a feleségemnek, 
akkor ne tartogassuk, hanem 
fessük be kékre és ha majd 
nyílik az idő, akkor úgy vi
selem" - teszi hozzá. 

Dudok János fiatal pálya
munkás tavaly május óba dol
gozik az V-ös szakaszon, na
rancsszínű ruhája pedig no
vember óta van, Ezt mond
ja: 

Döntsenek az illetékesek 

Bakó Jánossal és névroko
nával, Bal.ó Béla valtólaka
toookk:al a IX-es pályamesLeri 
szakasz dolgozóival is beszél
gettünk. Bakó Jánoson a vat
takabát alatt ott volt az új 
ruha. Azt mondj.a, nekik jobb 
volt a kék. ha ebben a köny
nyen piszkolódó ruhában utaz
nak a vonaton munkába jö
vet vagy menet, az utasok 
ferde szemmel néznek rájuk 
és elhiízódn,a,k tól,i.i,k. Comqjá
ra mutat, ahol ritkul. véko
nyodik a nadrág szövete. Már 
kikoptatta a kézigép, amelyet 
munka közben combjával tá
maszt meg. 

Bakó Béla Is határozottan 
,.kékpárti", most is a régi
fajta ruha van rajta. Mint 
mondja, a kékben kéthónapi 
viselés után is felszállhatott a 
vonatra, észre sem vették ben
ne, bezzea az élénk narancs
sárgában . . .  Meséli, hogy ja
nuárban a kollektív szerződés
ről tartott szakasztanácskozá
son a felszólalók nagy része a 
kék munkaruha mellett foglalt 
állást. 

Beszéltünk még VI-os, 
VIII-as, XIV-es szakaszbeli 
dolgozókkal Is, tólük többé
kevésbé az előbbiekkel meg
egyező hangokat hallottunk az 
úi munk.aruháról. 

Feljegyeztünk elismeró és 
kriti.7..áló véleményt. Az ille
téke�eken a sor, hogy a vi
tát mérlegelve eldöntsék: ki
nek miben van és miben nincs 
igaza. i' 

Szász Ferenc 

ismertette a feltételeket biz
tosító szervezeti kereteket, a 
területi bizottság agitációs és 
propagandabizottsága irá11y1-
tásával működő munkabizott
ságok. illetve a kultúrnevelési 
és sportbizottság héttagú al
bizottságánalc tevékenységét. 
Ezek igen szoros kapcsolat.:,t 
tartanak fenn a szakszervezeti 
bizottságok művészeti propa. 
gandafelelőseivel, és a jegv�k 
biztosításáról, szétosztásáról 
gondoskodó közönségszerve
zőkkel. 

A nagyobb szolgálati helye
ken a művészeti propagandát 
és a jegyszervezést már sike
rült különválasztani. A lcisebb 
állomásokon, illetve munka
helyeken -, ahol erre még 
nem volt mód -, a közönség
szervezői tisztet olyan S"Z.emé
lyek toltlk be, akik alkalma
sak a művészeti propagandista 
feladatát is ellátni. 

A kitűzött célok eléréséhez 
mindenütt sok segítséget ad
nak a szocialista brigádok. 
Cserében ők is segítséget kap
nak a művészeti propaganda
bizottságoktól kulturális vál
lalásaik megtételéhez, illetve 
teljesítéséhez, elsősorban 
ajánlások formájában. 

Az eredmények önmagukért 
beszélnek. A miskolci csomó
ponton dolgozó t,öbb mint 8000 
vasutas körében népszerű egy
egy színház teltházakciója. 
Több esetben vendégei nem
csak a Miskolci Nemzeti 
Színhá;mak, hanem a buda
pesti színházaknak., az Erkel 
Színháznak, a József Atti,a 
Színháznak és a Thália Szín
háznak. A miskolci vonta
tási főnökségnél például már 
hagyomány, hül:(y évenként 
két alTyalommal kibérelik a 
Miskolci Nemzeti Színházat a 
szocialista br!aádtagok és csa
ládtaajaik részére. A jármú
javítóban vagy Miskolc Tiszai 
pályaudvaron, az elarlott 

- Fiatal még ez a ruha, ha

tározott véleményt tehát egye
iöre nem lehet róla mondani. 
Jó néhányan még ki sem pró
bálták, nem szeretik kényes 

színe miatt. Odahaza tarto
gatjálc a szekrényben, mert ha 
e1111szer felveszik kátrányos, 
olajos munkára, menten elcsú
fítják. Az anyaga különben 
elég erős. A kék munkaruha 
ellenben, amelyet a még meg
levő készletből az idén kap
tunk. minőségileg sokat rom
lott. Többen panaszoliák. 
hogy kétszeri mosás után ösz
szement: a nadrág szára ma
aasan boka fölé. a kabát ujja 
pedig majdhogynem könyé
kig zsugorodott. 

- A kéket moshattam, fol
tozhattam. ehhez pedig szinte 
nyúlni sem merek, mert ha 
talpfát húzok, egyszeriben vé
ae, csúfot úz velem az ola
jos, kátrányos foltokkal. Nem 
mondom. a pályán jó. mert 
ha vonat közeledik. riikító szí- i------------------------

A szakszervezeti bizottság 
vezet5ivel folytatott beszélge
tés után ellátogattunk az V. 
pályamesteri szakaszra. Már 
útközben összeakadtunk két 
S7.abadnapos dolgozóval. Bíró 
János elmondta, hoey 5 mint 
vágány-gondozó már a múlt 
nváron meglmpta az új ruhát, 
de még egyszer sem vette fel, 
mert három éve térköz5rként 
teljesít szolgálatot. Ebben a 
beosztásban nincs rá szüksé
l?e. Hallani azonban hallotta 
társaitól, hogy minőségileg jó, 

nével magára vonja a masi
n iszta szemét, tehát biztonság
ban dolgozhatunk benne. De 
mivel többnyire csapatban va
gyunk. az ór úgyis jelzi a 
közeledő vonatot és Idejében 
félreállhatunk. Én úgy látom, 
hogy mivel háromszor-néey
szer annyit kell mosni. mint a 
kéket. nem bírja ki a megsza
bott kihordási Wót, hamarabb 
elkopik, vagy szétszakad. 
Munka után hazafelé én ts 

röstellek benne mocskosan fel
szállni a vonatra az utasok 
közé. 

Nines mivel megfoltozni, ha a ruha elszakad 

Amint a szókimondó flatal
l!mbert51 elválunk, az állomás 
•ets5 véi;téhez közeledve a szé
les vái;iánymezó túlsó olda
J,án felvillan egy narancs
oiros munkaruha, amint vt
sel5je a vágányok között tesz
vesz. Atvágun.k hozzá és mi
vel a közelben levő. vatta
kabátban dolgozó többi oálya
munkás között !ófonnán eizye
dül vl6eli, nyomban megkér-

dez-zük: ml a véleménye az 
új munkaruhár61? 

- A blztomáaos munka 
szempontjából nem rossz vi
selet, de mt lesz. ha elhasz
nálódik, mtvel foltozom mea? 
A rél?lhez ló volt akármi
lyen kék színt'! vagv hozzá 
hasonló szövetdarab, nem tt'lnt 
fel rajta a folt. De ehhez 
lehetetlPn hasonló anyat?ot ta
lálni. Erre Is gondolni kel
lett volna. 

KISZ KEZOEMENYEZESRE 

Ütförővasufasok üzemeltetik 

a királyréti erdei kisva·sutat 
Ebben az évben ünnepli 

megalakulásának 30. évfordÜ
lóját a Magyar úttörő Szövet
ség. 1976 egyben a gyermekek 
éve is. A Pest megyei KISZ 
végrehajtó bizottsága ennek 
tiszteletére határozta el, hogy 
a Veröcemaros-Királyrét kö
zött közleked5 erdei kisvasu• 
tat 15 kilométeres szakaszon 
járási úttöróvasútként közle
kedteti. Az álszervez.és költ
ségeit társadalmi munkával, 
kommunista műszakokkal ,se
gítik majd Pest meE!ye fia
taljai. A verőcei tábor a gye
rekek paradicsoma lesz. Az 
előkészületekról, a nyári ter
vekról Bencsik Ernővel, a vá
rost úttör,';«7;\velség elnökével 
besre!gettünk. 

- Az úttörövasutasok ki
képzése február 6-án kezc!ő
dött - mondja. - Gödöllőn 
négy úttörőcsapatb6l válog<1t
tunk ki harminc fiatalt. Ti
zenöt héten át heti egy aJka
lommal (pénteken) a gödöllői 
vasútállomás kultúrtermében 
ga7.dag tematika szerint ta
nulnak a leend5 ifjú vasuta
sok. Az állomás és a táMSzol
gálati ágak vezetői felajánlot
ták segí15égüket. Lehetooéget 
kapnak az úttörők a nagyva
sút mel?iismerésére is. 

A ver5cel nyári tábor végén, 
amikor letelik a szolt?álat. a 
pajtások úttörővasutas iel
vén:vt kapnak, amit az <>,zyen
ruhájukon viselnPk majd. 

Csiba József 

N agyaktÍ,·a-értekezlet 

a dehre�enÍ �soIDÓponton 
A debreceni vasúti csomó

pont szakszervezeti bizottságai 
január 29-én nagyaktíva-érte
kezletet tartottak, amelyen 
több mint háromszáz aktivis
ta vett részt. Az értekezlet elő
adója Volosinovszki János, a 
területi bizottság titkára volt. 

Az előadó Ismertette töb
bek között a SZOT XXIII. 

i 
)1 

és a Vasutasok Szakszervezete 
IX. kongresszusán hozott ha
tározatok niikénti végrehajtá
sát, a bizalmiak jog- és ha
táskörét, továl;>bá szólt a vas
út V. ötéves 'tervének célkitú
zéseiről. Ezután részletesen 
elemezte, milyen feladatok 
várnak az igazgatóság dolgo
zóira ebben az évben. 

A Kossuth Kiadó kiadványai 
MAGYARORSZÁG FEL

SZABADITÁSA 
(Váitozattan utánnyomás) 
A hazánk felszabadításának 

30. évfordulójára készült 
s nagy sikert aratott - ta-
nulmánykötet népünk törté
nelmének egyik - tragiku
ma ellenére is - legragyo
góbb fejezetéről : a magyar 
nép szabadságát és független
ségét, a demokratizmus újjá
születését eredményező fegy
veres harcok történetéről 
s-zól. (A KOS&uth és a Zrínyi 
Kiadó közös kiadása.) 

L. Bezimenszk.lj: 
A TITKOS BARBABOS

SA-DOSSZIB 
A kötet alcíme: Dokumen

tum-elbeszélés, közvetlen ol
dott stílusban mondja el a 
Barbarossa-terv létrejöttének 
körülményeit. (Bezimens7.kij:  
Hitler halá�a című nne<>ysik<>rú 
könyve 1974-ben jelenit meg, 
a Kossuth Kiadónál.) 

Bepillanthatunk a második 
világháborút és a Szovjetunió 
megtámadását megelőző dip
lomáciai tárgyalásokba és ma
nőverekbe, a Moszkvában fo
lyó angol-francia-szovjet 
katonai tárgyalásokba. Jó
részt az eddig ismeretlen do
kumentumok alapján foglal
kozik az 1939-es német-angol 
félhivatalos megbeszélésekkel. 
Igen érdekesek a könyvben a 
szovjet felderítők 1971-ben 
nyilvánosságra hozott jelenté
se:! Kárpát-Ukrajnáról: a bal
ti államok egykori politiku
salnak visszaemlékezései; 
Paulus tábornagy egyik ki
hallgatása: Bezlmenszkijnek a 
ma az NSZK-ban éló volt 
katonai s-zemélyi�ekkel folv
tatott beszélgetései és levél
váltása!. 

A dokumentumok között 
akad néhány a kötetben, 
amely eddi,g csak a „Sziao
rúan bizalmas" jelwű ,zyúj
teményben volt olvasható. 

Lipovetz Iván-Simon Jó
zsef: 

.,HARMADIK VILÁG" 
- EHEZO VILÁG 

A könyvhöz egy tragikus 
kimenetelű természeti ka
tasztrófa : az afrikai aszály es 
annak nyomán táimadt tömeges 
éhinség adta a kiindulópontot. 
ElháríthaJtó megelőhető lett 
volna-e a Szahel-övezet és 
Etiópia állat- és növényvilá
gának pUS2tulása, az ott éló 
milliók lassú éhhalála? A 
szerzők erre keresik a választ 
az afrikai ors-zágok földTajzi, 
éghajlati és társadahni-gazda
sági visz.onyainatlc leírásával, 
azon belül is a mezőgazdasá
gi termelés elmaradottsága 
okainak vizsgálatával. 

Fenyeget-e világméretű 
éhínség réme, avagy éssze
rűbb és igazságosabb elosz
tási rendszerrel egyensúlyt le
het teremteni a világ élel'mi
szer-fogyasztásában? - töb
bek között erről a fontos kér
désről is 5ZÓ1 ez az aktuális 
és népszerűen megírt könyv. 

Bajusz Rezsó: 
SZEMeLYKOZLEKEDt� 

SONK MA r.8 HOLNAP 
Közgazdasági Ismeretek 
A IV. ötéves tervben szá

mottevően fejlődött a vasúti 
személyfuvarozás, a Volán 
autóbuszfuvarozás, a városi 
közlekedés és a légiközleke
dés, Fon.tos feladatunik a köz
úthálózat fejlesztése és az 
utasforgalomnak a vasútról az 
autóbuszközlekedésre való 
ésszerű mértékű átterelése. 
Mindezen kérdésekről és gaz
daságpolitikai. vala.minit köz
l?a7-daságl összefüggéseikréíl 
konkrét és köz-érthető átte
kintést ad ez !' könyv, s egy-

57..ersmind vázolja a személy
közlekedésnek az V. ötéves 
tervidőszakban várható fejlő
dését él' a távlati fejlesztési 
elképzeléseket Is. 
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SZORULT HELYZETBEN 

Miért nem kapott építési kölcsönt 

a hétgyermekes gépkíséró? 

Gondolatok a munkafegyelemröl 
A 

vasútüzem biztonságának egyik kulcskérdése a fe
gyelmezett magatartás. Arra a magatartási köve
telményre kell gondolnunk, mely szorosan össze• 

függ a munkaköri kötelezettséggel, elsősorban szolgálai 
közben, de nem elhanyagolhatóan szolgálaton kívül is. 

Száraz ágú bokrok, itt-ott 
öreg akácfák szegélyezik a 
Kukli-hegy oldalán felfelé ve
zető meredek gyalogutat. Bal
ra családi házak sora. 

- Ez végig az Új utca. 
Menjen csak tovább, fölfelé, 
ott lesz valahol a t!zes szá
mú ház is - igazít útba egy 
kosarat cipelő öregasswny. 
Lent, az agyagos dombolda
lon, a megsárgult kórók tö
vében még fehérlik a hó. 
Sülysáp legmagasabban fek
vő utcáján járok. Alattam 
a nagyközség piros cserepes 
házainak látképe. Hajlott há
tú, bajusws öregember jön 
velem szembe. Fürkésző te
kin tettel néz rám. Amikor 
megtudja, hogy Szántai Pál 
családját keresem, megeny
hül az arca. 

- Jöjjön csak utánam; ttt 
van a ház - mutat az egyik
re. - Sn az apósa vagyok. 
V ertvályogfalú, van ez már 
kilencvenéves is - mondja 

tünódve, aztán kinyitja előt
tem a kaput. 

Kilencen egy szobában 

legyen. Emberhe7., társadal
munkhoz méltó körülmé
nyek közé szeretne kerülni. 
Nyomasztó, álmát nyugtalaní
tó gondja a családiház�pí
tés. A lehetőség határain be
lül takarékoskodik, mindent 
e nagy cél érdekében tesz. 
A konyhából ismét a mama 
hangját halljuk: 

- A családnak egy napra 
nem elég négy liter tej, és 
nálunk az sem kedvezményes. 
Elfogy 4-5 kilogramm ke
nyér is. lf:lelemre naponta 
több mint egy százast köl
tünk .•• 

A ház építését 197�ben 
kezdték el, önerőböl. Volt egy 
kis megtakarított pénzük. Tel
ket 1971-ben kedvezményesen, 
négyszögölenként 45 forin
tért vásároltak a tanácstól. A 
Dózsa György úton levő 308 
négyszögöl telekre OTP-köl
esönt kaptak. Az építéshez 
bontásból származó olcsó fa
anyagot, téglát, cserepet adott 
a sülysápi tanács. Elkészül
tek a tervek, megérkezett az 
építési engedél" is. 

- Jöttek a rokonok, a ba
rátok segíteni - magyarázza 

A konyhán éppen nagy- már a Dózsa György úti tel-
mosás van. Az ajtónyitásra .kén Szánt:i,i Pál - Röviá idő 
sűrűn gomolygó pára tódul ki alatt a haz egy részének a 
az udvarra. A mosógép kö- !�lait is felépítettük. Kutat 
rül gyerekek hancúroznak. furtunk, hogy legyen ivóvíz, 
Szántai Pál megtörli vizes a kertbe gyümölcsfákat ül
kezét és szabódva tessékel a tettem. A beépített anyag és 
konyhából nyíló pici helyiség- T-unka értéke meghaladja az 
be. Itt, az egyetlen heverőn O!:"enezer formtot. Nézzen kö
két pólyásbaba fekszilc. rüll - mutat a csupasz fa-

- Ök az ikrek. 1975. no- lak tövében sorba rakott fa
tiember 28-án születtek és vasgerendákra, cserepekre. 
mondja Szántainé miközben - Ennyi anyagot gyűjtőt
szabaddá tesz egy széket. tem össze

1 
de közben elfo

Hét gyermekünk van. A szü- gyott a penz. Szaporodott a 
leimmel együtt tizenegyen család, az építkezés megre
éWnk ezen a tenyérnyi he- kedt. 1974 óta itt minden vál
lyen. Nézzen körüli - int tozatlan... Kamatmentes, 
fejével az egyetlen, néhány ho_sszúlejáratú .�Pí!ési kö1-
négyze1méternyi zsúfolt swba csonre. lenne szuksegem. Csak 
felé, ahová pajkos nevetés- az segitene, de sajnos, be-
6el beszaladnak néha .a gye- zárult a kör. Az el
rekek. Az anya fáradt moz- telt egy éy alatt elveszftet
dulattal simítja el arcába hul- tem a remenyt! 
ló haját. A konyhából még 
árad be a gőz, az asszony só-
hajt. Hallgatunk. 

A nagymama megáll az aj
tóban, kezében cumisüveg. 
Elkészítette a tápszert. A két 
kicsinek hamarosan ennie 
kell. 

- Menjetek a konyhába 
Játszani! - szól a négyéves 
Attilának és a hároméves Gyu
rikának. - Látja mennyi ve
sződség van velük/ Nekem tíz 
gyerekem volt, nagy türelem 
kellett a nevelésükhöz. Bele
fáradtam. Fehér a hajam, het
venéves vagyok, de amiben 

tudok, még segítek. A lá
nyom, most a szülés előtt öt 
és fél hónapig feküdt a kór
házban. öt gyerek gondja-

baja szakadt hirtelen a vál
lamra. Azt hittem. megbo
londulok. Ilyen kis lakásban 
ennyi gyerekkel. .• 

- Nálunk senki sem alszik 
egyedül - mondja az apa. s 
közben ölébe veszi a térdére 
kapaszkodó, hatéves Istvánt. 

- Mindenkinek van hálótársa 
minden felnőtt mellett fek� 
szik egy-két gyerek. A szo
:iában kilencen alszunk. A 
két kicsi iker (Péter és Ti· 
bor) miatt megszerveztük az 
éjszakai swlgálatot is. Fel
váltva őrködünk mellettük 
a feleségemmel Sajnos a 
nagy zsúfoltság miatt csak 
egy gyerekágy fér el a 
szobában. Most azon töpren
gek, hogyan tudnék fölé egy 
fekvőhelyet barkácsolni? 

- Mindig attól félek, hogy 
azt a pici pólyást, akinek a 
heverőn jutott hely. éjsza
ka véletlenül agyonnyomja 
valamelyik mellette fekvő 
testvére - aggódik az édes
anya. 

Az építkezés megrekedt 
Szántai Pál tizenöt éve vas

utas. Munkahelye: Kőbánya
Felső állomás. Hét éve dol
gozik Ltt. Jelenlegi beosz
tása: gépkisérő. Szolgálati 
főnökei megelégedésére vég
zi munkáját. Tagja a 19 tagú 
Gagarin szocialista brigádnak. 
szakBzervezeti bizalmi. Mun
kájáról szívesen. sokszor sze
retettel beszél. Egyetlen vá
gya, hogy végre új otthona 

Három levél története 
Szántaiék szorult helyu-

tén a tanács igyekezett segí • 
teni. 1975. március 6-án a 
Sülysápi Nagyközségi Tanács 
elnöke három levelet írt alá 
A címz.ett a Növényolaj- és 
Mosószergyártó Vállalat (Szán
tai Pálné munkahelye), a bu
dapesti vasútigazgatóság és 
a Pest megyei Tanács épí
tési osztálya volt. Az ügy to
vábbi fejleményéről a süly• 
sápi tanács megbízott lakás
ügyi előadója, Németh Ferenc 
tájékoztatott: 

- Tiz ehhez hasonló lakásügy van a községben. Mt nem 
tudunk sem lakást sem köl
csönt adni. Ebbe� csak a 
vállalatok és végső esetben a Pest megyei Tanács segíthet. 
A nagycsaládosok lakásgond
jaival az állam kiemelten 
foglalkozik. A szakembernek 
is nehéz lenne felsorolni az 
erre vonatkmó ook parag
rafust, rendeletet, kedvez-
ményt, ami az érdekükben 
született. Szántaiék építési 
kölcsön nélkül nem juthatnak 
előbbre. &,ért íródott ez a há
rom levél, amiben kölcsönt 
kértünk a családnak. Itt van 
előttem a dosszié. Megérk€Z
tek a válaswk is. Az ered
mény sajnos lehangoló. 

Szántainé 1959-tól dolgozott 
a Növényolajipar! és Mosó
szergyártó Vállalatnál 1970-
től azonban gyermekgondo
zási segélyen van. Ezért „a 
kölcsön visszafizetését nem 
látjuk biztosítottnak", írják 
többek között a válaszban. 

Forgatjuk, böngésszük az 
ügyiratokat, próbáljuk nyo-
mon követni a levélváltások 
sorrendjét. A fiatalember köz
ben szabódik, elnézést kér, 
hogy nem tud azonnal vála
szolni a kérdéseimre. Olyan 
bonyolult a lakásügy. annyi 
papír, paragrafus Ismerete 
kell hozzá. . . ő pedig csalt 
„beugró"... Akit helyettesít 
(Z. Károlyné) már ho5szabb 
ideje beteg. A szomszéd szo
bából segítség érkezik Rely
ter Géza személyében. Köz
ben el0Jva55uk a budapesti 
vasútigazgatóság levelét; meg. 
tudjuk azt is, hogy a szol-

noki pft. főnökség is ajánlot1 
fel bontási anyagot. Kezem
be kerül a Pest megyei Ta
nács építési osztályának 1975. 
június 16-án keltezett, a köz
ségi tanácshoz írt levele. Idé
zet a szövegből: ,,A vállala
tok a kedvezményes kölcsön 
ügyében állásfoglalásukról ez· 
ideig nem értesítettek. Ké
rem, június 30-ig szívesked
jék tá;/ékoztatni arról, ho(lll 
Szántai Pál ügyében időköz
ben történt-e előrelépés, jogo• 
sultak-e még a kölcsönre/ Ha 
igen, előjegyezzük az 1976. 
évi elnöki keretből a.dható köl
csönök igénylőinek listáján." 

Hárman keressük a fontos 
válaszlevelet. Az ügyintézők
nek gyögyözlk a homlokuk. 
(Hirtelen meleg lett a szobá
ban.) Atkutatnak mindent. 
Az eredmény bűnbánó sajnál
kozás. Elfelejtettek válaswl
ni ! Jóvá teszik, talán még 
nem késő? - mondogatják. 
Azonnal fogalmazzák a vá· 
laszt 1976. január 8-án, a jú• 
niusi levélre ... 

Segíteni akartunk ••• 

számoltam össze), hogy ebben 
az ügyben eddig hány iktatott 
ügyirat, levél, feljegyzés szü
letett a különböző hivatalok
ban. Pedig nem rendkívüli 
esetről van szó. ,.Csak" egy 
hétgyermekes család kölcsön• 
igényéről - lakásépítéshez, 
De haladjunk tovább. 

Amíg van egy kis remény 
Egy újabb dossziét nyitnak 

ki előttem. A helyszín ezút
tal a Pest megyei Tanács 
építési, közlekedési- és víz
ügyi osztálya. Gazda Géza tá
jékoztat: 

Sokat foglalkoztunk 
Szántalék gondjával. Az érde
kükben folytatott levelezés itt 
is felduzzasztotta az aktákat. 
Sajnos sem a feleség, sem a 
fér; munkahelyében nem 
találtunk segítő partnerre. 
Az is igaz, hogy a MAV--nál 
téves helyre címeztük leve
leinket. A budapesti pft. fő
nökségnek Irtunk, onnan vé· 
gül Kőbánya-Felső állomás· 
ra irányítottak. Nem tájékoz
tattak időben arról, hogy köl
csön ügyében a budapesti 

Budapesti vasútlgazgatóság, igazgatósággal vegyük fel a 
lakáscsoport. Dr. Halvax Béla kapcsolatot. 
csoportvezetővel és dr. Faragó - Mi történt ezután? Márta munkatá=al beszélge- - A napokban kaptuk meg 
tünk. Dr Halvax Béla: .. l á 

- Mi megtettünk mindent a su ys pi tanács levelét, 
amelyben megerősítik a kölebben az ügyben. Segítení csön szükségességét. Mi az akartunk. . • Mindjárt ide ho- 1976-ra szóló, úgynevezett elzom az aktákat is. A munka- nöki keretből vásárlási és épftársam volt Sülysápon hely• tési kölesönt adhatunk. Enszíni szemlén, a saját kocsi· nek elosztásánál (ebben az jával. évben 30 igénylóból csak 10 

- ll:n fogl.alkoztam az ügy- jöhet számításba) Szántai 
gyel - veszi át a szót dr. Fa- Pálnak el5ócllegességet blztosíragó Márta. - Építési köl- tunk. «Neve a negyedik a sor
csönt csak annak javasolha- ban.) A 35 évre szóló kamattunk, aki többek között ren- mentes építési kölcsön össze-
delkezik (anyagban vagy g 85 ·11 t ki étel t 
pénzben) az e'p1·t=' ko··,,�..,. 15 

e • 1 e ve v es ese -
= ·•-=6 ben 95 ezer forint lehet. En

százalékával, és van érvényes nek odaitéléséről az első ne
építé6i engedélye. Amikor én gyedévben bizottság dönt. Ez 
Ptt j�t8lI\ - t.i.va!y április azonban wvápb;a sem zárja 
táján - nem volt érvényes ki a vállalati kölcsön lehetőépítési engedély és tervrajz- ségétl 
hiányosságokat !s tapasztal- _ Nekünk, lakásilgy' el"-tam. Elmagyaráltarn. hogy mi- • u 
Jyen papírokra van szükség. adóknak türelmesnek, kttar
Ha elintézi, kért.ern..1. jöjjön tónak kell lenni - folytatta 
be az igazgatóságra. u nem a Szántai-dossziét összecsuk
jelentkezett. Azóta nem tu- va Ga�a Géza. - Amíg _van 
dom történt-e valami? Nem egy kis remény a segítsegre, 
fogl:tlkoztam az üggyel... ��lalkozni �ell . a kérelmez�k 

- Tavaly az Igazgatóság- ugyével, batoritani a nehez 
hoz érkezett' kérelmek alap- ��lyzetben élők�t. �llamunk 
ján kielégítettük a 3-4 gyer- törvény� b1ztos1totta a 
mekes családok kölcsönigényét n�.gy�l8:?osok kedvezményes 
- mondja az ügyiratokat la- kolcsonhoz, megfelelő lakás
pozgatva dr. Halvax Béla. _ hoz való jogát.. A paragrafu· 
Hosszúlejáratú kamatmentes �<;>k szellemét (es �em. bet_ű
kölcsönt húszezertől egészen J�t) �ell 8:zok swl_galatába ál

százhúszezer forintig adhatunk. htan1, akik érdekeben meg
Szántai Pál kérelme azonban alkották azokat! 
1975-ben nem volt előttünk. Akkor talán „soványabb" 
Miért nem tartotta be a szol- 1� néha egy-egy �o�szié, s 
gála ti utat? A kérelmet köz• elegedettebb, a�. _mogötte van: 
vetlenül a főnökének kell be- az ember. Reme!Jük, hogy. ha
nyújtani, aztán a munkahely maros_an e�be a kategónába 
továbbítja hozzánk. Ez a szol- tartozi� maJd !!- tétgyermekes 
gálati út. Neki ezt tudnia Szántai család 1s . 
kell! Kasza.la Sandor 

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy a MAV veszélyes 
üzem, ahol a veszélyhelyzeteket a munkafegyelmi mu
lasztások okozzák. Ebből ítélve úgy tűnne, hogy szükség• 
telen a munkafegyelemre külön ráirányítani a figyelmet. 
Az élet tapasztalatai azonban nincsenek összhangban ez.. 
zel az elvárással, s bár a központi szervek neveléssel, rá
hatással vagy szankciók alkalmazásával rendkívüli erő
feszítéseket tesznek a fegyelem megszilárdítása és az el
követések megelőzése érdekében, mégis évről évre szo
morú sitatisztikai kép tárul elénk. A jogszabályi rendel• 
kezések következetes alkalmazásából eredően javuló ten
denciáról kellene beszámolnunk, éppen abból a megfonto
lásból, hogy törekvéseink a célt elérték. Az élet awnban 
mást bizonyít. 

A munkafegyelmet sértő magatartások felszínre kerü• 
lő esetei közül ki kell emelni az ittasságot és az igazolat
lan távolléteket. Ez nem jelenti azt, hogy a forgalmi vagy 
tárgyi balesetek okozását előidéző mulasztások háttérbe 
szorulnának a megítélésben, azonban az ilyen jellegű el
követések száma aránylag csekély és az előző két vétség
hez viszonyítva összességében nem éri el a 10 százalékot. 

Mi lenne tehát a teendő, mit kellene tenni annak ér
dekében, hogy az ittasság és az igazolatlan távollétek 
számát vissza lehessen szorítani arra a minimális, ,.elfo
gadható szintre", ami még nem rontja a „statisztikát". 

Két megoldás látszik elfogadhatónak e kérdés megkö
zelítéséhez: egyrészt a fokozottabb ellenőrzés, de nem
csak az egyszemélyi vezetők, hanem a középvezetők és 
főleg az azonos szintil munkatársak részéról is, másrészt 
erősíteni az e téren jelentkező mulasztások felelősségre 
vonásának súlyát. A kiszabott büntetéseknek nem e!ret• 
tentónek, hanem megelőzőnek, olyan jellegűnek kell len• 
ni, melynek visszatartó ereje van. 

A Debreceni MA V Igazgatóság nemrégen tárgyalta 
mutllkafegyel.mi helyzetét, melyen részt vettek a rendőr
főkapitányságok képviselói Is. Az elhangzott beszámoló
ból és hozzászólásokból egyértelműen azonos álláspont 
alakult ki. Leszögezte az értekezlet, hogy a vétségek kút
feje az íttasság, az italfogyasztás. Ennek a hatására fel
szabadult gátlások okozzák a felületességet, hanyagsá
got, nemtörődömséget s ezzel van összhangban, mintegy 
ok és okozati összefüggésben az összes egyéb magatar
tásbeli fogyatékosság. 

A szolgálatképes állapot fokozott ellenőrzésére, az it
tas dolgozó fegyelmi felelősségre vonására az 1965. évi 
38. ez. Hivatalos Lapban megjelent 106468/1975. I/3. e. sz. 
Utasítás rendelkezik. A végrehajtás, illetve megelőzés 
hatékonyságának fokozására az 1974. évi 14. sz. Hivatalos 
Lapban közzétett 10428611974. sz. Utasítás ismételt felhí
vást tartalmaz. Az „Ittas" szó a mindennapi szóhaszná
latban az alkoholos befolyásoltságnak azt a fokát Is je
löli, melynél az alkohol hatására előálló tünetek szembe
ötlők. Az alkoholos befolyásoltság ennél tágabb körű, 
mely az enyhébb fokozatot, illetve az alkoholhatás 
utáni ál1apotot is magában foglalja. 

A debreceni igazgatóság Irányelveket adott ki az lttas
sággal kapcsolatosan, s abban leszögezte: .,Vtz�gálni kell 
minden esetben a szolgálat közben megállapított ittas- "' 
ságnál annak felelősségét is, aki beosztásánál fogva in
tézkedésre köteles, azt azonban felróható okból elmulasz
totta. A felelósségre vonás olyan mértékű legyen, amely 
megfelelő szigorral hat az elkövetett fegyelemsértésre és 
az egyént és általános visszatartó hatást is legeredmé
nyesebben elóseg!ti." 

Az ittas egyén nemcsak saját testi épségét teszi kocká
ra, hanem veszélyezteti mások életét és a vasútüzem va
gyonbiztonságát. 

Dr. Szabó Imre 

Együttműködési szerződés 

két szocialista brigád között 

Rákos vontatási főnökség 
Május 1. szocialista brigádja 
együttműködési szerződést kö
tött a műhely Petőfi brigádjá
val. Céljuk: a mozdonyok 
üzembiztonságának a növelése. 
A műhelyben dolgozók alkat
részekkel látják el a mozdony_ 

vezetőket, hogy a kisebb javí• 
tásokat helyben elvégezhessék. 

Jl;Jenjárnak a társadalmi 
munkában Is. Kerítést készí
tettek például a Szovjet-Ma• 
gyar Barátság Parkban, segí
tettek családiház építésében és 
kezdeményezték egy könyvtár• 
klub megszervezését. 

A taná=áJ, a.honnan a leve- .,...---------------------------------------
let írták - kétségtelen -, 
nem ismerik a vasút swlgálati 
útjait, csak valahogy segíteni 
P�?báltak. Szántai Pál még 
taJékozatlan a lakásügyekben. 
A helyszíni szemle után érvé
nyesíttette a lejárt építési 
engedélyt, 1976. december 31-
ig. Megírta a kölcsönkérelmet 
is, és bevitte azt a szolgála ti 
helyére. Kőbánya-Felső állo
más személyzetise, Czibor 
Endréné átvette azt é6 felhfv
ta az Igazgatóság lakáscso
portját, hogy a "beterjesztés" 
hivatalos formájáról tájéko
zódjon. 

Dr. Farauó Márta: - ll:n 
beszéltem a személyzetlssel, 
é6 azt mondtam, hogy ha nincs 
változás az ügyben, akkor 
ne küldje be a kérelmet, mert 
nem tudunk vele foglalkoz
ni. 

A kérelmet Szántai Pál visszakapta. Keserü szájízzel 
gyűrte a zsebébe. Sajnos 
azt senki sem tisztázta. sen
ki sem győződött meg róla, 
hogy időközben milyen válto
zás történt. (Meghosszabbttot• 
ták az építést engedélyt és ott 
voltak a tervrajzok is.) Az 
építéshez a Gagarin szocialis
ta brigád felajánlotta a segít
ségét. Eddig még nem kerül· 
hetett rá sor. 

Jó lenne tudni (sajllOII nem 

A FIATALOK FIGYELM°EBE 

Milyen előnyei t1annak 
az ifjúsági takarékl,etétnek l 

Szakszervezetünk Szociál-
politikai és Munkavédelm1 
Osztályát sok fiatal keresi fel 
lakásgondiával. Az 1971-ben 
életbe lépett lakásgazdálkodási 
alapelvek egyik pontja, ho,,ay 
megszűnt a bérlakások Ingye
nessége, az állampolgárok a 
jövedelml helyzettől függően 
jogosultak a különböző la• 
kásépítési formák keretében 
épült lakásokra {bér, s:rovet
kezetl, öröklakás.) A lakás
Igény kielégítésének változa
tai tehát előtakarékosságot 
tesznek szükségessé. 

A fiatalok egy része nem 
készül fel körültekintően a 
családalapításra. Elsősorban 
lakáskérdésben érzik a !\ely
zetet k!lá tástalannak. 

Tapasztalataink Ismeretében 
jelentősnek tartjuk a fiataiok 
családalapltásának előse�\é
�t szolgáló 33/1975. (IX. 27.1 
PM. sz. rendeletet (Magya,1 

Közlöny 1975 évi 65. szám) 
A rendelet értelmében az 

Országos Takarékpénztár 
(OT) a 14-30 életév közötti 
fiatalok részére kedvező 
feltételekkel ifjúsági takarék
betét elhelyezési lehetőséget 
biztosít. Az ifjúsági takarék
betét olyan takarékossági 
megállapodás, melynek értel
mében a betételhelyezó (szü
lő, vagy a dolgozó fiatal) a 
vállalt betétösszeget öt éven 
át havonta rendszeresen fize
ti. A megállapodást - legfel
jebb - további öt évre meg 
lehet hosszabbítani. Az elhe
lyezett összegek évi 5 száza
lékkal kamatoznak. 

Előnyös és nagy kedvez-
ményt jelent az ifjúsági ta
katékbetéttel rendelkező fia
tal számára e betételhelyezési 
forma akkor, hogyha a ,neg
ál!apodásban vállalt feltéte
lek teljes[tése esetén a betét 
tulajdonosa a felvételtől szá
mított e/1,Y éven belil! új la
kás építéséhez, vagy államl 
szervtől (tanács, OTP, stb.) 

történő lakásvásárláshoz ta• 
karékpénztári kölCtSönt vesz 
Igénybe, mert a saját rész 
befizetéséhez - betéte fel
használása mellett - külön 
kölcsön igénybevételére is ;o
gosult. 

Amennyiben a vállalt havi 
betétÖS6Zeg 300 Ft, az ötéves 
megállapodás feltételeinek 
teliesíté6e után 21 ezer forint 
kerül kifizetésre, ·, lak5s
épftéshez, lakásvásárlásh<YL 21 
ezer forint külön kölcsön Is 
igényelhető. Ha a fiatalok a 
külön kölcsönt lakásépítésre, 
illetóleg lakásvásárlásra nem 
veszik Igénybe, akkor az 
kedvezm.é-nyes áruvásárlási 
kölcsön felvételére is jogosít. 

Az ifjúsági takarékbetéttől 
függetlenül Is vehetnek fel 
áruvásárlási kölcsönt - 10-
30 ezer forint ósszegben egy 
alkalommal -, azok a fiatal 
házasok, akik közGl legalábh 
az egyik házas¼rs a kölcs;;n 
igénybevételekor J:J éven alu
li, vagy ha a ház�s,;�"kiités 
öt éven belül t.xtént és 
együttes keresetük 'l-'?1-:t ha
lad.ia meg a 6000 f<rntot. 

Az ifjúsági taka.'"'!,khetétet 
- mint egyik előtak-m�kcxsá
gi formát - a vac<auh� fia1a
lok figyelmébe aján1Juk 

Töllyné Pogács Rózsa 
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TŰZI KOVÁCSOK 

Hat férfi meg egy nő 
a dr. Münnich Ferenc brigádban 
A sál alá is be!Hetlenkedik 

a február közepi sziél lgy az
tán Hetényi Andrással, a 
Landler Jenó MAV Jármű
javító üzem munkaverseny
felelősével Igencsak szaporáz
zuk lépteinket, miközben az 
irodaépületból a kocsiosztály 
cserejavító Uzemrészébe igyek
szünk. A távolság nem rö
Vid, a sietés ellenére is van 
idó tehát arra, hogy meg
indokoljuk: a sok jó szocialis
ta brigád közül miért éppen 
a. Nagy András vezette Dr. 
Münnich Ferenc kollektívát 
keressük fel. 

- Egyike a legrégibb mun
kabrigádoknak mondja 
a Vl'!rsenyfelelós -, s üze
münkben ők érdemelték ki el
sőként (1973-ban, az 1972. évi 
eredményeik alapján} a MAV 
Kiváló Brigádja címet. Az
óta már mások Is méltónak 
·blwnyultak e megtiszteló ki
tüntetésre, de Nagy Andrásék 
évről évre az elsó helyek va
lrurumyikére kerülnek a mun· 
kaversenyben. A tavalyi mun• 
kálkodásukra is büszkék le
hetnek, s az idén Is olyan fel
adat elótt állnak, amely lehe
tőséget ad képességeik bizo· 
nyitására: •• 

Tűzzel-vassal dolgoznak 
Ami a riportert külön vonz

za: egy ma már ritkaságszám· 
ba menő - szép nevű - szak
ma művelői. Tüzikovácsok. 
Tűzzel-•vassal, nehéz fizikaJ 
munkát végezve dolgoznak. 
Keveset tudok, keveset tudunk 
róluk. 

- Ezt a kis zöld «sztá.st t., 
ők gondozzák, társadalmi 
munkában - mutat a vé
kony fagyos hóréteg alól is 
átte�zó gyepre Hetényi And· 
rás. - Tqrődnek .a:zzal is, 
hogy munkahely?k és anna,k 
környéke a lehetőségekhez ke-
pest tetszetős, barátságos le
ID'erl-

mondatokba fonni!. .. ) Igaz, Az 1976. évi br!gádg,zerző
nem emelget öt-tíz kilós kala- désük 19 pontból álL Nagy 
pácsot napjában ki tudja hány- András' mutatja ugyan e tet
százszor, mint a többiek, ám szetős vállaláslistát, de ő sem 
nem kevésbé felelósségteljes várja el, hogy valamennyit 
munka az övé. A gépi kala.- oorra megemlitsük. Felaján
pácsot kezeli -, e munka is lásaik között szerepel a terfizikai erőt követe11 - s eh· melékenység javítása és a hez felfokozott figyelemre van 
szükség. A tűzikovácsok kézi selejtmentes munka csakúgy, 
erővel forgatják a pöröly mint az anyaggal-energiával 

alatt a fél mázsás alkatrésze- való takarékosság, vagy az 
ket; a kalapácsvezetón is mú- osztály által szervezett tanfo-
lik, hogy eközben ne érje lyamokon való részvétel 
őket baleset. Az ám, a tanulás - ne te-

- Mielőtt idejöttem, köny- ]edkezzünk meg róla, mert 
nyebb munkát végeztem mindennapjaik:nak csakúgy rémondja Harnóczi Dezsőné -, szét alkotja, mint a munka. 
mégis itt érzem magam a leg- Többen már e brigád tagja
jobban. Ebben a kedvemre ként fejezték be az általános való feladatnak és a munka- iskola VIII. osztályát (most társaknak egyaránt szerepük Orosz Mihály járja a hetevan. diket; társai talán büszkébbek 

Esrek szó Immár a felada- rá, mint ő maga - jelest je
tokról isi A vasúti teherko- les követ a biwnyftványában). 
esik alkatrészeinek javítása- A La.ndler Jenő jármújavító-
kor, továbbá egyes gőzmoz· ban „házhoz jön" a tanulási 
dony-alkatrészek felújítása- a.lkalom. Kihelyezett általá-
kor végzik a kovácsmunkát. nos iskola, sót szakközépisko
Tavaly hónapról hónapra - la. és gimnázium is va.n az 
átla.gban 9,5 száa:a!ékkal - túl- üzemben. Nagy András elvé
teljesítették a tervüket s mint gezte a Marxizmus-Leninizmus 
minden évben 1975-b�n sem Esti Egyetem 3 éves tagoza
voltak híján a' termelékenység tát; K��r János a Ma:xiz
. • mus-Leninizmus oktatásanak ,a.vit�sat, az ;1-n1Jaf!":eg_taka.rí· egyéves, középfokú tanfo-tást es a. nehez fizikai mun• lyamát. s művelődnek - okoka könnyebbé tételét szolgá• san. A közös színházlátogatá
!ó újításoknak. Hat újítást sok helyett (négyen vidékről 
adtak be (ennyit is fogadtak járnak be dolgozni) célsze
ell} a legjelentósebb a von· rúbbnek tartják, ha a tele
tatókészülék módosítása, száz- vízió színvonalasabb adásai
ezer forintos megtakarítást je- ra hívják fel egymás figyel
lentett az üzemnek. Emellett mét, jóelőre, kelló id.óben. 
256 társadalmi munkaóra ju
tott egy-egy brigádtagra: a 
már em1ített parlkosítás és az 
üzemrész csinosítása mellett 
a gépeket festették, betonoz
tak, tataroztak, sót építkez
tek is. 

Brigódszerzödés 
19 pontban 

Kölcsönösen 
segítik egymást 

No, igen, a lehet<'Sségek! Egy - A múlt után a jelen: az kovácsműhely aligha lesz va- üzemi tennivalók azt követe

Januárban ismét kUenc 
százalékkai túlteljesítették 
termelisi tenWket; miathattrt• 
la.nul az üzemrész !egered· 
ményesebb szocíalista kol
lektívája a. dr. Münnich Fe
renc brigád. Miként segítik a 
többieket? 

laha is patika tisztaságú. Rá· Nagy András vá!lasza tömör: 
adásul a kocsiosztály csere- lik, hogy némiképp UJJaszer- - Kölcsönösen. Swcialista 

Mitől lesz mintafőnökség 

egy szolgálati hely? 

Beszélgetés 

a székesfehérvari vontatási főnökség vezetőjével 

A székesfehérvári vontatási 
fónök5ég műhelyeiben, bár
mikor körülnézhet az ember. 
Nem kell amiatt félnie, hogy 
esetleg olajtócsába lép, vagy 
belebotlik vailamibe a kije
lölt úton. Tisztára meszelt fa
lak, szépen takarított helyi
ségek. A gondosan tárolt al- ' 
katrészek és szerszámok látvá
nyáról arra lehet következtet
ni: a főnökségnél soka.t tesz· 
nek azért, hogy munkahelyü-
ket minél meghittebbé, ott-
honosabbá varázsolják. Az 
obt tapasztalt kellemes be
nyomások azért mégsem tel· 
jesen meglepőek, ugyanis már 
régen elterjedt a híre, hogy a 
székesfehérvári vontatási fő
nökség dolgozói, vezetői 
mintafőnökséggé akarják fej
leszteni munkahelyüket. 

Minden fórumon 

beszélnek róla 
- Mit jelent ez, pontosab

ban mit kell tenni aziért, 
hogy megszerezzék a minta
főnökség címet? - kérdez
tem Rácz Alpártól, a fónök
ség vezetőjétől. 

- 1973 júliusában indítot· 
tuk el ezt a. mozgalmat, elő
döm Mezei István vontatásí 
főnök vezetésevel, a.ki halla.t
la.n nagy energiáva.l, szorga• 
lommal dolgozott ezért a cé
lért. - mondotta -. Azóta 
minden fórumon szóba. kerül, 
hogy mit végeztünk és me· 
lyek a legfontosabb tenniva
lóink a minta.főnökség cím el
nyeréséért._ 

- Besziéljünk. azokról az 
eredményekről, amelyek e 
mozgalom elindítása óta szü
lettek. 

- Azt hiszem nem kell bi
zonygatnom, hogy az a.lkatré
szek iisztításától, mosás4tól 
'miétt idegenkécinek a.z e111be
rek. Ez a munka, amellett, 
hogy korábban hagyományos 
módszerekkel végezték, felet
tébb egészségtelen és gazda
ságtalan volt. Ezen úgy vál
toztattunk, hogy Pajor István 
Kiváló Ifjú Mérnök címet 
nyert ko1légánk tavaly terve
zett egy alkatrészmosó gépet, 
amelyet a tmk-műhelyünk ké
szített el. Ezzel a megoldás
sal elértük, hog_v szinte alig 
kell a szerelőknek a gázolaj
ba nyúlniuk. 

Munkában az alkatrésmlosó gép. Háttérben a tervezó, Pajor 
István mérnök ellenórzi múködését. 

kai munkaerő megtakarításá
ról 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- Természetesen. Erre a.la.• 
pozzuk évi termelési tervün• 
ket is. Még kezdetben kidol• 
goztunk egy részletes intézke
dési tervet, amelyet a buda.• 
pesti igazga.tóság is jóváha
gyott. 

- A biztonságosabb mun· 
kafeLtételek érdekében a mű
helyben korszerűbb, az ed· 
diginél nagyobb t-eljesítményű 
világítási rendszert alakítot
tunk ki, Stadion-fényszórókat, 
higanygózlámpák.at szereltünk Félévenként 
fel - folytatja Rácz Alpár -. 
Ezzel párhuza.mosan fejlesztet- értékelnek 
tük a dolgozók szociális ellá· 
tását szolgáló eszközöket és - A mozga!lom mikor éri 
berend.ezéseket is, Ta.valy óta el a célját? 
valamennyi műhelyünket el- - Azt hiszem ez a legne
!átjuk. szódavizzal, külön kéz- hezebb kérdés. Annak aligha 
mosóhelyiségeket a.lakítottunk lenne sok értelme, ha a moz· 
ki, ugyanis az öltözők messze galomnak végső határidőt 
vannak a. munka.helyektől. szabnánk. Az a. célunk, hogy 

- Hogyan hatnak ezek az folyamatosan, mintafónökség-
Jntézkedések a termelésre? hez méltóa.n dolgozzunk. 

- A jobb szociális körül· A mO?Jgalom eredményeit a 

javító üzemrésze nem tartozik veződjenek. Az idén már az üzemrész a miénk, remek 
a MAV legkorszerűbb mun- ütközőkészülékek teljes javi- szakemberek alkotják a többi 
kahelyei közé. Am a Dr. Mün• tását - vagyis a kovácsolás brigádot is. Ha kell, mi adunk 
nich Ferenc brigád tagjai ha mellett a lakatos munkát is „kölcsönbe" valakit, máskor 
kell, meszelnek, takarítanak, - ók végzik. Ehhez nagyobb minket segítenek ki ők. Soha ,-endet teremtenek a hatal- létszámra van szükség, ám nem is aka.rtunk elkülönülni mas pörölyök, a gázkemenc�k az újak, akik majd (lehet, Javult a dolgoz·o· k és a, kovácstüz világában. Kik hogy végérvényesen csak 1977- a. többiektöl, a. közös célért 

mények és a korszerű mun- főnökségnél félévenként, a 
kaeszközök hatása feltétlenül vasúti fÖ062ltály 7. szak=tá· 
érződik a munkában - vála- lyával pedig évenként érték�
szolta Rácz Alpár, majd ada- lik. Ezért külön kitüntetést 
tokkal, számokkal biwnyítja nem ka.pnak, de törekvései
állítását. - A Díesel-mozdo- ket, a mintafónökség címért 
nyok D/3-as ja,vítási idejét 20· végzett munkájukat minden 
ró! 14 napra. csökkentettük, évben figyelembe vették. tg:, 
emellett 88 százalékos üzem- például 1974-ben, majd a ta
készséget értünk el. Ez an- valy adományoz.ott kiiváló cso
nak is köszönhető, hogy min· mópont, illetve a vasutasszak
denki pontosan tudja mit kell szervezet budapesti területi 
csinálnia. bizottsága által odaítélt kong• 

is ők? Vegyük sorra va�- ben) hozzájuk sregódnek, ma együtt munkálkodunk... De 
mennyiüket, a - nem a ::zo- sem idegenek: más, jól dolgo- hiszen másként nem is lehet, ellátottsága 
játék kedvéért írom - osz· zó szocialista brigádok tag· nem? . .. 
srekovácsolódott kovács-kol· jai. Földes Tamás - Feltűnt a főnökség terü-

letén, hogy a kenőolajat tan-lektíva tagjait. -----....----------------------, koló mozdonyok mellett nem 

- Ezek szerint ebben a resszusi zászló kitüntetéseknél 
mozgalomban nagy szerepe is sokat nyomott a latba. 
van az ilzemlSzervezés:nek! Séra Sándor Hogyne kovácsolódtak vol· látni üzemanyaghordókat. na ÖSSZe amikor „jogfolyto-

.._, k"f I " d ' - Nem csoda, hiszen 1974 --------------------------
ri0$6águk�t" 1945-tól szá- 1-..egyven I enC 8 Oa aS, óta a gépek föld alá helyezett molhatják. A brigádvezető, 

h f • k• , d I 
tartályokból veszik fel a. kenő-Nagy András 1949 óta dol.go- ét tanU mányi lran U áS l · E · 

zik ott· 1957.ben lett csoport- o a1at. z:zel nálunk szinte tel-

vezető' majd munkatársai- jesen megszűnt a hordózá&s. 
vaI 1'960-ban kötöttek először Eredményes évet zárt Három, egyenként 2 köbmé-
swc!alista brigádszerzódést. teres tartályt helyeztünk el, 

árt a KTE budapesti igazgatóság területi szervezete amelyet a szertárral többszáz (Egyben az üzemrész P - méter hosszú csővezeték köt alapszervezetének titkára i.6, össze. Ezt szintén a tmk-mű-1962-tól kezdve.) Másfél évti- A Közlekedés Tudományi a METRO észak-déli vonalá- helyünk készítette el. Nem zede az alapításkor kilencen Egyesület budapesti Igazgató- nak megtekintése. volt könnyű, de nagyon meg• voltltlt, ma heten vannak - ságán működő területi szer- A beszámoló után az igaz- érte, mert {gy mozdonyonként de amikor a tennivalók úgy vezete január 6-án tartotta gatóság vezetője a s:zer,ezet napi átlagban 3-4 órával követelték, 1963-ban 17 tagot évzáró taggyűlését. Tóth Já- legeredményesebben dol!•>.lÓ csökkentettük a tankolási számláltak. A kezdeti „kilen- nos, az i,gazgatóság vezetője, tagjai közül hármat !ga:z,°'alói időt, nem is beszélve a fi.2licek" közül a br!gádve.r..etőn a szervezet elnöke számo1t be dicséretben részesített, 25 fő 
kívül Duna.{ József és Hein- az 1975. évi munkáról pedig pénzjutalmat kapott. 
czinger Károly dolgozik �ár A hat szakcsoporttal múkö
csak ott, de Czuri Ká!man, dő területi SZJervezet az el
Kóder János és Orosz Mihály múlt évben a tervezett 30 he-
odatartozása is egy évtizednél lyett 49 elóa.clást rendezett. 
régebbi. A hetedik hét éve melyeken összesen 1733-an 
szorgoskodik köztük. Asszony. vettek részt. Az előadások va-

né k h. Ják lamennvi szakterületet érinHarnóczí Dezső ne tv 
; tették. Külön kiemelte a több férje ugyancsak a cserejavf· részből álló elóadássorozato

tó üzemrészben dolgozik, a kat és a gyakori bemutatók
lakatosoknáL kal egvbekötött előadásokat. 

Asszony áll 
a pöröly mellett 

Asszony a tűzikovácsok kö
zött, ráadásul alacsony-göm
bölyded; nema;ak a „gyen
gébb nemnek" kijáró udva
riasság okán oorolom őt elő
re. (S elnézését kérem, ami�t 
merészelem akárcsak jelző
ként is a .,gyengébb� szócs
kát egy pörölykezelőről szóló 

A II. lengyel közlekedési na
pokon például 12 előadás 
hanazott el az igazgatóságon. 

Három alkalommal rendez
tek kerekasztal-beszé¼(etést 
szovjet, a;ehszlovák és NDK
beli testvéregyesületek kül
dötteivel számítástechnikai, 
biztosítóberendezési, forgal
mi és vontatási témák idó
szerű kérdéseiről. 

A hét tanulmányi k!.:!'ándu• 
lás között szerepelt a józsef
városi konténer-pályaudvar és 

Tóth János vasútigazgató beszámolóját tartja 
(Tenta György felvétele) 

A NAGYKANIZSAI PFT-NÉL 

Harmincegy szocia./ista brigád 
teljesítette múlt évi vállalását 

Eredményes évet zártak a 
nagykanizsai pályafenntartási 
főnökség szocialista brigádjai. 
A főnökségnél a közelmúltban 
adták át a szocialista brigá
dok kitüntetéseit. 

Tavaly 34 brigád 490 tag
ja - az összlétszám hetven 
százaléka - vett részt a brl
gádversenyben. Vállalásait 31 
brigád teljesítette. A barcsi 

tmk-műhely brigádja kima
gasló teljesítményéért arany 
fokozatú kitüntetést kapott. Az 
ezüst fokozatot nyolc brigád 
110. tizenkét brip;ád 173 tagja 
pedig a bronz fokozatot nyer
te el. Kilenc brigád megtart
hatta a szocialista brigád cí
met. A kitüntetett brigádok
nak összesen több mint 125 
ezer forint jutalmat fizettek 
ki. 

Meleg pillanatok a sorompónál 
Január 7-én Isaszeg és Pécel állomások között az ötös so

rompóórhelyen Papp Mátyás teljesített szolgálatot. Amikor 
Isaszegről telefonon jelezték a 6315. számú személyvonat in
dulását, fogta a kis jelzózászlót és kiment, hogy lezárja a köz• 
úti sorompót. Akkor látta meg a sínek között álló tehergépko• 
csit. A gépkocsivezetótól megtudta, hogy eltörött a sebesség-
váltó, ezért nem tud mozdulni. � 

A sorompóór, hogy az összeütközést megakadályozza, te• 
lefonon kérte a 7-es őrhelyet a közeledő vonat megállítására. 
Sajnos, a szerelvény már ezen is túlhaladt. Eklcor Papp Mátyás 
magához vette a durra.ntyúka.t és a vonat elé szala.dva a.zoka.t 
a sin.szálra rakta, majd zászl6javal „megállj" jelzést a.dott 11 
mozdonyvezetőnek. A gyors. határozott intézkedés sikerrel járt. 
Az elakadt gépkocsitól körülbelül 300 méterre állt meg a vonat. 

A vasúti-közút! kereszteződésben ezúttal a sorompóőr aka• 
dályozott meg egy balesetet! 
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYEKÉNT 

Növekedett a szolnoki csomópont 
feldolgozó és átbocsátó kapacitása 

A 1zolnoki vasúti csomó
pont az ország vasúthálóza
tának egyik legjelentősebb 
szolgálati helye. Nem véleUen, 
hogy az állomás korszerűsí
téséről már a korábbi évek
b•m kiemelt beruházással gon
d06kodott államunk. A kor
szerűsLtés ellenére azonban a 
csomóponton több ese�ben, 
hosszabb ideig tarló zavar ke
letkezett az elegyfogadást, 
elegyfeldolgozást és a vonat
továbbítást illetően. Ez rend
szerint kihatott a szomszé
dos szegedi, de brecent és a 
miskolci vasútigazgatóságok 
területére ls. 

Miután a szállítási igények 
állandóan növekszenek, a cso
mópont zavartalan munkájá
nak bizt05ítása szükségessé 
tette, hogy a rechnológiai fo
lyamatokat megvizsgálják, 
mélyrehatóan elemezzék, s a 
feltárt hiány06Ságokat műsza
ki és szervezési intézkedések
kel megszüntessék. 

Munkaértekezlet 
Ennek szükségszerűségét a 

budapesti vasút.igazgatóság 
!dóben felismerte, s a cso
mópont teljesítményének fo
kozásában leginkább érintett 
szegedi és debreceni igazgató
ság III. és IV. osztályainak 
vezetőit 1975 januárjában ta
nácskozásra hívta Szolnok ál
lomásra. A munkaértekezle
ten, az állomás vezetőinek je
lenlétében és aktív közremű
ködésével, mélyrehatóan ele
mezték a csomópont feladat-ait 
es a munka megjavításának 
lehetőségét. 

Az asztályvezetók előkészítő 
értkez.letét követte a vasút
igazgatóságok vezetőinek ta
nácskozása, ahol a csomópont 
munkájának javítása érdeké
ben „megál!apodásban" rög
zítették a közös erőfeszítéssel 
leendő intézkedéseket. 

A megállapodás az alábbi 
feladatokat tartalmazta : 

- A létszámhif\nyból ere
dő go_ndok orvoolása érdeké
ben elsősorban a szolnoki cso
mópon ton kell - a kocsi
t'izsgálók, kocsirendezők lét
számának növelésével - hat
hatós intézkedéseket tenni, 
másrészt a debreceni és sze
gedi igazgatóság területéről 
kell kisegítéseket eszlcözölnl. 

- A rendezói kapacitás ki
használásának növelése érde
kében rövidíteni kell a tech
nológiai időket. Ennek érde
kében a kocsivizsgálM és fék
lakatosok létszámát fel kell 
emelni. 

- A vonóerő és a vonat
személyzet gazdaságosabb !e.
használása érdekében a há
rom igazgatóság fómenetirá
nyüói, valamint a kózponti 
üzemirányító hivatal között 
fokozni kell az információ
cserét. Szolnok állomásirányí
tóját Ti.-;zatenyő, Nyársapát és 
'.l'örökszentmil,lós állomások 
útján tájékoztatni kell a vo
natok átadása alkalmával a 
vonatszemélyzet szolgálati 
órájáról, felhaswálhatóságá
ról és a vontató járművek 
napi vizsgálatával kapcsolatos 
teendőkről. Ugyanilyen tájé
koztatást ad Szolnok állomás
irányítója is a vonatok abonyi, 
illetve szajoli áthaladásakor az 
illetékes társigazgatóságok 
szakaszirányitóinak. 

- Az információs eszközök 

8. szakosztálynak, hogy a 
Miskolc-Rendező pályaudvar
ról Szegedre és a szegedi 
igazgatóság területére irányuló 
elegyet tereljék el, a debre
ceni igazgatóság területéről a 
szegedi igazgatóság területére 
és a vissza irányuló árut pe
dig szajoli elegyként kezeljék. 

Szajoll elegyként javasolták 
kezelni a Szolnok-Szentes, 
valamint a Ttszatenyő-Bé
késcsa ba vonalrészek tolatós 
elegyét is. 

Elhatározták továbbá, hogy 
Kelebiáról és a 700-as vonal
ról külön záhonyt rakott 
irányvonatok, valamint mind
három igazgatóság területéről 
indítandó „hosszú tehervona
tok" képzésével járulnak hoz
zá Szolnok csomópont mun
kájának tehermentesítéséhez. 

A megállapodás alapján az 
érdekeltek megtették a szük
�es intézkedéseket, majd 
1975 szeptemberében a buda
pesti, a debreceni és a sze
gedi igazgatóság vezetői érté
kelték a végrehajtás tapasz
talatait. 

Az értékelés nagv előrehala
dásról adott számot a .. meg
ál!apodá�ban" foglalt felada• 
tok teljesítését ilJetóen. 

A munkaerőhelyzet javítása 
érdekében a debreceni igaz
gatóság például a frekventált 
munkakörökbe 30, a szegedi 
igazgatóság 1 főt rendelt ki a 
szolnoki csomóoontra. Rész• 
ben átcsoportos!tással, részben 
új felvételek útján javult a 
létszámhelvzet a kocsivizsgálói 
munkakörökben ts. 

A vonóerő és a szükséi(eS 
vonatszemélyzet biztosítása 
minden idóben megtörtént. 
Hatékonyan segrtette az irá
nyítást és a jobb mun,kát az 
igazgatóságokon és Szolnok 
csomóponton létrehozott sze
mély2'etirán.vftó! szervezet, 
amelyek között 11. kölcsönös 
információcsere megfelelóe.n 
alakult. A kölcsönt\<; tájékoz
tatás érde1<:ében a Budapest
Szolnok-Debrecen közötti -t•o-
11alon kiépítésre került a rá
diós kapcsolat, mely értekezé
si lehetőséget bizt05ft a buda
pesti és debreceni igazgató
ságok szakaszirányítói. Szol
nok-Rendezópályaudvar for
galmi és a vontatási személy
zet irányítói, valamint a vo
nalon közlekedő mozdony
rádióval felszerelt mozdonyok 
személyzete között. A szelek
toros összeköttetés is bóvült az 
érintett vonalak smk.>aszii-á
nyítói között. 

l\finóségi javulás 
az elegytováhhítás�an 

A csomópont tehermentesí
tése érdekében bevezetett in
tézkedések közül a tiszán-túli 
elegyek szajoli elegyként való 
kezelése és finom.rendezése az
óta már megtörtént. Ezáltal 
jelantösen javult az elegy
továbbítás minősége. A „hosz
szú vonatok" indításában és 
szervezésében is értek el ered
ményeket a három igazgatóság 
területén. 

A megállapodásban szere
pelt az is, hogy a budapesti, 
a szegedi, a debreceni és a 
miskolci igazgatósá!'( kölcsö
nösen megvizsgálja és tovább 
javítia az utazószeméh·zet irá
nyítási rendszerét. Ezzel az 

esetenként még előforduló fö
lös.leges személyzetigénylést és 
személyzet ácsorogbatást kí
vánják kiküszöbölni. 

A szeptemberi értekezleten 
részt vevő vasútigazgatók a 
munka mennyiségi és minősé
gi javítása érdekében a tárgyi, 
technikia! igényeket is megha
tározták. Ezek a következők: 

- a szolnoki tolató és átál
lítást végző valamennyi moz
donyt mozdonyrádióval kell 
felszerelni, 

- a vasútigazgat6ságok fó
menetirányítói és Szolnok cso
mópont irányítói közti közvet
len kapcsolatot tovább kell 
korszerűsíteni, 

- meg kell vizsgálni a hat
t1an-szolnok-sze niesi trakci6 
kihasználtságát és ha szüksé
ges. megfelelö intézkedéseket 
kell tenni, 

- a tervek szerint meg kell 

kezdeni a csomóponthoz tarto
zó Déli ipartelepi rendező mi
előbbi kivitelezését, s a tran
zitraktár térségében a tervezés 
alatt levő átrakóvágány meg
építését. 

A budapesti, szegedi és deb
receni igazgaitóságok közös 
erőfeszítései korántsem zárul
tak le. Sót, bekapcsolódott a 
munkába a miskolci igazgató
ság is. Hatvan állomáson 1975 
október végén a szolnokihoz 
hasonló céllal tartott értekez
leten az előjelentések és táb
lázatos elemzések minőségi el
végzésére és a tolatós vonatok 
menetrendszerűségének javítá
sára hoztak határozatokat. 

Szolnok állomáson december 
11-én tartott ismételt értekez.. 
leten pedig az 1975/76. évi Ti
szántúlról indított gyors-teher
vonatok közlekedésére, össze
állítására és csatlakozási rend
jének 'kialakítására került sor 
a csomópont tehermentesítésé
nek figyelembevételével. 

Újabb javaslatok 
A budapesti igazgatóság kö

zös erófeszítéseket igénylő kez
deményezését újszerűnek, egy_ 
ben nagyon hatékonynak és 
gyümölcsözónek tartjuk. Az 
eddig eléx-t eredményekhez sze
retnénk hozzájárulni további 
két javaslatunkkal, amelyek 
még nem hangzottak el. Szol
nok csomópont munká;ának 
tehermentesítésével és általá
ban az elegytovábbítási rend
szer javításával járna, ha Zá
hony körzetéből Szabadkára 
egynemű árukból zárt vona
tokat képeznének, továbbá 
ha a Szolnok-Kiskunfélegyhá
za közötti közvetlen vonalat 
átépítenék, illetve megerősí
tenék. Ebben az esetben a 
Nyársapát-Abony közötti szúk 
keresztmetszetet képező egy
vágányú deltán keletkező for
galmi dugót véglegesen fel le
hetne számolni. 

Ha ez a vonal a "900-as vonal 
után szintén villamosításra ke
rülne, Záhonytól-Kelebiáig 
korszerű nemzetközi forgalom 
lebonyo!ftására Is alkalmas 
villamos vonallá fejlődhetne, 
amely jelentós útirány megrö
vidítést Is jelenthet.ne. 

Véleményünk szerint a kö
zös erőfeszítések eddigi sike
rei szükségessé tennék, hogy 
javaslatainkkal az illetékesek 
érdemben foglalkozzanak. 

Dr. Susla János 

A JK A I  E REDMÉNYE K  

Száz vonathoz nem kértek mozdonyt 
Amikor Ajkán Lesz János 

állomásfőnököt megkérdeztük, 
hogyan dolgoztak, milyen 
eredményeket értek el 1975-
ben, így kezdte válaszát: 

- Pályázunk a kiváló cím-
re . . •  

Kissé meglepően. hangzott 
ez a magabiztosság, melyet 
magyarázat követett. Ebből 
megismerhettük eredményei
ket, s megértettük, van alap
ja az ajkai állomásfőnök ön
bizalmának. Az ajkai vasuta
sok ugyanis, mind a tíz ver
senycélki túzésüket rendre tel
jesítették. S nem is akár
hogyan. 

SZÉN, TIMFÖLD, FA ... 
Kiemelkedő eredményként ér-

tékelhető, hogy a szállítási 
oonnatervet 103,4 százalékra 
teljesítették. Az elszállított 
árumennyiség meghaladta az 
1 millió 597 ezer tonnát, s 
ez nagyságrendileg mintegy 
17 számléka a szombathelyi 
igazgatóság teljesítményé
nek. Ajkán szén, timföld, 
mangán és a bakonyi erdők 
fája kerül hatalmas meny
nyiségben vasúti kocsikba. 
Lesz János állomásfőnök egy
szerűen, tömören fogalmazott: 

- A magyar-szovjet alu
mlnlumegyezmény egyik tim
földrakodója vagyunk . . •  

S, hogy mi van e mondat 
mögött? Az ajkai vasutasok 
helytállása, jól szervezett 

hítéséhez Is tudtak adni némi 
segítséget. 

A szombathelyi igazgatósá.g 
terüle� Ajka állomás volt 
az első, amely saját hatáskör
ben oldotta meg a vonali tar
talékosok vezénylését a Bo
bától Herendig ierjedő vonal
szakaszon. Idónként, amikor 
erre szükség volt, létszámmal 
is segítették a vonali állo
mások munkáját. Ez jelentős 
hozzájárulás volt a zavarta
lan vasútforgalomhoz, s ezen
felül lehetővé tette, hogy az 
egész vonalrész is teljesítse 
1975. évi szabadságolási ter
vét. Horváth Kálmán felügye
lő, szb-titkár, az állomás ok
tatótisztje gondosan. hozzá
értéssel szervezi a vonali tar
talékosok vezénylé6ét. 

KEVESEBB SZÉNVONAT 
A szolgálat fegyelmezett el

látása hasznos öntevékeny
séggel is párosult a szocialis
ta munkaversenyben. Rendre 
teZjesítették az őszi forgalmi 
célkitűzéseket is. 11:ves vi
sronylatban az ezüstkoswrús 
jelvénnyel kitüntetett, 18 ta
gú József Attila forgalmi szo
cialista brigád érte el a leg
jobb eredményeket Káldi Já
nos forgalmi szolgálattevő ve
zetésével. 

- Ismét nagy feladatok előtt 
állu.nk -, szólt az állo-

másfónök -. Szállítási ter

vünk 1,6 millió tonna áru to
vábbítását írja elő. Igyek
szünk tovább ex-ősítenl kap
csola tainka t a szállí tta tó part
nereinkkel S itt nema;ak_ a 
nagyüzemekre gondolunk, ha
nem azokra is, amelyek na
ponta csak 2-3 vagon árut 
adnak fel, vagy fogadnak. Nö
vekszik a timföld exportja: ez 
napi egy szovjet vonatot je
lent. A többi szokásos export
szállítás még várat magára, 
de azért bízunk benne, hogy 
a korábbi éveknek megfelelő· 
en az idén is jelentós timföld· 
szállításaink lesznek az NDK
ba, Csehszlovákiába és Len
gyelországba. Sajnos az idei 
télen kevés a szénvonatunk. 
Pedig a tavalyi szállítási ered
ményünket mindjárt az első 
negyedévben alapoztuk meg 
- a szén irányvonaookkal. . •  

- Talán szünetel a bánya? 
- Dehogy. Nagyon is szé-

pen termelnek bányászainT,, 
de a szén nagyobb részét a 

helyí erőmű veszi fel. 

Napi egy szénvonatot azért 
most is indítanak az ajkaiak. 
Az ide rendszeresített három 
tartalékból január 10. óta egy 
411-es gépet lemondtak 
üzemgazdasági, takarékossági 
okokból - mert két mozdony
nyal is győzik a téli forgal• 
mat. 

L. J. 

munkája, hogy ne legyen ,--------------------------
fennakadás az Ajkai Timföld
gyár folyamatos kisz.o!gálásá
han. 

Vonatanként számítva 57 
tonnával növelték a múlt év
ben a tehervonatok átlagos 
terhelését. Ez 1975-ben csak
nem száz vonatmozdony meg
takarítását eredményezte. A 
kocsik terhelési határának 
kihasználásában 100,22 6Záza
lékos eredményt értek el, a 
kocsitartózkodás műszaki nor
mája szerint elóírt 95 '6záza
lékot pedig 96,7 százalékra tel
jesítették, hogy csak a legfon
tosabb eredményeiket em
lítsük. ' 

ÜJ SZOCIALIS ÉPÜLET 

Hogyan fejlődtek a múlt 
évben az ajkai vasut.ru;ok 
élet- és munlcaköriilmé<nyei ? 

Az állomás dolgozói egy 
éve, februárban vehették hasz
nálatba a 90 személyes mo
dern, központi fűtéses öltözőt 
és fürdót. Régi problémát ol
dott meg ez a 2,5 millió fo
rintos beruházás. Az új szo
ciális épületben jutott hely az 
állomáson dolgozó 28 fő
nyi mozdonyszemélyzetnek is. 

A dolgozók életkörülmé-
nyei szempontjából az sem 
mellékes, hogy kiegyensúlyo
zott az állomás létszámhely
zete. A négy túr szervezet
ten váltja egymást a szolgá
latban. Lesz János örömmel 
újságolta, hogy a múlt ev1 
zabadságokat teljes egészében 
ki tudták adni, úgy hogy 
egész évben nem volt szük
ség túlóráztatásra. Sót Buda
pest-Ferencváros rendezó
pályaudvar és Várpalota ál
lomás lét.számgondjainak eny-

Hasznosan töltik a szabad időt 
a szocialista brigádklubban 

A szolnoki jármíijav!t6 szo
cialista brigádklubja már ed
dig is &Sokat tett a közműve
lődésért, regítette a dolgozó
kat a &SZabad idő hasznos el
tölté&Sében. A hagyományok
hoz híven gazdag programot 
kk&Szít,ettek erre az évre is. 

A klub szoros kapcsolatot 
tart a Magyar-Szovjet Bará
ti Társaság helyi csoportjá
val. Elhatározták, hogy Ki 
tud többet a Szovjetunióról 
címmel szellemi vetélkedőt 
rendeznek, két alkalom.mai 
pedig Budapestre utaznak a 
Szovjet Kultúra és Tudomány 

Házába. Szeptembertől alap
fokú orosz nyelvtanfolyamot 
indítanak és a klubtagok tíz 
hónap alatt elsajátíthatják az 
eszperantó nyelvet is. 

Gyakoriak lesznek az író
olvasó és művész-munkás ta,-.. 
lálkozók, valamint a múzeum-· 
látogatások. A klub és .i.:t· 
üzem társadalmi &Szervezetei
nek vezetői arra törekednek, 
hogy változatos, színes prog
ramokkal &Segítsék a szabad 
idő hasznos eltöltését. Ki&Szé
lesftsék ezáltal a művelődés 
lehet&ségeit is. 

T. L 

Speciá l is járművek 

műszaki fejlesztése érdekében ---------------------------------------

a budapesti igazgatóság fel
méréseket határozott el rádió, 
szelektorw készülék és disz
pécser vonalak beépítésének 
vizsgálatára. 

- Megállapodás jött létre 
abban is, hogv a szegedi és 
debreceni vasútigazgatóság 
melyik vonalak ele,n,továbbí
tásához adion vonóerőt é, 
\·onatszemély,etet. továbbá 
milyen arányban btztr,;ftsanak 
(,gvnevezett S7abad villam�
és Diesel-mozdonvokat a rend
kfrüli tehervo'1atok továbbítá
s•hoz. A budaoesti iga,eató
sá,: pedig a rencl<>�l'í nilva
udvar tolató tartal,;k4.m>k kor
szerúsítéséről gondoskodott. 

Kedvező tapasztalatok 
a végrehajtásban 

At elegytovábbít.fu;i rendtől 
eltt<rően nzyancsak megálla
pod:\� ti>s•,;nt Szolnok nll'>más 
további te1iermentesft"'"re. 
Ennek érdekében javasoLták a 

Elismerő levelek 

a vasút és a fuvaroztatók együttműködéséről 
A szegedi vasútigazgatóság 

területén az őszi forgalomban 
a cukorrépa és a különféle 
építőanyagok fuvarozása r.-,el
let.t sok munkát Jelentett az 
exportra feladott áruk to
vábbítása is. Az elmúlt évi 
eredmények összesítése azt 
mutatja, hogy az igazga•.os.ág 
a felkinált árukat elszállí
totta, az export koosiigé
nyeket - a lehetőséghez 
mérten - kielégítette. A sze
gediek munkáját a fuvaroz
tató vállalatolc is elismerték:, 
többen levélben kös'1:.:inték 
meg a szegedi vasutasok segí
tőkész tevékenységét. 

Mint ismeretes, a Fém
munkás Váltalat kecskeméti 
!(yára. a szovjetunióbeli 
Uszty-Ilimszkbe épülő <.-ellu-

lózkombinát csarnokszerkeze
teinek gyártását végezte. A 
távoli Szibéria zord �ajlati 
körülményeire való tekintet
tel rendkívül fontos volt a 
gyártási és szállítási határ
idók betartása. A kecskeméti 
üzem szocialista brigádjai 
még szeptemberben vállalták, 
hogy a szükséges csarnok
szerkezeteket határidő előtt, 
november 30-ra legyártják. A 
határidő-módosítás érdekében 
kérték a MA V segítségét. A 

szegedi igazgatóság az igé
nyelt vas-úti kocsik -, össze-
sen 716 darab - megfelelő 
ütemű átadásával tehetővé 
tette, hogy az utoZs6 szá!!lt• 
mány december 9-én elindul
jon Kecskemét-Alsó állomás
ról. 

A gyár vezetősége !köszönő 
levelében többek között ezt 
írja : .,. . . Gyárun,k koll.ektí
vája nevében köszönetanket 
fejezzük ki m!nd az önök, 
mind Kecskemét-Alsó állomás 
valamennyi dolgozójának a 

megrendelt �,asútí kocsik ha
táridőre történt biztosítá
sáért . • .  " 

Hasonló lei,elet küldött Sze
gedre a Nagykőrösi Konzerv
gyá.r is. Ebben elismerésüket 
fejezt.ék ki azért, hogy az 
Igazgatóság az 1975. augusz
tus l-én kötött szocialista 
együttműködési szerződés 
szellemében elősegítette a 

gyár exportkötelezettségeinek 
teljesítését. 

(Gellért) 

Az üzem dolgozói a Dunai Vasmü me�eudelésére elkészf
tették a kohászati ércszállfüi kocsit 

(Laczkó Ddikó felvételei) 
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MIT KELL TUDNI  Éber 
vagánygondozó „ ?k/d2�k 

a lélszázalékos Öf A új szabályzatáról 
és eQátási utasításáról? 

A gyon pályafenntartási 
főnökség X-es pályamesteri 
szakaszának vágánygondozója 
Zagyva Gyula január 6-án 
szolgálatban volt. Ezen a na
pon adták át Rajkán a ma
gyar-csehszlovák közös szol
gálatú határállomást, é<. az 
ünnepségre különvonat is in
dult. A vágánygondozó ezért 
a szokásosnál korábban indult 
ellenőrző útjára. Az 1371-
1372-es szelvény jobb vágá• 
nyának jobb sínszálában tö
rést fedezett fel. Az 1929-ben 
készült isín három helyen tö
rött el. 

. . M U N KAÜGYI  K ÉRDÉSEKRE 

Hogyan kell elszámolni 

a fizetett szabadságot ?  A társadalombiztosítási jog
iszabályok kodifikálása, á gyó
gyitó-megelózó ellátás ál
lampolgári joggá válása szill<
ségessé tette a 1J2%-os OTA 
Szabályzat átdolgozását. 

A módosított szabályzatot 
szakszervezetünk IX. kong
ress=a elfogadta, s határo
zatában megszabta az eljárási 
utasítás átdolgozását is, me
lyet a kongressZU5i határozat
nak megfelelően a központi 
vezetőség jóváhagyott. A sza
bályzat, s annak végrehajtását 
biztosító eljárási utasitás össz
hangban van a társadalombiz
tosításról szóló 1975. évi II. 
törvénnyel, s annak végrehaj
tási szabályaival. Megfelel a 
népesedé,po!Uikai és életszín
vonal-poHtikai határozatokban 
foglaltaknak. Megvalósítja az 
ŐTA alapvető célkitűzését, 
mely szerint arra kell töre
kedni, hogy a dolgozók, nyug
díjasok által befizetett járu
lék minél nagyobb arányban 
közvetlen segély formájába11 
kerüljön kifizetésre, az arra 
rászorulóknak, s ugyanakko1' 
anyagi támogatást biztosítson 
a vasúti egészségügyi intézmé
nyek fejlesztésére. Ezzel szol
gálja az alap a vasutas dol
gozók magasabb színvonalú 
ellátását, az elvtársi segítsé!{
nyújtást, a szociális biztonság 
tudatának erősítését. 

A szervezet nem változik 

A szabályzat és az eljárási 
utasítás kidolgozásánál arra 
törekedtünk, h.:>gy az igények 
érvényesítését egyszerűbbé te
gyük, közérthetően szabályoz,.. 
zu.k, hogy minden ÖT A-ttig 
megértse jogait és kötelessé
geit. A lehetőségeknek meg
felelően felhasználtuk azokat 
a javaslatokat, melyeket kü
lönböző szakszervezeti rendez
vényeken vagy levelekben ve
tettek fel a dolgozók. úgy vél
jük, ezeket sikerült teljesíte
ni, nagyól1 sok ember megta
lálja a szabályokban Javasla
tait, észrevételeit. 

A módosítások során né
hány lényeges, nem kis össze
gű anyagi kihatású, és szá
mos kisebb, anyagiakat nem 
jelentő, de egyszerűbb ügyin
téz-ést, jobb megértést segítő 
intézkedést tettünk. 

Az OTA szervezete nem 
változott. Az ügyviteli rész
ben a korábbi szabályoktól 
eLtéróen a MA V mellett be
került a GySEV az Utasellátó 
Vállalat és minden sport- és 
kultúrintézmény is Vsz. biz
tosítás alá tartozó szerv. Ez
zel az e területen dolgozók 
alaphoz való tartozását igye
keztünk erősíteni. Nem válto
zott lényegében a 1/20/a-os 
ÖT A-tagságával kapcsolatos 
szabály sem, s egyértelmű lett 
a 1 12%-os járulékfizetési kö
telezettség. 

Alepvető változás viszont, 
hogy a hozzátartozók elisme• 
rését összhangba hoztuk a tár
sadalom biztosítási törvényben 
meghatározott hozzátartozólc
kal, ami a korábbihoz kéoest 

lényeges kiterjesztést is jelent. 
Ennek megfelelően a 1 '2%-os 
OTA-ta� hozzátartozója lehet: 

a) felesége, 
b) gyermeke, mostohagyer

meke, unokája, testvére, mos
tohatestvére a tizenhato::lik 
életévének betöltéséig, illető
leg ha oktatási Intézmény 
nappali tagozatán tanul, hu
szonötödik életévének betöl
téséig, 

e) hatvanadik életévét be
töltött szülője, mostohaszülő
je, nagyszülője, 

d) a 1/2%-os OTA-taggaJ 
közös háztartásban élő az a 
nő, aki a tag élettársa. nevelt 
gyermeke (a. b. pont fe!t�telei 
szerint), az a nő, aki a tag 
háztartását vezeti, továbbá a 
hatvanadik életévét betöltött 
személy, 

e) korára tekintet nélkül a 
gyermek, mostohagyermek, 
nevelt gyermek, unoka, test
vér, mostohatestvér, a tag fér
je szülője, mostohaszülője, 
n�gyszülóje, a taggal. közös 
háztartásban élő szemely: ha 
ezek betel;l.'éeük, testi VMY 
szellemi fogyatékosságuk miatt 
az Illetékes orvos igazolása 
szerint munkaképes.,;é!{üket 
kétharmad részben elve-sztet
iék és ez az állapotuk egy 

éve tart vagy előreláthatóan 
egy évig fennáll, 

f) elvált házastárs, ha a tag
tól tartásdíjban részesül vagy 
eltartására a tagot jogerős bí
rói ítélet kötelezi. 

Ki lehet a tag 
lio::::átartozója ? 

Mindezek akkor tekinthetők 
hozzá.tartozónak, ha havi ke
resetük, jövedelmük az öreg
ségi nyugdíj legkisebb Ö55ze
gét (1976-ban a 960 jorint
tot) nem haladja meg. 

Ezen túlmenően az ügyke
zelési bizottság indokolt írás
belá kérelem alapján egyéb 
eltartott személyeket is be
vonhat a hozzátartozók köré
be. 

Mit• jelent a hozzátartozók 
körének kiterjesztése? 

A vasútnál dolgozó nők jo
gos, és régi kérelmét teljesíti, 
hisz a korábbi szabályok kor
látozták számukra a hozzátar
tozók jogosultságát. Januá1' 1-
től viszont, ha  a nődolgozó 
hozzátartozója az előbb emlí
tett jogszabályi feltételeknek 

megfelel, 1'észesül az ÖTA 
juttatásaiból. 

Kiszélesedik azoknak a 
köre, akik a táppénzigény ki
merülése esetén a havi 200-
200 forint a;aládtagi segélyt 
kaphatják. 

A 400 forint kelengye se
gélyt eddig csak a vasútnál 
dolgozó nő szülése esetén fo
!yósítottuk, az új szabály ki
terjeszti azt az új sza bályo
zás szerinti hozzátartozókra is. 

A 150 forint értéket elérő 
gyógyászati segédeszközök té
rítési díiának átvá11altsa is 
kiszélesedik. 

Változást jelent, s a kis ke
resetűek fokozottabb segítését 
biztosítja a tbc-s és elmebe
tegek részére a háziáoolási 
és táppénzigény kimerülése 
után a napi segélyösszeg alsó 
hat6,rának 65 forintra emelése. 

Kiterjesztették 

a segélyrends:::ert 

120 naponként 800-800 Ft se• 
gélyt lehet folyósítani. 

Alapvető változást jelent az 
idős nyugdíjas emberekről va
ló fokozottabb gondoskodás 
azzal, hogy 60 napi megsza
kítatlan kórházi ápolás esetén 
500 Ft évenkénti egyszeri se
gélyt biztosítunk részükre. A 
kórházi igazolás alapján a •,9.g 
kérelmére a nyugdíjas segé
lyezési egyéni lapját kezelő 
szolgálati főnökség köteles ezt 
kifizetni. 

Realizálódnak 

az alap célkit,í,zései 

Mié1't 60 napot és 500 Ft-ot 
állapított meg a szabály? 

Azért, mert nem állt gya
korlati szám rendelkezésünk
re. A kórházi ápolási napok
ból kíséreltük meg ezt az át
lagot kiszámítani, s majd a 
gyakorlati tapasl'ltalatok alap
ján lesz módunk úgy formál
ni, hogy az a lehetőségeken 

Zagyva Gyula a 40-es őr
helytől azonnal értesítette 
Győrszentiván állomást, h�Y 
a különvonat csak a helytelen 
bal vágányon közlekedhet 
Győr felé. Fim,elmességével 
balesetet előzött meg. 

Tapolcai brigádok 
a páncélvonatért 

belül a legkedvezőbb legyen. Zánkán, a vasúlil megálló Ezzel az intézkedéssel számí
tásunk szerint az alap 1975- mellett van az 1919-es harcok
ban 2-6 millió Ft támogatást ban részt vett legendás hírű 
nyújt az aTra Tászoruló idós páncélvonat mása. Ezt a vo
nyugdíjas vasutasok és va- natot a tapolcai vontatási fő· 
sutasözvegyek részére. nökség szocialista brigádjai 

Változást jelent az is, hogy- gondozzák. Az úttörőváros la
ha csak egyik lábra szüksé- kói és az �tasok körében is ges az ortopéd (műláb) cipó, népszerű szerelvényen tavaly 

Törőcsik Szilveszt�. a MÁV :tszakl Jármújavit6 
Vzem VIII. osztályának múhelyb!zottsági titkára a dol
gozókat megilletó fizetett szabadság elszámolási mód• 
jával kapcsolatban kér felvilágosítást. 

A fizetett szabadságon töltött napokra a dolgozót megll!et,5 
munkabér (átlagkereset) elszámolásánál a 6/1967. (X. 8.) MüM 
számú rendelet 14. §-ában foglaltakból kell kiindulni. E jogsza. 
bály-hely rendelkezése szerint a szabadság kiadása tekinteté
ben a hét minden napja munkanap, a dolgozó heti pihenőnap.. 
ját és a munkaszüneti napokat kivéve, függetlenül attól, hogy a 
vállalat munkaidő-beosztása szerint mindegyikén munkát 
kell-e végeznie vagy sem. 

A jogszabályból következik tehát, hogy a dolgozó részére 
szabadság címén munkából távol töltött minden naptári napra 
munkabért (átlagkeresetet) kell elszámolni. Az. elszámolás alap
ja a dolgozó heti vagy havi kötelező munkaidejének egy napra 
eső része. Az Sszaki Já1'mújavító dolgozóinak munkaidőke1'ete 
heti 44, illetve havi 191 óra. Az egy munkanapra eső munkaid6 
tehát 7,33 óra és ez képezi a szabadságon töltött idő elszámo
lásának alapját. Ez az elszámolási mód kötelező abban az eset
ben is, ha a heti munkaidőt hat naptól eltérő munkaidő-beosz
tás szerint dolgozzák le. Az ismertetett szabályokból követke
zően ugyanis a dolgozó szabadságán töltött időre járó munka
bért (átlagkeresetet) nem a szabadságon töltött napokra üte
mezett munkaórák számának arányában, hanem a heti, illettl6 
a havi kötelezó munkaidőnek egy napTa esó 1'észére kapja. 

Az Allamvasutaknál a heti 48 órás munkaidőről a heti 44 
órás munka.időre történt áttérés miatt rendelkezett a Vasűtl 
Főosztály - MAV Vezérigazgatóság 102010/1975. MüSz. A. szá. 
mú utasítással a jogszabályoknak megfeleló helyes elszámoláa 
érdekében. 

Információ' tájékoztatás 
az ép lábra kiszolgátatott ci-
pó térítési összegét is az alap a brigádok 1810 óra társadat- Az információs jelentések• hozzájárulás stb.) rendezésé-
viseli. Ezt eddig a tagnak meg ml munkát végeztek, több ben - az utóbbi időben - re. 
kellett fizetni, s a tag kérel- mint 36 ezer forint értékben. egyre gyakrabban olvashatók Természetesen - a dolgozók 
mére a segélyezési bizottság olyan javaslatok, hogy az üze- egyetértése alapján _ a téri-
döntése alapján segély formá- mi étkeztetés minőségének ja- tési összeg helyileg is emel-
jában visszatérült a befizetett „ vítása érdekében növeljék a hető. Ezt a módszert az üzemi 
összeg. Elménybeszámoló vállala1;1 horzzájárulás össze- étkeztetés minőségének javítá-

A Vasutasok Szakszervezete gét. sa érdekében, több szolgálati 
IX. kongresszll6án elfogadott Brazíliáról tlzem1· e' tkeztete's főnökségen alkalmazták már. 
új 1/2 %-os OTA�zabályzat 
s annak végrehajtási utasítása A szakmunkás-
azt mutatja, hogy az alap cél- A szolnoki járműjavító mű- Ez a probléma évek óta is- , , , 
kitűzéseLt realizáljuk. A segé- velődési központjában Molnár mert. Megoldására ez ideig utánpotlasert 
lyek fajtáit és mértékét a le- Gábor íróval két ízben talál- azért nem kerülhetett sor, mert 
hetőségeken belül, az élet tá- koztak az üzem szocialista 

a rendezés csak az összdolgozó- A villanyszerelő szakmunká
masztotta változásoknak és kat érintő, részesedési alap sok utánpótlása érdekében ml
igényeknek megfelelően Jo:-- brigádjai. A két el6adáson öt- te1'hére történhetett volna. ért nem részesülnek megfelelő 
máljuk. 

· száz brigádtag ·é!i !.fjt'ímun:Ras Ezenkívül az emelked� rezsi- oktatásban a betanított mun-
A tett Intézkedések, mód >- vett részt. költségek így is évről évre nö- kások? 

sítások egyértelműen kifej�- Molnár Gábor beszámolt vekvó anyagi megterhelést je- A Vasúti Főosztály Gépészeti 
zik, hogy a 1/2%-os OTA többek között az amazoniai lentettek a részesedési alap- Szakosztálya a villamos kábe-

Alapvetó változást jelent a akkor nyújtja a társadalom- indián törn;ek életéről, az nál. lek szerelését, kapcsolását vég-
hosszantartó keresőképtelen- biztosítási ellátáson túlmenő 1972_es brazíliai expedlciójá- 1976. január l-től új jövede- zó betanított munkások teen-
ség esetén folyósított segélyek segítséget, amikor a vasutas lemszabályozásl rendszer lé- dőinek oktatásával az igazga-
egyszerúbb és kiterjesztett dolgozó és hozzátartozója a nak tapasztalatairól, továbbá pett életbe. Az ebből adódó tóságok IV. osztályát bízta 
rendszere. Az új szabály 120 legjobban rá van szorulva. izgalmas vadász- és gyújtóél- változások figyelembevéte- meg. Az érdekelt dolgozókat, 
nap megszakítatlan kereső- ményeiról. Az érdekes elő- lével kerül sor az étkeztetés- az óvórendszabályokból és a 
képtelenség esetén már bizto- Dr. Bordl István adást színes diaképek vetítése se! kapcsolatos problémák szakmai Ismeretekből, helyi 
s(tja a 800 forintot (eddig ez a VSZTO vezetője kísérte. (nyersanyagnorma, vállalati tanfolyamokon vusgáztatják 
150 nap volt), s ez folyamato- r----------------------------------------, 

le. 
san jár minden 120 nap után. Azok a dolgozók, akJik az Ezzel egy év alatt a korábbi A IV. ötéves tervidőszakban előfeltételekkel rendelkeznek, 
2000 forinttal szemben 2400 Vetélkedőre készülne� az 1969. évi VI. törvény alap-
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���= A szegedi Igazgatóság újí- szegedi vontatási fónöksé6, télkedójét az igazgatóság terü- hetnek. 
szakítatlan tápoénzes állo- tói a közelmúltban ankéton harmadik pedig a vésztői !etén. A felkészülést - klub
mányban volt. Aki a 120 nap vitatták meg az újítómmga- vontatási főnökség lett. szerű foglalkozások keretében 
táppénzes állományt közvet- lom negyedik ötéves tervben A tanácskozás résztvevői az _ már megkezdték. A foglal-
len január 1. előtt elérte, és elért eredményeit. eredményeken kívül szóltak kozásokat a Petőfi Sándor 
december 31-én még kereső- Az igazgatóság területén a hiányosságokról, s a teruu- Művelődési Otthonban tartják. 
kéotelen volt, de 150 nap nem egészen öt év alatt, 1975. valólcról is. Elmondották pel-
elótt keresőképessé válik, ré- szeptember végéig. 3450 új!- dául, hogy még mindig indo- A t.erületi bizottság munka
szére a 120 nap után járó 800 tási javaslatot nyújtottak be, kolatlanul hosszadalmas az társa ismertette a versenyzők
Ft egyszerű segély kifizethe- 360-nal többet, mint az elő- elfogadott újítások bevezetése, kel azokat a tennivalókat, 
tó. zó ötéves tervben. A benyúj- hasznosítása. Ebben sokat se- amelyeket a felkészüléstől a 

Kifizethető a 800 Ft. egy- tott javaslatok közül 1127-et gíthetnének a műhelyekkel döntőig kell végezni. 
szeri segély akkor is. ha a tag fogadtak el és hasznosítottak. rendelkezó szolgálati fónöksé- A klub programjaiban töba 180 nap után járó e,zyszeri Az újítók találékonysága 13,1 gelc. A vasúti újítómo�alom bek között előadások hangza-segélyt felvette és a további millió forint megtakarítást fejlődése, kiszélesítése érde-
megszakítatlan táppénzes ál- eredményezett, ami majdnem kében a jövőben gyorsítani nak el a brigádok közösségi 
lománya az előző segélv fo„ kilencmillió forinttal több az kell az újltási ügyek intézé- életéről, a művelődéspolitiká-
lyósításától számított 150 mi- előző időszakénál. Növeke- sét, elbírálását is. ró! és a brigádvezetés módsze-
pot nem, de a 120 napot el- dett az újítók me!{becsülése Gellért József reiról is. 

Túlórapótlék 
Miért nem fizetnek 100 szá

zalékos pótlékot minden túl
órára? 

A kollektív szerződés bizto
sítja a 100 százalékos pótlék 
kifizetését, de csak a heti pi
henőnapon végzett munkaidó
re. A havi munkaidőkeretben 
foglalkoztatott, fordulószolgá
latot ellátó dolgozók részére a 
havi kötelező munkaidőn felül 
teljesített órára 20 óráig 25 
százalékos, 20 Ó1'án felüli 50 
százalékos túlórapótlékot kell 
elszámolni. 

érte. Aki például megszakítás is. Részükre egymillió f0rint ,---------------------------------------
nélkül keresőkéntelen és 19i5. Üjítási díjat fizettek kl. 
au�usztus 31-én megkaola Az újítási kedv különösen már a 180 nap után járó 1000 a kongresszusi és a felszabaforint se'!élyt. újabb 120 nan dulási munkaversenyben Jenesetén 1976. ianuár 1. után dült fel. Az igazgatóságok réfeltéve, ha 160 nap e!ő•t ke- szére hirdetett országos verresőkéoessé válik, a 800 forint senyen is eredményesen vetem1szeri seqélvre joqosult. Ez- tek reszt a szegedielc. zel szemben, akinek január 1 .  
előtt táonén7,es állománya n Az éves újltási versenyben 
150 napot elérte va!{v meit- 888 újítási Javaslat érkezett 
h�ladta. s továbbra is kereső- a bíráló bizottságokhoz. A 
kéntelen, annak a ré!{i szab:í- javaslatok közül 456-ot fo
lvok ,m,rint _ ian•Jár t . u'i, gadtak el, 280-at bevezettek, 
Is. a 180 nap elérésével, az 1000 124-et pedig kísérletre adtak 
Ft <;<>d.&lvt kell fnlvósítani. át. A me!ltakarítás négy és 

További keresőképtelensége fél millió forint volt. Az ér-
- táppénzes állománva te járó újítási díj összege 
esetén, másodszori seqélyezés meghaladta a 220 ezer fo::n 
címén 1·11ay 800 F't-ot �•a'I'!/ tot. A verseny értékelés-� 
,H"l'>b 160-1�0 11.ttn ut,ín. 900- után hatvankét ezer f<>,·mt 

1000 Ft-ot kttnhat. Kivétel1 jutalmat és három klvál:5 
kéne7nek az üzemi baleset- dolgozó kitüntetést adtak át 
h/H i¼ ,,.;;mnld,r miatt hos7- a mozgalom élenjáróinak. 
szú idón át bete.stek, mert a7ok Tavaly az LgazgatósAei ver-
részére a 180 nao utiin elnbb senyt a 5zentesi é·,ítésl tó-
1000, majd azt követően 120- nökség nyerte, második a 

A Szamuely brigád 

kezdeményezése 

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökség X. pályames
teri szakaszának Sz:imuel„ Ti
bor szocialista brigádja az 
SZKP XXV. és a KISZ IX. 
kongresszusa tiszteletére mun
kaversenyt kezdeményezett a 
főnökség huszonnégy brigádja 
között. 

Ennek keretében vállalta a 
Szamuely brigád kollektíváj � 
az országos osztószertár pony
varaktára szociális helyiségei
nek kialakítását, fürdő, mos
dó, WC létesítésével. A két 
kiemelkedő politikai eseménv 
ti«zteletére kibontakozó mun. 
kaversenyhez eddie több sza
cialista brigád a;atlakozott. 

Közös munkával 

A FORGAL01'1 BIZTONS,ÁGAÉRT 
A miskolci igazgatósághoz 

mintegy háromszáz szolgálati 
hely tartozik. A forgalom biz
tonsága érdekében tavaly a 
vasútüzem biztonsági osztály 
szakemberei szinte valamennyi 
szolgálati helyet megvizsgál
tak, összesen 465 ellenőrző ki
szállási tartottak. Harminc al
kalommal az ellenőrzést az 
igazgatóság munkavédelmi 
csoportjával közösen végezték. 
Ez az együttműködés - a tár
gyi és a személyi balesetek 
megelőzése érdekében - külö
nösen az őszi csúcsforgalom és 
a tél beállta előtt fontos. 

Az Igazgatóság elmúlt évi 
baleseti statisztikáját minden
képpen beárnyékol;a az a há
rom súlyos tárgyi baleset, ami 

az év második felében történt. 
A személyi balesetek száma 
ugyan nőtt, de az 1974. évi tíz 
halálos balesettel szemben ta
valy mindössze egy fordult 
elő. Különösen jó a baleset
megelőző munka a kisterenyei 
vontatást főnökségnél. Az Itt 
dolgozó kollektívák feladata a 
mátraaljal vonalon közlekedó 
szerelvények továbbítása, il
letve ezek vontatójárműveinek 
karbantartása. Ez nagy erófe
szftést követel mindE!ll dolgo
zótól. Ennek ellenére a von
tatáshoz tartozó szolgálati he
lyek közül Kisterenye az egye
düli, ahol 1975-ben nem tl5r
tént egyetlen személyi baleset 
sem. 

(fal'ri> 
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Ut a Csendes-óceánhoz Kemény a tél a 8AM építkezésén 
Nem telik el nap, hogy a 

szovjet sajtó ne írna a Baj
káL-Amúr vasútvonalról, a 
BAM-ró!. Nem csoda, hiszen 
a trans7.SZibériai vasútvonal 
után ez a második nagysza
bású létesítmény, mely utat 
nyit a Csendes-óceánhoz. Min
denkit lenyűgöz ennek az 
építkezésnek mérete. A fel
adat bonyolultságát fokozza a 
többi között az, hogy igen 
nehezen hozzáférhető, lakat
lan, ember nem járta vidéken 
kell a 3200 kilométer hosszú 
vasutat megépíteni. 

Felettébb nagy, szinte fel
mérhetetlen jelentőségű e vál
lalkozás gazdasági és társada
lompolitikai kihat.ása Szibéria, 
s mindenekelőtt Távol-Kelet 
gazdaságának fejlődése szem
pontjából 

Ó�iási távolságok· 
Az alábbiakban Pavel Bu

nvics, a Swvjetunió Tudomá
nyos Akadémiája levelező tag
ja, a Távol-Keleti Tudomá
nyos Központ elnöksé.gi tag
ja ismerteti a BAM jelentősé
gét, méreteit, s felépítésének 
előnyeit. 

A közlekedés hiánya Távol
Kelet fejlődésének egyik leg
főbb akadálya. Itt a távolsá• 
gok roppant nagyok, a gazda· 
sági élet csupán néhány\kör· 
zetre összpontosul, vasúti 
összeköttetés alig akad, ezért 
4 szá!l!tás hatásfoka is na· 
gycm alacson11, egy tizede az 
országos átlagnak. J óva! 
40-50 százalékkal - az or-
6zágos szint alatt vagyunk az 
áruci.k?kek szál'látási költségeit 
illetőleg is. Sok tekintetben ez• 
zel magyarázható, hogy Távol· 
Kelet, noha az ország terüle-
tének csaknem egyharma• 
dát foglalja el, össztermé-
keinek mindössze 2,3 száza· 
lékát adja. Lakossága is igen 
gyér: a szovjet föld lakosai
nak 2, 4 százaléka él itt. 

Ugyanakkor természeti kin• 
cseit tekintve, hihetetlenül 
gazdag. Ez késztet bennün· 
ket arra. hogy átcsoportosít
suk termelőerőinket Szibé
ria és Táv9l-Kelet javára. 
Nem kevésbé fontos körül
mény: világgazdasági viszony• 
latban a Csendes- és Indiai· 
óceán medencéi mind na· 
gyobb súlyt kapnak. 

A BAM révén több száz 
kilométerrel megrövidül a 
csendes-óceán! kikötőkhöz ve
zetó út. Ezáltal olcsóbbakká 
válnak a szállítások, s mind 
a be!-, mind a külföldi vál· 
lalatok másfajta szállítást is 
igénybe vehetnek. A tranzit
forgalom is fellendül. Japán 
már a múlt évben 50 OOO kon· 
ténert szállított a Szovjetunión 
keresztüL Nyugat-Európába. 
Ha figyelembe vesszük. hogy 
egy-egy konténer 20-30 ton
na teherrakományt tesz ki, 
hamar összeáll az összkép is. 

Ez a nagyszabású vállal· 
kozás lehetővé teszi másfajta 
közlekedési eszközök felfejlő
dését is. Rövid távolságokra 
autóutak épülnek ki. Lehe• 
töség ny!lík a folyók foko
zottabban igénybe vételére is, 
g ott, ahol sekély a vizük, 
légpárnás hajókat üzemelte
tünk. A BAM útvonalán ha· 
ladó árurakomány egy ré
sze miután eljutott Komszo
molszk-na-Amur állomásra, 
folyami hajókon halad to
vább. A vasútvonal ép{tésé
Yel egyidejűleg sor kerül a 
kőolajvezeték-rends:z.er fej· 
lesztésére is. 

Nem lesz többé 
energiahiány 

Mindebből látható, hogy az 
új építmény megszünteti, a 
közlekedési útvonalak hiá
nyának gátló hatását Távol· 
Kelet gazdaságának fejleszté
sére. S nagy szállltásl teret 
igénylő termékek gyártását 
is lehetővé teszi a visszafelé, 
vagyis keletről nyugatra tar· 
tó szerelvények révén. 

Távol-Keletet eddig úgy 
ismertük, mint a színes fém
kohászat, erdő- és halipar köz· 
pontját. A BAM üzembe he-
lyezése előseg!ti hatalmas 
energetikai erők, mindenek-
előtt a kokszolható szén kiter
melését és felhasználását. 
Perspektivikussá válik egyes 
barnaszén-lelőhelyek kiterme
lése ls. Az új vasútvonal el
látja majd ezt a vidéket tyu· 

menyi kőolajjal és jakut gáz
zal, amellett lehetóvé teszi 
az új távol-keleti kőolajlelő
helyek feltárását. 

erő-bevándorlást az ország 
más vidékeiről. Éppen ezért 
az illetékes hatóságok gon· 
doskodnak a lehető legjobb 
feltételek megteremtéséről : 
kényelmes, korszerű lakással 
biztositják az ide érkezőket, jó 
lesz a köz.szolgáltatás, az el
látás, vagyis mindenben a 
lehető legjobbat kapják azok, 
akik ide jönnek dolgozni. 

Grigorij Gurejev vagányfektetó brigádja példát mutat 

A BAM övezetében több 
vízierőmű épül, amelyek egy
részt villanyáramot adnak az 
iparnak, másrészt lehetővé te
szik az örökfa.,,<>y vidékén át
haladó folyók szabályozását. 
Mindennek eredményeképpen 
merőben új gazdasági helyzet 
áll elő : az energiahiány többé 
nem fog gátlóan hatni Tá· 
vo!-Kelet fejlődésére. Ellen· 
kezőleg, energiaigényes ter· 
melési ágak kibontakoztatásá
ra is mód nyílik. Ezek az ösz· 
szetevők előnyösen hatnak 
majd a Távol-Keleten készült 
termékek olcsóbb kivitelezé
sére. 

Az átlagosnál 
nagyobb a kereset 
A vasutat építő munkások, 

valamint az építéshez csat
lakozó ágak dolgozói számá
ra az áUagosnál nagyobb 
az itt érvén11ben !evő 1,7-

Az amuri körzet északi ré
szén található Tindinszkij te
lepülés, csaknem a leendő 
Bajkál-Amur vasúti fővonal 
középpontjában fekszik. A 
trans7.5zibériai vasútvonal 
Bam nevű állomásától e�y 
szárnyvonalat építenek ide, 
összekötve a transzszibériai 
vasutat a bajkál-amuriva� 
Tindinszkij nagy vasúti cso
mópont lesz. Innen a acélkí• 
gyók Jakutia szénkincséhez, 
Berkakit felé haladnak to
vább. 

Kemény telek vannak Tin
dins2lkijben, a fagy néha má• 
jusig is eltart. A sűrű köd so
káig nem oszlik szét a tajga 
felett. A települést és az épü
lő vasutat is hóbuckák borít
ják. Reggelenként azonban 
újra életre kel Tindinszkij: 
motorzúgás, autóduda és han
gos kilátások törik meg a taj
ga csendjét. Kezdődik a mun• 
kanap. Az építőbrigádok mun

�,:-:,�,�,,.�-=-
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A BAM építöiuek egyik szálláshelye 

kot, az ilyen lakás jól tartja 
a meleget. 

Az építők 70 százaléka fia
taL Csupán 1975 első fél évé-

ben 30 ezer fiatal érkezett a 

BAM-ra. Fegyelmezett, edzett 

és ö&szetartó kollektívák. 
A. Sljahov 

kahelyeikre sietnek, közülük �------------------------

sokan nemrég leszerelt kato
nák, akik elhatározták, hogy 
,,Az évszázad építkezésén" 
vállalnak munkát. Sokan itt 
és észak rideg viszonyai kö
zött akarták próbára tenni 
erejüket és képességeiket. 

A vasútépítők érdeldődésscl olvassák a munkasikerclkröl 
szóló tudósításokat 

Grigorij Gurejev vágány
fektető brigádját mindenfelé 
ismerik az építkezésen. Tag
jainak egy része leszerelés 
után, a Komszomol s:z.ervezé
sében került ide. Építőipari 
szakmája egyiküknek se.,n 
volt. Az újoncok Gr:igorij Gu
rejev brigádjába kerültek -
a brigádvezető nagy vasútépí
tő tapasztalattal rendelkezik, 
részt vett az Abakan-Tajset 

A közlekedési hálózat bő
vítése, az energetika felfej
lesztése, valamint az óriási 
vasérc és kokszolható szén
tartalékok kiaknázása révén 
Távol-Keleten 1-étre jön a 
Szovjetunió új vaskohászati 
bázisa. Ez pedig lökést ad a 
fémigényes iparágak kilejlő
désének. 

szere3 - fizetést biztosítanak. vonal fektetésében is. Bár 
· á 1 szakoktató tanfolyam is mű-Emellett külön.fele, a T vo • ködik Tindinszkijben, a fia-Észak vidékére érvényes ked· talok elhatározták, hogy mun-vezményekben részesülnek ka közben, a helyszínen sajá-az itt letelepedők. títják el a vágányfektetést. 

Azzal is kell tehát számol- Két hónapi tanulás-gyakorlás 
ni, hogy BAM vidékén a gaz- után harmadosztályú szakmai 
daságj vérkeringés beindí· képesítést szereztek. Ma Gu
tása költségesebb lesz, mint rejev brigádja a BAM vasút
másutt, hiszen igen számot- építő tröszt élenjárói közé 

Japán vasutasok látogatása 

a Keleti pályaudvaron 
A Szakszervezetek Orszá

gos Tanácsának meghívására 
mintegy 100 tagú japán kül
döttség járt Magyarországon a 
közelmúlt napokban. A népes 
delegáció tagjai között 35 

vasutas is volt, akik budapes
ti tartózkodásuk idején -
február 6-án - tapasztalat
csere céljából felkeresték a 
Keleti pályaudvart. 

A távol-keleti vendégeket 
Tarnai János állomásfőnök és 
a mozgalmi szervek képviselői 
fogadták. Üzemlátogatás után 
kötetlen beszélgetésre került 
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sor a csomópont ifjúsági klub
jában, ahol a házigazda tiszret 
Pát Gábor KISZ-titkár töltöt• 
te be. 

A japán kollégákat különö
sen érdekelt.ék az üzemi de
mokrácia nálunk bevált 
formái, s ezzel együtt nagyra 
értékelték a szociális ;uttatá
sok sokféleségét. A találkozás 
kedves színfoltjaként végül 
vasutasjelvényeket, emblémá
kat cseréltek egymá56al az 
eszmecsere japán és magyar 
részvevőL 

(S) 

Prágában tanácskoztak a baráti országok 

vasutas szakszervezeteinek főtitkárai 
tevő munkaerő bevonására tartozik. 
lesz szükség. Ezt a kérdést Az európai szocia.Usta or- dés dolgozóinak szakmai kép-

3200 le•tes:tme•ny A Bam-Tinda szakasz ép!- · k t f -t·�•-' · ( 1 -'-ével kapcsolatos nemzetko··-• mindenekelőtt úgy kívánják tói már köz.el 10 ezer négyzet- szago vasu as o hi<.ara1 
e .  """"z·1 szeminar' i·um elo"k'""zületei-

, A villanyenergia és a jakut megoldani, hogy igen n agy- méter lakást építettek és le- ���:2ba;,e��tcsk�� 
k
:� ró!, az előkészítő bizotflság IX. f

öldg
áz számos vegyi ipar- mértékben honosítják meg fektettek 132 kilométer vasúti folytatódott és erősödött az a üléséről. Szó volt azokról a 

ág alapja lesz. A központi Al- az új, korszerű technikát, sínpárt is. A gyorsan terjesz- munkakapcsolat, amely a szo- tennivalókról' is, amelyek a 
dan (Dél-Jah7..ltia) vidékén ha- gyorsított üt�: vezetik be kedő BAM bizonyos vonásai- calista országok vasutas szak- szemináriummal kapcsolatban 
talmas apatiUelőhelyek van- az automatizál ban el is tér a többi hasonló szervez.etei és ve:z.etői között az egyes országokat érintik. 
nak. Ugyancsak perspektivi- Adott esetben nemcsak ar- nagyszabású építkezéstől kialakult. A táiékoztatót Karl lfflii,uJ.er. 
kus egyes szénfajták vegyi ról van szó, hogy ez a vidék sátorváros

1
ok helyett például 

A tanácskozáson részt vett az NDK vasutas Szakszerve-
célokra to··rténo" fe!h��álas' a, minél több gépet kapjon. rögtön á landó lakóházakat L zetének elnöke tartotta. ==• 1 elnek. Bulgária, Cseliszlovákia, en-
valamint a kokszt-ermelés mel- O yan új techn°lógial eljárá- em 

gyelország, Magyarország, a Megállapodás született arra. 
lékanyagainak további fel· sok bevezetését tervezik, ame- A Diogenesz utca Tindában Német Demokratikus Köztár• hogy a szemináriumon a szo
do!gozása. S az óriási mennyi• lyek minimálisra csökkentik a település egyik jellemző ré- saság, Románia és a Szovjet- cialista országok főtitkári 
ségben itt fellelhető tőzeget a kézi munkaerő igénybe- sze. Ezt az „utcát" még nagy unió küldöttsége, valamint az szinten, legalább két fővel 
is igénybe vehetik mint nyers- vételét. fémtartályokra emlékeztető SZVSZ vasutas tagozatának képviseltetik magukat. A sze-
anyagot. A Ba;kál-Amur fővonal lakókocsik s:z.egélyezik. E „há- titkára. Szakszervezetünket mináriumra öt szocalista és 

A BAM építésével lénye- építése tehát forradalmi ha· zak" rendkívüli formája több Koszorus Ferenc főtitkár kép- öt kapitalista ország kéözített 
gesen megváltozik Ta'vol- tas' sal les� Ta'vol-Kelet fe•· 

tényezővel magyarázható: a viselte. - öt résztémából - előadást. � , henger könnyebben szállitha- A • ás k t d Kelet gazdasági arculata. Je· lődésére. tó, szilárd, s jól ffI.thető. Mi- A tanácskozáson tájékoztató z tr 06 anyago -a a ren e-
lentősen emelkedik majd a (APN) vel kettős fala légpárnát al- hangzott el a vasúti közleke-
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lt termelés hatékonysága, gyor- ze e e e e ru en · zo 
sabb lesz a fejlődési ütem is 1----------------------------------------. az országok, amelyek az írá• 

sos beszámolót kész{tették, Mindinkább uralkodóvá vá- szívesen ül vonatra - uta,- szóbeli kiegészítőt is tarta• lik az az elképzelés, hogy e 
Vala -- :, za" k k •h ként, tanúja volt egy ilyen nak. Magyarország - a fran• vidék természeti kincseit 1'..4 rtaO so orv,, ,,elboldogu!ásnak." útlevél- cia keresztény vasutas tzak-komplexszerűen kell kiaknáz- uizsgálatkor eg11 honfitársunk szervezettel párhuzamosan -ni, a feldolgozó Ipart a leg· képtelen volt szót érteni a az épltési -nál11afenntartási, 11 messzebbmenően ki kell fej- Jóllehet, az -Oj Magyar Le- Uffizi -, a divatos, másoktól francia „ltivatalos közeggel" 1.·illamoss;e(elői, a jelző- b leszteni. Újabb impulzust kap xikon tanúsága szerint 1015 kapott prospektusokat bön• - a francia franciául beszélt, biztosítóberendezési szolgálat a könnyű-, üveg-, élelmiszer esztendeje véget ért a kalan- gészget - hol olcsóbb az au• meg angolul, meg németül, a dolgozóinak szakmai képzésé• és nyomdaipar. dozások kora, kalandos ked1.•ú tomata nem tudom micsoda, s magyar magvarul, meg ma- ről készített táJ"ékoztatót. magyarjaink évről évre mind hol lelhetőlc a pornómozilc. E 

Következésképpen Távol· gyakrabban tömörüLnek ra- különböző érdeklődés persze gyarul, meg magyarul. Moz- A szemináriumra május 23 
Kelet - ipari struktúráját te- jokba ismét, hogy IBUSZ, Ex- nemcsak a turistákat jellemzi. donyvezetőnk segítségére ste• -30. között Olaszországban 
kintve - egy sorba kerül az pressz, Cooptourist és egyéb Sok honi mag11ar ug11anis köz- tett, s német nyelvtudását kerül sor, 
iparilag fejlett vidékekkel. feliratú lobogók alatt újmódi pénzen portyázik - eme ka• hasznositva fordított. 

Egy ilyen hatalmas vasúti portyákra induljanak. Vannak, landozási formát hivatalos ki- - Meddig óhajt Francíaor-
fövonal építése termés:z.etsze- akik kicsiny _ családi _ csa• küldetésnek nevezik. szágban maradni? - !g11 
rűen számos műszaki és szo- pattal vágnak neki a messzi E kiküldöttek egynémelytke hangzott a rejtélyesen neh.éz 
ciális-gazdasági probléma meg- távolnak: szőrén ülik meg tü• megy, lát, aztán nem győz _ kérdés. 
oldását teszi szükségessé. zes Trabantjukat, Zsigulijukat panaszkodni. Hogy kevés volt - Szombatig - hangzott a 
lgy például a:>: új vasútvona- (e Mmes paripák Pejkó és a napidíj, s emiatt csak a hát- megkönnyebült válasz. 
lon 3200 létesítmény épül, Ráró XX. századi leszárma- só sorból tekinthette meg az - S milyen céllal érkezett 
beleértve, 136 több mint 100 zottai), de a világba indulók Olimpia Színház műsorát. hazánkba a kedves idegen? 
méteres és 16 több mint 300 legnépesebb seregei az autók· Hogy a Maxim bárban csak Honfitársunk büszkén ki-
méter hosszú hidat. Hét ná!-buszoknál ,kényelme- két whiskvre tellett. Hogv düllesztette a mellét: 
hegyvonulatot kell átszerelnie sebb, g11orsabb közlekedési Monte-Carlóba már el se me- - Egy igen fontos üzleti 
és több, összesen 25.3 kilo- alkalmatosságot: a vasutat ve- hetett. Ráadásul a partnerek megbeszélésre jöttem . • •  
méter hosszú alagutat vág- szik it]énybe. A legtehetőseb- odakint egyetlen s::ót sem Megjegvzem még: mintha a 

ni. Különösen bonyolult lesz bek hálókocsiban utaznak, a tudnak magyarul, a mi kikül- hozzánk érkező turisták is
a vasútvonal építése az örök kényelmet ugyancsak szeretők dötteinktől viszcmt elvárják, mernék nyelvnemtudási szo• 
f első osztálycm, f.m a vérbeli hoay beszéljenek valamilyen kásainkat - rendkívül sokan agy övezetében, valamint 8 turista - úg11 mondják - a világnyelvet (mintha Magyar- beszélnek, némi akcentuss11.l, szeizmikus zónában. másodikon. ország nem lenne megannyi de kiválóan magyarul. Ameri· 

A BAM vidékének gazda- Persze másról is megdlla- világszervezet tagjai) , . .  kaiak, kanadaiak, svájciak. 
sági meghódítása nagyon sok pítható, ltogy ki az igazi tu- Szerencsére az ídegen nyelv Még a nevük is könnyen 
munkaerőt igényel. Ha tekin- rista, és ki utazik inkdbb tudása nem kötelezi! vala- meqjeqyezhető: John Ko1,;ics
tetbe vesszük. hogy Távol· csak divatból (a szomszéd már mennyi külföldre utazó szá• nak. Thomas Szabonak, Geor-

volt „olaszban", én e!mea11ek ge Feketének hívják őket. S Keleten a munkaerő-egyen• ,.spanyolba"). A vérbeli v!láa- mára - fő. hog11 „kint" le• érdekes módon nem a !ek„nsúlyi mérleg meglehetősen járó utaz<is közben is az úti- gyenek, valahogy ma1d elbol- ros csirkét, hanem a töltött 
feszitett. egyértelművé válik : könyvek<>t torgat;a - merre dogulnak. Egyik mozdcmyveze- káposztát szereti/e . . . •  
meg kell szervezni a munka· van a Notre Dame vag11 az tőnk, aki szabad idejében Is F. T. 

KRESZ-

nyugdíjasoknak 
Tapolcán, a Batsápyl János 
Mfivelódési Központban a 
nyugdíjasklub tagjai részére 
ismertető előadást tartott De
csi Imre rendőr század05 a 
KRESZ új szabályairóL 

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYÉRT. 
A köz- és üzemegészségügy 
követelmén;velnek betart:hlá.t 
több megyében ellenőrizte a 
Magyar Vöröskereszt elnöksé• 
ge mellett működő közegész
ségügyi bizottság. .Megállapf• 
tották, hogy a legeredménye
sebben a győri állomásfőnök
ség dolgozik. A kis létis:z.ámú 
takarítószemélyzet ellenére is 
tiszták a helyiségek. 
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1 TER MÉSZET C S O DÁJA 

Cseppkövilág a budai hegység gyomrában 
A budai hegyek mélye sok 

érdekességet rejteget a termé
szet,kedvelók számára. Buda
pest az egyetlen főváros a 
földön, mely barlangokkal 
rendelkezik. Ezek a földalat
ti ilTegek a földtörténeti har
madkor elején alakultak ki, 
az alulról feltöró hévizek és 
földmozgások következtében 
létrehozva a tennészet új cso
dáját, 

A budai he,g:i'Ségben közel 
száz kisebb-nagyobb barlang 
található, ezek között a leg
nagyobb a Piüvölgyi labirin
tus. Ezt a barlangot 1904-ben 
fedezték fel kófej te.s közben. 

Az első túrák még gyertya• 
fény mellett, létrákkal tele• 
túzdelt utakon indulhattak 
meg, A második vilá,gháború 
alatt óvóhelyként használták 
és sok ember keresett itt me
nedéket a gyilkos bombák 
elől. A háborús cselekmények 
következtében a barlang éve
kig nyitott volt, gondozását 
elhanyagolták. Ebben az idő
ben sok cseppkőképződmény 
1Sérü1t meg, illetve tűnt el 
egyes emberek barbár gyűjt,"5-
:szenvedélye követke;1ében.. 

A felszabadulás után a 
barlang első gazdája a Turis
taellátó Vállalat volt. Miután 
rendbehozatta a világítás 
mellett megindította az e1só 
:szervezett tűrákat. A barlan
got 1968-ban bezárták, y;lá· 
gítórendszerét, közlei<ed�l út
jait felújították és külGnféle 
biztonsági berendezéreket 
szereltek fel. Természetbará• 
tok és barlangkutatók ,!.á:J,ai 
fogtak össze, ho.."Y társadaim.i 
munkáju:kikal elősegítsék a 
barlang mielőbbi megnyitá• 
sát. 1973-ban már az Ors:::á
gos Természetvédelmi HiJatal 
kezelésében iniv!hatta/c ine:1 
az újabb túrák. 

A:z újonnan megnyílt bar
langban közel egyikilométere. 
s=kaszt járhatnak be a láto
gatók szakavatott túraveze
tók kíséretében és megismer
hetillt a föld mélyének gigan
tikus, néha félelmetes vilá
g.át, A túra elején Lóczi La
;os - volt kiváló földrajztu
dósunk és geológusunk 
emléke előtt róhatják le ke
gyeletüket a látogatók. 

A földalatti folyosókon 
gyönyörú cseppkőképződmé
nyekkel "díszített" úton ér
hető el a barlang legnagyobb 
terme a „Színházterem", 
amely onnan kapta a nevét, 
hogy egy színielőadást láthat 
a nagy képzelőerővel ren1el• 
kező turista. Megtalálható itt 
a természet díszleteként a 
Tündérszikla, a János-hegyi 
kilátó, van itt művészbejáró, 
vészkijárat, díszpáholy, süly
lyesztő, súgólyuk, sót még egy 
rokokóruhás hölgy is ül a 

nézótéren. Ebben a teremben 
győződhetnek meg a látoga
tók a barlang akusztikájá
ról Bach és Beethoven zenéje 
hallatán, melyet a felszíni 
irányítóközpont rejtett hang
szórókon ad le. Az ,,Allat
kert" nevű oldalágban „ele
fántcsordával, kro!mdilokkal, 
madaraklkal és egy vadkan
n al" találkozhatunk. 

A barlang legmélyebb 
pontját - mintegy ötven mé
terrel a felszúi alatt - a 
.,Hosszú folyosó" nevű rész
ben érhetjük el, ahol a falak 
egy részét ultraviola fénnyel 
világltjá'k meg. 

Vasléposőkön felmászva a 
barlang legszebb részéhez ö. 

,,Meseországhoz" jutunk, mely 
a Hófehérkével és a hét tör
pével, az óperenciás-tenger
rel gyermekikorunk álomvilá
gát idézi. 

A „Meseország"-tól jobbra 
haladva lenézhetünk a bar
lang legmélyebb aknájába, 
melynek mélysége eléri a 
húsz métert.. Parányi csepp
kúltépzödmények és gyermqlt-

nagyságú álló cseppkövek 
övezik a kifelé vezető utat. 

A természetbarátok rn-.zére 
felejthetetlen élményt nyújtó 
földalatti világ, a csend biro
dalma alig fél óra távolságra 
van a város szívétől. A hét
fö kivételéve! délelőtt 10 
óTátó! délután 5 óráig nyitva
tartó barlang Óbudán az Új
laki templomtól a 65-ös au
tóbusszal érhető el. 

Érdemes felfigyelni erre a 
ribka természeti szépségre a 
vasutas természetbarát-szak
=tály'oknak és a hét végi ki
kapcsolódásra vágyó dolgo
zóknak, s a vidékről Buda• 
pestre utazó vasutasoklllak, 
szocialista brigádoknak, 

Károly Gábor 

Ismét eredményes évet zárt 
a Haladás VSE sportiskoláia 

M ár  hagyományo�sá vált, 
hogy a Haladás Sportiskola 
évzáró értékelését a szomoa t
helyi Művelődési és Sport
háiz;ban rendezi meg. tgy volt 
ez az idén is. Szabó Gyuláné, 
a HSI igazgatója megnyitó 
beszédében hangsúlyozta. 
hogy a hat &akosztály 703 
versenywje közül voltak, akik 
1975-ben Js igen eredményes 
évet zártak, de nagy::,n so• 
kan vannak olyanok, akik a 
múlt évben kezdték meg a 
vasutas-egyesület sportiskolá• 
jában versenyzői tevékenysé• 
güket. 

Horváth "La.jo!, a Haladás 
SI sporttanácsának elnöke 
részletesen értékelte a sport
iskola 1975. évi eredményeit. 
M�gállapította, hogy az 5 
függetlenített és 26 mellék• 
fogla,]kozású edző munkájá
nak és a fiatalok szorgalmá
nak gyümölcse nem maradt 
el. AkáTcsa.k 1974-ben, az el• 
múlt évben is pontosan 124 
olimpiai pontot szereztek. A 
legtöbob versenyzővel az at1é
ttkai szakosztály rendelkezik. 
Míg 1974-ben nyolc országos 
bajnokságot nyertek a HSl 
versenyzői, addig 197'.5-ben 
tizenkettőt. A sponiskoLa 
költségvetése majdnem elér
te a 2 millió foTintot, ebből 
tagdíj címén 70 ezer forint 
folyt be. A többit államunk 
adta a fiatalok isportolására, 
versenyzÉShez, felszerelésre, 

táborozási-a, a személyi és 
tárgyi feltételek biztosítására. 

Arra ntncs lehetőségünk, 
hogy a HSI hat szakosztályá
nak - at.létika, birkózás, 
labdarúgás, súlyemelés, tor
na és vívás - eredményeit 
mégcsak dióhéjban is felso• 
roljuk, de azért ki kell emel
ni Németh Ferenc atléta tel
jesítményét, aki három orszá
gos bajnokságot nyert.. Az 
1972. november 7. alkalmávü.l 
a vasutas-szakszervezet és a 
Vasúti Főosztály támogatásá
val átadott llohonci úti bir• 
kózó- és súlyemelócsarnok az 
elmúlt években különösen a 
birkoz.ók eredményében mu
tatkozott meg, de hozzájárult 
a súlyemelők további fejlődé
séhez is. A tornászok és ví
vók viszont még teremgon• 
dokkal küzdenek, akárcsak a 
labdarúgóknál kevés volt a 
labdarúgó-jáiékMr. Ezeken a 
gondokon ebben az évben 
minden bimnnyal sikerül 
enyhítenL 

Az 1975. évi munka jutal
ma.ként nagyon sok szép 
könyv talált gazdára. Az ér
tékelés és jutalmazás után 
pedig a fiatalok este 8-9 
órái� ismerkedhettek a tánc

zene vidám hangiai mellett a 
többi szakosztály vezetőivel, 
edzőivel és sportolóival egy
aránt. 

Kiss Antal 

Dr. Pálfy Józsefet látták vendégül 
a Landler szocialista brigádklubban 

A brigádklub vendége: dr. Pálfy József 
(Gyergyói János felv.) 

A Landler S"ZOClalisJ bri
gádklub legutóbbi vendége a 
Magyarország című politi'kai 
hetilap fószerkesztóJe, dr. Pál
fy József volt, akit szeretet
tel kösz.öntöttek a ház.Iga-zda 
Kilián GyöTgy szocialista bri
gád tagjai, élükÖ!!l. Hriá{Jyel 
Mihály brigádvezetóvel. A ta
lálkozó keretében Pálfy Jó
:zsef hosszan beszélt életútjá
ról, újságírói pályafutásáról. 

A brigád.klub tagja! ezután 
számos kérdést tettek fel a 
legfrissebb politikai esemé-

:nyekkel - Angolával, Kíná
val, az arab-Izraeli konflik
tussal kapcsolatban, melyre a 
tapasztalt újságíró személyes 
útiélményeit is felhasználva 
válaszolt. A baráti beszélge-
tés végén Hriágyel Mihály 
brigádvezető felkértit a tv 
népszerű kommentátorát, 
hogy vállalja el a Kilián 
brigád tiszteletbeli tagságát. 
Pálfy József örömmel vette 
át az erről sz.óló emléklapot 
és a bri,gádjelvényt, 

LAKÁSCSERE 
- Masfél-, két- és félszo• 

bás tanácsi vagy MAV-lakásro. 
cserélnénk zuglói építési tel
künket, lakható swba-kony
hás házzal, kétszintes házra 
építési + kezdési engedéllyel. 
Telefon : 409-642 este. 

- Egy szoba, fürdőszobás, 
kertes MAV.bérlakásomat el
cserélném ha:sonló vagy 2 
szoba komfortos budanesti ta
nácsi lakásra. Cím: Mihanek, 
Bp. XV., Vasutastelep u. 9. 
mfuz. 2. Érdeklődni du. 17 
órától lehet. 

- Elcserélném 60 négyzet• 
méteres, kelenföldi, 2 szoba 
komfortos, gázfútéses, telefo
nos, modern, új lakásomat 3 
szobásra, vagy átalakítható 
2 szobásra. Budapest környé
ki kertes ház is érdekel, 

A szerkesztőség üzeni 
Rapi József Bp. Józsefváros: 

OTP-átvállalással Is. '.erdek
lődni telefonon lehet az esti 
órákban: 662-851, 

- Egy szoba komfortos, 
kertes MAV-telepi, Lenin úti 
lakásomat hasonló tanácsira 
elcserélném. Csak vasutasok 
írjanak. Leveleket az alábbi 
címre kérjük: Kudett Gyula 
1 155 Budapest, Kazánkovács 
utca 4. 

- Rákospalota MÁV-telepi 
2 szoba, előszoba, fürdőszoba. 
W. C., konyha, kertes (garázs
hely lehetőség) lakásomat ha
sonló belterületi lakásra 
MÁV-alkalmaz.ottal elcserél
ném. Lehet MA V diszpozíciós 
lakás is. Érdeklődni levélben 
lehet: Fodor Ferenc, 1089 Bu
dapest, Kulich Gyula tér 19. 

- Elcserélném szoba, kony. 
ha, kamra, W. c., kertes, els6 
emeleti MAV-lakásomat 
MAV-do1gozóval budapesti ta
nácm lakásra. Minden meg?!• 
dás érdekel ! Érdeklődni 
841-982 telefonon egész nap 
lehci. 
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- FELVJ!TJÁK A HIDAT, 
A Szeged-Békéscsaba /cözöt
ti vasútvonal nagyszabástl 
rekonstrukciója során felújít• 
ják a több mint 100 éves a!
gyói vasúti hidat. A 140 millld 
forint beruházást igénylő híd
rekonstrukciót az év végére 
fejezik be. 

Eszperantó faliújság. 
Pécs állomáson aktívan dol
gozó eszperantó csoport mű
ködik. A hangosbemondó ezen 
a nyelven is tájékoztatja az 
utasokat. Legutóbb eszperan
tó faliújságot rendszeresítet
tek a peronon, amelyen ha
vonta aktuális eseményekről 
olvashatnak a várakozók. 

- Műsor, betegeknek. A 
MA V Budakeszi Gyogyintézet 
betegei részére a I közelmúlt
ban érdekes kultúrmúsorral 
kedveskedett a Törekvés Mű
velődési Központ. A zenéfl, 
szórakoztató programot a mű
velődési központ új igazgató
ja. Szirmai Jenő szervezte. 

- Vasútmodellek klállítása. 
A Magyar Vasútmodellezók és 
Vasútbarátok Országos Egye
sülete, valamint a XX. kerü
leti művelődési otthonok igaz
gatósága vasútmodell-kiálll
tást rendezett Budapesten a 
XX. kerület Baross utca 55. 
szám alatt. Az érdeklódők 
február 29-ig tekinthetik meg 
az érdekes modelleket. 

KORSZERO SOROM
PÓK. újabb száz vasúti-köz
úti találkozásnál helyeznek 
üzembe fény-, vagy félsorom• 
pót, abból a 6,6 milliárd fo• 
rintból, amelyet a KPM aa 
idén fordít a közutak és au
tópályák korszerűsítésére, il• 

letve építésére. 

Termelési tanácskozás. 
Rákosrendező pályaudvaron 
megtartották a termelési ta
nácskozásokat, amelyeke,n be
számoltak az 1975. évi munká• 
ró! és a legfontosabb felada• 
tokról. A t,anácskozás hú52 
brigád 167 tagjának ítélte oda 
a szocialista címet. 

- TAKARtKOS KOLLEK
Ttv A. Tavaly hetven tonna 
szenet takarítottak meg a 
kisterenyei vontatási fónöksé• 
gen, amelynek értéke 420 ezer 
forint. Ennek húsz száza!élait 
az ott dolgozó szocialista bri
gádok jutalmazására fordít
;ák. 

Czeglédi Sándor Debrecen ; Sziládi 
Sándor Szeged ; Mórt László Bp. 
Ferencváros ; Nagy Antal Géza 
Nagykanizsa; Tamási László Szol• 
nok Jj. ű. ; Bognár Károly Ta• 
polca ; Zagera Gyula Győr; Steu• 
rer Gottfrledné Pécs; Végh Gyula 
Rákosrendező ; Tóth László Rákos; 
Juhász Ferenc Szolnok Vont, Főn. ; 
Csiba József Gödöllő: leveleiket, 
lapunk anyagához felhaszruiljuk. -----------------------------------------, Járó Antal Nyíregyháza ;  Boldi• 

Ujabb jele a vasúti munka 
megbecsülésének ! 

K E R E S Z T R  E J TV É  N Y  
Vfzsztntes. t. A szakszervezeti 

mozgalom fontos feladatának tart
ja. (Folytatás a 28 rüggólegesben.) 
13. A talajrezgés mérésére szolgáló 
eszköz. u. Fazeka.s szerszáma. 15. 
Az ódon fal teszi. 16. Egyik ki• 
rályunk előneve. 18. Volt egész
ségügyt miniszter. 19. Szegecs. 20. 

A/. olasz komunista párt tap1a. 22. 
Szekér. fogat. 23. Személyes név
más, H. Allatl lakhely, 25. Sir. 27, 

!m��-1k�f
z

:frn�v�::sé�
S. 
st E!ye�: 

áramú. elektromos generátor. 33. 
Allóvlz. 34. Elszelel. 36. Heg a les• 
ten. 37. Rag. 39, 1':rettségl vtzsgát 
tesz. 41. Móricz Zsigmond regényé
nek cfme. 43, Területi Bizottság. 
44. Görög törzs. 46. Előbb kellett 
�olna, 47. Gida fele. 49. Termény 
betakarftás, 52. Azonos betQk. 53. 

Idősb. 54. Bácskai község. 56. Az 

ozlum vegyjele, 57, Papagájnév, 

59. Végtelenül hálás, 60, Hajdó 
megyei község (ék. hiány). 62. Un• 
dort keltő dolog (német). 64. Visz• 
sza: angol dal. ének. 65. Termé
szetes mértékegység. 67. Nem fö.. 

lé. 68. Az első gyilkos. 69. Vény. 
71. Régi llimek hires szereplője. 

FUggilleges: 1. KltQzMt verseny• 
dfJ. 2. Sémi néphez tartozó. 3. Be
cézett férfi név. f. A dlabár kő
zet szövetfélesége. 5. Polcok fe
le. 6. Csontokat k!lt össze. 7. In• 
gatag. 8. Sajál kezúleg. 9. Lako
ma. 10. Búzát kaszál. 11. Dyen ha„ 
Jó Is van. 12. Saját akaratból. 
16. Pozttlv elektród. 17. Képzi!. 20. 
U. K. 21. Szemita népek. 24. • • .  
Péter (1676-17521 főkl•álybl
ró, 26. Mutatószó. 29. Régi , ru• 
hadarab névelővel. 31. Di . • .  , 
francia ebéd. 32. Szovjet nép. 34. 
Helyhatározó. 35. Vas megyei köz• 
ség. 38. A !érti ellentéte. 40. Bib
liai alalc. 42. Nem gépi. 45. Ráta• 
lált-e? t8. A tetejére. 50. Fedd. 51. 
Arra még Várnl kell. 53. Egy 
leánvé 55 Indián törzs. 58. Róka 
mássalhanf?Zói. 59. Füszernövény. 
61. Két kimondott betú. 63. Mint 
37 vfzsz1ntes. 64. Francia pályaud
var (ék. fel.). 66. z. P. E. 68. Fé
lig kattan. 70. Hangtalan tej. 71, 

Tóth Zoltán. 72. Lant vége. 
Bekilldendff: vlzszlntes 1 és foly

tatásként a 28 fUgg61eges. Bekill
désl hatiirld6 : 1976. március 10. 

Az előző keresztrejtvény be
Jyes megteJtése. A na�vobb votu
mena beruházások szakaszos meg
vatósltása. 

Egy•egy könyvet nyertek az 
19'76. évl Z. számunkban megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Schlel!-=Z Ilona 4029 Debre
cen, Alt1la tér 3. Ladjánszky Ml• 
hály 2040 Budaör9, Pf. 15. Rózsa
hegyi Vtlmos 7625 Pécs n., Felsc.5-

!i:!r:�r��·zt�!
ad

:,°fv �foU:á�� i:�;� 
váth Miklós. 9444 Fertőszentmlk• 
Jós, Szabadság u. 1. 

zsár Gyula Bc!késcsaba; dr. Csa
nádi György •zoclallst.a brigád 
Nyírábrány ; Borsányi Csaba Bu
daörs; Bolha Imre Hejőpapi : Ri• 
gó Imre Ojszá.sz: leveleiket Ulelé• 
kes helyre továbbítottuk, 

A lapterjeszt6k figyelmébe I Kö
zöljUk, hogy a Magyar Vasutas 
egy évi előfizetési díja lf,40 Ft. A 
beszedett összeg 20 százaléka a 
mindenkori saJlóterjesztől Wetl 
meg. 

Lapunk kiadásával foglalkoző 
Népszava Lapkiadó Vállalat ezúton 
is kért azokat a szakszervezeti bl• 
zottságokat, Uletilleg lapterjesztő• 
ket, hogy akik elmaradtak az el6-
flzetéssel, azok pótolják, 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szaklSzer
vezetl bizottságok és olvasóink fi• 
gyelmébe ajánljuk a következi!• 
ket: 

Az s. szdmb61: 11539111975. Hasz
nált felépítményt anyagok felúji• 
tásának, javításának szabályozá.sa4 

A 6. BZ4mb61: 115097/1975. A bu
dapesti vasúUgazgatóság blztosltó
berendezé-31 fenntartási szervezeté,,, 
nek korszerGsftése. 

1976. évi elszámolőár változások. 

A MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszt:l a szerkeszt6 bizottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelós szerkesztő: Vist Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Bi>est, VI., Benczúr utca ti, 
Telefon városi : 22!1-872. 

Uzeml : 19-77. 
Kiadja és terjeszt!: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vn., Rákóczi út 54 

Telefon : 224-819. 
Fele1ds kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó VállalM 

Igazgatója 
Csekszámtaszámunk: 

MNB 315 - 11 859 
Szikra Lapnyomda 

Egyes budapesti 
szolgálati fónökségeken 

minden év december 28-án 
5000-10 OOO Ft-ig terjedő 

KIEMELT FORGALM! JUTALEKBAN részeslllnelc 
a forgalmi szolgálottevó, térfelvlgy6z6, v61tókezeló, 
kocsimester, tolatásvezetó, kocslrendezó, sarus, 
vágányfék keze ló, vonatfetvev6, kocsivizsgáló, féklalcatos 
beosztású dolgozók ! 

A MAY BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
felvesz nóket #is férfiakat, orvosi alkolmass6gulc, 
Iskolai végzettség!lk és szakmai érdeklödés!lk szerint 
a felsorolt beosztásokba, továbbó 
kocsifelir6, ótmenesztó, vasútépitó, karbantartó 
vonatvezet6, Jegyvlzsgál6, és jármújovíló szakmunkás, 
személy. és 6rupénztáros, tokaritó-segédmunkós 
raktárnok, rakodámunk6s, és sok más munkakörbe. 
mozdonyvezetó-gyakornok, 

Elsősorban vasutas dolgazólnk hozzótartoz61t, Ismerőseit 
és barátolt várjuk felvételre. 

KOTELEZO tfüNKAIDO : NVUGOIJKORKEDVEZM!NY: 
minden beosztásban egyes munkakörökben 
havi 191 óra. férfiaknál 55 év, nóknél 50 év. 

KERESET: tanulós! ldó alatt havi 1500-2000 Ft. 
munkakör szerinti vizsga ut6n havi 2000-4000 Ft. 

Bel- #is külföldi utazóshoz szobodJegy, 
Családtagoknak Ingyenes, kedvezményes utazós. 

Oí)mentes szállítósl utalv6ny 
és még sok mós vasúti kedvezmény; 

lelentlcezés. bé5,ebb felvi1ágosltá11 
budapesti és vidéki állom6sokon, 
vontatási- és pólyolenntort6s1 
fön6kségeken, wlamlnt a 
Munkoeró Felvételi Irodán, 
(Bp. Keleti pu. Onkotal kapu). 

, 
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A jó együtt111űhödés 

naegérlelte gyüniölcsét' 
'.Átadták a vándorzászlói a dehrecenÍ Ígazgaióságnak 

A vasútigazgatóságok 1975 
második félévi munkaverse
nyében első helyen végzett 
debreceni igazgatóságnak feb
ruár 27-én átadták a Közleke
dés- és Postaügyi Minisztéri
.um és a Vasutasok Szakszer
vezete központi vezetőségének 
vörös vándorzászlaját. A Deb
recen állomás nagy oktatóter
mében megrendezett ünne{)llé
gen megjelent Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes, Koszo
rus Fe-renc, a vasutas szak
szervezet főtitkára. Ott voltak 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat
már megye párt- és tömeg
szervezeteinek, tanácsi szer
veinek képviselői, valamint a 
szovjet vasutak lvovi vasút
igazgatóságának küldöttsége. 

Az ünnepséget Volosinovszki 
János, a vasutas szakszervezet 
debreceni területi bizottságá
nak titkára nyitotta meg, majd 
Varga Imre, a debreceni vas
útigazgatóság vezetője ismer
tette, hogyan dolgoztak, s mi
IYen eredménye�et értek el a 
múlt esztendőben. 

Elmondotta, hogy az igaz
gatóság dolgozói a kongresszi.
si munkaverseny második sza
kaszában nemcsak a vasút
üzemi, hanem az önként vál
lalt társadalmi feladatoknak 
is eleget tettek. A személyszál
lításban az utasok száma csök
kent, ennek ellenére a bevéte
lek emelkedtek. Ez a korsze
rűbb, kényelmesebb és gyor
sabb járatú vonatok igénybe
vételének növekedésével ma
gyarázható. 

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes és Koszon1s Ferenc főtitkár 
átadjá.k a vörös vándorzászlót Varga Imrének, az iga7413,tóság 

vezetőjének 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

lyettes és Koszoru.s Ferenc fő
titkár átadták a vörös vAn
dorzászlót Varga Imrének, az 
igazgatóság vezetőjének. Ezt 
követően pedig kitüntetések 
átadására került sor. 

(Visi) 

MEZŐHEGYES ALLOMAS: T apaszfa 1atcsere 

Február elején befejeződött 

a cukorrép•kampány 

Rákóczi brigádok 
A szentesi vontatási fónó1t

ség Rákóczi szocialista brimád
ja tapasztaJl.atcsere-látogatást 
tett a celldömölki vontatási fő
nökség Rákóczi brigá.djánál. Mezőhegyes állomás vasiuta

sainak munkáját szinte egész 
évben a cukorrépa és az an
nak gyártásával összefüggő 
áruk fuvarozása határozza 
meg. A feladatokat növeli a 
helyi állami garoaság és. a 
körny�beli termelőszövetke
zetek gaz,dasá.gi szállítási .igé
nyeinek kielégítése. 

- Tavaly a személyszállitó 
vonatok menetrend szerinti 
indítását 99,73 százalékra, a 

tehervonatokét 96,26 száza
lékro, míg a vonatközlekedési 
tervet 97,37 százalékra telje
sitettü,k. Mindhárom muta,t.S 
lényegesen jobban alakult a 
terveze�tnél - ke-zd te a be
szélgetést Czikora Sándor ál
lomásfőnök. Árufeladá
sunk a korábbi évhez viszo
nyHwa emelkedett, 1975-ben 
180 ezer tonna árut továbbí
tottunk. A tavaszi hónapokban 
közel 24 ezer tonna mészisza
pot küldtünk talajjavítás cél
jából Hajdú-Bihar, Csong
rád, Szolnok és Békés me
gyéklbe. De az élóállat és a 
búza fela,dása sem volt je
lent&telen. 

- Hogyan a1ak"lllt a leadási 
forgalom? 

- Az elmúlt évben 267 
ezer tonna árut fogadtu.nk. Ez 
ötveneze-r tonnával megha-
1,adt,a, az 1974. évit. Kavicsból 
15 ezer, kóból 30 ezer tonna 
éTkezett, főleg a Mezőhegyes 
-Battonya között, valamint a 
megszŰ!l'lt gaz,dasági vasutak 
helyett épült utakhoz, Ezek 
fogadása nem kis gondot je
lentett. Az állomás ra,k,terü
letén mindössze 8-10 kocsi 

val letakart nyitott kocsikban 
további<totta. A ponyvák ke
zelése, tárolása többletmurnkát 
adott. Mindezek ellenére úgy 
érzem, megbirkóztunk a fel
adatokkal. A szezon kezdeté
től, szeptember 6-tól február 
elejéig 8343 kocsiban 180 ezer 
tonna cukorrépa érkezett ál
lomásunkra. S, hogy mit je
lent e menny.iség, azt jól ér
zékélteti egyetlen adat Js, 
az előző szezonban kétezer 
kocsival és 55 ezer tonnfrvai 
kevesebb é,r,kezett. 

A CUJkorrépAt három irány
ból hat tehervonat szállítobta, 
naponta átlag 75-80 kocsi
ban. A répavonatok foga.dá. 
sát nehezítette, hogy azok 
főleg az éjs:!Jakai és reggeli 
csoportnál érkeztek, amikor 
rövid egy óra leforgása alatt 
11 vonat é-rkezését, tnetve in
dulását kellett biztosítianunk. 
Fokozott figyelemmel, dol
gozóink: jó hozzáállásával 
azonban ezt 1s megoldottuk. 

Mezőhegyes állomáson 8 
szocialista brigád dolgozik 121 
fővel, ami az összlétszám 57 
százaléka. A brigAdok jó 
munkájukkal nagyban hozzá
járuJta,k az állomás eredmé
nyeihez. A társad:al!ITli munká
ban is jelesikedtek, tavaly ezer 
munkaórát teljesítettek a kü
lönféle a'.kcióklban. 

Az elért eredményekhez 
hozzájárult az a jó kapcso. 
lat is, amit a cukorgyárral. 
az állami gazdasággal és más 
szállíttató vállalatok:kal, vala
mint a társszolgálati ágakkal 
kialakítottak. 

Gellért József 

A h,á;z.igazdiák bemutatták 
y,en,d,égciknek a w,n.tatási tele
pet, ismertették munkalkörül
ményeilret és kicserélték a 
brigádnlozgal=b� srerzett 
tapaszta.J.,art;aikat. A vendégek 
érdeklődéssel tekintették meg 
a korszerű szociális létesít
ményt is, mert náluk, Szente
sen most épül 13 millió forin
tos be-ruházással egy hasonló. 
Az üzemlátogatás Celldömölil< 
nevezetessségei.Thek a ;m,egte
k.inrtésével ért vélllet. A celldö
mölki brigád nyáron visronoz
za a 'llátogatá.st. 

NŐK FÓRUMA 
Szeged állomás szakszerve

zeti bizottsága a közelmúltban 
,,Nők fóruma" címmel rende
zett tanácskozást az állomás 
ebédlőjében. Menyhárt Lajos
né, az szb nófelelőse tartott 
vitaindító előadást. A közel 
háromórás fórumon elhang
zott kérdésekre az ál
lomás társadalmi és gazda
sági vezetőin kívül - Annus 
István, a területi bizottság el
nöke és Szabó Zoltánné, a 
vasutas művelődési ház igaz
gatója válaszolt. 

A tanácskozáson szó volt 
többek között a nagycsaládo
sok lakásvásárlási kedvezmé
nyeiről, az · óvodai-bölcsődei 
gondok enyhítéséről, a munka
helyi körülmények javításáról, 
továbbá a bérezésről és a szak
szervezeti jogsegélyszolgálat 
fontosságáról is. 

fér el, a kő, kavics irányvo- .----------------------------
natokat a cu,korgyári ipar
vágányra állítottuk be. Jó! 
jött a gyár segítsége. 

- A CUJkorrépaszállitás mi
lyen előkészítő munkát, meny
nyi többletfeladatot jelentetit? 

- A szezonra már jó előre 
készültűruk. Az igazgatóság 
forgal:mi és kereskedelmi osz
tályaival közösen felikerestiM 
a cukorgyárat és megállapod
ttmlt a zükséges rerunivalók
ban. Igy többek között 
me<".,.határoztuk a gyár folya
ma!tos termeléséhez szüikséges 
répa' beszállí-tásán.ak üterné�, 
az irányvonatok közlekedését, 
a vonóerő-szülkségletet, a 
mintegy 300 mmi.kás napon
klén.ti személyvonaton való 
beszállítását. A munkaerő-
szükségletet ny,u,gdíjasokkal 
biztosítottuk.· 

A répaszezonban u1 fel
adatként jelentkezett a száraz
szelet továbbítása. A gyár a 
szárazszeletet főleg ponyvá-

Ünnepség Lajtaújfaluban 

2007-ig meghosszabbították 

a GYSEV koncesszióját 

A szái;esztendeis Győr-Sop
ron-Ebenfurti Vasút életé
ben jelentős esemény színhe
lye volt február 20-án a bur
genlandi Lajtaújfalu. Rödönyi 
Károly közlekedés- és posta
ügyi miniszter és Erwin Lanc 
osztrák szövetségi közlekedés
ügyi miniszter átnyújtotta 
Be�kovics Dezső vezkrigazga
tónak a GYSEV működési en
gedélyének meghosszabbításá
ról szóló okmányokat. Ennek 
értelmében a GYSEV koncesz
szióját 2007-íg meghosszabbí
tották. Ezáltal lehetőség nyílik 

a magyar és osztrák terüle
ten működő vasút továbbfej
lesztésére és korszerűsítésére. 

Az ünnepségen, melyre a 
lajtaújfalui általános .iskola 
feldíszített termében került 
sor, jelen volt d�. Nagy Lajos 
nagykövet, h;i.zánk bécsi kö
vetségének vezetője, Koszoru.s 
Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára és Theodor Kery 
burgenlandi tartományi főnök. 
A hivatalos aktus alkalmából 
mindkét ország kö'.lJ!ekedési 
minisztere méltatta a GYSEV 

ennek a területnek a munká
ját jellemzik és közrejátszanak 
a feladatok mikénti végrehaj
tásában. Az igazgatóság sze
mélyszállítási tevékenységét az 
utazás kulturáltságának javí
tása érdekében tett önálló kez
deményezések jellemezték. ________________________________________ tevékenységét. 

A személyszállítási szolgál
tatások színvonalának javítá
sat akcióprogramban rögzítet
ték. Végrehajtása, egyes fej
lesztésektől eltekintve, teljes 
mértékben megtörtént. A sze
mélyszállító vonatok utazási 
sebessége átlagosan 0,6 kilo
méterrel javult. Ugyancsak 
javultak az utazási feltételek 
a gócponti állomások és a fő
város között. 

Az áruszállítási feladatok 
szervezése és lebonyolítása, a 
szállíttató vállalatokkal kiala
kított jó kapcsolat megérlelte 
gyümölcsét. Különösen örven
öetes, hogy Záhony és körze
tének munkájában különösebb 
fennakadás nem volt. Forgal
mát, a kocsiellá tást az igazga
tóság jól szervezte, maradékta
lanul végrehajtotta a közpon
ti intézkedéseket. 

MÁV-VOLÁN EGYÜTTMŰKÖDES 

- A Győr-Sopron,-Eben.. 
tu.rti Vasút hasznos munkája 
minden tekintetben megfelel 
az osztrák és a magyar köz
l •. :e:wspolitilkai irányvona
laknak, beleillik a :két ország 
közlekedési mechanizmusába 
- mondotta Rödönyi Károly 

Míg a személyszállítást mér
sékelt csökkenés, addig az 
áru.szállítást dinamikus fejlő
dés jellemezte. A múlt évben 
22,1 millió tonna árut szállí
tott a debreceni igazgatóság. 
Ez 4,1 millió tonnával több az 
1971. évinél. Az áruszállítási 
alaptevékenységgel összefüg
gő műszaki-gazdasági muta
tóknál is erőteljes a fejlődés. 
Számottevően javult a teher-. kocsik forduló és állomási 
tartózkodási ideje, valamint 
statikus terhelése. Emelkedett 
a tehervonatok átlagos terhe
lése, nőtt az utazási sebesség. 

Atfogó programot dolgoztak 
ki a szocialista munkaverseny 
hatékonyságának javítására, 
továbbá az üzem- és munka
szervezés korszerűsítésére. 
Munkaszervezési intézkedései
ket a MA V szervezési munka
programjának részeként dol
gozták ki, és abban nemcsak 
üzemviteli, hanem ügyvitel
szerveZési munkaterületeken 
Is nagy jelentőségű intézkedé
seket hajtottak végre. 

Az igazgatóság vezetőjének 
tájékoztatója után Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes érté
kelte a debreceniek múlt évi 
munkáját. 

- A vasútigazgatóság 1975. 
évi munkáját a vezérigazgató
ság vezető testülete és a vas
utas-szakszervezet elnöksége 
sokoldalúan és mélyréhatóan 
elemezte - mondotta. - Fi
gyelemmel voltunk mindazok
"• a körülményekre, amelyek 

A vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetősége nevében Ko
szorus Ferenc főtitkár köszön
tötte a vasútigazgatóságok kö
zötti munkaversenyben első 
helyezést elért debreceni igaz
gatóságot. Kiemelte, hogy a 
szállítási feladatok maradék
talan teljesítése mellett az 
igazgatóság, de főként a záho
nyi átrakókörzet dolgozói már 
eddig is szép példáját adták a 
proletárinternacionalizmusnak. 
A záhonyi vasutasok az SZKP 
XXV. kongresszusa tiszteleté
re, a szovjet vasutasok által 
kibontakoztatott munkaver
senyben, csatlakoztak kollé
gáikhoz. 

- Meggyőződésem: az elért 
munkasikereket itt Debrecen
ben is úgy értékelik, hogy azok 
a közös összefogás eredménye
ként születtek - hangsúlyoz
ta a főtitkár. - Ebben nagy 
részük van a párt- és a szak
szervezeti szervek kezdemé
nyező- és segítőkészségének 
is. Amikor megköszönöm ál
dozatos munkájukat, kérem, 
hogy a jövőben még nagyobb 
odaadással dolgozzanak. Moz
gósítsák az Igazgatóság dolgo
zóit a vasút előtt álló nagyobb 
feladatok elvégzésére. 

A beszédek elhangzása után 
Szabó Béla vezérigazgató-he-

Cél: az árufuvarozás meggyorsítása 
A MAV Vezérigazgatóság 

tanácskozótermében dr. Abra
hám Kálmán közlekedés- és 
postaügyi államtiticár, Kiss 
Dezső miniszterhelyettes, Ta
polczai Kálmán, a Volán Tröszt 
vezérigazgatója és Urbán La
jos, a MAV vezérigazgatója a 
KPM, a Volán és a MAV párt
bizottságainak titkáraival kö
zösen értékelték a két vállalat 
között fennálló együttműködé
si szerződésből eredő feladato
kat. 

Dr. Abrahám Kálmán ál
lamtitkár megállapította, hogy 
már a múlt évben is javult e 
két nagy szállítási vállalat 
együttműködése, és az idén az 
árufuvarozás meggyorsítását 
várják. tőlük. 

A MA V vezérigazgatót� 
hangsúlyozta, hogy az UJ 
együttműködési szerződés szö
vegében rövidebb, de tartal
mában célratörőbb, mint a ré
gi volt, és kitért a személyszál
lítás, az árufuvarozás kérdé
seire, a közepes és nagy szál
lítótartályok forgalmára, a da
rabáru- és expresszfuvarozás
ra és a múszaki fejlesztésre. 
Sajnos, a statisztikai számok 
mutatják, hogy a vasúti teher
kocsik 92,3 százalékát még 
mindig késetten kezeli a Vo
lán Vállalat. 

A Voláh Tröszt vezérigazga
tója elmondotta, hogy a múlt 
év augusztµsában volt leg
utóbb ilyen magasszintú talál-

kozó a KPM, a Volán és a 
MAV vezetői között. Azóta si
került egységesíteni az áru.
szállítással kapcsolatos adat
szolglátatási rendszert, azon
ban nincs még megoldva a 
vasúti el- és !elfuvarozás. Na
pirendre tűzik az áru.irányító 
.szolgálatnál az előjelentési 
rendszer javítását is . 

Továbbra is feladat marad 
az egységrakomány-képzés ki
dolgozása. 35-40 nagy forgal
mú pályaudvaron megvizsgál
ták a késett rakodások és 
emlatt a kötbérek emelkedé-

sének okát. Kitűnően bevált 
viszont az a körtelefonos or
szágos konferenciarendszer, 
melyet tavaly vezettek be, 
amint arról annak idején hírt 
adtunk. A vasút és a Volán 
közösen felméri a rakterületek 
és raktárak kihasználását, és a 
jövőben közös fejlesztéseket is 

elhatároznak. 
A két vállalat támogatja a 

MA V és a VolAn közös komp
lexbrigád mozgalmát, és eb
ben az évben összehívják a 
komplexbri.gád vezetők orszá
gos tanácskozását. 

B. L 

A vasút és a Volán vezetői a tanácskozáson 

-. Fuvarozási teljesítményei 
és elért gazdasági eredményei 
egyaránt bizonyítják a válla.lat 
céltudatos üzletpolitikáját. Ép
pen ezért a jövőbeni céluk 
megvalósítása szempontjából 
nagyjelentóségűek azok a be
ruházások, amelyek a vasút 
ausztriai vonalrészének kor
szerűsítését szolgálják. 

A minis7Jter végezetül annak 
a reményének adott kifeje
zést, _hogy a GYSEV tovább
ra is betölti fontos Ö55Zek.ötó 
szerepét a két ország között, 
s ezzel is hozzájárul az Oszt
rák Köztársaság és a Magyar 
Népköztársaság k.örotti, mind
két fél javát szolgáló kapcso
latok_ elmélyítéséhez. 

Erwin Lanc elsősorban azt 
emelte k!i., hogy mllyen fon
tos feladatot teljesít a G YSEV 
a két ország közötti teherfor
galom lebonyolításában. Az 
elmúlt esztendőben a . vasút 
osztrák vonalrészének teljes 
teheráru forgalma meghalad
ta a két millió tonnát, amely
ből az átmenő forgalom 1,7 
millió tonna volt. 

Az ünnepség végén Benko
vics Dezső vezérigazgató mon
dott köszönetet azért, hogy a 
magyar és osztrák közleke
dési szervek hozzájárultak a 
GYSEV működésének bizto
sításáhVA. 
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-'MÁSfEL ÉVTIZEDE EGYÜTT 
Sikeres bemutatkozós 

Munká/Jan, tanulás/Jan és em/Jersef/Jen 
egyardnt példát mutatnak 

Népi zenekar alakult Szolgálatban a kapus 

A munkáról szóló egyik Ieg� 
-szebb hitvallás: ,.Dolgozni 
CHlc ,zépen_ Ghogv a c,illtig 
mern, az éaen. úgu é1'demes." 
Ez j utott eszembe, anúkor Ta
J>Olcán a vontatási főnök:ségre 
!:>eléptiem. A szombat.helyi 
i�táság területén ismert 
klitan6 munkáskollekt!vát, i. 
Bánki Donát szoc:ia1ista bri
gádpt kerestem- fel. Hogyan le
het Itt szépen, jól dolgozni, 
luszen ez a munka.hely csak 
ezután újhodik meg? A cso
móponton elkészillt szép, kor
szerű szociális épület jóvoltá
ból több helyisége megürese
dett, s azokat alakítják át a 
munka.körülmények javításá
ra. 

A szakös csarnok, ahol a 
11 tagú Diesel motorszerelő 
szocialista brigád dolgo:lli,k, 
még a gózösöknek készült. Az 
emberek többsége is a régi 
masinák mellett nőtt fel. Hiá
ba. nehéz követni ipari. mú
szald háttérrel a magyar vas
út.on végbemenő nagy techni
kai váltást! Itt, Tapolcán is 
a vonóerő 70 százaléka ma 
már Diesel. 

A kollektíva eletrajza 

A munkaruhás, olajos kezú 
szerelők éppen egy M40-esen 
dolgoztak. A megszokott moz
dulatok, az emberek jó ke
délye a kollektív munka har
móniáját árasztot.ta. Nyomban 
megértettem. hogyan lehet 
mostohább adottságok köze
pette is szépen, jól dolgozni. 
,l•Iagának a munkának, az al
kotásnak az öröme adja az 
erőt a nehézségek leküzdésé
hez, az emberré tevő munka 
szépségének megtalálásához. 

Németh Tibor brigádvezető 
és a b1igádtagok elmondták a 
kollektíva életrajzát. A 11 ta
gú brigád 15 éve alakult, a 
tagok átlagos életkora 37 év. 

• Valamennyien törzsgárdatagok, 
általában 2(}-25 év vasúti 
szolgálat áll mögöttük. f:pp 
e7,cr't kiemelkedö javítási ta
pasztalatokkal rendelkeznek. 
A btlgád müszaki reszortosa, 
Csermá'k József, a vontatási 
fónö:;ség helyettes vezetője, 
az egykori kalapácsvető 
o'.implkon. A kollektíva fel
adata a vontatási főnökség te
rületén üzemelő M40 és M62 
sorozatú Diesel-mozdonyok és 
ABb motorkocsik fenntartása, 
javítása. Ezek a vontató jár
művek viszik a környék kő
bányáiból a követ az ország 
nai:(v építkezéseihez, másrészt 
a Balaton északi partjának 
fo�almát bonyolítják le. 

A brigád a motorműhely 
lelke. Hivatalosan egy mű
szakban dolgoznak, de szük
ség esetén bármikor a va�
út rendelkezésére állnak. Ez 
a szolgálatkészség a vérük
ben van : .. A vonatnak menni 
kell!" - mondták szinte egv
öntetúen. amikor a túlmunkák
ról beszéltek. Nagy részük van 
abban, hogy a főnökség 108 
százalékra teljesítette múlt évi 
tervét. 

Naguon büszkék rá. hor111 
nincs visszatérő .1auftás. Amit 
a brigád a kezéből kiad -
természetesen ha anyagellátá
si nehézségek nem játszanak 
közre -. azzal nyugodtan me
hetnek a mozdony-motorveze
tők. Eey sor olyan munkát is 
me�csinálnak. ami i�nnúia
vítós profil : például BC mo
tor-, főgenerát01"-, és főten
rrelucserét, kom-oresszorok és 
turbinák feltöltését. 

Keményen dolgoznak 

Azért Is dicsérendő ez a 
munka. mert a hiányos fel
szerszámozáson Is úrrá let
tek. Leleménnyel, nagy-nagy 
munkaszeretettel. s nem utol
sósorban szakmai felké,zült
séggel. Persze. egyiket sem 
kapták ingyen. Keményen 
megdolgoztak. amlg idáig ju
tottak. Hármail elvégezték a 
kihelyezett gépipari szak
középiskolát. hárman pe-'' � 
most végzik. Másfajta okta
tási formákban is részt vesz
nek. 

A brigádtagok az évek fo
lyamán egy-egy munkaterillet 
specialistájává váltak. Fekete 
Gábor. a befecskendező szl
�-attyú mestere. Belák János 
és Szabó latván a fő- és ve
zérten�ely specialistája. A tur
bó feLtöltése és a kompresz-

A Bánki Doni& szocialista brlgá( 

szor legjobb Ismerője Oszk.at 
Jenő é6 Urbán Lajos. 

Szakértelmüket dicséri, hogy 
a vontatási főnökség Diesel
üzemre való átszervezésének 
idós=ká'l>an az új technika be
vezetésének úttörői voltak, s 
ma is azok. 1961 óta 7 8 újítást 
adtak be. Eaekkel 2.25 ezer fo
rintot talkarftottak meg. Egy 
kicsit a kényszer is ösztönzi 
őket az ötletek realizálásában. 
Munkájukat ugyanis nagy
mértékben nehezíti a rossz 
anyagellátás. Legtöbbször fil
léres alkatrészek hiányoznak. 
S mit tesznek ilyenkor? -
Fusizunk - kapom a választ. 
Állandóan hiánylistán szere
pelnek a hengerfejek, szelepek. 
gumigyűrúk. rezazbeszt tömí
tések. fékberendezésekhez. 
membránlemezek. Ezek bosz
szantó gátjai a folyamatos 
munkának. 

Panaszkodtak a munkaru
hák és cipók minőségére is. 
Az olajos, nagy alkatrészek 
mindent gyorsan „megesznek'', 
A ruhák egy-két mosás után 
összemennek. fakulnak. Ha 
már jobbat nem kapnak, le�
alább a kihordási időt rövidí
tenék. 

Munkáskooperáció 

Rendszeres kapcsolatot tar
tanak fenn az Eszaki jármű
javító Lenin szocialista bri
brigádjával és a s2'Jékesfehér
várl vontatási főnökség dr. 
Münnich Ferenc szocialista 
brigádjával. A kapcsolat szo

gádok bronz, ezüst, arany fo
kozata. a MAV kiváló bri
gádja, a Közlekedés és hír
közlés kiváló brigádja. 

Az örömökben 

és gondokban is egyek 

Nemcsak a mu.nlca köti ösz
sze a brigádot. Bár kétség
telen. hogy elsooorban ott, a 
motorok világában kovácso
lódtak oosze jó barátokk'J.. 
<>römeik és gondjaik is közö
sek. Néha nehezen tudnak 
megválni a napi munka gond
jaitól. Meg munkaidő utáni 
beszélgetések témája is igen 
sot<Szor a munka. l.Je ha hor
gászni, gombát szedni. kirán
dulni mennek. nem viszik 
magukkal a munkahelyi prob
lémákat. 

A b1igádon belül minden
kinek van valamilyen tisztsé
ge. Nincs társadalmi meg
mozdulás, ahonnan hiányozná
nak. A swciaiista brigádvetél
kedők álliandó szereplői. szín
házi bérletük van, rendszere
sen olvasnak. 

!gy él. s dolgozik 11 kitűnő 
vasutas Tapolcán. Példát mu
tatnak munkában, tanulásban, 
emberségben. Tanulni lehet 
tőlük munkaszeretetet. igé
nyességet, a munkahelyhez 
való hüséget. Nem különleges 
emberek ők: másfél évtized 
alatt a munka, a szocialista 
közösség nevelő ereje nemesí
tette őket példaképpé. 

Szelei Teréz 

a központi zeneiskolában 
I 

Február 19-én délután sz.ilk 
S7lllk:mal közönség előtt mu
taflkowtt be a Vasutasok Szak

szervezet.e Központi tnek
és Zeneisko'4jána.k újonnan 
aiaJrult népi zenekara. Az. 
együttes megalakítását az. tet
te szükségessé, hogy a Tö
rekvés népi tá.ncegyütte1 kí
séréséhez., amely eddig csak 
vendégzenelmrokkal dolgo7..ott, 
legyen egy állandó zenekar. 
Az. együttes művészi fejlődé-
se, kirvivott rangjának és 
hírnevének. megőrzése csak 
így lá!szilk b.iztosit.ottnak. 

Az :iskola novemberben fe!
Mrte Banyák Nándort, hogy 
alakítsa meg a zenekart és 
egy,ben megbízta a leendő z.e.. 
nekar veretói teendőivel is. 
ő nagy sz.akma.i tudással, :ze
nekarvezetői tapasztalattal 
rendelkezik. A megbízás alap
ján azonnal hozzálátott a 
zenekar megalakításához. 
Murukájában nagy segítségé
re vo1t Harmath László, az. 
iskola mílvés-zeti előadója, a.ld 
szintén szívügyének. tekintet
te a zenekar létrehozását. 

A fiatalokból alakult együt
tes nagy ambícióval kezdett 
mtmkához. A felkészítés soran 
igen nagy segítséget adott 
Szi,k,szai Horváth Lajos, aki 
ebben a munkában h056Zú év
tizedek tapasztalatát adta át 
a fiataloknak. A 57JOrgaL-nas 
munka, az. akarás eredrnényP. 
a február 19-1 nagy silü!rii 
bemutatkozó előadásban csú
csosodott ki. A szakmabeliek 
és a meghívott hallgatók a 
legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkoztak a zenekarról, 
annak magas színvonalú játé
káról. 

A következő időszak ismét 
a próbáké, új múvek tanala
sáé és szorgalmas felkészülés 
a Törekvés táncegyüttes kisé
résére. Minden bizonnyal 
még nagyon sok örömet o:�oz. 
ez a zene:rnr a vasutas dol
gowknak. 

T. B. 
cialista szerződésen alapszik, s .---------------------------
a szakvonaU feladatok jobb 

Az állomásokon a vonat
ra váró utas gyakran lát a 
vágányok mellett piros kar
szalagos vasutast. Hivatalos 
nevük: kapus. A vasút ős
korából maradt ez az elne
vezés, amikor még a leg
több felvételi épület peron
ja előtt zöldre festett kerí
tés zárta el az utat a vágá
nyoktól. Ennek kapuját nyi
tották. csukták a kapusok 
az utazók előtt. A legtöbb 
helyen erre már nincs szük
ség_ mert eltűntek a festett 
kerítések, de a kapusok ma
radtak. A hangosbemondó 
sem bizonyult komoly ver
senytársnak. Munkájukra 
ma is szükség van. 

- A legfontosabb felada
taink közé tartozik az utas
tájékoztatás, a takarítás, 
télen a kályhafii.tés, nyáron 
a virágok gondozása - so
rolja a teendőket Vámos• 
györk állomáson az egyes 
számú vágány mellett Tóth 
László kapus. - Solc ember 
megfordul itt, különösen a 

hét végén. Az utasoknak 
gyakran bővebb felvilágo
sításra t,an szükség, mint 
amennyit a hangosbemondó 
adhat. A csatlakozásoknál 
szinte percenként kérdez
getik az érkezési, indulás! 
időt és a vágány számát. Az 
időseket felsegítjük a vo
nat lépcsőjén, vigyázunk, 
hogy ne álljanak közel az 
érkező vonathoz. Sajnos, 
néha találkozunk ittas uta
zókkal is. A vágányok kö
zül való eltávolításuk sok
szor , nem kis erőfeszítésbe 
kerül. 

Tóth László 38 éve vas
utas. 1967-tól kapusként 
teljesít szolgálatot. Kiváló 
dolgozó. Az utasok véctel4 

mében kifejtett munká
jáért többször kapott jutal
mat, igazgatói dicséretet, 
Legutóbb síntörést fede
zett fel az állomáson. Négy 
gyermeke közül kettő szin
tén vasutas. Károly és Zsu
zsa jegyvizsgáló a Vámos
györl,;-Gyöngyös közötti 
vonalon. 

A hangosbemondó vonat 
érkezését jelzi. A váróte
remből özönlenek !ti az 
utaso!c. Vasárnap délután 
van. Sokan utaznak vissza, 
Budapestre. Miskolc felől 
a személyvonat a második 

ellátásán túl az emberi kap
csolatok elmélyítését is e-red
ményezl. Kölcsönösen segítik 
egymást. A brigád tagjai több 
alkalommal dolgoztak az Észa

Emlékezés egy regi ,  k:e meny té lre 
kiban és Székesfehéx;várott, az Anúóta a vasút létezik, a 
ott javításban lévő mozdonyok zord téli időjárás idején min
átfutási idejének gyorsítása dig izgalmas, ugyanakkor ne
érdekében. héz feladat az utasok és áruk 

A hálózati szinten jelentke- szállítása. Apáink elbeszélésé
zó anyag-. illetve jánnú,iavítói böl tudjuk, hogy milyen kö
kapacitás oótlására kommuni�- rülmények és milyen nehéz 
ta múszakot szerveznek : 11 feltételek között végezték fe
év alatt 21 alkalommal. Mint lelősségteljes munkájukat. 
az eisóként alakult szocialista Veszprém-Külső állomáson 
brigádok egyike. na�y lendü- 1939 nyarán éppen generáció
letet adott a kollektíva a szo- váltás volt, az Idősebb for
cialista brigádmozgalomnak galmi szolgálattevőket CeZL
Tapolcán é5 környé-l<én. Szer- dömö!k és Szombathely ál
vezői, kezdemén11ezói és sze- lomásokra helyezték és mi fia
mé!11es példamutatói a munka- tal, 3-4 évi szolgálattal renverseny-mozgalomnak 'is. A delkezó vasutasok vettük át brigád megalakulása óta 3100 a szolgálatot. óra társadalmi munkát vé-
l!ez.tek a vasútüzem, illetve A felügyeleti szolgálat rövid 
Tapolca területén. Egyebek ideje alatt a legfontosabb fel
között segítik a városi nap- adatokat megismertülc, azon
köziket, óvodákat. a soortte- ban néhány hónap múlva be
leoel<et. A városi kórház épí- következett, rendkívül ke
téséhez öt éven át sumél11e�- mény hófúvásos időben vég
ként tíz napi munkabérrel já- zendó munkára nem kaptunk 
rultak hozzá. Zánka úttörő- útravalóL 
várO"; közlekedési parkjába'1 Egy november végi reggel felállított páncélvonat és má� kellett szolgálatra jelentkezwtsúti iármt'.lvek karbaritartl\-
s!ira SZO<';al lsta S?erzódést kö- nem, amikor a forgalmi iro
töttek. Több brigádtag véradó, dában nagy vita alakult ki az 
sportoló. akkori osztá!ymérnök és fütó-

Nae:v türelemmel, sza1cmai házfőnök között, amiatt, hogy 
hozzáértéssel fo�ialkoznak a melyik vonali-a induljanak a 
fónök�é!? úifelvételes dolgozfü- hótörógépek, Már reggel bi
v-al. 1976. Január l -én a kol- ronytalan volt a Veszprém
lektfvába felvett úi tagot - Kü!sö-Szentgcil és a Zirc
a le<rfiatalabbat - is ők ne- Bakonyszentlászló állomások 
velték ma�uknak. Eredm<>'1ves közötti forgalom fenntartása. 
mt.mkájuk-ért gyakran része- úgy döntöttek, hogy két 375 
sülnek erkölcsi és anvagi el- sorozatú géppel sz.ertartállyal 
ismerésben A brigád tagjai 19 szemben összeakasz.tva Zirc 
alkalommal kaptak Kiváló -Bakonyszentlászló irányába dolgozó kitüntetést. Vannak · d 1 ·  k J kén 
közöttük Kiváló vasutas, "tr- m u Jana a he yen t 2-
demes vasutas, Ma1111ar Nép- 3 méteres hótorlasz.ok áttö
köztársasági Sport "trdemérem résére. Egy-két rövidebb sza
aranv fokozata. aranykoszorús kaszon sikerült is a havat a 
KISZ-jelvény, s a Kiváló úil- gépekkel áttörni, de később 
tó kitüntetés birtokosai. A kol- már a hosszabb és magasabb 
lelttíva kitüntetései : számta- hófuvásban bennmaradtak. 
lan oklevél, a szocialista bri- • Az. el.só küzdelmei; napon a 

hóesés a szél egyre erősödött, 
és estére a vonalakon keletke
zett áttörhetetlen akadályok 
miatt a forgalom minden vo
nalon - kivéve Veszprém
Külső és Veszprém között -
megállt. A hosszantartó téli 
időszak alatt hét esetben is
métlődött meg a hófúvások
ból származó teljes forgalom 
beszüntetés. 

Emlékezetes marad az 19-10 
február 12-13-i hóvihar is, 

amikor az Újdomb6vár felól 
közlekedő 6070 sz. személyvo
natot útban Veszprém-Külső 
felé érte a hóvihar. Hajmás
kér állomáson a vonat egy 
előfogatot és egy tológépet ka
pott, hogy utasait minden kö
rülmények között Veszprém
Külső pályaudvarra i;zállít
suk. A vonat a legnagyobb 
jóakarat és minden lehető in
tézkedés mellett 1s Hajmáskér 
-Veszprém-Külső állomások 

Vonat a hó fogságában 1940, február 13-á.n 

vágányra érkezik. Két fia
talember az ürszelvénybe 
teszi a csomagokat. Csak 
erélyes felszólításra húzód
nak távolabb. 

Idős néni fordul a kapus
hoz : - Tessék mondani, 
hanyadikról indul a gyön
gyösi vonat? 

- A harmadikról, de 
most már veszélyes átmen
ni a síneken. Maid, ha ki
halad az állomásról a most 
érkező személy, odakísé-
1'em a nénit. 

- Köszönöm kedves ! Vá
rok addig, mert csúszik az 
út. 

- A nappal! szolgálat 
mindig nehezebb, éjszaka 
ktsebb a forgalom - ma
gyarázza a vonat elhaladá
sa után. - tn mégis job
ban kedvelem a nappali 
szolgálatokat. Szeretem az 
utasokat, és elfoglaltságot is 
találok mindig. Megjavítok 
egy-egy elromlott ajtót, 
vagy zárat, nyáron pedig 
még kertészkedem is. Ott 
például - mutat a fagyos 
földre - petúniák szoktak 
nyílni, amott a fú zöldell. 
Otthon érzem itt magam. 

Autóbusz áll meg az ál
lomás mögött. Jeges szél 
fúj. Az érkező utasok a vá
róterembe sietnek, ahol lo
bog a túz a kályhában. Tóth 
László éjszakára még oda
készít egy kanna szenet, az
tán a következő Vonatig ő 
is a melegre húzódik. 

- Csak havazás ne le
gyen - mondja -, mert az 
keményen megdolgoztat 
bennünket. 

(Kasza.la) 

között keletkezett magas hú-
fúvásban maradt. A jutasi • 
katonai laktanyából k ivonult 
síjárór az utasokat több órás 
ácsorgás után, megfeszített 
munkával tudta csak kimen
teni. A vonaton 92 utas, 3 
mozdonyvezető, 3 fú.tő, 1 vo-
natt:ezetö, 1 jegyvizsgáló, 2 
pályafenntartási mérnök és 
egy forgalmi főtiszt tartózko
dott. A 52.erelvényt végül tel
jesen betemette a hó. 5 még 
a személyk=ik belsejében is 
méteres hómagasság keletke
zett. 

A vonatot csak napok múl
va tudták a hósírból kiásni. 
A gépeket előbb javítani kel
lett és csak úgy lehetett szol
gálatba állítani. 

Ez.után következett a negye
dik hóvihar. Ekkor mi forgal
mi szolgálattevők javasoltuk a 
megállást, a gépek éssz.erüt
len felhasználása, az áttörhe
tetlen akadályokba való bele
hajtása helyett. 1gy született 
meg a döntés, megállni es a 

hóvihar végét kivárni. 
Azóta nagy változás tör-

tént a vasúton, korszerűbb gé
pek és berendezések állnak 
rendelkezésre. A modern 
technika érzékenyebb is a 
ha vaz.á.sra, ónos esőre vagy az 
eljegesedésre. Az. integra do
minó biztosítóberendezések, 
az. ehhez kapcsolódó vonali ön
működő jelzőrendszerek a 
Diesel- és villamosgépeken al
kalmazott önműködő vonat
megállító berendezések a zord 
időjárásban előfordul, hogy 
nem működnek. Ilyenkor kell 
az. F-1 és F-2, valamint a 
D-4 sz. utasításban foglaltak 
szerint a szolgálatot szervezni 
és végezni. Az elhárítás esz• 
közei, gépei. hatékony fegy• 
ve;:t jelentenek, akkor, M 
idoben alkalmazzuk azokat. 

Vajda Sándor 



1976. MARCnJS 3. MAGYAR VASUTAS 

Szabó Antal 
Nehéz körülmények között álltak helyt 

a budapesti i/11z/11tóslig dolgozói 

Február 17-én megdöbbe
néssel hallottuk a tragikus 
hirt: szívroham következtében 
ötvenöt éves korában el
hunyt • Szabó Antal, szak
szervewtünk volt főtitkára, a 
központi vezetooég tagja. Az 
első pillanatban hiheteUennek 
tunt a szörnyű valóság, az, 
hogy végleg elvesztettük azt 
az embert, aki élete végéig a 
párt, a szakszerve2Jeti mozga
lom, s a vasutasok ügyének 
a!hatatos harcosa volt. 

Szabó Anta.J. népszerű, köz
tiszteletben álló, szer<!'te.bt 
egyénisége volt a szakszerve
zetJ mozgalomnak és a vasu
tas társádalomnak.. Egyformán 
szívügye volt mind a kettő. 
A munkásmozgalom is, a vas
út is. S mert a vasutasok 
nagy családjához tart.ozott, 
érthető, hogy a vasutasok 
munkája, életkörülményeik 
javítása, gondolkodásuk for
málása. érdekében munkálko
dobt. Hiszen közülük va.ló 
voLt, a szó igazi értelmében. 

1.921.-1.976 

szervezési és káderosztálya 
vezetésére kapott megbízást. 

ségért munkálkodás egyet je
lentett emberi magatartásával, 
lényével, egyéniségével. Hir
dette és életével bizonyítobta 
a fáradhatatlan harcot, a tö
ret:len bizakodást, a napról 
napra szépülő jövőben. 

Munkásságáért számos ki
tüntetést kapott. A Munka Ér
demrend arany fokozatát két
szer is kiérdemelte. A nem
zetközi szakszervezeti mozga
lomban végzett munkáját smv
jet, csehszlovák és NDK ki
tüntetések is elismerték. 

Szabó Antal elvtársat a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa, a SZOT számvizsgáló 
bizottsága és a vasutasok 
szakszervezete központi ve
zetősége saját halot>tjá:nak te
ltintette, Az elhunytat február 
26-án a volt munkatársak, ba
rátok és ismerősök százai kí
sérték utolsó útjára. Lerótták 
kegyeletüket az SZVSZ mel
lett működő nemzetközi szö
vetség vezetői, a francia, az 
osztrák és a szlovák vasutas
szakszervezet kéPviselői. 

A- budapesti vasútigaz.gató
ságon feb,1:uár 25-én, szerdán 
került sor a MAV Vezérigaz
gatóság és a Vasutasok Szak
szervezeténeit elnöksége által 
adományOZJOtt Dicsérő oklevél 
átadására. Az Üll!l'lepségen 
részt vett Oroszváry László 
vezérigazgató-helyettes és Gu
lyás János, szaksz.ervezetünl, 
titkára 

Végh Ferenc, a vasutas
szakszervezet budapesti terü
leti bizottságának elillöke nyl
tobta meg az ünnepséget, majd 
Tóth János, az igazgatóság 
veretóje adott számot a íel
sza:badulási és kongresszusi 
munkaverseny második sza
kaszában elél"t eredmények
ről, a budapesti vasútigazga
tóság területén dolgozó több 
mmt 35 OOO vasutas helytállá
sáról, Többek köwtt hangsú
lyozta: 

- Az elmúlt év, a.mely 
egyben a. IV. ötéves terv idő
szakána,k Lezárását is jelentet
te, a.zért fejeződhetett be si
keresen, mert szá!!itási fel
adatainkat az elvárásoknak 
megfelelően, a munka minő
sége szempontjából pedig a 
korábbinál magasabb szinten, 
a gazdaságosság, a biztonság 
szem előtt tartásával, eszkö
zeink jobb kihasználásával va

Oroszyáry László vezérigazgató-helyettes és Gulyás János tit• 
kár átadja a Dicsérő oklevelet Tóth János vasútlgazga.tónak 

(Tenta György felvétele) 

dapestíek nehéz ;körülmények dasági és politikai tevékenysé
között végezték munkájúkat, get. 
de így is eredményesen segi- A beszédek elhain,gz.ása után 
tették a vasút hálózati érde- OroszváTy László és Gulyás 

keinek érvényesülését. Végeze- János átadták a Dicsérő ok• 

ül levelet Tóth Jánosnak, az t" köszönetet mondott a igazgatóság vezetőjének, Ezt 
szakszervezeti szerveknek követően Kiváló dolgozó ki
azért az áldozatos munkáért, tüntetéseket adtak át a leg
amellyel elősegítették az igaz- jobb eredményeket elért 
gatóság területén folyó gaz- vasutasoknak. 

Édesanyja, mint száz meg 
száz gonddal küzdő munkásasz
srony, sokáig egyedül nevelte. 
S amikor felcseperedett, moz
danyfűtő nagybátyjától hal
lott először a vaspályák szö
vevényéról, a száguldó moz
donyokról, a vasúti jelzések 
titokzatosnak látszó, ám szi
gonía.n prózai rendjéről. A 
géplakatos szakmából 1938-
ban a Ganz Villanyban szer
zett segédlevelet. Két év múl
Ya, 1940-ben nagybátyja rá
beszélésére a Keleti Villamos 
Mozdonysz;ínbe került moz
danylakatoonak. 1942-ben 
tényleges katonai srolgá1atra 
kapott behívót. Rövid kikép
zés után frontszolgálat követ
kezett, majd hadifogság, ahon
nan 1948 közepén került ha
za. 

A nehéz időkben mutatko
zik meg igazán kinek-kinek az 
embersége, hűsége. Szabó An
tal ezt a próbát is kiállta. S 
1956 végén előbb ideiglenes 
megbízást kap a szakszerve
zet elnöki teendőinek ellátá
sára, majd 1957 februárjában 
főtitkárnak választják. Ezt a 
tisztséget egész.e:n az elmúlt 
év októberéig, a vasutas-szak
� IX. kongresszusáig 
látta el. Tudjuk róla, hisz,e,n 
akik hooszú éveken át vele 
együtt dolgoztunk, jól ismer
tük, hogy amikor a közösség 
ügyéről volt szó, ooha nem 
ismert fáradtságot. A néha 
erőn felül vállaLt munlqítól 
elfáradt szerveret azanban 
már nem volt a régi. Még 
nincs egészen egy éve annak, 
amikor a szív először jeleme, 
hogy nem bírja a túlterhe
lést. Nem sokkal ezután hosz
szabb időt töltött kórházban, 
s amikor onnan kikerült. rö
vid otthoni pihenés után is
mét nagy ambícióval végez
te munkáját. 

A ravatalnál a szaktanács és 
a számvizsgáló bizottság ne
vében Ligeti László, a SZOT 
alelnöke búcsúzott az elhunyt• 
tól, méltatva gazdag életútját. 

lósítottufo meg. Szállítási te- r-------------------------

A vasú ti =1,gálatot ott 
folytatta, ahol abbahagyta, a 
Keleti fűtőházban. Mint any
nyi más munkásfiatal, 6 is 
nagy ambícióval dolgozott. 
Sz.orgalmára, szervezőkészsé
gére, felettesei hamar felfi
gyeltek, s 1949 nyarán a Vas
úti FőosztáJy gépészeti szak
osztályára helyezt.ék előadó
nak. 1952-ben a főosztályon 
szb-titkárnak választ.ották. 
1954-55-ben az egyéves 
SZOT-iskola elvégzése után 
pedig a vasutas-szakszervezet 

A magyar szakszervezetek 
XXIII. kongresszusán a SZOT 
6'Zámviz5gáló bizottsága elnö
kének választották. A tőle 
megswkott lendülettel, meg
újuló munkakedvvel látott 
hozzá, hogy felelősséggel helyt
álljon új megbízatásában. 
Természetesen a vasutasokhoz 
is hú maradt. Mint társadal
mi mtmkás, a központi veze
tőség tagjaként tovább te
vékenykedett a vasutasok ér
dekében. Mert nála a ktraös-

- Igaz humani.sta, nem 
hivallcodó, mindig segítő- és 
áldozatkész volt, olyan em
ber, aki nemcsak értette, ha
nem át is érezte munkatársai, 
a vasutasság gondjait. Ember
s;:eretetét tetteivel bizonyítot
ta. . . - mondotta. 

A sírnál Gulyás János, a 
,,asu tasolt szakszervezetének 
titkára, a központi vezetőség, 
a volt munkatársak.. baráook 
s a szervezett vasutasok ne
vében vett végső búcsút. 

- Életed egyet jelentett a 
vasúttá!, a szakszervezeti moz
galoméval. Olyan funkcioná
riuséval, olyan vasu taséval, aToi 
hil,atásánák tartotta a vas
utas életet, s jól ismerte a 
vasutas sorsot. Hozzátartozóid, 
szeretteid fájdalmában osztoz
va állunk koporsód előtt, mert 
nehéz a mi fájdalmunlo is. 
A búcsú szomorú pill<rnatá
ban fogadjuk: közöttünk ma

radsz, mert megőrizzük em
lékedet. 

A gyászszertartás az Inter
nacionálé hangjaival ért vé
get; a 6irt elborították a ke
gyelet és az emlékezés koszo
rúi. 

vékenységünk: közben a beru
ház.ási és a fenntartási mun
kálat?kat is fokozni tudtuk, 
vagyis az erre vonatkozó elő· 
irányzatoka,t teljesítettük. A 
sz.ooiális körülmények javítá
sában ugyancsak előbbre lép
tünk, s az e célra tervezett 
összegeket felhasználtuk. 

A vasútigazgató nagyra ér
tékelte a párt- és szakszerve
zeti bizobtságok, KISZ-szerve
zetek aktivistálnak segítségét, 
a törzsgárdatagok, szocialista 
brigádok ii6szefogását, a ki
emelkedően dolg07..ó szolgálati 
helyek, csomópontok céltuda
tos munkáját. 

Oroszváry Lász.16 vererl,gaz
gafó-helyettes az ünnepségen 
elmondott beszédében kifejtet• 
te, hogy a. vasút vezetése a.z 

elmúlt év folyamán fokozot
tabb várakozással tekintett a 
budapesti vasútigazgatóság 
munkájának alakulásáTa. Az 
értékeléskor egyáltalán nem 
az a „summáz.ott" vélemény 
játszott szerepet, amely sze
rint „ha a vasút jól dolgozik, 
akkor a legnagyobb forgalmú 
és létszámú igazgatóságnál 
feltétlenül a legjobban dolgoz
nak". A reál.is értékelés 
ugyanis csak abból indulhat 
ki, hogy minden vasútigazga
tóságnak megvan a saját fel-
adata, s mindegyiknek azt 
kell a lehető legjobban, a le
hető leggazdaságosabban vég
rehajtani, Az i.ga:r,gatóságok 
mindegyike rendelkezik e fel
adaook ellátásához szükséges 
eszközökkel. 

- A budapesti vasútlgazga
tóság dolgozóinak munkáját 
leginkább jel[emezte, hogy a 
MA V területén kibontakozott 
munkaversenyben élenjárn.ak 
- mondotta többek között 
Oroszváry László. 

A vezérigazgató-helyettes 

Pán•, tlZllokszervezeti é8 ira,idaságl vezetők állna.k díszőrséget a ravatal!lá,J 

beszéde után Gulyás János, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra az elnökség nevében meg
köszönte az igazgatóság dolgo
zóinak példás helytállását. Kü
lön hangsúlyozta, hogy a bu-

,, 

Gyermeklevelek a brigiídnaplóban 

A békéscsabai vontatási fő
nökség tizenegy tagú Martos 
Flóra női szocialista brigádja 
1966-ban alakult. Az admi
nisztratív munkájuk során ha
vonta hatezer vontatás] telje
sítményi lapot értékelnek és 
dolgoznak fel. 

Társadalmi tevékenységük 
legjelentősebbike a vasutas
árvák patronálása. 1969-tól 
tartják a kapcsolatot a békés
csabai MA V leánynevelő inté
zettel. Ennek segítségével is
merték meg a nyírségi Ajak 

községben élő F. Kovács 
vasutascsaládot, ahol az apa 
tragikus halála után kilenc 
gyermek maradt árván. F. Ko
vács MaTgit tanulót 1969-72-
ig, testvérét Erzsébetet pedig 
1972-75-ig patronálták. Egy 
év óta már Veronikáról gon
doskodnak, egészen 18 éves 
koráig. 

Ennek az önzetlen segítés
nek a köszönetét kedves, 
őszinte hangú gyermeklevelek 
és esküvői meghívók őrzik a 
brigádnaplóban. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

AZ 58. EVFORDULÖ 

Ünnepi megemlékezés Debrecenben 
Bensőséges ünnepségen emlékeztek meg a Szovjet Hadse

reg megalakulásának 58. évfordulójáról a debreceni igazgató
ságon. Az ünnepségen megjelent Varga Imre, az igazgatóság 
v:eze�ője, s ott. voltak a v�ú):J szállítási katO'llai osztály szovjet 
tisZtJe1, valammt a gazdasagi-társadalmi szervek képviselői. 

Furmancsuk Szergej Timoszejevics, a szovjet vasúti klato-
11.a:i pa;ancsnok ünnepi beszédében méltatta a szovjet hadsereg 
feJlődését, a magyar-szovjet fegyverbarátságot, az igazgatóság 
és a szovjet vasúti katonai parancsnokság együttműködését, 
továbbá elismeréssel szólt arról, hogy az igazgatóságok verse
nyében Debrecen első helyerest ént el. 

A záhonyi vasutasok vállalták: 

Csökkentik a s¾ovjet vagonok 
magyarors¾ági, tarló¾kodását 

A magyar és szovjet vasuta
sok jó kapcsolatát, annak to
vábl:n elmélyítését jelzi az a 
munkásgyűlés, amelyet febru
ár 23-án Záhonyban tartottak, 
a vasutas művelődési házban. 
A záhonyi átrakókörzet hat és 
fél ezer munkásának képvise
letében mintegy háromszázan 
gyűltek össze, hogy a Szovjet
unió Kommunista Pártja XXV. 
kongresszusa tiszteletére mun
kaversenyben álló szovjet vas
utasokat segítsék, erre fel
ajánlást tegyenek. 

A nagygyűlést Jakab Gyula, 
a Magyar-Szovjet Baráti Tár
saság országos elnökségének 
tagja, a helyi tagcsoport titká
ra nyitotta meg, köszöntve a 
vendégek között a szovjet ha
tárállomások, Csap és Bátyu, 
valamint az ungvári vasúti al
igazgatóság képviselőit, a ha
tárőrizeti szervek tagjait. 

Az ünnepi szónok Jakab 
Miklós, a kisvárdai járási párt
bizottság első titkára volt, aki 
megemlékezett a szovjet és 

Számvetés 1975-ről 

magyar vasutasok hagyomá
nyosan jó kapcsolatáról, s a 
szovjet Vörös Hadsereg meg• 
alakulásának 58. évfordulójá
ról. 

Ezt követően Czidor András 
körzeti főnök ismertette azo
kat a felajánlásokat, amelyek
kel a magyar vasutasolt hoz
zájárulnak a szovjet vasut�
sok munkaverseny.ének sike
réhez. Többek között a szovjet 
vasúti lwcsik magyarországi 
tartózkodási idejét, a korábbi 
2 nap helyett 1,95 nap,-a csök
kentik, a. szovjet mozdonyokét 
pedig 85 percről 80 percre. 
Kocsitípusok szerint rendsze
rezik azokat a széles nyomtá
vú kocsikat, amelyeket átra
kás után üresen továbbítanak 
Csap és Bátyu állomásokra. 
Külön rendezi,k - fedett és 
nyitott árucsoportosításban -
a magyar exportárukat, hogy 
a szovjet átral<ómunkások ha
tékonyabban tudjanak dolgoz
ni. 

Lányi Botond 

Jrtékelték a miskolci cson1ópont munkáját 
A közelmúltban került so.l' 

Miskolc csomópont szoJgá!at! 
főnökségeinek mű=lki konfe
renciájára, amelyen értékel
ték az elmúlt éviben végzett 
munk.áikat. 

A tíz szolgálati főnökség 
több mint hat és fél ezer dol
gozót foglalkoztat. E létszam. 
na:k mintegy felét alkotják a 
szooiailista b;rigádrtagok, ame
lyek múlit évi felajánlásai 
nagymértékben meghatároz
ták a szolgálati főnökségek 
gazdasági eredményét. 

Ezek közül érdemes megem
lítem, hogy amíg 1974-ben 14 
millió 30 ezer elegytonna tel
jesí-tményük volt, tavaly már 
14,5 millió tonnát kellett to
vábbitaniu.k. A csamópoOJt 2 
százalékkal túLteljesítette vo
natközlekedés.! tervét, vontató 
já:rműveik üzemkészsége pe.. 
dig az átlagosruíl is jobb: a. 
V43-.as sorozatú villanymoz
donyoknál például 90,76 szá
zailékos. 

A szolgálati főnökségek kö
zül mindenképpen említésre 
méltó a Villamos Vanalfe!,. 
ügyelőség 102,6 százalék01 
fenn tartás:! tervteljesftése. 

A szolgálati főnökségeken a 
mindennapi termelőmunka 
mellet,t a swcialista kollek
tívák a társadalmi munkából 
is kivették a részüket. 1915-
ben 42 ezer 563 óra társa
dalmi munkát végeztek, me-

lyek é-71éke 620 ezer forint 
volt. -.Aklhl.vitásu.k más terü
letekre is knterjedt: a beveze. 
tett úiítások által tava.ly töbl> 
mint 1 millió forint megtaka,. 
ritást értek el. 

Az elmúlt évben a csamó
pon.t.on na,gy figyelmet fordí
tottak a nők munka- és sz.o.. 
c.iális körülunényei.nek jawítá
sára, a nőpolitikai határoza
tok maradéktalan végrehajtá
sára A Tiszai pályaudvaron 
mintegy 600 nő dolgozLk, de 
a töboi szol.gál.ati főnökség 
létszámát tekintve is jelen'IŐ&, 
30-35 százalék az arányuk. 
Valamennyien a számll!kra 
engedélyerett munkahelyen te
vékenykednek. Bérezésiíkben 
érvényesül a szocialista bé
rezés elve. Rendszeresen tá
mogatják a nagycsaládos, il
letve egyedülálló anyákat. Ta
valy a Tiszai pályaudvaron 
szo1gálatot ellátó nőknek 130 
ezer forint anyagi támogatást 
biztosítottak. 

A csomópont gazdasági si
kerei, a kitűzött feladatok: 
végrehajtása jó! jellemzi az 
eltelt évet. Mégsem lehet
nek elégedettek: tovább kell 
javítani a munkafegyelmet, 
az utasításszerú munkát. Ez 
biztos alapja lehet az V. öt
éves terv első évének, 1976 
eredményes befejezésének is. 

(-talvi-) 
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KOLLEKTÍV GONDOSKODÁSSAL 

A rekonstrukció lendületet adott 
az üzem újító,nozgalmának 

Sikeres nmunkavédelmi  

csökkent a balesetek 

, ,, 

ev 
, 

után 
szama 

A dunakeszi jármújavítóban 
tizenöt év után búcsút mond
tak a Bah sz-emélykocsik gyár
tásának, tavaly az ezernyolc
századik utolsóként hagyta el 
a mQhelyeket. Ez a típus, ha 

• le , is kerül a tenn¾klistáról, 
azert még hosszú évekig js
mert lesz a 2700 dolgozót 
számláló üz-emi kollektíva kö
rében. Mi vet a Bah kocsik 
szalagszerü főjavít-ását beve
zették. s az idén már 116-ot 
fogadnak a pályán tíz évnél 
is .többet töltött kocsikból 
amelyeknek elérkezett a cik� 
lusonkén ti j.avítá.sa. 

Az 1976. évi terv szerint az 
�zem - ha kisebb arányban 
JS - foglalkozik kocsik gyár
tásával, mintegy hetven darab 
By típusú. másodosztályú. ter
mes kocsit állítanak elő. Ezen
kírül kilenc büfékocsi tarto
zik még az idei programba. 
A közelmúltban elfogadott 
prototípus, amely kísérletkép
pen már köZl!ekedett az el
múlt hónapokban, bevált, s 
megkezdődik a sorozatgyártá
sa. 1977 januárjától még to
váibbi harminc bü�ékocsi. elő
állítására kaptak megbízást. 

Feléledt az alkotókedv 
A dunakeszi üzemtől egyre 

több főjavítást, fővizsgát és 
futójavítást követel a magyar 
vasút. Mindennek csak úgy 
tudnak eleget tenni, ha a gyá
ri rekonstrukció gyorsabb 
ütemben halad. Erre az évre 
70 millió forint beruházási 
összeg áll rendelkezésre, amely 
megfelelő fedezet a 14 ezer 
négyzetméteres szerelő, fénye
ző, forgóvázjavitó csarnok be
fejezéséhez. A gyártmányszer
kezet változás, valammt a 
korszerűbbé váló munkahelyi 
körülmények kedvezó hatása 
lemérhető az üzemi kollektí
va hangulatán is. Fzléledt az 
alkotókedv, reneszánszát éli 
az · -újítómozgalom, ismét el
jutottak a tizenkét évvel ez
előtti szintre, amelyet azóta 
is úgy emlegetnek, mint az 
üzem fénykorát. 

Bőczy Zoltán újítási meg
bízott ritkán van egyedül iro
dájában, egymást váltják ná
la a munkások, maszaki dol
gozók. Ki csak öt percre jön, 
hogy megbeszélje vele kez
detleges állapotban lévő ötle-

54 27 3 forint jutalmat fizet
tünk ki. 

Egymilliós újítás 
Az összeg több va.."Y keve-

sebb az elöző évinél? 
- Kevesebb, mintegy 25 

ezer forinttal. Magyarázata : 
tavaly három kampányszerű 
versenyt szerveztünlc. A 25 
éves az újítómozgalom, a 
kongresszusi és a felszabadu
lási versenyeket. Az utóbbi, 
mivel egész évre szóló volt, 
nemrég fejeződött be, épp 
ezért hátra van az elfogadott 
újítások díjazása. 

- Hányan vettek részt ezek-

nyert megtakJrít.'is. A jám1ű
javítóban 15 évig gyártottult 
a középfeljárós nyolcajtós Bab 
kocsikat, túlnyomórészt rész
ben ezek kerülnek vissza hoz
zánl, főjavításra. Felújításuk 
szalagszerüen történik, s ez is 
ösztönözte újítóínkat arra, 
hogy a termelékenységet nö
velő megoldásokon gondolkod
janak. !gy született meg töb
bek között a Bah kocsik 
mennyezetbordázatának módo
sítása, amely éves szinten 
54 463 forint megtakarítást je
lent az asztalosműhelyben. 

Széles perspektíva 
ben a versenyekben? - Az idei tervek? 

- Kétszáznyolc újító kap- - Nem, szabad, hogy csök-
csolódott be, sajnos a szocialis- kenjen a mozgalom lendülete. 
ta brigádok nem kollektíven. Az 1976. évi tervszerű gazdáiPedig számítottunk a kollek- kodást kell elősegíteni az újí
tív alkotásokra. A fiatalok tóknak is, tehát a termel-és körében egyre nagyobb az ér- hatékonyságát növelő javas
deklődés, az újítók közül 35-en latokra, ésszerűsítésre lesz KISZ korosztályúak. A nől, is szükség. A közgazdasági szamegtették az első lépéseket, bályozók módosítása mmt tud
öt újításunlt van, amelyeket juk erőteljesen kihat a bér
a „gyengébb nem" produkált. gazdálkodásra is. Az a-yagta-

- Említene néháaly jelentő- karékOS&ág vjszont miciden.kor 
sebb újítást? bérmegtakarítással jár, tehát 

Bőczy Zoltán vaskos dosz- sok múlik majd újítóinkon. 
sziékat vesz elő, majd bele- Feladattervünkben az üzemnél 
lapoz a nyilvántartó könyvbe : nehezen megoldható múszaki 

- Itt van a tűrésen kívüli köretelmények szintén szere

GANZ-RóNAI csapágyveze- pelnek. Pályázatszerűen, pon
tések. méretre hozása, ez egy- tokban öSszefoglalva kiírjuk 
milliós újítás. Hogy mit: je- azokat a feladatokat, amelyek 
lent ez? Edrug a javítás.kor megoldása azon kívül, hogy 
levágták a forgóvázakról a újításnak számít, célprémiwn
csapágyvillákat, most az újí- mal is jár. Előzetes szerződé

tással elkerülhető ez a műve- seket kötünk a szocialista bri

let, az illesztési hézagot bi.zo- gádokkaZ olyan nehezebb mű
nyos vastag.ságú lemezek be- szaki, technológiai vagy mun
illesztésével megszüntetik, kaköri fejlesztésekre ésszerú

másszóval kiveszik belőle a sítésekre, amelyek ' kollektív 

játékot, a kotyogást. Az ú.jí- gondolkodást kívánnak. 

tássa,l anyag, idő és bérmeg- A dunakeszi járműjavítóban 
takarítást értünk el, amely egyre s7.'élesebb perspektíva 
egy ,fo a!a.tt körülbelül egy- nyílik az újítók előtt, s ez 
millió forintot hozott. A ko- összefügg a rekol'l61:rukciós 
esik tetején a hungarocell programmal. Az új üzemcsar
hang- és hőszigetelő réteg nokban a modern berende-zé
rögzítésének módosításával 119 sek, a váltouS mWlkahelyi kö
ezer forint megtakarítást mu- rülrnények, a technológiai sor
tathattak fel az üzemben az rend, az üzem- és munka
újítás bevezetése után. :flrté- szervezés, valamint a gyárt
kes javaslat volt a gyúrú- mány- és gyártásszerkezet mó
rugós ütköző császárának fel- dosulása számos ötletet és el
újítása : ezentúl csak a hor- képzelést rejtenek magukban, 
padt részt vágják le, majd amelyek felfedése majd az 
hulladék gyúrúből kipótolják újítókra vár. Tehát bőven lesz 
a csőszárat. Évente 63 ezer fo- alkalom a fejtörésre. 
rintban fejezhető ki az itt n. A. 

Székesfehérvárról n,cmdják, 
l,ogy a Dunántúl kapuja. Az 
mindenesetre tény, hogy a bu
dapesti igazgatóság teljesít
ményeiben súlya van annak, 
hogyan fogadja, rendezi és to
vábbítja vonatait ez az állo
más. 

Olyan eredményeket értek 
el 1975-ben, amelyek elisme-
1·ést érdemelnek. Ismét ki
űntek a munkában a fehér

vári szocialista brigádok, ame-
lyek p�ldamutatóan és minő
ségi szempontból i6 jobban 
dolgoztak, mint az előző év
ben. Meggyőzően szólnak mel
lettük az elért eredmények. 

Kiemelkedő eredmények 

Székesfehérvár állomás kü
lönösen a nyári idényben bo
nyolít le hatalmas személy
forgalmat, hiszen a balatoni 
vonatok nem kerülhetik cl 
ezt a „kaput". A nyán me
netrend szerint 308 személy
vonatot fogadtak és továbbí
tottak 24 óra alatt. Nagyon 
ügyeltek arra, hogy ebben ne 
legyen fennakadás. Nem i6 
volt, s a személyvonati me
netrendszerűségre előírt 97,5 
százalékot 98,11 százalékra tel
jesítették. 

Tehervonataik általános rex-
helését 9,4 százalékkal növel
ték, ez a budapesti igazgató
sághoz tartozó kilenc rendező
pályaudvar sorában is ki
emelkedő eredmény. Az át
lagos terhelés 1020 tonnás 
tervét a rendezőbo...n dolgozók 
szervezett éG körültekintő 
munkájával 1163 tonnára tel
jesítették. Ez nem volt köny
nyü feladat, mert nagyan sok 
alacsony terhelésű tehervana
tot is kellett indítanjok. Erek 
kieséseit azonban jól ellen
súlyozták a nyolc irányban 
indított 1500 tonnás, vagy an
nál nagyobb irányvonatok. 

A kocsillartózkodásban, az 
átmenő elegyet is beszámítva 
94 sz:ázal,é>k volt a követel
mény, teljesítésük pedig el
érte a 96,82 százalékot. A 
helyi kocsi tartóZl!rodásballl en
nél lényegesen Jobb ered
ményt jelentett az elért 114,4 
százalék. N épga:zxlasá.,,aunk 
hasznára Jelentősen hazzájá
=1tak eZ'rel is a rendelkezés
re álló kocsipm-k jobb kihasz
Tuálásához. Munikájuk minősé
gét javította az is, hogy csök
kentették a korszerű mozclo-

tét, más apró modellt fabri- ,------------------------------------------, 

kált, azon mutatja be elkép
zeléseit. A szerszámhoz sz.o
kott munkáskéz inkább for
mába önti gondolatait, mint 
hogy papírra vesse. Ilyenkor 
az újítási megbízottal együtt 
fogalmazzák meg a javaslat 
tárgyát. 

- Az előző évihez viszo
nyítva tavaly csaknem meg
kétszereződött a benyújtott 
újítások száma - kezdte a 
beszélgetést, amikor felkeres
tem. - Míg 1974-ben 96 be

�advány volt, s ebből 39-et fo-
gadtak el, addig 1975-ben 176 
újításbóZ 66 bizonyult megva
lósításra alkalmasnak. Az 
utóbbiból tavaly már 4!1-et 
bevezetett üzemünk, a többi 
hasznosítása szintén folyamat
ban van, az első negyedév vé
gére befeejezzük a kalkuláció
kat. úgy néz ki, hogy az újí
tásokból fakadó gazdaságj 
eredménytöbblet az 1974-ben 
nyert 2 millió 37 377 forintot 
is meghaladja. A már beveze
tett 49 újítás a számítások 
szerint 1 millió 351 486 forint 
megtakarítást hozott az üzem
nek. 

Feltünő, hogy az elmúlt 
években sok, a munkahelyi 
körülmények javítására, vagy 
munkavédelmi célra javasolt 
újítással jelentkeztek a dol
gozók : két év alatt ezek szá
ma huszonhétról negyvenötre 
emelkedett. Köszönhető annak 
is, hogy az eszmei díjazás ösz
szegét felemelték, ugyanis a 
munkavédelmi témájú ötle
t.ek értéke gazdasági számí
tással nem kifejezhető. Az 
1975. január l-től érvényes új 
vasúti újítási szabályzat sze
rint a :.-0rábban kifizethető ke'.

tőszáz forint helyett, most öt
száz forintot engedélyez a 
munkavédelmi ésszerűsítések, 
javaslatok díjazására. Ha már 
az újítások díjazásánál tar
tunk, megemlíteném: 1975-ben 

A PANASZT ORVOSOLJÁK 

, 

Készül az egységes súlyú 
minóségü mosdószappan es 

Szakszervezetünk IX. kong
resszusán Urbán Lajos, a MAV 
vezérigazgatója felszólalásában 
a gyorsan orvOGOlható pana
szok közé sorolta. hogy a pá
lyán dolgozókat és mindazo
kat, akik a Vasúti Munkavé
delmi Szabályzat értelmében 
szennyeződé".,sel járó munka
helyeken szappan ellátásban 
részesülnek, Flóra mosószap
pan helyett jó minőségű mos
dószappannal lássák eL 

AVasúti Főosztály illetékesei 
nyomban megtették a szüksé
ges intézkedéseket. Ennek ér
telmében a MÁV Anyagellátá
si Igazgatóság 1976-ra Fló,a 
mosószappant már nem is ren
delt az ipartól és hozzáfogott 
a mosdószappan-ellátás meg
szervezéséhez. Ehhez át kel
lett szervezni a szappanellátás 
rendszerét. A Flóra szappant 
ugyanis, amelyből évi 4-00 ton
na volt a MA V szükséglete, 
az anyagellátási igazgatóság 
központilag rendelte meg, és 
az évek folyamán kialakult 
igénylista alapján osztotta el 
a MA V Országos Osztószertár, 
illetve az igazgatósági osztó
szertárak, továbbá az egyes 
önelszámoló egységek szertá
rai útján. 

Pipereszappant azonban 
ilyen nagy tételben az ipar 
nem tudott az anyagellátás 
rendelkezésére bocsátani, mert 
termékeit már jóval előbb le
kötötte a belkereskedelem. 
Ezért az anyagellátási szervek 
kénytelenek voltak decentrali-

zálni a s-zappanellátást és úgy 
intézkedni, hogy a rnosdószap
pan..szükségletet ezentúl az 
igazgatósági osztószertárak sze
rezzék be a belkereskedelmi 
szervektől és Juttassák el a fő
nökségek, önelszámoló egysé
gek szertárai.."1.ak. 

Ez az átállás aránylag si
mán ment. A régi Flóra-szap
pan legfeljebb ott került to
vábbra is kiosztásra, ahol a 
készletből még volt. A baj ak
kor jelentkezett, amikor a he
lyi szertárak nem jutottak a 
VMSZ előírás szerin-ti 25 dkg 
súlyú mosdószappanboz, mert 
ilyen nem is létezett. Aszerint 
szereztek be tehát 10 dekás 
Baba..szappant, a 15 dekás 
Amót, vagy a 17 dekás Kék
vöröset, ahogyan lehetett. Eze
ket azonban a kiosztásnál sern
mil<:éppen sem tudták összepá
rosítani, hogy az előírásos 25 
dkg szappant adhassák ki a 
jogosultaknak. A dolgozók 
emiatt úgy érezték - nem ép_ 
pen ok nálkül -, hogy a súly
csökkenéssel megrövidítik 
őket. Ennek a véleményüknek 
hangot is adtak. 

Időközben, Február 2-án az 
Anyagellátási Igazgatóság 
megkapta a Vasúti Főosztály
nak, a Vasutasok Szakszerve
zetével egyetértésben kiadott 
végleges rendelkezését a szap. 
panellátás új rendjéről Ennek 
alapján fogott hozzá a súlyban 
és minőségben egységes mos
dószappan-ellátás megszerve
zéséhez. Tárgyalásokat folytat-

tak a Kozmetikai és Házta'Ttá.s
vegyipari Vállalattal, valamint 
a Növényolajipari és Mosó
szergyártó Vállalat kőbányai 
gyárával a mosdószappan elő
állításáról. Mindkét vállalat 
hajlandó az évi 400 tonna rnos
dószappan legyártására, de ah
hoz fel kell készülruük, hogy 
az előírás szerint 25 deka súly_ 
ban, jó minőségben gyártaru 
tudják, 

A MA V Anyagellátási Igaz
gatóság abban Is megállapo
dott a két gyárral, hogy elké
szíti a szappanhoz szükséges 
sablonformákat és egyéb kel
lékeket. A gyárak, amint az eL 
só próbagyártmányok lekerül
nek a szalagról, árajánlatot 
tesznek a szállításra. Az előze
tes megállapodásban az is sze
repel, hogy a szappanba bele
nyomják a MAV szót, ezzel is 
jelezve, hogy a speciális ké
szítmény kizárólag az arra jo
gosult vasutas dolgozóknak ké
szült. tehát kereskede!mj for
galomba nem kerül. 

Hajós Jenő, az anyagellátási 
igazgatóság osztályvezetője el
mondta:  mindent elkövetnek, 
hogy már al első félévben át
térhessenek az egységes mos
dószappan használatára. Ad
dig marad a pipereszappan-el
látás jelenleg; rendje, amely
ben a Baba-; az Amo_ és a 
kék-vörös szappan olyan kom
binációban kerül kiosztásra 
hogy a dolgozókat minél ki� 
sebb mértékben érintse a súly-
esökkenés. SZ. F. 

nyok 
idejét. 

állomási tartó?Jkodási 

Zökkenő nélkül 

Nem voit könnya d-OZ
gunk. a múlt évben, hiszen 
létszámhiánnyal küzdöttünk 
- mondotta Szabó l\liklós ta
nácsos, áilomásfőnök -, de 
úgy sze1·veztük a munlcát, 
hogy ez az állomás tevékeny
ségeben nem vo/.t érezhető. 
A váLt.ótis:ztítók hiá!llyát pél
dául úgy hidaltuk át, hogy 
a sza!kszervez.ebtel egyet.érbés
ben pilienónapjukQIJ. külön 
díjazásért végeztették e21t a 
munkát, akik vá11altálk. Miill
dig voH jelenmkezónk, s vál
tóin,kat kifogástalanrul karban
tartottuk. 

A legjobb eredményeket az 
ószi forga,lomban érbélc el a 
székesfehérvári vasutasok. 

- Elmondhatom, hogy ta
valy szeptembertől egyeUen 
�•onatot sem oszl.a.ttunk fel és 
bár néha gondolokal küzdöt
tünk, zökkenók nélkül oldot
tuk meg őszi forga,l.mi felada
tainkat. Természetesen az 
eredményes munkáért a cél
kitűzésben megjelölt jutalmat 
álloon.ámLnlk még a decembeI1i 
forgai!mn utáin is megkapta. 
Egyébként a karácsonyi és 
újévi for,galomban i6 kifQg)ás
talan,ul helytáJ.ltak álklrná
sun,k dol,g,ozói. 

- M.iit tairot a legfontosabb 
eredménynek az á11omás múlt 
évi munikájáiban? - kérdez
tük. 

- Baleseti helyzetünk je
lentős javulását - felel.te az 

állomásfőnök. - Vezetőink ré
széről ez szivós nevelő, fel
világosító munka, dolgozáink 
részéról pedig a fegyelmezet
tebb munkavégzés, az utasí
tásszerű szolgálat eredménye, 

Egész évben napirenden tar
tott mozgalom volt állomá
sunkon a munkavédelem. Meg 
is hirdettük ezt: munkavédel
mi évnek tekintettük az 1975-
ös esztendőt. 

Aktívan dolgozo 

munkavédelmi őrök 

Valóban, Székesfehérvár ál
tomá:san fokoz.ott a.k:tivitá:s6al 
dolgoztak az el!,.«últ esztendó
ben a munkavéde!rn.i örök. 
Minden turba:i, brigádban 
többen is vál.1al,táik ezt a meg
tisztielő társadaJmu megw:za. 
táist és negyedéveniként vál
tották egymást. Ha az adott 
negyedév eredményei jobbak 
voltak a báz.isnál., háromszáz 
forint jutalmat kapott a mun
kavédelmi őr. 

Az intenzívebb balesooneg. 
elózó munka eredményesnek 
bizonyult. 1974-ben 14 baleset 
fordul,t elő az á!llorná.son 767 
munl.'tan,ap kriesésseL 1975-ben 
a balesetek számát 13-ra, a 

kiesett munkanapok.ét 688-ra 
csökkentették.. Ugyanekkor 
a tárgyi ba,l.esetek szálmát és 
értékét is erőteljesen csök
ken.tettek. 1973-ban 74 tá:rgyi 
baleset volt, s a k.áröss:zeg el
érte a 150 ezer forintot. 1974-
ben már csak 23 tárgyi bal
eset történit, s a kár 36 500 
forintra mérséklődött. 1975-
ben 24 tárgyi baleset fordult 
elő a megnövekedett munka 
mellett, a kárösszeg pedig 23 
ezer forintra csökkent. 

(Reméljük, hogy a székes
fehérvári vasutasok az idén 
is tartják a munkában és a 
muTllkavédelernben egyarárut 
e1árt magasabb színvonalat.) 

L. J. 

KI MINEK A MESTERE ? 

Országos döntőo vetélkedtek a távközlési 

és biztosítóberendezési műszerészek 

Dr. Abrabám Kálmán államtitkár átnyújtja az oklevelet Pol
gár Józsefnek, aki első helyen végzeU a vetélkedőn ' (Laczkó Ildikó felvétele) 

A biztosítóberen.dezési és 
automatizálási szakswlgálat 
.,Ki minek mestere" vetélke
dőt mdított, amelynek orszá
gos döntőjét a közelmúltban 
rendezték, tíz távközlési és tíz 
biztosítóberendezési műszerész 
részvételével. (A helyi vetél
kedőkön ők szerezték meg a 
győzelmet.) 

A döntő frásbe'li és gyakor
lati részét a MAV Távközlési 
és Biztosítóberendezési tpíté
si Főnökségnél, a szóbeli vizs
gát pedig a Vasú.ti Főosztály 
konferenciatermében tartot
ták. 

madik Pöhacker Attila (deb
receni ig.). 

Az ünnepélyes eredményhir
detésre a postás vensenyzők
kel közösen került sor. A „Ki 
minek mestere" vetélkedők 
vasutas és postás versenyzői
nek az okleveleket és az érté
kes jutalmakat dr. Ábrahám 
Kálmán államtitkár és Pász
tor Gabriella, a KISZ KB 
titkára, illetve Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes és Vröa: 
József, a vasutas-szakszervezet 
elnökségi. tagja adta át. 

Az írásbeli kérdéseket és a ,-------------· 
gyakorlati feladatokat követő 
szóbeli vetélkedón három té
makörben (szakmai, politikai 
és általános vasúti ismeretek) 
versengtek az értékes pon
tokért a résztvevők. A végig 
izgalmas vetélkedő győzteseit 
a jelenlévők nagy tapssal kö
szöntötték. 

A távközlési műszerész szak
mában első Polgár József 
(swmbathelyi ig.), második 
Berényi István (miskolci ig.), 
harmadik Klagyivik László 
(budapesti ig.). 

A biztosítóberendezési mű
szerészek közül a győzelmet 
Bíró Miklós (MA V TBÉF) 
szerezte meg. Második Nagy 
Sándor (budapesti ig.), har-

Egy év : 

NÉGY HÓNAP 
A miskolci tgazgatóságo11 

már több éve eredményesen 
ösztönzik az általános iskola 
elvégzésére a dolgozókat. Na
gyon kedveltek a négyhónapos 
rövidített tanifolyamo.'c, ame
lyekre tavaly októbemben 155-
en iratkoztak be, és közülük 
153-an eredményesen vizsgái
tak. Harmincöten a nyolcadik 
osztályt fejezték be. 

Az 1976-ban is induló ha
sonló tanfolyamoknak eddig 
huszonhat új jelentkez.óje van. 
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A PAMÍR LÁBÁNÁL 
TADZSIKISZTÁNI ÚTIJEGYZETEK 1. 

A:!,. AEROFLOT S'2XlVjet lé- ey"","'='''"''''""'''"""'""'llF"'i 
git.ársaság IL 18-as menet-
rend szerinti járata nem sok
kal déli egy óra előtt emel
kedett velünk magasba Moszk
va domogyedovói repülőterén. 
Felszállás után, a gépen ka
pott tájékoztatás szerint több • 
mint ötórás repülőút várt 
ránk. · Legnagyobb meglepeté
sünkre azonban nem este hat, 
hanem kilenc óra után lan
doltunk Dusanbe, Tadzsikisz
itán fővárosának repülőterén. 
Gépünket nem térítették 
ugyan el légi kalózok, köd sem 
akadályozta leszállásunkat, 
csupán az történt, hogy a vá
rakozásteli Izgalmak miatt 
óránkat elfelejtettük a zóna
időnek megfelelően, · három 
órával előbbre állítani. 

A VILAG TETEJE 

Tadzsikisztán a Szovjetunió 
legdélebben feh.--vő, közép
ázsiai köztársasága. őslakói, 
a perzsa nyelvcsaládhoz tarto
zó tadzsikok gazdag történel
mi múltra -tekinthetnek visz
sza. Ezen a vidéken hajdan 
gyakran gázoltak át idegen 
hódítók, köztük Nagy Sándor, 
az arab kalifák és Dzsingiz 
l<án hadai. 

Dinnyeárus a dusanbel piacon 

A bucharai kánság elmaradt 
déli határvidékén élő nép 
:számára a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom hozta 
meg a végső nyugalmat és mu
tatta meg az emberi felemel
kedéshez vezető utat. Azóta 
a tadzsik nép a Szovjetunió 
többi népeivel együtt, vállvet
ve építi saját és az egész 
emberiség fényes jövőjét. Min
denesetre erre vall fejlődő 
ipara és virágzó mezőgazda
sága. De még mielőtt erről 
bővebben szólnék,. vessün.k 
egy pillantást a térképre. 

Az Afganisztánnal, Indiáva\ 
és Kínával határos, három és 
fél millió lakosú Tadzsikisztán 
területe 143 OOO négyzetkilo
méter. Az összterület 80 szá
zalékát hegyek alkotják. Itt 
ta,!álható a. _,Szoyietunió -�" 
nagyobb hegyrendszere, a 7000 
méter magasságot is megha
ladó Pamír, a világ teteje. 

A köztársaság rohamosan 
fejlődő fővárosa, a 465 OOO la
kosú Dusanbe a Pamír lábá
nál, a hiszári völgyben talál
ható 800 méterre a tenger 
szintje felett. Dusanbe köz
pontjának sugárútjain bár
mely irányban indultunk vá
rosnéző sétára, mindig úgy 
tűnt, hogy a hegyek elénk 
jönnek. Hogyis mondták ven
déglátóink, ,i tadzsik újságíró 
szövetség vezetői, a megérke
zésünk utáni első vacsorán : 

A köztársaság ma már nem
csak állattenyésztéséról és 
,,fehér aranyáról" - így neve
zik a gyapotot - híres. Ahol 
gyapotot termelnek ott meg
terem a gyümölcs is. A szub
trópusi vashi-völgybe-n és a 
kafirnigáni körzetek 48 gazda
ságában ternielnek citromot, 
mézédes, nagy szemű szólót, 
gránátalmát, fügét, kajszi- és 
őszibarackot, cseresznyét, kör• 
tét, szilvát, diót és hatalmas, 
15-20 killogramm súlyú dtny
nyét is. 

November közepén, miköz• 
ben a fővárost körülövező he
gyek már hósapk.át viseltek, 
a piacon roskadoztak a pul
tok a különféle gyümölcsök 
alatt, a földön pedig kisebb 
hegyekben állt a fehér, sár
-ga és pi'rosbelű cukorédes 
dinnye. 

Dusanbe központi piaca, bár 
formájában alig különbözik a 
mi vásárcsarnokainktól, nagy
város; piacaink.tó!, mégis ma
radandó élményt hagy az 
európai látogatóban. Az áru
sok és a vásárlók ruházatá
nak tarkasága a keleti nagy 
bazárokra emlékeztet. Külö
nösen szembetűnő, hoey a 
standok mellett nem kofák, 
hanem kizárólag közép- és 
időskorú férfiak árusítanak. 
Női eladókkal csak a piac 
ruházati cikkeket és bizsufé
léket árusító bazársornál talál
kozhatunk. 

SASLIK HAGYMÁVAL 

- A:!, állatvilágban és ás
,·ányi kincsekben mérhetet
lenül gazdag Pamir és nyúl
ványai századokon át megha
tározták és bizonyos fokig 
napjainkban is meghatározzák S ha már a piacról szó 
a tadzsik nép életmódját. esett, bizonyára az is érdekli 

Ezen a földön évszázadokig az olvasót, hogy milyen a 
a kánok és a szegénység volt tadzsik konyha? 

(A szerző felvétele) 

sokhoz nem sajoolják a fú
szerféléket, mindenekelőtt a 
borsot �s a hagymát. Ked
venc éteiük a rizseshús és a 
saslik. Mindkettőhöz bősége
sen fogyasztanak vékonyra 
szelt vöröshagymát. Ami a 
húsos ét-eleket illeti, egy ki
csit hasonlítanak a balká:n.i 
országok konyhájához, ugyan
akkor sajátosan keletiesek. A 
saslik például ugyanúgy ké
szül, mint Jugoszláviában, 
vagy Bulgáriában. Alapanya
ga kockára vágott, sovány 
birkacomb, apró nyársakra 
tűzve és faszén-parázson piros
ra sütve. (Nálunk rablóhús
nak nevei:zük.) ízesítőnek 
enyhén ecetes olajjal öntik le 
és vöröshagymával tálalják 
fel. 

Szóló és gyümölcs minden 
étkezésnél bőségesen kerül az 
asztalra. A nálunk immár 
nemzeti italnak számító presz
szó-kávét ott a „zilonij csáj", 
a zöld tea helyettesíti, t.ermé
sretesen cukor nélkül. Ebből 
reggel tő! estig, bármilyen 
mennyiségben fogyaszthat a 
ven<lég, mert a tadzsdkolt víz 
helyett is ezt isszák. A ven
déglókhöz, éttermekhez min
denütt szervesen hozzátarto
zik a teázó, ahol ázsiai szer
tartással, hat-nyolc személyes 
dobogószerú boxokban, török
ülésben szürcsöigetik a forró, 
cuko-rnélküli teát. 

Egy alkalommal mi is meg
próbáltunk a helyi szokások
hoz alkalmazkodni, de hamar 
rájöttünk, hogy nekünk ren
des asztal mellett, rendes 
széken ülve jobban ízlik a 
,,.illonij csáj". 

Vlsl Ferenc 
Következik :  

Vasút zsákutcában 

Ünnepi brig ádfyűlés 
Ferencváros állomáson 
Ferencváros állomás MHSZ 

Steinmetz Miklós szocialista 
brigádja február 18-án a Szov
jet-magyar barátsági együtt
működési és segitségnyújt.ási 
szerződés 26., Budapest fel
szabadulásának 31. és a Vörös 
Hadsereg megalakulásának 58. 
évfordulója tiszteletére ünne
,pi brigádgyűlést rendezett a 
November 7. Művelődési Ház 
nagytermében. 

Az állomás gazdasági és tár
sadalmi vezetői közreműködé
sével szervezett ünnepi gyű
lés vendégei voltak többek kö
zött szovjet és magyar katona
tisztek, munkásőrök, valamint 
az MHSZ és más flzervezetek 
helyi vezetői is. Az ünnepség 
előadója Fa,l-u,si Géza térfőnök 
volt. 

A résztvevőket később _a 
művelődési ház Törekvés népi 
tánckara és népi zenekara 
szórakoztatta. 

KISZ-vezetőséget 
választottak 

A debreceni építési főnöksé
gen, február 13-án negyvenöt 
küldött jelenlétében 1választot
ták meg a KISZ-vezetőséget. 
Titkárnak Andirkó Istvánnét 
választották. 

A beszámoló után sok hasz
nos javaslat hangzott el. Itt 
ha;táa:uztáik el töb'bek között 
azt is, hogy a KISZ IX. Joong
resszusa tiszteletbe társadai
mi munkával gyorsítjálk a so
ron következő felépítményroe
rék befejezését. 

A uerkeutőség üzeni 

Szücs Ferenc Haitvan ; Csu
par Béla Balatomifen;yves ; Bán
sági Ferenc Bp. Építési F'ónök
sé,g; Uglyai Sándor MiskollC; 
Nyíri Ferenc, C?eglécli Sám.dor 
Debrecen : Roz,gianyi Lajos 
Szentes ; Thury Sándor Békés
csaba; Bánkuti László Bp. Ma
gasépítési Főnökség : levelei
ket 1a.p-unk anyagciJwz fel/w.$:z
Mljuk. 

Gólya J. Ferenc Tura ; Bor
lruti József Soontlőriru: ; Mar
kos József Za'laegerszeg ; Tajti 
Andirás JámJk.isér; Jurácsik 
Gábar Záhony; Köniezöl István 
za,!aegerszeg; Mudra Jánoo 
Komádi ; Győri István Hu
gya,g: leveleiket illetékes hely
re továbbítottulc. 

NŐK KÖSZÖNTÉSE 

L
ányaink, asszonyaink; nóvérek, édesanyák, u'!.e• 

káik mosolyában gyön11örködő nagyanyák - fl91'
úgy mondják - régmúltból eredő, férfigőgöt bi-

zonygató, idejét múlta megállapítás � a „gyengébb nem'' 
képviselői. De valóban ők lennének a gyöngék? ��: akik 
� mindennapok terheit otthon és a munkahel11ükon leg
alább oly mértékben hordozzák, mint a bilszke „te!'em• 
tés koronái"? ők, akiknek vállán a család megcnnvi 
gondja a gyermekneveléstől a háztartás ellátásáig; c!'ilc 
hajnalban kelnek és a kései órákban téro,ek n1JUg01lOl'IS, 
de ha. a szükség parancsolja: hajnalig virrasztanak lázas 
gyermekük betegágya mellett? Ne�ezheti-e �ke� bá�ki 
is gyengéknek, amikor az országépítes legfelelosseo!el,e
sebb posztjain is ott v!innak, amikor a nehéz fizikai 
munkától sem riadnak vissza, s amikor kétszeresen bt
zonyitják - amit bizonygatni voltaképpen nem is kelle
ne -, hogy valóban egyenrangúak? . • .  

A nők egyenjogúsága évszázadok küzdelmé11,ek e!'ed
ménye, s vannak a földnek olyan országai, ahol eme 
alapigazságot még ma is kétségbevonjál�. Oricna Fa.llaci 
- aki éppen a tollforgatás virtuozitásával bizonyítja. a 
férfi-újságíróknak, hogy a mi szakmánkban is lehet tcs
nulni egy „csak asszonytól" - majdnem ötveneze,o kilo
métert utazott hidegben-melegben, a civilizáltnak mon
dott országokban és az őserdők mélyén, ho(JII felMrja
tanúsitsa: van még tennivaló a nők egyenjogúsításáérl! 

Soroljunk neveket? A tudomány, a művészet, a humá
num asszony-képviselőit a Nobel-díjas Maria Curie-től 
a nőmozgalom elismertetéséért küzdő Clara Zetkinio, 
Hámán Katától Koltói Annáig - mártir;ainkig? Nem; 
március 8-án, az 1910-es koppenhágai nemzetközi nő
konferencia óta évról évre megünnepelt nemzetközi tt6-
napon a jelen lányait-asszonyait köszöntsük! A közöt
tünk élőket meg a távoliakat; mindazokat, akik nem so

roltatnak ugyan a világszerte számontartott neves, nagy 
hírű asszonyok közé, de az erósekhez illően helytállnak 
otthon s a munkahelyükön egyaránt. 

A tavalyi év a nők éve volt - 1916-ban hivatalo8C!n 
csupán e koratavaszi nap az övék. Am a mi társadalmunk 
figyelme nem kötődik egyetlen naphoz, miként egyetlen 
évhez sem. Magyarországon a családvédelem, a nőpoliti
ka következetes és látványos eredményekkel igtnolhat6. 
A gyermekgondozási segély, a „mama-napok" rendsze!'e, 
a kisgyermekek betegsége esetén az édesan11ák otthon
maradását lehetővé tevő táppénz - mind-mind köny
nyebbé teszi a nők életét. 

De vajon - s nem az. ünneprontás szándéka kérdóje
lezteti meg velünk - a szélesebb társadalom, mi vala
mennyien minden segítséget megadunk a nőknek, hogy 
az egyenjogúság nemcsak írott: íratlan törvénnyé le
gyen? 

F. T. 

CIKKÜNK NYOMAN 

Sürgetik a l,il,ák kijavítás6t 
Lapunk decembet" 16. sz:á

mábain megjelent „Impozáns 
felvételi épület, bosszúságokat 
okozó hibákkal" cúnű cik
künkre dr. Telek János, a bu
dapesti igazgatóság vezetője 
válaszolt: 

„A D�li pályaudvar üzemi 
épületének múszaki átadása 
során tapasztalt hiányosságo
kat jegyzákönyvben rögzítet
tük, és azokat a generálkivi
telező Közlekedési Ii:pítö Vál-

lalattal igyekszünk megszii,i-
tetni. 

Az épület fti.t.ési rendll2leré
nek tervezési hibáit csak a 
fűtési i<lény után lehet kija
vítani. Addig a meofelel6 hó
mérsékletet elektromos fúté
testekkel biztosítjuk. A liftek 
közül két 2000 kilogrammosat 
már üzembe helyeztünk, egy 
500 kilogrammos javítása pe
dig tervezési hiba mimt ké
sik. Az Utasellátó Vállal4t 
üzemrészében elkészültek e 

----------------------------, füstelvezető ny!Zások, és bekö

Segély Guatemala népének 

A budapesti igazgatóság ISZámviteli fónökségének Keleti 
pályaudvari József Attüa szocialista brigádja a guatemalai 
földrengés károsultjainak, sérültjeinek segítésére gyűjtést indí
tott és a pénzt (340 forintot) átutalta a Magyar Vöröske
reszt VIII. kerületi szervezetéhez. A brigád felhívással fordult 
a· vasút több szocialista kollektivájához, hogy kövessek példá
juk,a,t, segítsék Guatemala népét. 

A Magyar Vöröskereszt gyógyszert, takarót, sátrakat kül
dött a katasz,trófa áldozatainak. 

tötték a gázt. Jelenleg tart a 
próbaüzemel1.etés. 

az úr. A földművelés nem Eltér a hagyományos orosz 
volt számottevő a nép job- konyhától. Az ételekhez, hú-
bára nomád pásztorkodással, ,--------------------------------------------------------------
juh- és szarvasmarha-tenyész-

A kisebb építési hibák egy 
réSTJét a IU:V megszüntette. 
Az üvegfalakat importból 
szerzik be, ezért azok beépí
tésére csak később kerül sor. 
Kijavitották a poggyászmeg
őrző ablakait is. A pén2Jtár
csarnok szellózóberenderesét a 
Csőszerelő és Szellóz-.óber-en
dezések gyára má,iusban kez
di el. Terv szerint történt a 
gépes pénztárak kialakítása. 
A pén.ztárajtók elkészítése kö· 

rü.lbelül áprilisban várha-'tó." 

téssel foglalkozott. Tavasztól
őszig a hegyekben, s amikor 
leesett a hó, a völgyekben. ta
lált eleséget a jószág. 

GYAPOT ES GYÜMö'LCS 

Az állattenyésztésnek, egy
részt a hús-, másrészt a tej
termelés szempontjából, ma 
is nagy jelentősége va.'l. Arn, 
napjainkban korántsem ez jel
lemző a tadzsik mezőgazda
ságra. A fennsíkokon és a 
völgyekbe., évről-évre na
gyobb területek kerülnek mű
velés alá. Ma a kóztársaság 
legfontosabb mezőgazdasági 
terméke a gyapot, mely meg
köze!-iti az évi 800 ezer ton
nát. Ha ezt összevetjük a for
radalom előtti, évi 32 ezer 
tonnával, egyértelmű a fejlő
dés. 

Tadzsikisztán északi részén, 
a leninabádi tartományban, a 
tervek szerint újabb 58 ezer 
hektár parlagon heverő aszá
lyos területet tesznek alkal
massá gyapot-termelésre. Ha 
ez a terv megvalósul, a tad
zsik szovhozok és kolhozok 1 
millió tonna nyersgyapotot 
adnak a szovjet hazának. 

Leonyld Kazakovot, a Baj
kál-Amúr vasútépítés 24 éves 
brigádvezetőjét, a szibériai 
kommunistát, megválasztották 
az SZKP XXV. kongresszusá
nak küldöttévé. 

Leonyid a tajgában él. öt
száz kilométerre Irkutszktól 
.fszakra, több mint 5000 kilo
méterre Moszkvától. Huszon
hatan vannak és egyiküknek 
az az ötlete támadt. hogy a tá
bort Csillagfalunak nevezzék 
el. Ki is tették a táblát. 

Ők voltak az úttörők. Utá
nuk ezren és ezren érkeztek a 
Szovjetunió minden részéből. 
Csillagfalunak már akkor is 
híre ment, amikor még nem 
jelölték a térképen. 

Leonyidnak van egy jó tu
lajdonsága. Nagyon be tudja 
osztani az idejét. Kétéves fiát 
reggel hét órakor szánkón el
viszi az óvodába. Fél nyolc
kor már mint munkavezető, a 
mérnökkel megbeszéli a mű
szak feladatait. Nyolc órakor 
terepjáróján a munkahelyre 
viszi az embereit, mindenki
nek kiosztja a munkát. Olyan 
jó szervező, hogy a brigád a 

Leonyid Kazakov brigádvezető 

a BAM küldötte a XXV. kongresszuson 
bonyolult vasbeton szerkez,etek 
elhelyezésénél kétszeresére 
teljesíti a napi normát. Kaza
kov szerelői mindig lehetővé 
teszik a talpfásoknak, hogy 
gyorsan rögzítsék a síneket. 
Oroszlánrésze van a brigádnalt 
abban, hogy a vasút első 64 
kilométeres szru<aszát az ere
deti tervhez képest két héttel 
korábban adhatták át. 

Kazakov munkaidő után tár
sadalmi munkát is végez. Csil... 
lag falu kommunistái a párt
végrehajtóbizottság tagjává 
választották. 

A fiatal munkás, sokat olvas. 
Felesége, Galina, a helyi 
könyvtár vezetője, segít neki 
a szakirodalom összeválogatá
sában. Leonyid már áttanul
mányozott számos szakköny
vet, például a matematika 
szakkönyveit, a műszaki fő
iskolák angol nyelvű tanköny
vét, az útépítő gépekről szóló 

műszaki leírást. Elvégezte a 
vasúti mérnöki főiskola két 
évfolyamát, s bevallja, hogy 
ez nagy fáradságába karült. 
Hiszen a tanfolyam egybeesett 
az építkezés megkezdésével. 

Csillagfalu lakói ma már 
természetesen nem sátrakban 
laknak, hanem kényelmes, 
összkomfortos házakban. Má,.
több mint ötezer lakosa van a 
falunak 

A szovjet sajtó az évszázad 
épitkezésén,ek. Szibéria jövő
jének nevezi a Bajkál-Amúr 
vasútat. A 3200 kiométeres 
vasútvonal valóban Szibéria 
alig lakott területeit kapcsolja 
be az ország vérkeringésébe a 
Bajkál-tótól az Amúr folyó al
só folyásáig. A vasút termé
szeti kincsekben - vasércben 
és rézben, kőolajban, földgáz
ban, szénben, ólomban, azheszt
ben, aranyban rendkívül 
gazdag vidéken húzódik végig. 

- Nehéz körülmények kö
zött dolgozunk - mondja Leo
nyid. - Örök fagy, mocsár, 
hegyek, omló talaj, ez az, amit 
Szibéria nyúj,t az építőknek. 
Ehhez járul az 50 fokos hideg, 
amikor a fém úgy reped mint 
az üveg. 

Leonyid, aki egy közép
oroszországi parasz1Szülók 
gyermeke, 17 éves korában az 
Angara folyó partjára ment 
dolgozni, ahol hatalmas vízi 
erőmű építésébe kezdtek ak
kor. Szülei és fivérei le akar
ták beszélni erről. Hiszen Leo
nyid akkor végezte el sikere
sen a középiskolát. a kolhoz 
pedig mezőgazdaság! főiskolá
ra kül<lte őt. Leonyid azonban 
mindenáron északra akart 
menni és apja végül is bele
egyezett fia elhatároz.ásába. 

Szibériában Leonyld vas
utat épített a tajgában. Meg-

tanulta a légk.a,lapács, a rob
banóanyagok, a motorosfti.rés:z., 
a geodéziai műszerek kezelé
sét. Kiválóan dolgozott és ami
kor 21 éves lett, az ép{ tkezés 
lcommunistái javasolták neki, 
hogy lépjen be a pártba, Ez
után életében több jeles ese
mény történt. A legjobbak kö
zött kitüntetést kapott és a 
szeretett lány hajlandó volt 
hozzámenni feleségül. 

Mit jelent Leonyid számára 
a moszkvai kon,gresszus? 

- Mindenekelőtt 1l4gt/ meg
tiszteltetésnek tartom, _ amikor 
az embert 24 éves korában 
kongresszusi küldöttnek V<Í• 
lasztják meg - mondotta. -
Annál is inkább, mert a 
Kremlben a Szovjetunió K()llll
munista Pártja be!- és külpo
litikájának vitájában vehetek 
részt. Természetesen éroeklő.. 
déssel várom a kongresszuson 
a :tnl építkezésünklcel kapcso
latos határozatot. annál i11 in
kább. mert a Bajkál-Amúr 
vasútépltkezés fiatal kommu
nistái minden erejüket. ml-n• 
den lekesedéllüket az építke
zésnek szentelik. 

A. Golovanov, 
az APN tudósítója 
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Bizakodva, de nem elbizakodottan 
Bajnokságra törnek a Szolnoki MÁ V labdarúgói 

Kitl'.lnő hangulatban. vidá
man ünnepelték az elmúlt év 
eredményeit január 24-én, a 
hagyományos „MAV-sportbál" 
keretében a Szolnoki MAV 
sportolói, vezetői, szurkolói. A 
vidámság, az öröm érthető, 
hiszen, amint Hangya Mihály 
sportköri elnök elöljáróban 
megjegyzi : 

- Emlékezetem szerint még 
nem zártunk olyan sikeres, 
€1'edményes évet, mint a tava
lyit. Szinte valamennyi szak
osztályunk előrelépett. Hogy 
csak a legjellemzőbb adato
kat emlftsem, 1974-ben az 
egyesület összesen 72 olim
piai pontot szerzett, tavaly vi
szont csupán az atléták 92-t, 
amihez még a birkózók és 
természetesen a vívók is hoz
záadtak. 

A legnagyobb érdeklődés 
azonban érthetően - hiszen 
mégiscsak „futballnemzet va
gyunk" - a labdarúgók sze
replését kíséri, akik az NB 
III. Délkeleti csoportjában -
egypontos előnnyel - az élerr 
zárták az őszi idényt. 

Az automata berendezéssel el
látott négyes pályán a férfiok 
kiharcolták az NB I-be ju
tást, a tavaly alakult női csa
pat pedig az NB II-ben sze
repelt sikeresen. Hasonló a 
fejlődés a tájékozódási futók
nál, akik között már 12 mi
nősített versenyző van, míg a 
természetjárók elsősorban a 
sok túráért és a szocialista 
brigádok patronálásáért érde
melnek dicséretet. 

A Szolnoki MA V egyik ha
gyományos sportága a vívás. 
Nos, a penge virtuózai tavaly 
sem okoztak csalódást. A pár
bajtőrözők megtartották he
lyüket, az első osztályban, s 
ide került a férfi tőrcsapat is, 
míg a nők csak minimális kü
lönbséggel maradtak el a fel
jutástól. Ugyancsak alakuló
ban van a kijrdcsapat is, 
amelytől idén szintén előre
lépést várnak. Sajnálatos 
azonban, hogy öt idősebb ver
senyző - köztük a volt válo
gatott B. Nag11 Pál - vissza
vonult, öten pedig tanulmá-

Honvédelmi nevelés 

nyaik miatt eltávoztak. Pilla
natnyilag az ő pótlásuk je
lenti a legnagyobb gondot. 

A Szolnoki MA V vezetői 
örülnek a ta,val>i sl'.<ereknek, 
de nem elégedettek.. Az 
idén és jövőre még jobb ered
ményeket szeretnének. E:llért 
is .kívánják például rendbe 
hozni az us-zodát, s újjáalaki
tani a �kosztályt, s e:rert is 
építik meg a majd verseny
zésre is alkalmas, hatpályás 
futófolyosót. 

A sportolási lehetőségeket 
tehát minden erejükkel igye
keznek megteremteni. A töb
bi aztán már a sportolókon és 
ed2J..'.ken múlik. 

Dobó István 

- Azt hiszem, teljesítmé
nyünk értékét növeli, hogy 
csaknem kizárólag saját neve
lésű, 23 éves átlagéletkorú 
gárdával harcoltuk ki az őszi 
elsőséget - mondja az elnök. 
- Célunk természetesen az 
NB II-be jutás! Ha ez sike
rol, ott is elsősorban ezekre a 
fiatalokra építünk. S ha erősí
tünk is egy-két poszton, csu
pán környékbeli tehetséges 
fiatalokkal. Labdarúgóink 
egyébként a lelkiismeretesen 
elvégzett alapozás után biza
kodva, de nem elbizakodottan 
várják a tavaszi idényt, s 
mint említettem, mindent 
megtesznek azért, hogy ősz
től az NB II-ben szerepelje
nek. 

Eredményes évet zártak 

a szegedi igazgatóság MHSI klubjai 

Varrnak viszont olyan szak
osztályok, csapatok, amelyek 
már most is az NB !I-ben, sőt, 
az NB I-ben játszanak. Ve
gyük csak sorra őket! 

- Kezdjük talán ABC-sor
rendben - javasolja Hangya 
Mihály. - Férfi asztaliteni
szezőink jól szerepelnek az 
NB III-ban, s bár női csapa
tunk kiesett az NB 11-ből, a 
jövőben a megyei lehetősége
ket figyelembe véve, ezt a 
részleget szeretnénk fejleszte
ni. 

Az egyesület legjobb szak
osztályai közé tartoznak az 
atléták. A felnőttek között 
800 m-es Paróczay András 
országos bajnokságot nyert, s 
ugyanakkor öt üjúsági és egy 
serdülő aranyéremmel is 
büszkélkedhet a szakosztály, 
amelynek célkitl'.lzése : 1977-
ben bekerülni az A-loategóriá
ba. 

- Birkózásban a kötöttfo
gásra álltunk át, s többnyire 
fiatalokat foglalkoztatunk -
folytatta a sportköri elnök. 
Tiger Tibor ifjúsági bajnok 
lett, a CSB-n pedig ifjú
ság! csapatunk brc::zérmet 
szerzett. Tavaly kitettek ma
gukért női kosarasaink is, 
akik felkerültek az NB Il-be. 
Sajnos, egyedül az ökölvívók
ról nem mondhatok sok jót, 
mert nagyon gyenge a ver
senyzóanyag. Annál sikere
sebb évet zártak a tekézők. 

A szegedi igazgatóság 
MHSZ Tartalékos és Lövész 
Klubjának vezetói január kö
zepén számoltak be klubjaik 
egy évi munkájáról, eredmé
nyeikről és a legfontosabb 
célkitűzésekről. 

Az igazgatóság tartalékoo 
klubja a megalakulásától el
telt 28 év alatt sokat fejlő
dött, mind szervezetileg, mind 
a honvédelmi feladatok végre
hajtásában. A fejlődésnek kö
szönhetik, hogy ma már az 
üzemi honvédelmi mllllka ér
dekében nemcsak a klubtago
kat, hanem a működési te
rületükhöz tartozó teljes tar
talékos állományt képesek 
összefogni és mozgósítani. Ta

valy az utóképzésí és kikép

zési munká;uk egyaránt ered
ményes volt. A két kötelező 
típusú tanfolyamon 53, a há
rom tájékoztató rendszerű 
tanfolyamon 79, összesen te
hát 132-en vettek részt hon
védelmi kiképzésben. A lőki
képzésben, éleslövészeteken 
79-en, a kispuska lövészeten 
69-en vettek részt. 

Eredményesen szerepeltek a 
különböző szintű tartalékos 
honvédelmi versenyeken. A 
klubszintűn 49-en, a várO&i
járási versenyen 5-en, a me
gyei és ot"Szágos szintű ver
senyen pedig két-két fő kép
viselte színeiket. 

Az év folyamán változatos 
programról gondoskodtak, A 

házi tereptan, a kispuska és 
légpuska lóversenyeken, a 

filmvetítéseken, a fegyveres 
erők nap;ának ünnepségén, és 

más összejöveteleken mindig 
szép számban vette1' részt. 

Belépés nem csak tornacipőben 
Tömegsportverseny a Szónyi úton 400 résztvevővel 

Klubkönyvtárukban több min1 
háromszáz honvédelmi támá
Ju könyvből és különböző 
szaklapból válogathatnak. a 
klubtagok. Közel félszáz fo
lyóiratot - Lobogót, MHSZ 
Életet stb. - járatnak rend
szeresen. 

Lövész klubjuk ü; teljesítet
te az egy évvel korábban kitű
zött fetadato1<at. Sikeresen sze
repeltek a különböző kötele
ző lóversenyeken. A Honvé
delmi Kupa Lövészversen11 
hat fordulójában 1496-an, az 
összetett honvedelmi i:ersen11, 
osz,, tavaszi fordulójában 
1122-en, és az úttörő honvé
delmi versenyen 250-en indul
tak. A klub versenyzői ott 
voltak tavaly Pécsett, a vas
utas felszabadulási lövészver
senyen, ahol ötödikek lettek. 
Működésükhöz mind a városi 
MHSZ vezetőségétől, mind a 
vasuLasszakszervezet területi 
biztottságától jelentős anya
g; támogatást kaptak, 

A két klub működését az 
1975-ös évben az MHSZ S-re
ged városi-járási vezetősége 
,,Kiválónak" értékelte. A klu
bok eredményes tevékenysé
gét tanúsítják az elmúlt év
ben adományozott kitünteté
sek, elismerések is. A Honvé
delmi Érdemérem 20, 15 és 10 
éves fokozatát 8, az MHSZ 
Kiváló Mun':áért kitüntetés 
arany, ezüst és bronz fokoza
tát 4 fő kapta. A megyei 
területvédó és hadkiegészí
tő parancsnok dicséreté
ben 6, katonai rendfoko
zatú előléptetésben 14, pénz
jutalomban 27 fő része
sült. De az elismerés jele az 
is, hogy a gazdasági, honvé
delmi, politikai és társadalmi 
szervek vezetői a vasutas dol
gozók mindenkor nagyra ér
tékelik és megbecsülik a 
klubok honvériel.mi munkáját. 
Azt a gazdasági munka kiegé
szitő részeként tekintik. 

Gellért 

A közös feladatokról tanácskoztak 

szakszervezetünk és a KTE vezetői 
Ülést tartott február 18-án 

a Közlekedéstudományi Egye
sület és a Vasutasok Saik-
szervezete. Az 1974. évi 
együttműködési megálla-
podásuk alapján rendezett 
megbeszélésen jelen volt dr. 
Vajda Zoltán, a Közlekedés
tudományi Egyesület főtitkára, 
Solymos János ügyvezető fő
titkárhelyettes, továbbá Ko
szorús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára és Gulyás 
János titkár. 

Az ülés résztvevői megvitat
ták az előterjesztett közös te
vékenység tervezetét. Egyetér
tettek abban, hogy a legfonto
sabb közös feladatnak a dol
gowkról való gondoskodást és 
a gazdaságos termelés segíté
sét kell tekinteni. A munka 
irányítása központi feladat, 
ezért a KTE Közlekedési Ta
gozata a szakszervezettel 
egyetértésben egy állandó bi
zottságot hoz létre. 

Megállapodás született arról, 
hogy a népgazdaság területén 
általánossá vált rövidített 
munkOJhéthez igazodva kidol
gozzák a hét végi részleges, 
vagy teljes üzemszünet felté
teleit a csomóponti szolgálati 

helyeken. Ezzel kapcsolatban 
a KTE helyi szervezeteiből és 
a szakszervezeti bizottság 
tagjaiból alakult bizottságok 
végeznek felmérést. amit igaz
gatósági, illetve országos 
egyeztetés és összesítés követ. 

A takarékosság jegyébert a 
KTE a Vasútgépészeti Szak
osztállyal együttműködve ki
dolgozza és ismerteti a helyes 
és gazdaságos vonattovábbttá
si technológiát. A vontatási 
főnökségeken erről ankétokat 
szerveznek. 

A megállapodásban rögzítet
ték továbbá azt is, hogy meg
vizsgálják a vasú ti szolgálati 
helyeken - réteg:mké-nt és 
szolgálati áganicént is - a 
műszaki dolgozók helyét, sze
repét a termelés irányításá
ban és a róluk való gondos
kodást. 

A vimgálatot a területi bi
zottságok és a KTE területi 
szervezetei végzik. 

A tapasztalatokról a közle
kedési tagozat és a közgaz
dasági osztály összefoglaló je
lentést készít, és a.ot a máso
dik félévben a vasutas-szak
szervezet elnöksége elé ter
jesztik. 

SZERZŐDÉSKÖTÉS BÉCSBEN 

A MAHART, az Osztrák Hajózási Vállalat (DDSG) és az 
Utasellátó VáUalat vezetői Bécsben három éves időtartamra 
szóló szerződ-é<it írtak alá február 9-én. 

A megállapodás a Táncsics hajó közös üzemeltetésére, 
Bécs-Rajka közötti Duna-szak=on sétahajó-utak szervezé
sére és a szolgáltatások bonyolítására vonatkozik. Az Utas
ellátó feladata a hajó éttermének és büféjének üzemeltetése, 
az utasok ellátása és szórakoztatása lesz. 

LAKÁSCSERE 
- A budapesll t11azgatósághoz 

tarLoz.6 epülettömbben levő, 
Mosonyi utcára nézö. földszintes, 
két szoba komfortos, 96 m2 alap• 
területű lakásomat hasonló vagy 
nagyobb tanácsi laká.5ra cseni
ném. :f:rdeklődnl lehet: este 18 
óra után a 144-240-es teletonon. 

- Dunakeszi úJ lakótelepen 
2 szoba, össutomlortos, gá.z.íütéses, 
nagy erkélyes, modern lakásomat 
elcserélném MA V dolgozóval vagy 
nyugdíjassal budapesti, budaörsi 
vagy törökbállntira megegyezéssel. 
Szovetkezetl, tanácsi vagy egyéb 
megoldás ls érdek.el. Cím : Kocsis 
Imre, 2120 Dunakeszi, Nap u. 2. 
�g_\4$1. T

elefon : 22--03 vagy 

- Elcserélném Ferenc körúti 
tanácsi, egy szoba félkomfortos 
(lcomfortosit'5i terv jóváhagyva), gázkonvektor fütésü, földszJ.nt.es, udvari lakásomat, bám1Uyen 
nagyobb MA V vagy \anácsi bér• 
lakásra Budapest területén. Er-

Ötszázan 

az üzemi versenyeken 

A szolnoki vontatási fónök
séaen tavaly több mint ötszáz 
dolgozó vett részt a tömeg
sportversenyeken. A vasutas
napon és Szolnok 900. évfor
dulójára kispályás labdarúgó
és röplabda-mérkőzéseket 
szerveztek. A KISZ labdarúgó
csapata pedig részt vett a vá
rosi, megyei spartakiádon, va
lamint a csomóponti KISZ-bi
zottság által indított bajnoksá
gokon. 

dekl6dnl lehet nappal a 224-229, 
vagy 37-38, este a 1 43-530-as 
telefonon, Völgyi néven. 

.Másfél·, két és fél szobás tanácsi 
vagy MAV-lakásra cseNlnenk zug� 
ló1 építési telkünket, lak.ható szo
ba-konyhás hazzal, ketstintes ház
ra épités1 + kezdes.i engedéllyel. 
Tel . :  4�, este. 

- Egy szoba, fürdőszobás, 
kertes iúA v b�r1akásomat e.lcse
re1nem hasonló vagy � szooa 
komtortos buaapesu tanácsi la
kásra. Cim: Mioanek Bp., xv., 
Vasutastelep u. l;I. mtsz.. 2. .Er
deklöclnl du. 17 orátol lehet. 

- Elcserélném xv. ker. Moz
donyfuro u. ö. sz. alatti egy 
szoba kom1orws lakásomat e$y 
vagy ketszooas össz.kom1.onos w
na..:sl lak.asra. Erdeki.Odni özv. 
Kövesi Janusnénál a lenti cimen 
leveluen, vagy sz�méiyesen leuci.. 

- Kelenföldi, 60 négyzetméte
re.s, 2 szoba koJDJ.orl..os, gáz.tűt� 
ses, tele.ionos, modern, úJ iakaso• 
mat elcserelnt!ITl 3 szooásra, vagy 
al.&.1.aklthat'l 2 szobásra. Budapest 
környéki kertes ház. is érdeKc.1. 
ü'l.'l'-átvállalással 1s. ErdeklódnJ 1� 
het az esti órákban : 662-�l. 

- Egy szoba k.oDltortos, ker
tes, l\'.1A 1/-te.J.epi, Lenin ÚU laka
soruat hasonlo tana.csira elcserél
ném. CSa.k vasutasok írjanak. 
Leveleket az alé.bbi cimre kérjük : K11dett Gyula 1 155 Budapest, Kazánkovács u. 4. 

- Rákospalota &IAV-telcpl 2 sz:.>ba, előszoba, tilrdoszoba. WC, konyha, kertes (garazshely lehetoség) lakásomat hason.ló belterületi lakásra MA v-atkalmazottaJ elcserélném. Lehet MA V disz
pozíciós lakás is. Brdek.lödnJ levélben lehet : Fodor �erenc, 1089 Budapest, KUUCll Gyula tér 19, 

A Hivatalos Lapból 
Ezeken a sportágakon kívül A Hivatalos Lapból a szakszer

a dolgozók aktívan vettek vezeti bizottságok és olvasómk ti
részt a városi teke- és sakk- gyelmébe ajánljuk a következőket: 
bajnokságon, lövészeten és a te� %u�����et!�J!

0

':[tZl,6-��\;: természetjáró túrákon. sités a főváros terOletén. 
Nyelvvizsgák Időpontjai: 
A 8, szá.mb61 : Pályázat! telhlvás lZ ügyvitel egyszerüsit,ésére. Izgalmas és szórakoztató tö

megsportverseny színhelye 
volt február 16-án a BVSC 
asztalitenisz-csarnoka. Szak
szervezetünk budapesti terü
leti bizottságának, a vasúti 
szolgálati helyek KISZ-szerve
zeteinek, a párt- és a szak
szervezeti bizottságok aktivis
táinak lelkes szervező munká
ját dicséri, hogy a különböző 
szakszolgálatok több mint 400 
dolgozója gyúlt egybe. Nem 
másért, csak: játékosan pi

henni, tornázni, a munkában 

elfáradt testet és szellemet 

egészséges mozgással felfrissí

teni! Erról az összejövetelről a 
rádió is tudósított. 

végeztek, labdával „dekáztak" 
stb. Pihentetőnek az ötperces 
torna számított, majd beálltak 
mérkőzni az élsportolók is. 

Am mérkőzhet-e egy-egy 
nagy nevű bajnok az amatő
rökkel ? Legalább is egyenlő 

. Népszerii a természetjárás, 

fejlődik a töniegsport 
VASÁRNAPI CSÚCS-

FORGALOM. A szegedi igaz
gatóság körzetében január 
25-én, vasárnap csúcsforgq.lom 
volt. Mintegy 1300 vagont fo
gadtak, illetve indítottak meg
rakottan útjára. Különösen a 
cukorrépa rótt nagy feladatot a 
vasutasokra. Ezen a napon 129 
vagont küldte'< a cukorgyárak
ba. 

A sport-totó szelvények ki
töltése után nyolc csoportban 
méregették a részvevők fizi
kai erejüket: s1Uyt emeltek, 

hel11ből távol- és célbaugrást 

I 

eséllyel ? Miért ne ! Csupán az A napokban tartotta külkellett hozzá, hogy a neves dött.1<özgyűlését a budapesti asztaliteniszező szabályos ütő igazgatóság sportegyesülete. helyett alumínium lábassal Dr. Fehér István elnök megkapdossa, adogassa a labdát, a nyitója után Koltai Lajos ügybirkózóbajnokok pedig derékig vezető elnök számolt be az bekötött zsákban kerüljenek egyesület elmúlt évben végszembe az amatőrökkel. zett munkájáról és eredmé-
Délután 2-től 6-ig tartott a nyeiről. 

nagyszerű mulatság. A részve- Különösen a természetjáró vők végül is azzal a kívánság- szakosztály fejlődött sokat gal távoztak: máskor is, más- 1975_ben. Létszámuk 117-ről hol is teremtsenek lehetőség�! 155 lk d tt és t· T · a szabad idő vidám, egészsé- · ,-re eme e e , iz I Ju
ges eltöltésére. Ugy mint ez sági túrázójuk szerzett mlnó
alkalommal a BVSC Szőnyi úti sítést. Ugyancsak eredményes 
sporttelepén. munkát végzett a tömegsport-

szakosztály, 336 versen11zójük 
vett részt a területi bizottság 
és a VIII. kerületi KISZ-bi
zottság által rendezett verse
nyeken. Említést érdemel az 
is, hogy a tájékozódási futó 
szakosztály kollektívája a 
rendszeres sportolás mellett 
társadalmi munkában készí
tette a versenyekhez szükséges 
térképeket. 

A beszámoló után a közgyű
lés új vezetőséget választott, 
amelynek elnöke továbbra is 
dr. Fehér István vasútigazga
tó-helyettes maradt. 

(séra) 

- Iparvigány épül. A Bara
nya megyei Gabonafelvásárló 
és Feldolgozó Vállalat üzemé
ben iparvágányt építenek. Ez
által gyorsabb és olcsóbb lesz 
az import (ehérje anyagok 
kirakása, valamint a takar
mánygyár által készített tápok 
berakása a vagonokba. 

, 
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- Olvasottak a műszaki 
könyvek. A Jászkiséri :Építő
gépjavító Üzem 2100 kötetes 
műszaki könyvtára sok ér
deklődőt vonz. Ezer kötet 
rendszeresen az olvasóknál 
van. Az üzem évenként tizen
négyezer forintot költ a mű
szaki irodalom bővítésére. Eb
ből nyolcezer forint jut köny
vekre hatezer pedig folyóira
tokra. 

- Takarékosság. A pécsi' 
pályafenntartási főnökség Har
kányfürdőn levő XV-ös pálya
mesteri szakaszának Petőfi 
szocialista brigádja az elmúlt 
évben 6500 forint értékű 
a.nyagot takarított meg. Ered
ményesen csökentették a vil
lamosenergiát, a fűtőolaj és 
szén fe:ihaszná1ást is. 

Nyugdíjasok emlékeL 
Balatonfenyves állomás Béke 
brigádja a környék vasutas 
nyugdíjasai részére találkozót 
rendezett. A kelllemes hangu
latú összejövetelen a nyugdí
jasok elhatározták, hogy a 
múlt megőrzött emlékeit (régi 
egye111ruhákat, utasításokat és 
egyéb vasúti eszközöket) egy 
kJ.állítás rendezése céljából 
kölcsönadják a brigádnak. 

- ,,HáztűznézoK." Hatvan
ban, a vasutasok Liszt Ferenc 
Művelődési Háza látta vendé
gül a közelmúltban az Alla
mi Déryné Színház művészeit, 
akik megy közöns-..."gsíkert arat
tak a Háztúznézőlc című ko
médiával. A művelődési ház
zal kötött szerződés alapján 
ebben az évben még több elő
adásra is SOil' lrerüL 

- Divatbemutató. A buda
pesti igazgatóság kultúrtermé
oen feoruár 26-á:n - a nem
retközi nőnap előzeteseként -
divatbemutatót rendeztek. A 
nyári ruhaújdonságokat a Cor
vin Aruház öt manökenje mu
tatta be. 

- Felújítják a hidat. Zebe
gényben. a vasút és a 12-es 
iő közlekedési útvonal keresz
teződésénél az újvölgyi hidat 
a MA V hídépítő fónök.ségének 
dolgozói felújítják, tetszetős 
köntösbe öltöztetik. Munkáju
kat március végére fejezik be. 

- Vonat helyett autóbusz. 
„Nyugdíjazásra" készül a 
�zazad elején ind1tott pécs
ha.rkanyi vasút. Szeptember 
elsejétől csak autóbu.-zo.n le
het utazni a mecsek-alji vá
roo és J-Ia,rkány között. Az 
elavult vonal felujítása gaz
daságtalan !Janne. Az autóou
szok indulási idöpontja meg
egyezik majd a vonatokévai. 

- Eredményes újítók. A 
vésztői vontatási főnökség 
szocialista brigádja kiválo 
eredmenyt ért el az újítómoz
galomban. Tavaly a 41  új1tási 
Javaslatból 38-at fogadl.aK el 
es vezettek be. Az újítások 
révén megtakarított összeg el
érte a 3öö ezer forintot. 

- Jubileumra készülnek. A 
Debreceni MA v Filharmoru
kus Zenekar jubileumra ké
szül. 19í7-ben lesz huswnöt 
éve, hogy közel három évtize
des amatőr mui<ódés után ál
lami zenei intézménnyé vált. 
A zenekar évadonként 150-
170 elóadást tart. Músorpoldt.i
kájukban kiemeLkedö helyet 
fQgla.I el Bartók és Kodály z.e
nekari műveinek megszó:a.lta
tása és a kortársi magyar ze
ne ápolása. 

- Társadalmi munka. A sze
gedi épület- és hídfenntarto 
főnökség békéscsabai építésve
zetőségének Munkás szocia
lista brigádja az elmúlt évben 
900 óra társadalmi munkál 
végzett. A brigád tagjai bvodát 
és iskolát patronálnak. 

A MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok: tiutksL.ervezetenek 
lajOJa 

Szerkeszti a sz�. Kesztő bizottsá.& 
Foszerkesztö : GulyiiS Janos 

Fele1ös szerKeszto: \.'isJ Ferenc 
Szerkesztöseg : 

1068 Bpest, Vl. Bencz.ur utca fl. 
Telefon városi : 229-872. 

Uzem1 : 19-11. 
KiadJa es terjeszt! : 

a Népszava Lapk1adc Vállalat 
1964 Bpest VU.. RákOCZJ út s, 

Teleton : 224-819. 
Felelős k1ado : Gabor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

leezeatóia 
Csekkszámlaszámunk: 

M„'\iB 215 - 11 859 
Szikra Lapnyomda 
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Az elnökségi. ülés napirendjén: 

a vasúti szolgálati helyek 
1975. évi munkaversenye 

Kiváló címet kapnak a legjobb kollektívák 

Március 11-én ülést tartott a 
szakszervezet elnöksége. Az 
ülést Gyócsi Jenő elnök nyitot
ta meg. Bevezetőjében megem
lékezett a február 17-én el
hunyt Szabó Antalról, a vas
utas-szakszervezet központi ve
zetőségének volt tagjáról_ Ja
vaslatára az elnökség egyper
ces néma felállással adózott az 
elhunyt emlékének. 

Ezután ismertette a napiren
det, majd annak elfogadtatása 
után az elnökség megkezdte 
munkáját. A vasúti szolgálati 
helyek 1975. évi munka,·erse
nyének értékeléséről készült 

jelentést Szabó Béla vezér
igazgató-helyettes terjesztette 
elő. Szóbeli kieégészítójében 
röviden ismertette a MAV
nak a IV. ötéves tervben el
ért legfontosabb szállítási tel
jesítményeit. Eszerint az el
múlt tervidőszakban a vasút 2 
milliárd utast és mintegy 650 
millió tonna árut szállított. 

Az utasok száma, mint ahogy 
az várható volt, évről évre, kis 
mértékben ugyan, de csökkent. 
Ezzel szemben az áruszállítás 
dinamikusan fejlődött. 1910-
hez viszonyítua a belföldi for
galom 2 százalékos nöi;ekedése 

mellett az export 44, az import 
11, a tranzitforgalom pedig 56 
százalékkal növekedett. Az áru
szállításban részt vevő vala
mennyi közlekedési ág összes 
árutonna-kilométer teljesítmé
nyéből a vasút részesedése 60 
százalékos volt. Ezen belül a 
vasút áruszállítási teljesítmé
nyei 20 százalékkal növeked
tek. 

Az áruszállítás növekedése 
mellett, kis mértékben ugyan, 
de a szolgáltatások minősége is 
javult. Bővült a MAV gyorste
hervonat-hálózata, a belföldi 
forgalomban pedig az ország 
egész területére kiterjedt a kö-
zepes raksúlyú konténeres szál-

------------------------.· lítás. 
.. 

A TAVASZ 

ÜZEN.ETE 
M 

ost van itt az ideje a szép, tavaszt köszöntő jegyzetek
nek. A felhők kózill előbukkanó nap biztató ragyogá
sa - amely néha már lugomboltatja velünk a kabá-

tot -, a tél díszletei között bújkáló, friss földszagot hordozó 
langyos fuvalmak, a fákon kipattanó pici rügyek a tavasz ér
kezését jelzik. A természetet kedvelő turista a sárga avarban 
megpillantja az első hóvirágot. Igen, ez már vis6zavonhatatla
nul tavasz. Megüzente érkezését, ellenőrizhetjük a naptár-
ban is. 

Csakhogy a tavasz, a természet ébredésén kívül mást !s 
üzen nekünk. Történelmünk márciusi naptára ennél többre 
emlékeztet. Amióta az ország eszmélt a második világháború 
földrengéséböl, és végre rettegés nélkül lehetetit élni, azóta 
minden évben f.{,nyesebben csillognak ezek a márciusi évfor
dulók. 

A vasút 1975. évi munkájá
nak értékelésére ezúttal azért 
nem tért ki a vezérigazgató

helyettes, mert erről az elmúlt 
hetekben különböző fórumo
kon, már sok szó esett. La
punkban is beszámoltunk azok
ról a nagyszerű szállítási ered
ményekről, amelyek a kong
resszusi munkaverseny máso
dik szakaszában, 1975-ben szü
lette�. Az előterjesztés kizáró
lag azoknak a vs1súti szolgála
ti helyeknek, üzemeknek és fő_ 
nökségnek a munkáját tartal
mazta, amelyek a legjobb ered
ményeket érték el a kiváló cím 
elnyeréséért folytatott munka
versenyben. 

Az elnökség az előterjesztést 
elfogadta. (A kitüntetés!>en ré
szesülő szolgálati helyek név
sorát előreláthatólag lapunk 
április közepén megjelenő szá
mában közöljük.) 

Az első napirendi pont lezá
rása után az elnökség előbb a 
Vasutasok Szakszervezete, 
majd a 1/, százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap és a társada
lombiztosítási osztály 1975. évi 
gazdálkodásáról készült beszá
moló jelentést vitatta meg és 
hagyta jóvá. 

MÁRCIUS 8-ÁN 

Nőnapi ünnepség 11 Vasúti Főosztá{von 
Bensőséges ür,nepség szín

helye volt március 8-án, hét
főn délután a Vasúti Főosz
tály konferenciaterme. A 
MAV Vezérigazgatósága a 
nemzet.közi nőnap alkalmából 
kitüntetéseket adományozott a 
vasúti munkában helyt.álló 
nődolgozóknak. Az ünnepsé
gen jelen volt dr. Ábrahám 
Kálmán, közlekedés- és pos
taügyi minisztériumi állam
titkár, Urbán Lajos, a MA V 
vezérigazgatója. Kecskés Sán
dor, az MSZMP KB munka• 
társa, Oroszráry László ve
zérigazgató-helyettes, Nagy 
Károly, a Vasúti Főosztály 
oártbizott-ságának titkára, 
Orögi József, a Vasúti Fő
osztály szb-titkára, a vasutas
szakszervezet elnökségi tagja. 

Az ünnepséget Nagy Ká
roly nyitotta meg, majd 
Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes mondott ünne
pi köszöntőt. Hangsúlyozta: 

- Az MSZMP Központi 
Bizottsága hat évvel ezelőtt 
átfogóan vizsgálta a nők 
helyzetét, s kijelölte a teljes 
egyenjogúság érdekében el
végzendő feladatokat. A vég
rehajtás országszerte jó úton 
ha,lad. Ugyanakkor tisztában 
vagyunk azzal is, hogy a 
tényleges egyenjogúság meg
valósítása érdekében még to
vábbi intézkedése/ere, hatéko
nyabb tudatformálásra van 
szükség. Az intézkedések és 
határozatol, nem titkolt cél
ja az, hogy a női egyendogú

A kitüntetettek egy csoportja (Laczkó Ildikó felvétele) 

A Nemzetközi nőnapról a 
vasút több szolgála ti helyén 
ünnepélyes külsőségek között 
emlékeztek meg. A szombat
helyi vontatási főnökségen 
március 8-án 58 nőciolgozót 
köszöntöttek a társadalmi-gaz
dasági vezetők és a kollégák. 
Meiszner Ferenc szb. titkár 
üdvözlése után a Tolbuhin úti 
általános iskola Zrinyi Ilcma 
úttörőcsapata műsorral szóra
koztatta a résztvevőket. 

Nagykanizsa állomáson a 
vasutasok Kodály Zoltán Mű

velődési Házában Varga 
László állomásfőnök köszön-

tötte a nőket, majd a nagyka
nizsai vár05i művelődési ház 
táncegyüttese tartott bemuta
tót. A vontatási főnökség nő
napi ünnepségén Mátyás Jó
zsef szb-titkár és Pipus László 
gazdasági. vezető mondott kö
szöntőt. 

A Nyugati pályaudvar Dó
zsa György szocialista brigád
ja a nőnapot nyugdíjastalál
kozóval kötötte egybe. A fe
hér asztal mellett tartott ba
ráti találkozó hangulatát fo
kozta a vasútforgalml techni
Kum hallgatóínak színes mű
sora. 

ság ne csak jogi fogalmat, 1---------------------------
jogi kategóriát, hanem tény
leges egyenlőséget jelentsen. 

A nőpolitikai határozatok 
végrehajtásával a vasúton 
sem állunk rosszul. Jelenleg a 
nódolgozók száma 21 ezer, ez 
18,8 százaléka az összlétszám
nak, A nőpolitikai határoza
tokban foglaltak gyakorlati 
alkalmazása az elmúlt évek
ben állandó feladattá vált, 
egyre inkább megszűnőben 
van a kampányje!leg. Előbb
re léptünk a nők bérezésé
ben, fokoZatosan megvalósul 
az egyenlő munkáért egyenlő 
bért elve. Tervszerű a fejlő
dés a vasutas nők iskolai és 
szakmai v.égzettsége tekinte
tében, s ha nem is kielégító 
mértékben, de javult a hely
zet a nők vezető munkakör-
be történő helyezését illetően 
is ... 

- Most, amikor a vasút ve
zetése és a maaam nevében 
tisztelettel köszöntöm Önöket 
március 8-a. a nemzetközi nő
nap alkalmából és szívből 
gratulálok kitüntetésükhöz, 
megköszönöm áldozatos mun
kájukat. Eqyúttal arra kérem 
önöket, legyenek továbbra 
is élenjárók a munkában, 
mutassanak mindenben pél
dát társaiknak - fejezte be 
köszöntőjét Oroszváry László 

Az ünnepi köszöntő után 
dr. Abrahám Kálmán állam
titkár a miniszteri kitünteté
seket. Urbán Lajos pedig a 
ve,érieazgatói dicséreteket 
aclta át, öisszesen 97 nődolgo
zónak. 

llatárforgalmi verseny 

Bánrévén maradt a vándorzászló 

Mindössze J.cétponmy,i kü
lönbséggel, de immár atöd
ször egymás után Bánréve 
állomás dolgozói érdemelték 
ki azt a vándorzászlót, amely 
az i,tit folyó nem:z.etközi. mun
kaiverseny legjobbját - Bán
réve vagy az országhatár túl
só olda,lán fekvő Lenartovce 
vasutasai:t - illeti meg, s 
amelyhez a verseny félévi 
szaikasza.Lna,k él'tékelése után 
az igazgatóság és a sza�<Szer
vezet területi bizotltsága Di• 
csérő oklevelet adományo-z.. 

Az átadási Üill!lepségen 
mind a miskolci, mJoo a zó
lyomi vasúti,gaz,ga tóság veze
tői rés2lt vettek. A magyar és 
a csehszlováJk himnusz el
han,gzása után Radvány! Ti
vadar igazgatóhelyebtes- mél
tabta a két határállomás dol
gozóinak barátságát, a közös 
erőfeszítések sikeréél't indí
tobt nemzetközi munkaiverseny 
jelen töségét, az elé[,( eredmé
nyeket. 

Biztosítóberendezés, 

hordozható kivitelben 
A biztosítóberendezési szalc

t;ZOlgálat, pontosabban a MAV 
Távközlési és Biztosítóberen
dezési Építési Fönökség dol
gozói 1976. ;anuár 20-án meg
bízást kaptak ll 9. szakosz
tálytól, amely szerint _ideigle
nesen létesitett kisá,�omások 
részére hordozható, bárhol te
lepíthető, különösebb belső 
szerelést nem igénylő, a tér
közökkel, illetve a szomszé
dos állomásokkal azonnal ösz
szekapc.solható biztosítóberen
dezést kell tervezniök és el• 

ieészíteniök, az ehhez szüksé-
ges távközlési lehetőségek 
megteremtésével együtt. A 
szóban forgó kisállomások léte
sítésére azért kerül sor, hogy 
a pályakorszerűs(tések, fel
építménycserék idején a vo
natok fo�galmát csak azokon 
a rövid szakaszokon kelljen 
korlátozni, egy vágányra te
relni, ahol a rekonstrukciós 
munkálatokat végzik. 

Ezek az ideiglenes állomá
sok tehát - négy-négy beépí
tett váltóval, be- és kijárati 
jelzőkkel - lényegesen meg-

Kinek nem dobban meg a szíve a Nemzeti dal feledhetet
len soraira, amit oly sokan kaptunk feladatnak az iskolában: 
„Könyv nélki{l kell tudni!" - mondja ma is a tanító, de a 
gyerekek sokszor már korábban megtanulták. 1848 március 15. 
Pesti forradalom, márciusi ifjak! Munkásnemzedékek sora 
őtizte izzó tüzetek, ébrentartva a nép szabadságvágyát, hogy 
apáról fiúra, unokákra szálljon. Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai, 
Pálffy, Táncsics - sorolhatnánk tovább a neveket, a tűz hor
dozóit. A főhajtást, a tisztelgést látványosság nélkül tesszük. 
úgy, ahogy ezt a hazai földet, ezt az el nem cserélhető, egyet
len otthont tiszteljük bizonyítható cselekedettel., jövőt építő 
hittel. 

------------------------------------------;- rövidítik az „állomásközi" tá-
volságokat, s gyorsítják az 

Néha eltűnődünk azon, hogy mennyi szenvedés, áldozat, 
vér. szívós, kitartó harc előzte meg a dolgozó nép hatalomra 
jutását. A szabacl6ág reményét 18-18 után is ébren tartották a 
nemzedékek. Magyar állampolgárok, munkások, parasztok, 
tisztségviselők, művészek. minden rendű és rangú agitátorok 
ápolták, hirdették a márciusi ifjak példáját. 

FEBRUARI GYORSMÉRLEG 
ilyen munkálatok idején óha
tatlanul akadozó, megtorpanó 
forgalmat. A menetirány-vál
tást és a térközi közlekedést 
is lehetővé tevő berendezés
nek teljes értékű megbízható
ságán kívül az Is előnye, hogy 
a pályakors-zerűsítés befejezé
se, illetve a munkálatok to
vábbhaladása után áthelyez
hető oda, ahol új ideiglenes 
állomást létesítenek. 

-es 1919. március 21-én ismét lángot fogott a szikra; a Ta

nácsköztársaságban beteljesedett a nép igazsága. Vörösen izzó, 
lángoló, mámoros tavasz volt akkor. A rügyeket nyitó margit
szigeti fákban először gyönyörködhettek a sápadt, vézna mun
kásgyerekek. földünk ajándékát először élvezte a nép. Kell-e 
részletezni. magyarázni, hogy mit jelentett ez? 133 nap hatal
mat, boldogságot - a kizsákmányolás trónfosztását. A szenszá
mot szorító. vasat. bányát vallató ember rácsodálkozott a vi
lágra, megszabadult a kizsákmányolástól. amitől a történelem 
során annyit szenvede t. Kitágult a látóhatár, az élet tartal
masabb. az öröm tartósabb lett. mint annak előtte. A szebb 
jövőről álmodó fiatalok vágyai elérhető közelségbe kerültek. A 
megvalfuitásra azonban már nem jutott ldő�ak huszonhat 
évvel később lehetett foh•tatni, tovább gondolni a terveket; a 

Tanácsköztársaság vöröskatonáinak márciusi igazát. 

Elődeink egykori lelkesedésének példáit azok adták to
vább, akik mindig önzetlenül szerelték ezt a gyorsan átrepül
hető, de lenyű((özően szép országot. 1945-től erős kezek vigyáz
zák biztonságát. békéjét. A múlt rémei a7..onban egy alkalom
mal úfra el akarták venni tőlünk ezt a biztonságot. a szabad
ság féltve őrzött tüzét. De 1957 tavaszán már ismét helyre állt 
a Tend, a korábbinál is .-eményteljesebb lett a jövő útja. Ennek 
határkövét ielzi március 21. is, történelmi naptárunk harmadik 
emlékeztető dátuma. am<>ly a Kommunista Ifjúsági Szövetség 
megal�kulásának a napja. 

Márciusi fvfordulók. rügyekből fakadók. szívekben gyöke
rezők - hozzátok méltó utódok őriznek tovább. 

A vasút áruszállítási fel jesítménye 

nem éri el a 10 millió tonnát 
Februárban a vasút 21 

millió 800 ezer u�t szállí
tott. Az utasfőben ktlfejezett 
személyszállítási teljesítmény 
a báizsidfuzakhoz viszonyítva 
1,1 százalékkal csöklk:ent, a 
tervezetthez képest 1,1 száza
lékkal emelkedett. Az utaski
lométerben mért teljesítmény 
mind a bázishoz, m.im.d az 
előirányzathoz képest jelentő
sen nőtt. örvendetes a sze-
mélyszállítás átlagos utazást 
távolságának számottevó 
emelkedése. 

A személyszálil.ító vonatok 
menetrend szel'inti k'.izlekedé
sénél az előző hónaohoz v:i
szonyítva kis mért.ékű iavu'ás 
tapasztalható. Az elmúlt év 
azonos időszakához képest 
azonban romlottak a menet
rend szerinti közlekedést jel
lemző mutatószámok. 

A februári áru.,,-.állításl tel
jesítmény 9 millió 600 ezer 
tonna volt, amely a tervhez 

viszonyítva 93,1 százalélmak 
felel meg. A bázi.sidó.szakhoz 
képest mlntegy 7,1 százalé
kos a csökkenés. 

A csökkenés elsősorban a 
nem kocsiigényes import- és 
tran.zitküldeményeket 'el1e
mezte. Fontosabb árufélesé
genkéM elemezve elsősorban 
az építőipari alapanyag szál
lításoknál nagy a cs:>kkenés. 
míg a szénszállítás.ok enyhén, 
a műtrágyaküldemények szá
mottevően emelkedtek. Je
lentős, mintegy 36,7 százal�
k05 az emelkedés a mészk!ll
deményeknél. Mérséklódött az 
élőállat-küldemények mennyi
sége is. 

Az áruszálli!As minósége 
a kedvezőtlen időjárás elle
nére Is ja,vult. A vasút a !el
merült szállftásl lgényt kl
eté1sítette. koc�ihiány a szál• 
lítások volumenét nem bero
h·ásolta. A qépre várást és 
vonatácso1·gási esetek száma a 

bázisidőszakhoz viszonyítva 
közel 42, illetve mintegy 17 

százalékos csökkenést mutat. 
Lényegesen csökkent az elö,ö 
időszakhoz képest a vonatfel
oszlatások száma is. A teher
vonatok menetrend szerinti 
közlekedése azonban alig ja-
vutt. / 

A teherkocsi-gazdálkodás 
is kedvező volt. A teherko
csik statikus terhelése a bá
zishoz viszonyítva közel 6 
százalékka,l emelkedett és je
lentősen javult a hálózaton 
az idegen teherkocsik átlagos 
tartózkodási f.deje. A teher
kocsi-forduló mintegy 5,6 
százalékos bázis.hoz VlSW!l:VÍ
tott emebkedése - szál!ftásl 
igény hiányáboo - kapacl
t;ishiányt nem okozott. A 
vontatójárművek kihasználá
sa tekintetében a bázisidő
szakhoz képest kis mértékű 
eme!tkedés tapasztalhat6. 

Alig egy hónappal a meg
bízást követően február 
24-én - a konténerbe szerelt 
berendezés, megfelelő s-zállító
járművön, elmdult a buda
pest-hatvan-miskolci vonal
ra, vagyis első beépítési he
lyére: Szihalom állomás tér• 
ségébe. A helysz.inen a külső
téri kábelekkel és szerelvé
nyekkel való kapcsolatot a 
mlskolci biztosítóberendezési 
főnökség dolgozói építették ki. 
A berendezés üzembe helyezé
sének napjául március 15-ét 
tűzték ki, s ez sikeresen be is 
feje-ződbtt. 

Egy gondolat felvetésétol. a 
megvalósulásig tehát mindösz
sze két hónap telt el. Erre 
csak úgy teremtődhetett meg 
a lehetőség, hogy a két fő, 
nökség kommunistái. szocialis
ta brigádtal(iai a le�zorosabb 
együttműköo�•t �,�1<ótntták ki 

Németh György 
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A szakszervezet kezdeményezésére 

Baleseti kártérítés méltányosságból 
A Vasutasok Szakszerveze

tének kezdeményezésére és 
egyetértésével, a MA V VezJr
igazgatóság a közelmfütban 
további lehetoségek',!t biztosí
tott a munkájuk li:özben bal
esefet szenv�ett dolgozók 
helyzetének javítására. 

Az. egyil; llyen intézkedés : 
b:ile&et! kartérités engedélye
zú11 méltányosságból. 

Nem maradhatnak 
kártérítés nélkül 

tékes MA V jogi szervekkel 
együttesen megvizsgálják a 
sérült személyi körülményeit 
és ha erre a méltányos kár
térítésre érdemesnek tartják, 
akkor a baleseti kárténtésre 
irán11adó szabályok alapján és 
módon a balesetet szenvedett 
dolnozó kártérítésben részesít
hető. 

Ez a kedvezmény a halálos 
balesetet szenvedett vasutas 
dolgozó hozzátartozóját is 
megilleti. 

A vasutasok érdekében ho
zott másik intéz,kedés, hogy 

Ez az intézkedés tovább a Vasutasok Szakszervezete es 
aszelesitette a munkájukat ne- a MAV Vezérigazgatóság kö-
béz körülmények között vég- zös egyetértéssel segítséget 
zo vasutasok érdekvédelmét. nyújt az üzemi balesetet 
Előfordulhatnak uguanis ese- szem,edett dolgozóknak, vala
tek. amikor a vétlen dolgozót mint azoknak a nyugdíjasok
munka közben elszenvedett nak, akik üzemi baleset miatt 
balesete ellenére sem illeti �-oltak kénytelenek megválni 
meg baleseti kártérítés. Ez szolgálatuktól. Részükre 

egyes vasúti <ilolgozó rétegeket ug,ru1is baleseti tájékoztatót 
méltánytalan helyzetbe hoz- rendszeresít. amelyben felvi
hat. Munka közben olyan kö- lágosítást kapnak an-ól, hogy 
rülmények között is bekövet- a bale,;et miatt milyen kárté
kezhet ugyanis baleset, hogy rít�i igényeket érvényesíthet
azért sem a MAV, sem a nek. 
balesetet közvetlenül okozó 
személy folelóssége vagy ki
léte nem állapítható meg és 
emellett nem is a balesetet 
szenvedett dolgozó önhibája 
volt a baleset oka. 

Elsősorban azokról a l\IA V -
dolgozókról van itt szó, akik 
például fuvaroztató felek ré
szére értesítéseket kézbesíte
nek vagy mozdony- és vonat
kí·érő személyzet részére ve
zényléseket továbbítanak, il
letményeket szállítanak dol
gozótársaik esedékes fizetésé
hez és e mun kaköri feladatu
kat közutakon gyalogosan 
vagy kerékoáron teljesítik. Ha 
eközben cserbenhagyásos gá
zolás éri őket. fel nem kutat
ható személy vagy kóbor ku
tva támadása miatt sétiilnek 
meg. az elrobogó autótól fel
csapódó kő ejt rajtuk sehet. 
nem maradhatnaT� kártérítés 
nélkül, jóllehet. a MAV a Je
lenlegi bírói gyakorlat alap
ján nem felel a közutakon a 
fenti módon bekövetkezett 
balesetért. E1'.ek a bale«l't',!s; 
ugvani� kívül es nek a l\IA V 
üzemkörén. 

Ezekben és az ezekhez ha
sonló esetekben a Vasutasok 
Szakszervezetének területi bi
zotl�ágai, illetve a helyi szak
szervezeti bizottságok az ille-

Baleseti tájékoztató 

Ezt a tájékoztatót az érde
kelt dolgozóknak az illetékes 
MAV-szervek akkor küldik 
meg, amikor a sérült dolgozó 
átlagkeresete és táppénze kö
zötti különl:>öz,etknek az elbí
rálására náluk sor kerül. Az 
éroekelt nyugdíjas részére pe
dig a MAV Nyugdíjhit•atal 
akkor küld baleseti tájékoz
tatót, amikor a nyugdíjigény
bejelentőlap adataiból megál
lapítja, ho;zy a nyugdíjazást 
kérő korábban üzemi balese
tet szenvedett. 

A dolgozók egészsége vagy 
testi épsége sérelméből ere
dő kárigények érvényesítésé
ről szóló jogszabály (1961 .  l V. 
l-ig visszamenő hatállyal) 
már 1 964-ben elrendelte. hogy 
a balesetet szenvedett dolgo
zók résüére felhívást kell ki
adni kártérítési igényük ér
"<"énye<;ítésére. Ezt a felhívást 
a MAV Munkavédelmi Sza• 
bályzat szerint a szolgálati 
főnök tartozik kézbesíteni. 

A m05t rendszeresített bal
e,eti tájékoztató azonban -
bár nem teszi feleslegessé 
ezt a felhívást - annál lé
nyegesebben többet nyújt, 

mert összefoglalja és világo
san áttekinthe· j módon közli 
a lehetséges baleseti kárté
rítési igényeket. Felhívja a 
figyelmet egyes kevésbé is
mert igényérvénye,ítési lehe
tőségre is. !gy többek között 
arra. hog11 a sérült dolgozó 
/cártér!tési igényt támaszthat 
a baleset elötti átlagkerese
te é$ a baleset kfü•etkezté
ben akár ismételten is elöál
ló munkaképesség-csökkenése 
idejére kifizetett tánpénze kö
zött mutatkozó kiilönbözetre. 
Kiemeli. hogv a balesetet 
szenvedett dolgozó igényét 
érvénvesítheti arra a várha
tó keresetnövekedésre i.«, 
amelvnek ·bekövetkeztére a 
baleset el zenvedése idején 
IT''ir előre teljes blzonyooság
ga! számolni lehetett. (Pél
dául a már kézbesített, de 
még nem fo1vósított órabér
emelésről <7ó1ó értesítés ese
tében.) Rávilá.!!ft továbbá. 
hogv �7 üzemi bale«et miatt 
nvu"díiba kerülő dolgo,ő kö
vetelheti azt a külön hözetet, 
amely nv»gdíi,1/isa alkalm;\
,.al megállapított nvu<!díiá
n,s: összege M a baleset be
kö,·etke7é«ének ideién vele 
�,<>'10S vq,av hasonló mun'<:a
kör�'1 dolgozó], átlrtgk"'Tese
te kö7ött a baleset elszen
v0dtsekor va"v a-i: e"l'.t követii 
idnben muta1!<0zik Magyar:i-
7�to+. n<f m:ls ig:5-nJlérvfulyesí
téseklkel kapcsolatban is. 

Hasznos kézikönyv 

Végül további segít.séget 
nyújt az érdekelt dolgozók
nak A vasút baleseti kárfe
lelőssége a gyakorlatban. cí
mű és a Vasutaso,c Szakszer
vezete, valamint a MAV Ve
zérigazgatóság közös szerkesz
tésében ez év márciusában 
megjelenő kézikönyv is. 

Ez a kézikönyv könnyen 
kezelhetö formában, átfogó 
képet nyújt a munkaV'édelem, 
baleseti kártérítés, a munka
ügvi viták eljárási szabályai, 
valamint a vállalati illetve 
rehabilitációs keresetkiegé
sz/1és vonatkozásában felme
rülő kérdésekről. Az életben 
előforduló számos példáva.l 
magyarázza a von a t'.rnzó Jog
sz3bályokat és igazít el a bi
rói gyakorlatban. 

Dr. ICurucsai László 
Dr. Tóllt Lajos 

Emlékezés Sárkány Zoltánra 
a miskolci járműjavító egykori direktóriumi tagjára 

Sárkány Zoltán, a m iskolci évig tartott, és hivatalos lrá
járműjavitó munkásmozgalmá- nyitására mi sem jellemzőbb, 
nak k iemelkedő alakja. 1879. mint az, hogy a felhívás szöve
október 3-án született Nagy- gét a MAV Hivatalos Lapjá
Szelezsény községben. Később ban is megjelentették 1908. 
a szüleivel Selmecbányára ke- ' december 6-án. Sárkány ZoL
rült, s ott a városi ipari ta- tán a miskolci műhelyben el
nonciskolába adták, ahol tanul- töltött éveiben tájékozódhatott 
mányait az 1 893-94. évben arról, hogy az 1904-ben lezaj
kezdte meg. Az ipari iskola di- lott vasutas sztrájkok elsősor
cséretes elvégzését az 1 896. ban a mozdonyvezető sztrájk 
szeptember 9-én kiadott bizo- hatására bontakoztak ki, majd 
nyítvány tanusítja. a Vasúti Munkások Országos 

.. Elbocsátá:. 
terhe mellett . . .  " 

1906-ban Miskolcra került a 
Szilágyi és Diskant Gépgyárba. 
Onnan 1908. november 29-én 
kerte magát a MÁV Műhely
be amely mint géplakatos se
gédet alkalmazta. A misko!ci 
műhelyben még meg sem is
merkedett munkatársaival, 
amikor 1908. december 5-én 
kezébe nyomták azt a felhívást, 
amelyet a Magyar Királyi Al
lamvasutak Igazgatósága adott 
ki és amelyben leszögezte: ,.A 
M�gyar Szentkorona országa�
nak területén. szolgalatban le
vő vasúti alkalmazott a szo
ciáldemokrata párt semmine
mű szer1:ének, 1:agy szerveze
tének tagja nem lcltet. Ugyan
ez alapon nem lehetnek vasúti 
all<almazottak tagjai az ugyan
ezen párt által szervezett Vas
úti Munkások Szabad Sze,·ve
zetének, sem pedig semmi�e.viű más, ily vagy hasoncelu, 
úgynevezett szabad szerveze
teknek." A felhívás további 
része JegkérldhPtet:encbb s�i
gorral való lesüjtást és a let
azámból való tJrlést ígérte, 

Ez az elnyom(\�i rendszer 10  

Szövetségének megalakulása, 
Landler Jenő tevékenysége és 
a Vasutasok Lapja, illetve a 
Vasutasok Szakszervezetének 
életrehívása félemlítette meg 
az akkori rendszer urait. 

1917. május 23-án reggel hír 
érkezett Budapestről, hogy a 
vasúti munkások sztrájkba tép
nek. Sárkány Zoltán és mun
katársai reggel 9 órakor be
szüntették a munkát, hogy ez
zel is csallakozzanak a vasúti 
munkások bérköveteléséhez. A 
sztrájkot három nap múlva le
törték és Sárkány Zoltánt fe
gyelmi úton azonnal elbocsá
tották Késóbb a harc mégis si
kerrei' ját"t. Rendezték a munká
sok fizetését és az akkori mű
helyfőnök, Ruttkai Mór, új
ból visszavette Sárkány Zol
tant. 1 917. abból a s7,empontból 
is nagvon fontos év, hogy a 
miskolci MA V-műhelyben ak. 
kor alakult meg a Bizalmi Tes
tület, amelynek 15 tagja kö
zött Sárkány Zoltán is ott 
volt. 

A Vasutas Tanácsban 

1919. március 21-én Magyar
országon győzött a p,·oletá rfor
radalom. Landler Jenő márci
us 26-án írta alá a Vasúti Di-

rektórium felállításáról szóló 
rendeletet. A rendelet szerint 
a miskolci műhelyben is há
romtagú Vasutas Tanács ala
kult, amelynek politikailag 
megbízható tagjai vollak : Pléh 
Sándor, Fekete Ferenc és Sár
kány Zoltán. Ok a Tanácsköz
társaság kikiáltása előtt is 
rendületlenül szervezték a 
párttagokat és a Népszavának 
előfizetőket gyűjtöttek. 

A Tanácsköztársaság buká
sa után. amikor 1919. végén és 
1920 elején még engedélyezték 
a Magyar Vasutas megjelené
sét, Sárkány Zoltán előfizető
ket gyűjtött, és tartotta a kap
csolatot a szervezet budapesti 
központjával. Ekkor már javá
ban folyt Miskolcon is a direk
tóriumi tagok üldözése. Ot is 
beidézték 1920. január 22-én 
az akkori csendőrlaktanyába, 
és ekkor maga Szim Lőrinc fő
hadnagy kobozta el a Magyar 
Vasutas előfizetésére gyűjtött 
80 koronát, amelyet „bűnjel
ként" adtak át az államügyész
ségnek, Sárkány Zoltánt ké
sőbb. a többi műhelyi munkás
sal együtt csak azzal a hivat
kozással engedték el, hogv a 

MAV úgy is felelősségre vonja 
őket. 

A fegyelmi vizsgálat elrende
léséről szóló értesítést 1921 
február 1 1 -én vette át, majd 
auo;usztus 22-én újRbb értesí
tést kapott arról. hogy a ., vád
iratot" megtekintheti Budapes

, ten. A vádiratban terhére rót
ták a párt- és a sajtószerve-
zést, az agitációs tevékenysé
get. Október 18-án kitűzték a 
tárgvalást, amely november 16-
án 9 órakor történt, a nyilvá
nosság kizárására!. 

KÉT ÜLÉS TÜKRÉBEN 

Eredményesen tevékenykedik 
a debreceni területi tanács 

Az. 1975. évi szakszervezeti 
választások egyik legjelentő
sebb szervezeti változása a 
központi vezetőség 1975. feb
ruár 13-1 határozatával to
vábbfejlesztett területi szer
vezeti keret szélesítése. kö
zépszinten a területi tanácsok 
létrehozása volt. 

Debrecenben a múlt évben 
megtartou területi bizalmi 
Tcüldöttértekezlet 49 tagú te
rületi tan.ácsot választott. A 
tanács léh·ehozásának célja a 
mozgalmi munka tartalmá
nak fejlesztése, a megnöve
kedett jog- és hatáskörök, a 
szakszervezeti demokrácia 
szélesítése, a differenciált 
réte�oolitikai tevékenység és 
a tömegkapcsolatok erá'Sítkse. 

Bátran elmondják 
véleményüket 

A tanács megalakulása ól.a 
két alkalommal ülésezett. A 
két tanácsülés tapasztalatairól 
messzemenő következtetksek.et 
levonni még korai lenne, de 
azt már az eddigiekből is 
megállapíthatjuk, hogy ,n tes
tületbe bevála.sztot t vasuta
sok, fiatalok és nők bátran 
és őszintén elmondják we
ményü!cet. 

Az első ülésen a múlt év 
vé"én a szak:;zervezeti vá
las';;tá�ok tapasztalatait, a vá
lasztásokon elhansizott javas
latok feldolgoz,ísával kapcso
latos feladatokat és a kolJ,,k
tív szerződés vé'(rehajtásán,ik 
beszámolóját vitatta meg ,, 
területi tanács. 

A februárban megtartott 
második ülésen oedig a vas
títigazgatósáS( 1975. évi gaz
clasági eredménveit .a MAV 

dással, sokoldalú és tervsze
rű intézkedésekkel, gépesítés
sel, szervezessel, az eszközök 
jobb kihasználásával, a vég
zett munkával azonos anyagi 
ösztönzéssel. a munkaidő jobb 
kihasználásával, a munkafe
gyelem javításával, a ves2 le
ségidő csökkentésével és nem 
utolsósorban a szocialista 
munkaversenyben rejlő lehe
tőségek jobb kihasználásával 
teljesíthetők. 

Reális tervek 

Vaál János mozdonyvezetö 
többek között a szocialista 
munkaverseny célkitűzéseit 
és az anyagi eszközök jobb 
összhangját, Nagy Imréné pá
pályafenntartás területén dol
gozók munkakörülménveinelt 
javítását. Silcula László a 
túlórák csökkentését, a szer
vezettség iavítását, AbeZ 
László az anyag- és alkat
részellátás eredményesebbé 
tételét szorgalmazta. 

A tanácsülés a vasútigazga
tóság vezetője által előterjesz
tett tervet reálisnak tartotta, 
mert az igazgatóság feladatai 
mellett a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek továb
bi javítását is célul tűzte ki. 
A területi tanács állást fog
lalt abban, hog11 a terreket 
csak becsületes. feguelmezett 
munkával lehet teljesíten i. 
Ebből a munkából a szak
szervezeti szerveknek is min
den szinten ki kell ,·enni ré
szüket. A szakszervezeti bi
zalmlaknak, műhelybizott..<sá
goknaJc, szakszervezeti bizott
ságo!mak termelést segítö 
mÍmkáiuk során. a termelé<si 
agitáció fokozásával töreked-

ni kell arra, hogy a vasút
igazgatóság szállítási felada
tainak megoldását hatéko
nvabb. felelósségteljesebb és 
öntevékenyebb munkával se
gítsék. 

Tenniakarásból 
n incs hiány 

A szaksz,ervezeti bizottsá
gok a helyi gazdasági veze
téssel minden szinten felmér
ték a lehetőségeket, majd 
meghatározták a következő 
időszak tennivalóit. A leg
fontosabb, hogy az MSZMP 
·xr., a Magyar Szakszerveze
tek XXIII., a Vasutasok 
Szakszervezete IX. kongresz
szusa határozataiból adódó 
feladatok a helyi konkrét 
tennivalókkal ötvöződve, a 
napi munka részévé váljanak 
és ezek képezzék a szakszer
vezet érdekvédelmi és nevelő 
munkájának főbb tennivalóit. 

A debreceni vasútigazgató
ság területén dolgozó több 
mint 15 ezer törzsgárdatag 
hozzáállása, íelel&sségérzete 
biztosíték arra, hogy a meg
növekedett feladatoknak. mint 
eddig, a jövőben is eleget 
tudjanak tenni. Ez a tanács
ülésen elhangzott felelősség
teljes hozzászólásokból. ten-
11íak,arásból is egyértelműen 
mMállapítható. 

Tapasztalatunk tehát az, 
hol!V a területi tanács java�
lataival. észrevételeivel, bí
ráló megie'!VZéseivel eredmé-
1we«en segíti a vasútiJ?�7,ga
f,)dg munldiilt. a területen 
folyó össz-szakszervezeti 
munk,it. 

VolO"íno,,szki János 
a területi bizottság titkára 

V. öté,·es tervcélkitűzéseiből ,-------------------------
az igazgatóságra háruló fel-
adatokat és a területi tamícs 
I. fé1,hi munkatervét vitat
ták meg. 

A tanácsillfSen az . öt-
éves terv feladataival kapcso
latban tizenhárman szólaltak 
fel, mondtak véleményt. A 
felszólaló tanácstagok mind
egyike felelősségteljesen fog
lalt állást és ki!ejezésre 
juttatta azt. hocy növekvő 
fehdatainkat c,;ak a munka
erővel történő jobb gaüdálko-

A tárgyaláson megszületett 
a fegyelmi bizottsági határo
zat. amely hangoztatta, hog_v 
Sárkány Zoltán .,a proletárdik
tatúra meggyőződéses híve" 
volt. Enyhítő körülményként 
mérlegelték négy gyermekét. 
Nyolcvan korona pénzbünte
tést kapott, valamint 630 koro
na viz5gálati költség megfize
tésére kötelezték. A blintett<s 
összegét három hónappal ké
sőbb, hivatalosan vonták le a 
fizetéséböl. 

Őrizzük emlékét 

Miskolc felszabadulása után, 
19,14. december 7-én már bete
gen jelentkezett szolgálatra. de 
az 1945. január 18-án megtar
tott orvosi felulvizsgálat meg
állapította. hogy a 65 éves rns
utas szervezetét a sok harc és 
nélkülözés annyira legyenuítet. 
te, hogy szédülés, fn!ladás és 
szivbántalmak miatt minden-
11emú vasúti szolgálatra képte
len. 1943. június 30-án vég
képp felmente•ték a szol�álat 
alól. de nyugdíja>.ása után is 
rendneresen bejárt az üzem
be. 1966-ban, 87 é t•es korában 
hunyt el. Pál István 

25 éves a Vietnami Dolgozók Pártja 
Kiá:lítás a Landler Jenő Járműjavító 

Művelódési Házban 

A Landler járműjavító mű· 
velődési házában március 3-án 
kiálhtás nyílt a Vietnami 
Dolgozók Pártja megalakulá
sának 25. éves jubileuma al
kalmából. 

A ki.állítás megnyitóján 
részt vett To Tuong, a Viet
nami Demokratikus Köztársa
ság nagykövetségének másod
titkára. Mezei István, az 
ü=n igazgatója megnyitó be
szédében hangsúlyozta, hogy a 
magyar dolgozók nagy figye
lemmel és aggodalommal kí-
sérték a hős vietnami nép 
emberfeletti küzdelmét az 
imperializmussal sz,emben és 
mindvégig biztosítotuik swli
daritásukról, segítőkészségük
rő! a harcoló népet. 

A franciák kiűzése után 
az amerikai i mpe1ializmus 
barbár beavatkozá,a követke
zett. A kegyetlen háborúban 
az amerikai légierő több mint 
13 millió tonna robbanóanya
got használt fel. bwetette 1:e
gyi és biológiai fegyvereit. 
Mérhetetlen pusztítást és 
szenvedést zúdított a vietna
mi népre, de harci ehzintsá
gát nem tudták megtömi. 
Végül kénytelenek voltak 
visszavonulni és 19i3. január 
27-én aláírni a párizsi egyez
ményt, amelynek értelmében 

kötelezettséget váll.a1tak, hogy 
tiszteletben tartják Vietnan1 
függetlenségét, szuverenitását 
és területi µ1tegritását. 

A megnyitó be:,,..éd után 
Sándor Géza, a művelődési 
ház igazgatója felkérte a meg
jelenteket a kiállítás megte
kintésére. Az üzem dolgozói 
nagy érdeklődéssel és figye
lemmel nézték végig a hábo
rú sújtotta ország újjáépíté
sét tanúsító tablókat. 

To Tuong meleg szavakkal 
mondott köszönetet a kiállí
tás megrendezéséért, a párt 
megalakulásának évfordulójá
ról történő megemlékezésért. 
Elmondotta, hogy Vietnam
ban az emberek rendkívül 
nagyra értékelik azt a segít
séget, amit Magyarországtól a 
háború alatt és a háború után 
kaptak A vieµiamJ és a ma
gyar barátság ma is élö való
ság. A hanoi gépgyár például 
a Csepeli gépgyárral tart fenn 
testvéri l,apcsolatot. A hanoi 
erómű újjaépítéséhez is na
gyon nagy se;zítséget kaptak 
M::i,gyarországtól. 

A baráti beszélgetés után a 
vietnami vendégek aláírták a 
kiállítás emlékkönyvét és a 
további munkához sok sikert 
kívántak. 

T. B. 

A vendégek a jármüjavitó vezetiíivel megtPkintik a kiállítást 
(Gyergyói János felvétele) 
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,,NEM FORMÁLIS KAPCSOLAT" 

Munkaplld n1e/lől llZ ifllzf atói tanlicsóa 
Kitüntetések a nemzetközi nőnapon 

Jól tölti he szerepét az üzemi, munkahelyi demokrácia · 

a szombathelyi jármííjavítóban 

Meglepetést ok02ó kérdé
sekkel fordultam a szombat
helyi járműjavító néhány 
munkásához és vezetőjéhez: 
meddig jut el náluk a mun
kás szava ? Meghallgatásra ta
lál-e? Milyen beleszólásuk 
van a dolgozóknak az ügyek
be, a vezetésbe, az ellenőr
zésbe? Hogyan teremtenek 
harmóniát az egyéni, a cso
port- és a társadalmi érde
kek között? 

A több mint 100 esztendős 
és mégis fiatal. a közelmúlt
ban korszerűsített üzemet, a 
Vas megyei munkásmozgalom 
bölcsőjének tekintik. Ezért 
küléinösen érdekes, miként ér
vényesül itt a felszabadulás 
31. esztendejében az üzemi 
demoMácia. 

Igazgatói tanács 

munkásképviselettel 
Már a beszélgetés elején 

kiderült, hogy a járműja
vítóban igen fontos szerepet 
szánnak a munkásrészvétel
nek a vezetésben, a dőtnté
sekben. Jó érzékkel 1:álasz
tották le a „vadhajtásokat", 
az esetleges demagógiát, és 
a „mindenki mindenbe bele
szólhat" nézetet. Kiderült, 
hogy építő vitatkozó szellem 
van a munkások és a vezető
ség között, vagy egyes csopor
toknak a másikkal a döntés 
stádiumában. A döntés után 
ugyanis a cen tralizmus ke
rül előtérbe: ekkor- már cse
lekedni kell! Itt már nincs 
vita! 

Nem ment ez persze máról 
holnapra. Következetesség 
kellett hozzá, hogy csak a leg
fontosabbat említsük. A 
dolgok értékelését, a követ
keztetések levonását szintén 
közösen végzik, hisz a műhe
lyekben dolgozó emberek 
munkatapasztalata mondja ki 
a végsőt arról, hogy a dön
tések úgy realizálódtak-e, 
ahogy elképzelték vagy he
lyesen vették-e számba a ja
vaslatokat. 

A:z. üzemlbe'Il tudják, hogy 
a szocialista demokrácia erő
sítésén belül most az üzemi, 
a munkahelyi demokrácia áll 
az elótérben. Megvalósították 

gályos a megmunkálóknái. 
1949 óta tartozik a kollektívá
hoz, a derékhad tagja. Párton
kívüli. A harmadik, kékove
rállos, Tóth Gábor alvázlak'i
tos a kocsiosztályon. Párton
kívüli. 

Nagy Ernővel a munkahe
lyén váltottam szót. 

- Nem formális kapcsolat 
ez a vezetók és a munkások 
között - mondja a külsőre is 
tekintélyes munkásember. -
Dolgozótársaim örültek, hogy 
rajtam keresztül, közvetlen 
szót lehet váltani a vezetők
kel. Munkaközben, termelési 
tanácskozáson minden gond, 
probléma felmerül. Ezeket 
persze rangsoroljuk, sürgőssé
gi sorrendet állítunk fel. Nem 

lehet mindenféle kis üggyel 
traktálni a vezetőket. Ennyi 
önkontrollunk már van. De 
ami igen foglalkoztatja az em
bereket, azt nem hallgatom 
el. Szerencsére meghallgatás
l"a talál a szavunk. Kérésünk
re intézkedés történt az éj
szakai pótlék felemelésére, a 
belső anyagszállítási utak le
rövidítésére. Szocialista bri
gádban dolgozunk, s már meg
beszéltük, hogy legközelebb 
erős bakancsot kérünk, mert 
a vasforgácson álló dolgozók 
vékony talpú cipője igen rö
vid idő alatt tönkremegy. Per
sze nemcsak kérünk, adunk is, 
ami tőlünk telik. Ránk mindig 
számíthat az üzem: sürgős 
munkákat, plusz feladatokat, 
társadalmi munkát készséggel 
vállalunk. 

Az Igazsághoz azért hozzá
tartozik, hogy kezdetben nem 
volt egyértelmű az igazgatói 
tanács fogadtatása. Többen 
aggályoskodtak, féltették a ve
zetők tekintélyét, mások a 
munkások hozzáértését, az 
üzem ügyeiben való átfogó 
jártasságukat kérdőjelezték 
meg. Az eltelt egy esztendő 
azonban eloszlatta a fenntar
tásokat. Számos, jó döntés, ja
vaslat, intézkedés született 
már. 1gy például javul• az 
érdekeltségi rendszer, meg
emelték az éjszakai pótlékot. 
Ennek eredményeként a drá
ga, nagy hatékonyságú célgé
peket több műszakban üze
meltetik; jobban kihasználják. 

Hálórendszerú javítás 
a XI. pártkongresszus azon A demokrácia érvényesítésé
útmuta tását, hogy az üzemi hez olyan belső információs 
demokrácia meglevő fórumai rendszert alakítottak ki, amely 
hatáskörének és befolyásának a dolgozók számára ponto

közülük Kiss János vésős az 
üzemi demokráciáról; 

- Tizenhét éve vagyok 
szakszervezeti bizalmi, itt a 

DieseL-osztáLy esztergarészle
gében. Juta,mazásnál, bérfej
Lesztésnél mindig megkérdez
nek. Soha egy percig sem 
gondoltam, hogy elég volt, át
adom másnak a bizalmi posz
tot. Jó érzés közvetíteni a dol
gozók és a vezetők között. 
ürülünk a kiharcolt hűtőszek
rénynek, a munkaruha kihor
dási idő csökkentésének, a 
nagycsaládosok, betegek segí
tésének, a megígért szódaviz
automatának. 

- Akad persze olyan dolog 
is, amit még ezután kell meg
oldani. !gy például a zavarta
lan anyage!látást. Tudjuk, 
hogy ez nemcsak üzemi prob
léma, de bosszantó, amikor 
fennakadás van a folyamatos 
munkában. Amikor aztán 
megjön a várt anyag, jön a 

különmunka, a túlórázás. Ná
lunk egyedi darab megmunká
lás folyik. A munkánkat gyár
tási folyamattá akarják át
alakítani. Reméljük, hogy ez 
hatékonyságban, gazdaságos
ságban és bérben előrelépést 
jelent. 

Vezető utánpótlás 

- munkásokból 
A vezető-utánpótlás legfőbb 

bázisa a mu.n.k.ásgárda. Máris 
több murukásoorból kikerült 
vezető dolgoiik különböző 
posztokon. Tavaly, a pártbi
zottság kezdeményezésére 
egyetemi elókészítőt tartottak 
érettségizett munkásfiatalok
nafo. A 1 1-ből 8-at felvettek 
különböző felsőoktatási intéz
ménybe. Nemcsak a felvételi 
előkészítőn, hanem most a ta
nulásban is segít nekik az 
üzem. A legjobb mű.szaki szak
emberek korrepetálják őket, 
hogy a vizsgákon is megállják 
a helyüket a napi fizikai mun
kájuk mellett. Természetesen 
az üzem számít rájuk. majd 
ha kezükben lesz a diplomá
juk is. Az idén újabb 9 fiatal 
számára tartanak előkészítőt. 

A szorgalmas, erős munkás
kezek az üzem sikereinek for
rásai. A járműjavító 1972-ben 
voros vándorzászlót kapott. 
1974-ben Kiváló üzem lett. 
1975-ben 103,5 százalékra tel
jesítették az éves tervet. A vá
rosban, a megyében tekintélye 
van e munkáskollektfrának. 

Szelei Teréz 

Dr. Ábrahám Kálmán államtitkár átadja a Közlekedés kiváló 
dolgozója kitüntetést Plehel Róza segédmunkásnak 

A nemzetközi n(5nap alkalmából 
- kiemelkedő szakmai és társa
dalmi tevékenységük elismerése
ként - a közlekedés- és posta
ügyi mi.n.i.szter 

KOZLEKEDl':S KIVALO 
DOLGOZOJA 

kitüntetésben részesilette : Glgor 
Károlyné betan. munkás, � 
Jj. U. ; dr. Kemenes Ivánné 
vez. fómunJcatárs, KP.M Vasúti- és 
Közúti Allcaima-.ságv!U;g. Int. ; 01-
veu Gáborné ügyint„ Debreceni 
Va&útig. ;  Plehel Róza segédmu.n• 
kás, Dombóvár :Ep. Fón. ; SOós 
Klára állomásiönök, Mende áll. 

KlVALO VASUTAS 
k!tüntetésbcm részesültek: Balogh 
Istvánné Ugyint., vasúti Főosz.t. ; 
Ficsor M.ártonné Ugyint., Hidép. 
Fön.; Halász Lászlóné forg. szolg. 
tevu. Putnok áll. ; Huszal Lászlóné 
szakács, Bp. Déli Müs,. Kocsl• 
szclg. Főn. ; Janzsó Józsefné csop. 
vez. kertész, Szombathely Pft. 
Főn. ; öz.v. Kovács Vencelni pö
rölyYez.ető, Szolnok JJ, U.;  Ma
darász Jánosné ruiyaggazd., S:,;e. 
ged áll. : Molnár Ferencné mun
ko.ügyt. csop. '\'"ez.., Bp. Terézváros 
Pft. Főn . ;  Moór Károlyné ügy-
1.nt., Budapesti Vasútig. ; Nagy Mi
hályné számadó, Bp. Közp. Orsz. 
Osztószertárfö.n. : Oláh Andrásné 
kocslta.karltó, Nyiregyháza áll.; 
Petkó Rózsa menet.Irányító, Pécs 
áll. ; Stummer Józsefné takaritó
nó. Cegléd ,m. :  Tullner Lajosné 
anya,:?;kiadó munkás. Ha.tvan. Szer
tárfőn. ;  Varga Klára forgalmi hl
\.·atalnok. Dunakeszi álll. 

�RDEMES VASUTAS 
ldtüntetést kaptak : Bérczl Pálné 
!igytntéz6 Budapesti Vasútig. ; Bi· 
Unsz.ky Ferencné könyvtáros, 
Landler Múvelődési Ház; Cziráki 
Erzsébet segédmunkás, Veszprém 
Pft. Főn. ; Chuclzik Jánosné segéd-
munkás, Bp. !::pités! Géptelep 
Főn . :  Décsei Lajosné mosónő. 
Debrecen Vont. Főn . ;  Gintner Já
nosné Jegykiadó sorompóór. Sá
toraljaúj!Íely P!t. Főn . ;  Gönczi 

Imréné könyvkötő, MA V Jegy
nyomda Főn. ; Kovács Józsefné 
múszerész, BBFF ; Molnár Józs<,l· 
né betanltott munkás. Bp. Keleti 
Müsz. I<ocst szolg. Fön. ; Nagy
baczoni Bélá.né ügyint., Vas. Fc'5-
06Zt. ;  Németh Józ.setné >rocla
kezelő, Székes!ehérvárl JJ. V. ; 
Novák Andrásné raktárkez., Mis
kolc Osztószertár Fön. ; Patkó Ist„ 
vánné segédmunkás, Szekszárd 
Pft. Főn. ; Pjeczka Mihályné ta
karítónő, MAV Házkez. Főn.; 
Sándor Ilona vonatvez., Ki6kun
féiegyház.a áll. 

l\IINISZTERI DICSERET 
kitüntetésben. ré;zesUltek : Ambrus 
Józ.sefJ1é segéd..-nunkás, Bp. Epü
letf.enntart. Főn. ; Bary Sándome 
munkaügyi v-ez. ; Bp. Nyuptl 
Műsz. Kocslszolg. F6n, : Benedek 
János.né tai<a.r!tónő, Bp. Epltésl 
Főnökség ; Bódogh Jánosné vonta
tási számadó, Dombóvár Vant. 
Főn. ; Bodrogi Károlyné Ugyint., 
Miskolc Vont. Főn. ;  Fogarasi 
Rozália statisztikus, Budapest 
MA V Kórház és Közp. Rend. Int. ; 
Ka.kuszl Istvánné betanitott mlm
kás, Szeged Epület- és Hldíenn
tartó Fön. ; Köstner Vilmosné 
számfejtő. Debrecen JJ. U. ; Ku
por Gyuláru\ ügyintéző, Szombat
helyi VasúUg. ; Molnár Péterné 
személyz. csap. vez., Dunakeszi Jj. 
ű. : Nagy Istvánné takarltónő Bp. 
Ferencváros áU. ; Nagy Jolán se-
gédmunkás-, Záhony Pft. Fón. : 
Paul Béláné Ugyint., BVKH; 
Pénzes Ei6dné pénztárfönök, Bp. 
Józsefváros áll. ; Somogyi Sán
dorné tak.aritónö, Debrecen áll 

Az egészségügy! miniszter 

AZ EGESZS�GUGY KIV.ALO 
DOLGOZOJA 

kitüntetést adományozta : Nagy 
Ferencné !lzernápoiónőn.ek., MAV 
Területi Egészségilgyi Közp. Bu
dapest; Takács Jen(5né üzem!lpo
lónönek, MA V Területi Egész
ségügyi Közp. Miskolc. 

A MAV vezérigazgatója 
VEZfil<IGAZGATÖI DICSERETBEN 
résresltette ; Adorján Lászlóné 

növelése mellett új módsze- sabb áttekintést nyújt a ter- .-----------------------------------------
rekkel és formákkal ösztö- melés egészéről és részleteiről. 
nözzék a dolg02ók közvetlen Tudják a dolgozók, hogy 1976-
részvételét a döntések meg- ban 4350 kocsi nagyjavítását 
hozatalában, a közös ügyek és 206 Diesel-m<ndony és mo
intézésében. A vasúti üzemek tor javítását kell elvégezniök, 
közül országosan elsők kö- mégpedig az MSZMP KB de
zött, vagy tán elsőnek, mun- cemberi határozatában foglal
kásképviselettel megerősített tak szerint, hatékonyabban. 
igaz11atói tanácsot hoztak lét- ta'rnrékosabban. Tai:aly ötmil• 

1"e. Ezzel a dolgozók Iegköz- lió forint értékű anyagot és 

vetlenebb részvételét terem- 280 OOO forint értékű energiát 

tették meg a vezetésben, a takarítottak meg. 

döntésekben. A jövőben sem lesz könnyű 

Rájuk mindig lehet 

számítani 
Az Jgazgató, a párt-, a szak

iszervezeti- és a KISZ-titkár, 
valamint a íómérnök és a fő
könyvelő mellett három fizi
kai dolgozó tevékenykedik a 
tanácsban. Az üzem háro.--n 
legfrekventáltabb üzemrészé
ből, a mozdony, a kocsi és a 

megmunkáló osztályból valók 
a tanács munfoástagjai. Olya
nok, akiknek tekintélye, vé
leménye van, hallgatnak rá
juk, tisztelik őket dolgozótár
saik. Arra is ügyeltek, hogy. 
a különböző munkáskorosztá
lyok, a párttagok és a párton
kívüliek képviselete is érvé
nyesüljön rajtuk keresztül. 
Igen fontos ez, hisz ők a ve
zetés elsőszá..mú emberei a 
munkaterületeken:  közvetle
nül hallják tőlük a vezetők a 
dolgozók vélemé.:iyét, hang
ját és a vezetők szava is „el
isőkézből" eljut a munkapa
dokhoz. 

Király Ferenc lakatos a Dle
sel-osztályon. 31 éve dolgo
zik az üzemben. Párttag, öt
ven éven felüli. A másik mun
kásember, Nagy Ernó eszter-

az itt dolgozóknak. A nagy fel
adatok vegrehajtásában min
dene!telőtt az 1075 tagot szám
láló, 94 szocialist.a brigádra 
sz.ámítanak. Kiterjesztik az ú; 
3avitási technológiát, az úgy
neuezett hálórenctszert, torab
bi üzemrészekre. Ezt a rend• 
szerezett, hatékonyabb tech
nológiát tavaly az M3l-€sek
nél alkalmazták, az idén pe
dig már az M32-eseknél és a 
fedett kocsiknál is. Csökken 
így az átfutási idő, szervezet
tebb a munka, nincs felesle
ges üresjárat, a munkások 
megkapják a munkához szük
séges anyagot és szerszámot. 

Az éves tervet termelési ta
nácskozásokon, műszaki kon
ferenciákon, szocialista brigád 
tanácskozásokon, az igazgató
tanácsban, a párt-, szakszer
vezeti- és KISZ-a'.-pszerveze
teknél egyaránt megbeszélték. 
A végrehajtás hogyanjára sok 
javaslat hangzott el. 

Erősödő munkásjelleg 
örvendetes, nogy az elmúlt 

időszak választásain a társa
dalmi szervezetekben is növe
kedett a munkások aránya. 
önmagáért beszélő szám: a 
449 szakszen•ezeti tisztségvise
lóból 401 munkás! !gy szólt 

1975-BEN : 

Felépült 90 000 lakás 
Módosították az építkezések pénzügyi és hitelfeltételeit 

Hazánk lakosságának a fele - Mire gyűjtenek az embe-
- tehát a csecsemőket is -rek? 
beleszámítva ; minden :máso- - Altalában gép-kocstra, la
dik ember - taikaréktbetét- kásra, nyaralóra, külföldi uta
könyvvel rendelkez.ik. Pon- zásra és sokféle tartós fo
tosan 5 millió 200 ezer betét- gyasztás! cillckre. Az összbe
könyv tulajdonosai összesen tétállomány 8,9 százaléka -
81 milliárd forintot tartanak több mint 7 milliárd forint 
az OTP-ben. Az egy könyvre - gépkocsibetétként van az 
jutó átlagos betét csaknem OTP-nél. Eddig 20 184 beté-
16 OOO forintot tesz ki. t,es nyeremény formájában 

A negyedik ötéves terv gaz- jutott személygépkocsihoz. Ta
dasági eredményei, az élet- valy egyébként 2778 gépkocsit 
színvonal emelkedésének jelei sorsol1ak kL Ifjúsági takarék
a Takarékpénztár munkájá- betétk.önyve 270 OOO fiatamak 
ban is megmutatkoznak. Már- (vagy szülőnek) van, s ezek
cius 3-án dr-. Fekete Lászl.ó ben 1 milliárd 400 millió fo
és Hoffmann József, az .OTP r1nt-0t tartanak nyilván. 1975 
vezérigazgató-helyettesei er- végén mintegy 30 OOO fiatal 
ró! tájékoztatták a sajtó kép- vehette volna fel a részükre 
viselőit, a Magyar Újságírók öt év alatt megtakaríto�t ősz
Országos Szövetsége székházá- szeget. 

baf971 és 1975 között a betét- - Hogyan alakult a lakos-

állomány évenként átlagosan 11ág hiteligénye? 

7.8 milliárd foril11ttal emelke- - A lakossági hitelek állo
dett (gy a növekedés összege, mánya az elmúlt öt évben 
öt év alatt 39.2 milliárd fo- 25,3 milliárd forintról 52.1 
rint volt. amely csa•lmem két- milliárd forintra emelkedett. 
szerese a I II. ötéves terv idő- Az állománynövekedés 90 
szakában végbement 21,7 mil- százalékát a lakásépítésre és 
liárd forintos növekedésnek. lakásvásárlásra nyújtott, hosz
Különooen kiemelkedett az el- szúlejáratú hitelek t,eszik ki. 
múl1. év, amikor a b�tétá!lo- Közép- és rövidlejáratú hitel-t 
mány 10 milliárd 500 millió 5 mil1ió 600 ezer tételben, s 
forinttal nőtt. A taka:-ékosko- mintegy 30 milliárd forint 
dók az év végével mintegy 2 összegben kaptak az OTP 
milliárd 800 millió forint ügyfelei. az utóbbi öt eszten
kamatjóváfrásban részesültek. dóben. Az ez idószaikiba,n 

nyújtott hosszúlejáratú hite
lek ooszege 35 mfiliárd fo
rin.tot tesz ki. örvendetes, 
hogy az 1975. évi 90 OOO la
kás felépítését tartalmazó cél
kitűzés teljesült. A felépült 
lakásoknak mintegy 87 száza
léka a Taka:rekpé<nztár köz
reműködésével létesült. 1976-
ban 82 OOO lakás megvalósita
sa a cél, ehhez az OTP 10 
milliárd 800 miHió forint hl
telt bi?Jtooít. Lakásfelújítási 
kölcsönök céljára 700 millió 
forintot Irányzott elő. 

1976. január- 1-től a lakás-
épitéssel kapcsolatban új 
pénzilgyí és hitelfeltételek 
léptek hatályba. Az OTP em-
1.í.tett hitelkeretei biztosítják, 
hogy a lakosság minden jogoo 
hiteligénye kielégíthető le
gyen. A keretet tovább bőví
ti az a mindinkább növekvő 
köksöntámogatás, amelyet a 
murukáltatók nyújtanak dolgo
zóik számára. Az új feltéte
lelcről, a tovább bővített ked
vezményekről, - a kölcs<in 
felső határának növekedésé
ről, a kamat csökkenésének 
eseteiről, a törlesztési idótaT
tam meghosszabbításáról, a 
munkások részére biztosított 
előnyök kiterjesztéséről 
készségesen nyújtanak felvi
lágosítást az Országoo Taka
rékpénztár fiókjai 

e.sztergályos, Szombathely JJ. U. l 
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dorné tá\�közlö mun.Jc.ás, Pécic 
BBFF ; Baram Józsefné sza.�c�n< 
MA V Napközi Otthon és. Bolc...,&lt: 
Bp., Benczúr u. Baranyai. �ndrás· 
né ki..<egitő, Bp. MA V Tüdogyógy. 
int. és Tildögo.lldozó ; Bán �dor
né árupénz:tátüs, Ker.skemet-alsG 
áll. ; Benkó Ida laboráns, MAY 
Adatfeldolg. Főn. : Berki Jánosné 
takarítónő, Szeged Vont. Főn. ; özv. 
csendes Józsefné kocs.ltakarítónő. 
Miskolc-Tiszai áll. ; csomor And-
rásné Ugyint., Jászk.1.sér M.A V 
Epltőgépjav. U. : Dobo� Ter.;, 
kertész. Györ Pft. Főn. ; Donko 
Mátyásné anyagkladó, Kiskunha
las szertárfón. ; Farkas U,,'2lóné 
segédmunkás, Hatvan-Füzes
abony Pft. Fön. ; Gajda Györgyrn 
távközlő mun,1<:ás, Szeg,ed BBFF 
Goy Gyuláné ügyint., Bp. S1..ám
vlt. Főn . ;  Ród! Józsel'llé mí!sze
rész, Debrecen BBFF ; Korpai Já· 
nosné ügyi.nt., Pécs Vasútig. : 
Kluber Ilona anyagszimadó, Jobb
parti BBFF ; Körözsl Józsefné rak-
tári m�kás, Debrecen Sz.ertár-
főn. ; Magó Antalné beta.nltott 
munkás, MÁV Fatelító 0-. To
kod; Malzl Erl.kné ügyint., Buda• 
pesti Vasútig.;  Müller �va szám
adó, Pécs Szertárf6n. ; Nagy Jó
zsefné ügy!nt.. Bp. Keleti Vili. 
Fen.nt. Fón . ;  Orbán Ro7..ália pá
lyamunkás, Dunaújváros Pít. 
Főn. ; Panyi Mihályné ta.k.a.rltó.nő. 
Széchenyi-hegyi úttörővasút 
Uremfőn. ; Pénzes Istvánné rak• 
t.1rkezelö. zaJaegers.,eg Srertár· 
főn., Pusztai Jánosné Uzemápo'ó. 
Kaposvár üzemorvosi Rendelő : 
Reizer Arpádné személypénzt�-
ros, Bp. MA V Közön...:igszo!g. 
Iroda : Srmkó Lászlóné fürdőlceze-
ló. Sárospa,tak Vzemfőn. Vo.nt. 
részleg ; Szabó Anna rend. forg. 
szoJg. tevő, Püspök:molnárl áll. ; 
Szabó Pálné konyhaleé.ny, Zá-
hony áll . ;  Szaká!l Béláné üg�1nt., 
Debrecend Vasútig. : Szöllősi Lász„ 
lóné mosónö, Miskolc JJ. V. ; Ta
kács Istváruné tak'aritónc5, S7.0m
bathely BBFF : Vargyasi Andorné 
t�Ve'-éoírókez., Miskolc-Tiszai pu.. 
BBFF. 

Csak vasutas 

akart lenni 

t.-,;�•;,•,·.;. 

Tíz évvel ezelőtt, 1966-
ban lépett a vasút szolgála
tába. Kovács Istvánnét, az 
érettségizett fiatalasszonyt 
akkor váltótisztítónak vet
ték fel, de ő ezt sem bánta, 
mert minden áron vasutas 
szeretett volna lenni. 

Közel egy évig dolgozott 
ebben a munkakörben, mi
közben tovább tanult. Táv
irdavizsgát tett, majd 1967-
ben segédtiszti tanfolyam
ra került, melynek elvé�zé
se után, Miskolc rendező
pályaudvarra osztották be 
naplózónak. 

Munkáját mindig lelkiis
meretesen, becsülettel vé
gezte. Többször elnyerte a 
Szakma ifjú mestere címet, 
majd•  1971-ben Kiváló dol
gozó-jelvénnyel tüntették 
ki. 

Kovács Istvánné az állo
más rendszeres véradói kö
zé tartozik, évente ad vért 
az arra rászorulóknak. 
1970-ben a pártba való fel
vétele után elvégezte a 
marxista-leninista közép
iskolát. 

1973 fordulópont vo1t &l 
életében. A családot, férjét 
és tízéves István nevű kis
fiát iker kislányokkal aján
dékozta meg. Zsuzsa és Ju
dit születésnapját, az 
aranyjelvénnyel kitüntetett 
Gagarin szocialista brigád, 
melynek ő Is tagja, minden 
évben megünnepli. 

A gyermekgondozási se
gélyen levő fiatalasszony 
otthon sem tétlenkedik. Je
lentkezett a Tisztképző tan
folyamra és most a forgal
mi tagozaton tanul levele
ző úton. 

Kovácsné boldog és meg
elégedett asszony, de talán 
akkor volt a legboldogabb, 
amikor családjával Miskolc 
legszebb lakónegyedében 
új lakásukba költözhettek'. 
melyet a vasút biztosított 
számukra. 

Kisvárdai János 
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Kocsitisztítók a 
Hat ifjú szakm unkás 

Nyugatiban 
Óramlí-pontoss6ggal dolgozik a November 7. brigád 

Az alapftélk közül a „legto
vább szolgáló" is nyugalomba 
készül. A fényképen, amelyet 
nem kis büszkeséggel mutat -
Honthy Hannával fényképez
ték le őt és a brigád más tag
jait - még koromfekete a 
haja meg a bajusza. Am az 
akkori, operett színházi vaku
villanás óta eltelt vagy tíz 
esztendő:  fehér a haj is, a ba
jusz is . . . Pátkai Béla elmúlt 
61 éves. Dolgozna még tovább, 
nagy-nagy kedve lenne a 
munkához -, de ha ő nem 
akarja is észrevenni, nemrég a 
sz[ve figyelmeztetett az idő 
múlására. 

szeresen valamennyien részt 
veszünk, a párttagok pártis
kolára járnak, s aki többre 
vágyott, ma a vasút más te
rületén dolgozik. 1'öbben kö
zülünk a vontatáshoz kerül
tek, büszkék vagyunk azok
ra, akik ott lettek szocialista 
brigádvezetők; kikerült tő
lünk fékes, kocsivizsgáló, van 
aki műhelyben dolgozik. De 
akik ma is a Nyugati pálya
udvaron, vagy Rákosrendezőn 
dolgoznak - nem távolodtak 
el a brigádtóL Szabadnapjain
kon gyakorta felkeressük 
őket . . . A forda ugyanis lehe
tővé teszi, nem rossz a beosz
tásunk: 13 óra munka, majd 
48 óra pihenés, aztán 12 óra 
munka és 24 óra pihenőidő • • •  

tak olyan italozók, mint ami
lyer.eket a darab bemutat • . .  
de a szocialtsta brigáddá ko
vácsolódás nehéz folyamatát 
mi is átéltük. 

érettségi nélkül egyetemre készül 
a dunakeszi járműjavítóban 

- Nem huszoneg•1 éves már, 
Pátkai bácsi/ - mon:füik, há
romheti kezelés u:án a bala
tonfüredi szanatórium orvo
sai. S ő kénytelen-kelletlen 

hallgat a szavukra . . .  de má
jusig még dolgozik. Addig fel-
tétlenül. 

Törzsvendégek 
az Operettszính6zban 

Az időbeosztásnaik köszön
hető, hogy - jóllehet, zöm
mel vidékről járnak be - a 
kulturálódás nem formális 
vállalásuk. A Fővárosi Ope
rettszínházban már törzsven
dégként köszöntik őket a 
jegyszedők (így kerültek be a 
.,Csárdáskirálynő" egyiJk jubi
lewni előadásán - alkalmi 
gratul&lókként Honthy 
Hanna öltözőjébe), de nem 
csupán a könnyű múzsa hí
vei. A brigádnapló operaláto
gatás emlékét is őrzi :  igaz -
hel ·esen - nem a legnehe
zebb zeneművet hallgatták 
meg. Mozart muzsikájának 
tapsoltak, majd több balett
előadást gyönyörködtek végig. 

Pátkai Béla szemét hirtelen 
könny futja el : 

- Számomra az volt a leg
döbbenetesebb, amikor az 
egykori brigádvezető vissza
megy régi munkahelyére . . .  és 

az újak már nem ismerik meg. 
Lehet, hogy egy�két év múlva 
én is így járok ?  

A közös emlékek 
összefűzik őket 

önnön kérdésére maga vá
laszol :  nem, az nem képzelhe
tő el. Az a szellem, amelyet 
másfél évtized alatt kialakí
tott, aligha illan el. Akik öt
hét-tíz éve itt dolgoznak, vi
gyáznak majd arra, hogy a 
„November 7." bTigádnak 
a MAV kétszeres Kiváló bri
gádjának - továbbra is rang
ja legyen a Nyugati pályaud
varon. Az emlékek összefű
zik őket - együtt takarították 
el a Várban az újjáépítéskor 
visszamaradt törmelékeket, 
parkosították a gellérthegyi 
jubileumi parkot, egyengették 
a talajt Lágymányoson -, s 
dolgoztak-dolgoznak óramű 
pontossággal. 

Gesndur Pál taJnműhelyvez,e
tó mondta:  könnyu most ta
nulni, ennyi kedvezménnyel. 
Elmúlt fiatal éveiből ellen
példát hozott, s aztán még 
hozzátette : bizony, a leh.etö
ségekkel élni kell. &; a mi 

fiataljaink tudnak is élni ve
le. 

A dunakeszi járműjavító
ban hat fiatal szakmunkás 
készül komoly elhatározással, 
felelősséggel egyetemi, főisko
lai felvételre. Az előkész[tő 
tanfolyam ideje alatt szor
galmukat azért is fokozni kell, 
mert érettségi nélkül indul
nak felsőfokú képzettség meg
szerzésére. Hárman közülük 
nős emberek. kettőnek család
ja is van, igaz, egyikük alig 
egy hónap óta élvezi csak az 
apaság örömeit. 

Segít az üzem 

Mácsai Pál, Molnár Ferenc, 
Erdei Jenő és Podhorszki 
Pál a lakatos szakmában dol
gozik, Tóth lldikó műszerész, 
Döbör János pedig villany
szerelő szakképzettséggel ren
delkezik. 

Az elhangzott segítő szán
dékú megnyilvánúlá:sok nem 
maradtak hatá:stalanok. Bősz 
József, a dunakeszi - járműja• 
vító szb-titkárának elmondá
sa szerint, saját SZET-es fia
taljaik számára sok mindent 
tudtak hasznosítani. Első in
tézkedésüket is a szolnoki ta
pasztalatok alapján tették 
meg. A különböző munkate
rületen, szabadban dolgozó 
hat fiatalt egy műhelybe von
ták össze, s az már ebből kö
vetkezik. hogy a közös mun
ka mellett állandósult a kö
zös beszédtéma is. 

Nem egyoldalúan 

Dicséretére váljék az üzem 
gazdasági és mozgalmi veze
tóinek, hogy néhány intézke
déssel túl is léptek más üze
mek eddigi módszerein. Nem
csak a konzulensek gondos ki-

tertanács 2026/1913. és 1065/ 
1974. számú határozatainak 
végrehajtásához. 

Az üzem patronáló munká
ja nem egyoldalú. Fontos fel
adatnak tekintik a Budapesti 
Műszaki Egyetem szakmun
kás-előkészítő tanfolyam taná
raival való jó kapcsolattartást 
is. A személyzeti-oktatási ooz
tály állandó figyelemmel kí
séri a fiatalolc eredményeit. 
Antal János személyzeti elő
adó és ifjúsági felelős rend
szeresen tájékozódik a hat 
szakmunkás egyetemi ,.szerep
léseiről", jegyzi a dolgozatfrá
sok alapján elért pontszámo
kat, s ezekból megfelelően 
látnia :  kinél, hol kell fokozni 
a segítségadást. 

Tanulni kell 

A dunakeszi jármíljavitó
ban a közös és egyéni érdek 

Aki a férje helyére állt 
Az alapítólc közül ketten ta

valy búcsúztak el : Balogh Já
nos és Tóth Mihály neve 
1975-ben szerepelt utoljára a 
brigádnaplóban. S tízévi ott
dolgozás után a nyugdíjas éle
tet választotta Herczeg János 
meg Vass Ferenc is. Kik ma
radta'k? A hatvanas évek de
rekán, s a vége felé érkezet
tek: Csontos Józsefné, Szege
di Miklósné, Szabó Jánosné, 
Kiss 1. Sándorné, Ványai Sán
dorné, és két férfi - Becz 
József meg Micsutka FeTenc. 
A legújabbak pedig:  a férje 
helyére állt Vass Ferencné 
(oly gyakran volt együtt ve
lük - kiránduláson, múzeum
ban, színházban -, hogy bú
csút mondott a Rámán Kató 
brigádnak) és Beleznai Erzsé
bet (a Gagarin brigádtól vált 
meg a kedvükért). 

Még ma Is beszédtéma a 
Thália Színházban nemrég 
látott „színpadi soociográfia" 
- a „Történelem alulnézet
ben". 

- Nekünk szerencsénk volt: 
a mi brigádunkban nem vol-

Egy-egy éjszaka 23 szerel
vény kocsiját takarítják ki. 
Van egy feltételezésük, ami
ben hisznek : a tisztaság előbb
utóbb tisztaságra nevel. Hol
napután talán már kevesebben 
szennyezik be a frissen takarí
tott kocsikat - nem fára-dnak 
majd el olyannyira a kocsi
tisztítók, mire a nyugdíjkor
határ elérkezik. Feltételezés 
- reménv. Ma még sokat dol
goznak. És kiválóan ! 

Földes Tamás 

Múlt év augusztusában a 
Vasutasok Szakszervezete kul
túrnevelési és sportosztálya a 
központban ankétot rendezett. 
Az ankéton meghívottként 
többek között részt vettek 
azok a budapesti és szolnoki 
fiatalok is, akik már sikere
sen túljutottak az elókészító 
tanfolyam vizsgáin, s a mű
szaki egyetem, illetve főisko
la hallgatóinak mondhatják 
magukat. Elkísérték őket az 
üzemek szakszervezeti bizott
ságainak titkárai is, hogy 
egvüttesen adják át tapaszta
lataikat az ugyancsak jelen
levő, 1975/76-os elókészftón in
duló szakmqnkás fiataloknak. 

A hat, egyetemre készülő szakmunkás balról jobbra: Mácsai 
Pál, Döbör János, Podhorszki Pál, Molnár Ferenc, Tóth Ildikó 

és Erdei Jenő 

Ők alkotják ma a Nyugati r--------------------------------------1 
pályaudvar szocialista címmel jelölé!;ét végezték el, hanem 
tizenötször megszakítás gyorsan cselekedtek akkor is, 
r-élkül ! - kitüntetett Novem- BAJA ALLOMÁSON amikor az üzemi konzultáció 
ber 7. kocsitiszlító brigádját. egy-egy formájának megvál-
Budapest e nagy pályaudva- · k 

„ 

toztatását kérték a fiatalok. 
rának első szocialista kollektí- A ma"e''-*efie1r1'*me'ny sam ,.,me"e' e1r 

„ Ezen túlmenően az érdekel-
_váját. -,'II� 'I( 11 'lj, �. IJ 111,; ,, 'II� � tek tanulásra !ordított, érté-

Kocsltlsztltók. A kívülálló kes órákat nyernek a munka-
talán azt hiheti : könnvu szak- idó-kedvezménnyel is, amely 
ma, utóvégre takarítani min- Az utóbbi hat évben soroza- résztartózkodási Idejének Hogy miről beszéltek leg- a hét minden napjára vonat-
denkt tud. De milyenek a tosan elnyerte a „Kiváló fő- csökkentésére előírt követel- utóbbi tanácskozásukon a kozik. s hogy a fiatalok pénz-
pályaudvarra zsúfoltan érkező nökség" kitüntető címet Baja ményeket egyaránt túlteljesí- bajai vasutasok? Czettnik gazdálkodásában ne okozza-
vasúti kocsik? !  Tisztaságuk- állomás. Mint azt Jávor Imre tettük, problémáink is voltak Ferenc vonatvezető a vonat- nak problémát a tanulással 
lkal aligha kér-kedhettink - fótanácsos, Baja állomásfőnö- - jegyezte meg az állomás- kísérők panaszát tolmácsolta, ö.sszefüggő többletköltségek 
nem kíméli óket a tisztelt ke elmondotta, 1975-ben is jól főnök. - Erre utal, hogy a az.okét, akik gyakran éjszakáz- sem, havonta rendszeresen 
utazóközönség. Felsorolni is dolgoztak, valamennyi célkitú- múlt évben 2,7 millió forint nak Budapest Déli pályaudva- háromszáz forint tanulmányi 
képtelenség, mi minden hever zésüket teljesítették. kocsiálláspénzzel keltett meg- ron. A laktanyában nem lehet segélyt kapnak az üzemtől. 
a padlón, mit rejtenek a sze- - Kilenc szocialista brigád terhelnii.nk szállíttató válla- pihenni, mert a teremben sok A felsorolt intézkedések 
méttartók és a hamutartók dolgozik állomásunkon, 136 latainkat. Nehezen tudunk az ágy, egész éjszaka jönnek- csak azért lehetnek hatáso
Kézzel nem iR ajánlott beléiük taggal - mondotta az állo- előbbre jutni az éjszakai ra- mennek az emberek. A fűtés- sak, mert vezetői. munkatár
nyúlnl -, volt olyan óvatlan má;�őnök. Kezdeménye- kodásokat illetően, pedig Ba- se! és a vízellátással is sok si - egyszóval emberi jó 
brigádtag, akinek kettétört sö- zően, nagyon aktívan dolgozvt.L ja-Külsőn már nagyon korsze- baj van, de leginkább az za- szándékkal párosulnak. A du
rösüveg vágta meg a kezét. A segítették elő, hogy terveinket rű, úgynevezett „stadionvilágí- varja a pihenóket, hogy a lak- nakeszi járműjavítóban nem 
takarítást mel!könnyíteni hi- túlteljesítsük. tással" is rendelkezünk. tanya mellett egész éjszaka a hat fiatal magánügye az 
vatott porszívók nem váltak A szocialista brigádok szor- üzemel a Diesel-töltőállomás. előkészítő hnfolvam sikeres 
be - csak a por szívására a!- galmas, öntevékeny és fegyel- Posta István váltókezelő azt hefeje1ése. üzemi iigv lett be-
kalmasak: a kukoricacsutkát, Jó a kapcsolat mezett munkája eredményez- tette szóvá, hogy a szolgálati lőle. közös felelősséa mind-
az összegyürt tíjsánlapot, a pa- a sz6/líttotókkal te, hogy a személyvonati me- helyével szomszédos MÉH- azok sznmára. akik senítséqet 
rafadug6t. a kóláskunakoi netrendszerúsé!lben 99,39 szá- telepen egy túlságosan erős adhatnak és adnak a Minisz-
nem nyelik el. Maradt hát a _ A tervezett 381,5 ezer zalékot, a tehervonatok me- higanvgózlámpát kapcsoltak 
hagyomán�•os módszer: a pad• tonnával szemben 396,8 ezer netrendszerű indításában 96,26 be. Ez elvakítja, zavarja a 
lót felsöprik-felmoss;\k, az 

tonna árut Indítottunk útnak százalékot, a célkitűzésnél szolgálat ellátásában. Alle� 
illéseket, ablakokat letör!Lk- jobb eredményeket értek el. A Antal vonatvezető az állo• 
lemossi\k. Gázálarcot viszont állomásunkról vette át a kocsik terhelési határának mási gyalogosfelüljáró átadá- Kiváló szinten 

jól megfér egymással. A fia
talok hálásan fogadják a se
gítséget és tudják: most már 
nekik kell bizonyítani. Csa
ládi életük rendezett, munká
juk nem kifogásolható, sza
bad idejüket okosan, haszno
san töltik el Jó beosztással, 
me,:felelő szorgalommal tanul
nak, így aztán eddig elért 
pontszámaik is kedvezőek. 

Persze, az előkészítő tan
folyamon még csak féHdőnél 
tartunk. Lassan - vagy ki 
tudja, gyorsan? - múlnak a 
napok egymásután és halmo
zódnak az eddig ismereUen 
tananyagok. 

Nem könnyű megbirkózni a 
feladatokkal. Tapasztalják ezt 
mind a hatan. kedvüket még
sem veszítik el. Nem is ve
szíthetik. Van önbizalmuk, 
akaratereiük és látiák: nem 
maradtak magukra. Seg!tt 
őket egy közösség, amely bí
zik elhatározásuk valóra vál
tásában. 

Pálinkás Katalin 

nem vis,-lnek . . .  a por pedig szót Tölgyesi István kereske- kihasználásában az előírt 98 sát sürgette, amelyet már igen 
száll, köhögésr" késztet, in- del.mi állomásfőnök-helyettes. százalék helyett 100,31 száza- réeóta tartanak lezárva. A 
gerl! a tüdőt, zakatolásra - Nehéz feladat volt ez, hi- lékot teljesítettek. Nagy gon- felüljáró hiányában sokan át
készteti a szívet . . • szen állomásunk három díj- dot fordítottak a melléktelje- járnak a vágányok között, s ez szabási ponton dolgozik : Ba- sítmények, mint mellékes balesetveszélyes. 

Nagy gond az utánpótlás 
;án, Baja-Duna-pa-rton és Ba- többletbevételek növelésére is. 
ja-Külsőn. A legtöbb belföldi A szállító felek részére el
árut a Duna-partról, a leg- végzett mérlegelésekből 325 
több exportkocsit Bajáról ad- ezer forinttal, darabszámHlás
ták fel a helyi vállalatok. ból 415 ezer forinttal. a felek 

Csökkent 

Kiemelkedően dolgoznak 

a félegyházi vasutasok 
- Valaha ez férfi szakma 

volt a nehéz munkák közé 
szá�ított, ;obban meqfizették, 
mint a páluamunkásokat 
mondja Pátkai Béla. - Ma 
fordított a hel11zet . . •  Nem is 
csoda, hogy alig van utánpót
lás. A mi b-rig�dunkban sincs 
ne1111ven évesnél fiatalabb. A 
múltkor jelent.kezPtt egu asz• 
szonv: guárban dolnozik 11  

forintos órabérfrt. Itt 9,50-et 
kínáltak . . .  nem állt közénk. 

Az első brigádnapló - 1960-
ban került lapjaira az első 
bejegyzés - még vékonyka 
füzet. Ereklyeként őrzik, de a 
több! sem kallódott el. Am az 
újabbak mind tartalmasabbak, 
tetszetősebbek, változatosab
bak. Munkáról - közte tár�a
dalmi munkáról csakugv 
szó esik bennük, mint műve
lődésről szórakozásról, egymás 
segítéséről. 

- Sokan ·tt kaptak kedvet 
la tanuláshoz. A 57.al<szerve.:;t 
�litikal tanfolyamain rend-

az Uzemi balesetek sz6mo 
- Hogyan alakultak az ál- részére biztosftott daruhasz- A legtöbb panasz az új 

lomás kapcsolatai a vállala- nálatból 676 ezer forinttal nö- egyenruhára volt. Rövid-
tokkal? - vetettük közbe. veltélc a vasút bevételeit. ujjúra éS szilkre szabták a 

- A lehető legjobban, hí- zubbonyokat, bár a méreteket 
szen rendszeresen lát�natjuk 'I A dolgozók változatlanul megadták. fgy 
vállalatokat feleltP Töl- sokan arra kényszerülnek. 
gyesi István. - Különösen ;ó hallatják szavukat hogy visszavigyék új egyen-
kapcsolatot alakítottunk ki a ruhájukat a szertárba. 
MAHAJOSZ-szal, amely na- Baja állomáson a dolgozók A fegyelmezett, jól szerve-
ponta 35-40 kocsi folyamka- szívesen mondanak véleményt zett munka eredményeként 
vtcsot adott fel és az idén is a termelési tanácskozásokon, s 1975-ben tovább javult az ál
megszervezte már a folyama- a vezetés hasznosítja munJcá- lomás baleseti helyzete. Köz
tos ,-akodást. Az őszi kam- jában az általuk felszínre ho- lekedő vonattal nem ford··?t 
pány idején rövid idő alatt 40 zott tapasztalatokat. elő bak�et. -'e vonntveszél11ez
ezer tonna cukorrépát száll!- - Az elmúlt napokban Is, tetés sem történt. Az előző évi 
tottunk el Baja-Külsó körzeti amikor az első negyedévi hétről ötre csökkent a tárgyi, 
pályaudvarról a Szolnoki Cu- termelési tanácskozást tartot- a tolatás körzben bekövelfice
korgyárba. A korszerű répara- tuk, tizenkét dolgozónk zett balesPtek száma. Ugyan-
kotló egyébként most épül. A mondta el észrevételeit csak hatról ötre csökkent az 
Gabonafelvásárló Vállalattal, szólt ismét Jávor Imre. üzemi bale�etelc száma Is, a 
a Gemenci Allami Erdó- és Nem személyi problémákkal kiesett munkanapoké pedig 
Vadgazdasággal, a Hűtőiparral jöttek, hanem a kollektív ·t 234 napról 207 napra. A2 ered-
ug:vancsak eredményes a'l! érintő jelenségeket tették szó- ményes balesetmP�elózó mun-
egvüttműködés. vá. Amit lehet, helyben elinté- káért két munkavéclelmi llr 

Bár a kocsltartózkodásra, a zűnk. vagy tot•�hhlt;uk a pa- részesült pénzjutalomban. 
helyi le- és feladási kocsik naszt illetékes helyre. L. J. 

Kiskunfélegyháza állomás 
dolgozói az elmúlt öt eszten
dőben immár negyedszer tel
jesítették túl a Kiváló főnök
ség cím elnyeréséhez megsza
bott, évről évre magasabb kö
vetelményeket támasztó felté
teleket. 

Az állomás kocsiforgalma 
1975-ben húsz százalékkal 
nött, az egy kocsira jutó át
lagos tartózkodási idő mégis 

0,85 százalékkal csökkent, 
1974-hez képest. <A célkitűzés
hez viszonyítva ez több mint 
2 és fél százalékos csökkentés
nek felel meg.) A 15 798 meg
takarított kocsi/órán túlme
nően az állomás dolgozói 
anyag- és energiafelhasználás
ban 120 ezer forint megtaka
rítást értek el Lényegesen 
előreléptek a társadalmi mun
kák végzésében, a tanulásban. 
művelődésben. Kiemelkedő ér
demek fűződnek mindezzel 
kapcsolatban az állomás 15 

szocialista brigádjában tevé
kenykedő 164 brigádtag ne
véhez. Kongresszusi verseny
vállalásaik teljesítése az újító
mozgalom eredményeihez, a 
városi óvodák patronálásához 
és anyagi támogatásához is 
hozzájárult. 

Az V. ötéves terv helyi fel
adatainak megalap07..ását kí
vánja elósegíteni az a felhívás, 
amelyet az állomás Felszaba
dulás szocialista brigádja in
tézett a többi brigádhoz. Ja
vasolja, hogy a most kezdődő 
egyéves munkaversenyben a 
felsorolt szempontok alapján 
tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt a gazdasági és politi
kai munka további javításáért. 
A felhíváshoz nemcsak Fél• 
egyháza. hanem . Szeged, Bé
késcsaba és Kiskunhalas ál
lomás szocialista brigádjai is 
csatlakoznak. 

Gál Jenő, 
üzemgazdász 
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Télen a bontóban 
Kiszuperált teherva�n,ok 

állnak a síneken. Szépen, 
isorban egymás mögött. Szá
mukra ez az utolsó állomás . . . 

A vagonok. a mozdonyok, 
amelyek, ki tudja, hány éven 
keresztül szállították a me
gyék és országok határnin 
túlra terhüket - sol"Sukra 
várnak: a lángvágók, a sze
kercék, a kalapácsok támadá
aára. 

Fag) ban, hóban, 

kánikulában 

A sátoraljaújhelyi bontóban 
talán több bosszúságot oko
zott a kemény februári tél, 
mint azt várták. Szinte egyik 
percről a másikra lepte be a 
bontásra váró vagonokat a hó. 

- Mit tehettünk? - kér
dezi egyikük. - A munkát 
nem lehet otthagyni se fagy
ban, se kánikulában. A pén-
2m itt meg kell dolgozni . . .  

- Negyvenhárman vagyunk 
- mondja Béres András mű-
vezető. - Lángvágók, bon
tók, Lakatosok, vasrakók. 

Nehézségi fokot a felsorolt 
beosztások 1,özött nem érde
mes keresni. Valamennyien 
bizonygatják: megvan itt min
den területnek a nehézsége. 
S ami mindenkit egyformán 
próbára tesz, az időJárás. 

Jesdrepszkl József lángvágóval darabolja egy kocsi alvázát 

(Laczó József felvétele) 

- 'Ilyenkor télen rendsze
resen kapunk védőitalt és a 
ruházatra sem lehet pana-SZ 
- mondja Molnár .János vas
rakó. - Csak az a baj, hogy 
amíg a teát elhozzák idáig 
már nem forró. De azért lan
gyosan is jól esik. 

Az ólomgőz nem tréfál 

Bontók . . .  Tóth. Endre 
iszertárfőnök szerint a bon
tás művelete veszi legjobban 
i�énybe az embereket. Nem 
kis nehézséget jelent a ko
csik külső burkolatát szét-
57.edni. Persze, a lángvágók 
sem panaszkodhatnak. 

- Ha így vesszük. akkor 
nem . . . - hagyja helyben a 
főnök megállapítását Jeszt
repszki József. 

- Hat éve vagyok 
bontóban. Huszonegy 
jöttem ide. hát volt 

itt a 
évesen 

időm 

megismerni a munkát és az 
embereket. Hogy szeretem-e? 
Hazudnék, ha igent monda
nék. Az igazság az, hogy nem 
vagyok vándormadár-típus; 
az ember, ha már elment va
lahova dolgozni és tudja, 
hogy számítanak is a munká
jára, hát becsülje meg ma
gát. 

- Mi a legrosszabb Itt? 
- A személy- és postako-

csik vágása. Az ólomgőz nem 
tréfál: tönkreteszi az embert, 
ha nem vig11áz magára. Van 
ugyan gázálarc, de nyáron 
kényelmetlen ez a viselet. 
Mégis muszáj hordani, ha 
nem akarunk mérgez ·st kap
ni. Vannak most is páran, 
akik más beoszubban dolgoz
nak emiatt. 

- Azt mondja, sok embert 
megismert . . .  

- Nem tudnám hirtelen 
összeszámolni . . . Sajnos nagy 
a fluktuáció. Van, aki egy 
hónapig, van, akt egy hétig 

marad csak itt. Azért nem 
ez a jel:lernző. Bár lehetne a 
kereset több is. 

Szükség van ránk 
- Évente több milliós ér

tékek kerülnek ki i11nen a sá
toraljaújhelyi bontóból. A 
még felhasználható alkatré
szeket, kerékp:\rokat beépítik 
újra valamelyi.1< járműjavító 
üzemben. A faanyagra szin
tén szükség van. A leselejte
zett va.s,a.1yag is gazdára ta
lál : Ózd, Dunaújváros, Diós
győr kohói rendszeresen 1,•ár
ják a beolt•asztandó mennyi
séget. Tavalyi termelési ter
vünket teljesítettük - mond
ja Tóth Endre. 

- Anak ellenére, hogy sok
s-zor okozott gondot a mun
kaerő-vándorlás. az időjárás. 
Munkánkra szükség van, s 
tudiák ezt az emberek is . . .  
Akile itt marad11al,. azokra 
lehet számítani: akár esik, 
akár fúj. 

Pusztafah•i Tivadar 

A körvasút kró n i kája 

Százéves a Déli összekötő vasúti híd 

A budapesti összekötő vasút 
vagy, ahogy ma nevezzük !l 
körvasút, egy évszázada szol
gálja a magyar vasúti közle
kedést. Európában aligha van 
hozzá hasonló vasúti kötöttpá
lyás közlekedési rends:rer, 
amely egy nagyváros szerte
úgazó személy- és áruforgal
mi állomásait, s így az orazág 
Budapestet érintő valamennyi 
vasútvonalát összeköti. 

Bonyolult, érdeke6 kapcsolat 
ez, amelynek összefüggéseit 
nem könnyű megérteni. Tisz
telet illeti azokat az elődöket, 
akik már a múlt század 70-es 
éveinek elején feliJSmerték a 
körva5út lehetőségét és arra 
törekedtek, hogy az Osztrál( 
Allamvasút Társaság (a mai 
balparti körvasút) és a Magy. 
E:ir. Allamvasútak, valamint 
a Cs. Kir. Szab. Déli vasút 
Yonalait, állomásait egymás6al 
összekössék. 

Fellendul 

a hazai vasútépítés 

A korabeli sajtó kitörő 
örmrnel üdvözli a már elké
szült és tovább épülő össze
kötő vasutat Egyben megálla
pítja. hogy az 1857-es kiegye
zés után, a nem önzetlen ma
gánvállalkozók vasútépítőked
ve átmenetileg csökkent. Ért

nére, 20 év alatt 2000 kilomé
ter hosszú vasút épült ha
zánkban. 

Vasút és terhelő „kamatbiz
tosítás" az volt, de forgalom 
és pénz alig-alig. Ezért 1s 
nagy jelentősége volt az épü
lö összekötő vasútnak és a ve
le szorosan il6szefüggő, a két 
városrészt, Pestet és Budát 
összekötő vasúti hídnak. 

A híd építési költsége 1 mil
lió 700 ezer, az összekötő va
sút és a szárn -vonalak - fel
építmény, áliomárok, jelzők 
Yáltók egyéb berendezések -
költsége a hídépítési költség
gel együtt 8 millió 7 50 ezer 
forintra rúgott. 

Az építés idején szárnyvo
n.alként a Kőbánya melletti 
sertéshizlaJdához 1 km, a 
Közvágóhídhoz 0,9 km, a Fő
vámházhoz 3,5 km h=zú vo
n al csatlakozott. Az előbbi 
kettő Ferencváros állomásból, 
az utóbbi pedig a Ferencvá
ros-Kőbánya közti vonalból 
ágazott ki. Ebben az időben 
még a;ak Ferencváros. Kőbá
nya-Hizlalda és Kelenföld ál
fomásokat adták át. A Fővám
házhoz vezető vonal tervezett 
rendeltetése volt - és meg 1s 
valósult - a Duna partján 
építendő teherpály;,udvar, a 
mai Budaoest-Duna-part 
csatlakoztatása. 

hetö - folytatja a gondolatot A híd hossza 400 méter 
-, his.zen az építkezésbe in-
vesztált tőke az éledező ma- A 400 méter hosszú Duna
gyar áUam kebelén belül nem hidat Cail et Comp és Filleul 
mutatott olyan világos pera- -Broliy francia vállalkozók 
peklívát, mint korábban. Ezt az 1873. év augusztus havában 
bizonyítja az. hogy a magyar kezdték el építeni. A nagy 
11zabadságharc leverését köve- 1 munka három esztendő 
tö aoozolufü;ztikus kormány- múlva - 1876. március l-re 
zat elnyomó politikája elle- elkészült. A híd négynyílású, 

-kőpilléreken nyugvó, ráooozott 
szerkezetű vashíd. A szabad
nyílások h056za 94 m. A két
vágányú vaspályán kívül ket
tő, egyenként 2 méter széles 
gyalogjárda vezet keresztül 
rajta. A két ellenfal, vala
mint a három pillér sűrített 
légnyomással süllyesztett vas
szekrényeken nyugszik. A fö
tartók 10 méter magasak. A 
h íds:rerkezet alsó éle, a O 
ponttól 15,4 méter mag.asban 
van. A híd teherpróbája fé
nyesen sikerült - írja a ko
rabeli szak6ajtó. 

Az összekötő vasút vonalai
nak építéséhez 91,5 hold terü
let;et használtak fel, amely 
nagy többségében költséges ki
sajátítást követően került ál
lami tulajdonba. A szükséges 
földanyagot távolról, jórészt a 
Dunából kellett kitermelni. Ez 
jelentősen növelte az építési 
költséget. Késleltette a mun
kálatokat a közel három hó
napig tartó árvíz. Az építés
hez szükséges vasanyagot, de 
a híd vasanyagát is a Magyar 
Allamvasutak Gépgyára gyár
totta. A vonalon „Phol-féle" 
váltókat és jelzöket szereltek 
fel. Az összekötő vasút tölté
séhez 363 OOO köbméter földre 
volt szükség. Egy kilométPr 
hosszú vonal építélsl költ6ége 
182 OOO forintba került. 

Az egész vasutat eredetileg 
két vágányúra tervezték és 
annak megfelelően végeztél< 
az építését, gondolva a k<>
söbbi igényekre, 

Hallgassuk tovább a króni. 
kást: 

,.örvendetes. hogy az építés
hez felhasznált anyag nagy 
többsége1 hazai eredetű. A fó-

B U DAPESTI IGAZGATÓ SÁG : 

Tovább fejlesztik a MÁ V-Volán• 
komplex brigád-mozgalmat 

Ezelk:ben a hetekben ér:1:éke- talmat kaptak Szolnokon a 
lilk a MAV-Volán komplex 23 vasutas és 25 Volán dol
bri,gádo'< elmúlt évi munká- gozóból áiló brig:íd vívta ki 
ját, eredménye,t. A budapestJ a.z elsőséget, SaLgótarjánban 
igaz;gatóságnál megtörtént a 30 1'8$UJl:::S és 12 vo!ános, Mo
számvet.és, ami me,ggyózőee1 sonmagyaróváron pedk� 1 1  
biwnyitja, hogy a komplex vasci,ta:s és 8 volános dolgowtt 
brigádok versenye ismét ei'ed- a gyó:,;tes l>r:igádbain. 
mányesen járuJ.t hozzá a vas- A budapesti vasútigazgató
úti kocsi.gazdálkodás javík'1Sá- ság és a területén működő 
hoz. hét Volán vállalat vezelói el-

A budaipeSJti igazgatóság 56 határo-z,ták, hogy tová>bbíeJ
állomásán hét Volán vállalat lesmik a komplexbri,gád..rnoz
mÚlköd.ik együtt a MAV-va,!. ga!Jmat. Az idén - aihol lehe
Közülíi'k legnagyobb a buda- tóség van - a kisebb állo
pe„ti 1. sz. Volán, amely ta- másokon is alakíta,na,k közös 
valy az összes va.súti kocsik brLgádo',at. L�:cözelebb pél-
48,5 százalékát kezelte a bu- dául Tokodon, BicsJeén és 
dapesti területeken. Tizenhét i\Ióron. 
nagyállamáson félévenként A MAV-Volán operatív 
rendszeresen értékelt.s: a bi7.otts.�g. amelyne:, dr. Fehér 
komplex brigádok teljesítmé- Jstt·án igazgatóhelyettes az el
nyét. Tavaly október l. óta az nöke. az elmúLt évben 10-20 
együttműködés bővítése és a naponként ülé<;ezett és vizs
brigádok vel"Seny:tedvének fo- gálta a brigádok eredményeit. 
kozása céljából kiterjesztették: 
a rendszeres értékelést azok
ra az állomásokra is, ahol a 
Volán csak kisebb mértá'.{ben 
vesz .!'észt a szálJí.tá:sOlklban. 
Ez lényegesen segítette az 
eredményesebb munkát. 

A budapesti teriHeten 1974-
ben a kocsik 52,43 százalékát 
késetlen rakták ki és az egy 
kocsira jutó tényleges rai.1<o
dási idő 10.12 óra volt. A 17 
kiemelt állomáson 34 millió 

Hatásos kezdeménye7k."1ek 
bizonyult a vasútiga.ogatóság 
és az 1. sz. Volán vezetiHnek 
irányításával a novemberiben 
és decemberben tartobt ,,Jnun
kanap-fényképezés" is, Buda
pest-Angyalföldön, Vácott, 
vala."llint Dorog, Esztergom és 
Tokod tél"Ségében. A dl a 
brigádok teranelékenyeb<b, ha-

906 ezer forint kocsialláspénzt 
FO

H
No· · K, VE'LEME'NY .• . fizettek. 1975-ben a késebten 

tékonyabb mu.�ikájánar-c el&.e
gi-tése, a rakodási idő c:;ök
kentése, és a gépi raikodás 
előnyeinek gaz,daságosa,bb al
ka,Lmazása volt. l\1egállapítot
ták. hogy toi;.ábbi kocstrnegfa
karítást a késetten kezelt ko
csik csö!ckentésével érhetiielc 
el. Ezért na.gy szükség van a 
ra1<odá-Si készség ,iavitására, 
lciil.&nösen az éjszalc,a.i órá,k
ban és a munka-Szüneti napo
hon. 

Kis forgalmú állomásokorn 
is legaláibb két :müsza'k!ban 
ke'll dal.go,m,i, hogy a dél,után 
és este érkezett kocs.iikat még 
aznap ki tudják rakni. Ennek 
éroe'.,ében az l-es és a 18-as 
VoLán e:sösor'.nn aw'.�s:al a 
Yállalato'.<Ikal köt az idén szál
lít.ási keretszerzödé!lt, ame
lyek kötelezik ma.gu,ka,t a fo
lyamatos szállításra. A ke
retszerződésen h-ívüliek 
áruinak fuvarozá..�a csaik 
sza,bad ,kaoacitásuk terihére 
válla1nalk k.ötelezettséget. 

A MÁV-Volán ikomplex 
brigádok ez évi vállalásarunwk 
nagy ré<lze is az éjsza'kai és 
az ünn.-epnap.i rakodás ikiiter
jesztésére vona,tkozrlk. 

Sz. F. 

kirakof:ot kocsi,k aránya 44,14 
százalékra csökkent, kedve
zőbb lett az egy kocsirra ju
tó rakodási idő is, A kocsiá.l
láspé11Z pedig 23 miliió 
376 ezer forintra apadt. 

A komplex brigádok há
rom kaitegóriában versenyez.
tek. Az el.sóbe soroltá:k azokat 
az állomáscúat, amelyeken a 
Volán évente tízezernél töl>b 
kocsit kezel, a másodiikba az 
5-10 ezerig. a hanmadiklba 
pedig az ötezren a1uli kocsi
forgalmú állomás<>'.< kerültek. 
A múlt évi ,·er"enyben az el
ső csoporbbain Szolnok állo
má5 és az l .  sz. Volán, a má
sodJ.kba,n Salgótarjan áilomás 
és a 2. sz. Volán, a ha'l"lna
dikbain pedig Mosonmagyar
óvár állomás lett az e!lSó a 
19-es sz. VoLán vállalattal 
együbt. A győztesek pénzju-

A szakszervezeti bizalmira 
mindig lehet számítani 

város e i:asút által egy igen 
lényeges tényezőt nyer az 
észak-keleti és dél-nyugati �·i
dékek közti tetemes átmcnó 
forgalom állandósítására, s 
megvan ezenkívül általa a 
lel.etőség adva arra nézve is, 
h<7gy a nemzetközi kereskede

lem iránya Galtczuz, Oroszor
s::ág egyrésZe, az Adriai-ten
ger lcil.;ötői és Felső-Ola-Szor
szág közt, másrészt Budapes
ten át tereltessék, feltéve, 
hogy az illető va-Súti vállala• 
tok a kereskedő világgal 
együttesen megfelelő eljárás 
és intézkedések által ez ajánl
kozó eshetőséget lel1etőleg 
hasznukra tudják fo1·dítani." 

KUlön díjszabás 

A budapesti öss:rekötó vasút 
áruforgalmát illetően külön 
díjszabás készült. A szállítá. 
si hatúridők az összekötő va
sutat érintő forgalomban hosz
szabbak voltak : gyorsáruknál 
12 és teheráruknál pedig 24 
órával. 

Az 1878-ban elkészült Ser
tés Hizlalda állomásról kiága
zó és Szent Lőrincz ál:lomáson 
Bécs -, az 1861-ben épült 

·.,bevágás" (Kőbánya-alsó-Rá
kosrendező pu.) vágányon át 
- másik irányba pedig Ceg
léd-Szolnok felé vezetett. A 
mai Józsefváros és Kőbánya 
MAV-on át a mai Keleti pu-ig 
(Központi pályaudvar) a vonai 
1889-ben készült el. A Ráko
sig vezető vonalrész 1867-töl a 
MAV magját ké�zi. (Buda
pest-Ferencvárost és Kelen
föld állomá.�okat csak 1882. 
ben rendezték be személyfor• 
ga1.omra.) 

Ezúttal csak az úgynevezett 
Jobb parti KörvMútról, a ko
rabeli MA V-összekötőről szól
tunk. Az Osztrák Al!amvnsút 
összekötő vonalai - a mai 
Bal part! Körva.-sút - közben 
vagy később éoültek. Külön 
tanulmányt érdemel. 

Gergely József 

Kiskunlacháza állomás ve
zetésében 1974 végén szükseg
surű változás következett 
be: az állomásfőnök Angyal 
József igazgat.ósági tartalékos 
1ett. Az effajta „örökség" min
dig gondok, megoldatlan prob
lá:nák vaUalásával jár, s 
Angyal Jozsef nem tagadja, 
hogy eleinte félt is a reá há
ruló feladatoktól. 

- Elsősorban a létszámunk 
hiányos - haingzik a magya
rázat. - Az eredetileg 23 fő
re tervezett állomási létszám
hoz képest csak tizennégyeri 
1,'C,gyunk. Ráadásul Balázs Pát 
beteg, Kovács Pá! pedig már
ciooban nyugdíjba készúl. 
Eze'., szerint van az állomá
son négy forgalmi szolgálatte
vő, öt váltókezelő, két málha
zó, három raktárnok és sze
mélypénztáros, valamint egy 
takarítónő. Tavaly 3066 ru1-
órát használtunk fel, 71 789 
forint összegben . . • 

Nehezíti még a helyzetet, 
hogy az állomásvezető csa
ládia messze, Nagybátonyba.1 
lakik. 

- Bizony, már két és fél 
éve anna.k, hogy csale szom
batonként tudol, haza.menrn -
mondja Angy,a.l József, mai<l 
hozzáteszi : - Azért mégse.-n 
bántan1 meg, hogy elvállaltam 
ezt a munkakört. Látom, hogy 
az embere:< bíznak bennem, s 
odaadó helytállással, fegyel
mezett, jó munkával viszonoz
zák a megértést, gondosk<>
dást. Elrnondhat.om azt is, 
hogy a tél nem okozott sem
miiéle fennakadást, s ez akkor 
is így lenne, ha hosszabb 
ideLg tartott volna a vasutat 
és a V'lsutasokat próbára tevő 
zord idöjárás. 

Az állomásfőnök érdemeit, 
hozzáértését, széles látókörét 

bi:zonyitja az is, aJl'Ilit ezután 
mond : 

- Sokat köszönhetek a lrez
deti nehézségek lekii2ldésében 
nyújtott segHségért állomá
sunk szakszervezeti bizalmljá
nak: Swbó Sándorné sze
mélypénztárosnak. Amtkor ide 
jöbtem, elsősorban az ő ta
mogatását kértem, mert tUd
tam, hogy itt mindenki szak
szervezeti tag, s a bizalmi
nak kellő becsülete és tekán té
lye van az emberek eiőt.t. 
Ugyanak,kor Szabóné is sze
reti, tis'.Zlteli az itt dolgozó 
koUe.'<ctí,vá,t. A bizalmi seglt
ségem.re volt abban is, hogy 
őszintén, nyiLtan beszéljek 
mindenkivel. A panaszokat is 
szívruen meghallgattam, nogy 
közösen orvosolhassuk, amit 
lehet. Balogh Péter váltóke
zelő például küogásolta a 
közbeváltás nélküli szolgálato
kat. Igazat adtam neki, s fel
ajánlottam : ha szükségét er
zi, magam is beállok a he
lyére, levált.om, csak szóljon. 
Lát.hatóan ez a megértés na
gyon jólesett neki . . .  

Kiskunlacháza állomáson 
általánös emberi ma,gatartássá 
vált egy:más megértése, má
sok gondjainak enyhítése. A 
Csanádi György nevét viselő 
szocialista b-rigád - ame!yne,t 
vaiamennyien tagjai - ugyan
ezt a célt tűzte ki maga elé. 

- Az elmúlt évben mun
kaidőn túl, szabad időben több 
mint 120 óra társadalmi mun
kát végeztek a brigád tagJai 

újságolja az állomásfő
nök. - Föként a község.i ál
talános iskolában vállaltunit 
el olyan feladatokat, an1elyek 
elvé.,crzésével szebbé, csinosab
bá, otthonosabbá tehettük a 
gyermekek környezetét. 

(Kesztyűs) 

Szecsei László torgalmi szolgálaUcvó mim:;a közbe.a 



lUAGYAR VASUTAS 

Egészségügyi felvilágosítáa 

A vitaminokat mindenkor kellő időben 
és mennyiségben kell a szervezetbe juttatni 

87 javaslat 

Jobban, okosabban 
A békéscsabai pályafenntar

tási főnökség dolgozói tavaly 
87 újítási javaslatot nyújtot
tak be. Az eUogadott, illetve 
bevezetett 32 javaslat nyomán 
tízezer forint megtaka�itása 
vált lehetővé. A dolgozók 
egészségének, testi épségének 
védelmét öt újítás szolgálta, 
s ezek bevezetéséhez elsősor
ban Putnoki Elemér múszaki 
felügyelő, a főnökség újítási 
ügyintézője nyújtott hathatós 
segítséget. 

A viti.minok az egészséges 
élethez szükséges olyan kémiai 
anyagok, melyek a táplálékkal 
jutnak a szervezetbe, és ott 
részt vesznek a sejtek külön
böző életfolyamataiban. A táp
anyagoktól abban különböz
nek, hogy nem energiaforrásul 
vagy építőanyagul szolgálnak, 
hanem különleges élettani 
feladatokat látnak el. 

A Vitaminkutalás, mely nap
jainkban is nagy jntenzitással 
folyik, eddig már húsznál több 
vitamin létezéséről számolt be. 
A vitaminok csupán biológiai 
szempontból képeznek egysé
ges csoportot, míg kémiai szer
kezetüket tekintve a legkülön
bözőbb vegyületcsoportokba 
1:,orolhaitók. 

Az adagolás orvosi feladat 

Köztudott, hogy a vitaminok 
elsősorban a friss gyümölcsök
ben, zöldségekben, tejtermé
kekben fordulnak elő nagyobb 
mennyiségben. 

A normális bélflórában élő 
baktériumok jelentős mennyi
ségben termelnek B, F és K 
vitaminokat, fólsavat. Ennek 
az állapotnak a megváltozása 
- például antibiotikus kezelés 
következtében - érzékeny ki
esést okoz a szervezet vitamin
készletében. Ezért kapjuk a 
g1}Ógyszertárakban azt a taná
csot, hogy Tetrán B vagy Chlo-
1'0cid szedése esetén fogyasz
szunk el naponta 1 pohár 
a!Udttejet, yoghurtot, mivel 
ezek pótolják az antibiotikus 
kezelés során csökkent vita
minkész,!etet. 

A vitaminok adagolása min
denkor és feltét.lenül orvosi 
feladat. SrervezetünJ<:nek Lgen 
sokat árthatunk, ha nem a 
megfelelő időben és kellő 
mennyiségben adagoljuk ma
gunknak. A túladagolásnak 
éppúgy súlyos következményei 
vannak, mint a vitamlnhiány
nak. 

A vitaminokat oldékonysá
guk alapján két csoportba 
oszthatjuk: 

l.  Z<lírban oldódók (A, D, E, 
F, K) : lassan szívódnak fel és 
a szervezetekben felhalmozód
nak. Bizonyos szövetek, hám, 
csont, felépítéséhez és működé
séhez szükségesek. 

2. Vízben oldódók (B, C, P) : 
könnyen szívódnak fel, de gyor
san is távoznak, tehát a szer
vez,et nem képez tartalékot be
lőlük. 

Az A Vitamint eredeti álla
potban csak állati eredetű táp
lálékaink tartalmazzák, mlg a 
növényi eredetű tápanyagok
ból a szervezetben a máj se
gítségével képződik. Igen sok 
A-vitamint tartalmaz: a máj, 
a paraj, a zöldsaláták, a tej
termékek, tojássárgája, sárga
Tépa stb. Főzéssel szemben 
igen ellenállók, de ügyeljünk 
arra, hogy a többszöri melegí
tés már elbontja. 

Az A vitaminhiányt a szem, 
a bór és a nyálkahártyák 
szárazsága, gyulladásra való 
hajlama jellemzi. 

A rsokamájolaj 
angolkórt gyógyít 

A D vitaminnak a természet
ben, a tápanyagokban csupán 
az úgynevezett elővitaminja 
található, ebb61 napfény 
vagy ultraibolya sugárzás hatá
sá:ra keletkezik a D2 és D3 Vi
tamin. 

Az emberi és állat! szervezet 
:Jelentős mennyiségű elővita
mint tartalmaz. Ebből követ
kezik, hogy természetes nap
fény vagy kvarcolás hatásáTa 
magában a szervezetben is 
képződik -megfelelő mennyi
ségű D3 vitamin. 

A közísmert csukamájolaj 
mindkét D vltaminféleséget 
tartalmazza. Ez volt az első 
anyag, amelyről megállapítot
ták, hogy képes az angolkórt 
gyógyítani, illetőleg kifejlődé
sét meggátolni. Ez a tulajdon
ság a vitamincsoport legjel
lemzőbb és legfontosabb ha
tása. 

A ml éghajlati viszonyain
kan normális vegyes táplál
kozás mellett. a felnőttek vi
tamin�7.ü1<ségletét csaknem ki
zárólag a napfény hatására a 

szervezetünkben képződő D 
vitamin elégíti ki. Terhesség, 
szoptatás alatt, valamint cse
csemőkorban a szervezet D vi
tamin igénye nagyobb, ilyen
kor orvosi ellenőrzés mellett 
gyógyszereket adagolunk a 
megfelelő szint biztosításához. 

A D vitamin az egészséges 
csontállomány kialakulásában 
és fenntartásában játszik fon
tos szerepet. 

Az E vitamin élettani szerepe 
még teljesen nem tintázott. 
Szerepe van az anyagcseré
ben, serkentőleg hat a növe
kedésre, a sejtek szaporodásá
ra. Az emberi szervezetben 
o!rnzott hiánytünetek ed::lig 
nem ismeretesek, valószínűleg 
azért, mert a normális., vegves 
étrend megfelelő mennyiségben 
tartalmazza. Főképpen a ga
bonamagvak csíráiban, illetv<' 
az ezekből készült olajokban 
fordul elő nagyobb mennyiség
ben. 

A barna kenyér 
gazdag B vitaminban 

K vitaminból az emberi 
szervezet szá.Jnára szükséges 
mennyiséget a bélbaktériumok 
termelik és fedezik, felszívó
dása a bélfalon kersztül tör
ténik. Hiánybetegség, ami a 
véralvadás zavaraiban mutat
kozik meg, tehát akkor kelet
kezik, ha a bélből való felszí
vódás akadályozott. Ez bekö
vetkezhet például sárgaság 
esetén, amikor epe nem jut a 
bélbe, s a K vitamin felszívó
dása csak epe jelenlétében 
megy végbe tökéletesen. 

A Bl vitamin a szénhidrát 
anyagcseréjében nélkülözhetet
len szerepet tölt be. Hiánya 
étvágytalanságot, fáradtságot, 
emésztési zavarokat, idegrend
szeri problémákat okoz. 

Igen nagy mennyiségben 
tartalmazza az élesztő, a bab, 
a borsó, a liszt. 11:rdemes meg
említeni, hogy a barna ke
nyér, tehát a durvább őrlésű 
lisztből készült, sokkal gazda
gabb B-vitamin-forrás, mint a 
fehér . . enyér. 

A B2-vitamin jelentős 

növeli és hozzásegít a beteg
ség leküzdéséhez. Igen gazdai; 
C vitaminban a narancs, cit
rom, grapefruit, földieper, 
csipkebogyó, savanyúkáposzta, 
burgonya, zöldpaprika, para
dicsom, különösen nyers álla
potban. 

A C-vitamin értékének je
lentős csökkenésével számol
nunk kell az élelmiszerek tá
rolása alatt is - ez különösen 
a burgonyára vonatkozik, 
melynek hasznos C-t·itamin
tartalma tavaszra számotte
vóen legyengül. 

Összetett 
készítmények 

Mindezekből következik, 
hogy a C-vitamin téli, kora
tavas7.i adagolása, a friss gyü
mölcsök és főzelékfélék hiá
nya miatt, hasznos és szük
ségszerű, de csakis az orvos 
által meghatározott mérték
ben. A szervezet ugyanis nem 
képes tárolni és a felesleg '3 

vizelettel kiürül. 
Ismeretesek az űgynevezett 

összetett vitaminkészítmények. 
melyek vagy egy nagyobb vi
tamincsoportot (Polybé), vagy 
8-10 féle vitamint tartalmaz
nak. Ezekre a készítmények
re egyrészt a fejlődésben levő 
kisgyermekek szervezetének 
van szüksége, másrészt az idős 
emberek szervezete igényli ,  
mert idős korban már akadá
lyozott a vitaminoknak a táp
anyagokból való felszívódása. 

Szükségesnek tartjuk még
egyszer megismételni :  ha a 
vitaminokat nem a kellő idő
ben és nem a kdtő mennyi
ségben juttatjuk 1 szervezetbe, 
akkor számolnunk kell annak 
súlyos következményefoet. Ez 
elsősorban a gyógyszeres ké
szítményekre vonatkozik, me
lyekre tehát ugyanúgy érvé
nyes a figyelmeztetés: gyógy
szert - mégha vitamin is -
csak orvosi rendeletre, az or
vos által megha.tározott ideig 
és az előírt menr111iségben cél
szerű alkalmazni! 

Holpert Katalin 
Bordi Sándorné 
gyógyszerészek 

A főnökség területén a leg
jobb újítók közé tartozik 
Nagy V. József pályamunkás, 
Pardi Zsigmond szerelő, Bé

kési István, a gépesített moz
gó pályamesteri szakasz veze
tője, továbbá az orosházi Tö
rök Ernó, a mezőtúri Nagy 
József, a békéscsabai Szák K. 
László, valamint Dénes Béla 
vezető-mérnök. 

A dolgozók - ez évre tett 
azon vállalásuk teljesítésénél, 
amely szerint 10 százalékkal 
növelik az újítások számát -
az említett újítók segítő köz• 
reműködésére számítanak. 

Boldizsár Gyula 

Meglátszik 
a koszton . . .  

Budapest-Józsefváros ál-
lomás üzemi konyháján na
ponta 500 vasutas ebédjét fő
zik. Nincs is panasz a koszt
ra évek óta. Aki felkel az 
asztaltól, dicsérheti mindig az 
étel ízét, minőségét és meny
nyiségét. 

Mi ennek a titka? 
Az árubeszerző ügyessége, 

a szakács rátermettsége, az 
egész személyzet igyekezete -
mondhatja bárki, s igaza is 
van. Hozzá kell azonban ten
ni a teljes igazság kedvéért, 
hogy a legtöbbet az a közös
ségi érzés nyomja a latban, 
amely a konyhai dolgozókat, 
a Tyereskova szocialista bri
gád tagjait ösztönzi minden
napi munkájuk végzése köz
ben, s amelynek nyomán szá
mos fel11jánlás teljesítését őr
zi a brigádnapló. 

Ez a brigád az 1 975. évi 
eredmények alaP.ián a bronz 
fokozatú kitüntetést érdemel
te ki. 

mennyiségben fordul elő a .,_ __________________________ _ 
tejtermékekben, a húsban és 
a tojásban. 

A B6-vitamin hiánya a pel
lagra nevú bőrbetegsége•. 
okozza, mely hazánkban igen 
ritka kórkép. A későbbi kuta
tások során bebizonyosodott. 
hogy a B6-vitaminban igen 
érté«ces gyógyszerre találtunk 
a különböző eredetű hányások 
csillapítására, valamint a mig
rénes fejfájások enyhítésére -
más gyógyszerekkel kombinál
va. 

A B12-vitaminnak igen je
lentős szerepe van a szervezet 
életműködésében. A táplálék
ban fehérjéhez kötődve fordul 
elő és a tápcsatornában jelen 
levő anyagok szabadítják fel. 
Azonban a belekben naponta 
a táplálékkal bevitt Bl2-vita
minnak a többszöröse képző
dik, tehát normális bélműlcö
dés esetén a szervezet szük
séglete saját erőből biztosHva 
van. 

A e-vitaminról köztudott, 
hogy hiánya a skorbut nevű 
betegséget idézi elő. Erre a je
lenségre a hosszú ideig tenge
ren tartózkodó hajósokon fi
gyeltek fel először, amikor is 
a friss gyümölcs és főzelékfé
lék hiányoztak az ember táp
lálé .• �ból. 

Télen fogyasszunk 
sok C vitamint 

A skorbut tünetei : a bőr és 
nyálkahártya alatti vérzések, 
fogíny rulladás, a fogak meg• 
lazulása és kihullása - sze
rencsére igen jellegzetesek és 
így lehetőség van a gyors be
avatkozásra. 

A C-vitamint először ma
gyar tudós, Szentgyörgyi Al
bert állította elő laboratóriumi 
körülmények között, marh4-
mellékveséből és paprikából 
Jelentősége igen nagy, felhasz
nálása Igen széles körű a 
gyógyítás területén. 

Fertőzéses és lázas betegsé
gek fokoz_ák a szervezet C
vitamin-szükségletét. Ilyenkor 
nagy mennyiség adagolása a 
szervezet ellenál!óképességét 

Magasépítési Főnökség: 

Elátérbtn a tenr.e!ékenység növelése 
Kibővített aktívaértekezle

tet tartottak februárban a 
MA V Magasépítési Főnökség
nél. A tanácskozáson a fő
nökség gazdasági-társadalmi 
vezetőin kívül részt vettek a 
szocialista brigádvezetők és a 
kiváló újítók is. 

Török János igazgató beszá
molójában tájékozt11tta a 
ré,;ztvevőket a IV. ötéves terv 
eredményeiről és az V. ötéves 
terv általános célkitűzéseiről. 
Beszédében elemezte azt is, 
hogy milyen módszerrel ké
szülnek az új ötéves terv ten
nivalóira. 

A fónökség az elmúlt öt év
ben az 519 millió forintos ter-

MEGJEGYEZZÜK 

melési tervet 100,02 százalékra 
teljesítette. Az V. ötéves terv
ben 560 millió forint termelési 
érték elérése a cél, a termelé
kenység növelésével és a mű
szaki intézkedések javításával. 
A jövőben szeretnék megte
remteni a tervező, a beruházó 
és a kivitelező közötti együtt
működés összhangját. 

A beszámoló után a hozzá
szólók többek között a főnök
ség erőtartalékainak jobb ki
használásáról, a termelékeny
ség növelésének lehetséges 
módozatairól és -a tervszerű 
gazdálkodás egyéb feltételei
ről beszéltek. 

(Bánkutl) 

Sérteg·etö metaf arák 
Bármilyen ok miatt kétlik egy-egy vonat, az utasok közül 

akárki megírha,tja az újságnak. Az azonban már kissé túlzás, 
ahogyan Sz. Gy, megírt egy esetet a Nógrád ctmú megyei lap 
február 27-i számában Gyorson címmel A szerző az egészsé
ges és pontosan behatárolt bírálat helyett inkább élcelődésre, 
gúnyolódásra törekedett. 

Elkoptatott metaforákkal tarkított életképet festett a sal
gótarjáni vasútállomásról, m iközben ilyen kifejezéseket hasz
nált :  

„Gyorsvonat indul • • •  a hangosbeszél/J, mint a papag6.j 
mondja a magáét." 

Sz.. Gy. ezután egy pocakos férfit vett célbe, feltételezve 
róla, hogy „11 MÁV törzsközönségéhez" tartozik. Miután ez a 
testes ember elérte a vonatot, a szerző vele mondatta ki: ,,TűT
hetetlen ! Leesik pár szem hó és a vonatok máris késnekr' 

Lehet, hogy így történt, bár a sorok közé rafináltan be
lopott megjegyzések valódisága aligha ellenőrizhető. Ami pedig 
a vasutasok önérzetét méltán sértő „papagáj"-hasonlatot !lleti : 
az oda beosztott dolgozónak csak azt szabad mondania. amlt a 
forgalom, a szolgálat rendje előír. 

Nem tudnl, hogy Sz. Gy. mit kívánt hallani az állomás me
gafoniából. Annyi azonban bizonyos: ha az utasokat tájékoz
tató bemondó is metaforákkal ékesített szélveget használna. 
sokkal inkább okot adna érdemleges kritikai irásTa. 

S ót ezért még felelősségre is vonnák • • •  (S) 
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Milyen munk,2itló-ketlvezmé11y jir 

a szakközépiskolák levelező hallgatóinak? 

Balla Endre a Szegedi Vasútforgalmi Szakközépis• 
kola levelező tagozata II. osztályának osztá!Y?izalmija 
arról kért tájékoztatást, hogy milyen mun/caido-kedvez
mény illeti meg őt és tanulótársait. 

A továbbtanuló dolgozók kedvezményéről szóló 23/1974. 
(IX. 20.) MüM. számú rendelet 3.§ (1-2) bekezd�e srerint � szakközépiskola levelező tagozatán tar:,ulókat (t_ehat a Szegedi 
Vasútforgalmi Szakközépiskola levelezo tagozatan továbbtanu• 
ló dolgozókat is) minden tanévben tizenö! mu_n�anap, az érett• 
ségi vizsgára való felkészüléshez pedig meg kulon hat munka• 
nap tantt1mányi szabadság illeti meg. -· . Mindezeken felül a rendelet 4.§-a még eloirJa, hogy a to. 
vábbtanuló dolgozót a vizsgán való részvéLel érdekében olyan 
mértékű s7..abad idő illeti meg, hogy a vizsga idópontjára aa 
olttatási intézményhez beérkezhessen, a vizsgán részt vehessen. 

A tanulmányi szabadság és a vizsgán való megjelenés ide• 
jére a dolgozót átlagkeresettel kell elszámoln.i. 

A szakközépiskola levelező tagozatán továbbtanuló dolgo
zókat más címen munkaidó-/cedvezmény nem illeti meg. 

A rendelet 1.§ (1) bekezdése azonban előírja, hogy a to
vábbtanuló dolgozó nem foglalkoztatható olyan munkaidő-be
osztásban, mely őt a kötelező foglalkozásokra 6s a vizsgákra 
történő felkészülé6ben, illetve az azokon való aktív részvétel• 
ben akadályozza. 

Hogyan kell elszá.mol11.Í 

a dolgozó nyugdíjasok szabadsógit? 

Rigó Imre, az újszászi nyugdíjas alapszervezet gaz• 
dasági felelőse kérdezi: hogyan kell elszámolni a mun
kaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjasok sza
badságát? 

A nyugdíjasok munkaviszony keretében történő foglalkoz
tatását a jelenlegi szabályok már nem a kereset összegében, 
hanem munkaidőben (évi 840, illetve 1200 óra) korlátozzák. 

Szabadságjárandóságuk kiszámításánál ezért a munkana
pokat, illetve munkaórákat kell figyelembe venni, s annak 
mértéke arányos a teljes munkaidővel foglalkoztat-Ott dolgozók 
kötelező évi munlrnidő keretével, s az általuk ledolgozott mun
kaórákkal. 

Az a nyugdíjas, aki teljes munkaidővel történő foglalkozta
tás esetén, szolgálati ideje alapján évi 24 nap szabadságra len
ne jogosult, évi 840 órás foglalkoztatás esetén a 24 nap annyi 
részét kapja, ahány százaléka a 840 óra az évi (ez idő szerinC 
2300 órn) munkaidőkeretne/c. 

A 840 óra az évi munkaidókeretnek 36.52 S7.ázaléka, a 24-
nek a 36,52 százaléka 8,76, kikerekítve 9, tehát ha a nyugdíjas 
ledolgozza a 840 órát, 9 nap szabadságot kap, melyet napi 7,33 
órával kell elszámolni. Ez azt jelenti, hogy ha a 44 órás mun
kahelyen havi 70 órával foglalkoztatott nyugdljas 9 nap sza
badságát egyszen-e kiveszi, abban a hónapban még 4 órát 
(9x7,33=66+4=70) kell dolgozni. 

Természetesen, ha a nyugdíjas teljes Idejű foglalkoztatás 
esetén szolgálati ideje alapján 24 napnál kevesebb, például 
csak 20 nap szabadságra lenne jogosult, vagy nem dolgozná le 
a 840 órát, úgy a szabadság mértéke a fenti számítási mód 
alkalmazásával arányosan csökken. 

Egyébként ugyanilyen módon kell klszámítanl annak a 
nyugdíjasnak a szabadságát is, aki évi 1200 órái; kereten belül 
foglalkoztatható nyugdíjkorlátozás nélkül. 

Újabb jele a vasúti munka 
megbecsülésének ! 
Egyes budapesti 
szolgálati fónökségeken 

minden év december 28-án 
5000-10 OOO Ft-ig terjedő 

KIEMELT FORGALMI JUTALÉKBAN részesülnek 
o forgalmi szolgálattevő, térfelvigyázá. váltókezelő, 
kocsimester, tolotósvezetó, kocsirendezó, sarus, 
vágónyfékkezelő, vonotfelvevő, kocsivizsgáló, féklokotos 
beosztású dolgozók !  

A MAV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
felvesz nőket és férfiokot, orvosi olkolmossóguk, 
iskolai végzettségük és szakmai érdeklődésük szerint 
o felsorolt beosztásokba, tovóbbá 
kocsifeliró, ótmenesztó, 
vonatvezető, jegyvizsgáló, 
személy. és árupénztóros, 
raktárnok, rakodómunkás, 
mozdonyvezető-gyakornok, 

vasútépítő, korbontortá 
és járműjavító szokmunkós, 
tokorítá-segédmunkós 
és sok más munkakörbe. 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóit, ismerőseit 
és barátait várjuk felvételre. 

KOTELEZO MUNKAIDO: 
minden beosztásban 
havi 191 óra. 

NVUGDIJKORKEDVEZMéNV: 
egyes munkokörökben 
férfiaknál 55 év, nőknél 50 év. 

KERESET: tanulós! idő alatt havi 1500-2000 Ft. 
munkakör szerinti vizsga után havi 2000-4000 Ft. 

Bel- és külföldi utazáshoz szabadjegy. 
Családtagoknak ingyenes, kedvezményes utazás. 

Díjmentes szállítási utalvány 
és még sok más vasúti kedvezmény. 

Jelentkezés bővebb felvilágosítás: 
budapesti és vidéki állomások0'1. 
vontatási- és oólyofenntort6si 
főnökségeken, valamint o 
Munkaerő Felvételi Irodán. 
(Bp. Keleti pu. Cinkotai kapu). 
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Váratlan forgalmi akadály a dusanbe-nureki országúton 
Tadzsikisztanban alig több, mesen megvárták, míg a jó- termékeny völgyein halad kemint fél évszázada még kara- szág elhalad mellettük. resztül, egészen az épülő javavánutak és' ösvények kötötték Mint barátaink elmondták, ni alumínium- és vegyikombiössze a völgyekben települt Tadzsikisztánban ma a gép- nátig. 

kis falvakat, s városokat. A kocsi-közlekedésé a vezető Az igazgatóság egyik legnafolyókon is amolyan kezdet- szerep, s az marad a belátha- gyobb személy- és teherpályaleges fahidak, a patakokon ki- tatlan jövőben is. A vasútvo- udvarán, Dusanbéban csaknem döntött fák törzse ívelt ál nalak további kiépítéséhez 2500 vasutas dolgozik, s mint egyik partról a másikra. ugyanis annyi alagútat kelle- azt a szak.szervezeti bizottság 
A:z idősebbek még jól em- ne a hegyek gyomrában és tititká.ra elmondotta, az SZKJ:> 

lékeznek ra, hogy a Nagy viaduktot a völgye!<en át épí- XXV. kongresszusa tiszteletére 
Októberi Szocialista Forrada- tenl, hogy a ráfordított összeg már 1975-ben élénk verseny
lom győzelme után a vörös- soha sem térülne meg. Nem mozgalom bontakozott ki a kü
gárdisták segítségével létesí- beszélve arról, hogy az óriási lönbözó szolgálati ágak között. 
tették azt a 290 kilométer összeget felemésztő \'asútépí- De már ezt megelőzően is ered
hosszú karavánutat, amely tési költségek miatt háttérbe ményesen dolgoztak ebben a 
Huzortól Dusanbeig, a köztár- kellene szorítani az iparosítást térségben a vasutasok, hiszen 
saság fővárosáig vezetett. Ezen és a fellendülőben levő, eroTe három év alatt 20 szolgálati 
az úton szállították az élelmet inkább a korszerű öntözéses hely érdemelte ki a „Kommu
és a különbozó termékeket a gazdálkodást folytató mező- -n.ista szolgálati hely" címet. Ez 
fiatal köztársaság központjá- gazdaságot. a versenyforma megegyezik a 
ba. Előfordult, hozy egyszer- Annak ellenére, hogy Tad• nálunk jól bevált kiváló cí
re ezer teherszállító tevéből zsikisztitn csak 90 kilométer mért folyó versenymozgalom
állt egy-egy karaván és 13- hosszú vasútvonallal rendel• mai. 
l4 napig tartott az út. kezik az igazgatóság székhe- A versenyformák között lé-

Az első gépkocsi 1926-ban lye Dusanbe központi személ"- tezik az igazgatósági verseny 
jelent meg, az első vonat pe- pályaudvarának felvételi épü• Is. Ez azonban már eltér a 
dig 1929-ben futott be Dusan- letében van. Ott találkoztunlt MA V-nál kialakult rendszertől. 
béba. Mivel a magas és job- Leontyev Vlagyimir Ale• A Szovjetunióban ugyanis az 
bára sziklás hegy�k miatt a xa ndrovics műszaki igazgató- egyes igazgatóságok között -
vasútépítés nem látszott cél- helyettessel és Szaidov Ma- elsősorban a földrajzi adottsá
szerúnek. a közutak építését madzsán Ahmedoviccsal, a gok miatt - igen nagy a kü
szorgalmaztá'c. :E:rthetó, hi- szakszervezeti bizottság titká- lönbség. Ezért nem egymás kö
szen a hegveket csak a gépko- 1·ával. ők adtal, rövid tájé- zött, hanem általában két 
csiutak kiépítésével lehetett ko;ztatást az igazgatóság mun- szomszédos, lehetőleg azonos 
meghódítani. A Pamírban pél- kájáról. a.dottságokkaL rendelkező igaz
dául a szovjet hatalomig em·- Az igazgatóság területe négy ga_tóság versenyez egymással. 
általán nem volt út. A har- közép-ázsiai köztársaság Tad- A dusanbei igazgatóság ver
mincas években ke7dték: az zsikisztán, Vzbegis::.tán, Kir• senylársa az ashabádi. Leg
első, a negyvenes években a gízia és Türkménia területé- utóbb a dusanbeielc nyerték a 
második, a Dusanbe-Horoa nek egy részére terjed ki. Az vándorzászlót. 
közti út építését. Ennek a igazgatóhelyettes azzal kezdte Nos, miután Tadzsikisztán 
fontos útnak a megépítésében ismertetőjét, hogy a Szovjet- területét földrajzi adottságai 
a köztársaság anra ia-nal!vja uniónak ebben a térségében, miatt nem hálózhatják be az 
ré.�zt vett. Az 560 kilométer pontosabban az ó igazgatósá- acélsinek, a főváros, a vidéki 
hosszú utat 22 ezer ember 110 guk területén a vasút a nagy városok, a járási székhelyek és 
nap alatt tette a gépkocsi- hegyek miatt minden ·· a nagyobb települések között 
közLekedés számára is alkaL- ,.zsákutcába" jutott. Jó példa autóbuszok bonyolítják le a 
massá. erre a tadzsik főváros, ahová forgalmat. A teheráru nagy 

Ma Tadzsikisztánban a mű- mint már említettem, 1929-ben részét is közutakon juttatják el 

utak hossza meS!halad i,a a 3 es· futott be az első vonat, d!l a lakossághoz. Jelenleg az uta-
. · · · bb 1 ·t  · ··11 sok 87, a teheráru 90 százalé-

félezer, a mell"kutaké pedig a uJa vona azo a sem epu . 
10 1 • A meglevő 90 kilométer hosz- kának szállítását végzi a köz-

,;. ezer c1lométert. A főútvo• szó fővonal azonban nagy fej- úti közlel-redés. 
nalak mentén sövények. bizo- lódésen ment kere�ztül. Ez a tény korántsem csök-nros •ávolsó„okon belül pa-- k · 
kolóhelrek létesültek. A há- A gózvontatást 1 960-ban Die- enti a vasut szerepét, jelentó-
gókban műszaki állomásokat sellel váltották fel. Egy év ségét. Hiszen az áru Szovjet
áll ítottak fel, a "'épkocsiveze- múlva pedig átadták D1tsanbe unió más köztársaságaiból 
tók rés7.ére pihenószobákat új személypályaudvarát, amely vasúton érkezik a tadzsik fő-

minden tekintetben megfelel a városba. Ennélfogva Dusanbe rendeztek be. Az útjavító'c és fejlődő főváros központi pá- szerepét egy olyan körzetesitett az autófelügyelet éjjal-nappal lyaudvarának. Az elmúlt évek- pályaudvarhoz lehetne hasonlítart szolgálatot. ben pedig már előtérbe került tani, ahová a köztársaság 
A főváros központjából bár- az automatizálás. A fontosabb egész területéről közúti gépko

merre vettük utunkat, gép· csomópontokon, pályaudvara- esik végzik a fel- és elfuvaro-
kocsink kiváló minőségű mű- kon megkezdték az elektromos zást. Visi Ferenc 
utakon haladt. Azt is megfi- váltók építését. A személyszál- (Vége) 

·Élménybeszámoló. 
grúz tea mellett 

Nyolcvanan vettek részt 
március l-én azon a vetített
képes, műsoros délutánon, 
amelyet a miskolci vasútigaz
gatóság kultúrtermében tar
tott Baracza Mátyás és Búzás 
Imre. Ők ugyanis mindketten 
tagjai voltak annak a csoport
nak, amely az orosz nyelv
tanfolyamokon legjobb ered
ményt elért vasutasoTc jutal
maként üdült a Szovjetunió
ban. A sok látnivalót nyújtó 
kirándulásokon diafelvétele
ket készítettek, szorgalmasan 
jegyzeteltek, s így került vé
gül is sor az élménybeszámo
lóval egybekötött műsoros 
délutánra, amelynek rendezé
sét az MSZBT-tage<:opori he
lyi vezetősége vállalta. 

A rendezők - jó házigaz
dához méltóan - grúz teával 
és orosz vodkával is kedves
kedtek a vendégeknek. 

Uglyai Sándor 

Brigádvezetők klubja 
A hatvani csomópont szo

cialista brigádvezetói klubhe
lyiséget kaptak a városi könyv
tár újhatvani fiókjánál. Az 
első klubfogialkozáson részt 
vett Moldova György, József 
Attila díjas író is, aki a hat
vani vasutasok életével, mun
kájával ismerkedett. 

l\"yugdíjastalálko::ó 

Debrecen állomás szakszer
vezeti bizottsága a közelmúlt
ban találkozót szervezett a ta
valy nyugdíjba vonult 75 
munkatárs részére. Az ünnep
ségen Kark István forgalmi 
állomásfőnök-helyettes méltat
ta több évfüedes munkájukat 
és is.merte ti e az állom,\s el
múlt évi tervének teljesítését. 

A bensőséges hangulatú ta
lálkozón több szakszervezeti 
aktivistát jutalomban részesí
tettek, majd megvendégelték 
a jelenlévőket. 

Közös si kerek 

Hat állomás, egy család 
A szombathelyi vasútigazga

tóság és terüieti bi-zottságunlt 
dicsérő okteveléért versenyez
tek 1975-ben a közös szak
szervezeti bizottsághoz tartozó 
Veszp,·émvarsány, Pannonhal
ma, Tarjánpuszta, Bakony
szentlászló, Pápateszér és 
Franciavágás állomás dolgo
zói. Az elért ereclmé-nyek ér
tékelésébó! igen jó közösségi 
munka tükröződik. 

A legszembetűnőbb a sw
cialista brigádmozgalom sok 
újabb sikere. Ennek alapján 
Pápateszér és Franciavágás 

állomás szocialista brigádjai 
már megkapták a zöldkoszo
rús oklevelet, Balconyszent· 
lászlő és Veszprémvarsány két 
brigádja a bronzkoszorús ki
tüntetést érdemelte ki, illetve 
az egyik veszprémvarsányi 
brigád ezüskoszorús kitünte
tésben részesült. Pannonhal
ma és Tarjcinpuszta állomás 
szocialista brí.gádjait pedig 
magasabb kitüntetésre jaYa• 
so!ta a szakszervezeti bizott
ság. illetve a szolgálati főnök-
ség. Cserháti Károly 

szb-titkár 

Társadalmi megbecsülés övezi 
a nyugdíjba vonult vasutasokat 
H a  csak távirati stnusban 

idéznénk azokból a levelekből, 
amelyek a nyugdíjba vonult 
vasutasok érdemeit és az 
irántuk megnyilvánuló hála, 
a velük törődés örömének 
szüntelenül kifejeződő érzését 
ajánlják szerkesztőségünk fi
gyelmébe, akkor is oldalakat 
töltenének meg ezek a sorok. 
lgy mindössze négy levél egy
egy részletének közlésére vál
lalkozhatunk ez alkalommal 
is. 

Szécsi Ferenc írja a sátor
aljaújhelyi pályafenntartási 
fónőkségról : ,,Baranyi Elek 
nyugdíjba vonulása alkalmá
val szerény, sokoldalú és JO 
tudású szaksze.vezeti aktivis
tától búcsúztunk. Negyvenévi 
szolgálatának méltatásán túl 
azt is igen nagyra értél<eljük, 
hogy két évtizeden át főnök
ségünle társadalombiztosítási 
ta n.ácsa nyugdíjiigyi albizott
ságának vezetője volt, s min
denkor lelkiismeretesen, fá
radtságot nem ismerve intéz
te a hozzáfordulók üJlyeit. 
Ezúton is köszönjük heLytál!á
sát." 

Egy má. ik lwél Apc-Zagy-
1,,aszántóról érkezett, s az ál-

lomás két nyugdíjba vonult 
dolgozójának e1·demeit méltat
ja :  ,,Kiss Antal raktárnok, ál
lomásunk párttitkára és Szücs 
Ferenc váltókezelő egyaránt 
40 évig dolgozott a vasútnál, 
csalmem mindvégig ezen az 
állomáson. Egyéb érdemeik is 
hasonlóak. Jellemző még, hogy 
például Kiss Antal 1915-ben 
a hatvan-salgótarjáni vasút
vonal 57,'a számú őrhá.z/iban 
született, ahol édesapja, pálya
őr volt, s akinek később öt 

fia lett vasutas. Mind az 
édesapa, mind az öt fiú vé
gül is 40-40 éi:i szolgálat le• 
teltével ment nyugdíjba . • .  " 

Kisterenye állomáson nyug• 
díjasok találkozóját rendezte 
meg a. szaks�ert'ezeti bizott
ság - olvashattuk egy követ
kező levélben. A jól sikerült, 
meghitt hangulatú összejöve
telen Jászai Nagy József szb
titkár, Szomszéd Adám párt
titkár és Csécsei Ernő állo
másfőnök köszöntötte a részt
vevőket. A legtöbb nyugdíjas 
névre szóló elismerés.t is ka
pott, mert a legutóbb! culcor
répakampány sikere érdeké
ben kisegítő vasúti szolgálatra 
jelentkeztek, elősegítve ezzel 

_________________________ __,
az állomás feladatainak tel-
jesítését is, ,. 

A Brigádélet Záhonyban 

[)}í} 

A Brigádélet szerkesztőbizottsága a múlt hónap közepén Zá
honyban tartotta ülését. A kibővített szerkesztőbizottsági ülés 
munkájában részt vettek az átrakókörzet gazdasági és mozgal
mi vezetöi, ,·alamint a legjobb szocialista brigádvezetők. A ké
pen balról Hajó József, az Allami díjas „Vörös Csillag", mel
lette Botos János, a „XI. pártkongresszus" szocialista brigád 

vezetője látható. 
(Kiss Arpád felv.) 

Hatvanban megtartotta idei 
első taggyűlését szakszerveze
tünk nyugdíjas-csoportja 
írja tudósítónk, Szúcs Ferenc 
vizsgáló főkalauz. A Liszt Fe
renc művelődési házban le7,aj
lott eseményen - a területi 
bizottság, a városi tanács, a 
csomóponti párt- és szakszer
vezeti bizottság képviselőinek 
jelenlétében - Tel!ér Sándor, 
a 670 tagú nyugdíjas csoport 
elnöke számolt be az idős 
vasutasok érdekében végzett 
tevékenységről. Méltatta a bi
zalmiak, köztük Nosza István 
Molnár Károly. Haraszti Pál� 
né, Török fatván. Mál nás lst
v�_n és Lévai Józsefné nyug
d1Jasok aktív közreműködé
sét, ezenkívül elismeré:s'lel 
szólt Boros János és Somogyi 
1,stván beteglátogatók, Dulai 
Szabó József segélyezési bi
zottsági tag. valamint Vuko
vics Jenő, a számvizs"áló bi
zottság vezetóiéne!, é-;.demei
ról is. A b0s,�imolót követó 
vita után a Liszt Ferenc mú
t·elődési ház szin;onikus zene
kara sz6ra1f0etatta a nyuqdí
jasokat. Ang,1án Jenö kar
nagy vezetésé�el. 

gyelWk. hogy a gépkocsi\'eze- Utó vonatokat folyamatosan tök nyugodtak, előzékenyek és rádióösszeköttetéssel látják el --------------------------------------------------------

udvariasak. és egyes vonalakon rátérnek az 
Egyik nap a Dusanbétól 70 egy központból történő Irányi

kilométerre levő nure«i v1zi tasra. 
erőmű építkczeséhez indul- A tadzsik főváros turistafor
tunk. Alig hagytuk magunk galmának fellendítéséhez is 
Mögött a fóvarost, mikrobu- hozzájárulnalc a vasutasok. A 
szunknak ugyancsak kapasz- tervek szerint még ebben az 
kodnia kellett a szerpentines, évben „Tadzsik expressz" né
kanyarokkal tarkított hegyi ven új gyorsvonatot ál1itanak 
úton. A teherautók még !as- forgalomba Taskent és Dusan
sabban haladtak. A belátha- be között a turisták részére. 
tauan kanyarokban előzni nem Ugyanakkor szó van arról is, 
lehet. Ilyenkor gépkocsiveze- hogy egyes személyszállító vo
tón'.c sohasem türelmetlenke- natokat egészen Moszkvájg to
dett, nyugodtan haladt a te- vábbitanak. Ezzel megvalósul
herkocsik mögött, mindaddig, na a tadzsikoknak azaz óhaja, 
amíg az előzés feltételeit nem hogy fóvárosukból átszállás 
látta biztosítottnak. nélkül juthatnának el Moszk-

útközben más akadályok is 
gyakran gátoltak bennünket a 
folyamatos halndásb:m. A ma
gasabb hegyből. ahol már no
vember közepén leesett a h6, 
csal.nem félóránkhnt követté'< 
egymást a völgyek felé tartó 
juTinyájak. A gépkocsivezetők 
ekkor sem dudáltak. nem haj
tottak bele az országutat teli�s 
szélességben el foglaló nyájb;i. 
hanem félrehúzódtak és türel-

vába. 
Az igazgatóság területén, 

bár a hegyek miatt sok a 
,,zsáku tea", azért új vasú tvo
nalak is épülnek. Tavaly he
lyezték például üzembe a Ter-

mez-Kurgán-Tjube-Ja
van között - az utóbbi Tad
zsikisztán északi részében ta
lálható - épülő 270 kilométer 
hosszú vonal kurgáni szaka
szát. Ez az új vasútvonal Üz
begisztán, majd TadzsiTcisztán 

A 
meteoro_lógusok, s�t: va
sarnaptol a naptar sze
rint is itt van, megérke-

zett. Ha viszont - e sorok 
kopogtatása közben ldte
kintek az ablakomon. hótaka
rót látok a szomszédos ház
tetőn. S ha van hóember, hát 
hóautó is létezik - legalábbis 
annak, hógömbölyegnek tűnik 
" szomszédék kapunk előtt 
parkoló Trabantja. Hóesés és 
tavasz? Nehezen illenek ösz-
sze . . .  

Igen.ám, de alig tíz perce 
kapcsoltam ki a televíziót. 
Látták? Hogy ne látták volna! 
A magyar labdarúgás „után.
pótlása" három remekbesza
bott r,ólla·1 reszkettette meg az 
angolai, - egy sok sikert, 
jobb napokat látott vi.lágbi
rodalom fiainaT; - hálóját. S 
hiába szegélyezte hó az Üllői 
úti pályát, azon a navon bi
zon1I tavasz volt. sokkal ta
vasszabb, mint a néhány év
vel ezelőtt megtévesztően 

Akkor há t  
napsugaras tavaszokon, mikor 
is a magiIarolc hálóját pakol
ták meg a külországialc két
három góllal. Akkor hát -
tavasz? Reméljük. Legalábbis 
ami a focit illeti. 

ősziesen borongós uiszont 
ama levélirónlc hangulata, aki 
felpanaszolja: községében a 
vasútállomáshoz vezető út ká
tyúit az iUetékesek még a 
nyárra ígérték fellíjftani. De 
hol van az a nyár? Már tud
niillik a tavaly,, amikorra az 
ígéret vonatkozott. Legfeljebb 
a leghiszékenyebbek hitték 
azt, hogy augnsztus, szeptem
ber, m.ajd október után mégis 
a nyári lcöl'etkezik - október 
végén ugyanis megjelent két 
útkarbantartó. Körbenéztek. 
Megállapították, hoqy a ká
tyúk tialóban kátyúk Ők el
mentek - Télapó megérke
zett. A kát111ílc a húsréti nyu
szira várnai.;. 

tava sz ? 
Téliesen zordon volt a mi

nap állomásfőnök-ismerősöm, 
amikor elmondta: az ország
ban nincs ugyan inf!uenza
jarvány, de Viktória - e szép 
nevű virus - az ő kicsi ál
lomásukat nem kerülte el. 
An1úgy is létszámgondokkal 
bajlódnak, most pedig 
március ide, tavasz oda - a 
meleg szoba még melegebb 
betegágyát választotta előbb a 
főnökhelyettes, majd a pénz
tárosok egyike, aztán a pálya
munkásokat tizedelte a kór . . .  
Hová tűnt a szépséges feb
ruár, a napsütésével, egészsé
get ígérő derűjével? 

És mégis kiiszöbön a ta-
1.•as2. Sót a nyár is Erre va!I 
a Népköztársaság útján let'Ő 
MÁV-jegyiroda fokozódó for
galma. Mind többen böngészik 
a menetren<ieket tudakolják: 
miként juthatnak el a. leg-

gyorsabban a Balatonhoz és 
a Fekete-tengerhez; a lHecsek 
aljára és a Tátra csúcsára. 
Rövidebb-hosszabb kirándu
lásra készülnek a turista-ked
vúe1, (s talán ,:>=c;rt került 
,,ATALAK!TAS MIATT ZAR
V A'' tábla egyik-másik turis• 
taházra). De úgy hírlik: lcé
szülódnek az Uttörővastí.tnál 
is - e!ll'nórzik, a forgalomra 
felkészítik a nyitott-szelló� 
kocsikat. 

Tegyék is, kellő idóbenl Ki 
tudja, mit tartogat még már
cius - mi jón most: tavasz 
ele3i tél, i-agy télutáni nyar? 
Mindenesetre: ha az olt·asó e 

sorokat olvassa es odakint 
ragyog a nap. i:agy vasárnap 
kedi;enc labdarúgó-csapata. 
mégis - miként tavaly tette 
- �ikap . . .  ne a meteorologu 
sokat hibáztassa. S ne is e 
sorok íróját. A ta.t'0SZ atlól 
tai-asz, hogy szeszelyes. 

Lehet még az id •n március 
végén - ápn!is . • .  

F. T. 
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A BVSC hatodik helyen végzett 
a kiemelt egyesületek rangsorában 

Ak.1ív sportélet 

Celldömölkön 
Már több mint négy évti

zede működik eredményesen 

a Celldömölki Vasutas Egyet
értés SE. Különösen a labda
rúgó szakosztálynak van nak 
régi hagyományai. Az évek 
során azonban új szakosztá
lyok 1s alakultak. 

Megta'l'totta idei beszámoló �·· 
közgyűlését a Budapesti Vas-
utas Sport Club: az elnökség 
m�onta a mérleget a múlt 
w - amely a középtávú fejlesztési terv utolsó esztendeje 
volt - munkájáról, eredlmé
nyeiról, s meghatározta a to
vábbi feladatokat. Az ese
ményre a MA V Távközlési és 
Biztos:ftó Berendezési Épf,tési 
Fónökség kuhtúrtermében ke-

nem voltaik az e1múlt évben. 
a hazaj versenye.1cen, mérkő
zése!rnn való részvételünk fej
lődést mutat, a nemzetközi 
szereplésün:k azanba,n mérsé
kelt volt. 

Akit a mozdony füstje megcs-apott 
Moldova György riportkönyve a Kortársban 

Örülnek egymás 
,;ikereinek 

A sakkszakosztályt 1973-ban 
hozták létre. Egy évvel később 
Hegyi Zsuzsa versenyzőjük 
Vas megye legjobb sportolója 
lett. 1975. január l-én alakult 

A havonta megjelenő Kortárs irodalmi és krilikai folyó
irat áprilisban megkezdi Moldova György József Attila díjas 
írónak a mai magyar vasúttal és a vasutasok életé\·el foglal
kozó, Akit a mozdony füstje megcsapott című riportkönyvének 
közlését. Moldova új, ismét érdekesnek ígérkező művét olva
sóink figyelmébe ajánljuk. 

l
ru :·u sor csaiknem 200 sporto- i

.
, 

o, edző, vezető és táTsadalani ,. 
aiktivista jelenlétében. A köz
gyűlés elnökségében helyet 
fogla[t Molnár György, a Vas-

f utasok Szakszervezetének tit
kára, Tóth János, a MAV Bu- Í 
dapes,ti I.gazgatqságánaik ve- �--;;: 

Az érdekes és valóban az asztalitenisz szakosztály. 
mindent magába foglaló be- László Csilla szakosztályveze
számoló után dr. Munkácsy tő és Obráz István edző aktív 
Lajos, a számvizsgáló bízott- és ho='iértő irányítói, nevelői 
ság elnöke tett jelentést ar- az asztaliteniszező gárdának. 
ról, hogy a BVSC taJvaly A CVESE vezetői az elmúlt 
mintegy 1 7  millió fori'll.ttal évben - a tanulók sportolá-
gazéLálJkodott. Ezt kellett úgy s; lehetőségeinek javítása ér
beosztan l, hogy min<lenre jus- dekében - megállapodtak az 
son, de maradjon js • • • iskolák igazgatóival, hogy a 

- Emlékplakett. Budapest- - FARSANGI BAL. A mis-
Ferencváros állomás Dózsa kolci vontatási főnökség 
György szocialista brigádja ki- szakszervezetének kultúr- és 
váló békemozgalmi tevékeny- nőbizottsága sikeres farsangi 
ségének elismeréseként a kö- bált rendezedett a va.suta.sok 

1 últb gk ta az Or- Vörösmarty 11-1űvelödési Ott-

zetóje, Vitéz Lórántné, a XIV. Vágvölgyi Mátyás beszámoló-
kerületi tanács vb. elnökhe- ját tartja 

ze_m �n me . ap honában. A főnökség dolgozói szag?_s Beketan?cs _emlékpla- és családtagjaik ;ól s:::órakozkettiet. A megttsztelo plakettet _ tak a vidám mulatságon. 
lyebtese, Kovács János, az 
OTSH főosztályvezető-helyet
tese.. 

Sportiskola 
hat sportágban 

Kiss Tibor társadalmi el
nökhelyettes megnyitója után 
Vágvölgyi Mátyás, a BVSC 
közelrrnúl-tban kinevezett új 
ügyvezető elnöke ismertette 
az elnökség jelentését, értéke
lését. Már a beveootő rész 1s 
élénik visszhangot váltobt ki, 
hiszen sikerről, jó eredmény
ről. szóLt. 

- Hagyományos már, hogy 
a sportegyesületek évről évre 
versengenek egymással, az el
ért eredmények után ponto
kat kapnaik s ezek összessége 
adja meg az évi rangsort, 
mondta az ügyvezető elnök. 
Az 1975-ös évre 580 pont el
érését tűztiik ki célul, s ezt 
sikerült túlte!jesitenünk, 605 
pontot gyűjtöttünk, amellyel 
az egyesületek rangsorában a 

6. helyen végeztünk. A 605 
pont örvendetes azért ;s. mert 
76-tal túlszárnyaija az 1 974--es 
teljesítményünket. 

A beszámolóban tekinté-
ayes helyet kapott az után 
pótlás, amelyról többek között 
ezt hallhatták a részvevők: 

- Utánpótlásunk nevelésé
ben tavaly elóbbrelépés mu
tatkozott, annak el1enére, hogy 
akadnak hiányosságok IB. A 
14 szakosztály közül jelenleg 
6 működtet sportiskolai rész
legeket, s egyesületünk ver
senyzői gárdájának tekinté
lyes számát az „iskolások" 
adják. A vívásban például ta
valy indu1t sportislkolai kép
zés, a szervezés és a kezdeti 
eredmények biztatóak. De di
cséretet éroemelnek a műug
rók és aszitali teniszezők is, 
akik ha nem is rendelkeznek 
sportiskolával, mégis megfele
lő utá,npóblásról gondoskod
naik, 

Sok hoz:zászólás hangzott fiatalok rendszeresen használ-el, s ezekból js kiderült, hogy hatják sportlétesítményciket. 
a BVSC a vasutasok nagy 
családjában milyen tekinté- Sajnos rég; gondja a cell
!yes helyet foglal el, meny- dömölki sportolóknak az, hogy 
nyien gondolnak arra : miként csak egy labdarúgópályájuk 
lehetne a sporttevékenységet van. A felnőtt, ifjúsági és ser
még jobbá. eredményesebbé dűlő csapatolmak ezért kevés tenni. Akadta,k vélemények a az edzési lehetőségük. Az atnevelésröl, a sportolók fe_ Jétikaí szakosztály munkáját gyelméröl - mert bizony 
voi.taik 1975-ben is fegyelmi könnyíti majd a tavasszal át
vétségek - s a jövóről, amely adásra kerülő ú:I atlétikai pá
a Szőnyi úti új építkezések lya, amelynek építéséhez a 
:revé'll további távla,tokait nyit vasutas-szakszervezet és a me-

dr. Karát Ferenc, az OBT el
nökségének tagja nyújtotta át. 

- Nőnap és nyugdíjas-talál
kozó. A szombathelyi igazgató
ság kereskedelmi osztályának 
dolgozói a nőnapi ünnepséggel 
egybekötve rendeztek nyugdí
jas-találkozót. Az Ady Művelő
dési Otthon klubjában tartott 
összejövetelén Marton László 
osztályvezető köszöntötte a nő
ket és a nyugdíjukat -élvező 
volt munkatársakat. 

meg a klub elótt. Orülnek a gyei tanács 130 ezer forinttal - EGYÜTTMŰKÖDÉS. A 
sportolók egymás eredményei- járult hozzá. debreceni igazgatóság szak-
nek a labdarúgók őszi sike- szervezeti bizottsága és a 
rei�e!{, Gergely Gábor aszta- K. A. Magyar HonvédeJ.mj Szövet-
literuszező világbajnoki győ- ség helyi képviselóje a !cözel-
zelmének, a párba}tórözó'.rnek, múltban megállapodást irt 
a bajnokcsapatok Európa Ku- alá a hazafias és a honvé<lel · 
pájában másodszor js kivívott mi neve:é,ben történő együtt-

- Brigádot, felajánlása. A 
kisújszállási pályafenntartási 
főnökség harminc szocialista 
brigádja 23 ezer forintot aján
lott fel nemzetközi támogatás
ra a Magyar Vöröskeresztnek 
A2 összeget az elmúlt évi 
kommunista szombatokon vég. 
zett munkákból gyűjtötték ösz-
sze. 

HALALOZAS. e1etének 76. éYé
ben, február 27-én elhunyt Hor
váth Károly ny. főfeJUgyeló, a 
MAV Tisztképző Intézet volt taná
ra. Temetésére március 1 0-én ke
Iillt sor Budapesten, a FarkasréU 
temetőben. 

Köszönetnyilvánítás 

A közgyűlésen kimoodva és 
k imon<latlanul is sok szó 
esett a montreali o1impiáról, 
az elókészülete!cról, a,rról, 
hogy a legutóbbi müncheni 
BVSC-sikerek után mi várha
tó az idei ötkarikás játéko
kon. Némi támpontot nyúj
tott, hogy amíg a vaisutasok 
Münchenben 26,35 pontot sze
re2'lte.1c, a tavalyi világverse
nyek olimpiai számaiban a 
felnótte'k mindÖSS7.e 1 1 ,05 
pontot gyűjtötte.le. Ez u.,ayan 
az 5. helyet jelenti az egye
sületek versenyében, <le .még
se.'11 mondható soknak. Jelen
leg tiz Szónyi úti sportoló -
nyolc vívó, egy-egy birkózó 
és vízilabdázó - található a 
montreali keretekben, s a cél 
18 pont elérése. els&ségének, a vízilabdázók működésre. A megállapodás Ezúton mondunk köszöne-

bajnoki 5. helyének, de többek között kiterjed a tet mindazoknak, barátoknak 
Mi várható Montrealban ? ugyanakkor a kudarcok sem sportpropaga,ndára, a lövész- volt munkatársaknak. ismerő-

múlnak el nyomtalanul. napok rendezésére és az söknek, akik szeretett férjem. Az ügyvezető ebnök igen Kozák l\fihály MHSZ-klubok fejlesztésére. é<lesapám, Szabó Antal. a 
részletesen értékelte a szak- _________________________________________ 

7 
SZOT Számvizsgáló Bizottsá-osztályok munkáját, s az el- ,- gának volt elnöke. a vasutas-mondottaik után három kate-

J. k ,� , ,f( szakszervezet központi vezető-gória állítható fel. Jól mű- 1lnqel-JfontIT!Í '!J (1'7'0' o'iqn.,"u 'IJ(IIJ ségének volt tagja temetésén ködött az asztalitenisz, birkó- r l;;LJ I lfllJ [J! , U, UIJLJ II 'LII, 
I

, j [/IJ [/. megjelentek és részvétükke! zó, kerékpár, labdarúgó, mű- igyekeztek fájdalmunkat eny-

�i��
f
�:�:!::

t
�!;83 Szombathe/ven, Sze11eden és Dunakeszin ����b��nt:i�

abó Antaln
é 

és a vívó, míg többet várt a J 
1 '/, 1 

vezetés a kézilabda, a röp-
Az elmúlt hetekben több szóbeli kiegészítője. A szom-labda és a sakk képviselőitől. 

vasutas sportegyesületnél tar- bathelyiek a sportegyesületek Szó esett a bizottságok mun- tottak vezetóségválasztó köz- versenyében tavaly a 17. kájáról, tevékenységéről. s ar-
gyűlést. Jó alkalom volt ez heiyet szereztek meg. 1 9 71 ró!, hogy 1975-ben sikerült 
a négyéves sporttevékenység őszétől növekedett az egyesü

megerósiten; a szakosztályok értékelésére, a tennivalók letet támogatók s�áma. Se
vezetését. 

meghatározására is. Tudósi- g1tségükkel megteremthették 
Vágvölgyi Mátyás igen nagy tóink három egyesület, a a színvQilalas sportolás felté-segítségnek könyvelte el, hogy Szombathelyi Haladás, a Sze- teleit. 

a klub párt-alapszervezeté- 11edi VSE, és a Dunakeszi A Haladás tizennégy szaknek vezetósége mindenben tá- VSE vezetóségválasztó köz- osztálya közül a legegyenletemogatást adott ; eredményes gyűléséről küldtek beszámolót. sebben a súlyemelő-sza.1<oszvolt a szakszervezeti bizott-. Ezekból adunk rövid összefog- tály fejlődött. A2 edzők a ·  taság közreműködése, s évről lalót. valy végzett munkájuk alapévre javu1 a KISZ-szervezet A Szombathelyi Haladás az ján elnyerték a Magyar Súlymun'dja. Beszámolóját többek elmúlt négy esztendőben di- emelő Szövetség : .,az ország között ezekkel a szava,kkal n.amikusan fejlódótt. Jól tűk- legjobb edzői kollektívája" ki-zárta : rözte ezt a közgyűlésre készí- tüntető címét. A vívószakosz-Megál!apíthatjuk, hogy tett írásbeli beszámoló és tályból említést érdemel Ko-
bár kiugró eredményeink Laki László ügyvezető elnök matits József, aki az olimpia; 

gos vasutas b irkózóbajnoksá
gon. 

1975-ben a vasutas sport
egyesületek közötti pontver
senyben, a 21 kiemelt egye
sület közül, az 5. helyen vé
geztek. A 85 olimpiai pontból 
54-et az atléták. 3 1 -et pedig 
a birkózók szereztek. Az egye
sület jó kapcsolatot teremtett  
az utánpótlást biztosító isko
lákkal és a honvé<lség szege
di alakulataival A közgyű• 
!és ügyvezetó elnöknek ismét 
Halász Antalt választotta. 

A Hivata!os lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

A 9. s-zámból : 1 16  0��11975. 
Baleseti kártérités engedélyezése 
méltányosságból. 

1 0 1  574/19í0. A vasút bérsza• 
bályozási és gazdálkodási rend
szere. 

A szerkentöség üzeni 

.--------------------------------------------i válogatottnak is ta.E(ja. A bir-

A Dunakeszi Vasutas Sport
egyesület szakosztályainak 
munkájáról Hoffmann Károly 
elnök számolt be. Elmondot
ta többek között. hogy a 400 
aktív sportoló felkészülését 
megkönnyitették az elmúlt 
években átadott új létesítmé
nyek, a sportcsarnok és a ké
zilabdapálya. Tavaly elkezd
ték a birkózólerem építését 
is. A hat szakosztály már ké
szüJ az egyesület megalaku
lásának 50 éves jubileumára. 
(Kilenc sportágban rendeznek 
majd versenyeket.) Nyokvan
tagú természetjáró szakosztá
lyuknak 18 túravezetője és 32 
minósített versenyzője van. 
Tavaly 86 túrát szerveztek 
Az Országos Vasutas Kupa 
mellé megnyertél, a SZabolcs 
Kupát is. Feladatként hatá
rozták meg az . eddiginél 
ere<lményesebb versenyzést és 
a tömegsport további kiszéle
sítését. 

Szücs Ferenc Hatvan i  Pál rst· 
Ván, Uglyai Sándor, Sep$1 Gyula, 
�várdai János. Erso-k Gyula 

tl,liskolc : V9.rialv1 Gyula Nagyka
nizsa ; Cslzmazia Béláné Szombat
hely; Boldizsár Gyula Békéscsa
ba ; Cserháti Károly Veszprém
varsány : Gál Jenő Kisltun!é.legy ... 
háza ; Szécsi Ferenc Sátoratjaúj• 
hely ;  "h-turányi Tlbor Bénréve: 

KERESZTREJTVÉNY 
kózók munkáját. felkészülését 
az 1972-ben átadott modern 
birkózócsarnok eredményesen 
segíti. 

Vízszintes : 1. A termelékenység 
emelésének egyik módszere. 13. 
Az asztácium vegyjele. 1 4. Az 
egyik őszi hónap. 15. Vissza : vo
nóshangszerek tartozéka. 16. Po
zit!v elektród. 18. trást megsem• 
mlsít. 19. • . .  Hari, hire• kémnő 
volt. 20. Csillagászati tetőpont. 32. 
• • .  lbrt. Igen apró madár. 23. A 
beteg legtöbbször Ilyen. 24. Ezen 
a területen 1 26. Trójai királyfi. 

görögösen. 27. €rtágulat. 29,. 
. . .  alkohol, faszesz. 30. Kettós 
betű. 32. Szertartás, 33. Kimon
dott betú. 34. Hegy a Bakonyban. 
36. Hunokkal rokon nép az Al• 
földön. 37 A Duna mellekfolyója. 
38. Az <,pyik oldal. 39. Keblére 
zár. 4 1 .  Lakomára. 43. Papírra 
vetné. 44. Vékony gyapjúfonál. 
45. Bibliai hajós. 46. Ritka fér
finév. 4í. Kemény iém. 50. Ne
ves francia !ró. 51. Fehérnemü. 

52. Vonatkozó névmás. 54. A Tisza A2 elmúlt négy évben kö
mellék!olyója 56. Tell sportesz- zel 50 millió forintot fordftot-
te�·yfs���!. "s5t.pa���i�ito:°'1i\� tak a Perint-parti sporttelep 
Szultáni rendelet. 63. Orosz város. rekonstrukciójára. Az építés 

Filggöleges: 2. . • .  Edouard a következő években is foly-
iia

8
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18
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4_ fesi�i-dit.o�i tatódik. Ha befejezik a mun
ok. 5. Képzömüvész.etl alkotás. 6. kát egy korszerű stadionnal 
Visszaköti t 7. Bányász. község lesznek gazdagabbak. A Ha-
���

á
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Y��öuf. 9�f::;�� ladás sporttelepén világító 
tető. 10. Forr a közepén. 1 1. Hí- berendezés és elektromos 
res labdarúgó válogatott csapat. eredményjelző tábla felszere-
ie�m�fJ'���;ség

eg
,r:el��:;:;f; 1 6,;,f. lését, továbbá egy 24X58 tné-

sik módszere, 17  . . . .  Paul, Nobel- teres tornacsarnok építését 
dljas angol tl.zlkus. 19. Nc5i nev. tervezik a jövőben. 
��elv��
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�t séget választott. Az ügyveze
Olasz város. 33. szennyvizcsator- tő elnök ismét Laki László 
na. 35. Lovat a kocsiba. 38. Süte- lett. ,---------------
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:.e:: A Szegedi VSE közgyűlé-
gyon szereté. 49. Szovjet napi- sén Annus István, az egyl!-
�k��-

T
sr� li�k�f' fi�. bu��� sület elnöke értékelte a négy 

L6név. 58. Menyasszony (él. fel.) .  év eredményeit. A2 egyesület 
�;;,,,fit!, 
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Ör�; nyolc szakosztályában 431 
helyeslés. sportoló van. közülük 170-en 

Bekilldendll: v!zszintes 1. és minósített versenyzők. Mun-
;i

'!,
\�

1�
t
�3io�eküldési haU\r1dö,  kájukat tizenhat edző irányít-

A2 előzli keresztrejtvény helyes Ja. 
:r.,���t•� �a�����•

a 
t�?;,,\1'1,: Az atlétika! szakosztály 

sét. versenyzői 1974-ben 13 ma-
19�f.'-:;r l

6
����n�i:::-:ei:,,egj� m,ar bajnoksáqot nyertek. ta-

lent keresztrejtvény helyes meg- vai11 pedi.n tizenhárman ke-
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áNo. 
7
7I�ka�cf; rültek váiogatott csapatokba. 

Gizella, 8522 Ne,nes�örzsöny. Ere<lménves a birkózó szak
GárdonY1 u. 35 Sz.imedlJ József, osztály tevékenysége is. Sza-
i�r:1 �;����

lk
io;/ 

v 
s����!t h�cifoe;ású csaoatuk tavaly be

ir�� 402}
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ciéb�éc.:· .ifu"J',;'; 1<<>riilt az NB I-be. és csapa�
Ezsaiá.s . utca a. 1 bajnokságot nyertek az orsza-

MAGYAR VASUTAS 
a Vasuta.Sok S.zakszervezet.ének 

la�Ja 
Szerkeszti a sze:kesztO bizottság 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Feletcis szerkeszt.d : V 1st Ferenc 

Szer"kesztOség: 
1068 Bpest. Vl.1 aenczur utca u. 

Telefon városi : 229-872. 
llzem1 : 19-71. 

Kiadja és terjeszti : 
a N�pszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vu., RakOCZl út 54 

Telefon : 224-819, 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MN H !15 - 11 as9 

76-1015 Szikra Lapnyomda 
Budapest 

Felelős vezet6 : 
Roder Imre Igazgató 

Rapi Jozsef Bp. Jó-fváros : le
veleiket lapunk anyagához fel
használjuk. 

Btikkösdl Károly Dombóvár; 
Füze<ii Pálné Debrecen : tevelelke, 
illetékes helyre to'\·ábbitottuk. 

Lakáscsere 

- ElcsereJnem Eerenc körúti ta
nácsi, egy szoba !elkomronos 
(komtortositási terv JO�ahagyva), 
gazKcn\:eK.tor futesű. toldsz.i.ntes. 
udvaI"i Lakásomat. bárn11lyen na
gyobb MA V vagy tanacs1 bérla-
kasra Budapest területén. trdek
lődrJ Lehet nappal: a 224-229, 
vagy 37-38, este a 143-630-as te
leronon. Völgyi néven. 
- Dunakeszi úJ 1akótelepen 2 szo
ba, összkomfortos, gllz!Utesés, 
nagy erkélyes, modern lakáso
mat elcserélném MA V-dolgozóval 
vagy nyugct1Jassal budapcst1, bu• 
daorsi vagy törökbáhnUra meg-. 
egyezéssel. SzövetkezeU, tanttcsl 
vagy egyéb megoldás js érdekel. 
C1m : Kocsis Imre, 2120. Dunakeszi, 
Nap u. 2. Hl. u. Telefon : 22-03 
vagy 259-781. 

- A budapesti lgazgatóslighoz 
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szoba-komfortos, 96 négyzet
méter alapterúletü laká�omat ha
so.nló vagy nagyobb tanácsi la
kásra cserélnem. E:rdeklödni le
het: este 18 ora után; a 144-240-es 
telefonon. 

- Elcserélném xv. ker. Moz
donyft1tő u. 6. sz. alatti egyszoba
komfortos lakásomat egy. vagy 
kétszobás összkomfortos tanácsi 
lakásra. E:rdeklődnl : özv Kövesi 
Jánosnénál a fentt címen levél„ 
ben. vagy személyesen leheL 

- Másfél-, két és félszobás ta
nácsi vagy MA V-Jakásra cserél
nénk zuglói épitésü telki.lnket lak„ 
hat� szob:1-konvhá� há7.zat két· 
szintes házra épf„é�t + kezdési 
engedéllyel. Te! : 409-8l2, este. 



A MÁV 1916. évi terve 
a központi vezetőség napirendjéa 

A vasutas-szakszervezet 
központi vezetősége március 
25-én ülést tartott. Az elnök
ségben helyet foglalt Bonífert 
Adám, az MSZMP KB Ipari 
Mezőgazdasági és Közekedési 
Osztályának helyettes vezető
je, Urbán Lajos, a MA V ve
zérigazgatója, Gyócsi Jenő el
nök, Nagy Istvánné és Felelcy 
Pál alelnök, Koszorús Ferenc 
főtitkár, Gulyás János titkár. 

vekszik a bázishoz képest. Az A MAV 1976. évi állóesz
összes árutonna kilométer-te!- köz-fejlesztési programjának 
jesítmény várhatóan 3,6 szá- megvalósításához több mint 
zalékkal növekszik az átlagos 8,5 milliárd forint áll rendel
szállítási távolság 2,1 százalé- kezésre. Ennek nagyobb ré
kos emelkedése miatt. szét a hálózat fejlesztésére és 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XX, 2VFOLYAM, 7. SZAM ARA: 50 FILU:R 

F elszahadulásunk 
.. , 

unnepen 

S 
orsfordu1ónk. Újjászületésünk. Ezeréves népálom valóra 
válása. �'elszabadulásunk . . . Megannyi jelzó, amely a 
Magyarországon 1944 őszétől 1945 tavasz,áig történtekre, 
de elsősorban 1945. április 4-re utal. E fél év a,Jatt ker-

gette hazántlmn végig, űzte ik:i az országból - rengeteg vér
áldoz:at árán - a szovjet Vörös Hadsereg a körömszakadtáig 
védekező, földünket lkirabló, városainkat rombadöntő náci 
hordát. 

Mindaz, ami harmineegy esztendeje történt, történel.em 
i,mmár - solrak számára csupán tankönyvből ismert ta,n
aaiyag, de aligha él közöttünik báriki is, rukd ne érzékelné nap
ról napra: milyen változások kezdetét jelentette 1945 áprilisa. 
Jelenüiliknek már valiamennyien resze.sei-tanúi vagyulllic, s e 
jelen a múltból győkerez.ilk. A fiataJok, a forradalmi ifjúsági 
napok keretében „három tavasm-a·• emlékeznek: 1848 márcitJ.Si 
polgári forradalmára, a nemzeti öntudat lángralobbanásának 
n4pjaira, 1919 dicsőséges 133 napjára, a külső intervenció ál
tal virágjában letört Tanácsköztársaságra, s a II. világháború 
számunkra befejezést jelentő napjára. 

1976. APRILIS 2. 

Április 18. 

A vasutas 
operabérlet 

Láróelóadása 
A vasutas operabérlet 15. 

jubileumi évadjának utolsó 
előadása április 18-án, vasár
nap délelőtt 11 órakor lesz az 
Erkel Színházban. 

A színház Mozart: Figaro 
házassága című operáját mu
tatja be. A cimszerepeket 
Sudlik Mária, Bende Zsolt és 
Faragó András játsszák. 

Klnhhelyiség 

fiataloknak 

A Nyugati pályaudvar 

Az ülést, melyen a központi 
vezetőség tagjain kívül részt 
vettek a KPM és a Vasúti 
Főosztály képviselői, az Utas
ellátó Vállalat, a GySEV, a 
vasútigazgatóságok vezetői és 
az igazgatóságok pártbizottsá
gi titkárai, Gyócsi Jenő nyi
totta meg. Üdvözlő szavai 
után röviden méltatta a feb
ruár 17-én szívroham követ
keztében elhunyt Szabó An

talnak, a szakszervezet volt 
főtitkárának, a központi veze
tőség tagjának életútját, majd 
javaslatára a részvevők egy
perces néma felállással adóz
tak emlékének. 

Az elnök ezután ismertette 
az ülés napirendi pontjait, 
majd azok elfogadtatása után 
átadta a szót Urbán Lajos 
vezérigazgatónak, aki a MA V 
1976. évi tervében foglalt főbb 
feladatokat és célkitűzéseket 
terjesztette a központi veze
tőség elé. 

Mint az már ismeretes 
lapunk korábbi számaiban ír
tunk róla -, a vasút az idén 
131-134 milló tonna áru és 
338 millió utas elszállításával 
számol. Az elszállítandó áruk 
volumene, a felső határt ala
pul véve, 2,5 százalékkal nö-

Az áruszállítási volumenen járműbeszerzésre fordítják. A 
belül nagyobb mértékben nő hálózatfejlesztés keretében sor 
a nemzetközi szállítások kerül 323 vágánykilométer 
az export, import, tranzit - pálya korszerűsítésére, és 528 
részaránya. Ebben az évben j.s csoport kitérőcserére. A bizto
előtérbe kerül az egységrako- sítóberendezési program meg
mányok képzését elősegító valósítása 103,4 vonalkilo
rakodólapos és konténeres méter önműködő térközbiztosí
mód kiterjesztése. Csupán a tó berendezés, 11 állomási biz
belföldi konténeres forgalom- tosftóberendezés és 84 útátjáró 
ban fuvarozandó áruk meny- sorompó létesítését teszi lehe-
nyisége megközelíti a 230 tővé. 
ezer tonnát. A járműpark fejlesztése ke-

A személyszállításnál a retében 45 darab vontatójár-
múlt évhez viszonyítva 1,4 mű, 109 személykocsi és 2241 
százalékos csökkenés várható. teherkocsi beszerzését terve
Az átlagos utazási távolságot zik. 
ezzel ellentétben az 1975. évi- A dolgozók munkakörülmé· 
vet azonos szinten, 42,5 ki- nyeinek javítását ·szolgáló szo
lométerben határozták meg. ciális beruházásokra az elmúlt 
Ennek megfelelően az utaski- évi 107,8 millió forinttal szem
lométer-teljesítmény a bázis- ben 134 millió forintot teTvez
hoz képest 1,3 százalékkal nek. Ebben az összegben nem 
csökken. szerepelnek az állami célcso

A személyszállítás minósé- portos beruházások keretéb;n 
gének javítása érdekében a megvalósuló szociális létes1t
zsúfoltság és az utazási idő mények. 
csökkentését, az utazási vá- Az egészségügyi intézmé
laszték bővítését, a kényelmet, nyek fejlesztésére 78,1 mitlió 
az állomások és várakozóhe- forintot lakások építésére, il
lyek kulturáltságának növelé- letőleg ' a vasutas dolgozók 
sét, az utasok még jobb ki- lakásépítésének elősegítésére 
szolgálását tervezik. 106 millió forintot fordítanak. 

A személyszállításra Urbán A vasutas-szakszervezethez 

Lajos szóbeli kiegészítőjében tartozó két vállalat, az Utas

külön is kitért. Hangsúlyozta, ellátó és a Gyór-Sopron-Eben-
furti Vasút vezetői, Tóth 

A 48-as eszmék év,tizedeken át lobo� ébren tartva a 
függetlenség, a srebaidság iránti vágyat; a TamácSiköztársaság 
csaknem négy és fél hónapja - történelmi mércével mérve 
mily hihetetlenül rövid idő! - feLvihlrultotta ama lehetősége
ket, amelyek.re egy, a hata,Jmat megszerző nép :[repes. S ezek 
a megé1t élmények adtak erőt, hLtet, bizakodást a fehér ter
ror ikereken negyed s"ZJá:z.adána.k: elviseléséhez, a lközclgö sza
badság lirán,ti reményhez. 

KISZ-fiataljai a társadalmi 
szervezetek segítségével mo
dern klubhelyiséget alakítot
tak ki az egyik épületrészben. 
Segítettek a terézvárosi pá
lyafenntartási, és a villamos
fenntartási főnökség dolgozói 
is. A fiatalok ötszázórás tár• 
sadalmi munká;a nyomán két 
hónap alatt befejeződheteti a 
munka, és március 12-re, a 
KISZ-kü!döttgyű]és tisztele
tére átadták a klubot. 

hogy mindenütt nagy gondot 
Lászl.ó főigazgató és Lisiczki kell fordítani a minőségi mu-
Lajos igazgató ugyancsak tátatók javítására, mindenek-
jékoztatta a központi vezetősé• 

előtt a tisztaságra, a pontos-
get az Utasellátó Vállalat � ságra és a biztonságra. a GYESEV elmúlt évi munka

-------------------------,járól, valamint 1976. évi fel

H iszen nem 1939. szeptemberében, a II. világháború !ki
törésekor, de nem is a Szovjetunió elilien vezénye1t 
magyar csapatok hoobalépésével kezdődött ama ször
nyűségek soroz:ata, amely Magyarországon 1945. ápri-

A szabad idő hasznos eltöl
tését, a szórakozást hangfa
lak, színpad, büfé és egyéb 
technikai berendezések segí
tik. 

Tizenöt napi bérnek megfelelő 
részesedést fizetett a vasút 

A vasútüzemre 1975-ben há
rult feladatok végrehajtásá
ban nagy szerepe volt a dol
gozók aktivitásának, ezen be
lül a szocialista munkaver• 
senynek, illetve a szocialista 
brigádmozgalomnak. A vas
utasok helytállásának különö
sen nagy jelentősége volt a 

frekventált munkakörökben. A 
létszámhiány miatt sok eset
ben csak a munkaintenzitás 
fokozásával, a tényleges mun
kaidő 'növelé6ével lehetett a 
szállításokat zökkenőmentesen 
lebonyolítani. 

A MAV 1975. évi kiemelke
dő eredményei lehetővé tet
ték: a vasutasok múlt évi bér

lis 4-én véget ért. Már az 1919�s tanácshatalom leverése 
után is ártatlanul legyilJlroltaik ,tetemei jelezték a darutollas 
kiilöní�nyek útját. Horthy vészbfróságaá évt,izedeken át 
sérthették meg a törvényt (vagy ítélkezhettek az a.kikori ural
kodó or;.i,tály áltaJl szeI111:esftett törvénytelen törvények parag
rafusaira hivatkozva); a nagy. és kioourzsoázia a városokban, 
a.z Eu,rópa-SZ'eI'te aiklkor már an.akronisztiikius földesúri rend a 
fa1vakban bűnteUeniil szipolyozhatta a népet. Szomorú jelző 
illett akkoriban a hazához: a hárommillió koldus országa 
voltunk. Az éhség, a létbizonybala.nság, a holnaptól való ret
tegés minden,na,pos vendég volJt a Jtisemberek - munikások, 
parasztok, a!llkaJmazottak, kö.zhivaitaJJnokak - otthonáJbain. 

-------------------------- színvonalának a tervezettnél 

Újítók mer/ege 
� Hogy mit jelentett Magyarországon 1945-i,g proletárnak 
lenni, arról - nem is kell messze menni - a vasutasok tíz
ezrei vallhatnaik. Az.ok, aki!k számára álom volt fu1u&i n,apszá
mosból pál�-unikássá lenni, majd al.ka:lmi munkásból vé�
gesen álllami alikaJmawttá válni. De a még kö2ltünk serény
kedók arról is számot adhatnak: miként járultak hozzá -
vállalva az életveszélyt, szerén11 lehetőségeikkel élve - a fa

23 millió forintos megtakaritás 
a budapesti igazgatóság területén 

sizmua elleni küzdelemhez, az ország felszabadulásához. A A budapesti vasútigazgató
vasutMak a nácik által leigázott országok: többségében - a ság területén a tavalyi év 60-
Szovjetunió megszállt területein, Csehsmovákiában, Francia- rán 1346 újítási javaslat érke
országban, Jugoszláviában, s nálunk is - smbotázs-aikciók- zett a bírálóbizottsághoz, 
k.al nehez.ítették a megszálil,ak g.a2tetteinek végreha,jtá&M. vagyis 214-gyel több, mint 

.-- 1974-ben. Ebből 739-et fogad-p edig e napdkban a sza.botázsokért mindenki tudta, mit tak el, illetve verettek be. Az 
vállal. Tárgyalás -ítélet nélkül, s kivégzés azonnal. A ú;ítások révén elért megta
magyar vasutasok is mentették, ami - nemegyszer: karitás értéke meghaladta a 
aki! - menthető. Az ország teljes kirablását meggá- 23 millió forintot. A s:zerzók 

ri vontatási főnökség), Hege
dűs Gyula (hatvani vontatás), 
Laczkó János (Bp. Keleti vil
lamos fen,ntartási főnökség). 
A legjobb szakvéleményezö 
címet Bencsik László, az igaz
gatóság- IV. osztályának mér
nöke vívta ki, aki maga is 
aktív, többször kitüntetett ki
váló újító. 

nagyobb mérvű növelését, s 
aránylag magas év végi része
sedés fizetését. Az eredmények 
alapján ugyanis 296 millió fo
rint év végi részesedés került 
kifizetésre, amel11 15 napi bér
nek felel meg. 

Az év végi részesedés ter
mészetesen differenciáltan 
oszlik meg a főegységek -
igazgatóságok, jármüjavítók, 
építési főnökségek - között. 

A differenciálás megmutat
kozik az igazgatóságokon be
lül is, tehát a szorzószámokat 
befolyásolja - mínusz és plusz 
arányban - az igazgatósági 
verseny célkitűzéseinek éves 
teljesítése, s a baleseti károk 
alakulása is. 

adatairól. 
A MA V vezérigazgatójának 

elóterj eszt.ése és a két vállalat 
vezetőjének tájékoztatója után 
a vitában többek között felszó
lalt Gulyás J.ános, a központi 
vezetőc;ég titkára és Bonifert 
Adám, az MSZMP KE osztáJ.y
vezető--helyettese. Mindketten 
azt hangsúlyozták, hogy a fel
adatok ismertek, a pénzügyi 
keret>ek is adottak, így most 
már kizaról.ag rajtunk, vasuta
sokon múlik, hogy hogyan 
dolgozunk. Egy biwnyos, az 
idei esztendő semmivel sem 
lesz könnyebb a tavalyinál. 
Sőt, az első negyedévi szállí
tási teljesítmények ismereté
ben arra lehet számítani, h.ogy 
az év közepétől a fuvarozta
tók minden eddiginél nagyobb 
mennyiségű árut kí.n.áil;nak fel 
fuvarozásra. 

Az első napirendi pont vitá
jának lezárása után Koszorus 
Ferenc főtitkár ismertette a 
központi vezetőség 1976. évi 
programját és első félévi 
munkatervét. Ezt követően a 
Vasutasok Szakszervezete 1976 
évi költségvetését Pere József 
osztályvezető, a ½ százalékos 
ÖTA 1975 évi gazdálkodásáról 
készült jelentést pedig dr. 
Bordi István terjesztette elő. 
A központi vezetőség a prog
ramot és a munkatervet, to
vábbá a költségveté;t és a je
lentést elfogadta. tol.indó földbe ásták a fóműhelyek értékesebb gépeit, voltia,k, - újítási díjként - 1 millió 

aJtilk a pályaudvarokat ért légitámadás perceiben a haláltábo- 356 erer forintot kaptak. 
rok:ba indított, vagonokba zárt embereket menekítették . .. S Nemcsak a budapesti igaz-,---------------------------------=;.; __ 
ahogy eLüU a csa.tazaj, a vasutasok elsők között jelenitkez.tek gatóság, hanem az ország 

( 

munkára: romelfa.k.ar!tásra, a bombatépett vágányok, felrob- legtermékenyebb vasutas újí
ba.ntott �aduktak újjáépítésére. Tudtálk: jÓ1'észt rajtuk múlik, tójának a szolnoki vontatási 
mik,orra képes a bénultságba dermedt oTszág talpra állni, egy főnökreg egyik tmk-lakat.osa, 
új ország mei,teremtésének gigászi feladatához hozzákezdeni .• Csapó János oownyult, hi5zen 

Felszabadu'1tunk, tal,praá11tun:k: új országot építettünk. már 240 javaslatát haS2lilos!
Mindenki h�jává lett az ezer éven át csaik irredenta-hamis tották. Kimagasló érdemeiért 
jelszavaikat harsogó kevesek hazája - harmincegy esztendő kapta meg a kiváló újítók 
esemén11eivel-eredményeivel méltán várhatjuk az utókor, a arany fokozatú kitüntetését. 

Ugyancsak a s-wlnoki vontatörténelem holnapi ítéletét. 1!lletünkön, munkánkon mémet- tási főnökflégnél. található még 
jük le, mi történt Európa e kicsiny, 93 ezer négyz,etkilométer- egy igen termékeny kiváló 
nyí res"Zlén 1945 ápri1isa óta. lgaz, a vasutas-élet ma sem újító, Juhász G11ula, all;i sziln
könnyű, de mennyivel mása,bbaJk a ma gondjai a tegnapelőt- tén sok javaslattal járult hoz
tieknél! S m.ilként váLtoztaik, VláLtozh.atta:k meg a rövid- és zá a moz.ga:lom sikeréhez. 
h06szútávú cél<jaLn,k!... " __ ..,,,, .... rákosi vontatási főnökség 

E történelmi évforduló mindenikor jó a,lJi{,a).cnn a mérleg- motorüz.emében Simon András 
készítésre, csakúgy, mint a jövőbe tekintés.re. S hogy mit hoz és Tóth IV. István, a MAV 
a :tiol:n.ap, a leglközelebbi jövő a vasút és a vasutasok szá - • ítés-i Főnök.ségén 
ra, am a tavaly aecemberben törvényer6re emelt ötödfilk öt- Szendrei Károly, az Építési 

éve.s terv is rögz!il: ,,Bővíteni kell a vasút száLlító kapacitá- Főnökségnél Erdélyi 1stván, 
Rákosrendező pályaudvaTon lát, fol11tatni keU komplex fejlesztését N rekonstrukció;át • • • Dobos András tevékenységét 

Korszerűsíteni kell, minteg11 1700 km-nyi vasútvonalat, továb- ítélték méltónak az újítók 
bá 750-800 km vonalhosszban korszerű biztosítóberendezést magas kitüntetésére. Az ifjú 
kell Utesiteni. Mintegy 160 km hosszúságú vonalat villamosí- mérnökök kéizül Darnyi Béla, 
tani kell. A Diesel- és vmamosvontatás arányát 92-960fo-ra a hatvani vontatási főnökség 
ke�I �v�!ni, a tolatás dieselesitésében 85-901!/o-os szintet kell dolgozója fejtette ki a leg
elérm... drnén.yesebb újitói tevé-

kenységet. 0 egyébként már 

B evált harmincegy esztendeje llcip,róbál.t, célj,ai,nik felé háromszorosan kitüntetett ki
vez�tő �úton haladunk ,tová.bb. 1848., 1919., 1945. örökö- váló újító. 

sei vagyunk. A Szovjetunió segítségével lett szabaddá Az újítási ügyintézők kö-
hazánk, és az örökségként átvett szabadság birtokában zött is vannak, akilt rászol-

1 A magyar Ikarusok .Ismertek u egész világon. Egyik legnagyobb megrendelőnk a Szov-
6p!tjük még szebb holnapunkat; miközben féltőn őrizzük, vi- gáltak az eli6111erésre. Ide Jetunió, Ezt a Székesfehérváron feladott szálllbnán)'i Budapest-Ferencváros állomáson 
11Yázzuk legdrágább kincsünket: népünk szabadságát. sorolható Makrai .Lcíszl6 (gyó- irölútelte meg a fén;rképezóg-ép lencséje (Laczkó Ildikó felvétele> 
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EGY BIZALMI PORTRÉJA KITÜNTETÉSEK 

Következetesen és határozottan 
Terek András raktári 

a forradalmi ifjúsági napok alkalmtiból 
munkás a Nyugati pályaud

var egyik szakszervezeti bi
zalmija. Könnyű beszélgetés
re bírni, s ebből is látszik, 
hoi;;y munkájában, mozgalmi 
t,,vékenységében döntö sze
repe van a szavak meggyőző 
erejének. 

Együtt, egymásért 

Harminc évvel ezelőtt lé
pett vasúti szolgálatba, ugyQn
itt, a Nyugatiban. Tápiósze
lén lakik, onnan jár be, hol 
nappalra, hol éjszakára. 

- Család? 
- Három gyermekem uan. 

A fiam már 25 éves, va.ssze
relő. Az NDK-ban tanulta ti 
szakmát, s német lányt vett 
feleségül, aki egyébként ve
gyészmérnök. önállóak és 
szépen élnek. A nagyobbik 
lányom most fejezi be, a kö
zépiskolai tanulmányait Ceg
iéden, s úgy látszik, hogy 
nemsokára már őt is a 
szárnyára kell bocsálanunk 
Azután már csak a ki.�ebbik 
lány marad hátra, akit anyát
lan és apátlan árvaként fo„ 
gadtunk magunk közé a csa
ládba. S milyen jó. hogy 
megtettük! Máskülönben ha
mar egyedül maradnánk az 
asszonnyal . . .  

Terék András második ott
honának a munkahelyét llle
vezi. 

- Itt is jóban, rosszban 
össze kel! tartanunk - mond
ja -, akárcsak otthon, a 
családban. Szeret-ni, becsül.ni 
és segítenünk kell egymást, 
mert csak így juthatunk 
előbbre . . • Törekvésünkben 
nagy erő áll mögöttünk, amely 

,,felek" bemutatása, fuszeis
mertetése következik. l\lind a 
magam, mind a mi Béke szo
cialista brigáduruk nevében 
garantálhatom, hogy ez alka
lommal kölcsönfuen oldódik 
meg két ember problémája, 
ami végeredményben társa
da1mi gond Is volt számuruk.
ra . . .  

Beszélgetésünk napján a 
raktáriak munkája termelé
si tanácskozással kezdődött. 

- Mindannyian ott vol
tunk - jegyzi meg a bizal
mi, de szerénységből nem 
említi, hogy a mozgósításból 
ő is kivette a rés7.ét. Igaz, 
ez természetes, mint sok más 
feladat, vagy akárcsak a sze
mélyes példamutatás a min
dennapi munkában. A főnök, 
Gáspár István mondta el, 
hogy Terek István bizalmi 
nemcsak a dolgozók ügyeinek 
szószólója. Legutóbb sem ke
resett kibúvókat. amikor ki
segíté,kéopen Budaoest-Jó
zsefvárosba küldték. Ott nem 

is raktári munkásként, ha
nem raktárnokként végzett 
elismerésre méltó munkát. 
Nem hiába tüntett.ék ki már 
többsz.ör kiváló dol{lozó jel
vénnyel. 

Mindenre van gondja 

- Miről volt szó a terme
lési tanácskozáson? 

Elsősorban a munka 
szervezéséről, feladataink jobb 
elvégzésének lehetőségeiről. 
Ezen kívül a bizalmiak jog
körének nagyobb mérvü érvé
nyesítését is szóba hoztam. 
Véleményem sze1int még 
mindig alig számítanak ránk 
al! olyan ügyekben, mint pél
dául az állomási béroiegtaka
rítások'kal kapcsolatos jutalék 
elosztása. S még valamiról 
beszéltem : a dolgozók nem 
tudják megértent, hogy a ru
hapénzből miért vonnak le 
kereseti és egyéb adót? Aki 
természetben kapja meg az 
egyenruhát, attól nem vonnak 
le adót ruhajuttatás címén. 
Bízom benne, hogy hamaro
san választ kapunk a panasz
ra. 

A bizalminak tehát min
de-nre van gondja. A naoi 
sajtót együtt olvassa és együtt 
beszéli meg a csoportba tar
tozó társaival, a Béke szocia
lista brigád tagjaival. Közö
sen Ö5Sze•rlott p,ém:ból iárat
j4>k a Népszabadságot, a 
Cs,iládi Lapot, a Munka cí
mű folvóiratot és a Magyar 
Va .. mtast. A szakszerv<>zeti 
könvvtiarnak szintén gyalcori 
látogatói. h()e;v ldegkzf�hes
sék a politikPi okt�tás anva-
ga!t. Gergely .József 

nem más, mint a párt poli- ,---------------------------

A forradalm! l:fJúság:l napok al· 
ka.Jmából a ki>Zlelredés- és po,
t.aügyt ml.nlsZter a 
KOZLEKED:&s KIVÁLO DOLGO· 
ZOJA 
ldtüntetésben részesitetbe : Kövas
dy János vill. srereló, Bp. Nyu
g.a,4 á.H. ; Vaaes Ferenc kousila..c.a
tos, .M.1s.kolc, vont. Főn.; Némethy 
Béla hegesztő, Debrecen, Jj. U. : 
Nagy 4-wan viH. sz.e.reJ.ó, SI.e
re�, Vont. Főn. 

KIVALO VASUTAS 
klLü.ntetésben rcszesUltek: Gom
boo nmes szenárvez., Dombvv<l:ir, 
Ep. Főn. ; Gön.c.ző IstvAn Jakato5, 
J\J.A V. Hidép. b'őn. ; Hegedüs Gá
bor forg. szolgálattevő. Püspök.Ja
w,.ny a.l,i.. 

.€.RDEM.&s VASUTAS 

kitüntet,t\st kapt.ak: Besenyel Gá• 
bor lakatos, Dunakeszi. JJ. t).;  
Nt.1.ner.n Sando.r beo:;Z.i.Ott µálya
n1ester1 Sopron, Pit. l! ... őn .• ; Pro
fáncsik Mihály Jármül.akatos, Sze
rencs, vont. .ftón. ; T&st Józse� 
giépkezetó, Rákos orsz., OSZtószev:-
táriőn.; Zércz.l Ist"An Pál teclml
kus munkavez., Szolnok. Ftt. Főn. 

l\DNISZTEBI D.lCS:enETBEN 
részesültek : Arki Józ� kazánko• 
vác�. Veazprén1, Vont. Főn. ; pi:k• 
házi Tibor músz.e.ész, Miskolc, 
Tiszai pu. BBFF; E'óris József 
D1esel-mozd, vez., MAV, Hámán 
Kia.Ló vont. Főn. ; vt.ne&.1 Janos 
esztergályos, Nyiregyll.áza, vont. 
Főn.;  Hosszú János vonatvez .• 
s,,eged, á1L ; Juhász Ilona ilgyin
tézó, Kiskunhalas, Pft. Főn. ; Ká„ 
lóezl ISl.1ván la.k.atoo, Nagykanizsa, 
Vont.. Fön.. ; Ráckevei Klára müsz. 
asop. vez., Bp. i"'erencvá.ros, Pít. 
Főn. ; Rurlk Péter ügyintéző, KPM 
vasutJ !őoszt. ; Tóth GyuJ.a prog
ramoz.6, Dombóvár, MAV Fa.telltó 
üzem. 
A:z. egészségilgyt mim.s-.ter az 
EGJ!lSZSl::GUGY KIVALO D0LGO
Z0JA 

A forradalmi ifjúsági napok alkalmából Szabó Béla vezérigaz
gató-helyettes, vezérigazgatói dicséretet adott át ifj. Varga 

Bélának, Szob állomás forgalmi szolgálattevőjének 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Mező János lakatos, MA V Kltérő
gyártó U., Gyöngyös; Nagy tlag
dolna Jegyvizsg., szombathe].y á1L; 
Pintér Antal rorg. su,lg. tevő, 
Szentes áll. ; Rózsa.hegyi András 
leltár-számadó, Bp. MAV Egész• 
ségügyi Ellátási F(5.n. ; Susán At
tila raktárkez., Dombóvár, o�
tósze.rt.Arfőn. ; St.abó András tér
fílnök. Györ áU. ; SzázvaJ László 
esztergályos, Záhony, gépesibett 
rakt. főn. ; Szuda Károly g<!pko• 
csivez., Bp. Vasútig. ; Tolnai!. At• 
ti.la Ugyint.. Debrecen, Vasútig., 
VaTga Béla forg. SZól,gálatrevő, 
Szob áll. ; Villmek Má.r!a kárpi
tos, Bp. Keleti Músz. Koc,si-szolg. 
Fön. ; Zsad.ányt pi,rer mun-kaer(l
gazd. csop. vez.., Bp. Vasútjg. 

A Szakszervezetek Országos Ta· 
nácsa elnöksége a forradalmi if· 
Júsági napok alkalmából a 
SZAKSZERVEZETI MUNKAl!BT 

arany fokozata kitDntetést a<lo
mányozt.a : Halmay Airpádnak, a 
pécsi igazgatóság II. osztály cso
portvezetőjének, Pécs területi bl• 
zottsAg ifjúsági b!zotbSága veze
tőjének. 

A s=zervezett Munkáért Ok
levelet aclományozta: Dézs1 Zol
tánnak, a debreceni Igazgatóság 
n. osztály vonalblzto5ánad<, Deb
recen te:rUletll bizottság l:fJ űságl 
bizottsága vezetőjének. 

tikájának megvalósításáért, a 
dolgozók érdekeiért küzdő 
szakszervezet. 

ktlüntetést adományozta : Ho,-váth 
?dürta asszisztensnőnek, Szombat„ 
hely, MAV 'rer, Egész.ségUgyi 
���

.;
Kfr

e
:rz� n:�:p.
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Még lehet jelentkezni 
Az ezzel kapcsolatos tapasz

talatok hiteles!thlc a mozga
lom �i aktivistájának sza
vait. őt egyébként éppen ne
gyedszázada, 1951-ben válasz
tották meg munkatársai bi
zalminak. A;tóta szüntelenül 
fáradozik mind az egy<m1, 
mind a közös érdekekért, 
amelyeket szerinte nem is le
het szétválasztani, legfeljebb 
csak az okozhat néha gon
dot : hogyan tudjuk adott 
esetben megértetni másokkal, 
hozy a közösség érdekeinek 
előtérbe állítása · mindenkor 
egyéni érdeket is jelent. 

Olaszországba szervez társasutazást 
a SZOT Szociálturisztika 

A példamutatás ereje 

A bizalmi fő erényei közé 
a következetesség és a hatá
rozottság is beletartozik. 

A SZOT a dolgozók üdül
tetésén kívül gondoskodik 
szociálturisztikai utak szerve
zéséről is a szocialista és a 
nyugati országokba egyaránt. 
Ezek az utak népszerűek a 
vasutasok körében. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a Vasuta
sok Szakszervezete az utazási 
lehetőségekről tájékoztatja a 
területi bizottságokat. Ebben 
az évben a területi bizottsá
goknál az alábbi utakra lehet 
jelentkezni : 

flszak-Olaszország. 1976. 

augusztus 29-től szeptember 
9-ig. Részvételi díj : 74.00 Ft 
(költőpénzzel együtt). útvonal : 

Budapest-Velence-Adriai 
tengerpart-Firenze-Ró-

ma-Budapest. Jelentkezési 
határidő : 1976. április 15. 

Dél-Olaszország. 1976. szep
tembe1' 20-tól október 1-ig. 
Részvételi díj : 74.00 Ft. (köl
tőpénzzel együtt.) útvonal· 

Budapest-Róma-Capi tello 
-Pompei-Nápoly-Róma

Budapest. Jelentkezési határ• 
idő: 1976. május 15. - Legutóbb az egyi,k dol

gozótársam segélyt kért 
magyarázza Terék András. -
Nem kapott, mert a keret 
nem tette lehetővé. li:n azon
ban, ismerve a helyzetét, nem 
n11ugodtam bele és a szak
szervezeti bizottság megérté
se nuomá.n sikerült megoldást 

Érvényesül a nőpolitika 
a szentesi építési főnökségnél 

találnunk. Most is nagyon ne- A szentesi épitési főnökség 
héz ügyben „mozgok". Egy dolgozóinak tíz százaléka nő. 

· munkatársnón•knek nincs la- A törvényes kedvezményeken 
kása, s tudomásomra jutott, kívül a főnökség vezetői ese
hogy egy világtalan nénike tenként külön jutalommal 1s 
lakótársat keres. Olyan ren- segítik a családos anyákat. 
des nőt. aki gondját viseli (Tavaly 56-an kaptak jutal
és a lakást is rendben tart- mat, négyen pedig Kiváló dol
ja. Elvileg már minden rend- gozó kitüntetést.) A nők ház
ben van. most már csak a tartási gondjainak csökkenté-

sére -, ahol arra lehetőség 
van - olyan munkaidőbeosz
tást állapítottak meg, hogy a 
napi bevásárlásokat el tudják 
végezni. Az élelmiszerek táro
lására több helyen hűtőgépe
ket helyeztek el. 

A nőpolitikai irányelveket a 
bérezésnél is érvényesítették. 
Az évek során emelkedett a 

----------------------------. vezetőbeosztású nők száma, 
közülük négyen szakvonali 

Megnőtt a bizalmiak tekintélye 
vezetők, huszonöten pedig 
szakszervezeti tisztségviselők. 
Növekedett körükben a to
vábbtanulási kedv is. Az 
1975/76-os oktatási évben a 
különböző szakmai tanfolya
mokon tízen tanulnak, heten 
pedig marxista-leninista kö
zépiskolába járnak. 

A M.A V ve:zéni4!aizg!ltóJa 

VEZl!:RIGAZGATOI 
BEN 

DICS1!:RET-

részesítette : Boros Andr<ls Vill. 
szerelő, Szolnok, jj. u. ; Dékány 
Z:i,lgmond mozd. vez., Békéscsaba, 
Vont. Fön. ; Erc'56 József géplaka
tos. MA v Szak- és szerelöip. 
Főn.; ESZCllY.i Tibor á!!rakómun
kás. brig. vez., Záhony áll.; Ha� 
rangi Zoltán :torg. szotg-tevó, 
Nyd<ládh:lz.a áll. ; Kovács Erzsé
bet segédmunkás, Záhony, Ptt. 
tőn. ; Kovács János munkás. 
Na,gyk&n.izsa, Szert.árfön. ;  Köjll.n,g 
Sándor llalk:atoc!, Debrecen, JJ. a. ; 

A vaspá lya tú l só olda lán  
'Ozemtörténeti könyv a miskolci iárműiavítóról 

l!:rtékes helytörténeti könyv 
jelent meg Pá! István, lapunk 
miskolci tudósítója tollából a 
Miskolci MAV Járműjavító 
Ozem kiadásában. Több évi 
gyújtó-kutató munka eredmé
nye a 390 oldalas mű, amely 
feleleveníti az üzem 116 éves 

történetét, eseményeit. A be
vezetőben rövid áttekintés Ql
vasható a vasutak kialakulá
sáról, a hazai vasútépítésről. 
A további fejezetekben apró
lékos részletességgel tárja aa 
olvasó elé az üzem múltját. 
Az alapos kutatómunkát di
csérik az érdekes dokumentu-------------------------, mok, korabeli fényképek és 

Ki minek a mestere ? 
ábrák is. (Összesen 270-et tar

talmaz a könyv.) 
A szerző nagy teret szentel 

a vasutas munkásmozgalom
nak, a Tanácsköztársaság ide 
vonatkozó eseményeinek, a 
második világháború okozta 
pusztításnak, majd az újjáépí
tésnek és az üzem felszabadu
lás utáni fejlődésének. 

Március 10-11-én a vasúti 
jármúszereló szakmában is 
eldőlt, hogy ki az ország leg
jobb ifjú mestere. A verseny 
színhelye ez alkalommal Du• 
nakeszt, a 201-es Ipari Szak• 
munkásképző Intézet új kollé
giuma volt. 

Az ország különböző tájai
ról 16 versenyző jutott a dön

Szakmunkásképző Intézet ta
nulója érte el. Jutalomkép
pen ő kéthetes belföldi üdü
lésen vesz részt. A harmadik 
helyezett szintén dunakeszi 
fiatal: Tamást Sándor. A 
bronz fokozatú elismeréshez 
800 forint jutalmat kapott. 

(solymosi) 

A kötet a Borsod megyei 
Nyomdaipari Vállalatnál ké
szült. 

tőbe. A versenybizottságnak --------------------"-------
neves szakemberek, valamint 
a KISZ, a Munkaügyi Mi
nisztérium és a vasutas-szak
szervezet képviselői voltak a 
tagjai, 

A kétnapos döntő elméleti 
vizsgával kezdődött, majd 
gyakorlati munka következett. 
A verseny győztese végül is 
Cztdor István, 11 dunakeszi 
járműjavító szakmunkástanu
lója lett, aki Misnyovszkl 
l1pre és Nagy Tibor mesterek 
irányításával sajátította el 
szakmabeli tudását. Czidor Ist
ván az elnyert arany fokozatú 
elismeréshez és a pénzjuta
lomhoz kéthetes külföldi uta
zásra szerzett jogot. 

A második helyezést a pécsi 
Antal István, az 500-as Ipari 

Pályázati felhívás 
A Szakszervezetek Országos Tanácsának 

1

Nóbizottsága 
,,AZ l!:N CSALADOM" 
címmel pályázatot hiroet. 

A pályázat célja: megmutatni a családi élet értelmét, 
szépségét, gondjait és problémáit. 

Kérjük, hogy a pályázók személyes tapasz;talataiik és élmé
nyeik a,la,pján mutassák be a családon belüli együttélést, az 
egyenjogúságot, az egymáson való segítést, a gyermeknevelés 
örömeit, gondjait, emberformáló szerepét, a gyermek, a szülők 
és a nagyszülők viszonyát, a család és a munka összeegyezte
tését, a szabad idő szép és hasznos eltöltését és mindazokat aa: 
eseményeket, amelyek a családi élettel összefüggnek. A választások óta eltelt 

nyolc hónap alatt jól vizsgá
zott Szeged állomás 221 szak
szervezeti aktivistája. Bodor 
Ferenc szb-titkár irányításá
val hozzáértően és lelkiisme
retesen végzik el awkat a 
feladatokat, amelyeket a 810 
főnyi tagság Kistelektől 
Deszkig, Röszkétől Szegedig 

tervezet szövegét mintegy 
száz példányban a szakszerve
zeti bizottság küldte szét, 
hogy a dolgozók rendelkezé
sére álljon. A javaslatokról 
készített jegyzőkönyvek a te
rületi bizottságra kerülnek ta
nulmányozás és intézkedés 
végett. 

A jól végzett munka nyo
mán a legtöbb szolgálati he
lyen tapasztalható a bizal
miak tekintélyének növeke
dése. Erősíti ezt a folyamatot 
az is, hogy kellőképpen érvé
nyesül a központi irányítás. 
Igen hasznosak a kézhez ka
pott szakszervezeti kiadvá
nyok, köztük a Szakszervezeti 
bizalmiak tevékenysége című 
füzet. Tartalmával Összhang
ban áll a bizalmiak és szinte 
valamennyi aktivista részéról 
mutatkozó tettrekészség, 
amely pezsdítően hat a moz
galmi munka egészére. 

Öreg diák - nem vén diák 

A családok életének alakulása, fejlődése elválaszthatatlan 
része mindannak, ami hazánkban végbemegy. Pályázatukkal 
segítséget nyújthatnak a harmonikus családi élet, a szocialista 
életmód elterjesztéséhez is, mert az egyes családok tapaszta-
1'atai, prob1émái hasznos tanácsokkal, péLd.ákkal szolgálhatnak 
az életüket alakitó, új, és a szocialista típusú családeszményt 
tudarosan megvalósítallli kívánó csaLádok számára. 

A pályázaton részt vehet mlndelllkl; nő, férfi, szülő, nagy
szülő. 

- joggal vár el tőlük. 
A 7 vezető bizalmi, llletve 

a 60 főbizalmi havonta tart 
megbeszélést, hogy eleget te
hessenek a féléves munka
tervben meghatározott tenni
valóknak. llyenkor 2-3 bi• 
zalmit rendszeresen beszámol
tatnak a terúlett munkáról, a 
dolgozó/e által felvetett prob
lémákról. A tapasztalatok ki
cserélése mindig új lendületet 
ad a soron levő feladatok 
megoldásához. 

A kollektív szerződés ter
vezete minden szolgálati he
lyen megvitatásra került. A Sziládi Sándor 

A debreceni vontatási fő
nökséghez kihelyezett általá
nos iskolában 16 felnőtt diák 
sikeresen végezte el a VII. 
osztályt. A bizonyítvány ünne
pélyes kiosztása előtt a főnök
ség gazdasági, párt- és szak
szervezeti vezetői részvételé
vel értékelték az elért tanul
mányi eredményeket. 

Dicséretes előmeneteléért -
a kitűnő érdemjegyeken túl
menően - nyilvános elisme
résben részesült két kazánko
vács: Gonda Géza és Arnócz
ki Sándor, Az övékéhez ha-

sonló szorgalmat tanúsított 
Edes János gépkezelő és De
tári Sándor előrendező, akik
nek 4-esnél jobb az átlagos 
osztályzatuk. 

Azóta már kibővített lét
számmal megkezdődött a ta
nulás a VIII. osztályban. 
Szakszervezetünk helyi okta
tási és propaganda bizottsága 
sikeresen szervezte meg a ta
nítást, s rendszeresen segíti 
továbbra is az „öregdiákokat", 
s az értük fáradozó tanáro
kat. 

Keczkó Ferenc 

A pályamunkák terjedelme maximum 15 gépel4 oldal le
het, természetesen olvasható kézírással Is beküldhető! 

Beküldési határidő: 1976. november 1. 
Cím : SZOT Nőbtzottsága, 1415 Budapest, Dózsa Györg11 t1t 

84/b. 

A legsikerül<teb' pályaműveket a következő díjazásban 
részesftjük: 

1. díj 6 OOO,- Ft. 
Il. díj 4 OOO,- Ft. 

III. díj 3 000,- Ft. 
A helyezéseken kívül a zsüri több pályázatot különdíjban 

részesít. 
A díjak átadása: 1977. március 8-án, a SZOT Székházdbaa. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Nőbizo&tsága 
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Első a forgalom biztonsága Munkába álltak a pályaépítő gépek 
A jáukíséri gépjavítóban határidőre befejezték a téli karbantartást 

Szervezetten és mind eredményesebben dolgozik 
a győri pályafenntartási főnökség 

Összesen 600 k'lométer. A ki- Amikor Plasser-gépek tömörl-A vasút V. ötéves tervében • 
• l · ·tt „ssze-kiemelt feladatként szerepel a térőaláverők 4234 csoport ki- tenek, a kove egyu O 

• · · f te·ro· '··rbantartását és 400 cso- nyomják a földet. Elzt az eso pályák korszerusLtése, a or- = 
. • azat ismét 

Korántsem látványos, in
kái>b nehéz és felelo.,;,;égtel
jes az a munka, amelyet a 
i)'Órl pályatenntartusi főnök
ség végez. Erről beszélgettünk 
a főnökség vezetöivel. 

- Vonalainkon nem tud
tuk elérni az állandó javu
lást - kezdte Homyák Lász
ló, a főnöklSég vezetője. 
Területünkön a géplánc előtt 
járt a múlt évben a mérő
kocsi. Ez rányomta bélyegét 
eredményeinkre, hiszen elég
gé avult pálya a nuén,k. A 
Budapest-Hegyeshalom fö
vonal rekonstrukciója Her
ceghalom tén;égénél tart €S 
rem:Hjük, rövidesen „belép'' a 
mi területünkre is. 

Növekedtek 
a teQesítmények 

- S addig? 
- Nekünk a forgalombiz-

tonságot kell garantálnunk, 
llmi igen sok mun.kávaL jár 
- mondotta Heresznyei Jenő 
vezetó mérnök - és eseten
ként a sebességkorlátozásokat 
i.s megk!vánja. Kívülről ez 
igazan nem látszik „csodála
tos" eredménynek . • • 

Valójában azonban igen 
nagy feladat, hogy a fővo
nalon, Szártól Hegye,halom 
O!''SZághatárig, Hegyeshalom
Rajka on,zághalárig, azután 
az Afmásfüzitó-Tokod 
szárnyvonalon gondoskodja
nak a pályák jó állapotáról. 
Az iparvágányokkal együtt 
532 vágányltilométerre - eb
ben 894 csoportk:itérő is ta
lálható - terjed ki a főnök
ség munkaterülete. Mindez 
nagy forgalmú iparvidéken, 
ahol jelentős a pálya igény
bevétele, a sok nagyüzem, 
ráadásul a munkaerőt is „el
szívja" a pályafenntartástól. 

- Az utóbbi években át-

A mind eredményesebb 
munkát jelezte, hogy az elő
ző évi 19 millió forinttal 
s,emben 1975-ben 22 millió 
forintra nőtt az anyagfel
használás é-rtéke. Még jobb 
eredményeket érhettek volna 
el, ha az első félévben nem 
hátráltatja a munkát a kap
csolószerek (geolemezek, geo
csavarok) hiánya. Ennek kö
vetkezménye volt, hogy az 
első félévben még csupán 
hétmillió forint volt az 
anyagfelhasználás. 

A szervezeti, céltudatos 
anyagtakarékosság i,; ervé
nyesillt a főnökség munkájá
ban. Rendszeresen alkalmaz
ták például a lépcsőzetes sín
felhasználás módszerét. A 
fővonalról lecserélt síneket 
a szórványosabb forgalmú he
lyekre, iparvágányokba épí
tették be, ahol még jócskán 
találhatók 1882-es keltezésű 
sínszálak is. Ez a munka a 
múlt évben mintegy öt mn
lió forint megtakarítást ered
ményezett a főnökségnél. 

Nagyon hasznos módszernek 
bizonyult, hogy vágányzáras 
munkáikról minden alkalom
mal idejében értesítették a 
felsővezeték-fenntartókat és 
a biztosítóberendezési szak
szolgálatot, hogy velük együtt 
ők is elvégezhessék az eset
leg szükségessé vált munká
latokat. Jól segítették ezzel a 
vágányzáras idók csökkenté
sét. 

Bevált ösztönzés 
Kiss Györg11, gépipar! tech

nikumot végzett hegesztő 
s'Zlakmunkás vezetésével ki
válóan dolgozik a főnökség 
sínhegesztő szocialista bri
gádja. Teljesítményeik alap-

Jan kétszer nyerték már el 
az ezüst fokozatú jelvényt. 
A múlt évben a második he
gesztő felszerelést is megkap
ták. Két csoportot alakHot
tak és egy vágányzár hatórás 
ideje alatt 20-24 hegesztést 
tudnak elkészíteni, kifogásta
lan minőséggel. 

Nagyobb feladatok hárul
nak az idén a győri pálya
fenntartási főnökség dolgozói
ra. Erre utal az idei, 64 mH
lió forintos programjuk. Az 
anyagköltség ebben 23 mil
liót, a bérköltség 24 millió 
forintot képvisel, a többi 
egyéb költség és mintegy 10 
millióm tervezték az átter-
helt tá.rsüzemi szolgáltatás ér
tékét. 

- Az idén is jelentős 
fenntartá.si munkálatok eloég
zését tervezzük a felépítmé
nyi karbantartó géplánc se
gítségével - mondotta fel
adataikról Heresznyei Jenő. 
- Tataoánya-Felső térségé
ben és Komárom állomáson is 
végzünk ágyazatrostálást. A 
síncserék jó részét a tél ne
hézségei ellenére már január
ban és februárban sikerült 
elvégeznünk. 6-7 ezer talp
fa cseréjét is tervezzük. 
Nehéz munka ez, de az idén 
ismét biztosítjuk dolgozóink
nak a cserélt talpfánként já
ró három forint célprémiu
mot. Bevált ösztönzés ez, szá
mítanak is erre dolgozóink . . .  

- A legfontosabb, amire 
minden erónkkel törekszünk, 
hogy most már a hib<1pontok 
is csökkenjenek, a mérési, 
minőségi eredmények is ja
vuljanak terii letűnkön - ösz
szegezte idei terveik lényegét 
Hornyák László, a főnökség 
vezetője. 

L. J. 

galombiztonság növelése. En- port új kitérő építésével kap- kimos.sa, es az �gy
t"'·ő _ -'"•"' 

cso,atos munkát végzik majd. fellazul. Tiszta zuzo un. 1�-;u nek megvalósítása többek kö-
nehéz jó minőségű munkát ve-zött nagy teljesítményű pá-

Cí '/ h t 'k i,ezni. Ebben az évben 230 ki-lyaépítő gépekkel történik, e : Q a e ony, 
lométeren tetvezik az ágyazi.l: ezért azok üzemeltetése, ha-

tervszerű munka kirootálását. tékonyabb kihasználása nagy 
mértékben befolyásolja a pá
lya.korszerűsltés és fenntartás 
mértékét, minőségét. 

A jászkiséri építógépjavító 
üzemben határidőre fejezték 
be a gépláncok téli karban
tartását és március elején 
kivonultak a munkahelyekre. 
Szabó Lászlóval, az üzemelte
tési- és szervizosztály vezető
jével a felkészüléiról, az idei 
feladatokról beszélgettünk. 

Pályakorszerűsítés 
600 kilométeren 

- A 79 páli,aépító gépünk 
közül 76 üzemel rendszeresen, 
három aljtömörítő pedig tar
talékban van tájékoztat 
Szabó László. - A gépek kar
bantartását, közép- és fójavi
tását decemberben kezdtük és 
február végére fejeztük be. 
Egy gépláncunk télen is dol
gozott a szegedi és a budapes
ti, igazgatóság terül etén, ezért 
ennek középjavítá5át már ko
rábban befejeztül,. Az üzemel
tetési és termelési osztály ja
nuár l-től február végéig két 
műszakban javította a gépe
ket. 

Az iroda falán az ország 
vasúthálózatának mágneses 
térképe. Rajta zöld, piros ko
rongok jelziik a gépláncok he
lyét. Mikor kezdődött a. kivo
nulás és a munka? 

- Milyen intézkedé6eket 
tettek a gépek hatékonyabo 
kihasználása érdekében ? 

- Az építési, úgynevezett 
mini gépláncok ebben az ev
ben nem kaptak fenntartási 
tervet. Március közepetől csai< 
építési területre programoztuk 
ezeket. Ha anyaghiány vagy 
egyéb ok miatt a kapacitásu
kat egy időre nem lehet ki
használni, akkor a közelben 
fenntartási munkát végző gép
láncokhoz irányítjuk. A hate
konyságot tehát a gépláncok 
ésszerű átcsoportos!tásá val és 
szétválasztásáoal is igyek
szünk növelni. Felkészültünk 
a hibák gyors elhárítására is. 
Négy múhelykoe<si mindig me
netkész állapotban van. Ebben 
az évben három koe<sira nagy 
teljesítményű hege6ztőberen
dezést szereltünk. Ennek se
gítségével a javítások időtar
tama lényegesen csökkenthe
tő. A kivonulás utáni napok
ban a szervi2'1lzerelők ügyele
tet tartottak a helyszínen. 
üzemelés közben ellenőrizték 
a gépeket, kijavították a pró
bák során nem észlelt hibá
kat. 

- A nagy teljesítményű pá
lyaépítő gépek milliméter 
pontosággal képesek dolgoznL 
Az elvégzett munka minősé
ge azonban mégsem csak a 
gépeken múlik. 

Tárolóhelyek, 
kultúrkocsik 

- Március 8-tól 240 gépke
zelő kezdte meg a munkát al: 
ora7.á" különböző területén a 
vasúti pályákon. Otthonuktól 
távol milyen szociális körül
mények között élnek, gondos
kodtak-e lrulturális igényeik 
kielégítéséről? 

- A gépkezelőket lakóko
csikban helyezzük el. Az igaz.. 
gatóságok területén - külö
n&.;en a budapestin - a ko
csik részére korszerű tároló
helyeket építettek. Több he
lyen elkészítették már a la
kószerelvényelc működtetésé
hez szükséges víz, villanycsa.t
lakozásokat és amikor a gép
lánc azon a területen dolgo
zik, a koe<sik berendezéseit 
csak csatlakoztatni kell. En
nek a .,közművesítésnek" a 
megvalósítása azonban sok 
pénzbe kerül, ez.ért a klvi te
lez.és még lassú. 

lagosan 50 dolgozóval csök- ,--'-------------------------

- Március 1-én két géplán
cunk üzemelt Gödöllő és Hat
van között. A kilences gép• 
Lánc a budapesti ígazgatósag 
területén, a 605-ös kitérőalá• 
verőgép pedig a dunai kóolaj
finomítónál már februárban iS 
dolgozott. Március elsején 
ugyancsak munkába álltak a 
603-as, a 60�-es és a 606-os 
kitéróaláverők Szolnokon, 
Abonyban és Tat.abánya-Fel
sön. A 605.oo március l-én a 
dunai kőo'ajfinómitótól átjött 

- Ez valóban igaz. A minö
$égi munka szigorú követel• 
mény, de sok tényez/3 befolyá
solja. Például sok múlik azon, 
hogy a pályafenntartási vagy 
építési főn-0kség hogyan készi
tette elő a pályát? Elvégez
ték-e a csai,-.arutánhúzást, ki
cserélték-e a rossz síneket, 
tiszta-e az ágyaz4ti anyag stb. 
Sajnos sok az olyan vonaL 
amelynek ágya.zata szennyezett. 

A nagyobb szolgálati he
lyek közelében dolgozóknak 
rendszeresen szállítjuk a me
leg ételt az üzemi konyhák
ról. A „du6s" gépláncok B
részle!(einél eddig nem volt 
Jrultúrkoa;L Ebben az évben a 
MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség öt kultúrkocsit 
gyártott, és ezeket az említett 
gépláncokhoz irányítjuk. Kap
tunk öt tartálykocsit is. Ezek
ben 3-4 hétre lehet vizet tá
rolni a dolgozók fürdéséhez. 
Ahol nincs vezeték, ott a tar
tálykocsik nélkülözhetetlenelc. 
A szabad idő hasznos eltölté
sét a kultúrkocsikban elhe
lyezett tévé, rádió, napilapok 
és könyvek segítik - mondot
ta befejezésül Szabó László. kent a retszá.munk - mondta 

a főnökség ve;,�tóje. - Ta
valy már szere,1csére megállt 
ez a folyamat. Igaz, hogy 120 
kilépónk volt, de 135 új dol
gozót fel is tudtunk venni. 
Elnsegítették ezt a jobb mun
kakörülmények, az új munka
szervezési módszerek. Tata, 
Komárom, Győr és Hegyes
halom székhellyel szerveztük 
meg a közúton mozgó pálya
fenntartási egységeinket. 

- Milyen eredményeket ér
tek el a pályák karbantartá
saban? - kérdeztük. 

- A felépítményi munkák
nál a kedvező érdekeltségi 
rendszer, a normaelszámolas 
hatására lényegesen nöoeked
tek a teljesítmények - fe
lelte a vezetó mérnök. 
Gyakorlott pályamunkásainlc 
eg11 órára jutó keresete elér
te a 16-18 forintot. A jó 
teljesfbményeket segítették a 
nehéz fizikai mun•kát köny
nyitó, nagy teljesítményű gé
pek is. Ezeket a lehető leg
nagyobb mértékben Igénybe 
vettük. így 10 kilométer 
hosszban végeztünk gépi 
ágyazatrostálást. A felépít
ményi karbantartó géplánc 
a tervezett 180 10\l vágány
folyómét.er helyett 201 300 
vágány folyómétert teljesített 
nálunk és a tervezettnél na
gyobb mérté!roen foglalkoz
tattunk Buda típusú aláve
rógépet is. 

Sokat javultak 
o munkakörülmények 
- Arról is szólnunk kelle

ne - jegyezte meg Orbán 
Győző, a főnökség szakszer
vezeti bizottságának ti bkára 
-, hogy lényegesen javultak 
dolgozóink élet- és munkakö
rülményei. A távolabb la
kók korszerű laktanyában 
nyertek elhelyezést, A több
ség azonban már a napon
kénti hazaszállítást igényli. 
Két Volán autóbuszt is bé
reltünk, hogy 4 szigetközi és, 
A csornai térségból minden 
nap kényelmesen utazhassa
Mk a i,ályamu,ikások a la
káatól a munkahelyre és 
ul.ss:m. Azt is sikerült megol
dani, hoey minden munka
helyre eljusson a dolgozók
nak a főtt étel, a meleg 
ebéd-

(Kaszala) 

Szabadbattyánban - mutatja r-------------------------
útvonalát a térképen az osz
tályvezető. - A többi géplánc 
március 8-án kezdte meg a 
program szerinti fenntartási 
munkát. A pályaépítés és kor
szerűsítés március közepén 
kezdődött. 

- A tavalyihoz képest 1976-
ra változtak-e a tervszámok? 

- 0 már megértette az idők szavát 
(Kesztyűs Ferenc rajza) 

- A gépláncokra ebben az 
évben 4633,5 kilométer fenn
tartási munka vár. Ez majd
nem azonos a tavalyi célkitű
zéssel. A pályakorszerúsitési 
terv azonban már 300 kilomé
terrel több az előző évinél, 

Új hüf ékocsi - Dunakesziről 
Javítja szolgáltatásait az Utasellátó Vállalat 

Az Utasellátó Vállalat to
vább javítja az utazóközönség 
ellátását, mind a pályaudvaro
kon, mind a vonatokon. A 
Déli pályaudvar teljes rekons�
rukciójának részeként ma
sodosztályú, 160 ülóhely�s 
bisztrót nyitottak meg a ko
zelmúltban, amely napi 2000 
adag meleg étel kiszolgáltatá
sára alkalmas. Konyhája egy
ben ellátja a pályaudvaron 
dolgozók étkeztetését is. 

Március 23-án, kedden, Tóth 
László a� Utasellátó Vállalat 
főigazgatója, sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a nagy forgal
mú pályaudvaron újabb aján
dékpavilonokkal, automata
sorral és peron-árusítókocsik
kal javítják a szolgáltatá;sokat. 
Ezután bemutatták a vallalat 
mozgószolgálatának újdonsá
gait: közöttük a 40 iilóhelyes 
büfékocsik mintapéldányát, 
amely 1975. decemberében ké
szült a MÁV Dunakeszi Jár
műjavító üzemében. _új?on
ság: a kocsi ülőhely reszeben 
asztalok vannak és a büfé
részben önkiszolgáló rend
szerben vásárolhatnak az uta
sok. A tájékoztatón elmond
ták azt is hogy ez évben tíz, 
jövőre ha;minc büfékocsit ké
szit el a dunakeszi járműjaví
tó a váUalat megrendelésére. 

Kép és szöveg: 
Koppány György 

A tervezöll megfelelő munkakörülményeket 
konyhán dolgozóknak 

teremtettek a 

Ja,1ult a pálya mi.nösége!t 
növekedett a sebesség 

A mátészalkai pályafenntar
tási főnökség dolgozóinak jól 
szervezett munkáját dicséri 
többek között, hogy sor kerül
hetett az egyes vonalszaka
szok tengelynyomásának, il
letve a közlekedő vonatok se
bességének felemelését célzó 
javaslatok megtételére. Ezt 
megelőzően - a kongresszusi 
munkaverseny keretében tett 
felajánlások teljesítéseképpen 

mintegy 20 ltilométer 
hosszban kiváló minőségű 
pályakarbantartásl munkála
tokat végeztek Mátészalka és 
Csenger, valamint Kocsord
alsó és Zajta között, továbbá 
a Nyíregyháza-Mátészalka 
közötti vonalon. 

Egyéb eredményei is van
nak a lelkiismeretes munká
nak. A használt, de még épí
tésre alkalmas anyagok cél
szerű hasznosításával mintegy 
másféZ millió forintot takarí
tottak meg az elmúlt, évben. 
A munka gondos megszerve
zése nyomán három nappal 
sikerült megröviditeniük a 
felfelépítményi karbantartó 
gépláncra tervezett vágányzá
rat, s ez kimutathatóan 

112  878 forint megtakarításával 
járt. 

Az ilyen és hasonló tettek• 
ben - Kovács GU8ztávnak, 
a pályafenntartási főnökség 
vezetőjének a véleménye sze
rint - nagymértékben tükrö
ződik a mintegy 200 tagot 
számláló 23 szocialista brigád 
jó hozzáállása. A brigádtagok 
az újítómozgalomban is élen
járnak. Elfogadott javaslataik 
mintegy 100 OOO forintos nép
gazdasági hasznot hoztak. 
Ezenkívül a kommunista mű
szakok nyomán több brigád 
1 1  OOO forintot adományo
zott a · mátészalkai 5. számú 
óvodának játékok vásárlására, 
illetve a Kölcsey Ferenc bri
gád 7300 forintért vásárolt 
sportfelszerelést a jánkmajtisi 
általános iskolának. 

Ez a közösség méltán érde
melte ki 1975. évi eredmé
nyeivel a debreceni vasútigaz
gatóság és a területi bizottság 
által adományozott kongresz
szusi vándorzászlót, s ezt 
megelőzően négy . negyedév
ben egymás után a kongresz
szusi dicsérő oklevelet. 

Zsoldos Barnabás 

Munkahelyi büfé nyílt Ferencvárosban 
Az Utasellátó Vállalat mun

kahelyi büfét nyitott március 
4-én Ferencváros állomáson. 
A korszerű, Jól felszerelt bü
fében grill ételek, meleg kol
bász, virsli, hidegkonyhai ké
szítmények, szendvicsek, t.ej
és tejtermékek, csomagolt 
élelmiszerek, cukrászipari ké
szítmények, szénsavas üdítők, 
gyümölcslevek és szörpök gaz
dag választéka áll a fogyasz
tók rendelkezésére. A büfé 
megnyitásával a vállalat az 
állomás dolgozóinak napközi 
étkezését kívánta megkönnyí
tem. 

Az utasellátó a tejtermékek 

választékának bővítése érde
kében megállapodást kötött a 
Budapesti Tejipari Vállalat
tal. A megállapodás a bala
toni büfék tejtermékkel, főleg 
gyümölcs ízesítésű joghurttal 
való ellátására vonatkozik. A 
tejipar vállalta, hogy folyama
tosan biztosítja az egységek 
részére az árut. 

A tejforgalom fokozásában 
élenjáró üzletek dolgozóit a 
Belkereskedelmi Minisztérium 
rendelete alapján 1974/75-ben 
prémiummal jutalmazták. Az 
Utasellátó Vállalat 1976-ban 
ezt a premlzálást saját kere
tébó1 tovább folytatja. 
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V szt-ügyintézők 
A társadalombiztosítási feladatok ellátásáról hozott jog

szabályok, a társadalombiztosítás igazgatási és gazdálkodás! 
feladatait a szakszervezetek s igy a, Vasuta,sok Sza,ksze1'vezete 
hatáskörébe 1,talta. A jogszabályok a munkáltató számára is 
megszabták a társadalombiztosítás ügyviteli tennivalóit. 

� _fel_adatot a MAV, a GySEV, az Utasellátó, a sport- és 
kulturmtezmények ügyvitelük körébe, saját alkalmazottaikkal, 
saját költségükön kötelesek elvégezni, s ezért a VSZTO-nak 
teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A rendelkezés célja egy
részt az volt, hogy a dolgozók munkahelyükhöz legközelebb 
hosszabb utánjárás nélkül kapják meg a társadalombiztosítás 
szolgáltatásait, másrészt a dolgozók széles körét vonja be a 
szolgáltatások, az ügyintézés ellenőrzésébe. Ennek végrehajtá
sára hozták létre a vszt ügyint.ézői hálózatot. Elmondhatjuk, 
hogy a, 350 fő- és 1'észfoglalkozású tá1'sadalombiztositási ügy
intéző eredményesen oldja meg feladatait. Ezzel egyidejűleg 
jöttek létre a sz.akszervezeti szervek társadalombiztosítási ta
nácsai, bizottságai s valósították meg a vasutas dolgozók szé
les körű bevonását a társadalombiztosítás ügyintézési munká
jának ellenőrzésébe. 

A vszt ügyintézők sajátos helyzete az, hogy a munkálta.tó 
alkalmazottai, munkájuk szorosan hozzátartozik a MAV, a 
GySEV, az Utasellátó, a sport- és kultúrintézmények tevékeny
ségéhez, melyért a munkáltató felelősséggel tartozik. Ugyanak
kor szakmai felügyeletük, oktatásuk a VSZTO hatáskörébe tar
tozik. Ezért mondja, ki a, jogszabály, hogy az ügyintézők levál
tásához és megbízásához a Vasutasok Szakszervezete Társada
lombiztosítási Osztályának hozzájárulása szükséges. A hozzá
járulás azt is szolgálja, hogy arra alkalmas ember kerüljön eb
be a munkakörbe. Annál is inkább, mivel a vasubas dolgozók 
� családtagjruk betegségi és anyasági ellátását, a csa,Jádi pót
lek, a 1/2%-os ÖTA jogosultságának elbírálását, a készpénz. 
szolgáltatások, a gyermekgondozási segély számfejtését, folyó
sítását, elszámolását, továbbá a társadalombiztosítással kapcso
latos nyil vántarlások vezetését, adatok szolgáltatását, igazolá
wk kiadását kell elvégezniök. 

Ez a felsorolás is mutatja az ügyintézői munka sokoldalú
ságát, az ügyintézők felelősségét, s azt is, hogy a dolgozók s:w
ciális érdekeit közvetlenül érintő munkát végeznek. 

A társadalombiztosítási ügyintéző kötelessége nemcsak a 
dolgozók tájékoztatása jo�król és kötelességeikről, hanem a 
jogos igények érvényesítéséhez maximális segítséget is kell ad
nia. Ezt a munkát csak nagy és egyre bővülő ismeretanyag bir
tokában lehet eredményesen ellátni. Nem mindegy tehát, kit 
állitanak be gazdasági vezetőink e munkaköTbe. Nagyon hibás 
szemlélet az, ami elvétve ugyan, de még mindig jelentkezik a 
kiválasztásnál: a „jó lesz vszt ügyintézőnek" megnyilvánulás. 

A gazdasági vezetőknek, de szakszervezeti szerveinknek is 
- társadalombiztosítási tanácsainknak, társadalombiztosítási 
bizottságajnknak - jobban oda kell figyel.ni az ügyintézők 
helyzetére, munkájuk erkölcsi és anyagi elismerésére, munka
körülményeik javítására. 

A Vasutasok Szakszervezete területén 100 százalékos a dol
gozóknak a társadalombiztosítási ellátása, amit más ágazatok 
nemigen mondhatnak el magukról Az ügyintézői munkát ;ó
-na.k értékeljük, s ezt a szakfeliigyeletilnket ellátó SZOT Tár
sadalombíztositási Főigazgatóság vizsgálata is megerősítette. 
Odaadásuk, szorgalmuk, ügyszeretetük sok-ook nehézséget 
küzd le. Nem vagyunk elégedettek, mert tovább kell fejlesz
tenünk az ügyintézői munka szervezetét, erkölcsi és anyagi el
ismerésüket. Növelni kell az ügyintézők szakmhl és politikai 
képeettségéi; a szervezett, szalon.a.i képesítést nyújtó &ktatá!li 
rend bevezetésével. Ezt követeli az 1975. évi II. tvr. a gyógyító, 
megelőző ellátás állampolgári joggá válásának végrehajtásá
ból adódó feladat. 

Dr. Bordi István 

l'tlAGYAR VASUTAS 
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FIATALOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 

Vasutas KISZ-szervezetek közös akciója 

a személyszállító vonatok tisztítására 
A jó vasutas önérzetét bánt

ja, ha az utasok jogosan pa
naszkodnak a MAV szolgálta
tásaira. Az is nyilvánvaló, 
hogy a panaszok okát nem 
„megmagyarázni", hanem 
megszüntetni kell. Ezzel füg_,; 
össze, hogy a Keleti pályaud
var KISZ-fiataljai már hosz
szabb ideje rendszeresen vé
geznek társadalmi munkát az 
állomás és a vasúti személy
kocsik tisztántartása érdeké
ben. Felismerték ugyanakkor 
azt is, hogy erőfeszítésük akkor 
járna igazán eredménnyel, ha 
az ország valamennyi nagyobb 
pályaudvarán hozzájuk hason
lóan rendeznének társadalmi 
akciót a fiatalok, az említett , 
cél eléréséért. Az erre vonat
kozó felhívásuk mindenütt 
kedvező fogadtatásra talált, s 
március 12-én zajlott le a Ke
leti pályaudvar ifjúsági klub
jában az a találkozó, amelyet 

Tóth János vasútigazgató tájékoztatta a részvevőket 

a közös tennivalók megbeszé
lésére hoztak létre a hat vas
útigazgatóság csomópontjain 
működő KISZ-szervezetek tit-
kárai. Megjelent körükben 
Tóth János vasútigazgató, 
Fülöp Lajos osztályvezető és 
Tarnai János állomásfőnök. 

Vélemények 
a kere\..asztalnál 

A részvevőket Pál Gábor 
köszöntötte a Keleti pályaud
varon dolgozó fiatalok nevé
ben. Ismertette azokat az 
eredményeket, amelyeket a 
KISZ-esek a kocsik tisztán
tartására irányuló társadal
mi munkaakciók során elér
tek, s amelynek megvalósítá
sához a budapesti igazgatóság, 
illetve a szolgálati főnökség 
gazdasági vezetőségétől is sok 
segítséget kaptak. 

A találkozón kialakult ke
rekasztal-beszélgetés részve
vői egymás után mondták el 
észrevételeiket és javaslatai
kat. 

Szabó András, Győr állo
más KISZ-titkára arról szá-

molt be, hogy náluk napi 
1-00-12-0 kocsi takarítása há
rul 24 dolgozóra. A létszám 
növelésére nincs lehetőség, 
többek között azért sem, mert 
9-9.50-es órabér mellett er
re a munkára alig akad je
lentkező. Az állomási KISZ
fiatalok védnökséget vállaltak 
a kihelyezett szerel vények 
tisztasága felett. Májustól 
minden hónapban besegíte
nek a, kocsik nagytísztítási 
munkálataiba, s ezért a tevé
kenységükért már eddig is 
többször kaptak elismerést a 
Kisalföld című megyei napi• 
lapban. Jelenleg Sopron és 
Celldömölk állomással össze
hangolva folytatják az akciót, 
de szükségük lenne technikai 
segítségre is, mégpedig külső 
kocsimosó berendezésre. 

Szegeden példás 
a kocsik tisztítása 

A székesfehérvári fiatalok 
,.szóvivője" Csuti Géza KISZ
titkár volt. Megemlítette, hogy 
ők is sok társadalmi munkát 
végeznek, de személykocsik 

(Tenta György felvétele) 
tisztításával eddig nem fog
lalkoztak. Ahol kevés a sze
rel vények tartózkodási ideje, 
ott erre nincs Is lehetőség. 

Báthori lstván, a Déli pá
lyaudvar fiataljrunak segítő
készségéről biztositotta a rész
vevőket, ugyanakkor támoga
tást kért több probléma meg
oldásához. Kifogásolta, hogy 
az új pályaudvaron még csak 
egy klubhelyiséget sem kap
tak a fiatalok, és azt is szó· 
vátette, hogy a pénztárakban 
nincs biztosítva a szellőztetés, 
holott a kultúráit utazás ép
pen a jegyváltásnál kezdődik. 

Dancsi Ferenc, a debreceni 
fiatalok képviseletében az 
őszi és a tavaszi nagytakarí
tás eredményeit ismertette, 
majd bejelentette, hogy vál
lalják az átépített személypá
lyaudvar virágosítását, a „Pi
roska" szerelvények lemosá
sát. 

A szombathelyi Csevegi 
Sándor arról szólt, hogy ko
csitakaritást a fiatalok már 
két esetben vállaltak,, de az 
állomás nem tartott rá igényt. 
Hasonlóképpen vélekedett a 
szegedi Sipos József, s kifej
tette, hogy Szeged állomáson 

gozók órabére sem olyan ala
csony, mint több más helyen. 
A gépesítés kezdetén már túl
jutottak. lgy a fiatalok egyéb 
természetű társadalmi mun
kával járulhatnak hozzá a kul
túráit utazás feltételeinek 
megteremtéséhez. 

Kié lesz 
a vándorserleg? 

Felszólalt még Paku Lajos 
(Pécsről), Kecse János (Szol
nokról), Lánczos Ferenc (a 
Keletiből), Visegrádi János 
(Miskolcról) és a felajánlott 
segítségen túlmenően több 
hasznos javaslatot tettek. 
Mindezért Tóth János vasút
igazgató és Tarnai János ál
lomásfőnök külön-külön kö
szönetet mondott. 

A budapesti igazgatóság ve
zetője nagyra értékel te a Ke
leti állomási KISZ-szervezet 
kezdeményezését. Kérte a 
fiatalok képviselőit, hogy az 
elkészülő vállalások térjenek 
ki a vonatok fűtésének, vilá
gításának, a mellékhelyiségek 
felszereltségének, törülköző
vel és szappannal való ellátá
sának ellenőrzésére is. A vo
nakísérők, az utazóközönség
gel érintkező dolgozók ügyel• 
jenek a jó megjelenésre, a 
tiszta egyenruhára, az ápolt 
külsőre. Akadályozzák meg a 
rongálásokat. A KISZ-szerve
zetek ennek érdekében építse
nek ki kapcsolatokat az isko
lákkal és üzemekkel. Fejtse
nek ki propagandát annak 
érdekében, hogy az ottani fia
talok is csatlakozzanak az il· 
jú vasutasok körében kibon• 
takozó akcióhoz. A legjobb 
eredményt elérő KISZ-szerve
zet jutalmazására az igazgató
ság vezetője vándorserleget 
ajánlott fel. 

Néhány nappal később, 

-------------------------------------------------------, példásan szervezett munká-

március 23-án került sor a 
gazdaság! vezetőkkel, illetve 
szolgálati főnökségekkel 
egyeztetett akcióterv ünne
pélyes aláírására a budapesti 
igazgatóság kistanácstermé
ben. Ez a terv a csomópontok 
KISZ-szervezeteinek vállalá
sain alapul. ALLOMASI RUHARAKTAR lehetővé tenné a,z illendő meg

;elenést ez a, köpeny? 

Egyenetlen a rohaelltitlis, 
Mutatja a most felvételezett 

élénilc búzavirágkék kockás, 
gailliéros, kézie!ós munkaruhát, 
amely a pénztárfüfil<:e ablaka 
mögött jó, de nyilvánosság 
el'C5tti megje1enésre valóban 
nem alkalmas. Annál kevésbé, 
mert amint Palláné állítja, 
a,z anyaga, annak ellenére, 
hogy műszála,s, mosás után 
összemegy, nem simul ki és 
folyton vasalni kell. Neki és 
kolléganóinek az a véleménye, 
hogy ez a ruhadarab a pénz
tárfülkében sem reprezentálja 
a MAV-ot. 

val takarítják a kocsikat, s 
ugyanilyen jól szervezték meg 
a havonta esedékes, időszakos 
nagytisztításokat is. Ott a ko
csi tisztítással foglalkozó do!- Séra Sándor 

sok baj van a mérettel és a minőség/el 
Budapest Nyugati pályaud- annak a hónapnak a végén 

var Váci úti 4-es kapuján 80-at, augusztusban 49-et, 
befordulva a III. raktársor szeptemberben egyet, októ
egyik ajtaján szerény fel- berben 10-et, azóta - mint
irat: ,.Allomási ruharaktár". ha elvágták volna - sem
A szerény külső mögött, ha mit. Ebben az évben tehát 
lehet még szerényebb belső: még egyetlen darabot sem, 
magasan elhelyezett ablakok, pedig ez idő tájra van kiírva 
rosszul világított. levegőtlen, a sok tavalyról elmaradt és 
szúk irodahelyiség és egy az idén kiadott új utalvány. 
ennél alig két.szer-háromszor Könczöl Lajos, a gazdasá
tágasabb raktár, falhoz tá- gi hivatal ruharaktári re
masztott polcokkal. Ki hinné szortvezetője, aki közben be-
ho(}11 innen „ruházzák" a látogat a raktárba. megerősí-
Nyugati 1300 dolgozó;ót? ti kolléganői szavait: 

NINCS KÉSZLETÜK 
· A raktár személy z.ete, Ko
vács Árpádné ügyin',éző és 
Bertalanics Tiborné ruhaki
adó elmondotta, hogy nagyon 
mostoha az ellátásuk. A Nyu
gati osztószertár, amely az ál
lomáson kívül a terézvárosi 
pályafenntartási főnökség, a 
műszaki kocsiszolgá!at, a táv
közlési és biztosítóberendezé
si főnökség ruhaellátásár6J is 
gondoskodik. vontatottan, 
rapszodikusan, nem megfe
lelő méretben küldi a ruhát, 
mert maga is egyenetlenül, 
hiányos méretszámokban ka,p
ia az ipartól. Emiatt nincs 
készletük, nincs méretválasz
tékuk, aminek az a követ• 
kezménye, hogy sok dolgozó 
ruha nélkül távozik. Vannak, 
akiknek gyakran kétszer. há
romszor, sőt négyszer kell 
jönniük, amíg találnak reá 
megfelelő méretű zubbonyt, 
nadrágot. szoknyát, köpenyt, 
sapkát. 

Bertalanlcsné mutatja a 
tavaly májustól mostanáig 
felfektetett anyagnyilvántartó 
lapot. Eszerint tavaly június 
9-én kapták az első nagyobb 
tétel férfi nyári zubbonyt, 
zo darabot, majd még ugyan-

- Az utóbbi években sok 
ellátás mértékét megváltoz
tatta, a �AV és mindig a 
dolgozók ;avára. de a szol
gálati egyenruha kiadása kö
rül még valóban sok a ;a
vítanival6. 

Kovácsné úgy tudja, ren
delkezés jön rá. hogy 1977 
őszéig megszúntetik a ruha
kiadó raktárak jelenlegi 
rendszerét, központi elosztó 
raktárakat létesítenek, ezek 
adnak majd ki mindenféle 
ruhát a szolgálati helyeken 
kiosztott utalványokra. Hoz
záteszi: 

- Addig azonban még sok 
utalványt kell megírni az 
esedékesség szerint és ugyan
ennyit be is kell váltani. Már 
írjuk a jövő évi utalványo
kat. Tizenkétezret állítunk ki 
a következő évre, háromne
gyed része már el Is készilit. 
Az adminisztrációval tehát 
jól állunk. bárcsak a ruhák
kal állnánk ilyen jól. 

NADRÁG VAN, 
ZUBBONY NINCS 

Közben szállingóznak a 
dolgozók. Nagyobb részük 
olyan, aki nem először jön 

utalványozott múlt évi és ez
évi járandóságáért. 

Szín Ferenc vonatvezető 
belenyugvással mondja, hogy 
utoljára jelentkezik vasutas 
egyenruháért: októberben 
nyugállományba kerül. Erre 
az évre még jár neki a tel
jes téli-nyári ruházat, elvin
né. ha akadna reávaló. Sze
rencséje van. akad. Elégedet
ten pakol föl. egyszerre el
visz mindent, amit jár. 

Schmidt Miklós főellenőr 
nem ilyen szerencsés. Átla
gos testalkatú. nadrágot igen, 
de zubbonyt nem találnak 
neki, valamennyi bő rá. Zub
bony nélkül távozik. 

Sánta Gyö-rgyné kocsitisztí
tó tavaly a kocsitakarító rész
leggel került át a múszaktól 
az állomásra. Annakidején 
minden esedékes ruhajáran
dóságát megkapta. fülvédős
béléses téli saoka azonban 
akkor nem jutott neki. 

Palla Pálné személypénztá
ros teljes garn.itúráért jött 
téli-nyári kosztüm. köpeny; 
egyebek. A pénzl!rosolmak 
azan.ban nem jár a nyári 
kosztümhöz kosztümkabát. he
lyette könnyű milszálas 
anyagból személyenként két
két munkaköpenyt reru:lszere
s!tettek. 

- Kétéves sérelmtlnk ez 
nektlnk személypt!nztárosok
nak, liogy a,z előí,-ásos nyári 
szövetszoknyához csak mun
kaköpenyt kapunk - mondja 
méltatlankodva. Miben 
;öjjtlnk akkor be dolgozni és 
miben menjünk haza? Talán 
munkaköpenyben? ts ha bri
gádértekezlet1'e, oagy más 
egyéb megbeszélésre keU hir• 
telen elsza,ladni, akk01' is 
munkaköpenyben menjünk? 
De legalább csinos lenne és 

,,KÉKFOL TOS" 
FEHÉR ING 

Palla Béláné megjegyZiései 
ráirányítják a figyelmet a ru
hák minőségére. Kovácsné és 
Bertalanicsné jól ismerik a 
dolgozók minőségi kifogásait, 
hiszen állandóan hallják. 
Gyakran hangzik el a,2 a ki
fogás, hogy az új öltönyök ki
dolgozása, tartása nem olyan 
jó mint a, régieké. Karöltó
jük gyakran szúk, ugyanakkor 
a kabát „lóg" a testen. A 
nyári ruhák mús:z.álas kék 
szövete a viselés közben a 
testmelegtől átnedvesedik. be
fogja az alatta lévő fehérne
műt és erősen gyűrődik. Kü
lönösen a jegyvizsgálók pa
naszolják: gyakori eset, hogy 

fehér ingben mennek el sz?l
gálatba és kékfoltosban ter

nek haza,. 

Most április közepére, má
jus elejére várnak a szertár
tói nagyobb ruhaszállítmányt. 
ekkorára a szükséglet szerint 
nagyon sok utalványt állítot
tak ki. Azt szeretnék. ha 
hiánytalanul meg is kapnák 
az igényelt ruhamennyiséget 
és minden jelentkezőt el tud
nának látni a neki Járó ruhá
val, megfelelő méretben, mi
nőségben. Mert azt sajnálják 
és restellik legjobban. ha egy
egy dolgozót üres kézzel, ruha 
nélkül kell elküldeni, azzal, 
hogy majd nézzen be legköze-
lebb . • • Szász Ferenc 

CIKKÜNK NYOMÁN 

Felépül a családi ház 
Lapunk február 17-i szá

mában megjelent „Mié1't nem 
kapott építési kölcsönt a hét
gyennekes gépkisé1'ő?" című 
riportunkra Tóth János, a 
budapesti igazgatóság vezetője 
válaszolt. Az alábbiakban kö
zöljük levelének egy részletét: 

,.A budapesti igazgatóság 
évenként 250-300 dolgozó 
vállalati kölcsönügyével fog
lalkozik, közöttük több nagy
családos ügyével is. 

Szántai Pál ez év március 
4-én nyújtotta be kamatmen
tes vállalati kölcsön iránti ké
relmét. Ebből megállapítható, 
hogy a szükséges előtakaré
kossággal rendelkezni fog, 

mert a község! tanács bontási 
anyagot ajánlott fel számára. 
A vállalati kamatmentes köl
csönök céljára felhasználható 
1976. évi keret előreláthatóan 
a második negyedévben kerül 
elosztásra. Ekkor Szántai Pál 
ké1'elmét is érdemben tárgyal
tatni fogom, főként a gyerme
kek kulturált és egészséges 
életfeltételeinek biztosításához 
fűződő érdekek előtérbe he
lyezésével. Minden '·lietö ln• 
tézkedést megteszek az iránt, 
hogy Szántai Pál vállalati, ta
nácsi, esetleg részben OTP
támogatással családi házát 
felépíthesse." 

A 47-es őrházban is 

kigyulladt a villany 
1975. január 22-én levélben 

kért segítséget szerkesztősé
günktől Sipos János nyugdí
jas, a ceglédi 47/a. sz. őrház 
lakója. Feleségével együtt ma
gányosan élnek a kis ház.. 
ban. 

„Petróleumlámpa világította 
be egész életünket. A mai na,. 
pig is egyedüli szórakozásunk 
egy táskarádió. Sajnos köny• 
vet vagy újságot nem tudunk 
olvasni a petróleumlámpa 
gyenge fénye mellett. Nagy 
örömet jelentene számunkra,, 
ha a még hát1'alevö éveinket 
villanyfény ragyogná beF' 
írta levelében. 

Kérését továbbítottuk a 
budapesti igazgatóságra, ahol 

készségesen intézkedtek a vil
lanyszerelési munka elvégzé
sére. A kivitelezést a 
DÉMASZ ceglédi kirendeltsé
ge 1976. március 10-re vállal
ta. A közelmúltban értesül
tünk arról, hogy a munkát 
határidő előtt. márcíu.s 6-ra 
befe;ezték.. A belső szerelést a 
ceglédi vontatási főnökség 
dolgozói végezték. 

A napokban ismét levelet 
kaptunk Sipos Jánostól. 
Örömteli sorait ezennel szí
vesen továbbítjuk: .,Köszöne
tet mondok mindazoknak a,z 
elvtársaknak. akik értünk fá
radoztak. és segítettek abban, 
hogy a 47. szttmú őrházban fa 
kigyulladjon a villany!" 



1976, A.PRILIS 2. MAGYAR VASUTAS 

ORSZAGVESZTÓK ES ORSZÁGMENTOK 

Vonatszám ment az érték Nyugatra 
· Egy nyugdíjas vasutas emlékezése a háborús évekre 

.Mezei Jenő nyugdíjas okta
tótiszt gondolatait, érzelmeit 
mélyen felkavarta egy tévé
jelenetben elhangzott mondat. 
Thurzó Gábor: .A Tászedettek 
című novellájából elevenítet
tek meg ugyanis a képernyőn 
egy részletet, s abban a mi
nisztert alakító színész drá
mai kijelentése így hangzott: 
�AláirásomTa vonatszám ment 
az értél: Nyugatra." 

A hitleristák alaposan ki
fosztották hazánkat a máso
dik világháborúban. Ezt leg
jobban az olyan vasutasok 
tudják, mint Mezei Jenő, aki 
Győr állomáson teljesített 
szolgálatot visszkeresóként, 
Józsa László kollégájával 
együtt. 

Irány Németország 

- Nos, amíg Horthy kor
mányzó, majd Szálasi „nem
zetvezető" és minisztereik 
nem átallottak minden értéket 
a németek kezére játszani, a 
legöntudatosabb vasutasok ép. 
pen az ellenkezőjét igyekeztek 
elérni, nem kevés koz.kázat
tal, de sokszor annál nagyobb 
sikerrel - olvashatjuk a nyug-

majd előzetes megbeszélé
seink értelmében ezek rako
mányait ott rakták ki - em
lékezik Mezei Jenő. 

Az árult kiszállításának 
megakadályozására sokszor 
csaknem partizán-cselekmény
nek is beillő, igen kockázatos 
vállalkozásokra volt szükség. 

- Gyakran megtörtént, 
hogy a vasúti kocsik csapágy. 
tokjába homokot, földet, kavi
csot szórtunk, hogy hőnfutást 
idézzünk elő. Emiatt akkori
ban Győr és Hegyeshalom kö
zött rendkívül sok raikott ko
csit kellett a vonatokból ki
sorozni. Ily módon kapott bú
zát őrlésre például a lébényi 
malom, szinte folyamatosan, s 
a liszt végül is a lakosság élel
mezési gondjait enyhítette ... 

A hónfutás szándékos elő
idézése, vagyis a csapágyak 
homokkal, kaviccsal megszó
rása közben egyszer a néme
tek tettenérték Mezei Jenőt, 
s csak a véletlennek, vala
mint vasutas társai közbelé
pésének köszönhette, hogy 
megmenekült a kivégzéstől. 

Megmentett értékek 

kerü.Zt gépek, építőanyagok a 
termelés és az újjáépítés meg• 
indítását." 

Mezei Jen6 emlékirataiból 
tudjuk azt is, hogyan akadá· 
lyozta meg egy derék vasutas, 
név szerint Póca Miklós, a 
győriek által Fehérvári-hídnak 
emlegetett vasúti felüljáró le
rombolását. Ez a híd semmi
képpen nem maradhatott meg 
véletlenül, hiszen a németek 
- szokásos módszereikkel -
a város összes többi hídját fel
robbantották, mind a Duna, 
mind a Rába és a Rábca fö
lött, s az állomás épületét, 
szolgálati helyeit, berendezé
seit sem kímélték. Póca Mik
lós azonban (aki már nincs az 
élők sorában) egy nem vaeúti 
dolgozó segítségével leszerelte 
a nagy értékű, két forgalmi sáv 
szélességű, kétoldalt gyalog
járdával iS ellátott vasúti fe
lüljáró robbanótölteteihez sze
relt vil!amosvezetéket. A ve
zeték pótlásához a németek
nek már nem maradt idejük. 
A robbanótölteteket a felsza
badító szovjet katonák távolí
tották el, iiletve hatástalaní
tották, hogy minél hamarabb 
megindulhasson a vasúti for
galom. díjas oktatótiszt emlékiratai- A felszabadulás után sokkal ban, amelyet saját élményei nehezebben indulhatott volna 

b d alapján, hites tanúként, állí- meg az újjáépítés, illetve kez.- Egy épség en mara t 
tott össze. dódhetett volna újra az élet, 

- Még 1943-ban láttam Er- ha a győri üzemekben és a gyári mozdonnyal 
dé!yben - vallja Mezei Jenő környező állomások rakodóvá-
-, hogy a németek „Mindent gányai mentén fekvő raktá- Az üzemekben kirakott, a 
Nyugatra/" jelszóval minden rakban nem marad tekinté- fasisztáktól visszaszerzett áru
mozdítható tárgyat berakattak, !yes mennyiségű tégla, cserép, kat, élelmiszereket szintén egy 
így a vasútra feladott, hazai fa, mész, cement, gabona, ola- fel nem Tobbantott gyári moz
vállalatoknak címzett vas•, jos mag, vasúti hídszerkezet, dony vontatta ki és szálLította 
fém-, fa., olaj-, textil-, éle- sín, talpfa, textiláru, gép stb. elsőként a legszükségesebb fel
lem-, építőanyag-szállítmányo- A pótolhatatlanul fontos rako- használási helyekre. A vasút-
kat is egyszerűen átbárcáztat- m.ányok értékét felbecsülhe- állomásnak épségben jófor
ták egy-egy németországi ál- tetlenné tette, hogy a háború mán csak egy négykerekű ké-
!omás zikocsija maradt, ám a kezdet ra. szinte egész Európát, gyárai- kezdetén még ez is igen hasz-

Városi 

közlekedés 

Március 19-én, pénteken 
nyitották meg a Közlekedési 
Múzeum legújabb kiállítását. 
Témája: a váTosi közlekedés. 
A másfél évszázad dokumen
tumai, a mérethű modellek 
jól szemléltetik azt az utat, 
melyet a városi közlekedés 
megtett az omnibusztól az 
expressz autóbuszjáratokig. 
Először mutatják be a Budai 
Közúti Vaspálya Társaság 
részvényét, amelyet 1868 vé
gén bocsátottak ki. A maket
tek között található a sváb
hegyi fogaskerekű vasút gőz
mozdonya. 

Külön területen mutatják 
be a jövő, az 1900-as évek 
végének közlekedését. 

Társadalmi munka 

Balassagyarmatért 

A balassagyarmati vontatási 
főnökség szocialista brigádjai 
egynapi társadalmi munkával 
soron kívül üzemképessé tet• 
ték a 375 689 számú moz
donyt. A munkáért járó pénzt 
Balassagyarmat fejlesztésére 
ajánlották fel. 

Áprilisban, a KISZ IX. 
kongresszusa tiszteletére újabb 
kommunista műszakot szer
veznek, amelynek bevételéből 
ajándékot vásárolnak az úttö
rőknek. 

Emlékezés egy katonavonatra 

Most is hideg lesz tőle aTcom, 
megáll a szívem, remeg lábam: 
hosszú, panaszos, Tekedt hangú 
mozdonyfütty sötét éjszakában. 

- Fiatal fOTgalmfsta t,0ltam 
egy kis vidéki állomáson. 
- Az első K vonat elitidult! -
jelentette a távíTászom. 

A fülledt nyári égbolt alja 
dé! felől villámlott és dörgött, 
amikOT a százhúsz tengely 
állomásomon átdübÖTgött. 

Kihalt és üres peronunkat 
a lecsapódó füst megülte 
és a jelzőnél felsikoltott 
a mozdony félelmetes füttye. 

GyOTsan robogott, alig láttam 
a kocsiban a katonákat. 
De úgy tünt: mindegyiknek aTca 
meTev és mozdulatlan-sápadt, 

úgy «Lnt, hogy csattogó düböTgés 
mögött iszonyú csendben vannak, 
tudván - egyszeTTe én is tudtam, 
hogy most a halálba rohannak. 

üveges szemük szemTehányón 
nézte magasra emelt lámpám -
aztán áthaladt. Hideg fénnyel 
Tezgett, zsongott az ÜTes vágán11, 

beleúszott a sötétségbe 
a zárjelzőknek vörös lángja. 
Jeges kéz maTkolászta torkom, 
dermedten néztem csak utána. 

- Most is hideggé válik szívem, 
ha tompa mozdonyfüttyöt hallok 
és álmaimban most is, most is 
kíséT11'1k merev, üres arcok 

és titkos, égő, tehetetlen 
önvád marcangol, jaj, de annyi: 
hogy azt a legelső szerelvényt 
miért engedtem áthaladni? 

Regós Sándor 

Szakmunkástanuló-verseny 
1944 nyarától kezdve a győri nak többségét, ipari nyers-va.sutasok - a helyi és a kör- anyagkészletét, közlekedési há- nos eszköznek bizonyult. Az Utase!látó Vállalat évek tudásukat bemutatni, hanem 

nyékbeli gyárak, üzemek dol- Az újjáépítés, a romok elta- óta szívügyének tekinti a egy negyven kérdést tartal
gozóival összefogva - gondo- lózatát elpusztította. A rom• 

karításának, az üzemi konyha szakmunkásképzést A jó ta- mazó tesztlapra is helyes vá
san megszervezett akcióba bolástól, a fasiszták barbár 

létrehozásának, az első mun- npliµ_áp)i, e,edi;i:iéeyt. elérő laszokat �et.t adnillk. Mind
kezdtek, hogy megakadályoz- pusztitásailóL, Gyón sem- me- kaverseny megszervezésének másod- és harmadéves szak- két évfolyam tanulói között 
zák az ország teljes kifosztá- nekülhetett meg, de a vasuta- munkástanulólmak minden év akadt telitalálatos tesztlap. Am 
sát. Ennek az akciónak a lé- sok és a gyári munkások ösz- szinte regényes fejezetei már 

tavaszán lehetőséget biztosít az elmélet mellett a döntő 
nyege az volt, hogy az átmenő szefogásával kibontakozott or- ismertebbek. A falvak, váro- a vállalat arra, hogy számot mégis a gyakorlati munkában vagy a Győrben berakott és szágmentó akció mégsem volt sok ezt követő változásainak adjanak tudásukról. Március csúcsosodott ki. Németországba irányított ko- hiábavaló. Sikerét többek kö- pedig rnindnyájan tanúi va- 24-én 66 ifjú szakács, cuk- Az eredményhirdetés előtt csirakományok eredeti fuvar- zött így méltatta a Kisalföld gyunk. De megszépült életünk rász, felszolgáló és vendég!á- dr. Chóf József személyzeti levelét eltüntették, majd a című megyei napilap, a fel- mindennapjai sem feledtethe- tőipari eladó vizsgázott a ven- igazgató üdvözölte a vállalat, kocsikat átbárcázták, címzett- tik el, hogy köztünk, vasutasok déglátóipari szakiskola taná- a párt- és a társadalmi szer-ké t · !"! " k "óba szabadulás 25. évfordulóján: n Je O ve me.., az a ci k'' "tt ·s "ócskán akadtak olya raiból alakult zsüri előtt. vek ke'pv1·selóit, a meghívott 

pu. üzem), a III. évesek kő-· 
zül Gráf GáspáT (Nyugati pu. 
üzem). A II. éves cukrászok 
köeül·• első Tomahatsch Béla 
(Keleti pu. üzem), a III. éve
sek közül Apagyi József (Ke
leti pu. üzem). 

A II. éves felszolgálók kö
zül első Cse-mi Etelka (Keleti 
pu. üzem), a III. évesek kö
zül pedig Kutasi GyÖTgy 
(Keleti pu. üzem). A II. �ves 
vendéglátóipari eladók verse
nyét FaTagó Edit (Keleti pu. 
áruda) nyerte. 

bevont üzemeket. Az átbárcá- .,1945-ben az itt maradt, a dol- ozo 1 J 
zások, a vagonok kisoroztatá- gozók által megmentett gabo- nok, akik nem egyszerúen csak A követelmény más volt a vendégeket, érdeklődőket és a 
sa és a szállítmányok kiraká- na, liszt biztosította a lakosság várták, hogy elérkezzen ez a harmadévesek és más a má· versenyzőket. A győzteseknek 
sának megszervezése első- élelemmel történő ellátását, 8 társadalmi méretű változás ... sodévesek részére. Nemcsak a és a helyezetteknek Tóth 
SOrban a Vl·sszkereso"k felada- s. K. k 1 ti munkában kellett László, a vállalat fóigazgató-

A verseny nagy közönség
sikert is aratott és bizonysá
gul szolgált arra, hogy az 
Utasellátó Vállalat valóban 
szívén viseli az utánpótlás 
nevelését. 

ta volt. De segítette őket sok ugyanúgy a kiszá!litáSTa nem gya ·or a 
ja nyújtotta át a jutalmakat 

gyári dolgozó, s termés?.etesen ,---------------------------------------Í és az okleveleket. 
jó néhány vrsutas: raktárno- A II. éves szakácsok közül 
kok, tolatásvezet6k, kocsiren- �' ,.ünnepi jövevény"-hez - foly- első lett Nyúl FeTenc (Keleti dez.ők, átmenesztők, forgalmi Aprilis 4. tatja szavait az édesanya. -
szolgálattevők. Hát még, amikor megtudták, 

hogy a férjemnek is, nekem Közülük még most Is tény-
S·"""u·· iete'sna\n ,.,.,uba'.e'kna' l is ugyanekkor van a születés-leges szolgálatot teljesít Kecs- .-, 

r .J. 1 napµnk ... ! Ez már valóban a keméti Lajos, aki a vagonok sors különös ajándéka. 
átirányításában, a kíséróleve- Április 4-e az egész ország- a kommunista pártba. Győr- _ Hogyan zajlik le a csa• lek kiállíllásában jeleskedett. ban születésnap. A szabadság ben távírász volt, majd ké- !;\dban ez a többszörös ün-Hozzá hasonlóan vette ki ré- születésnapja. Tubáéknál sőbb Budapestre helyezték, nepnap? _ kérdezem. 
szét az ország értékeinek meg- Budapesten, a Lehel út 1/b. nevelótisztnek a Nyugati pá- _ Természetesen, mi job• 
mentésére irányuló akcióból; számú ház egyik lakásában - lyaudvarra. ban készülünk erre a napTa, Csillag Alajos, Körös László, ez a nap többszörös ünnep. - Itt ismerkedtünk meg mint mások általában. PezsSztatkóci János, Korpáczi An- - Családunk minden tagja 1952-ben - emlékezik Tubá- gót bontunk, kölcsönösen 
dor, Jksi Imre, Kiss Gyula, ezen a napon született né. 1!:n ugyanis Celldömölkről megajándékozzuk egymást, de 
Kovács István, Sóti Lajos, mondja Tuba Józsefné, a bu- jöttem a tisztképzőre ..• ősz- születésnapi tortát _ mert 
Szabó Mihály, Rémi Antal, dapesti vasútigazgatóság do!- szeházasodtunk, s 19 évvel ez- jóból is megért a sok _ csak 
akik ma már nyugdíjasok. S gozója. óvodaügyi előadó a előtt, április 4-én megszüle- egyet készítek, és az közös. A 

azó szociális és ellátási osztályon. tett a fiúnk, Péter. ő most meggyújtott gyertyák száma a az ta eltelt több mint har- A férje is vasutas, de meg- a szakközépiskola utolsó év- Peti éveihez igazodik. Ezenkí-minc év alatt eltávozott az gyengült egészségi állapota folyamát végzi. Rajong a mo- vül együtt örülünk másokkal élők sorából Torma László, miatt sajnos két éve leszáza- torokért ... a szabadságnak, együttes Galántai Nándor, Tóbiás Jó- !ékolták. 1945-ben, hazánk fel- munkánk sok-sok gyümölcsé-
zsef, Musitz József, akik rak- szabadulásának napján ponto- - Amikor Peti megszüle-

nek. Tavaly ilyenkor hármas-
tárnoki munkakört töltötte..� san a 21. születésnapját ün- tett, a MAV-kórházban min- ban mentünk el két hétre az 
be azokban a vészterhes esz- nepelte, s akkor jelentkezett denki kedvesen gratulált az NDK-ba, s üdülés közben ün-
tendőkben. """�"''W* � nepeltünk .• . 

Kodcázatos vállalkozások 

A fasiszta Németországnak 
kiszolgáltatott értékekből te
kintélyes mennyiség került a 
győri vasutasok jovoltából a 
Magyar Vagon- és Gépgyár,a 
Magyar Textil- és a Győri 
TextU, Lenfonó, a Gráb, Ri
chards, az :E:szak-Dunán�úli 
Áramszolgáltató, a Gázgyár, a 
Bak Malom, a Szeszgyár, az 
Olajgyár és az úgynevezett 
Elevátorgyár iparvágányára. 

- Amit nem gyóztelt a he
lyi üremek, gyárak fogadni, 
illetve kirakni, azokat a vago
nokat eliranyftottuk, átbárcáz
tuk a szombathelyi és a veszp
l'émi vasútvonal állomásaira, A Tuba házaspár kedvenc időtöltése a vasútmodellezés 

A vasút szeretete egy-egy 
ilyen külföldi utazás alkalmá
val sem szorul háttérbe. Ha 
úgy adódik, ki lehet egészíte
ni a családi modell-vasút jár
műparkját néhány tetszetős 
darabbal. 

- A férjem hobbyja a te
repasztal - mondja Tubáné. 
Még az úttörővasút üzemfő
nöke volt, amikor elkezdte a 
modellezést. :Z::n is szívesen 
elnézegetem a kis vonatokat, 
bár nincs rá sok időm. Szak
vonali teendőim mellett veze• 
tőségi tag vagyok a pártalap
szervezetben, ezenkívül a 
szakszervezet területi bizott
ságának segítek ,-endszeresen, 
mint a munkásellátási bizott
ság aktivistája .•• 

(séra) 

Kiváló uiítok kitüntetese 

A Vasúti Főosztályon Oroszváry László vezérigazgató-helyet
tes átadja a kiváló újító jelvény arany fokozatát Tary Vilmos
nak, a Távközlő és Biztosítóberendezési 8pítésl Főnökség 

dolgozójának 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A Vasúti F6osztály tervgaz. Vasutasok Szakszervezete el
dasági és műszaki fejlesztési nökségének tagja, Veres Ist- , 
szakosztálya március 24-én a ván, a KPM közlekedéspo!iti
vezérigazgat6ság konferen- kai főosztályának képviselője 
ciatermében a kiváló újítók és Korponai Ferenc, az 0TH 
tiszteletére finnepséget rende- munkatársa. A meghívottakat 
zett. Mint minden évben, az dT, Holló La;os szaxosztály
idén is itt osztották ki a vas- vezető üdvözölte, majd Orosz-

váry László mondott ünnepi út legjobb űjftóit megillető beszédet. A kitüntetett újítók kitüntetéseket. nevében Kiest lmre, a Vezér-
Megjelent az ünnepségen igazgatóság kiváló újítója 

OToszváTfl László vezérigazga- mondott kösz6netet az erköl
tó-helyettes, Ürögi József, a csi-anyagi elismerésért. 
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Egben termett rekordok 

Nyílt túra 
A budapesti vasútigazgató

ság sportklubja és a vasutas
szakszervezet területi bizottsá• 
ga nyílt túrát szervez 1976, 

)iprilis 25-én, vasárnap. 
Találkozás: a fogaskerekű 

tiasút felső végállomásánál 
9.45-10 ÓTa között a piros
fekete karszalagos túraveze
tóknél. 

A túrán minden természet
kedvelő vasutas és családtagja 
részt vehet, minden megkö
töttség nélkül bármely szol
gálati helyről, korhatár nincs 
kikötve. 

útvonal : Széchenyi, hegy-
1á110s he1711-Budakeszi út
Húvösvölgy, A sétatúrát kü
lönleges túrafelszerelés nélkül 
is végig lehet járni, fáradéko
nyabbaknak lehetőségük van 
korábban is abbahagyni a tú
rát a járrnúközlekedést érintő 
megállóhelyeknél. 

Felmerülő költség; buda• 
pesti helyi utazások (fogas, 
autóbusz, villamos.) 

Hűvösvölgy! érkezés: 14-
15 óra között. 

SAKKVERSENY 

BÁNRÉVÉN 
Egyéni sakkbajnokságot 

rendezett a Bánrévei Vasutas 
Sportkör. A KISZ községi 
klubhelyiségében megtartott 
verseny mindvégig nagy ér
deklődéssel és igen sportsze
liíen zajlott le. 

A bajnokság első helyezettje 
17 ponttal Juhász István lett. 
Az ő oktató és nevelő tevé
kenységének nagy szerepe van 
abban, hogy a sakkozást ked• 
velő bánrévei vasutasok nem
csak helyben, hanem más 
községekben is versenyképes
sé váltak. Ezzel függ össze, 
hogy a második helyezést el
ért Tolnai István 14, a har
madik helyre került Nótás 
Béla 13,5 és a negyedik Szűcs 
András 11 pontot szerzett. 

A helyezettek díszes okleve
let és értékes tárgyjutalmakat 
nyertek, amelyeket a verseny 
befejeztével Szőke István, a 
sportkör elnöke adott át ré
szükre. 

Murányi Tibor 

Bármennyire fiatal sportág
nak tekintik a repülést és az 
ejtőernyőzést, a MAV Repülő 
és Ejtőernyősklub sportolói 
már 45 éves múltra tekint
hetnek vissza. Az 1930-ban 
alakult szakosztály repülói
nek köszönhető nagymérték
ben, hogy 1945-ben a jórészt 
általuk megmentett és össze
gyújtött sportgépekkel - Vo
rosilov marsall és a szovjet 
hadvezetőség engedélyével -
újból elkezdődhetett a magyar 
sportrepülés. 

A Thököly úti klubhelyiség 
- amely a téli időszakban a 
kiképzés és a klubélet hely
színe - február 27-én ünnep
lőbe öltözött sportolókkal telt 
meg, hogy számot adjanak, 
mit végeztek az elmúlt évben. 
Jogos volt az ünnepi hangu
lat, hiszen az elért eredmé
nyek, a győzelmek, rekordok 
nagyságát még jobban alá
húzza az a tény, hogy talán 
nincs még egy olyan sportág, 
amely ennyire amatőr alapon 
állna, s ennyire igénybe ven
né a versenyzők idejét és tel
jes lelkesedését. 

Az elnökségben helyet fog
laló klubtanács tagjai és a 
vendégek nagy megelégedés
sel hallgatták Falus István 
klubtitkár beszámolóját. Ime 
az eredmények: Szentvölgyi,né 
-Farkasné révén új országos 
rekord a kétkormányos telje
sítmény női hurokrepülésben. 
A szocialista országok verse
nyén Hahner István II. helyé
vel és Szentvölgyi Tibor IV. 
helyével a legjobb teljesít
ményt érték el a magyar csa
patban. Ok ketten tagjai a 
négy fós versenyző-csapatnak 
is, amely hazánkat képviseli 
az idei világbajnokságon. Ka
lász Tibor a rangos gemenci 
vitorlázó verseny III. helye
zettje szabadosztályban, 
Szentvölgyi Tibor a román 
NB ezüstérmese. 

Az ez évi világbajnokság 
színhelye Finnország, már is
merősként fogadja majd 
Hafiner lstvá.nt, aki legutóbb 
a finn nemzeti versenyen az 
első helyen végzett. Az MNK 
Kupa 200 km-es számában a 
dr. Szabó Kóroly-Sínka La
jos kettős győzött. Kovács 
József a magyar ejtőernyős 
bajnok, s megnyerte az „Ode
ra kékszalag bajnokságot" Is 
Wroclawban. 

Van tehát minek örülni. A 
klub vitrinjei lassan megtel
nek az évek során megszer
zett repülő és ejtőernyős ver
senyeken nyert serlegekkel, 
egyéb tiszteletdíjakkal. A há
zi múzeum láttán önkéntele-
nül is �lő tör a gondolat: 
mennyi energia, lemondás 
van a díjak mögött, amit a 
sportolás mellett a kiképzés, 
a műszaki-anyagi bátls gyara-

Háromszázan sportolnak 

a Szentesi VSC-ben • 

A közelmúltban került sor 
a Szentesi Vasutas Sport Klub 
tisztújító közgyűlésére, ame
lyen a hét szakosztály vezetői 
számot adtak az elmúlt év 
eredményeiről, Oláh Béla el
nök pedig négy év munkájá
ról tájékoztatta a résztvevő
ket. 

A szentesi vasutasok sport
egyesületében háromszázan 
sportolnak. Az egyesület és a 
város sportéletében is a ví
vók aratták eddig a legtöbb 
sikert. A vívószakosztály 64 
aktív versenyzője közül tavaly 
Deák Sára tőröző volt a leg
eredményesebb. A serdülő ka
tegóriában magyar bajnoksá
got nyert. A párbajtőrcsapat 
az NB !I-ben szerepel. Két 
versenyzőjük - Simon Ilona 
és Mészáros Péter - első osz
tályú minősítést szerzett. 

A tömegsportnak talán a 
természetjárás a legeredmé
nyesebb területe. Szakosz
tályunk a vasutas-szakszer
vezet természetbarát szak
bizottságának minden túrá
ján részt vett. Sikeresen sze
repeltek a ,,Száz kilomé!er � 
Vörös Hadsereg nyomaban 
elnevezésű túramozgalomban. 
1975-ben 83 túranap 211 részt
vevője összesen 8000 kilomé
tert gyalogolt. 

A tájfutás népszerűsítése 
Frán11ó Ferenc nevéhez fűző-

dik. Tavaly húsz versenyen 
vettek részt. Bakai Erzsébet 
arany, Tiszai Erzsébet, 
Szarvas Ilona és Gera Ju
lianna pedig ezüst jelvényes 
sportoló. A Tatabányán ren• 
dezett nemzetközi „VasutaJ 
Kupa" versenyen serdülő ka
tegóriában a csapat a máso• 
dik helyet szerezte meg. Ott 
voltak Drezdában, a nemzet
közi vasutasbajnokságon is. A 
salgótarjáni „Hungária Kupa" 
ötnapos versenyén Szarvas 
Ilona sportolójuk két alka
lommal is elsőként futott cél
ba a kitűnő képességű svéd 
és angol versenyzők előtt. 

Az egyesületben tavaly so• 
kat fejlődött a birkózás. öt
venhat versenyen vettek részt. 
A sportolók új versenyszőnye
get kaptak és hamarosan ki
bővítik a tornacsarnokot is. 

Munka után sok dolgozó 
szívesen jár a vasutasok te
kepályájára. A csapat a me
gyei osztályban bajnokságot 
nyert, így ebben az évben 
már az NB III-ban verse
nyezhetnek. A nőknek másod
osztályú csapatuk van. 

A közgyúlésen megtárgyal
ták a labdarúgás fejlesztésé
nek további lehetőségeit is, 
majd megválasztották az 
SZVSC új vezetőségét. 

Fogas Pál 

A szocialista országok vltorlázórepüló versenyén részt vett a 
klub képen látható nagy teljesítményű új gépe Is, a Jantár L 
pítása érdekében végeztek a 
klub vezetői és tagjai. 

Technikai sportokról van 
szó, amelyek fontos pillérei az 
ifjúság haderőn kívüli képzé
sének. Ma már csak úgy le
het eredményt elérni, ha a 
versenyeszközök: a repülőgé
pek és az ejtőernyők a leg
modernebbek. E tekintetben 
óriási segítséget jelent a vas
utas-szakszervezet és a MA V 
Vezérigazgatóság támogatása, 
hiszen többek között így si
került a klubnak megvásárol
nia két -, világviszonylat
ban is igen korszerú, nagytel
jesítményú repülőgépet, a 
JANTAR-t. A női rekordban 
részes kétkormányos BO
CIANT is új szerzemény. Ilyen 
gépek birtokában valóban 
reálisnak tűnik a repülószak
osztály vezetőjének, Tuskó 
Mihálynak a nyilatkozata: 

TÖMEGSPORT 

- Hahner István tavaly el
ért gyémántkoszorú magassá
gi eredménye mellett több ok
tatónk is két gyémánt foko
zattal rendelkezik. Az idei év
re várható, hogy teljesítik a 
legnehezebb fokozatot, a gyé
mánt hármat és így a világ
viszonylatban is jegyzett, rit
ka teljesítménnyel a magyar 
repülősport hírnevén kívül a 
MA V repülő- és ejtőernyős 
klubét is öregbítik. (A gyé
mántjelvény feltételei: 300 
km-es céltávrepülés, 500 km
es távrepülés és 5000 m tiszta 
magassá.g elérése.) 

A klubvezetők munkájának 
nagy részét teszi ki az után
pótlás nevelése, hogy 10-15 
év múlva is adhassanak a 
magyar sportvilágnak Szent
völgyi Tiborokat és Háhner 
Istvánokat. 

A terület bainoka címért 
�zakszervezetünk szombat

helyi területi bizottságá.na.k 
kultúr- és sportbizottsága öt 
megye - Győr--Sopron, Fejér, 
Vas, Veszprém és Zala -
szakszervezeti sportvezetőinek 
részvételével egész napos ér
tekezletet tartott Celldömöl
kön. Megállapltották, hogy a 
területen dolgozó mintegy 
15 OOO vasutas részére 

a tömegsport egyre bóvil• 
ló lehetóségeit igyekszik 
megteremteni a vasutas-

szakszervezet. 
Ennek egy.i,k bizonyítéka, 

hogy az idén már a korábbi
nál több, összesen hat sport
ágban rendeznek üzemi baj
nokságokat. A nevezések szá
ma is felülmúlja az előző 
évit, s eszerint a legtöbb he
lyen már a sorsolások is meg
történtek. A KISZ-szervezetek 
közreműködésével 

ifjúsági nagypályás labda-
rúgótornát rende.:nek 

az 1958 és 1963 között szüle
tett fiatalok részére. Ebben 
két csoport - a celldömölki 
és a szombathelyi - játszik 

körmérkőzést, majd a csoport
győztesek között dó! el, hogy 
melyik csapat lesz a torna el· 
só helyezettje. 

Az értekezleten feltűnt, hogy 
a szombathelyi terület szak
szervezeti sportfelelősei már 
nemcsak a kispályás labdarú
gást népszerűsfük a közékorú 
dolgozók körében, hanem 

egyenló esélyeket teremte
nek mind a ha.t sportág 

számára. 
Ezenkívül egyre több helyen 
szervezik meg a munkaközi 
tornát, és tapasztalható az is., 
hogy mindinká.bb nő az ér
deklődés a természetjárás 
irá.nt. 

Eldöntött tény továbbá, hogy 
július lo-én, a vasutasnap 
előtti szombaton 

Zalaegerszeg jeles küzdel-
mek színhelye lesz. 

Atlétikában, asztali teniszben, 
tekében, sakkban, kis- és nagy
pályás labdarúgásban számos 
szolgálati hely dolgozói ver
senyeznek majd a szombathe· 
lyi terület bajnoka cfmért. 

Kiss Antal 

104 sporfoló, 14 országból 

Válogatottunk ötötllk lett 

az USJC mezei futóversenyén 
A Nemzetközi Vasutas kijelölt 11,4 kilométer hosszú 

Sportszövetség (USIC) meg- távot. A hirtelen bekövetke
bízásából a Francia Vasutas zett ldőjárásváltozáshoz a leg
Sportszövetség március 13-án jobban a belgák tudtak al
Dourdanban rendezte meg a kalmazkodni és nem kis meg
hatodik alkalommal kiírt lepetésre, imponáló fölénnyel 
vasutas nemzetközi mezei fu- verték meg a mezőnyt. 
tóbajnokságÓt. A Párizstól 57 A Lippai Antal vezető edző kilométerre levő, festői kör- által irányított magyar vasnyezetben megbúvó kisváros utas válogatott a várakozászászlódíszbe öltözve várta a nak megfelelően szerepelt és részvevő tizennégy ország - végeredményben az ötödik heAnglia, Belgium, Bulgária, !yen végzett. CsapatversenyCsehszlovákia, Franciaország, ben: 1. Belgium, 2. SzovjetHo!landia, Jugoszlávia, Len- unió, 3. Lengyelország, 4. gyelország, Magyarorszá.g, Franciaország, 5. Magyaror
NSZK, Norvégia, Olaszország, szág. 
Svájc és Szovjetunió - leg-
jobb vasutas futóit. Egyéniben : 1. Maeschalk 

A verseny napján, az addig (Belgium), 2. Parmentier 
napsütéses tavaszt kellemet- (Belgium), 3, Zawadzki (Len
len szeles, esős !dó váltotta gyelország) . 14. Kiss, . . . 37 
fel. A benevezett 104 futó zu- Tóth, • . .  43. Péley, 44. Bauer, 
hogó esőben, az elemekkel is 45. Juhász, . . .  75. Beck, 98. 
, rsenyezve futotta végig a Bárkánl,'i. 
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VAS U TAS B R I GÁ D O K  KOSZO R Ú I  

1 1 .  R Á KÓCZI  F E R E N C  S Í R JÁ N  
A celldlimölkl vasúti csom6pont Rákóczi szocialista brlgidJának 

kezdeményezésére március 25-én a MA V tizenkét Rákóczi brlg,dján&k 

mintegy 130 tagja megkoszorűzta Kassán IL RáltóczJ Ferenc slrját. 
A brigádokat Miskolc-Tiszai p4_1yaudvaron fogadták az állomás társa• 
dalmi és gazdasági vezet&. A csom6poot fúv6szenekara Indulókkal lid• 
vlizölte a Bák6czl síremlékéhez utazó vasutasokat. 

- Ovodabóvités. A nagyka
nizsai MAV-óvoda tavaly 
megkezdett bővítésének ered
ményeként 65-re emelkedett 
a felvehető gyerekek száma. 
A pécsi igazgatóság az idén 
újabb egymillió forintot for
dít az óvoda fejlesztésére. 

- VÉRADÓNAP. A közel
múltban önkéntes véradóna
pot szerveztek a ;ászkiséri 
építőgépjavít6 üzemben. A 

nyolc év óta már ha1711omá
nyos véradónapon 124-en 44 
liter vért adtak térítésmente
sen. 

- Terven felül. A győri pá
lyafenntartási főnökség XV /a 
számú KMPE Galambos Ist
ván előmunkás vezetésével 
terven felül vállalta Hegyes
halom állomás két vágányá
nak felépítménycseréjét. A 
vágányzár idejére a munkát 
az állomásfőnökség jó forga
lomszervezéssel segítette. 

- TOVA:BBTANULAs. A 
miskolci já.rműjavító dolgo
zói közül jelenleg 23-an vég
zik az á.ltalános iskola 7-8. 
osztályát. ötvenöten közép
fokú oktatási intézményben 
tanulnak, tizenhá.rman pedig 
ebben az évben szerzik meg 
a technikusi minősítést. 

- Tájékoztató. A Budapesti 
MAV Magasépítési Főnökség 
egynapos tájékoztatót tartott 
ötven brigádvezető részére. Az 
előadók ismertették többek 
között a főnökség 1975. évi 
eredményeit, az idei feladato
kat és válaszoltak a részvevők 
kérdéseire. Az előadások 
anyagát konzultáció formájá
ban vitatták meg. 

- IGAZGATÓI DICS:eRET. 
.-\_ forradalmi ifjúsági napok 
alkalmából húsz fiatal vas
utast részesítettek igazgatói 
dicséretben március 18-án a 
budapesti igazgatóságon. A 
húsz ifjú vasutas az elismeré-
sen kívül pénzjutalmat is ka• 
pott. 

Lakáscsere 
-- Elcserélném lllJO négyszögöles 

telken levö .szoba-konyha, spe1zos 
magánház.am Budapest terűletén 
levő MA V-lakásra. C!m : KU!lai 
Sándorné, 2451 Ercsi, Lavotta u. 
31, 

- Kett<I szoba félkomfortos la
kásomat (Budapest, xv., vasutas
ház u. 1.) elcserélném kétszobás 
tanácsi, vagy két egyszobás Ja• 
kás,ra. Bármely megoldás érdekel. 
Érdeklődni lehet : de, 8-15 óráig, 
Kedóváriné 84-67 telefonon. 

Pécsi L emeleti, 54 négyzetmé
ter területü két szoba összkom ... 
fortos szövetkezeti lakásomat el
cserélném hasonló budapestire. 
Erdeklődni ; hétfőtől péntekig &-
16 óráig a 131-600 telefonon, vagy 
Viczián Lajosné 7633 Pécs, Len
gyel Gyula u. 10- L em. 3. sz. 
lehet. 

-"Egy szoba, fürdószobás, ker• 
tes MA V·bérlakásomat elcserél• 
ném hasonló vagy 2 szoba kom• 
:fortos budapesti tanácsi lakásra. 
Cim : Mihanek, Bp., XV .• Vasutas
telep u. 9. mfsz. 2. Erdek:lódn:I 
du. 17 órától lehet. 

- Elcserélném xv. ker. Moz
donyfút6 u. 6. sz. alatti egy szo,. 
ba komfortos lakásomat egy, vagy 
kétszobás összkomfortos tanácsi 
lakásra. Érdeklődni, özv. Köve,;! 
Jánosnénál a fenti címen levél• 
ben, vagy személyesen 1-ehet. 

- A budapesti Igazgatósághoz 
tartozó épUlettömbben levó, Mo„ 
sonyl utcára nézO, földszintes. két 
szoba komfortos, 96 négyzetmé
ter atapterUleto lakásomat hason• 
ló vagy nagyobb tanácsi lakásra 
cserélném. "E:rdekl6dni lehet: es
te 18 óra utá.n : a 144-240-es tele
fonon. 

- Duna.keszi dJ lakótelepen 2 
szoba, összkomfortos. gázfútéses, 
nagy erkélyes, mr,dern lakásoma.t 
elcsuélném M.A V-dolgozóval vagy 
nyugdíjassal budal)eStl, budaörsi 
vagy törökbálintira megegyezés
seL szövetkezett, tan.ácsi vagy 
egyéb megoldás Is érdekel. Clm: 
Kocsts Imre, 2120 Dunakeszi, Nap 
u. :i. m. 14. Tele!on : 22--03 vagy 
259-781, 

- Elcserélném Ferenc köl'llll tanácsi, egy szoba félkomfortos (komfortos!tásl terv Jóváhagyva), gázkonvektor•fütésü. földszintes, udvart lakásomat, bármtlyen na• 
gyobb MA V vagy llanácsl bérla• kásra Budapest területén. Erdeklődnl lehet nappal a 224-229, vagy 
37-38, este a 143-530-as telefonon, Völgy! néven. 

- KOMMUNISTA MO-
SZAK. Hazánk felszabadulá
sának 31. évfordulója tisztele
tére Miskolc-Tiszai pályaud
var szocialista brigádjai már
cius 29. és április 4. között 
kommunista műszakokat szer
veztek. A műszakok célja a 
kulturált utazás színvonalának 
a növelése, a személy- és te
hervonatok menetrendszerúsé
gének a fokozása és az állo
más területének tisztán tartá
sa volt. 

- Nyugdíjas taggyűlés. A 
tapolcai vasúti csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas cBoportja a napok
ban tartotta éves taggyúlését. 
Az egy év eseményeiről Bö
dör József csoportvezető szá
molt be. 

· - ÖNK�TES TŰZOL-
TÓK. A nagykanizsai vasúti 
csomópont tizennégy önldn
tes tűzoltóját eddigi eredmé
nyes munkájukért tűzvédelmi 
szolgálati éremmel tüntették 
k!, és valamennyien pénz;u
talmat kaptak. 

- VASOTI KOCSIK SZU
DANNAK. A győri vasú-ti ko
csi,k legújabb megrendelóje 
Szudán. Az afrikai ország 
számára 140 vasúti személy
kocsi késziil s a.a; első hat>
minc kocsi:ból álló szállít
mány már megérkezett a tá
voli orszá.gba, 

Gözmozdonyok helyett 
dieselek. A miskolci vontatási 
főnökség a közelmúltban há
rom M-47-es dieselmozdonyt 
kapott. Az új gépek gőzmozdo
nyok helyett vontatják a sze
mélyvonatokat a Miskolc-Ti
szapalkonya és a Miskolc-Me
zőcsát vonalakon . 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a sz.altszer

vezet! bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a köve1.kez6-
ket: 

A 10. számból : 101 593/1976, AZ 
egyes orvosok ha.tározott idejü 
munkavisZonyáról, 111.etőleg a ve
zetői klneveúsrOI szóló utasítás 
végrehajtása. 

A 11, számb6l 1 102 133/1976. A 
Magyar Alla:mvasutak áltaJ !<le
gen felek részére végzett mun.kák 
és értékesített termékek árképzé
séről szóló utasítás módosítása. 

A V!, számból: 102 531/1976. A 
jav!tó-nevelő munkára ítélés egyes 
kérdéseinek szabályozása. 

Pályáz.a.ti !elh!vás tanári állás 
betöltésére. 

A szerkesztőség üzeni 

K!svár<lai János, Kovács :rstván. 
Miskolc; Urbán József, Hegyes.ha• 

�ŰJs :::�. �!fvda�; rT�� 
Tibor, Bánréve ; Keczkó Ferenc, 
Debrecen ; Bognár Károly, Tapol• 
ca: cstzmatia Béláné, szombat• 
hely; Huga! István, Gyöngyös; 
BánkUtl László, Budapest ; zsol· 
dos Bam&.bás, Mátészalka ; leve
leiket J:,,punJo anyagához lelhasZ
náljUk, 

BoldlZsár Gyula, Békéscsaba; 
Pintér Imre. Kecskemét; Garaba 
István, Budapest ; Hornyák Já
noo, Mezőcsát; Hevest Tóth Imre, 
Szentes: leveleiket Illetékes helY• 
re továbbftottuk. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezet.ének 

lapja 
szerkeszU a szerkesztő blz°""'I 

FOszerkesztO : Gulyás Jánoa· 
Felellls szerkesztő : VIS! Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Bpes\. VI„ Benczúr utca ü. 

Telefon vérost : !29-11'11. 
Qzeaú: 19-'i'I, 

Kiadja és ter:11!6%1:1 :  
a Népszava Lapkiadó VállalAt 
1964 Bpest VU„ Rákócú Ct 1H 

Telefon : Z:!4-819. 
Fele16s kiadó: Gábor Mtnon. 
a Népszava Lapkiadó VéllaJal 

tgazgatóJa 
Csekkszámlaszámuftlu 

MNB l15 - 11 1118 
76-1015 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető: 

Roder Imre 1&az1at6 



Kitüntetések április 4. alkalmából 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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AZ ELSŐ NEGYEDÉV GYORSMÉRLEGE: 

A vasút 83 millió 975 ezer utast 

és 30 millió 67 4 ezer tonna árut szállított 
Több gondot a személyszállítás menetr endszerüségére I Szücs Zoltán vezérigazgató-helyettes ünnepi beszl-dét mondja 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
Márciusban a vasút 28 mil

lió 100 ezer utast száll!tott, a 
tervezettnél 1 százalékkal töb
bet, a bázisnál viszont 2 szá
zalékkal kevesebbet. Hason
lóan alakultak a személyszál
lítás kilométerben kifejezett 
fizetóteljesítményei is. 

A személyszállítás minősége 
a bázisidőszakhoz képest je
lentősen javult, míg az előző 
hónaphoz viszonyítva romlott. 

4 százalékkal emelkedett Ez a 
mutató kedvezőtlenül alakult a 
nemzetközi vonatoknál is, 
ezért a személyszállítás me
netrendszerűségére lényegesen 
több gondot kell fordítani. 

Az elsö negyedévben a vasút 
áruszállítási teljesítményeit 
kezdetben a mérsékelt, majd 
március utolsó napjaiban a 
rohamosan emelkedő igények 
jellemezték. Az elszállított 
mennyiség 30 millió 674 ezer 
tonna volt, amely a bázisidő
szakhoz viszonyítva 95 száza
lékos, ez a tervhez képest 94, 7 
százalékos teljesítésnek telel 
mc,1. A tervhez viszonyított el
maradás mintegy 1,7 millió 
tonna. A legnagyobb arányú 
csökkenés az importforgalmat 
jellemezte, de csökkent a tran
zitforgalom is. 

nemzetközi teherkocsi-gazdál
kodás első negyedévi eredmé
nye. Kedvezőtlen viszont a te
hervonatok átlagos terhelésé
nek bázisidőszakhoz viszonyí
tott mintegy 2 százalékos csök
kenése. Emelkedett az átlagos 
kocsiforduló-idő is. 

A Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa hazán.le felsr.abadulásá
nak 31. évfordulója alkalmá
ból, eredményes munkájuk el
ismeréséül, az állami, a gaz- · 
dasági élet különféle terüle
tein dolgozóknak kitüntetése
ket adományozott. A kLtünte
tettek között ezúttal is szép 
számmal találhatók vasutasok. 
A Munka trdernrend arany 
fokozatát 6, ezili;t fokozatát 12, 
bronz fokozatát pedig 17 vas
utas kapta. 

A kormány-kitüntetéseket a 
Parlament kupolacsarnokában, 
illetőleg a Közi ekedés- és Pos
taügyi Minisztériumban adták 
át. A miniszteri kitünte-

tések és a vezérigazgatói elis
merések átadására április 
2-án, a MAV Vezérigazgatóság 
konferenciatennében rende
zett ünnepségen került sor. Az 
ünnepség elnökségében helyet 
foglalt Urbán Lajos miniszter
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója, Gulyás János, a 'Vasu
tas-szakszervezet titkára, 
Szücs Zoltán vezérigazgató
helyettes és Nagy Károly, a 
Vasúti Főosztály pártbizott
ságának titkára. 

Az ünnepséget Nagy Károly 
nyitotta meg, majd Szűcs Zol
tán mondott ünnepi beszédet. 
Bevezetőjében méltatta ha
zánk felszabadulál;ának törté
nelmi jelentőségét, a három 

KEZD.ÓDHETNEK A VITAK 

évtized alatt megtett utat, 
majd így folytatta: 

- Az ország rohamos fejlő
déséuel együtt fejlődik a vasút 
is. Elért eredményeinknek a 
vasutasole is részesei. Bizonyá
ra önök között is sokan van
nak olyanok, akik 31 évvel 
ezelőtt, lerongyolódva, éhezve 
láttak hozzá a vasút talpraál
lításához, s azóta is becsülettel 
végzik felelősségteljes munká
jukat. 

Most, amikor megköszönöm 
eddig végzett munkájukat, a 
vasút vezetése nevében kérem, 
hogy a jövl5ben is mutassanak 
példát a munkában. 

(Folytatás a z. oldalon.) 

Márciusban az áruszállítási 
igényt erőteljesen növekvő 
tendencia jellemezte. Az el
múlt hónapban a vasút 11 
millió 125 ezer tonna árut szál
lított, mely a bázisidőszakhoz 
képest 5,1 százalékos forga
lomnövekedésnek felel meg. Az 
áruszállítási terv időarányos 
részét is mintegy 0,4 százalék
kal túl teljesítettük. A fon to
sabb áruféleségek közül kőből 
szállítottunk többet, amely a 
bázisidőszakhoz képest mint
egy 11 százalékos növekedést 
jelent. Emelkedett az egyéb 
építőipari küldemények meny
nyisége is. Nagy volt a műtrá-
17Yaszá!Utások volumene, 
amely mintegy 22 százalékkal 
haladta meg az elmúlt év azo
nos időszakának értékét. Csök
kent viszont a vasúton fuva-

Az áruszállitás minőségét az 
első negyedévben a gazdasá
gosság fokozására való töre1(
vés jellemezte. Kismértékű ja
vulást mutat a tehervonatok 
menetrendszerűsége is. Javult 
a tehervonatok átlagos utazási 
sebessége, valamint a teher
kocsik statikus terhelése, ame
lyeknél közel 5-6 százalékos 
az emelkedés a bázisidőszak
hoz viszonyítva. örvendetes a 

Az ez évi áruszállltási elő
irányzathoz képest egymillió 
tonnát meghaladja az elmara
dás, ugyanakkor egyre növe
kednek az áruszállítási igé
nyek a vasúttal szemben. A 
kedvező időjárás igen előnyös 
feltételeket jelent mind a me
zőgazdasági, mind az építőipa
ri jellegű szállítások fokozásá
ra. A vasútnak csak a leggon
dosabban összehangolt munká
val nyílik lehetőség arra, hogy 
a növekvő igényeket kielégít
se. Ez igen fontos, hiszen az 
őszi forgalom időszakában még 
nagyobb feladatok hárulnak a 
hálózat dolgozóira. Alapos 
szervező munkára. eszközeink 
még jobb kihasználására, fe
gyelmezett helytállásra lesz 
szükség ahhoz, hogy minden 
felkínált árut időben elszállít
hassunk rendeltetési helyére. 
Ezzel egyidejűleg a gazdasá
gosság javítását még az eddi
gieknél is fokozottabban kell 
biztosítani. 

Elkészült a MAV 1976-1980-ra szóló 
Kollektív Szenődésének tervezete 

A MA V 'Vezérigazgatója és kaii.gyi hatáskörrel rendelkező 
szakszervezetünk titkársága szolgálati fónökségnek. 
vitára bocsátotta az 1976- Ez azt jelenti, hogy a szol-
1980-as évekre szóló 111AV gálati fönökségek szintjén, 
Kollektív Szerződés tervezetét. amit eddig a szakszervezeti 

rozott élóküldemények meny- -------------------------
Azok a szabályok, amelyek bizottságokkal egyetértésben 

nyisége. 
Az áruszállítás minőségénél 

ltismértékű javulás figyelhető 
meg. Erre utal a gépre várások 
és vonatácsorgások számának 
csökkenése. A tehervonatok 
menetrendszeruségi mutatójá
nál azonban mintegy 2 száza
lékos visszaesés tapasztalható. 

A vasút teherkocst-gazdál
kodását is javulás jellemzi, 
Csökkent a kocsiforduló-idő, és 
növekedett a teherkocsik sta
tikus terhelése. További javu
lást mutat a nemzetközi te
herkocsi-gazdálkodás egyenle
ge is. Kismértékben romlott az 
OPW kocsikkal való gazdálko
dás, a bázisidőszakhoz viszo
nyítva mintegy 4,5 százalékos 
a túllépés. 

Április elsó napjaiban elké
szült az első negyedévi szállí
tási gyorsmérleg Is. A vasút 
'iárom hónap alatt 83 millió 
975 ezer utast szállított. Az 
utasfóben kifejezett szállltási 
teljesítményt továbbra is mér
sékelt arányú csökkenés jel
lemzi. A csökkenés mértéke a 
bázisidőszakhoz viszonyítva 2,1 
százalék. A tervhez viszonyí
tott túlteljesítés mértéke 0,5 
százalékos volt. Az utaskilo
méter-teljesftmény mind a bá
zis-, mind a tervldőszakhoz 
kéoest növekedett. 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűség! mutatója 
kismértékben ugyan, de javult. 
Az egy késett személv5zállít6 
vonatra jutó késési idő azon
ban hálózati szinten mintegy 

legyesha!om•-Rajka-Busovce 

Magyar vasutasok nyerték 
a vörös vándorzászlót 

a korábbi években is jól szol- szabályoztak, például a mun
gálták mind a vállalati gaz- kaidő kezdetét és végét, azt a 
dálkodás, mind a dolgozók jövőben helyi függelékben -
érdekeit, a tervezetben alap- az erre vonatkozó eljárási sza
vetóen nem változtak meg. bályok betartása mellett 
Mégis számos olyan módosí- kell szabályozni. 
tás történt, amely egyes kol- A tervezet bővíti a változó 
lektívákat illetően az eddi- munkahelyű munkaköröket, 
giektól eltérő szabályozást amelyek elsősorban a pálya-
tartalmaz. Ezek közül né- fenntartási szakszolgálat át-

Tizenöt éve versenyeznek hetóvé, hogy sokszor a szinte hányra szeretnénk a figyelmet szervezése során létrehozott 
egymással Hegyeshalom és megoldhatatlannak látszó fel- felhívni. UJ egységek, a főpályames-
Rusovce határállomás dolga- adatokat is sikerült idejében Már az elmúlt ötéves idö- teri szakaszok dolgozóit érin-
zól. E határforgalmi munka- elvégezni. szakra szóló kollektív szerző- ti. A szabály célja az, hogy a 
verseny legutóbbi félévének A MÁV vezérigazgatójának dés végrehajtásának értékelé• dolgozók foglalkoztatása a 
ünnepélyes értékelésére már- elismerő oklevelét dr. Németh sekor meghatároztuk azokat a munkahelyi feladatok ellátá
cius 11-én immár a korszerű- István osztályvezető, a ván- legfontosabb elvi célkitűzése- sához jobban és rugalmasab
sített, nemrég megnyitott kö• dorzászlót pedig Peczár Ist- ket, melyeket az új kollektív ban igazodjon. 
zös határállomáson, Rajkán szerződés kidolgozásánál ér- A munkaidőkeret beosztásá-
került sor. ván, a vasutas-szakszervezet vényesíteni kellett. Ennek ra vonatkozó szabályok is 

A MA V budapesti és a CSD budapeSti területi bizottság:!:- megfelelően új vonása a kol- összevontan, áttekinthetőbb 
pozsonyi igazgatóságát képvi- nak titkárhelyettese adta át, lek:tív szerződés tervezeté- formában kerültek megszöve
selő vezetők jelenlétében Az ünnepségen megjutalmaz- nek, hogy felhatalmazást szán- gezésre, ami az eddigieknél 
Orosházi Ferenc állomásfönök ták a munkaversenyben élen- dékozik adni függelék készíté- jobban elősegíti a munkaidő-
számolt be a verseny leg- járó dolgozókat. sére az összes önálló mun- vel való ésszerűbb gazdálko-
újabb eredményeiről, amelyek dást 
alapján ez alkalommal a ma- ----------------------------, 

Megkülönböztetett figyelmet 
gyar vasutasok nyerték el a érdemel a heti pihenőnapok 
vándorzászlót, hozzá a MAV Olvenéves kijelölésére vonatkozó sza-
vezérigazgat6jának elismerő bálytervezet. Ezzel kapcsolat-

h 
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ban mindenekelőtt a tordu-oklevelét. Megemlítette. az ál- D DZDI motor ocs1gyar' la' S lóban foglalkoztatott dolgozók 
lomástőnök azt is, hogy a véleményét szeretnénk minél 

Hegyeshalom-Ra,fka,-Ru- szélesebb körben megismerni. 
sovce közötti nemzetközi mun- Miíszakl koal,r,acia a T,cbaika Házábaa A cél az, hogy a végleges sza-
kaverseny 15 éve alatt az át- bály egyszerll és közérthető 
menó kocsik forgalma 326, 11- A Technika Házában rende- amelyek sokoldalúan elemez-
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megfe-
letve a vonatforgalom 316 _., ·'--'·' , e o e etos ge nyuJ on a zett ,,.,gynapos m..,.,.....; konfe- ték a korszerű motorvonatok dolgozóknak arra, hogy heti százalékkal emelkedett A rencián emlélkeztek a szakem- tervezésének, gyártásának és pihenónapjaikra előre számlt-csehszlovák és a magyar berek a korszerű vasúti mo- üzemeltetésének tapasztalatait. hassanak. 
vasutasok jó kapcsolata, ba- torkocsigyártás 50 esztendejé- A konferencia sikeréhez a kül- A J'ogc!mes jutalomszabad-re. A konferenciát Csergő földi üzemeltetők szakembe-ráti együttműködése tette le- János, 8 Ganz-MA VAG vezér- reinek előadásai is hozzájárul- ság rendszere is felülvizsgá-

igazgatója nyitotta meg, majd tak. latra szorul. Emiatt a terve

Miniszlerhelyettesi kinevezések 
Oroszváry László, MÁV-vezér- A konferencia utolsó nap- zetból ez a rész hiányzik, mi
igazgató-helyettes üdvözölte a ján, március 26-án, a részt- vel felsőbb szintű jogszabá
hazai és a külföldi résztvevő- vevők egy MDa típusú motor- lyokban is korlátozásokra le
ket, s méltatta az elmúlt ötven vonaton Szentesre utaztak, s het számítani. Ez azonban 
év eredményeit. látogatást tettek a motorszín nem érinti a szolgálati főnö-

A Minisztertanács Klézl Róbertet, valamint Urbán Lajost, 
-.- MAV vezérigazgatói tisztségének meghagyása mellett -
kazlekedés- és postaügyi minlszterhelyettesekké kinevezte. 

Az újonnan kinevezett minis.zterhelyetteseket Rödön,yi 
,Károly közlekedés- és postaügyi miniszter április 12-én, hét
fön linnepélyes külsőségek között iktatta be a KPM-ben, 
illetve a MA V vezérigazgatóságon" 

A négy nap alatt a Ganz- ben. A szovjet, a csehszlo- köknel( az Mt. V. 54. §-ában 

A A vák és a lengyel vendégek biztosított jogát. M VAG 
és 

a M V, 
to

vábbá 
ugyanakkor a Ganz-MAVAG- Fontos felsőbb jogszabályi a BudapeSti Műszaki Egye- ban ismerkedtek a legújabb rendelkezéseknek tesz eleget 

tem, valamint a gyón Közle- típusú, görög és jugoszláv ren- a tervezet azzal is, hogy a 
kedésl és Távközlési Músza- delésre készülő motorvonatok dolgozók munkaköri besorolá
ki Főiskola képviselői részé- és más járművek gyártásá- sának feltételeit, az utazósze
röl t'>bb előadás hangzott el, i,al. mélyzet változó illetményét és 

a bérpótlékokat a kollektív 
szerződés keretein belül sza• 
bályozza. Ezzel megszünteti 
azt a korábbi állapotot, ami
kor a szabályok a dolgozók 
közvetlen részvétele nélkül, 
külön-külön utasításokban ke• 
rültek kiadásra. 

A vázlatosan felsorolt né
hány témakör természetesen 
l).em meríti ki azokat a válto
zásokat, amelyeket a tervezet 
tartalmaz. Arra van szükség, 
hogy a szolgálati helyeken az 
új kollektív szerződés terve
zetének a különböző szakszol
gálatokat - állomási, pálya
fenntartási, vontatási, üzemi 
stb. - érintő részét termelési 
tanácskozásokon a dolgozók• 
kal teljes terjedelemben élJ 
tételesen tsmertessék. Ezzel 
egyidejűleg az egyes szabá
lyokhoz megfelelő magyará
zatokat kell fűzni annak érde
kében, hogy a dolgozók mi
nél felkészültebben mondhas
sanak véleményt az őket érin• 
tó szabályokról. 

Ezt a célt szolgálják a 
Munkaügyi Minisztérium és a 
SZOT közös irányelvei, vala
mint a KISZ KB titkársága 
határozata, amely szerint az 
irányelvekkel és a kollektíu 
szerződés tervezetével minden 
bizalmit el kell látni. Az 
Irányelvek és a tervezet egy
bevetésével minden érdeklődő 
választ kaphat arra, hogy mit 
kell és mit lehet, ílletve mi
lyen feltételeket kell figye
lembe venni a kollektív szer
ződések szabályainak kialakí
tásánál. 

Ezért a szakszervezeti bi
zottságoknak nagy gondot kell 
fordítani arra, hogy a bizal
miak mindkét anyagot időben 
megkapják. A bizalmiak pe
dig áttanulmányozva a cso
portjukat érintő szabályokat 
- beszéljék, vitassák azi meg 
a csoport tagjaival. Ilyen elő
készítő munka után kerüljön 
sor a termelési tanácskozésok 
megtartására, ahol a dolgozók 
már felkészülten jelenhetnek 
meg és nyilváníthatnak véle
ményt, tehetnek javaslatot az 
az ú� kollektív szerződés sza., 
bályaira. 
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Kitüntetések április 4. alkalmából 
(Folyttitás tiz 1. oldtilról) 

A vezérigazgató-helyettes 
fln:nepi bes�e után a mi
nlllzterl kitü-n tetéseket é,;; a 
vezérigazgatói elismeré<seket 
Urbán LtJjos miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója 
adta át. A 

MUNKA ÉRDE�ffiEND 
ARANY FOKOZATA 

kiti!ntetést kapta : Győl)Ös Ferenc 
n1ozdony-vezet6, Dombóvár Vont. 
Főn. : Hege<llls István építésvez„ 
MAV Hidép. F6n. : :Kurucz József 
reszortvez., Miskolc Vont.. Fön. ; 
Olasz István szállítási c�op. vez,, 
Szeged Vasúti:, ; özv. Rác Sándor
n� munkaügyi ,·ez., Bp. Ferencvá-
1·os Pft. F6n. ; Villányi Is-tván csop. 
vez„ Záhony áll. A 

�IUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA 

kitüntetést kapták: Beke Sánd<>r 
felépít:ru. munkavez.. Debrecen
Eszak:1 Pf.t. .Jtőn., Benedek .János 
csapatvez. C!lőmunl.:ás. Ha.tvan
Ftizesabony Pft. Főn., C6aba Lajos 
állomásfőnök-helyettes, Nagykani
zsa áll. ; Erdei Imréné osz. vesz.1 
BVKH; Holló János l�katos csop. 
vez.. Debrecen Jj. U. ; Kolláth 
László Diesel-mozd. vez., szolnol;: 
Vont. Főn. ; Kormos Ferenc Diesel
mozd. vez., MA V Hámdn I<:ató 
,•ant. Főn.: Kószó János géplaka-
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bathely Vasútig. ; Sipeki Tibor ko
't"ács, Dunakeszi JJ. ü. ; S1.ées! Já
nos l;:ocsimester. Bp. Ferencváros 
áll. : Takác,; Lajoo oszt. vez. h,, 
Budapest Vasútig. A 

�mNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetést lcapták : Bencze Kál
n1án vonatvez.. Rákosrendező áll. : 
Bodor Llszló vontatási főnö!-c, Bp. 
Keleti \'ont. Főn . ;  Csoó János !el
vi.gy.. Kiskunhalas áll. ; Faragó 
Sándor üzemegySég vez,, Gyön
gyös MAV KJtérögyilrtó ü. ; Fe
renp:zi Jenő term. irodavez., M.AV 
Tervező Int. ; Konczhidai József 
gépkocs!vez.. MA V Epítésl Gé� 
lep F6n. : Papp Anna kalkulátor, 
l\fiskolc Ep. Főn. : Pölöskei István 
,:ezényl6tiszt, Zalaegerszeg áll . ;  
Puskás Alajos építő pályames
ter, Dombóvár, l!:p. Fön. ; 
Rezes Gergely miivez., Deb
recen BBFF: Si.Pos Géza mtisze
rész., Szombathely Vont. Főn. ; 
Szőke Tstván főmüvez .. :€szaki Jj. 
ü. : Szabó Ká.J.mán felépítm. mun
kavez:.. Szé1�esfeh-én;ár P.lt. Főn . ;  
Tanyi Ferenc koesioszt. vez. h., 
Miskolc Jj. ü. ; Timár Zoltán mo

torszerelő csop. vez., Debrecen 
ltp. Főn.: Vaskő István vm. mozd. 
,:ez., Nyíregyháza Vont: Főn.; Zi
darlcs G, .. örg:v lakatos csop. vez., 
Pécs BBFF. A 

KÖZLEKEDÉS KIVALO 
DOLGOZÓJA 

kitüntetésben részesültek :. Fekete 
Györgyné ugyint., Vasútegészség
ügy! Ig. : Kocsis Sándor forg. szolg. 
tevő, Szolnok áll. : K. Márta Fe
renc vonatmenesztó, térfetVigy., 
Záhony áll. ; Stumm István bádo
gos csop. vez., Landler Jen6 Jj. "O.; 
Vé� Ferenc tltkárhelyettes, Vas
utasok Szakszerv., Bp. Ter. Biz. 

KIVÁLÓ VASUTAS 
ldtünt.etésben részesültek : Ardal 
József váltókez., Berente Szén pu. ; 
Blczák Mihály pályamunkás, Hód
mezővásárhely Pft. Főn . ;  Dremák 
András raktárnok Debrecen áll. : 
Egeres! László vasesztergályos, 
:mszakl Jj. 0.; Fejszés Aron vonat-
vez., Dunaújváros áll. ; Gaál La
jos mozdonyvez., Kiskunhalas 
Vont. Főn. : Gellén Mlhlilv térfő
nök, Békéscsaba áll. ; Gilicze Ist-
van vonalbiztos, Szeged Vasútig. ;  
Heller József Ugylnt.,_Pécs Vasút
ig. ; Horváth János vontatási re
szortos, Miskolc Vont. Főn. ; Jáno• 
sa M1kl6s vonatvez.. Celldömölk 
áll. ; Juhász Ferenc festő, Debre
cen-Déli Ptt. F6n. ; Keser1l Sán
dor pántolókaoacsoló MAV Fatelltó 
U., Püspökladány ; Kircsi István 
raktárnok:, Hajdúszobos:z.16 áll. ; 
Kiss István kazánkovács csop. 
vez., Székesfehérvár JJ. ü. : Kiss 
Sándor oszt. vez., Szolnok Jj. ű. : 
Kohlrusz Károly csop. vez., KP?l.f 
Vas. Főoszt. ; Koloz.ár György mű
vez., Szombathely Vont. F6n. : Ko
vács Gyula Jánnüasztalos, Kisúj
szállás Vont. Mílhely ; Kukol!k Jó-

� �:it. P�:�ztl1

szl6 it�cS:�f y:�;! 
szet:i munkás. Tapolca Pft. Főn. ; 
Leszoik Sándor ügylnt., Szombat
hely Vasútig.: Liszkai János állo
másfőn„ Szerencs áll . ;  Maczkó Já
nos csop. vez., Budapest Vasűtig.;  
1\1'.á?"kus János kocsirend., Hatvan 
áll. : Meszár Ferenc utazó mozd. 
felvigy., Székesfehérvár Vont. 
Főn. i Na�y Ferenc KISZ-btzotto;ág 
titkára. Szombathely JJ. U . :  Né
meth Zoltán markolókez., VMzo
rém Ssertárfőn. : P�lfl Gyula daru
kéz., Landler Jen6 Jj'. ü. ; Rácz 
ICálmán esrler,e-4lyos csop. vez .. 
Debrecen ,Tj. U. ; RMóti József 
ÜJ?y!nt .. ?.IAV Nyu,idlj Hlv. ; Re
hák István sarus csaoatvez .. Szol
nok áll. : Sa1tat Gyula Vrtelvllzy., 
Győr áll.; Stefancstk János csa
patvezető e!6munkás. Békéscsaba 
Pft. Főn. : szabó Baláz� vHl. mo?:d. 
yez., Hatvan Vont. F6n.:  Takács 
József vonatvez., Sz�kesfehérvár 
áll. : Toklás7,ka István felénítm. 
munkavez., Dombóv4r tto. Fdn. ; 
Tóth Em6 vl\�ánv�Pokoc..c;lve,: .. 
Mt.skolc l)ft. F6n . :  TJrbiT'l L�c:�tó 
O..in-tnt .. S?.olnok Vont. F6n. ! Vlda 
János fn-1 S?Ole' tevó. "'",.,,lő áll. 

tBDEMES VASUTAS 
�tü.."\.tetPst kan+!Jk : Bába Vince 
kocsh1Z�'?. lRkatos. Szob t\Jl. : 
Dobrovolni Pál raktári munkás, 

MÁY Szak- és Szerelöip. Fön. : 

�:!�i:;: ���
ol

Ű. ; ir�J�
í

� �g�!fy 
pénztárf6n.. Bp. Dé!i áll.; Erdei 
Péter kitérögondozó, Nyíregyhft7.,a 
Prt. Főn. ; FeIU Dezső szekrényla
katos csop. vez., Szombathely Jj. 

�ő�e!�;ő v�';.� ;ó��;"kFO��!r >/11� 
hály kocslvtzsg., Dombó\·Ar Vont. 
Főn.:  FügCOt József csop. vcz., 
S:r.eged Vasút1J?. ;  Gombos Vince 
főmüvez., r;t01d!er Jenő Jj. U. : 
G1,.1lyd.s Lászlónl- rakM.rnok Diós
győr-Vasgyár á.11. ; Holló József 
mllvez .• Bp. :tp. Fön. ; Kovács F� 
re.ne rat;;tárnol�. Tiszalök áll. ; 
K1semnltzer l\Iihálv bádo1os. RTJ. 
Terézváros Pn. F'ön. ; Lányi Er
ZISébet áll. tnrtnléltos, Tapolca áll . ;  
Lugosi Gyula �zereló csop. ve.,,.., 
P�s BBFF; Máté ZolMn ri:Szmtt
ves. !:szaki Jj. U. : A:Iolnár István 
D1esel-mozdonY\-·ez., Komáro:n 
Vont. Főn. : Na�y Alfréd U�yjnt., 
:Miskolc \"asútlg. ;  Pencz Antal elő
munkás, Szentes So. Főn . :  S...�ss 
Imre lakatos és sin.hege<,;ztő, Bn. 
Ferencváros Pft. Főn. : Simó Ancl
r:l�n.é gondnok, BD. Távtcö?l. és 
Btzt. ber. tcöz.p. Főn. : Szabados 
JJnoc; hegesztö cson. vc� .• 57,,'ke�
fellérvár .JJ. ü. : Széketv JMsc! 
mfivez., Szombathely BBFF: Szo
boszlai Gábor vonatvez., Nyirc,:?y
háza áll. : Tasi József kn:r.ánfútő, 
Debrecen. Okt. Főn. ; Tök�! Imre 
áll. vez.., nunal-Finomftó 611. ; 
Ujvári Re?.�ő gépkez .• Mtc-1::olc :tp. 
Főn, ; varga József szé.nszereló 

Főn. � Teleki Vince lcö7,p, fűté."isze
relö, Pécs Sp. Vcz. :f:;pület- és 
Hidfennt. Fön. l{aposvár; Temes
vári János tolatásvez„ E�er áll. : 
Tógver István vAttólcez., l\1átész.al
ka áll. ; Traj Lajoc:; vont. reszor
tos. Szentes Vont. Főn . :  dr. Török 
Sándor jogtan:\csos. Szomhithcly 
V21sút!g. : -Var�a .Tfinoci Dlei:.el
mozdony ��édkeze-lő, N"yfre1vh:::\
za Von1-. Főn. : dr. \'á�rhc-lvl Pál
né Ug:rlnt .• Dunnú1v:\ros Pft, Főn. ; 
Vermec; La1os sz.crt.árvez., Klstere
n!,·e SZertárvez. 

\'EITRIG,\ZGATÓl DICSÍRH-
kl�üntetésben résZP'-Oltelc Antal 
,János v:lltókez., Yc,c::zpr1-�m áll. : 
Brllog-h István munlrnve?.? Pápa 
P!t. Főn. ; Baloe:h Tiborné rAktár
kez .. Filresabony Szertán·e1:. ! n,-s
tai :Mihály motorve�.. B:Has ... k 
,·ont. Fön. : Bödör Józ.;;�f gö7.?llo„d. 
ft1tő. Vesznrém Vont. Főn. : Durián 
Sti.nrior ralctárke"'... .  �L� V ŰR'vke?.. 
&:,. G.,._zd. Hiv. ; C'-Ató .Jánosné Cé
n,•e7iJ-r1ázoló s„a!cmnnkás, Dunn-
1rr-szt Jj. n.: c��nrc!?'hv Frrenc 
p,..-vint„ KPM Vasút! Főoc::zt. ; rst
k,'\c; J{ároJv S"':imadó, S„ék0s!eh.lor
v:i.r S?-crtárfön. :  CSi7.!il:td!a Fc• 
rencn4 t!\km;tó, Bal�t-0nc;1:e?1i
f!Yöntv töll. ; 'F'lód�in1;;: Krlc:;tóf n:-i
lvamtmkás. S7.elc-;t:\rd Pft. Főn. : 
Ge1-enrc;ér Endre �zb-'t lcár. Eoillet
é:<; Hidícnntrirt. Főn., Kapos,;ár ;  J-to
rlnka Li.-sz:ó vlllanyszerern. Bp. 
M:agasép. Főn.;  Kardos Sándor vo-

Urbán Lajos miniszterhelyettes, vezérigazgató átadja a 
Közlekedés kiváló dolgozója kitüntetést a szolnoki Rebók 

István sarus csapatvezetőnek 

mun�. celldömölk Osztószertát 
Fön. ; Walter József vonalbiLtos, 
Pécs Vasútig. 

MINISZTERI DICSÉRET 
kltUntetést kapta.le : Angyali Gyula 
anyaggazdálkodó, Bp. Közp. Fel
építm. vlzsg. F6n . ;  Baj Károly ko
cstmester. Nagykanizsa AU. : Bes
senyei M.átyás motor segédvez., 
Bp. Ferencváros Vont. Főn. ; Békl 
Tibor Ugytnt., KPM Vasúti Fő
oszt . ;  Bodor János sz.ertárvez .• 
Dunaújváros Szertárfón. ;  Istva
novszki János vonatvez., Balassa
gyarmat áll.; Halász József oszt. 
vez., Székesfehérvár JJ. U. ; Hor
váth Ferenc biztosítóberendezési 
sza.kmunkás. Szeged BBFF ; Kasza 
Imre felépítményi munkavez., Bp. 
Angyalföld P!t. F6n.; l<erbolt Jó
zsef szb-tlt.kár, Dombóvár J;:p, 
Fön. ; Kossuth Sándor csop. vez., 
Bp. Vasútig. ; L6rlncz Béláné ta
karítónő, Sopron Vont. F6n.:  :M.a
gyar Jánosné számadó, Bp. Fe
rencváros Szertárfön. ;  Mayer Ist
ván mfivez., Bat:parti Blzt. ber. 
Fennt. Főn. ; Molnár JAno.� sza
kaszkez. pályamester, Hatvan 
Salgótarján Fft. F6n. ; Muszka Mi
hály vonatvez., Debrecen áll . ;  
Naf!,y Istvánné fuvardijs7.ámfe1t6, 
Hódmezővásárhely áll . ;  Némethy 
Géza szertártc5nökh., Debrecen 
Szertárfőn. : Somogyi Mátyás kar
bantartó lakatos, Miskolc Vlll. Vo
nalfelügy. ; Strázsa Sándor 
géplakatos csop. vez., Budapest 
Gépjavító U.;  Szako!e>.n! Já
nos vonatvez., Kecskemét áll. ;  
Tar Imre asztalos, Celldömöllc Ép. 

Sóskúti János 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

nalgondozó. Vác Ptt., F6n. : Kerény! 
Bt!Ia távközléstechnfkal m\l'sserész, 
Bp. Távköz.lésl Fennt.. Fón . ;  Ki
rály István állomá:si tartalékoc;. 
Köbánva-teher áll . ;  Klrál�t' József 
Diesel-ilvázlakatos, Szombathel y 
Jj. 0. ; Kiss Rózsa pályamunkás, 
Debrecen Pít. Fön.;  K.isprumlk 
Arpád mozd. felvigyázó. Kecsl,e
mét \'onL Főn. ; Lövei Albert Deb
recen MAV .Zenekari Fón. ; Makra 
Lajosné kocsitakaritó, zahon-:t ..rll . ;  
"a-tatts Géza ügyint., Pécs Vasútig. ; 
Mátyus Andor pénzt.áros. Kelebia 
áll. ; 1\1:észáros Józsefné anyagkl
ndó, S7.eged-rend-c7..6 Osztószert.ár
fón. :• Molnár Ferenc pályilmunkAs, 
Bp. Krisztinaváros Pft, Főn. ;  Mus
tos László üdülővezető, Va"i
utasok Szakszervezete, Bo.ln
tonbogM.r űdülö ; Nagyfl Józset 
kocslmester, Bp. Nyugati MOsz. 
Kocslszolg. Főn. : Nádudvari tst• 
vánné Uzyint., Gyóngyös M.A V 
Kitérögyártó U. ; Nemeth �va óvó
nő. Budapesti Vasútig. Napközi
otthona; Pásztor Ferenc vonalgon
dozó, Kiskunhalas P!t. Fön . ;  Pö
hacker Gyula Attila műszerész. 
Debrecen BBFF; Rippner Jánosné 
Ugytnt., Bp. Vasútig., Seb6k Sán
dor kocsivizs�áló, Bp. Déll Músz. 
Kocsiszolg. Főn. : Szekeres István 
villanyszerelő csop. vez., Szo1nok 
JJ. ü. ; Szécsényi Gáborné óvónő, 
Hatvan MA V óvoda és Bölcs6de ;  
Takács Lajos Ugylnt . .  Szombathely 
Vasúti!?. : Tóth László vlllanysze
reHS. Miskolc Vont. Főn, ; Vá:;ásl 
István rendelkező forg. szolJ!. te
vő, Miskolc-Gömöri pu. : Vörös 

Lajos U!(ylnt., Bp. Vasútig.; dr. 
\Völfl .József adjunktu�. Bo. ?i-1A V 

Kórház és Közp. Rend. Int. 

a váciak biza lmija 
A jó bizalminak kellő be

csülete és tekintélye van. El
mondható ez Sóskúti János 
vál tókezelőról is, aki már 30 
esztendeje dolgozik Vác állo
máson, s akit pontosan húsz 
évvel ezelőtt, 1956-ba.n válasz
tottak szakszervezeti bizalrrii
vá. Háromszor tüntették ki 
Kiváló dolgozó jelvénnyel, és 
kétszer részesítették rendkívüli 
előléptetésben. 

- Pedig én soha nem rej
tem véka alá ti véleményemet 
- vallja önérzetesen. - Ifa 
igazam vtin, akkm- az állomás
főnökkel is vítábti szállok, de 
ugyanúgy a munkatársaimnak 
is megmondom esetenként a 
magtimét. 

Sóskuti János mindig - ha 
vitatkozik is - segíteni akar. 

A közösség érdekeit nézi, mert 
ezáltal orvosolhatók az egyéni 
gondok is. 

Csoportomban sokféle 
probléma adódik. Bérezésünk 
például alacsonyabb, mint más, 
hasonló állomásokon, amire 
nem köimyü elfogadható ma
gyarázatot találni. Ezenkívül 
gyakori a megbetegedés, az ez
zel összefüggő egyéb nehézség. 
A szaliszervezeti bizottság 
mindenkor figyelembe veszi a 
javaslatomat, sőt a szolgálati 
vezetóségről is ugyanezt ál lít
hatom. Huszonhárom főnyi 
létszámunkból évente átlago
san 10-15 dolgozó részesül 
szakszervezeti segélyben. Leg
utóbb a hosszabb ideje beteg
állományban levő Bikkes Fe
renc ,:tépkiséró. Homolya Lász
ió tolatásvez�tő, valamint Bo-

Nyugállományba vonult vasutasokat 
tüntettek ki a Vasúti Főosztályon 

A l\lai;?yar Néplc6zt.ársaság Elnö
ki 'tanácsa - nyugállományba -vo
nult\suk alkalmából - több év
tizeden át Yégze1t kiemelkedő 
munkájuk elismert: Jül a 

MUNKA
° 

ÉRDEMREND 

ARANY FOKOZATA 
kl.tünte -sben részesítette : Csaba1 
Tstván.nC fónóvt?rt, �1A V l{órház 
és Ii.özponti Rendelő Intézet. A 

�1UNKA ÉRDEMREND 

EZÜST FOKOZATA 
kitUntctésben részesítette : dr. Hor
váth Ferenc szakosztá.lyvezető
helyet1es� KPM vasúti Főosztály. 
A 

MUNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetésben részeii.itette: Balti.zs 
András vezénylő mozdony,felvlgy.á
zót. S7olnok Vont. Főn. : Pósvt.rl 
Frigyes esztergál�tos csop. yez. ; 
��zakl Jj. U. ;  Timár Lás:1.16 moz
donyYP7.etót Kisl.Crenye \"'ont. Főn. 

A köslelcedés- és postaügyi mi
niszter a 

KÖZLEKEDfS KIVÁLÓ 

DOLGOZÓJA 
Ic!tOntetésben részesitette: Ban�ó 
Sándort, a főnökség vezetój ét, Bp. 
An,n·il.lföld Pft. Főn.;  Paoo Lajos 
ügyintézőt, Debrecen , -asutig. 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kttithtetést kaptak : Airlzer Fe
rencnP Ugytnt„ Dp. Távközl. Bizt
ber. Kózp. F,Jn. : Ambrus IslYán 
üf'?:yint., Szombathely ,·asút1�. ;  
Bős?- István anya,qterv kés7ító Du
nake�7l Jj. U. : C.c::enki Sándor elő
munkás, Kecskemét Pft. Főn. : Pá
linkás Jó7.sef Yonat\-ez., Kecske
mét áll. ; Sz.a.tnilc Ferenc g(5z.mozd. 
sei?édkez .• Dombóvár Vont. Főn . ;  
Től;;é.9 Bernát milsz. re<.zortos, 
Debrecen Vont. Fón. : Uglyal Sán
dor Uczv1nt, Mis'-'"0lc Ynsut1C!, :  , .. ég
várl ,Tánoo ilitVlnt.. Bn. vasút.tit. ; 
Zsifkl\ .Józ.se" v�gánygondozó, 
N agykan!zsa Ptt. Főn. 

ÉRDC�IES VASUTAS 
ldW.ntetésben részesmtek : André 
Pál sarus Rákos áll. ; Balogh Gé
za il�ylnt., Szeged Vasútig.; Ben
csik Jó1..sef forg. J.Zolg. tevő, Vá
mosqyörk éli . ;  fles?.terczi M.ih::\ly 
vizsg. f0katauz. 1\iyfregyháza áU. j 
Czv. Boe:nár Józsefné segédmun
kás, Pécs Pít. Fón. ; Csóri Gyula 
munkás. Jobbpartl Bizt. ber. 
Fennt. F0n. ; Farkas János vasút
őr. Miskolc J'j .  U. : Hannatt Fe
renc Oq;�'int., I<P�r Vas. F6os-zt. :  
Hercze� Lajoc; lakato,; csop. vP.z . •  
Gyöngyös MAV K!térögyárt6 ü, ; 
JenP.1 Jc:tvánné váltókcz., Kőbánya
fels6 áll . :  Röc-zel Lajos v1Jlany(,.ze
rel6 rsop. vez., Bp. Keleti MÁV 
VU!. Fcnnt. Főn. : Szilágyi János 
íorg. szolg. tevő, Csajág áll. 

�IlNISZTElU DICSÉRETBEN 
rész.esültelc : Garai Lajosné raktdr
kez., MA V Közn. Ors,::. Osztósze.r
tár Főn. : Pc'ivel :ri.-tlhály Die�el
mo7..d, Yez.1 Komárom Vont. Főn. 

A MA v veztrlgazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRETBEN 
részesitette : özv. Bagó Istvánné 
htvatalc;e�éd Bp. Távközl. Fennt. 
Főn. ; Balásdl J67-c;ef művezető. 
Debrecen BBFF : Béltés Ferencné 
vasűtőr, MAV Fatelitő -0., Dombó
vár: Biró Ödön állomásfőnök, 
Péc!'-bánya-re.ndezó :ill. : Fazekas 
István vá.ltókeze16, Rp. Ferencvá
ros áll, ; Gábris Ferenc állomás
főnök-helyettes Komárom áll . :  
Hannatl Imre vdltókez .•  Várpalota 
áll, ; Hudf\k Ger1Iely pályamunkás. 
Miskolc Pft. Főn. ;  Jany!Jt Miklós 
tolatásvez., Dorog áll. : .Távorszlti 
József vágánygondozó, Nylregyhá-

bál József és Venák Péter ka
pott 400-500 forintot. A leg
többen, persze, azt kívánjuk, 
hogy ne legyen szükségünk a 
segítségnek erre a megnyilvá
nulására . . •  

- Akkor hát jó erőt, egész
séget . • •  1 

(kesztyűs) 

Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter átadta a 
Munka fudemrend bronz fokozata kitüntetést Timár László
nak, Kisterenye vontatási főnökség volt mozdon}'\•ezetőjének 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

za Pft. Főn. ; Kabutek István vo- S1.entes Vont. Főn. : Piroska Imre 
natvez., Nagylcani� áll. ; Kardos sorompókez., Szeged áll. ; Makrai 
László pályamunlcás, Miskolc Pft. István mavezető, Landler Jenő .Tj. 
F6n. ; Káré Vendel sorompókcz., U. ; Tóth Jó?..sef mozdonytút6, 
Bp. Józsefváros Pft. F6n. ; dr. Ko- Szombathely Vont. F6n. : Belhá:d 
rény Józ..c:et ügyj_nt.1 Székesfehér- Gyuláné osztálykez..elő, KP:t-1: Vas
vár Jj. U.;  Pintér István munkás, útl Főosztály. 

Bizalmiak vetélkedője 
Bizalmiak, bizalmi-helyette

sek, a,ktivisták tovább
képzésére tanfolyamot rende
zett a debreceni vontatási fő
nökség szakszervezeti bizott
sága. Ez a mintegy 50 fős 
tanfolyam végső soron egy 
egésznapos előadássorozatból 
állt, amelyen a Vasutasok 
Szakszervezete és a SZOT 
legutóbbi kongresszusának 
anyaga volt a fő téma. Dé
nes Sándor, mint két 
kongresszus küldötte - él
ménybeszámolóval egybekötve 
tartotta meg előadását. Az el
mondottakat filmvetítés követ
te. 

Az ismeretanyag visszakér-

Záhony : 

dezése vetélkedő formájában 
történt, s az érdekes, eleven 
ve.rseny első három helyezett
jét díjazták. A vetélkedő 
győztese Szentesi Melindti bi
zalmi lett, míg a második he
lyezést Kemecsei János főbi
zalmi szerezte meg, illetve 
harmadikként Tóth l. János 
bizalmi végzett. 

A részvevők mindegyike 
azért is rászolgált az elisme
résre, mert a mozgalmi mun
kában nélkülözhetetlen isme
retek megszerzése érdekében 
szabad szombatjukat, illetve 
pihenőnapjukat áldozták fel. 
Példájuk ezért is követésre 
méltó. 

Bejáró niunkások művelődése 
Március 26-án Záhonyban, a 

vasutas müvelódési házban ta
pasztalatcserével összekötött 
munkásművel6dési tanácsko
zást tartottal,. A Szabolcs-Szat
már megye városaiból érkező 
szakszervezeti, üzemi müveló
dési szakemberek a bejáró, in
gázó munkások kulturális el
látásának javítását tárgyalták 
meg. ' 

Záhonyban évek óta jó ta
pasztalatok születtek a bejáró 
munkások müvelődésének se
gítésénél. Többek között audio
,·izuális eszközöket használtak 
fel az ismeretterjesztő munká-

nál, tJ mű�•el6dési ház stúdiójti 
a �,onatra váró átrakómun
kásohnak rendszeresen műsort 

sugáToz, foglalkozva az aktuá
lis helyi problémákkal, meg
szólaltatva vezetőket és mun
kásokat. Mindezzel a részvevők 
a helyszínen ismerkedtek meg. 

A tanácskozáson Kováts 
György, a miskolci Rónai 
Sándor megyei művelődlesi 
központ igazgatója tartott vi
taindítót, majd a vita után az 
állomási könvvtárat tekintet
ték meg. az üzemi rádió mü
sorát hallgatták meg a tanács
kozás részvevői. 

Pályázati felhívás 
A Vasutasok Szakszervezete az elmúlt évekhez hasonlóan 

1976-ban is Budapesten rendezi meg a XXVI. Országos Vasutas 
Képzőművészeti Kiállítást. 

A kiállításon a vasutas képzómüvészeti körök tagjai. tény
leges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai vehetnek 
részt, maguk készítette festményekkel, grafikál{kal, szobrok
kal, domborművekkel, népmüvészeti és iparmüvészeti tár
gyakkal. 

A műveket 1976. június 10-ig kell eljuttatni a kiállítás ren
dező bizottságához. Cím: 1801. Budapest, VIII., Népszínház ut

ca 29. A festményeket, grafikákat kiállításra alkalmas. megfe
lelően bekeretezett állapotban kérjük beküldeni. Minden ma
vet névvel és címmel kérünk ellátni. A késve érkezett műve
ket nem áll módunkban zsüriztetnl. 

A beérkezett anyagot hivatásos művészekből álló bíráló bi
zottság vizsgálja felül és tesz javaslatot a dí.iazásukra. Szak
szervezetünk elnöksége a következő díjakat adja ki : 
FESTÉSZET : 

1.) A legjobb emberábrázolás festményben 
vagy grafikában 

2.) A legjobb munkaábrázolás festményben 
vagy grafikában 

3.) Ifjúságunkat legjobban ábrázoló fest
mény vagy grafika 

4.) Legjobb tájkép 
SZOBRAsZAT: 

1.) Legjobb emberábrázolás 
2.l Legjobb munkaábrázolás 
3.) Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mü 

IPAR- ÉS NÉPMŰVÉSZET: 

2500 Ft 

2000 Ft 

2000 Ft 
1000 F-t 

2500 Ft 
2000 Ft 
1000 Ft 

. A legjobb ipar- vagy népmOvészeti tárgy : 1000 .Ft 
Szakszervezetünk elnöksé<!e külön díjRI tüz.ki olyan mtl• 

31!.cotásokra, amelyek jellemzően ábrázol iák a vasút fejlődé
sét, a vasutasok megváltozott munka- és életkörulményeit. 

Festészet: 2000 Ft 
Szobrászat: 3000 Ft 
Gra!lka : 1000 Ft 
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Szenvedélyesen 
szerette a vasutat 

;.A második világháború 
tdején Miskolc-Rendezőpálya
udvar vezénylőtisztje és lég
oltalmi parancsnoka voltam. 
Az egyik bombatámadás után 
szétszóródtak, megsérültek a 
fedett kocsikban érkezett 
élelmiszerek, és a lopások 
miatt veszélybe került Mis
kolc lakosságának élelmiszer
utánpótlása. A kocsirendezők
ból őrséget szerveztem a szál
lítmány megmentésére." 

43 évi vasúti szolgálat után 
fgy kezdte visszaemlékezését 
Uglyai Sándor, a miskolci 
vasút·•�azgatóság személyzeti 
és oktatási osztályának nyug
díjas előadója. Nevével la
punk olvasói is gyakran talál
kozhattak, hiszen 1951-től 
rendszer2sen küldte tudósítá
sait a termelési eredmények
ről a munkaversenyben elért 
sik�rekről és egyéb esemé
nyekről. Többszörös Kiváló 
dolgozó és trdemes vasutas. 
1976. január 12-én nyugdíjba 
vonult. 

- 1934-tól szolgáltam a 
11a.sutat - folytatja a beszél
getést. - Miskolc-Tiszai pá
lyaudvaron kezdtem a _m'.'n
kcít órabéres vonatfékezokent. 
Később személypénztáros, 
raktárnok, majd forgalmi 
szolgálattevő lettem. Amikor 
a szovjet hadsereg felszaba
dította Miskolcot, az egyik 
vasútépítő brigádnak én let
tem a vezetője. A háború 
után a Tiszai pályaudvaron 
kereskedelmi főnökként, majd 
vezénylőtisztként dolgoztam. 
1951-ben az igazgatóság for
galmi osztályára kerültem 
munkaverseny-felelősnek. Az 

eredményekről f'endszeresen 
t.í;ékoztatta.m az akkor még a 
Szocialista Vasútért" nevet 

;iselő lapunkat. 1956 őszétől 
négy évig a területi bizottság 
munkatársa voltam. 

- Sok szolgálati helyen és 

több beosztásban dolgozott. 
Hasznosnak tartja ezt 43 év 
távlatából is? 

- Feltétlenül. Ezáltal is
merhettem meg jól a vasutat 
és a vasutasokat. Szakmai is
mereteimet, tapasztalataimat 
sokoldalúan hasznosíthattam 
1960-tól, amikor k."inei•eztek a 
Tiszai pályaudvar első helyet
tes főnökének. Később Mis
kolc-Gömörin kereskedelmi 
főnökként folytattam a mun
kát. 1968-ban az igazgatóság 
tervosztályára hívtak előadó
nak. 1970-től pedig a sze
mélyzeti osztály munka.társa 
voltam nyugdíjazásomig. 

Uglyai Sándor szenvedélye
sen szerette a vasutat, szinte 
megszállottja volt a munká
nak. Aktív társadalmi tevé
kenységét a nyugdíjas évek
ben is szeretné folytatni. 

- A területi pártszervezet
nél most politikai vitakör ve
zető vagyok. Gyakran bejárok 
az igazgatóságra is, megláto
gatom a kollégákat, igyek
szem átadni a tapasztalatai
mat a fiataloknak. Hiányzik 
a vasút, pedig még csak né
hány hónapja vonultam nyu
galomba. A szabad időm nagy 
részét a telkemen töltöm, aho
vá gyümölcsöst telepítettem, 
szólót ültettem. Jólesik ott 
megpihenni, kikapcsolódni 
ennyi év után . . •  

Fokozott felelösség 
A munkaköri lefrá,;ok körülhatároljá!;t a fela?,at?kat, ki

nek-kinek úgy, tl)iként az utasítások, bels� vagy k�so rendel
kezések avagy egyéb munkaviszonnyal osszefüggo előírások 
kimondÍák. Nincs más feladat, mint azt maradéktalanul végre
hajtani. Mégis mi történik? Néha akarva-akaratlanul o_�yan 
előre nem számított hibák, sajnos mulasztások révén kovet
keznek be - olykor a családi életre Is kiható - jogszabál:l'._ba 
ütköző vétkes magatartások, melyek törvényes úton felelos
Bégrevonást vonnak maguk után. 

A mulasztó, a hibát elkövető, a balesetet okozó, munk?.
fegyelmet sértő magatartásának ok és okozati összefüg_gése 1:10� gött áll egy másik vétkes és hanyag magatartás, amit a „Jog, 
nyelvben" fokozott felelősséggel jelölünk. 

A fokozott felelósség olyan elvárás, amit külön nem rög
zít előírás de leginkább valamilyen esemény iárulékaként ke
rül felszí�re, amit mulasztás, beletörődés, az elvárások kike
rülése okoz. A Polgári Törvénykönyv szavaival élve : ,,nem 
úgy járt el, aliogy az adott helyzetben általában elvárható." 

A fokozott felelősségről beszélni a vasútüzemen belül na
gyon is időszerű kérdés. Szinte napirenden vannak olyan ese
tek, ahol a vétkes magatartás elkerülhető lett volna az eUen
őrzésre kötelezett beavatkozásával. A szolgálati főnökök, de bár
mely más beosztású dolgozók sem lehl!tnek mentesek a fel«;
lósségrevonás alól, ha ez a kötelezettségük megállapítható. Elo
fordul, hogy éppen a kötelezett mulasztása járult hozzá az 
,,eredményhez" s nemtevéssel közvetett előidézője lett annak, 
anélkül, hogy aktív részvevője lett volna. Ez már közelít. a 
prevenció igényéhez. Egy előzetes, időben tett felhívás, utasítas, 
ellenőrzés felelósségrevonás vagy egyéb beavatkozás hiánya 
végzetes következményekkel járhat. 

A munkafegyelmi helyzettel összefüggő, annak szilárdítása 
érdekében tett törekvéseink szorosan kapcsolódnak a felvetett 
témához. Mindenkinek kötelessége kellő figyelmet tanúsítania 
a bajok megelőzése érdekében. Ha a szolgálati főnök sorozato
san elnézi beosztottja ittasságát, munkahelyéről való Igazo
latlan távolmaradását, hanyag, felületes munkáját, az együtt
élési szabályok megsértését, éppen olyan mulasztást követ el, 
mint az elkövető s ez mát" felveti a fokozott felelösség kéf"dé
sét. Az ilyen muÍasztó felel munkafegyelmileg, de súlyos bal
eset vagy károkozás esetén büntetőjogilag is. 

Arra kell törekedni hogy a szolgálati helyek felelős beosz
tású dolgozói átérezzék' ellenőrzési kötelezettségük gyakorlásá
nak szükségét és font01SSágát, s ha élnek is ezzel a jogukkal és 
kötelezettségükkel, akkor már eleget tesznek annak a társa
dalmi elvárásnak, amit a fokozott felelősség helyett megelő
zésnek nevezünk. A megelőzés és a fokozott felelősség !gy kaP
csolódik 6zerves egységgé. Hogy melyiket értékeljük pozitívab
ban, úgy vélem. nem szorul különösebb magyarázatra. 

:€ppen ezért nincs más feladat. mint maradéktalanul vég
rehaitani az utasításokat. a ktilsó és belső rendelkezéseket, az 
egyéb munkaviszonnyal összefüggő előírásokat. Az ellenőrzés
re kötelezett pedig mindenkor éljen felhatalmazott Jogával. 

Dr. Szabó Imre 

MAGYAR VAS U TAS 3 

A vasút sem nélkülöz/,eti 
Becsület 

az utánpótlás tervszerű nevelését F. Zoltán a közelmúltban 
ünnepelte vasúti szolgála
tának 50. évfordulóját. 
Nemrég a MAV Kórházban 
járt: feleségét látogatta 
meg. Azután a KOZ:€RT-be 
sietett. Vacsorának valót 
szedett az önkiszolgáló ko
sárba, majd a pénztárnál 
fizetni akart. Zsebel azon
ban üresek voltak. Félre
tett 200 forintja titokzatos 
módon eltűnt a zakóból 

A pályaválasztás motívumai ötszáz új felvétel es vizsgálata alapján 

A pályaválasztás egyéni és 
nér)gazdasági probléma. Az 
egyén érdeke, hogy olyan pá
lyát válasszon, amelynelk gya
korlása :során személyiségének 
értlékes vonása:i fejlődnek, 
mely elégedetté teszi, és 
eredményeiket hoz számára. A 
népgazdaságnak peclig az az 
érdeke, hogy a munkába 
lépő fiatalok fog'lallk.ootart:ásá
va1 hatékonyan növelje a tár
sadailmi tenmelést és a ,nem
zeti jövedelmet. Nerncsaik az 
életben való boldogulás, ha
nem a belső megelégedés 
szempontjából is fontos, hogy 
az ember jól válassza meg 
életpályáját, hogy az a mun
ka, amelyet végeznie kell, ne 
fá-rasztó teher, nyomasztó kö
telesség legyen, hanem sze
mélyiségének kibontakozása, 
sikerelc é8 örömök forrása. 

, A környezet hatása 
A t..-ü'lönbö7.Ő történeti ko

rakiban magától értet6dő ter
mészet�ell nőttek bele a 
fiatalok apáilk. mesterségébe. 
A gyermelk kömetlenül kapta 
meg a:nt a táTsa<lalmi mo
dellt, melynek követése a 
naponta tapa=tal.t szülői pél
da és elvárás s a hivatás
tudat 'kialakítása revén egy
fa:}ta pályakányítást, felkési;í
tésit is jelen,tett. A fiatal ko
rán megismerte a íogla!Jkozás 
vesziély,eit, nehézségeit, de a 
beDine rejlő szépségeket, eló.
nyöket Is. 

A.a. ember életpályája sokfé
le tényező h8"..ása alat,t; ala
kul. Ezek részben kül6ó, rész
ben belső tényezők. A kül6ó 
tényezők a ikörnyezet hatásai. 
Az a hely, ahol él, azok az 
emberek, akik között él. A 
nép.gazdaság fokowtt munlka
eröigénye a legkü!önbözo""bb 
lehetőségeket tárja az álfalá
nos iskolát végzett fiatal elé, 
hangsúlyozva anyagi és egyéb 
előnyeit, ipar1tami.Jó-intézete'k
ben ké:szí-tik fel a fíatafokat 
j&vó hivaitás.ukra, mi.köz,be:i 
produktív, a népgazda.ságszá. 
mára ha=os munkát is vé
geznek. A vasúti forgalmi 
szolgálat nélkülözi ezt a szer
vezett utánpótlást, így csupán 
kampányokkal, hirdetésekkel 
próbálja munka.eró..sziikségle
tét biztosítani. Ez egy idejg 
men,t is a mezőgazdaságból, 
azaniban mindinkább kétsé
gessé vál;ik a toborzás ered
ményessége és főleg minooé
ge. Min<thogy a MA V baleset
veszélyes üzem, megfelelő 
testi, érzékszervi és pszichés 
követelményeknek is meg kell 
felel.n:i a jelenitkezőlrne.lc. M e
lyik fiataltól várható el, hogy 
az általános iskola elvégzése 
után a továbbtanulási és 
munkába állási lehetőségek 
széles skálájából nem választ
ja ki a neki megfelelőt, ha
nem vár négy évet, hogy 
majdan a vasúton mint ko-
csirendező, váltólcezelő, stb. 
jelentkezzék. Akik mégis a 
vasúthoz jönne.le, különböző 
elgondolások, elvárások, érzel
mi motívumok alapján vá-
1-asztjáik ezt az életpályát. 

Vezet az anyagi 
érdekeltség 

A tervgazdá1kodás velejá
roJa az utánpótlás tervszenl 
meg:szerverese is. Hogyan ál
Lunik a szegedi Igazgatóság te
rületén 1974-bc,n jelen;tkezet• 
tek pálya.motivációival? 

Kérdőívek és beszélgetés 
útján igyekeztünk megvizsgálni 
ezt 500 új,rad'el vételes dol
gozónál, s úgy érezzük, a 
vizsgálati eredmények gya
korlati ös2ltönzést adhatnaik a 
további toborzó munkához. 

A motívumok közül els6 
helyen az anyagi érdekeltség 
szerepel. 119 dolgozó - több
sége fiatal - válaszad alap
ján a vasút megfelelő anyagi 
juttatást biztosít. Különösen a 
26 éven felüliek között domi
náns az anyagi megfontolás, 
a fiataloknál a második hely
re swruL Az anyag!a.k vonat• 
kozásá ban szinte egyedill a 
fizetést nézik. Egyéb. a s:zo
ciáHs és a béren kívüli Jut
tatásokat (szabadjegy, egyen
ruha) jóval kevesebbre érté-

kelik, mint amennyit az va
lójában ér. A Vasúti Főosz
tály 1. D. űzemszociológia, 
1973. évi felmérése szerint a 
vasúti utazási 'kedve-mnény 
köriiil'be!JUJ. 2400 Ft-tal számolt 
(havi 200 Ft) az egész csa
ládra vonarokozta,tva. Megikér
de2lték a vasutas dolgowkiól, 
hogy egy év<be:n menmyire 
érték.ellfil<: azt s a válas:zolma'k 
csa.k 160/o..a értékelte 600 
Ft-on felül. 

Az egyenr:w1a a vasúitnalk 
személyenként évenite 1850 
Ft-ba kerül (ha'V'i 150 Ft.). 
Ezt kevésbé éfltékelik a fiata
lok, minthogy csu;pán m'U!tllka
ruhá:n:a,.1;: has?Jllálják. Ez össze... 

függésben van azzal a tény
nyel, hogy a vasutassá•g tár
sadalmi presz;tizse is csök'kent, 
melyet !korábban az egyen
ruha rep,rezenitált. De össze
függ az ilfjúság erős divat.. 
igényével is, mely moderru;ég 
címén jelentkező új 'konfor
mizlmusa révén a divat sze
�yes válitozásai<t követli.. 

Családi hagyomány 
A pályaválasztás másilk :mo.. 

tbVlumaiként 106 esetben a 

családi hagyomány szerepelt. 
Nem a sz;ül<Jk vagy testvér 
tudatos ráhatásáról van illt 
szó, csak :min<t tény szerepel. 

A !elméres szerint a dolgozók 
a vasúth<n közvetlen em.ber:i 
kapcsolatok révén ke.-ül.nek 
ugyan, de mindi:i66ze 38% vá
laszolt �. hogy ebben vas
utas csa1ádtagja aján,J.ása is 
szerepet játszott. A miskolci 

végzett mozdony segéds:'lle
mélyzet. 

A fiatalok elég jelen,tá. ré
S2le (29 fő) a továbbtanulási. 
lehetőséget jelölite meg mo.. 
t!VUlllként. Természetes .igény 
ez, aimely a vasút műszaki 
fejlődésével nemcsalk telje6it
hető, de szillciéges kövebel
mény js. 

A kilépések fő oka : 
a nehéz szolgálat 

A 1-evesebb válasz Je.. 
löl!te motívumkénit a szabad 
időt {21). Elrosorban kerttel, 
egyéb gazdasággal rendelke
ző középkorúa,k. A vasúti 
s:z.olgálatra, külnösen az uta
zászo!gálatra jellemző a rend
szertelen szol,gála t, a hoss:zm 
távollét az oúbhOilltól, a sza
badnapak bizonytalansága, az 
éjjelezés, a vasárnapi munka. 
A k:ülön,bözó felmérések !s 
egyönt.etűen azt állapf.tják 
meg, hogy fóleg fia<tal dolgo
zóknál a kilépések fó olm az 
éjjel-nappali és ii11,nepllapt 
munka. 

Az eredmények és muta'1:ók 
bizonyára nem teljesen men
tesek szubje.'wv tény€'ZÓktfil, 
de egyrészt a nagy számok 
törvénye, másrészt a más te
rületeken végzett szociológiai 
vizgsálatok eredményeilllek 
megegyezése valószínúsiti az 
eredmények realitását. 

Dr. Szabó Tibor 
pszichológus 

Zavarától kipirult arccal 
visszarakta kosarából az 
árut, és sajnálkozó pillan
tások özönében távozott. 

Másnap a kórházban böl
csen hal!g1;1tott volna az 
ügyről, hogy ne okozzon a 
feleségének izgalmat. Am 
nem hallgatott az asszony : 

- Hogy tehetsz ilyen 
könnyelmű? Alighogy el
mentél tegnap tőlem, a fo
lyosón kirántottál a zse
bedből kétszáz forintot/ A 
takarítónő, Pálinkás Mi
hályné találta meg, s sze
génynek jó idejébe telt, 
a.míg ki tudta nyomozni. 
hogy ki veszthette el. Kér
dezgetései nyomán én 
mind;árt f"6.jöttem, hogy 
csa.k te lehetsz ilyen szóra- ' 
kozott • • •  

Nem vitás, hogy a köny
nyelműség szerepet játszott 
a pénz elvesztésében, de az 
is igaz, hogy Zoli bácsi 
nem hálátlan. Azóta, ahol 
csak teheti, mindenütt el
meséli, milyen becsületes 
asszony Pálinkásné, a kór
ház takarítónője. Aki va
lóban rá is szolgált erre az 
elismerésre. 

(g) 

igazgatóság 1974. évi felmé� ,------------
rése szerirut 580/o-ának még a 
rokonságában sincs vasutas, 
mind&sze 19,40/o-nalk van a 
szülők és teSltvérek köziött 
vasutas hozzátairtozója. A 
vasutas szül<'lk nen1 tartják 
vonzónak és jó értelemben 
vett karriert bixtosltó pályá
naik a vasutat. Mindenesetre 
a vasúthoz jelentkezett csa.. 
ládtagok jelentós száma, 21 
százaléka, az is főleg a fiatal korosztálynál, komoly fi
gyelme'lltetés az utánpótlás 
kérdésének ez Irányú erősíté
sére. 

A jelentkezők közül 63-an 
határozatlan választ adtak, a 
fel'Vetett kéroésre. Tetszik a 
vasúti munka, főleg a fiatalok
nak, de konkrétabban nem 
fogalmazták meg. 

A kedvező munkakörülmé
nyek 54 válaszban elsó:sorban 
családi vonatkozáso'.cat fejez
nek ki. Falusi, főleg tanyai 
fiatalok, valamint középko
rúak. ragaszkodnaik lakóhe
lyükhöz, és a távoli városi 
ipari pályák helyett a köze
lebb vagy helyben levő vas
úti munlkahelyet választják.. 
Ez a munkae1-ővándorLás vo
natkozásában elónyös a vas
útnaik, de szaporítja a bejáró 
dolgozók foglalkozta,tásával 
E!l\lYüttjáró problémákat. 

Sok fiat11lt vonz 
az utazás lehetősége 

Az idósebb korosztálynál el
enyésző számban, a 25 éven 
alulia'klnál viszont jelentős 
mértékben vonzerő az utazás 
lehetősége. Az füszes vála
szok közül 47. ebből a fiattL
lok 35 esetben pályaválasztási 
motívumkém az Ingyenes or
szág- és vilá{ljáT6.st jelölték 
meg. A vasúti propaganda-· 
Il11U11lkában ennek a területnek 
ls nagyobb szerepet kellene 
biztosítani fiataljaink köré
ben. 

A pályairányulás szociális 
vonat'1cozásaiban kivétel nél
kül a fiaitafolmá.l lelentkezett 
a barátok szerepe. 31 válasz 
esetében a vasútnál dolgozó 
fiatal hívta fel flgyelniliket. 
Ezt a tényt a oosúti KISZ 
munkájának ilyen h'ányú ki
ter1esztésével lehetne a to.. 
vábbi toborz6 munkánál fel
használni. 

Ugya,ncsak jelent& s:zAm
ban fordul elő kizárólag fia
taldlmál motiváló tényezőként 
a gépek szeretete (30 válasz). 
Ezek a fiatalok első.sorban a 
va.__-,útl , szaikközéplskolát vég
zett. leendő mczdonyvewtók. 
!llet.őleg álJtalá.nos Iskolát 

A névadóhoz meltóan 
Mint lapunk előző számában 

hírt adtunk róla, a celldömölki 
vontatási főnökség II. Rákóczi 
Ferenc szocialista brigádjának 
kezdeményezésére a MA V 
csaknem valamennyi Rákóczi 
nevű kollel.--1:ívája összefogott, 
hogy méltóképpen ünnepeljék 
névadójuk születésének 300. 
évfordulóját. A Vida László 
vezette, mozdonyvezetőkból és 
fűtókból álló szocialista brigád 
évek óta tervszerűen készült az 
eseményre. Rákóczi szeretetük, 
kultuszuk sokak előtt ismert, 
laounkban i.s foglalkoztunk ve
le: 

Egy évvel ezelőtt Győr állo
más II. Rákóczi Ferenc brigád
jávai Budapestre a Millenniu
mi emlékmű Rákóczi szobra 
elé invitálták a vasút Rákóczi 
brigádjait. A 7'ív6 szóra 11 Rá

Mezi és 1 Es=e Tamás brigád 
képviselői utaztak a fővárosba. 
Ott határozták el, hogy anyagi 
alapot teremtenek és jubileumi 
kiadványt jelentetnek meg Rá
kóczi bronzplakettes portréjá
val, továbbá a kuruc emlékhe
lyekről képeket, képeslapokat 
gyűjtenek és cserélnek, s 1976 
március végén Kassára utaz
nak, ahol megkoszorúzzák a 

fejedelem sírját. Végül részt 
vesznelt a Spartacus szakosz
tály szervezte Rákóczi jubileu
mi emléktúrán. 

A novemberi elhatáTozást 
tettek követték, s a kolleh-tívák 
szocialista brigádhoz méltóan 
valóraváltották · terveiket. A 
közös munkában az alábbi bri
l!ádok vettek részt : Budapest
Keleti pályaudvar, Celldömölk 
vontatási főnökség. Győr állo
más, HidMnemeti állomás, 
Miskolc-Tiszai pályaudvar, 
Püspökladány állomás, Sárvár 
állomás, Szente.� vontatási fő
nökség, Szombathely állomás, 
s Vác állomás Esze Tamás bri
gád. 

A Rákóczi anyagok gyi'íjtése 
és cseréje olyan jól sikerült, 
hogy a celldömölkiek a helyi 
Kemenesaljai Művelődési Köz
pontban emlékkiállítást ren
deztek belőle. 

Vállalásukból már csak az 
emléktúra teljesítése van hát
ra. Bizonyára azt is, eddig[ 
hírükhöz méltóan teljesítik a 
névadójuk emlékét oly nagy 
tisztelettel ápoló, s a munká
ban is példát mutató Rákóczi 
brigádok. 

Sz. T. 

Pöttömkék - vendégségben 
A Keleti Műsza

ki Kocsíszolgálati 
Fönökséq kultúr
terme kisgyeTme
Tcek zsivajától 
volt hangos ápri
lis 2-án. A műsza
kiak Gábor Aron 
szocialista bri:;id
ja ugyanis ez al
kalommal itt látta 
v�;idégül az általa 
patronált Benczúr 
utcai MAV-óvoda 
pöttömnyi ember
kéit. A kedves ta
lálkozó kora dél- · 
után, 13 órakor 
kezdődött. 

Először a gyere
kek adtak verses 
músm, majd a 
vendéglátók szó
rakoztatták a 
csövpséqeket. Me
sefilmeket 11etítet.
tek, utána pedig 
terített asztalhoz 
ültették őket, Köz. 
ben szemfl11es is
meretség, őszinte 

barátság alakult 
ki a kicsinyek és a 
f< • ·:tek J;özött. 
Ajándékokat is 
cseréltek. Az óvo
dások zászlókat és 

könyvjelzőket 
hoztak, a brigád
tagok koi•ácsolt 
virágtartókat ad
tak. Mindkét rész. 
ről elhangzottak 
azok a szívből ;ö
vé> óhajok, ho9y 
már":or i.s talál
kozzunk!", és 
amelyeket feltét
lenül valóra fog
nak váltani. 

Az igazsághoz 
persze hm,,M„rto
zik az is, hogy a 
műszakiak Gábor 
Aron és az óvodai 
személyzet Teleki 
Blanka ln-igádja 
nem most, hanem 
ez év janu.árjában 
vette fel a 1capcso
latot egymással. 

Azóta már több 
megbeszélést tar
tottak, s a Gábor 
Aron brigád tagjai 
mintegy 75 játéko• 
;avítottak, illetve 
készitettek az ót>o-
dások részére, 
nem kevesebb. 
mint "11 200 forínt 
értékben. A gyer
meknapra szint::11 
közösen készt!l
nek, a nyárra pe
dig eg1,•. es ki
rándulást tervez-n -'· 

A megjavított 
Va(l1J újonnan ké
szített játékokért 
- ba.bákért, vona
tokért, autJkért, 
dömperekért' -
ezen a t11lilkozón 
mtnd a gyerek.ek, 
mind a Telek! 
1''•-1,,z brigádba 
t'lrtoz6 6vó nénik 
köszönetet mond
tak. 
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Túl az egymilliárdos megtakarításon Egy munkásélet számvetése 
Az elmúlt években, évtize

dekben a vasutas Újítók és fel
találók méltó tekintélyt és 
megbecsülést vívtak ki önma
guknak elsősorban azáltal, 
hogy eddig mintegy negyed
millió javaslatot nyújtottak be, 
s qz ezek közül bei;ezeteLt 
80 OOO tíjításu1e 1,1 miUiárd fo
rintos megtakarltást eredmé
nyezett. Az újítók és feltalálók 
mintegy 57 millió forint össze
gű anyagi elismerésben része
sültek, s közülük a legjobbak 
csupán ebben az évben a kivá
ló újítókat megillető arany, 
ezüst és bronz fokozatú kitün
tetésekből pontosan 319-et kap
tak. 

Méltóak a bizalomra 

Ezzel szoros összhangban áll
nak az újítómozgalom 1975. évi 
eredményei. Tavaly ugyanis a 
beadott javaslatok száma csak
nem 1000-rel meghaladta az 
előző évit, s a bevezetett újí
tások száma is 375-tel volt 
több az előző évinél. Más szó
val ez azt jelenti, hogy 1915-
ben 3241 bevezetett újítás és 
találmány a i\JAV-nál 82 mil
lió forintos megtakarítással 
járt. A vasút vezetősége egyéb
ként számított az újítók köz
r·emúködésére, s előzőleg úgy 
tervezte, hogy javaslataik meg
valósítása révén mintegv 70 
millió forintos megtakarítást 
lehet majd elérni. E terv 12  
millió forintos túlteljesítése i s  
igazolja, hogy a mozgalom 
részvevői méltóak a bizalomra, 
s hogy a mozgalom támogatá
sára fordított gondoskodás fel
tétlenül meghozza gyümölcsét. 

A fellendüleshez nagyban 
hozzájárult az a kísérlet is, 
amelyet az elmúlt két évben 
vezettek be 7 kiemelt szolgálati 
helyen. Ezeken a csomóponto
kon, illetve munkahelyeken öt
letpályázati hónapokat tartot
tak, s a dolgozók számos ötie
tet nyújtottak be újítási javas
latként. Különösen a szocialis
ta brigádok tagjai és a fiatal 
vasutasok, valamint a nódolgo
zók éltek az alkalommal, s vé
gül is 3119 ötletpályázat szüle
tett. Ezek közül 1052 került el
fogadásra, 376 pedig nagyobb 
jelentóségú újítási javaslatnak 
minősült. Elősegítette a sikert 
természetesen, hogy az elfoga
dott ötletek díjazása gyorsan 
megtörtént, ugyanakkor a dol
gozók javaslatuk hasznosításá
ról is hamarosan meggyőződ
hettek. 

Nem kapnánk hú képet az 
újítómozgalom alakulásáról, ha 
figyelmen kívül hagynánk a 
JV. ötéves terv időszakában el
ért eredményeket. Ez idő alatt 
ugyanis a benyújtott javasla
tok száma - az előző tervidő
szakhoz képest 4193-mal 
nőtt, ami érzékelteti, hofJV a 
mozgalomba évről évre több 
dolgozó kapcsolódile be. Az el
fogadott javaslatok száma 3500-
zal emelkedett, és ez a tény az 
újítók szakmai hozzáértésének 
fe Uódését tükrözi. Az újítá
sokból és találmányokból szár
mazó, kimutatható megtakarí
tás é-rtéke 180 millió forinttal 
'l>Ótt, s ennek megfelelően 
emelkedett az újítóknak és fel
találóknak kifizetett díjak ösz
szege is. Ugyanak.1<:or az egy
egy újításra jutó gnzdasági ha
s;on átlaga megkétszerezőC:ött, 
s ezzel áll arányban, hogy a 
kitüntetett kiváló újítók és fel
találók száma a HL ötéves terv 
időszakához vismnyitva 422-
vel nőtt 1975 végéig. 

Megbecsülést 

az ügyintézőknek ! 

Az említett eredmények ön
magukért beszélnek. de nz 
újabb ötéves terv ki.iszöbén 
nem homályosíthat.iák el a to
vábbi tennivalók fontosságát. 
Megállapítható uayanis, ho_ay 
az újítási javaslatok keulese 
még mindig nem kielégítő. Az 
elbírálás gyakran késedelmes, 
így vannak olyan javaslatok, 
amelyek fél évnél is hosszabb 
ideig ,·árnak a szakértők állás
foglalására. Jelenleg úgy áll a 
helyzet, hogy az említett ered
ménvekkel együtt az úgyneve
zett · hátralélws javaslatok szá
ma is emelkedett az előző 
évekhez képest. 

A folyamatos munkát nehe
zíti, hogy az újítási ügyinté
zőknél is tapasztalható a nagy
mértékű fluktuáció. Különböző 
okok folytán körülbelül 10 
százalékuk pályázik más mun
kal,örbe. fgy nem csoda, ha 
álandóan csökken a vizsgával 
rendelkező ügyintézők száma. 
A jövőben el kell érni, hogy 
ezzel kapcsolatban gyökeresen 
megváltozzon egyes szolgálati 
'l.'ezetők szemlélete, s ez a vál
tozás az újítási ügyintézők fo
kozottabb erkölcsi és anyagi 
megbecsülésében is tükröződ
jék. 

További fontos alapelv az 
indokolatlanul elhúzódó bü
rokratikus ügyintézés mielőb
bi felszámolása is. Ezzel pár
huzamosan fokozni kell a moz
galom fejlesztését szolgáló újí
tási propagandát. A dolgozók 
körében általános elismerést 
váltott ki a 25 éves újítómoz
galom eredményeit bemutató 
kiál!ítás, és nagy tetszést arat
tak az ugyanaklmr bemutatott, 
a legsikeresebb újításokat és 
találmányokat népszerűsítő fil
mek. A mozgalom tervszerű 
irányításának fontos eszközei 
továbbra is az újítási feladat
tervek, pályázatok, versenyek. 

Az ezzel kapcsolatos tapasz
talatok azt mutatják, hogy az 
újítási feladattervek témáinak 
kidolgozásában élenjártak az 
üzemek és a budapesti vasút
igazgatóság újítói. A többi vas
útigazgatóság területén is fo
lyamatos javulás mutatkozik. 
A XI. pártkongresszus és a 
felszabadulás 30. évfordulójára 
a vasútigazgatóságok között 
meghirdetett újítási verseny 
sikere is ezt tükrözte, s a ver
seny feltételeit lényegében 
mindegyik vasútigazgatóst,1 
teljesíteni tudta. 

A verseny időszakában töb
bek között 1051 munkavédelmi 
jellegű újltás került elfoga
dásra, ezenkívül a kulturált 
utazás minőségének javítását 
152 javaslat szolgálta. 

A vésztőiek peldája 

Jó néhány vasúti üzemben, 
illetve szolgálati főnökségnél 
az önálló kezdeményezés meg
győző példái találhatók. Az 
évenként rendszeresen ismét
lődő újítási hónapok és egyéb 
biztató jelek hatására a duna
keszi járműjavítóban, a gyön
gyösi kitérógyártó üzemben, a 
győri és miskolci vontatási fó
nöks(,1nél, valamint a máté
szalkai pályafenntartásnál az 
eredmények - az előző idő
szakhoz viszonyítva - meg
kétszereződtek. A gyöngyösi 
k.itérőgyártó üzemben az újí
tók klubját is sikeresen létre
hozták, s ott három szocialista 
brigád mérnökei, technikusai 
lcövetkezetesen segítik a fizikai 
dolgozókat újítási javaslataik 
kidolgozásában. Hasonló klu
bot jó lenne minden igazgató
ságon, üzemben, majd a na
gyobb csomópontokon is létre
hozni, illetve ezek megalakí
tását a legmesszebbmenőkig 
támogatni. 

Az ilyen eredmén�•ekről szól
va feltétlenül m<>ri kell emlí
teni a szocialista brigádokat. 
Jellemző ugyanis, hogy a leg
utóbbi felmérés szerint az újí
tási javaslatok 80 százalékát 
brigádtagole nyújtottálc be. 
Közülük is kiemelkedik a 
vésztői vontatási főnökség 
Gagarin szocialista brigádja, 
amely 1975-ben 41 javaslatot 
nyújtott be. Ennek felét újí
tásként hasznosították. S tu
lajdonképpen egyetlen szolgá
lati helyen sem születnek a 
kimagasló eredmények vélet
lenül, hiszen a vésztői vonta
tási főnökségnél is a helyes 
ösztönzés következtében a dol
gozók 13 százaléka újító, 

A brigádoktól érkező javas
latok mögött gyakran olyan 
komplex szellemi teljesítmé
nyek vannak, amelyek kifejté
sére külön-külön a kollektíva 
e, 'Yetlen tagja sem lenne ké
pes. Az effajta szellemi alko
tások közé sorolható többek 
között az „Osztott 1,,--ulcsszek
rény kialakítása és ennek al
kalmazása a több központtal 
rendelkező állomásole kulcs
egyeztető berendezéseinél" tár
gyú újítás, amelynelc szerzője· 
Földi Béla, Tar·i Vilmos é� 
Bisztray Dénes, mint társújí
tók. Ezzel a berendezéssel sze
relték fel Hatvant, Debrecent, 

Záhonyt, Pécset és még több 
más állomást. Ez az újítás a 
vasút számára mintegy 4 mil
lió forint értékű hasznos ered
ményt hozott. 

Bátorítást várnak 

a vezetőktől 

A siker élménye - még a 
sokkal kisebb jelentőségű újí
tások esetében is - kedvezően 
hat a mozgalomra. Egy-egy té
ma bevezetése, a javasolt új 
eljárás megvalósítása örömet 
szerez mind az újítónak. mind 
a ikollektfvának, azon túlme
nően, hogy az alkotás hasznát, 
értelmét az egész társadalom 
látja. A siker így végül is új 
aktivitásra, gondolkozásra, 
újabb alkotások kidolgozására 
serkent. Ezért is kötelessége 
minden gazdasági-műszaki és 
társadalmi-politikai s;;ervezet 
vezetőjének, hogy segítse, bá
torítsa az újítókat. Enélkül 
nem is tarthatunk lépést az 
állandóan változó, fejlődő 
technikával, a vasút és a vas
utasok iránt támasztott, mind 
nagyobb és jogos igényekkel. 

A dolgozók jórészt az újító
mozgalom keretében tehetnek 
eleget a szocialista munkaver
senyben vállalt termelési. fej
lesztési és szervezési jel!egú 
feladataiknak. Adódik ebből, 
hogy erősíteni kel! az újító
mozgalom demokratikus jelle
gét is. A szolgálati vezetők tá
jékoztassák beosztottaikat hí
ven a mozgalom helyi ered
ményeiről és céljairól, s ennek 
fényében mutassanak rá a 
MA V gazdálkodása, eredmé
nyes működése szempontjából 
megoldásra váró feladatokra. 
Az V. ötéves tervben kitűzött 
célokat az o1jít6mozgalomban 
- és a mo,-1alom által - csak 
így érhetjük el. 

Dr. Gyóni Béla 

Gyöpös Ferenc 37 évi vasúti, 
és több mint három évtizedes 
mozdonyveuitói pályafutás 
után - megromlott egészsé
gi állapotára hivatkozva 
kérte, hogy korkedvezmény
nyel helyezzék nyugállomány
ba Fölöttesei és brigádtársal 
próbáHá:k lebeszélni erről. 0 
azonban hajthatatlan maradt. 
Azzal érvelt, hogy az utazók 
betegsége, a reuma - ami ré
gen kínozza -, meg az idegfe
szültség, már komoly figyel
meztetés. ,,A mozdonyve.utő 
addig maradjon a helyén, amíg 
teljes emberként tud cseleked
ni" - mondta. - Megkopott 
ízületekkel, fáradt idegeki!rnl 
már nem tanácsos mozdonyra 
szállni. 

Kellemes meglepelés 
Számvetést is készített az 

életéről. úgy érezte, nyugodt 
lel:kiismerettel fejezheti be a 
munkát, hiszen számos elis
meré6, kitüntetés is a bizo
nyítéka, hogy mindig híven, 
becsülettel dolgozott. Néha ki
húzza otthon a fiókot, ahol az 
Érdemes vasu.tas, a Kiváló 
dolgozó és a Munka Érdem
rend bronz fokozata kitünte
tései vannak. A díszes okle
velek között őrzi még az 1974-
ben kapott igazgatói és honvé
delmi miniszterhelyettesi di
cséreteket. Az utóbbira külö
nösen büsz.l;cén gondol, mert 
egy katonai vonat baleseté
nek megelózésééM kapta. Elé
gedett ember volt, nem várt ó 
már egyéb jutalmat. 

Nagyon meglepődött a már
cius végén kapott mn:;hívóra. 
Alig akart hin.nl a szemének, 
amikor elolvasta. Kért&. hogy 
jelenjék meg a Közlekedés
és Postaügyi Minisztériumban a 
Munka Érdemren4 arttny fo
kozatának átvételére. A kitün-

tetést a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa hazánk 
felszabadulása 31. évfordulója 
alkalmából, eredményes mw1-
kássága elismeréséül adomá
nyozta részére. Amikor Rödö
nyi Károly közlekedés- és pos
taügyi minisztertől átvette a 

csillogó érdemrendet, az ju
tott az eszébe, hogy éppen 55. 
születésnapján érte ez a nagy 
megtiszteitetés. Aztán ké
sőbb, a fogadáson felviHan
tak emlékezetében életének 
jelentósebb állomásai. 

Gyöpös Ferenc Sárbogárdon 
született. Családja szűkös kö
rülmények között élt. Mire fel
cseperedellt, még nehezebb 
idők jártak, előrevetette ár
nyékát a háború is. Tizenhét 
évesen, többszöri próbálkozás 
után 1939-ben Sárbogárdon 
felvettél; a vasúthoz pálya
munkásnak. Keserves kenyér
ke1·eset volt az. A munka 
csupán tavasztól-őszig tartott. 
Akikor mindenkit elbocsátot
tak és csak tavasszal aH,--al
mazták újra. 1942-ben a dom
bóvári fűtőházhoz került mun
kásnak. Ekkor már dúlt a há
ború, szükség volt a moz.dony
személyzet gyarapítására. 0 
szívesen tanult. Ham'M'osan 
mozdonyfűtő, majd a géplaka
tos szakma megszerzése után 
mozdonyvezetői vizsgát tett. 

1944-ben már mozdonyvezetp
ként utazott. 

Gőzösről Dieselre 
A felszabadulás után egy

Ideig 411-es, majd 424-es gé
peket vezetett. Legtöbbször 
személy- és gyorsvonatokat 
vitt Budapestre, Gyékény�re, 
Nagykanizsára, Pécsre és Kis

lcunha!asra. 1967-ben az elsők 
között jelentkezett Rákoson a 
gázmotorvezetői tanfolyamra. 
Nehéz sz.ívvel búcsúzott 424-es 
gépétől, amelyet tizenkét évig 
vezetett. Sajnálta; mert min
den szusszanását ismerte már, 
barátok voltak. Ragyogott is 
az a mozdony mindig. A vas
utasok már messziről megis
merték. Azt mondták: ,itt 
jön a Gyöpös gépe!" A gőzös 
,,konyhájáról" az M62-es Die
sel vezetőá!lására került. Élve
zettel utaz.ott a modern Die
seleken. Csak a sok puszta-
57..abolcsi várakozásra emléke
zik bosszúsan, ami,kor órákat 
kellett vánú a fordulós vonat
ra, távol a családtól, az ott
hontól. 

- A 16 órás szolgálat beve
zetése óta ez már a múlté -
mondja. - JavultaJc a mun
kakörülmények, fejlődött a 
techniJka. Ma már könnyebb 
do(�a van a mozdonyvezetö-
llen.. • • •  

- Gyöpös Ferencne1c mindig 
akadt ;6 ötlete a brigádélet 
fejlesztésére - mondja Ha
rangozó László vezető-mérnök. 
- Az ő ötiete volt például, 
hogy brigádja szocialista meg
őrzésre vette át a műhelytől a 
mozdonyo/.:,at. Ezekre a gépek
re táblát illesztettek, és fel
tüntették rajta a brigád név
adójának, Molecz Géza egyko
ri fűtőházi jármúlakatosnak, a 
Tanácsköztársaság mártírjá
nak a nevét. A :Molecz-brigád 
gépein csökkent a hibaszáza-

------------------------------------------1 !élc, növekedett az üzemképes-
ség. Figyelmes munkájának 
kÖSzönhető, hogy sok balese
t,et elhárított. Munkaverseny, magasabb fokon 

'öt évre szóló rendszert dolgoztak ki a szentesi építési fónöksegen 

A szentesi építési főnökség
nél a gazdasági vezetés és a 

szakszervezeti bizottság közö
sen dolgozta ki a munlcaver
seny öt év-re szóló rendsze
rét, amely a versen;)lben részt 
vevő kollektívák igényeit, az 
építési szolgálat sajátos vi
szonyait, a MAV központi fel
adatait - az V. ötéves terv 
időszakára kitűzött célokat -, 
egyben a közgazdasági szabá
lyozó rendszer változásait is 
figyelembe veszi. A főnökség
nél helyesen ismerték fel, 
hogy a versenytényezők össze
állításánál továbbra is 1,álto
Z!Ztlanul érvényes az 1\1SZMP 

nem Igényel, mivel a főnök
ség múlt évi átlagos norma
teljesítménye 105 százalék 
volt. A munkanorma alakulá
sának mérése azonban to
va b bra is időszeril, mivel a 
munka intenzitása szoros 
összhangban áll az élőmunka 
hatékonyságával. Ami pedig a 
t•égzett munka minőségét il
leti, a szentesi építési főnök
ség dolgozói úgy vélik, hogy 
ezen a téren lényeges javu
lást kell elérni. A szocialist11 
brigádok konkrét termelési 
vállalásai ezt a körülményt 
sem hagyják figyelmen kívül. 
A munka minőségi értékelését 

egyébként a főépítésvezetők 
végzik, ugyanakkor számba
veszik a takarékossági ered
ményeket és a sikeres ünne
pi műszakokat is. 

Egy-egy brigád, illetve 
munkacsapat komplex ered
ményét havonta vizsgálják a 
hat versenytényező szerint. 
Helyes azonban, hogy - az 
eltérő feladatok és lehetősé
gek miatt - külön-kü.1ön ka
tegóriába soroltá1; a vasútépí
tő brigádokat, a hidászol.at 
és magasépítőket, a sínhegesz
tőltet és karbantartókat, a 
gépállomási brigádokat. 

Fogas Pál 
Központi Bizottságának 1974. __________________________ _ decemberi határozata, ezen
kívül mindaz az iránymutatás, 
amelyet a XI. pártkongresz
szus adott a szocialista mun
kaverseny részvevőinek. 

, ,  

Atadták rendeltetésének 
a GySEV új rendezőpályaudvaiát 
Április 6-án, kedden ünne

pélyes külsőségek között ad
ták át rendeltetésének Sop
ronban, a GySEV új rendező
pályaudvarát és vámraktárát. 
Az átadási ünnepségen meg
jelent Rödönyi Károly közle
kedés- és postaügyi minisz-

és Nyugat-Európa között. Az 
évek óta tartó korszerűsítési 
munkálatok és pályarekonst
rukciók lehetővé teszik, hogy 
a 100 esztendős vasútvonal a 
nagyobb feladatokat is zökke
nőmentesen teljesítse. 

Aktív társadalmi 
munkás volt 

Smkmai szeretetét ak.tív 
társadalmi tevékenység egészí
tette ki. Nyolc évig volt szak
szervezeti vezetőségi tag, hét 
évig pedig a pártvezetőség 
f,r.gja. Majdnem egy évtizedig 
vezette az ezüst koszorús Mo
lecz-brigádot. Gyakran jártak 
együtt társadalmi mu�ál"'.'
Közös volt a szórakozas1 es 
művelődési program is. 

Gyöpös Ferenc családjában 
nagy tisztelete van a vasúti 
mun.1<:ának. Felesége az Utas
ellátó dolgozója. A fia is mo=
donyvezető volt, a lánya p��i_g 
a dombóvári MÁV napkozis 
óvoda óvónője. Gyermekeinek 
vallja azt a hat fiatal érettsé
gizett mozdonyvezetőt is, akik 
egykor tőle tanulták a szak
ma fortélyait, és jó mozdony
ve7etők lettek. 

Most búcsúzik a munkás
hétköznapoktól és a munka
társaktól. Amit elkezdett. 
ezentúl ők és a tanítványok 
folytatják tovább. Amikor a 
ro,.-adáron összekoccantak a 
poharak. örömm0J gondolt e-
re is a nvu�alomba t'onuló 
mozdonyveze tó. 

Szász Ferenc 

Tekintve, hogy az elkövet
kező időszakban a munkaver
senynek szorosabban kell 
kapcsolódnia a termelőmun
kához - a munka gazdasági 
hatékonyságához - az érté
kelés fő tényezői a követke
zők : 1. A munkaidőalap ki
használása; 2. A fajl.agos óra
tel.jesítmények alakulása; 3. A 

munkanorma realitása; 4. 
Balesetmentesség: 5. újításo1c; 
6. A munka minősége. Az el
ért eredmények értékét csök
kenti minden írásbeli figyel
meztetés, fegyelmi elmarasz
talás és a társadalmi tulajdon 
ellen elkövetett vétség. 

ter, Koszorús Ferenc, a vas- t---------------------------

A hat tényezővel összefüg
gő tudnivalókat ismertették a 
kollektívák előtt. Egyöntetű a 
vélemény a tekintetben, hogy 
például a főnökségnél vi
szonylag alacsony az egy főre 
jutó ledolgozott óra, ezen pe
dig változtatni kell. Más szó
val ez azt jelenti, hogy a 

munkaídőal.ap kihasználásá
nak jelentős belső tartalékai 
vannak. A fajlagos óratelje
sítés növelésével - a munka
csapatok kezdeményezései 
alapján - a munkaidőn be
lüli veszteségidőket is ki 
akarják küszöbölni, vagy leg
alábbis csökkenteni. A mun
kanorma lényeges változtatást 

utasszakszervezet főtitkára, 
Hary Béla, a Győr-Sopron 
megyei pártbizottság első tit-
kára és Lombos Ferenc, a 
megyei tanács elnöke. Ott 
voltak továbbá az osztrák 
közlekedési minisztérium, az 
Allamvasutak képviselöi és a 
GySEV vezetői is. 

A 68 millió forint költség
gel kialakított új rendezőpá
Jyaudvarhoz korszerű .vám
raktár is kapcsolódik. Ennek 
beruházási költsége további 
27 millió forintba került. 

Az új létesítményt Rödönyl 
Károly közlekedés- és posta
ügyi miniszter adta át ren
deltetésének. A miniszter ün
nepi beszédében hosszan mél
tatta a közös érdekefüégű 
vasúttársaság munkáját. Mint 
mondotta : a Győr-Sopron
Ebenfurthi Vasútnalc nagy sze
repe van a nemzetközi tranzit
szállitásokban, s mint ilyen, 
fontos összekötőlcapocs hazánk 

Segí1ett ké-1 brigád 

J\Te aluulályo,:sJ!íSa a javttást 

filléres alhatrésJ:Sl,iá,,.y l 

Lapunk március 3. számá• 
ban „Mu.nkában, tanulásban és 
emberségben egyaránt példát 
mutatn.alc" címmel riportot kö
zöltünk a tapolcai vontatási 
főnökség Bánki Donát szocia• 
lista brigádjáról. A Diesel mo• 
torszerelő brigád tagjai elmon• 
dották többek között, hogy 
munkájukat nagymértékben 
nehezíti a rossz anyagellátás. 
Legtöbbször filléres alkatré
szek hiányoznak. Többek kö
zött szelepek. gumigyűrűk, 
rézaszbeszt tömítések stb. 

A riportot olvasta az Északi 
Jármújavító Ozem Hámán 
Kató és Eötvös Loránd szocia
lista brigádja is, és elhatároz-

tált, hogy segítenek a tapolcai 
szerelőknek. Levelet írtak a 
brigádnak, amelyben megígér
ték, hogy a hiányzó rézaszbeszt 
tömítéseket soron kívül elké
szítik, és a jövőben a folyama
tos ellátást biztosítják. 

Március 18-án a szombathe
lyi V-ös osztószertárrak mér 
elküldtek 1900 különféle tö
mítőt azzal a 1ceréssel, hogy 
azokat a Bánki Donát brfgáá
nak soron kiviii adják ki. El
kezdték a még hiányzó három
féle tömítő gyártását is. A jár
műjavító két brigádja azokat 
április 20-li;: juttatja el az osz
tószertár útján a vontatási fő
nökségnek. 
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A jó kocsivizsgálónak 
röntgenszerne van 

Hogyan vált a bronz arannyá? 
Látogatás Dunakeszin, a József A ttila brigádnál 

1-:uencvenhatból három! 

Nevéhez méltóan dolgozik- a „Jó munka" szocialista brigád 
Igen, a dunakeszi járműjaví
tóban három szocialista bri
gád nyerte el múlt évi 
eredményeivel az aranykoszo
rús kitüntetést. 

Merész emberek. Amikor -
19G2-�n - brigádjukat meg
alakították, a „Jó munka" ne
,·et választották. Már-már 
kérkedó kihívás a vetélytár
salmak. 

- S miként mentegetóznek 
akkor, ha esetleg rosszul dol
goznak? - kérdezem Kun Jó
zsef műszaki kocsimestertól, a 
brigád életre hívójától és ve
Eetójétól. 

- Nem dolgozhatunk rossznl 
- feleli ellentmondást nem 
tűrően. - Ha ugyanis a kocsi
t'izsgálók rosszul, felületesen 
dolgoznának, veszély fenyeget
né a biztonságos forgalmat • • •  
Tizennégy éve azért fa válasz
tottuk a „Jó munka" eln,ive
zést, hogy mindig a tudatunk
ban legyen: mit �·árnak tő
lünk, hogy kell munkálkod
nunk. 

Töretlen ívelés 
Am nem volt és nincs is 

szükség bármily mentegetőzés
re: a jelenleg tíztagú „Jó mun
ka" a Budapest Nyugati mű
szaki kocsiszolgálat 26 brigád
ja közül a legjobb. Már az ala

kulás esztendejében, 1962-ben 
kiérdemelték a zászlót, 1963-
ban és 1964-ben a zöld koszo
rút, 1965-ben és 1966-ban a 
bronzplakettet, 1967-ben, majd 
1968-ban az ezüstplakettet, 
1969-ben, 1971-ben és 1972-ben 
az aranyérmet ; 1973-ban, 1974-
ben és 1975-ben a MAV Kiváló 
brigádja lettek. Töretlen ív 
(csupán 1970-ben volt némi 
megtorpanás), kevés kollektíva 
büszkélkedhet hasonló sikerek
kel . . .  

Utasként gyakran látom a 
kerekeket kopogtató, a csap-

zénk való, hogy szakmailag és 
emberileg is képes a beillesz
kedés1·et A „Jó munká"-nál 
nem elég csupán jól dolgozni, 
hanem gyakran kell társadal
mi munkát is végezni. Tayaly 
613 társadalmi munkaóránK 
volt, az idei vállalásunk 
létszámunk hárommal csök
kent! - 200 óra ; de aligha két
séges : túl teljesítjük, meglesz a 
400-500 óránk. 

Emberségből 
jelesre vizsgáztak 
Vállalásaik közé tartozik :  

csökkentik a nemzetközi 
gyorsvonatok várakozási ide
jét. Ezt fóként azért határoz
ták el, mert e több országot 
érintő expresszek erényei közé 
nemigen sorolható a percnyi 
pontosság. Ha viszont Buda
pest Nyugati pályaudvarán „le
farag hatnak" valamit a késés
ből - méltán érzi a „Jó mun
ka" hogy jó munkát végzett. 
N aupal 35, este 30 perc a tar
tózkodás! idő - e fél órákból 
nyerhetnek vissza értékes per
ceket. Am az igyekezet olykor 
- egyik-másik utas számára 

kellemetlen meglepetést 
okoz. Vannak ugyanis, akik 
csupán azt nézik meg a me
netrendben : mennyi a pesti 
várakozási idő. Aztán kime
részkednek a Körútra vagy 
még távolabbra is . . .  , s visz
szatérve, hűlt helyét találják a 
szerelvénynek. 

A brigádtagsághoz emberség 
is kell - írtuk. Nos, ember
ségból adtak példát, amikor a 
velük ecy fordában dolgozó 
Béke fékesbrigád vezetóje, 
Tóth Béla elhunyt. Beteg, le-

százalékolt özvegyet és két ki
csiny - ugyancsak nem tel
jesen egészséges - gyermeket 
hagyott itt. A Béke brigád tag
jai\•al együtt mentek ki a fé
lig kész budakalászi házhoz (a 
fékesek közt dolgozik kőmű
ves, asztalos; náluk villany
szerelő is), hogy az építkezést 
befejezzék. 

Legutóbb bentmaradtak reg
gel 7 után, s délután 14 óráig 
- kommunista műszakban -
a fiókműhelyben segédkezve 
rádo:,,oztak. De ma.rad idejük 
más brigádok - így a Béke, 
korábban az Egyetértés 
patronálására is;  összehangol
ják a munkájukat, jó taná
csokkal látják el őket a bri
gádélet hétköznapjainak szer
vezéséhez, a napló vezetéséhez, 
s még folytathatnánk a sort. 

Azt tartják: a jó kocsivizs
gálónak röntgenszeme van, s 
szinte még a rejtett hibákat is 
észreveszi. Nos, hogy e rönt
genszemmel rendelkeznek-e, 
nem tudom, de amikor Kun 
Józse�ől negyed 2 tájt erbú
csúztam, láttam : társai árgus 
szemekkel vizsgálják a beér
kező, indulásra kész vonato
kat. Fehér Mihály a külsó vá
gányokon nézte a 2635-ös, Mo
norról érkezett vonatot ; Józsa 
Oszkár és Malik Istt•án a csar
nokban szorgoskodtak, hr.zy 
engedélyezzék a 2404-es deb
receni gyors közeli indítását; 
Kovács Mihály és Nagy János 
pedig az 509-es bukaresti gyors 
15 perces késéséból igyekeztek 
,.lefaragni". Egyiküket sem le
hetett zavarni, feltartani. J,;p
pen jó munkát végeztek . . .  

Földes Tamás 

- Mit tetteit ezért? 
- A választ bízzuk most a 

József Attila brigádra, amely 
eddig csak bronzkoszorús volt. 
A közösség munkahelye az 
úgynevezett V. gyárrészleg. 
Feladata mindenekelőtt a fé
kek, a vasúti kocsik fék
rendszereinek csereszabatos 
javítása. 

Nem véletlenül . . .  

Nyíri János, a brigádvezető 
először tréfálkozva válaszol a 
kérdésre : - Szerencsések va
gyunk. A létszámunk tavaly 
13 volt, s ráadásul 13 újítá
sunkat fogadta el az üzem . . .  

A beszélgetés nyomán azon
ban kiderül, hogy nem a sze
rencsén és nem a véletlenen 
múlt a 96 brigád közötti első 
helyezés, hanem a vállalások
ban megfogalmazott cél eléré
sén. ,,A brigádtagok hozzáál
lásán • .  .' 

Ezek az emberek értik a 
mesterségüket, szeretik mun
kahelyüket, támogatják és be
csülik egymást. Nyíri János 
például 1953-ban szerezte 
meg a géplakatos szakmát a 
201-es Szalcmunkásképző In
tézetben. Azóta itt dolgozik. 
Tizennyolc éve munkásőr, s 
1960 óta szakaszparancsnok. 
Huszonnégy éves korától bri
gádvezetó. 

A harmincon aluli Kata Jó
zsef - aki Szokolyáról jár be 
- életének már a felét az 
üzemben töltötte el. Tavaly 
még az otthoni csapatban fo
cizott, s az idén, a sportkör 

Kata József és Sólyom Gyuláné előkészítik a forgóvázas 
alkatrészek egységkosarát 

elnöke lett. Az üzemben 
egyébként arról nevezetes, 
hogy „a járműjavító szakma 
egyik professzora", 

Faragó Géza szintén mun
kásőr ; öt többek között a 
Haza Szolgálatáért trdemérem 
bronz fokozatával tüntették 
ki. 

Hibátlanul dolgozni ! 

Sólyom Gyuláné, a brigád 
egyetlen nótagja, éppen a leg
utóbbi nónapra kapta meg a 
Kiváló dolgozó kitüntetést. 
'Egész családja a járműjavító
ban dolgozik. Gyuszi fia vil
lanyszerelő, ezenkívül az NB 
III-as vasutas labdarúgócsapat 
játékosa, aki az elsó tavaszi 
mérkőzésen két pontot ero 
gólt lőtt az ellenfél hálójába. 

Ugyanígy folytathatnánk to
vább a brigád tagjainak be
mutatását, ám ez még csak 
részben adna választ a fel
tett kérdésre. 

megszervezése, az úgynevezett 
kosaras alkatrészellátás beve
zetése volt. Ennek révén 
a munlcaidő jobb kihasználá
sa folytán - ötven százalék
kal nőtt a brigádtagok telje
sítménye. Az új rendszer lé
nyege és haszna szemmel lát
ható. 

A.csorgás nélkül 

A raktárban péltlául most 
Kata József és Sólyom Gyu
láné szorgoskodik. A forgó
váz-alkatrészek egységkosarát 
készítik elő. 

- Reggel, amint kimegyek 
a munkatársaim közé - ma
gyarázza Kata József - meg
kérdezem : 1,inek milye11 
anyagra van szüksége a mun
kájához? A „rendelést" felve
szem, azután a kért anyagot 
itt a raktárban a kosarakba 
helvezem és kiviszem . . •  

ágyak melegedését kezükkel •------------------------------------------

- Sikereink legfőbb titka. a 
Dolgozz hibátlanul munka
rendszerben rejlik - vallja 
Nyíri János. 

Kint az üzemben, az egyik 
munkapadnál forgóvázat sze
relnek szét az emberek. A le
szerelt alkatrészeket itt is ko
sárba teszik, majd ezek az 
egységek elindulnak a moso
da, a minósító, a cserejavító 
felé, s végül megérkeznek a 
raktárba. Mindez a megadott 
program szerint történik, így 
nincs fennakadás, ácsorgás, 
tanakodás. A munka halad, s 
a javítási határidők pontosak, 
sőt rövidíthetók. 

ellenőrzó kocsi vizsgálókat, 
- mégis keveset tudok róluk. 

- Ki lehet kocsivizsgáló? 
- Általában azolcból a 30 

szakemberekből lehet kocsi
vizsgálo, akik. már legalább há
rom évet valamelyik műhely
ben dolgoztak. Amikor átke
rülnek a vontatási részlegbe, 
előbb kocsivizsgáló-gyakorno
kok, ez idő alatt ismerlcedhet
nek meg a helyi sajátosságok
kal. A vég!egesítéshez egyhó
napos féklakatos-, majd há
romhónapos kocsivizsgálói tan
folyamot kell elvégezni - csu
pán ezt követően lehetünk 
mind az elméletnek. mind a 
gyakorlatnak a birtokában . . .  
Büszkék vagyunk arm, hogy 
akiket eddig a btigádunk tan
folyamra küldött, mind jó 
eredménnyel vizsgáztak. 

Kettőzött 
figyelemmel 

A szocialista brigád megala
kulásakor tizenöten voltak : ma 
már csak Kun József és Kiss 
Imre kocsimester-helyettes van 
itt közülük. De a többieket sem 
illethetjük hűtlen jelzővel : ha 
más fordába erősítés kellett, a 
.,Jó munká"-tól kértek. fgy az
tán a Nyugati másik három 
kocsimestere - Bujáki László, 
Nagyfi József és Peresztegi 
János - is ebból a brigádból 
került ki, s állnak most más 
szocialista brigád élén. Ha 
szükség volt rá, Rákosrendező
re, a teherpályaudvarra is el
mentek. 

A mai tíztagú kollektíva fe
le így is már egy évtizede 

·együtt dol�ozik. Ková.cs Mi
hály, Malik István és Oláh 
László 1965-ben jött; Fehér 
Mihál?/ 1966-ban. Kunszenti 
József 1968-ban, Becsei Mihály 
1970-ben, Józsa. Oszlcá„ 1973-
ban, Nagy János pedig 1974-
ben érkezett. S mert a kocsi
vizsgálói munkakör nagy szak
mai és élettapasztalatot kíván, 
egy kivétellel" valamennyien a 
30. évük fölött járnak. 

- A muuka szempontjából 
közömbös, hogy huszonöt 
éves-e valaki vagy fél eszten
dő hiányzik csupán a nyugdí
jáig: nekünk kettózött figye
lemmel és gvorsan kell dolgoz
nunk - vallja a brigádvezető. 
- Akármilyen embert nem is 
foq�dunk h0 a brig:!idba. Akt 
átjön a f,<1,:1„k11'"sn1cJ,\r. p)ó>,b 
e1111 évig bizonyítson, hogy kö-

A kongresszusi verseny hatására Ezáltal teljesítették túl az 
évi tervet, s érték el, hogy 
az ő hlbái.ukból egyeUen vas
úti kocsit sem kapott vissza 
az üzem. Kimutathatóan meg
tali:arítottak mintegy 70 OOO 
forint értékű anyagot. Kom
munista szombaton vettek 
részt, ezenkívül 791 óra társa
dalmi munkát végeztek. 

Tipizált vonatok, gyorsabb határforgalom 
Matány Gábor művezető 

szintén elégedett, s arról be
szél, hogy az aranykoszorús 
József Attila brigádtól ebben 
az évben is jó eredményeket 
várnak. 

Egy hónapon át tartott a 
munkaverseny a záhonyi át
rakókörzetben, amellyel a 
magyar vasutasok a szovjet 
kollégák munkáját segítették, 
igyekezve lerövidíteni a ko
csifordulót, gyorsítani a határ
forgalmat. 

- Nem ment könnyen a. tel
jesítés - mondja Balku Béla, 
a záhonyi állomás pártvezető
ségének titkára. - őszinté,i 
szólva csak nehézségek árán 
sikerült a kocsifordulót és 11 
mozdonyfordulót csökkenteni. 

Nagyobb szervezést, több 
munkát követelt a felajánlá-s 
teljesítése minden szolgálati 
heiyről. A február 15-től 
március 15-ig tartó verseny 
alatt ugyanis a széles kocsik 
tartózkodását a szokásos két 
nao helyett sikerült néhánv 
század nappal csökkenteni. A 
mozdonyok forduló!dejénél 2 
százalékos �ökkentést értek el. 
A legnagyobb eredményt vi
szont a vállalás ha.rmadik 
pont1á11ál, a Szovjetunióba 
menő széles és normál vonatok 
tipizálásánál érték el. 

- Több időt fordítottunk a 
rendezésre - magyarázza Ba
rá"zs András kocsimester. 
úgy kellett összeváloi;:atni a 
visszaküldött üres kocsikat, 
ho<rv náluk már ne nal:(ycm 
kellien rendezni, rögtön rááll
hattak a rakodóvágányokra. 

Az ei;:y hóna.o alatt közel 
száz széles és uitYanennvl nor
mál vonat tiuizál:isát vég�zték 
el az átrakókörzet :lllomásain, 
7.iihom·ban és Eoerjeskén. 
'\1indez több ezer kocsit je
lent. 

- Különösen a Záhonyból 
indított 42 fedett kocsis sze
relvénynek örültek nagvon a 
h11táron túl - folytatta Balku 
Béla. - Külön rendEhtülc a 
i'.Sákos: terményekkel és az öm
lesztett áruval rakott val:(onn-
1«\t, fi;:v ne-kik nem kellett ren
dewi. Majdnem minden reP.'ePl 
n:,egkn<:zönték a nanl előreiPl-
7� után. ho�v ismPt összeállí
tott vonatokat kaptak. 

Vlszonzá'l vc,lt ez a seg{t„ég 
a körzet valamennyi dolgozója, 

szolgálati ága részéről. Ugyan
is a szovjet vasutasokkal kiala
kított jó kapcsolatnak is kö
szönhetó, hogy az utóbbi évek
ben kiváló eredményeket értek 
el, s több magas kitüntetést 

a mennyiségi teljesítés mellett 
igen fontos vállalások is sze
repeltek: a gazdaságosságot 
és a hatékonyságot kívánja ja
vítani minden szakszolgá1at. 

Lányi Botond 

A brigád elismerésre leg
méltóbb eredménye mind
emellett a munka ésszerűbb Solymosi László 

kapott az átrakókörzet. -----------------------------------------
- Mi az átrakási teljesít-

ményen javítottunk - beszél a 
maguk lehetőségeiról Csubák 
Ferenc átrakodómunkás, bri
gádvezetó. - Eddig a Jugosz
láviába irányuló brikettnél a 
kokszcsúszdán egy műszakban 
24 kocsinál nem igen engedtek 
le többet, most mi 32 vagonos 
rekordot értünk el. 

Csap és Bátyu határállomá
sok vasutasai együtt dolgoznak 
a záhonyi körzettel, his.zen 
tudják, hogy csak közös ö.ssze
fogással tudnak jobb eredmé
nyeket elérni. Ezért folytatták 
a munkaversenyt tovább, ápri
lis 4., a felszabadulás 31. év
fordulója tiszteletére. A kong
resszusi hónapban megfogal
mazott célokon kívül pedig új, 

A.trakás Záhonyban 
(Elek Emil felvétele) 

KOPPAN A KALAPÁ CS 
Budapest, Keleti pályaud

var. A kereskedelmi főnökség 
talált tárgyak kezelóségének 
helyiségéből furcsa zajok szű
rődnek ki. Tőmondatok és rö
vid szavak gyors egymásután
ban hangzanak el, majd 
mindennek egy baTsánY kop
panás vet véget. Ezután né
hány pillanatra zsibongás lesz 
úrrá a helyiségen. 

- Nem érte meg . . .  Erre 
még nyugodtan rá lehetett 
volna ígérni . . .  1!:ppen csak az 
áránál van . . .  hallatszik 
több irányból a koppanás után, 
és kezdódik az egész elólról. 

Talán nem nehéz rájönni, 
hogy egy árverés néhány moz
zanatát ábrázoltuk. Ilyenkor 
- általában havonta egyszer 
-, új gazdára talál,na:k az em-
beri feledékenység vagy ha
nyagság kézzel fogható bizo
nyítékai. 

Lázár József kereskedelmi 
főnök, az árverés vezetője az 
au•kció szünetében, hóna alatt 
körtefából készült kalapáccsal 
fáradtan ül le a székébe. 

- Kik járnak ide? - kér
dezem. 

- Többnyire va"sutasok és 
az Ecseri, azaz a Nagykőrösi 
úti kofák. Az árverés időpont
ját természetesen a vasuta
sok fizetési napjához igazítjuk. 
Ezzel az a célu!1Jk, hogy első
sorban a mieinlt vásárolhas
sák meg a jobb holmikat, no
ha előírás szerint bárki részt 
vehet az árverésen. 

- Egy-egy tárgy hogyan ke
rülhet kalapács alá? 

- A behozataltól, azaz a 
nyilvántartásba vételtól szá-

mitott három hónapon át kö- tárgy árát a licitálók az üz
teles tárolni a vasút a talált leti új érték fölé emelik . . .  
tárgyakat. Más a helyzet, ha A szünetnek vége. Lázár 
az elhagyott tárgyon címet József rákoppant kalapácsával 
vagy egyéb olyan ismertetője- az asztalra. A terem elnémul, 
let taláhmlt, amelynek alapján a sorokban ülők valamennyien 
a tulajdonos kiléte felfedhető. a ltikiáltóra szegezik tekinte
Ebben az esetben értesítést tüket. Dér János raktári mun
kü.ldünk, és megvárjuk a vá- kás egy ruhával teli bőrön
laszt. Amennyiben az illetó a döt tesz az asztalra. 
megadott időn belül nem je- - Kétszázötven forint elő
lentkezrk holmijáért, akkor ez ször! - kiáltja Lázár József. 
szintén rá,kerül az árverezhe- Az arcokon látszik, hogy a 
tő tárgyak listájára. Havonta résztvevók fejben számolnak. 
egyszer megjelennek a Bizo- De nincs idő. A másodperc 
mányi Aruház becsüsei, és ki- tört része alatt kell eldönteni, 
választják azokat a tárgyakat, hogy érdemes-e n\jgérni. A 

amelyeket ők értékesítésre al- bőrönd végül is ötszáz forin-
kalmasnak minósítel'lek. A tért kelt el. 
többit azután mi árverezzük - Ez jó vásár volt - mon-
eL dogatják a hopponmaradtak. 

A talált tárgyak raktárában Azután fél kiló Africana kávé 
és egy húskonzerv került teríszinte minden képzeletet fe- tékre, egy vonaton felejtett lülmúló dolgok gyűlnek össze. csomag tartalmaként. A veLegtöbb az esernyő, ezernyi vők 90 forintig licitáltak egyszínben és fazonban. A 1cala- másra. Az üzletben olcsóbban pok, felöltők gyűjteménye is megkaphatták volna . . •  tekintélyes. S elófor<lul itt 

sok egyéb is. Találtak például A Keletiben egy-egy árve-
kalitkát madárral, műlábat, rés 15-;-20 e

Am
zer forin� bevé: 

különféle protéziseket és ki tel!el �rul. _-_ mrnt �zabo 
·őzné felsorolni hogy miket. !!!esne, a ke�loseg _raktárosa gy 

: • mondJa -, neha egyeb haszon 
. - Az . á;rveres�n el��ott is származik a tárgyak össze-tárgy_ak e�e�e r:mlyen arany- gyűjtéséból. Többször előforban all a kdtiáltasl árral? dult már, hogy a vonaton 
- Embere, vagyis vevője vagy a megőrzó automatákban 

válogatja. Attól függ, hog:s, a hagyott holmik alapján talált 
megjelenteknek, mire van rá a rendőrség egy-egy bűn
szüksé&ük. Mi az árverésre ke- cselekmény bizonyítékára, !1-
rülő tárgyalt kikiáltási árát letve a körözött bűnözóre. A 
mirtdig viszonylag alacsony- vasut.isok szempontjából azon
ra szabjuk, és általában keve- ban ezek a tárgyak:  - saját sebbért is l,elnel, el, mint becsületességüket tanúsitják. 
amennyit érnek. Persze, az is 
elófordul, hogy egyik-másik Sét'a Sándor 
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Korszerű szociális épület, 
üzemorvosi rendelővel 

. Az el.múlt évben adták át rendeltetésének a MÁV Gépja
�tó üzem új szociális épületét. A kivitelezést a MAV Magas
epítési Főnökség végezte. 

Az -�pület földszintjén helyezték el a 600-1000 adagos 
k<>ny�auzemet, a 120 személyes önkiszolgáló éttermet, a ka
zanhazat, _ valamint az üzemorvosi és a fogszakorvosi rendelo�. 
A �1k emeleten kaptak helyet az öltözőhelyiségek és a 
mosdok. A tervek szerint néhány év múlva a korszerű szociá
lis épület_ mellé - a Landler Jenő járműjavítóval közösen -
500 személyes munkásszállást is építenek. 

A fogszakorvosi rendelőben modern gyógyászati berendezések 
segítik az orvos munkáját 

A hideg-meleg vizes mosdók egyike 

Az öltözőket összesen 560 dolgozó használhatja 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

MAGYAR VASUTAS 

Napirenden : 

A társadalmi tulajdon védelme 
A szegedi Igazgatóság tíízvé

delmi és társadalmi tulajdon
védelmi helyzetét vitatták meg 
azon a tanácskozáson, amelyet 
a közelmúltban tartottak Sze
geden, a Petőfi Sándor Mííve
lődésl Házban. Az értékelésen 
részt vettek az igazgatóság 
párt és gazdasági vezetői, ö 
nagyobb szolgálati helyek ve
zetói, tűzvédelmi ügyintézói, 
valamint az illetékes megyei 
rendörfőkapitányságok, tűzvé
delmi hatóságok és határőri 
szervek kéPviselói. 

A tanácskozás beszámolójá
ból kicsengett az a nagy fele
lősség, amely a társadalmi tu
lajdon megóvása érdekében a 
vasútra hárul. Hiszen az áruk 
gyors továbbítása, biztonsága, 
sérülésmentes, hiánytalan át
adása, az árukezeléssel és to
vábbítással foglalkozó dolgo
zóktól figyelmes, lelkiismere
tes munkát követel. Az áru
védelemben elért eredmények
kel korántsem lehetünk elége
dettek. Gyakori a vasúti szál
lítmányoTe dézsmálása, a szál
lított áruk törése, a súlyhiány, 
az elfolyás, a szóródás és a 

minőségi romlás. 1975-ben, 
csupán a :szegedi igazgatóság 
területén küizetett kár összege 
meghaladta az 1,7 millió fo
rintot Ez arra figyelmeztet, 
hogy a társada,Jmi tulajdon 
védelménél továbbra sem ha
nyagolható el a megelőzés és a 
beható ellenőrzés. Az áruvéde
lem megkívánja a :szabályos 
munkát, a kocsizárak előírá:s 
szerinti kezelését. 

A károk megakadályozru:á
ban fontos szerepet kaptak a 
vasútőrök. Tavaly, a felügyele-

tükre bízott területen az ér
kező és onnan induló vonatok 
ellenőrzése során az általuk 
megmentett érték - a vágá
nyok közé szóródott áruk visz
szarakásával, a különféle 
anyagok, árulc eltulajdonításá
nak megakadályozásával 
közel hatvanezer forint volt. 
Szolgálatuk alatt nagy figyel
met fordítottak a közös vagyon 
megóvására, a vasúti rakodási 
szabályok, a tűzrendészeti elő
írások betartására. Ugyanak
kor a pályaudvari részegek, 
botrányhősök leszerelésében is 
segédkeztek. 

A beszámolóból az is kitűnt, 
hogy a személyszállító vona
tok kocsijaiban egyes felelőt
len utasok fosztogatása, ron• 
gálása következtében mintegy 
160 ezer forint kár keletkezett. 
A rongálások főként a távol• 
sági vonatoknál fordultak elő. 

Az igazgatóság tűzvédelmi 
munkájáról megtudtuk, hogy 
a szolgálati helyek helyszíni 
ellenőrzése, az idevonatkozó 
jogszabályok megfelelő tudato
sítása és a tűzvédelmi ügyin
tézők részére tartott különféle 
oktatások, szakmai tanfolya
mok meghozták a kívánt ered
ményt. Javult az igazgatóság 
tűzvédelmi helyzete, az el
múlt. három év a,latt mezőgaz
das:� termény kár nem kelet
kezett, az igazgatósági tűzkár 
évi átlagban nem érte el a 
százezeT forintot. 

A tanácskozás végén a tííz
védelml és társadalmi tulaj
donvédelmi munkában élen
járók között tizenegyezer fo· 
rint jutalmat osztottak szét. 

(Gellért) 

Ruhabemutató az Utasellátó Vál lalatnál 

A közelmúltban érdekes be
mutató színhelye volt az Utas
ellátó Vállalat tanácsterme. A 
zsüri és a meghívott vendégek 
előtt bemutatták azolcat a t·é
dő-, munka- és formaruhákat, 
valamfot védőfelszereléseket, 
amelyek napjainkban is hasz
nálatban vannak a vállalatnál. 
A bemutató célja az volt. hogy 
az eddig rendszeres!tett ruhák 
további viselését illetően dön
tés szülessen, 

Miskolci igazgatóság : 

A zsűri elnöke Tomecz Ist
ván, az OKISZ Labor igazga
tója, társelnöke dr. Juhász Jó
zsefné osztályvezető volt. 

A zsűri megállapítása sze
rint a védőruhák megfelelőek. 
A jelenleg has7.nálatos mun
ka- és formaruhák awnban 
kisebb 'változtatást 11;ényelnelc. 
A vállalat újabb nihák terve
zésére kérte az OKISZ Labort. 

K. F. 

Négy és fél millió újításokból 
A miskolci igazgatóság újítói 

nyerték a kongresszus tisztele
tére illldított verseny utolsó 
szakaszát és elsók lettek az 
igazgatóságolc egymás közötti 
vetélkedésében. 1975-ben 788 
újítást adtak be, mely 28 szá
zalékkal több mint az előző 
évi. Az elfogadott és bevezetett 
újítások száma is 17 százalék
kal nőtt. Az újítások kalkulált 
gazdasági haszna, közel négy 
és fél millió forintot tett ki. 

Az újítómozgalom sikerét 
már évek óta a szocialist.a bri
gádok biztosítják. Nagy nép
szerOségnek örvend az „Egy 
brigád egy újítás" mozgalom, 
melyet a Tiszai pálvaudvar 
.. ��ke" szocialista brigádja in
dltott el. E mozgalmon kercsz-

tül elérték, hogy az igazgató
ság területén a beadott újítá
sok 53 száxalékát szocialista 
brigádtagok nyújtották be, 
ugyanakkor a 100 főre jutó 
újítások száma 4,7-ről 7-re 
emelkedett. 

A szolgálati helyek jó hoz
záállásának, a terv- és mű
sza,kfejlesztésl osztály helyes 
irányításának tudható be, hogy 
a nők és a fiatalok bevonásá
val az újítók száma 1975-ben 
elérte az ezret. 

Az Igazgatóság erkölcsileg és 
anyagilag is megbecsüli az újí
tókat. 1975-ben a kifizetett újí
tási díjakon k!vül 267 újítót 
részesftettek közel 140 ezer fo-
rint jutalomban. 

E
, vtizedelcen át bizonygat

tuk - több-kevesebb si
kerrel -, hogy nem a 

ruha teszi az embert. Végső 
soron ez így igaz, de azért 
valljuk meg: a ruha is számít. 
Még akkor is figyeltünk a ru
hára, amikor azt hajtogattuk, 
hogy egyike a lcispolgári csö
kevényelmek. A legpedánsab
bak akkortájt múgyílrődéselcet 
vaealtak öltönyükbe, nadráguk 
száTát kutyával rágatták meg, 
a nyakkendőt pedig legjobb 
esetben nadrágtartónak hasz
n.áltále. A divatosabbnál is di
vatosabbak még a lodenkaba.t
r6! is !eszakitottak egy gombot, 
hogy kellő alapossággal tudas-
1ál,. mindenkivel: megértették 
at idők szavát, s hadat üzen
tek mindannak, ami csöke
vény. 

A ruha is teszi . . .  
ban . • .  de ha nagyon igyekszik, 
javíthat hátrányos helyzetén. 
Legalábbis láttam már ilyen 
irányú törekvést. A minap Jó
zsefvárosban találkoztam olyan 
1:asutassal, aki a szép egyenru
hához tarkakockás inget viselt 
(s úgy tünt, mintha az öltöny 
nadrágjába ő is mesterséges 
gyilTódéseket vasalt volna), 
egy debreceni fiatalember vi
szont olyan cipőben poroszkált, 
amelyre a legelső porszem ré
gebben rakódhatott, mint mí
elótt barátunk e világra rácso
dálkozott. 

Megvallom, az idő tájt -
diá1c · voltam még - a szom
szM házban lakó 17 esztendős 
Ágnes bizonyította be legéke
sebben e tételt. Ol11annl!fra hitt 
abban, hogy nem a ruha teszi, 
1h°'111 naphosszat sétált a szé-

lesre tárt ablak előtt - min
den kispolgári csökevény nél
kül. Negyedszázad múltán is 
állítom, hogy vétek lett volna 
elmulasztania ily szemmel lát
ható módon ideológiai fejlett
ségét. Azt hiszem. e látvány az 
én fejlődésemhez is nagy-nagy 
segítséget nyújtott . . , 

Azóta sok víz lefolyt a Du
nán, s a Tuha hol jelentősebb, 
hol másodlagosabb helyet ka
pott életünkben. Az ötvenes 
évek végén, amikor már meg
engedhettük mag1mknak, Tend
kiviili módon ügyeltünk arra, 
hogy elegancíánkat csodálja 
még a „velszi heTceg" is, ha is
mét eTTe téved. Újfent divatba 
jött a csokornyakkendő, a 
svájci sapkát pedig naftalinba 
tétette a kalap. 

Maid ismét változtak az idők 
- és megengedhettük ma-

,, 

gunknak azt is, hogy ismét le
zserek legyünk. Meggyászoltuk 
a minit, átvészeltük a maxit, s 
íme, itt az uniszex. Mikoris 
sem a hajviseletből, sem az 
elöl cipz4Tas farmernadrágból 
nem derül ki: az összebújó 
párból melyik a nő és melyik 
a férfi. Még azt is megenged
hetjük magunknak, hogy ke· 
mény százasokért vegyünk elő
re kifakított, elkoptatott, f ol
tos-pecsétes nadrágot, pulóvert. 
Vagyis: újfent nem a ruha te
szi, illetve éppen hogy az . . . 
ne adj isten, hogy divatjamúl
tan divatosak legyünk. 

Mindez arról jutott eszem
be, hogy elkészült a minden 
korábbinál tetszetősebb MÁV 
egyenruha. Igaz, aki felölti te
szem azt Sülysápon, nem oly 
„menő". mint aki a pesti Váci 
utcán grasszál foltos farmer-

Ne restelljük hát, hogy di
vatjamúltan elegánsak lehe
tünk, hogy az új öltöny szépen 
feszít és könnyűszerrel tisztit
ható-1>asalható. ViselJiik bát
ran, ha s=olgálatba megyúnk. 
Üsse kő. leqföljebb a bálba, 
vagy más ünnepi alkalomra 
vesszük ma;d fel a féltve őr
zött. ütött-kopott disztopron
gyot . . .  

F. T. 
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Rokkantsági nyugdíjba vonuláskor 
nem jár felmondási bér 

Kovács Károly zsurki lakos szeTkesztóségankhöz kllldött 
levelében sérelmezte, hogy rokkantsági nyugdíjba vonu
lásakor nem kapott „felmondási bért". 

1965. január elsejével a felmondási bér megszdnt. A-r: Mt. 
27. § (3) bekezdésének végrehajtására vonatkozó 1\1AV Kollektiu 
Szerződés 9. §-a értelmében a nyugdíjba vonuló dolgozót 30 
napra - ha pedig a felmondási idő ennél kevesebb, a felmon
dási idő tartamára - a munka alól fel kell menteni. 

Az Mt. 27. § (3) bekezdése szerint a munka alóli felmentés 
időtartamára átlagkereset jár. Sokan a munka alóli felmentés 
időtartamára járó átlagkeresetet értelmezik tévesen felmondá
si bérnek. 

Amennyiben a panaszos nem rokkantsági, hanem öregségi 
nyugdíjra lett volna jogosult, akkor a 35 nap felmondási időn 
belül 30 napra, a munka alól fel kellett volna menteni és a fel
mentés időtartamára átlagkeresetet (.,felmondási bért") folyó
sítani. 

Más szabály érvényesül a rokkantsági nyugdíjba tionul6 
dolgozólera. A rokkantsági nyugdíjra jogosult dolgozók felmon
dási ideje rendszerint vagy a táppénzes betegállomány idő
tartamára, vagy mint a panaszos esetében is, már a rokkantsá
gi nyugdíj megállapításának, illetve folyósításának időtarta
mára esik. Munkát tehát nem végez még akkor sem, ha esetleg 
a rokkantsági nyugdíj megállapításáig a táppénzes idő lejár 
ezért munkabért sem kap. 

' 

. Az Mt. V. 30. § (2) bekezdése értelmében nem illeti meg 
at!agkereset a dolgozót arra az időre, amely idő alatt munka
bérre egyébként sem lenne jogosult. E törvényhely kizárja a 
kettős �llátás lehetőségét. A dolgozó tehát arra az időre, amely 
alatt tappénzben vagy rokkantsági nyugdíjban részesül, mun
�abért (atlagkeresetet) . nem kaphat. Ugyancsak nem kaphat 
atlagkeresetet arra ·az időre sem, amelyre táppénzjogosultsága 
megszűnik (táppénzes idő lejár), 

Információ - tájékoztatás 
Ki 1.•ehet igénybe „C" me

netleveles szállítási kedvez
ményt? 

„C" menetleveles szállítási 
kedvezmény igénybevételére 
csak az építési engedély alap
ján, történő új lakások, családi 
házak vagy csoportos lakás
építkezések, egy lakás anyag-
szükségletének megfelelő 
anyagmennyiség kedvezmé-
nyes díjtétel elszámolásával 
van lehetőség. 

Ezenkívül - ,.C" menetleve
les - szállítási kedvezmény 
csak Igazolt átkültözések al
kalmával biztosítható. Ezeket 
az elveket tükrözik az e tárgy
ban kiadott és a MÁV Hivata
los Lapja 1973. évi 43. számá
ban közzétett 111  548/1973. sz., 
valamint az 1974. évi 18. szám
ban közzétett 103 800/1974. sz. 
és az Igazgatói Utasítások 1975. 
évi 14. számában megjelent 
14 737 /1975. sz. utasítások. Köz
úti szállítóeszközöknek térítés
mentes használatára, illetve 
engedélyezésére nincs lehető
ség. 

Miért n.em adható 1ci az l. 

kocsiosztályra szóló szabad-

jegy azo1cna1: a különbözó vas
úti szaktanfolyamra utazó vas
utasoknak, akik egyébleént az 
1. kocsiosztályra szóló jogo
sultságot kinevezésilkkel máT 
megszerezték? 

A Menetkedvezményi Utasí
tás 31. cikk 3. § e., illetve 6. § 
(1) pontja úgy rendelkezik, 
hogy azoknak a vasutasoknak, 
akik valamilyen vasúti szak
tanfolyamra vagy a tisztképző 
Intézet nappali tagozatára nem 
naponként járnak be (bentla
kásosalt), függetlenül arról, 
hogy az arcképes igazolványuk 
az I. kocsiosztályra érvényés -
a tanfolyam Ideje alatt csak 
a II. kocsios::tályra szóló 45. 

vagy 47. mintájú szabadjeg11 
igénybevételére jogosultak. 

Az utasítás idézett cikkének 
módosítása nem indokolt. Egy
részt nem volna helyes a hall
gatók eddigi egységes elbírálá
sának megbontása, másrészt -
miután azonos vonattal cso
portosan utaznak - nem vol
na célszerű a polgári utasok 
kizárása az I. osztályú kocsik
ból. 

Újabb jele a vasúti munka 
megbecsülésének ! 
Egyes budapesti 
szolgálati főnökségeken 

minden év december 28-án 
5000-10 OOO Ft-ig terjedó 

KIEMELT FORGALMI JUTALÉKBAN részesülnek 
a fo'.golmi szolgólattevő, térfelvlgyázó váltókezelő, 
kocs,mester, tolatásvezető, kocsirendező. sarus 
vágányfékkezelő, vonatfelvevő, kocsivizsgáló féklakatos 
beosztósú dolgozók 1 

A MAV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 

(elves� n!5ket és. f�rfiakat. orvosi alkalmasságuk, 
iskola, vegzettseguk és szakmai érdeklodésük szerint 
a felsorolt beosztásokba. továbbá 
kocsifelíró. átmenesztő, vasútépítő, karbantartó 
vonot;,eze\ő, _iegvyizs!;!álő, és jármújavító szakmunkás, 
sze�elv- es arup_enztar�s, takarító-segédmunkós 
raktarnok, rokodomunkos, és sok más munkakörbe. 
mozdonvvezető-qvakornak, 

Elsősorbon vasutas dolgozóink hozzátartozóit, ismerőseit 
és barótait várjuk felvételre. 
KOTELEZO MUNKAIDO: NVUGDIJKORKEDVEZMiNV: 
minden beosztásban egyes munkokörökben 
havi 191 óra. férfiaknál 55 év, noknél �O év. 

KERESET: tonulási idő olott havi 1500-2000 Ft, 
munkokör szerinti vizsga után havi 2000-4000 Ft. 

Bel- és külföldi utazáshoz szabadjegy 
Csolódtogoknok ingyenes. kedvezmén�es utazós. 

Díjmentes szállításf utolvóny 
és még sok mós vasúti kedvezmény 

Jelentkezés bövebb felvilágosítás: 
budaoest• �s vidéki ::illom-:isok<>a 
vontatási és oálvofenntar1'isi 
főnöksé9eken valamint a 
Munkaeré Felvételi Irodán. 
(Bo. Keleti ou. Ci,..,kotoi kaoul 
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Hogyan dolgoznak„ mi ként élnek? 
Nők a Bolgár Népköztársaság közlekedésében 

Bulgáriában akárcsak 
más szocialista országban -
a nők egyenlő jogú állam
polgárok a férfiakkal. A tár
sadalom építésében betöltött 
szerepük folytán külön is 
igen nagy megbecsülés övezi 
őket. A közlekedésben vi
szonylag kevés nő dolgozik, 
de a munkafolyamatok gépe
sítésének és automatizálásá
nak előrehaladásával számuk 
állandóan emelkedik. Azt is 
mondhatjuk, hogy a nők most 
máT több olyan munkakört 
töltenek be, amelyek ko-ráb
ban kizárólag férfifoglalkozás
na.k számítottak. Vannak te
hát közöttük repülők, hajós
kapitányok, autóbuszvezetők, 
állomásfónökök, mérnökök, 
múszerészek, vállalatvezetők 
stb. 

Nők a vezetésben 

Foglalkoztatásulc aránya 
mindenekelőtt a közlekedési 
ágazat üzemi sajátosságai tót 
függ. Ezért van az, hogy míg 
a közlekedési alkalmazottak 
teljes létszámának csak 18 
százaléka nő, addig a szállít
mányozási alágazatban a nőlc 
aránya 54,8 százalék. A légi
közlekedésnél 23,6, a vasútnál 
16,8, a vízi közlekedésnél 15,1 
százalék. Abban azonban se
hol nincs különbség köztük, 
hogy mindenütt büszkén, ön
tudatosan vesznek részt az or
szág szocialista építésében, je
lenleg immár a VII. ötéves 
terv végrehajtásában. A kivá
lóan dolgozó nők között sok 
olyan asszony és lány talál
ható, mint Maria Pipev mér
nöknő, aki Gorna-Orhajovicán 
a vasútigazgatóság helyettes 
vezetője, vagy Elena Dimitro
tia, a fejlesztési és automati
zálási osztály vezetője, E�·do
kia Stefanova, a körzeti köz
űtl igazgatóság vezetője, An
gelika Baltova hajóskapitány
helyettes stb. Nevüket, mun
kásságukat ismerik az egész 
Bolgár Népköztársaságban, 
akárcsak azokét az asszonyo
ké!, akik helytállásukért a 
legmagasabb kitüntetéseket 
érdemelték ki. 

A nők - függetlenül attól, 
hogy milyen munkakört tölte-

Ezek után könnyebb megér
teni, mit jelent az, hogy a 
közlekedési vállalatoknál dol
gozó nők akár munká
sok, akár tisztviselők jó 
feltételek mellett végzik min
dennapi munkájukat. Bizto
sítva van számukra fürdő, 
mosdó, öltöző, a végállomáso
kon kényelmes, jól berende
zett pihenőszoba, a lányok 
számára mindenütt korszerű 
munkásszállás. A bolgár szak
szervezeti központ és az 
Egészségügyi Minisztérium 
együttesen hoztak rendelke
zést arról, hogy valamennyi 
vállalat, amelyiknél 50 nőnél 
több dolgozik, szobákat rens 
dezzen be a nők egyedi tisz
tálkodásának biztosítására. 

A közétkeztetés olyan rend
szerű, hogy segítséget nyújt
hasson a nők háztartási gond
jainak enyhítéséhez. Jelenleg 
ezt a lehetőséget a dolgo
zók 65 százaléka veszi igény
be. Azért nem többen, mert 
a közlekedésiek nagy része 
állandóan utazik. Tény azon
ban, hogy a nők felár nélkül 
vihetnek haza az üzemből 
ebédet, illetve ételeket. A 

terhes nók általában díjtala
nul vehetik igénybe az étel
szolgáltatást, mindenekelőtt az 
uzsonnát. 

Még többet tenni . . .  

be. A társadalom ugyanis még 
többet kíván tenni a nők 
háztartási munkájával kap
csolatos gondok enyhítéséért, 
az anyai hivatás betöltéséhez 
szükséges fel tételek megte
remtéséért. a Munkakódex 
előírásainak érvényesítéséért. 
A terhes, illetve kisgyermekes 
anyákat számos rendelet. elő
írás. határozat védi, illetve 
különféle kedvezményeket biz
tosít részükre. Ezek az elő
írások, jogok, kedvezmények 
nagyjából megegyeznek a 
Magyar Népköztársaságban is 
ismertekkel. 

Azt talán még nem érdek
telen megemlíteni, hogy Bul
gáriában különböző intézetek 
nemrég dolgozták ki azoknak 
a munkaköröknek és munka
helyeknek a jegyzékét, amely a 
nők számára fenntartott be
osztásokat sorolja fel. Ebben 
a jegyzékben 90 olyan mun
kakör szerepel, amely a köz
lekedésre vonatkozik. Többek 
között ide tartozik a jegyel
lenőr, utaskísérő, telex- és 
telefonkezelő, vasúti átjáróőr, 
jelzőőr, menetirányító, a ke
reskedelmi szolgálat vezetője, 
kocsifelíró. tarifőr, toronydaru
kezelő (3 tonnás daruig), 
anyagirányító, szállítmányozó, 
közvetítő, adatgyűjtő. 

Ez azonban még nem min
den. A közlekedési orvosi in
tézet munkatársai ezen túlme-

A ruhajuttatásról, az orvosi nően is figyelemmel kísé-
ellátásról - szocialista or- rik azokat a munkaköröket, 
szágról lévén szó - nem amelyekben nők dolgoznak. 
szükséges bővebben írni. A !gy született az a határozat, 
közlekedési vállalatoknak hét hogy a telexkezelől� és rádió
kórházuk és rehablilitációs telefonosok munkaidejét 6 
központjuk van a Bolgár Nép- órára csökkentik. Vagy pél
köztáraságban. Ezenkívül a dául a légi utaskísérőnők 15 
nagyobb közlekedési csomó- evi szolgálat után nyugdíjba 
pontokon nőgyógyászati ren- mehetnek, ha betöltötték a 45. 
delőket nyitottak. Nagy hord- életévüket. Az idén a személy
erejű intézkedésnek számít, pénztárosnők munkakörülmé
hogy a közlekedési orvosi nyeit �·eszik beható vizsgálat 
szolgálatok kétévenként rend- alá, s ezzel párhuzamosan a 
szeres megelőző vizsgálatokat nagyállomásokon utastájékoz
végeznek, hogy kellő időben tatást végző nők leterheltségét 
felismerjék és a szükséges in- is alaposabban tanulmányoz
tézkedésekkel elfojtsák, meg- zák. Más.u.tt az elektronikus 
szüntessék a betegségeket, il- számítógépen dolgozó nők 
letve tovább csökkentsék a ·igénybevételét mérlegelik tu-
foglalkozási ártalmakat. dományos szempontok szerint. 

A korábbi párt- és kor- Vera Kapanova, 
mányintézkedések végrehaj- a közlekedési szakszervezet 
tása után most egy űj prog- női munkaügyi bizottsága 
ram kidolgozása került előtér- vezetője 

JÓ PÉLDA 

Ingázók klubja 

Balassagyarmaton, a vasuta
sok Madách Imre Művelódés1 
Házában ünnepélyesen átad
ták az ingázó fiatalok klubját. 
Az ünnepség résztvevőit Ocso• 
vai István, a csomópont KISZ
titkára köszöntötte, majd be
számolt a két helyiségből álló, 
szépen berendezett klub meg
nyitásának előzményeiről. 

A budapesti vasútigazgató
ság 15 OOO forintot ajánlott fel, 
ebből 4000 forintért sportesz
közöket vásároltak. A városi 
KISZ-bizottságtól lemezját
szót, magnót és tévét kapott a 

klub, ezenkívül a festéssel já
ró költségeket is a KISZ-bi
zottság fedezte. A va�mtas fia
talok polcokat, virágtartókat 
készítettek, és egyéb társa
dalmi munkákat végeztek. 
Most még egy erősítőberende
zés megszerzése van hátra. 

A klubhelyiség minden-
nap 2 órától áll a bejáró, illet
ve a szabad idejüket kelleme
sen és 1iasznosan eltölteni aka
ró fiatal vasuta.sok rendelke
zésére. 

Szücs Ferenc 

Kommunista műszak 

180 részvevővel 

Kommunista műszakot tar
tottak március utolsó vasár
napján a székesfehérvári von
tatási főnökség dolgozói. A 
180 résztvevő elvégezte 2 
négytengelyes személykocsi és 
2 teherkocsi részlegvizsgáját, 
56 teherkocsi, valamint 2 Die
sel-mozdony futójavítását, il
letve Dl-es vizsgálatát, továb
bá egy olyan szerelvény 4-6 
hetes vizsgálatát, amely 7 
négytengelyes személykocsiból 
áll. Ezerukívül általános taka
rítást is rendeztek a vontatá
si telep körzetében. 

Az elvégzett munkák felso
rolása ezzel még mindig nem 
teljes, hiszen a kommunista 
műszakban részt vett dolgo
zók nagy mennyiségű ócska
vasat is gyűjtöttek az állomás 
és a rendező pályaudvaT terü
letén. Az állömási teherrakodó 
világítási oszlopain végzett 
karbantartási munka szintén 
emlíi,ésre méltó eredménye 
volt a vasárnapi kommunista 
múszalrnak. 

nek be - aktív szerepet vál- r----------------------------------------
-

lalnak saját munkahelyük, 
közlekedési ágazatuk szak
szervezeti tevékenységében. Ez 
is fontos feltétele annalc, 
hogy a szakszervezet hatéko
nyabban dolgoz7.0n értük. 

Szófia új főpályaudvara 
Több mint száz éve 1869. áp- náltak fel. Az állomás előtti 

rilis 17-én írták alá Párizsban tér és az autóparkolók össz
a Belgrád-Szófia-ZaTygra területe 16 ezer négyzetméter-, 
vasútvonal koncesszióját és itt 600 ezer köbméter földet 
ezzel megindult Szófia íejló- mozgattak mr,,, 62 ezer köb
dése. Az első vonat indulását méter betont és 8000 tonna 
1887. november 6-án ünnepel- acélt használtak fel. 

'Az operatív üzemvezetéshez 
nagy könnyebbséget jelent az 
ipari televízió felszerelése, 
amely lehetővé teszi, hogy se
gítségével a rendelkezó for
galmi szolgálattevő belássa a 
pályaudvar egész területét. 

A művelt ifjúságért 

Olvasórnozgalom 
Tizennégy Irodalmi mű el

olvasására- nyolc KISZ-a!ap
szervezetből 66 fiatal jelentke
zett a miskolci ;ármújavítóban, 
azzal a szándékkal, hogy utá
na majd irodalmi vetélkedőt 
rendeznek. A vetélkedő döntö
jére végül is március utolsó 
napján ke1iilt sor, hét csapat 
részvételével. A négyes zsüri 
elnöke Pál István volt, s a já
tékot Horváth Vilmos, a KISZ 
kultűrbizottság tagja vezette. 

A min.tegy három órán át 
tartó nemes küzdelemben ki
tűnt, hogy a karbantartó, a 
megmunkáló, a kocsiosztály, a 
pénzügy, az anyagosztály és a 
technológia KISZ-fiataljai ki• 
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irodalmi vetélkedővel 
válóan ismerik Hemingwayt, 

Solohovot, Fejes Endrét, Sánta 

Ferencet, Joseph HelleTt, Eric 
Kníghtot és műveiket, köztük 
Az öreg halász és a tengert, az 
Emberi sorsot, a Rozsdateme
tőt, a Húsz órát, A 22-es csap
dáját, a Légy hú magadhoz és 
más művek szereplőit, csele.'-t
ményeik indítékait stb. A gc
dag tudás jó rendezéssel pá
rosult. 

A döntő első helyezettje a 
karbantartó osztály IV. KISZ
alapszervezetének csapata lett 
51 ponttal, de a vetélkedő töb
bi helyezettje is nagyszerúen 
helytállt, s valamennyien rá
szolgáltak a jutalmuk.ra. 

Ku rucda lokat éneke ltek 
Pályamunkások vetélkedőie Sátoraliauihelyen 

A II. Rákóczi Ferenc nevét viselő szocialista brigádok kez
deményezésére kulturális vetélkedőt rendeztek a sátoraljaúj
helyi pályafenntartási főnökségnél. Témája a Rákóczi szabad
ságharc volt. 

Ez alkalommal is kitünt, hogy az országban talán sehol 
sem őrzik olyan szeretettel a Nagyságos Fejedelem emlékét, 
mint éppen itt, a szülőföldjén, Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Szerencs környékén. 

A kuruckori emlékek, az apák, nagyapák szájából hallott 
legendák, történetek ismertetésében legfőként a sárospataki pá
lyamesteri szakasz II. Rákóczi Ferenc brigádja jeleskedett, ám 
a többi brigád is igen magas tárgyi tudást tanúsított. A lelke
sedés és büszkeség hangján, jóízű egyszerűséggel beszéltek a 
pályamunkások a 300 évvel ezelőtti időkről, és az eredeti ku
rucdalokat - amelyeket máshol kevésbé ismernek - úgy éne
kelték a vasutasok kulturtermében, mint annak idején a Fe• 
jedelem hü talpasai a tábortüzek mellett . . .  

Dunakeszi KISZ-esek sikere 

A fődíjat nyeri próbapad 
Tizenkét KISZ-alapszerve

zetben példamutatóan dolgoz
nak a duna1,eszi járműjavító 
fiataljai. Jellemző többek kö
zött, hogy az elműlt eszten
dőben lezajlott vasgyűjtó-ak
cióban mintegy ötszázan vet
tek részt. Százhúsz tonnás 
eredményükkel elsők lettek a 
járási versenyen, pedig ezen
kívül még mintegy 100 tonna 
\'asat szállítóeszköz híján nem 
is tudtak átadni. 

A szakmai versenyekben !s 
élenjárnak a járműjavító 
KISZ-esei. fgy került országos 
kiállításra az a kocsivilágítási 
próbapad, amelynek három 
ifjű szakember - Gergye La
jos, Pálinger Antal és Tóth 
Ildikó - a tervezője, illetve 
kivitelezője. Munkájukkal a 
kiállítás fődíját nyerték el, s 
ezen túlmenően olyan sikert 
arattak, hogy egy ilyen pró
bapadot a Szovjetunióban is 
bemutatnak. 

A Pest megyei KISZ-bizott
ságtól ugyancsak kaptak meg-

tisztelő feladatot a dunake
sziek. Miután megszületett · a 
döntés, hogy a V erőcemaros
Királyrét közötti erdei kis
vasutat az úttörőknek adják, 
kilenc személykocsi felúj!tMát 
a járműjavító fiatal;aira bíz
ták. Az id<':n erre mintew 
másfél millió forint értékű 
munkát fordítanak. Jövőre 
újabb kilenc úttöróvasúti ko
csi felújítása vár rájuk. 

Vasút Hanoi 

es Saigon között 

Vietnam legnagyobb építke
zése lesz a Hanoi és Saigon 
között épülő vasútvonal. Vinh 
és Saigon között megkezdté!t 
az 1680 km hosszű szakasz 
építését. A vasútépítóknek 4 
millió köbméter földet kell 
megmozgatni, 496 hidat, 5'.l0 
zsilipet, 20 alagutat és 150 új 
pályaudvart kell megépítenL 

A bolgár szakszervezeti ta
nács határozatainak megfele
lően a közlekedési dolgozók 
szakszervezete külön bizott
ságokat hozott létre a dolgo
zó nók problémáinak vizsgá
latára. Ezek a bizottságok a 
közlekedés! vállalatok szak
szervezeti szerveinek segítői. 
segédszerve!. A közlekedési 
dolgozók sza1cszeTvezetének 
minden körzeti b!zottsá'la mel
lett működik egy-eg1I ilJJt?n, a 
nók problémáival foglalkozó 
bizottság. A nők nemzetközi 
é,•ében pedi� különösen sok 
irányú tevékenységet vállal

ték. A pályaudvar építése az Három és fél éves építési idő
t---------------------------------------

akkori viszonyokhoz képest je- után 1974. szeptember 9-én 
lentős építkezésnek számított. adták át a forgalomnak az új 

tak. 

Betartják a ti:irvenyes 

rendelkezéseket 

Ellenőrzik például, hogy a 
szolgálati helyeken betartják-e 
a nők munkavédelmét biztosí
tó előírásokat. Figyelemmel 
kísérik, hogy a nők beosztása 
megfelel-e képzettségüknek és 
fiziológiai sajátosságaiknak. 
Együttműködnek a gazdasági 
vezetéssel annak érdekében, 
hogy a nők megfelelő átkép-. 
zésben, illetve továbbképzés
ben részesüljenek, és a lehe
tőség szerint magasabb beosz
tásba kerüljenek. Hozzásegí
tik a nQket újítói és feltalálói 
tevékenységük kibontakozta
tásához, önként vállalt köte
lezettségeik sikeres teljesíté
séhez. Őrködnek az anyagi és 
erkölcsi ösztönzés helyes al
kalmazása felett. Betartatjá7c az 
anyák védelméről szóló tör
vényes rendelkezéseket. Köz
reműködnek abban, hogy a 
rászorulók gyermekei helyet 
kapjanak a gyermekintézmé
nyekben, bölcsődékben, óvo
dákban stb. 

Előrelátó tervezői azonban már felvételi épületet. 
akkor is számoltak a fejlődés- Az állomás előtti téren a 
se! és az épületet valamennyi villamosból kiszállva, az utas 
dokumentumban mint „jelen- elé tárul a több mint 200 mé
legi" épületet emlegetik. Ez az ter hosszú állomásépület, be
állapot mindenesetre 80 évig ton, alumínium és üveg komtartott. Bulgária hatalmas fejlő- pozíciója. A tér alatt épül, a 
dése, különösen a népköztár- felvételi épülettel párhuzamosaság megalakulása óta ; az űj san, Bulgária legnagyobb ga
pályaudvar építését halasztha- rázsa. Itt már a jövő évben, 
tatlanná tette. három emeleten 1500 személy-

A bolgár „Transprojekt" autót helyezhetnek el. 
tervezési iroda kapta a felada- A tér alatti, boltokkal sze
tot, hogy olyan állomási épüle- _gélyezett utcába mozgólépcső 
tet tervezzen, amely a jövő év- vezet. A vonat érkezéséig egy 
tizedek követelményeinek is kerek, virágos várócsarnok 
megfelel. Az állomás rekonst- nyűjt kényelmes helyet az 
rukciójával egyidőben kömye- utasolrnak. A peronokhoz ve
zetét is átépítik. Egy új lakó- zető alagűtat művészkezek di
negyedet létesítenek, s a fel- szítették, terméskőből össze
vételi épülethez csatlakozóan állított színes mozaikkal. A 
építik meg a Bolgár Allam- szabadban levő fedett pero
vasutale Vezérigazgatóságának nokhoz mozgólépcsők vezetnek. 
székhelyéiil szolgáló torony- Az érkezési oldalon infonnáházat. Ugyancsak a közelben 
helyezik el a posta központi ciós iroda, pénzváltóhely várja 

az érkezőket. Az előcsarnokban elosztóállomását. fenn az emeleten pedig egy 
1971 februárjában a régi minden kényelemmel berende

épület előtti téren ünnepélye- zett nagy éttere111 található. 
sen megtörtént az első kapa- Van egy mozihelyiség is, ahol 
vágás. A szófiai vasúti csomó- folytatólagosan, díjtalanul mu
pont forgalmát az építkezések tatnak be rövidfilmeket. Mo
idejére a három másik szófiai deTn berendezése7c, hangszórók 
pályaudvarra irányították át. adnalc tájékoztatást, és elektro-

A pályaudvar beépített terü- nikus órák mutat;ák minden
Iete 13 340 négyzetméter. Az fe!é a pontos időt. 360 pogi1-
épitők 305 ezer köbméter föl- gyászmegőrzó és 15 jegyauto
det mozgattak meg, s 27 ezer mata már dolgozik, s hamaro
köbméter betont. 20 ezer négy- s;.m megkf'Zdi üzemét az �!só 
zetméter márván11t és 7000 10 menetjegynyomó automata 
négyzetméter gipsztáblát hasz- is. 

KERESZTREJTVÉNY 
VIZ&zlntes: L A közelmllltban 

megjelent jclentös kormányhatá
rozat. (Folytatti.sa a 20. függöle
gesben.) 12. Egyesületben va-n. 13. 
Latin üdvözlés. 14. Energia. 15. 
Szeszes ital. 16, Idegen krém. 18. 
Regényét Gárdonyi Géza írta 
meg. 19. Meleg kezdete. 20. Meny
asszony. 22. Rangjelző. 23. Ez a 
hegy rádiótomyáról híres. 25. van 
nek.i. 26. Angol lóverseny. 28. Ví
zenyö. 30. Divatban levő. 81. . ,. • 
lti�yó, pápaszemes kígyó. 33. Bo
L!ár is, :,..ene 1s. 34. Allatl tennék. 
35. Hangtalan póz. 36. Tréfás öt
let, bemondás. 30. Elpusztítja. 39. 
Szoviet pénz. 40. Svéd város. 41. 
Alkoholgyökök. 4I. Talál, 45. Fo• 
lyadék. 4G. CSOkoládészert1 édes
ség_ 47. Szovjet sakkozó. 49. El
tulaidonitás. 51. Lisztet tartanak 
benii.e. 52. Afriltat állam. 54. Va
Jon lcöt? 55. Piros, németül. 56. 
. . .  Ja,mE>S Dwight (1813-1893), 
amerikai geolóius. 5'7. Szintén. 
59. Fedd. 60. Igekötő. 6\. A Tl.sza 
mellékfolyója. 62. . . •  labda. ma• 
gas emberek spe>rtja. 64. Szemé
lves névmás. 66. Vizi növény. 68. 
Fogoly. 70. • . •  éna, an,io!nafajta. 
'71. nyen szarvas 1s van. 

Fliggllleges: 1. AZ a,;ztáclum 
vegyJele. 2. Kisázs.1a1 hegység. 3. 
A f.a. része. 4. Török pénznem. 
5. nven növény a lucerna. 6. Ta--
1:?adúszó. 1. A vas vegyjele. 8. 
Cserietéle, 9 A munkásmozga
lomból ismert fé>lzek. 10. Német 
személyes névmás. 11. Altatószer. 
1'7, Nem a háta mö�é. 21. A. R. P. 
24. Vonat.kozó névmás. 25. Ki
megy ellentéte. 27. Abrák. 29. 
Kimondott bet(l. 30. Ré�l mon�ol 
uralkodók. 32. r<"�rd ejt a testen. 
34. Hajó a téli kikötllben. 37 . • . •  
kó. maláji l(yfk. 38. M. A. L. 39. 
Románia eev �z.e. 42. Ez 15 fflr
dés. 43. Dohány. 45. Hal1uc1náci6. 
47. Tanulm-inv. ◄ft r�,ronó állat. 
50. Fél oörkiilt. 52. A Duna mel
lékfolyója. 53. Latin vágy, ösz-

tön. rro. A puska hangja. 58. Be
cézett női név. 63. Végtelen ho
mok. 65. Fohász. 67. Dísz szélei. 
69. Bója fele. 71. OroS'Z helyeslés. 

Bckűldendó; vízszintes 1. és 
folvtatása.ként a filggőleges 20. 
Beküldési ba!.áridli: 1976. május 
w. 

Az elóz6 keresztrejtvény hely"" 
megfejtése : A munkaidő Jobb 1..-1-
használé.sa. Az eszközkihasználás 
f�ko.zása. 

En-egy könyvet nyertek az 
1976. évi 6. számunkban megjet�nt 
kereszt.rejtvény helyes megfejté„ 
séért: Huszár Gábor, 9317 Szany. 
Dózsa György u. 76. ; Nagy E!e;,
né, 9700 Szombathely, Engels u. 
1. L 7. ; Gulyás István, 3356 Ko!n
polt, Kilián út 6. ; Locskai Noémi, 
us;; Budapest, Rákos u. 104. x. 
61.: Harangozó Pálné, 9023 Györ, 
Felszabadulás u. 71/b. 
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MUNKAHELYI 
SZPARTAKIÁD 

A Szakszervezetek Békés 
megyei Tanl'icsai, a megyei ta
nács testnevelési és sporthiva
tala, a KISZ megyei bizottsá
ga és a KISZÖV megrendezi 
Békés megyében a munkahe
!Yi spartakiád őszi-téli ver
senysorozatát. 

Novembertől februárig foly
nak 4 különböző munkahelye
ken az alapfok,ii, háziversenyek 
az asztalitenisz és a sakk 
sportágakban. A legjobbak az
után március hónapban részt 
vesznek a szakmák megyel 
döntőin. A szakmai döntők 
győztesei képviselik szakmáju
kat a tömegsport-versenysoro: 
zat végén a szakmák közötti 
megyei döntőn. 

l\MG YA R  VA S U TA S  

Fiatal labdarúgók seregszemléje 
Az MTK-VM nyerte a Tisza Express tornát a BVSC előtt 

Hasonlóan az elmúlt évhez, 
idén is nagy sikert aratott a 
BVSC és a Tisza Cipőgyár kö
zös rende-.:vénye, a ll. Tisza 
Express nemzetközi ifjúsági 
labdarúgótorna. A Tatai úti 
és a Szőnyi úti sporttelepen 
több száz érdeklődő kísérte fi
gyelemmel az ötnapos sereg
szemlét, amelyen három kitű
nő budapesti (MTK-VM:, FTC 
és BVSC) és három neves 
külföldi (1860 München. Szpar
tak Szubotica és San GiorgiJna) 
csapat vett részt. Már a cso
portmérkőzések bővelkedtek 
izgalmakban, 5 mind�t bete
tőzte a döntő, amelyben az 
MTK-VM 6 :5-re győzött a há
ziga7,d,a vasutasok el1en. De ez 
a gólzáporoo eredmény nem a 
rendes játékidőben született -
akkor O :O volt, - hanem a 
1 1-es rúgáso!� révén, amelyben 

A Tisza Express labdarúgótorna. második helyezettje a BVSC 
ifjúsági csapata lett 

a kék-fehérek bizonyultak idósz.akban1 kik jöhetnek aset
jobbnak. . 

leg már az NB II-es keretnél 
- Mintha feln6tt csapatok számításba. 

(Tenta György felvétele) 

- �pitési kölcsön. Az el
múlt évben a miskolci jármű
javító üzem 360 ezer forintot 
fizetett ki dolgozóinak kisla
kásépitési kölcsönként. Hatan 
kaptak átlagosan hatvanezer 
forint kamatmentes kölcsönt. 

- Újítók elismerése. Nyu
gat-Magyarország negyven 
vasutas újítóját tüntett.ék ki a 
közelmúltban Szombathelyen. 
A Kiváló újító plakett arany, 
ezüst és bronz fokozatát, vala
mint a vele járó pénzjutalmat 
dr. Horváth Lajos igazgató 
adta át. 

19'76. APRILIS 15. 

- Brigádvetélkedö. A kecs
keméti klubkönyvtár március 
30-án felszabadulási vetélke
dőt rendezett a szocialista bri
gádok részére. Az izgalmas 
szellemi versenyen a forgalom, 
a pályafenntartás, a vontatás 
és a BFF tfz brigádja vetl 
részt. Az első három helyezetl 
értékes könyvjutalmat kapott 

- Tanulók• juta.Ima. A sze
gedi igazgatóság központjának 
Zalka Máté szocialista brigád
ja minden év április 4-én 
megjutalmazza a szegedi Beb
rits Lajos Vasúti Szakközép
iskola két végzős tanulóját 
Az idén március 31-én a bri
gád az iskolában tartott ün
nepségen Pabar Mária és Len
ner Gyöngyi negyedikes tanu
lóknalt adta át a 800-800 fo
rintos pénzjutalmat. 

Ezuftal Békéscsabán 14 szak
ma 150 Versenyzőjének részvé
telével bonyolították le az 1976. 
évi munkahelyi spartakiád 
szakmák közötti megyei dön
tőjét. Az ágazati szakszerYeze
tek mellett az ipari szövetke
zetek és a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek megyei dön
tőinek legjobbjai is egy-egy 
szakmát kép,iseltek. A vas
utas dolgozók a korábbi évek
ben az összesített pontver
senyben nem tudtak a legjobb 
tíz szakma közé kerülni. Ez
úttal a 6. helyen végeztek, ami 
fejlödést jelent. 

játszottak volna, olyan kiizdel- - Ismét meggyőződtem ró
mes volt a döntő, s általában la, hogy jó az utánpótlásunk, s 
az egész tornára a jó iram, a négy nevet érdemes megje
harcos játél, nyomta rá bé- gyezni. A védelemben Ag és 
lyegét mondta Mezey Szántó a középpályán Kere
György, a BVSC NB II-es csa- peczki, a csatársorban pedig a 
patának edzője, aki mindvé- jobbszélső, a csapatkapitány 
gig nagy figyelemmel kísét,te Puruczki mutatott átlagon fe

sen látnák visszavágóra a 
BVSC ifjúsági csapatM. Vág
völ(Jlll Mátyás, a BVSC ügyve
rető elnöke örömmel nyugtáz
ta a dicsérő szavakat, s ígére
tet tett. hogy a vendégek ké
résére jövőre, húsvétkor bo
nyolítják le a III. Tisza Exp
ress mérkőzéssorozatot, mert 
így a külföldiek - az iskolai 

szünetben - valamennyi ta
nuló-játékosukat el tudják 
hOllili. 

- Komplexbrigádok. A pé
csi vasútigazgatóság területén, 
a MAY-Volán komplexbri
gádok versenyében a kapos
váriak már harmadszor sze
rezték meg az első helyet, s 
nyerték el a vándorzászlót. A 
kaposvári MAY-Volán komp-
texbrigád tavaly 15 739 va- -------------

N E M Z E D É K E K  

TA L Á L KOZÓJA 

Az asztali tenisz sportágban a 
következő helyezést érték el a 
vasutas sportolók : Vegyes pá
ros : 3. Pécsi István-Bujdosó 
Júlia. Férfi páros : 5. Szalai 
Béla-Pécsi István. Női egyes : 
5. Bujdosó Júlia. Női páros : 
5. Bujdosó Júlia-Szukonyik 
Katalin. 

Dömény Ferenc 

a fiatalok találkozóját. - Fi- lüllt. 
zikailag jól felkészültek voltak A torna alk-almából Koszo
a csapatok, bár ,a:z igazsághoz. rus Ferenc, a Vasutasok Szak
tartozik, hogy a színvonal ta- szervezetének főtitkára foga
valy magasabbnak mutatko- dást adott a vendégek tiszte
zott. Meglepett, hogy .az ola- letére, s itt hossza:ntartó eszme
szok a 3. helyért vívott mérkő- csere alakult ki. A külföldiek 
zésen 1 :0-Ta legyőzték az nemcsak megköszönték a ren
FTC-t, s a müncheniek igen dezést, hanem elismerúleg szól-

Amikor április 4-én, a fel
szabadulás ünnepén az utolsó 
találkozó is lezajlott, a magyar 
és külföldi csapatok között, 
valamennyi résztvevő azzal 
búcsúzott : a viszontlátásra 
1977-ben! 

technikás csapat benyomását tak a lebonyolításról, s szíve- l{ozák Mihály 
keltették. Talám csak a jugosz- ,--------------------------lávok maradtak le egy kicsit a 
többiek mögött. Az MTK-VM 
megérdemelte az első helyet, 
ezúttal valóban a torna leg
jobbjának bizonyult, még ha 
szerencsés körülménye.le kö
zött, a 11-esekkel harcolta ki a 
győzelmet, akkor is. 

Mezey edző nemcsak „né
zője" volt a tornának, hanem 
,.saját" csapatának az utánpót
lása szempontjából is figye
lemmel kísérte a vasutasok já
tékosait, azt hogy a következő 

Kecskeméten népszerű a teke 
Kecskemét állomás fóépüle

tétől alig néhány méterre 
van a kultúrotthon. A föld
sziillti szobák:ban estén,ként 
nagy a zsúfoltság. Biliárdoz
nak, kártyáz.naic, beszélgetnek 
az állomás dolgozói. Az alag
sorból azonban furcsa zajok 
hallatszanalk. Nehéz golyók 
gurulása, bábuk döngése. Itt 
található ugyani11 a Kecskemé
ti MA V tekecsarnoka. 

állomástól, mindenekelőtt Lö
rincz Antal állomásfőnöktől. 
Végül, már jóval az edzés vé
ge felé é6 a lámpaoltás után 

így búcsúznak: 

Látogatóban a BVSC-nél 

- Bár hétfőn látogatott vol
na ide! Akkor ugyanis a 
tömegsportté a tekecsarnok. 
Ilyenkor miru:len vasutas jöhet 
és tekézhet. Néha olyan izgal
mas, érdekes küzdelmeket v!v
nak, főként a rendszeres házi
bajnokság keretében, hogy 
öröm nézni. 

Egyszóval : Kecskeznéten na
gyon szeretik a tekét! 

Dobó István 

gont, illetve 378 ezer tonna 
árut kezelt. 

- Névadó. Szegeden a vas
utas családi és társadalmi 
ünnepségeket szervező bizott
ság a közelmúltban két név
adót rendezett. Március 19-én 
az igazgatóság központjában 
Szeles Rita és Szabó Péter 
névadóját, március 27-én pe
dig a vasutas művelődési 
házban a gépjavító üzem dol
gozói gyermekeinek (Varga 
Katalin, Balogh Róbert, Kéri 
Tibor, Kerepes Kornélia és 
Kormányos Ildikó) rendeztek 
névadót. 

- Utánpótlás. A miskolci 
vontatási főnökség KISZ-fia
taljai a közelmúltban több 
általános iskola 8. osztályát 
kerest.ék fel. A végzős tanu
lókkal a vasutas életről és a 
szolgálati ágak szerepéről be
szélgettek. Agitációs munká
juk eredményeként több álta
lános iskolás kérte felvételét a 
vasútgépészeti és a vasútfor
galmi szakközépiskolába, vala
mint a szakmunkásképző inté
zet jármúlakatos szakára. 

- Új türdó. A debreceni 
igazgatóság épületében április 
8-án korszerű fürdőt adtak 
át. Az UJ szociális létesít
ményt a Déli pft. főnöh,;ég II. 
pályamesteri szakaszának dol
gozói használják. 

Koszorus Ferenc, a vasutasszakszervezet főtitkára a kö
zelmúltban ellátogatott a BVSC Szónyi úti sportkombinátjába. 
A főtitkárt Molnár György elnök és Vágvölgyi Mátyás ügyve
\'ezető elnök tájékoztatta az egyesület intézőbizottságának 
munkájáról és az olimpiai keretben helyet kapott sportolók 
íelkészüléséről. A főtitkár a tájékoztató után a klub vezetői
nek társaságában meglátogatta a kerékpáros, az asztalitenisz, 
a labdarúgó, majd a Tatai úton a tenis;z: szakosztályt. 

Tóth József ügyvezető el
nökkel, a férfiak edzőjével, 
valamint Zvada Mihály szak
osztályvezetővel beszélgetünk. 
Nem véletlenül frbam le a „te
kecsarnok" kifejezést erre az 

alagsori létesítményre, hiszen 
ez Bács-Kiskun megye legna- r----------------------------

As autalltenlsz esarnokban az utánpótlás legifjabb tagjaival 
beszélgetnek a vezetók 

(Tenta György felvételei) 

gyobb, l�korszerúb-b né-gyes 
tekepályája. 

- Né(J1Jes tiolt már a fel
szabadulás előtt is - emléke
zik vissza Tóth József. - Ké
sőbb azonban átépítések miatt 
kettes lett be!óle. 1970-ben az
tán újjáépült a négyes pálya, 
két éve pedig különböző támo
gatásokkal, elsősorban a vas
utas-szakszervezet segitségéve! 
felszerelhettilk a legmoder
nebb automata állítóberende
zést. 

- Szakosztályunk tagjai 
igyekeznek jó játékkal meghá-

Sakk-szimultán Ferencvárosban 
A ferencvárosi vasúti csomó

ponton az MSZBT, a Ferenc
városi VSK és a művelődési 
ház. közö.s szervezésében már
cius 22-én nagy sikerű sakk
szimultánt rendeztek dr. Kri
zsánné nemzetközi nagymes
ter közreműködésével. 

Az április 4. tiszteletére ren
dezett sakkversenyt 20 táblán 
válla1!Ja, a nemzetközi mezőny-

ben 16 előkelő helyen álló 
sakkmester. A verseny meg
kezdése előtt Polocz Ferenc, a 
sportkör ügyvezető elnöke 
mondott bevezetőt, majd Kri
zsánnénak átnyújtotta a 
sportkör zászlóját. 

A közel 3 órás küzdelem a 
mester 19 győzelmével véazó_ 
dött, csupán 1 táblán szül:tett 
döntetlen eredmény. 

lálni a sok segítséget, az ideá-
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Jelenleg az NB II-ben szere- Anglia eg)'ik legrégibb vá-pel. A közeli cél a visszajutás, rosában, Yo,-kban került mega távolabbi ped;g az „ingajá- rendezésre az USIC IX. vasrat" megszüntetése. 

A Vancsa Lajosné edző !rá- utas sakk Európa-bajnoksága 
nyílásával működő gárda 19 ország részvételével. A ren
egyik erőssége Tóth Katalin, dezó angol vasutak igazgatósá
a világbajnokságot nyert ma- ga kitűnő feltételeket biztosí
gyar válogatot,t tagja, de ke- tott a 132 versenyző részvéte
rettag Nagy Gáborné iS; míg lével lebonyolított versenyhez. 
a 17 éves Túri Edit az ifjúsági A magyar küldöttség Sax 
válogatott keretbe kapott Gvula nemzetközi nagymester 
meghívást. Biztató az együt- és Dely Péter mester távolma
tes utánpótlás gárdája Is, radása miatt csak tisztes he
amely a férfialk megyei baj- lyezésre számíthatott. A csapat 
nokságában szerepel. Itt ver- lelkesedése csaknem meglepe
senyez egyébként Túrl Edit 14 tést szerzett. Egyetlen játszma 
éves húga, akit a hely! szak- egyetlen lépésen múlott, hogy 
emberek a sportág egyik fgé- nem kerültek dobogóra. 
retének tartanak. A verseny, a várakozásnak 

- A férfiak 117,Lnt.én az megfelelően, a szovjet és a 
NB II-ben szerepelnek bolgár csapat nagy harcát 
mondja Tóth József edző. hozta. Sokáig esélyes volt a 
Erősségünk az ifjúsági Euró- dobogó valamelyik fokára a 
pa-bajnok Szunyogh László, jugoszláv csapat is, amely csak 
de vasutas EB-n volt már he- a végküzdelemben maradt 
lyezett Mozsár József és Ve- alul. A lengyel sakkozók igen 
csernyés Ferenc Is. jó játékkal rukkoltak ki, har-

A szakosztály vezetői el- madik helyezésüket mégis el
mondották még. hogy a játé- sősorban szerencséjüknek kö
k0<ok több� MÁV-alkalma- szönhetik. 
zott, s jó szereplésükhöz min-

I 
A magyar csapat legjobb 

den támogatást m�pnak az pontszerzője Lengyel Béla 

mesteir volt, aki valamennyi 
játszmáját megnyerte. Rajta 
kívül Bárczay László 4,5, 
Sehrancz István 4,5, · Boko,- Ist
ván 4, Koppányi István 4, Szé
kely Péter 3,5 pontot szerzett. 

A verseny végeredménye : 
1. Szovjetunió 30, 2. Bulgária 

30, 3. Lengyelország 28,5, 4. 
Magyarország 28,5 pont. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének lapja 

Szerkeszti • szerkesztő bizottság 
F6s2er1teszt6: Gulyé.s János 

Felelős szerkesztő: Vlst Ferenc 
Sz�rkes2t6Ség : 1068 81)eSt. VI.. Benczűr utca u 

Telefon várost: tn-872. 
Ozem1 : l&-1'1 

Kiadja és terjeszti : a Népsrava Lapkiadó Vállalat lllef Bpest VU .. Rákóczi 6t 54 
Telefon: 12•-•· 

Felel6s lcladó : Gábor Márton. 
• Népszava Lapkladó Vállala• 

lcraz!!atóla 
Cs@kkszámlaszámunt: 

MNP •, � - 11 859 

7&-1430 Sztkra Lapnyomda 
Budaoest 

Felelős vezet6: Roder Imre 1Jiazsat6 

A forradalmi ifjúsági napok 
rendezvénysorozatának része
ként szervezte meg Debrecen
ben a MA V üzemi KISZ-bi
zottság március 26-án az igaz
gatóság tanácstermében a 
nemzedékek találkozóját. 

Az ünnepségen megjelent 
régi és aktív ifjúsági vezető
ket Kiss László, a KISZ-bi
zottság ·titkára köszöntötte. A 
találkozón három fiatalnak 
igazgatói dicséretet, hétnek 
pedig Kiváló dolgozó kitünte
tést adtak át. 

A nemzedékek találkozója 
baráti beszélgetéssel fejező
dött be. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Szép Ferenc, Szolnok : Bódogh 
:Mihály, Dombóvár: Keczkó Fe
renc, Debrecen ; Pál István. sep
st Gyula, msvárda! János. Mis• 
kolc ; Mat!szkó Károly. Sátoral• 
JaúJhely ; SOiymosi Uiszló, Duna
keszi ; D. Tóth Sándor, Kecske
mét: Rap! József, Bp. Józsefv:i
ros: Szücs Ferenc, Hatvan! leve• 
lelket lapunk anya,gihoz felhasZ
niljuk. 

Szénási Sándor. Sárbogárd; 
Ha.-sány! Lajos. Budapest; Imre 
Márt:i. Nagykanlzsa: 1evde.lkel u
letékes helyre tovibbloottuk-

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szal:mervezett bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a köve1:kez6-
ket: 

A 13. számból: 

1021:51/1976. Egyen.ruha-ellátásban 
részesülő dolgczók nyugdíjjárulék 
alapja eszmei összegének módtr 
slt,ása. 

101150/1976. A csa.\c mozdonyve
zetővel közlekedő vonatokhoz a 
mozdonyvezetők k:ijelölést',nek új 
feltételei. 

102261/1976. A munkaügyi mi
niszter és az oktatási mtniszter 
119/1973. IMU. K. 17.) MUM-OM 
sz. együttes - a tanuló ifjúság 
nyárt szünidei foglalkoztatásáról 
szóló - utasításának végrehajtá• 
sa. 

A H. számból: 114982/1975. A 
Magyar Allamvasutak szakkönyv• 
tár-hálózatának m!lköd� sza
bályzata. 

102�66/1976. A KISZ építőtáborok 
résztvevőinek hitelezett csoportos 
Utazása. 

Lakáscsere 

- Elcserélném Budapest tx .• 
Gyál! Ot 15/31. !s7- 1. sz. alatt! 
nagyméreta kétszoba komtortoa 
lakásomat tényleges vasutas dol„ 
f:���t�·o:'. S:�tciJ1-va;�ö�tYc��: 
és llröklakás Is számltásba jö• 
het. csereként, megeJJ;ve?.éssel. U· 
letve költsé1lálvállalással. Tele
fon : lakás, 472�67. mindennap 
20 órától, Uzeml : 83-68. 

- Ket«; s,:oba félkomforoos Ja• 
kásomat (Budapest XV .• Vasutas• 
ház u. l.) elcserélném kétszobás, tanácsi, vagy k{>t egys,:obás la• 
káSra. Bármely megoldás érde
kel. Erdeklódnl lehet: de B-15 
óráig, Ked6vártné, 84-67 telefo
non. 

- Pécsi, L emeleti:, 54 négyzet
méter területű két szoba össz• 
komfortos szövetkezett Lakásomat 
elcserélném hasonló budapestire. 
11:rdel<lédnl · Mtfótöl Déntekl� &-16 óráig a 131-{;00 telefonon. vagy 
Viczián Lajo,;né. 7633. Pécs. Len• 
gyel Gyula u. 10. J. em. 3. sz. 
lehet. 

- Elcserélném 300 négyszögöles 
telken levő szoba-konyha. speJ• 
zc,s magá.nhlzam Budo.pest terll• 
letén lev6 MA V-lakásra. Cf:n: 
Kullat SA ndomé. 2!51 Ercsi, La
votta u. 31. 



Átadták 
az MT-SZOT 
vör,ös zászlaját 

A Minisztertanács és a 
swr vörös zászlajáv.al ki
tüntellett három vasúti cso
mópont közül elsónek a 
dombóvári vasutasok vet
ték át a vörru zászlót. Az 
(innepségen Sarlós István, 
az MSZMP Politikai Bizott
ságának tagja, a Hazafias 
Népfront Országos Taná
csának főtitkára mondott 
ünnepi beszédet, majd a 
SZOT elnöksége képvisele
tében megjeltont Gyócsi Je
nővel, a va.sutas--6Zakszer
vezet elnökével együtt át
nyújtotta a magas killinte
tést. 

Az ország legnagyobb 
vasúti csomópontján, Fe
rencvárosban április 28-án 
kerülrt sor a nagy esemény
re. A Ferencvárosi VSC 
Péceli úti sportcsarnoká
ban rendezett ünnepségen 
megjelent Rödönyi Károly 
közlekedés- és postaügyi 
m1mszter, Koszorus Fe
renc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára, Urbán La
jos miniszterhelyettes. a 
MA V vezérigazgatója, 
Győrfi József, az MSZMP 
KB alosztályvezetője, Gál 
Lászlóné, a IX. kerületi 
pártbizottság első titkára. 
Berendi Tibor állomásfő
nök jelentése után Röd&nyi 
Károly közlekedés- és pos
taügyi miniszter mondott 
ünnepi beszédet, majd Ko
szorús Ferenc főtitkár kö
szönt.ötte a ferencvárosi 
vasutasokat, akik a nehéz
ségek közepettie is helytáll
tak a munkában. Az ünne
pi beszédek elhangzása 
után a miniszter és a főtit
kár adta át a vörös zászlót 
a csomópontok vezetőinek. 

A taPdlcai csomópont 
dolgozóinak május elseje 
előestéjén dr. Kornidesz 
Mihály, az MSZMP KB 
osztályvezetője és Mol-
nar Györ(l!I, a vas-
utas-szakszervezet titkára 
ünnepi beszédek ldséreté
ben adták át a megérde
melt magas kitünbetést. Az 
ünnepségen ott voltak a 
vároS tart.ácsi és társadalmi 
szervezeteinek képviselői 
is. 

MÁJUS 31-TÓL 
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MAGYA�ASUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Kiemelkedő munkájukért 

Kitüntetésben részesített szolgálati helyek 
HÁROiJI VASÚTI CSOMÓPONT iJIT-SZOT -VÖRÖS ZÁSZLÓT KAPOTT 

A Minisztertanács és a elnöksége az 1975. évi célki
SZOT elnöksége vörös zász- tűzéseiket teljesító szolgálati 
laját kapták: helyek közül további 51 szol

Budapest-Ferencváros, Dom- gálati helyet 
bóvár és Tapolca vasú ti cso
mópont. Dicsérő oklevél 
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A vasút 1975. évi feladatait, 
a megnövekedett szállítási 
igények kielégítését a hazánk 
felszabadulásának 3-0. évfor
dulója és · az MSZMP Xl. 
kongresszusa tiszteletére ki
bontakozott szocialista mun
kaverseny segítette. A · szol
gálati heiyek, üzemek ver
senycélki tűzései t, nagyon he
lyesen a fel a da tokhoz igazod
va határoztált m_eg. Erre irá
nyult a szocialista brigádok 
vállalása is. 

Kiváló vasúti csomópont, 
üzem és főnökség kitüntető 
címet nyertek: 

kitüntetésben részesített. A 4' 

· A IV. ötéves terv befejezó 
évében elszállított 343 millió 
utas és 131 millió tonna áru, 
amely rekordteljesítmény a 
MA V t.örténetében, ékesen bi
zonyítja, hogy a vasutasok, el
sősorban a szocialista brigá
dok, derekasan dolgoztak. 
Nem kis részük van abban, 
hogy a szolgálati helyeit 
többsége túlteljesítette az 
1975. évi célkitűzéseket. 

A legjobb eredményt elért 
vasúti csomópontok közül há
rom, a IV. ötéves tervidőszak
ban kiemelkedő munkát vég
zett csomópontot a Miniszter
tanács és a SZOT elnöksége 
voros zászlajával tün
tették ki. 21 csomópont, üzem 
és főnökség nyerte el a ki váló 
címet. 

Budapest-Nyugati, Rákos-
rendező, Székesfehérvár, Hat
van, Miskolc, Debrecen, Nyír
egyháza, Békéscsaba, Kiskun
halas, Nagykanizsa, Záhony 
átrakókörzet, Szombathely, 
Zalaegerszeg, Eger vasú ti 
csomópontok, Miskolc, Celldö
mölk MA V Építési Fónöksé
gek, MAV Miskolci Járműja
vító üzem, MAV tpítőgépja
vító üzem, Jászkisér, Szom
bathely M.AV Járműjavító 
Üzem, Mátészalka, Nagykani• 
zsa MAV Pályafenntartási Fó
nökségek. 

A MAV Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszerveze• 
te Elnöksége vörös vándor
zászló kitüntetésben részesí
tette az alábbi négy legki
emelkedőbb munkát végző és 
egyben „Kiváló" cím kitünte
tésben részesült szolgála ti he
lyet: 

Budapest-Nyugati, Debre-
cen, Békéscsaba vasúti cso
mópontot, és a Celldömölki 
MA V l!:pítési Főnökséget. 

A Közlekedés- és Postaügvi 
______________ Minisztérium felügyeleti ha-

tásköréhez és a vasutas 
szakszervezethez tartoz5 Utas
ellátó Vállalat, kiemelkedő 
munkáj:lért 

kitüntetettek névsorát 
igazgatósági bontásban -
alábbiakban ismertetjük: 

az 

Budapesti Vasútigazgatóság 

MAV l!:pítési Géptelep Fő
nökség, M.A V Magasépítési 
Főnökség, Budapest-Déli, 
Szob, Rákos vasúti csomópon
tok. 

Miskolci Vasútigazgatóság 

Hidasnémeti, Ózd, Sátoral
jaújhely állomasok, Sárospa
tak üzemfónökség, Miskolc 
Villamos Fennt. Főnökség. 

Debreceni Vasútigazgatóság 

-

E 
gy iínnep van a világon, amelyet minden dol
gozó egy napon tart, és ez május elseje. Or
szághatárokon átnyúló, az egész földkereksé
get átfogó ünnep: a nemzetközi munkásmoz-

�a.lom különböző körülmények között tevé1,enykedő har
cos osztagai egyazon gondolat jegyében vonulnak utcára 
ezen a. napon. Hiába kísérlik meg betiltani a kizsákmá

= nyolók és kiszolgálóik, hiába próbálják meg kisajátítani, 
= • meghamisítani. A vörös május elsejét tartósan sem el
g hallgattatni, föld alá kényszeríteni, sem színtelenné fa
;; kítani nem lehet. 

A munkárok t.örekvése az összefogásra, az egységes 
fellépésre egyidéí6 a munkásosztály kialakulásával. A 
munkásokat, a dolgozókat saját tapaszt.alataik korán rá
ébresztették· arra, hogy jogaikért, követeléseikért csak 

r.'!A V Építési Főnökség, = 

• úgy harcolhatnak eredményesen, ha ezt együttesen 1e-
szik. !gy tudják megakadályozni, hogy a kizsákmányolók 
hasznot húzzanak megooztottságukbóL Debrecen, Debrecen-Déli Pft. 

Főnökség. Mátészalka vasúti 
csomópont. 

=
- = === _�
:: 

Szegedi Vasúiigazgatóság 

MA V Építési Főnökség Szen
tes, Kiskunhalas, Kecskemét, 
Pft. Főnökségek, Szentes, Me-

�
�======_
-_zőhegyes, Vesztő vasúti cso-

mópontok, Kiskunfélegyháza, 
Orooháza állomások. 

Pécsi Vasútigazgatóság 

A szocializmusért folyó forradalmi harcok élén ha
zánkban is mindenkor a munkásosztály küzdött, de a 
szocialista vaJ.óság és perspektíva hatására felsorakozott 
mögéje a parasztság, egész dolgozó népünk. Harmincegy 
esztendeje együtt űnnepelnek. A munkásosztály nagy ün-
nepe ma már az egész magyar nép ünnepe. Van mit ün
nepelnünk, hisz 19-15 óta új országot építettünk. M ájus elsején erre is gondolunk. Hiszen felsza

badulásunkat is mindenekelőtt a nemzetközi 
munká61nozgalom élenjáró erejének, a szov
jethatalomnak köszönhetjük. S hogy létrehoz-

hattuk, megtarthattuk a munkáshatalmat, hogy békében 
építhetjük szabad hazánkban a szocializmust, ebben sa-

Úja/,/, városokat kapcsolnak be 
a konténeres szállításba 

Kiváló vállalat 
kitüntetésben részesült. 

A MAV területén közvet
len termelési feladatokat el
látó szolgálati helyeken kí
vül részt vesznek a mun
kaversenyben a hivatali szer
vek is. Az ötéves tervidő
szakban véezett átlagon fe
lüli munkáiáért, a szo-

MAV tpítési Főnökség Dom- -
bóvár, BFF Pécs, Kaposvár, 
Bátaszék, Dunaújváros, Pécs _ 
vasúti csomópontok, Murake- -
resztúr, Pécsbányarendezó, _ 
Komló, Fonyód, Sárbogárd, So- _ 
mogyszob, Barcs �Horn.ások. = 
Szombathelyi Vasútigazgatóság 

ját erófeszítéseink mellett az is segítségünkre volt, hogy :_ �
====

= = 
mindig magunk mellett érezhettük a nemzetközi mun-
kásmozgalom támogatását. 

Ezt a támogatást igen nagyra értékelte a párt XI. 
kongresszusa. Határozatában hitet tett a proletárnem- =_:_ =_ 
zetköziség eszméje mellett. Leszögezte, hogy a párt ápol-
ja és erósiti kapcsolatait a szocialista országokkal. Kész 
további erófeszítésekkel hozzájárulni az imperializmus 
ellen a tőkés világban harcoló erők tömörítéséhez, a kö
zös akciók sikeréhez. Támogatja az imperialista ellenes 
összefogás érdekében kialakított haladó politikai erőket, 

A Minisztertanács által 1968 
októberében jóváhagyott köz
lekedéspoli.t.i.kai koncepcióban 
kiemelit prog,,raml�ént szerepel 
a vasúti konténerszá1'1itás fej
les:zbé6e. A MA V eleget téve 
a határozatnak, 1970. március 
2-án - elsókén,t Budapest
Misk.ol,c között - megkezdte 
a rendszeres szá1ilítótartáJyos 
fuvarozást. Ezt követte Deb
recen, Békéscsaba, Pécs, Ka
posvá-r, Győr, Sopron stb. Je
Lenleg a vasút már 15 vidéki 
konténer fogadó állomással 
rendelikezik. 

vágányolcat és annak megfe
lelően előkészítették a tere
pet. 

A vasúti konténerprogram 
további fejlesztéséról érde!<
lődve megtudtuk, hogy 1980-
ig a MAV még hét állomást, 
Kecskemétet, Hatrant, Kis
kunhalast, Sátoraljaújhelyt, 
Tatát, Dunaújvárost, és 
Veszprémet tervezi �P
csolni a hálózatba. Ezzel az 
ország szinte valamennyi na
gyobb városába lehet majd 
vasúti szállítótartállyal fuva
roz.tatni. 

(séra) 

cialista brigádmozgalomban 
elért példamutató ered-
ménveiért, a vasutas nyuedí
iasok ügveivel kaocsolatos 
feladatok lelkiisrr,P�P•es vé<(
rehaitásáért a MÁV vezér
ieazeatója és a V�sutasok 
Szakszervezete elnöksége 

Kiváló hivatal 

Celldömölk vasúti csomó- = 
pont, Sárvár, Keszthely, Ajka, 
Körmend, Sopron Déli állomá- -
sok. 

A Vezérigazgatóság közvetlen _ 
felügyelete alá tartozó szolgá
lati helyek 

a békés egymás mellett élés, az enyhülés politikáját. 
A nemzetközi együttműködésre törekvés gondolata 

vonul végig a Központi Bizottság április 22-i üléséről 
kiadott közleményen Is: ,,A Magyar Népköztársaság a 
történelmi jelentőségű helsinki tanácskozáson elfogadott 
alapelvei< egységes és kölcsönös végrehajtásáért száll 
síkra.. Külpolitikájában érvényesíti a záróokmány aján-
lásait, és ennek megfelelő együttműködésre törekszik 
minden olyan kormánnyal, amely elfogadja a békés egy
más mellett élés elvét. Ezt abban a meggyőződésben te-

kitiintetést adománvozott 
MAV Nvu�díi Hivatalnak. 

MA V Gépjavító Ozem, :rvfAV = 
Szak- és Szerelőipari Főn., 
TBFK, MAV Adatfeldolgozó 
Főn., MA V Anyagvizsgáló 
Főn., BVKH, MAV Jegynyom
da Főn., MAV ügykezelési és 

a Gazd. Hivatal, MA V Házkeze
lő Főn., Dunakeszi Járműjaví
tó üzem. Központi Üzemirá
nyító HivataL 

A MAV Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete 

=:
=

=_

=
=:_-_ 

szí, hogy az aktív részvétel az enyhülési folyamat kibon
takoztatásában, a kapcsolatok bővítésében minden or-

A MA V ikonténer-program
jában az idén új szakasz kez-
dődik. Eddig ugyanfus az úgy- t--------------------------------------

K ezdeményezóen részt veszünk a különböző 

szágnak és népnek érdeke. 

=== =
=
-=
==
=_=
=
-; társadalmi rendszerű államok kapcsolatainak 

sokoldalú fejlesztésében. Az egyenjogúság é6 
a kölcsönös előnyök alapján készek vagyunk 

nevezett „külsólán.cot" alalti
tották ki; további cél az, 
hogy az ország újabb csomó
pontjait is bekapcsolják a 
már jól működő hálózatba. 
Május 31-től Székesfehér1,ár
ra, Szekszárdra és Szolnokra 

.is megindul a rendszeres 
vasúti-koruténerszállitás. Ez-
21:,1 18-ra emel:kedik a MA V 
konténer !eJ,adó, illetve foga
dó áililomása.i.nak száma. 

A:z. új száilltási mód eJ.óké
szítését, népszerűsítését a bu
dapesti, valamint a pécsi igaz
gatóság kereskedelmi osztá
lyának konténer-fuvarozási 
szak.emberei már januárba.n 
megkezdték. Megfelelő pro
paganrlaanyagot készítettek, 
amelyben ismertetik a �
lítótartályos-fuvarozás lénye
gét. Megkeresték azokat a 
vállalatokat, amelyeknek ter
mékei konténerrel előnyösen 
szállíthatók. Szerződést kötöt
tek a helyj Volán Vállalattal 
a konténerek háztól-házig va
ló szá!IIl;ítására. J. 

A konflénerek 
Is felké;zültek. 
heJ.y� kijelölt.ék 

fogadására 
Mindhárom 
a rakodó-

Pillanatkép a ferencvárosi rendező pálya udvarróL 
Az MT-SZOT vörös zászlóval kitüntetett ferencvárosi, dom bóvárl és tapoleai csomópont 
munkájáról szóló írásaink a 3. oldalon (Laczkó Ildikó felvétele) 

1 

-

hosszú távú megegyezésekkel is szabályo:zott gazdasági 
együttműködésre mindazon országokkal, amelyek ebben 
érdekeltek . . . H!vei és megvalósítói vagyunk a valódi 
kulturális értékek cseréjének, az információs és emberi 
kapcsolatok szélesítésének, de visszautasítunk minden 
beavatkozási kísérletet országunk belügyeibe." 

Ezek az elvek tükrözik népünk békeszeretetét, má
jus elseje szellemét és nagyszerűségét. Az idei májusi lo
bogók selymén is az egész emberiség legforróbb vágyá
nak, a békének a jelszavai olvashatók. Az általános le
szerelés követelése, a nukleáris fegyverek megsemmisí
tése, a békés egymás mellett élés gondolata, a katonai 
támaszpontok felszámolása, a közelkeleti béke követelé
se, az elnyomás és kizsálanányolás elleni harc a tókés 
országokban. 

A kongresszusi határozatok szellemében szocia
lista ép!tómunkánkkal továbbra is igyekszünk 
tevékenyen elómozdítani a nemzetközi kom
munista mozgalom és a szocialista országok 

= 

közösségének egységét, a nemzetközi munkásosztály és a 
nemzeti felszabadító mozgalmak erőinek gyarapodá,;át 
az imperialistaellenes front összekovácsolását. a bék� 
védelmét. Egységben és szövetségben a földgolyó bár
mely pontján harcoló osztálytestvéreinkkel, a társádal-
1:1i ?ala�ás minden harcosával é6 hívével, az antiimpe- -
rialista osszefogás és a szolidaritás eszméiért szállunk 
s,'kra a májusi munkásünnepen és a munkás hétközna
pokon. 

-
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Hetven éve alakult Szocia l ista brigádok kitüntetése 
a Vasiíti Munkások Orszlif os Szövetsé/e 

1906. május G-ra Budapestre, 
az lparooképző Protestáns 
Egyesület Alföldi (ma : Szántó 
Kovács Jánoo) utca 13. sz. alatti 
dísztermébe összehívták a Vas
úti Munkások Országos Szö
Vefl!égének alakuló közgyülé
l!ét. Vörös László kereskede
l�ügyi miniszter pontooan egy 
ho�appal korábban, április 
6-an látta el jóváhagyási zá
radékkal az előkészítő bizott
ság által felterjesztett, s a mi
niszter kívánságának megfele
lóen kiegészített és módosított 
alapszabályokat. A közgyűlés 
megszervezésére egy hónap állt 
az előkészítő bizottság rendel
kezésére. 

Alakuló közgyülés 
a fóvároshan 

fegyverét: a szervezkedést. Je
lenti, hogy azok a titokban 
szótt álmok, amelyek a sínpá
rok, műhelyek, gépek emberei
nek szebb jövőért sóvárgó lel
két benépesítették, amelyek a 
csüggedés és elkeseredés ne
héz éjszakáján meglátogatták 
és vigasztalták, egytől egyig 
valóra válnak. Jelenti, hogy 
azok a nehéz verejtékcsöppek, 
a munka mártírjainak kiömlő 
vére megtermékenyítették a je
len küzdelmeinek talaját, 
melyből a meghódított jövő
nek piros virága kisarjad a 
számukra." 

Egy évtizedes harc, sűlyos 
áldozatokat követelő, lelkes és 
önzetlen küzdelem eredménye 
a szövetség megalakulása. Már 
az 1890-€5 évek közepén meg

Sietni kellett, mert az alap- fogant az élenjáró vasúti mun-
szabályok jóváhagyása után kásokban az önálló vasutas-

április 8-án megbu- szakszervezet megteremtésé-
kott az a kormány, amely- nek gondolata. A vasutasok 
nek minisztere, Vörös László nemzetközi kongresszusairól, a 
személyében „az első olyan Lajtán túli kollégák szervez
magyar kereskedelmi minisz- kedéséről hazánkba érkezett 
ter volt, aki - a Magyar Vas- hírek ösztönözték e gondolat 
uta.s értékelése szerint - a valóra váltását. A budapesti 
vasutasban, főként a MAV- vasűti munkások 1896. szep
munkásban nemcsak kizsaro- tember 20-án, a Felsőerdősor 
landó rabszolgát látott, hanem utca 25. (ma : Szinyei Merse 
embert is, akinek életigényé- Páil. u. 13.) sz. ház alatti 13a
vel számolni, óhajtása.it latba ron-féle vendéglőben tartott 
vetni nemcsak humánus, ha- gyűlésen tárgyaltak erről nyíl
nem szükséges dolog is a vánosan éléíször, s itt fogadták 
?.'IAV-ra, mint intézményre el a MAV Nyugati Műhely 
nézve. Amíg Hieronymi kan- népszerű bizalmi férfiának, 
csukát .suhogtatott és az állam Klausz Antalnak indítványát, 
feneketlen kasszája részére amely szermt az államvasűti 
minél több hasznot akart a munkások önálló szervezetet 

házban tartott értekezleten 
megalakult a Magyarországi 
Vasutasok Szervezó Bizottsága, 
s április 15-én megjelent „a 
magyarországi vasúti munká
sok érdekeit képviselő köz
löny", a Magyar Vasutas. 

Néhány nappal később ki
robbant a magyarországi vas
utas dolgozók legjelentősebb 
munkabeszüntetése, a MA V 
forgalmi dolgozóinak általános 
sztrájkja. A konnány a sztráj
kot letört-e, de a harc mégsem 
volt hiábavaló. Tanulságainak 
levonása sokakat közelített a 
szocialista munkásmozgalom
hoz. 

A szakszervezetért folyó har
cot most már a félhavonként 
megjelenő Magyar Vasutas ve
zette. Hirdette: ,,Meg kell te
remteni, ha törik, ha szakad a 

Vasutasok Országos Szövetsé
gét. !,egyen otthona, túzhelye, 
szervezete a magyar vasuta
soknak is, aminthogy megvan 

minden művelt országban." A 
munkások sajátjuknak tekin
tették a lapot, s fegyverként 
használták a szakszervezet 
megteremtéséért és a vasűton 
uralkodó embertelen állapotok 
megváltoztatásáért folytatott 
harcban. Gyorsan szaporodott 
az előfizetók száma, s előreha
ladt a szervezkedés. A főváro
si műhelyek és nagy szolgálati 
helyek példáját követve a 
vasutasok vidéken is megvá
lasztották a bizalmi férfiakat. 

Az e1só gyözelem 

A kormány, a Szakszerve
zetek Onszágos Tanácsának 
elnökségével egyetértiésben 
határozatot hozott a Magyar 
Népköztársaság kiváló brigádja 
kitüntetés ez évi adomány0-
zására. A szocialli;ta brigád
mozgalomban kiemlekedó 
eredményt elért vasutas kol
lektivál;: közül négynek ítél
ték oda a magas kitüntetést. 

A Közlekedés, Posta és Hír
közlés kiváló brigádja kitün
tetést; 9, a MAV Kiváló bri, 
gádja kitimtető címet 89 szo.. 
cialista brigád érdemeLte ki.. 

A Magyar Népköztársaság 
kiváló brigádja 

kitüntető címet kapták a 
MA V Kisújszáillásl Pft. Fő
nökség „Lenin" vágánygon
dow szocialista brigád, a 
MÁV Miskolci Járműjavító 
üzem „Gagarin" alvázlakatos 
szocialista brigád, Budapest
Nyugati pályaudvar „Novem
ber 7" kocsitisztító szocialista 
b11igád, Jl..lA V Vontaulsi Fő
nökség Tapolca, ,,Bánki Do
nát" Diesel-motorszerelő szo
cialista brigád. 

A Közlekedés, Posta 
és Hírközlés kiváló 

brigádja 
kitüntető címet kaptá'k : MAV 
Miskolci BBF 101. szakasz 
„Puskás Tivadar" szocialista 
brigárl, MA V Szentesi Építési 
Fónökség „Makarenkó" sro
cialista brigád, MA V Swm
bathelyi Járműjavító üzem 
„Petőfi Sándor" szocialista 
brigád, MA V Szo1noki Von
tatási Főnökség „F. Bede 
László" szocialista brigád, Ka
posvár állomás „Béke" szo
cialista brigád, MA V Székes
fehérvári Járműjavító üzem 
,,Lenin" szocialista brigád. 
Záhony állomás „Szamuely Ti
bor" szocialista brigád, Dom
bóvár állomás „November 7" 
szocialista brigád, Budapest

cen áll. ,,If;ú,ági"; Záhony Járműjavító üzemek: 
álL „Rámán Kató"; Mátészal- MÁV ÉsZaki Jj. ű. ,,Rad-
ka á1iL „November 7"; Zá- nóti Miklós"; MA V °Északi 
hony Vont. Fán. ,.Béke"; Jj, ű. ,,Barátság"; Landler 
Debrecen Bizt. ber. Fennt. Jenő Jj. ű . .,VásáThelYi Pál"; 
Főn. ,,Puskás Tivadar"; sw- Landler Jenő Jj. ű. ,,Kulich 
cialista brigádok. Gyula"; Dunakeszi Jj. O. 

Szegedi Vasútigazgatósác: ,,József Attila"; Dunakeszi 
Kecskemét Vont. Fón. ,,Ar- Jj. 0. .,Forgácsoló"; Szolnok 

pád"; Szentes Ép. Főn. ,.Dó- J;. Ü. ,,Ságvári Endre"; Du
zsa"; Bék-éscsaba Vont. F6n. nakeszi Jj. 0. ,,Forgácsoló"; 
,,Sallai Imre"; Hódm.ezóvá- Srolnok Jj. O. ,,Ságvári End

sáirhelyi Pft. Fón.. ,,Béke"; re"; Debrecen Jj. 0. ,,Egyet

Gyula állomás ,,Szamuely értés"; Miskolc Jj. 0. .,Dr. 
Tibor"; Kiskunfélegyháza áll. �ünnich F�r�.nc"'; Miskolc 

Kossuth"· Orosháza áll. Lo- JJ. Ű. ,,Lenin ; Szombathely 
komotív"-'  Vésztő Vont 'irón. 

Jj. ü . .,Kun Béla"; Swmbat

.,Gagarin;'; Szeged B!zt. ber. he�y JJ. 1!· ,,�o-ndics István"; 

F t F- Pu.s'·�- Ti Székesfeherván Jj. 0. ,,Bé-
en:n. • on. " ......, va- ke" S2JOCia1ista brigádok. 

dar"; Béktéscsaba Srert.ár Főn. 
,,Sebes György" szocialista A Vezérigazgatóság közvet-

brigádok. len felügyelete alá tartozó 

Pécsi Vasútlgazgatóság: 
Kaposvá,r Vont. Főn. ,.Ság

vári Endre"; Kapoovár Épü
let és Hídfennt. Főn. ,,Ady 
Endre";  Dombóvár Vont. Főn. 
,,Petófi"; Nagykanizsa Pft. 
Főn. ,,Petőfi Sándor"; Nagy
kanizsa Vont Főn. ,,Józsej 
Attila"; Pécs Bizt. ber. Fennt 
Főn. ,,LA.tinka Sándor"; Bá
taszék áll. ,,Petőfi Sándor"; 
Nagykanizsa áll. ,,Haladás"; 
Kaposvár áll. ,,Fuvaros" szo
cialista brigádok. 

szolgálati helyek: 
MÁV Ügykezelési és Gazd. 

Hiv. ,,Hess András"; Orsz. 
Osztószertár Főn. Rákos „Mú
szaki"; MA V Közp. Osztószer
tár Főn. ,,Budai Nagy Antal"; 
MA V Északi Osztószertár 
Főn. ,,Anna Frank"; Távköz
lő Bi2lt. ber. Közp. Főn. ,,No
vember 7"; MAV Nyugdíj 
Hivatal „November 24"; MAV 
Házkez. Főn. ,,Baross Gábor"; 
MA V Házkez. Főn. ,,Barát
ság"; MÁV BVKH „Ncwem
ber 7"; MÁV Ügykez. és Gazd. 
Hiv. ,,Törekvés"; MAV 

Szombathelyi Vasútigazgató- Tervező Int „Záhonyi"; 
ság: Távközlő Bizt. be<r. Ép. Főn. 

CeTidömölik Ép. Fón. ,,Szo- Bp. ,,Puskás Tivadar"; Táv. 
cia!ista Vasútépítő"; S7X>m- közlő Bizt. ber. Ép. Főn. Bp. 
bathely Vont. Főn. ,,Kossuth „Kun Béla"; MÁV Kitérő
Lajos"; Celldömölk Vont. gyártó Ü. Gyöngyös „Kossuth 
Főn. ,,II. Rákóczi Ferenc"; Lajos"; MA V Kitérögyártó 
Zalaegerszeg Vont. Főn. ü. Gyöngyös „Aprüis 4."; 
,,Landler Jenő"; Szombathely MÁV Gépjavító ü. Bp. ,,Nyá
áll. ,,Marx Károly"; Zala- Ti István"; MA V Gépjaví,tó 
egerszeg áll. ,,Dr. Hamburger ü. ,,Ontó"; MAV Hídépítő 
Jenő"; Szombathely B!zt, ber. Főn. ,,Munka és Béke"; MAV 
Fennt. Főn. ,,Saturnus"; Hídépítő Főn. ,,József Atti• 
Swmbathely Fft. Főn. ,.La:- la"; MAV Szak- és Szerelő-
tinka Sándor"; szocialista ip. Főn. ,,Rákóc.zi" szocialista 
br,igádok.. brigádok. 

vasutasokból kicsikarni az al- teremtenek. Röviddel később Az Országos Szervezó Bizott
kalmazottak bőrére, s emiatt határozatban mondták ki : ha ság a hetilap megteremtésével 
kíméletlen ellensége volt szer- a minisztérium visszautasítia biztooította előfizetőinek mind
vezetünknek, addig Vörös a a legális szakegyleti alapsza- azokat az előnyöket, amelyeket 
szervezetnek létjogát elismerte, bályokat, akkor az illegális egy szövetség nyújthatott vol
a szervezkedés elé akadályt szervezkedés útjára lépnek, na : ingyenes jogi tanácsadást; 
11.em gördített, néhányszor meg- szabadszervezetet hoznak létre. a munka- vagy szolgálati vi
rendszabályozta még a vidéki A vasutas-szakszervezet meg- szonyból eredő peres ügyekben 
basákat is. Elismerte a szerve- teremtését azok a vasűti mű- ingyenes ügyvédi segélyt: bal
zet hasznát nemcsak a mun- helyi munkások kezdeményez- eseteknél, haláleseteknél anya
kás9kra. hanem a MAV-ra ték, akik a kilencvenes évek gi segélyt; a vasútról való el
nézve is . . .  " S a vasűti mun- elején kiemelkedő szerepet töl- távozás esetén díjtalan munka
kások szervező bizottsága előtt töttek be a szociáldemokrata közvetítést; a megrendszabá

Nyugati pályaudvar „Jó mun- ,--------------------------
ka" szocialista brigád. 

nem volt titok, hogy az új lre- mozgalom szervezésében. az !yozottak segítését olvasószo- A MÁV kiváló brig6dja 
reskedel.mi miniszter, Kossuth egyes szakmai szervezetek és bák és könyvtárak díjtalan 
Ferenc, ,,aki a munkások élet- munkás önképző egyletek ala- használatát. kitüntető címet nyert szocia• 
érdekei iránt nem sok érzék- kításában és kezdeti tevé- Másfél hónappal késóbb meg- lista brigádok névsora igaz
kel rendelkezik", nem fogja kenységében. ,született az első jelentós győ- gatósági, illetőleg üzemi bon-
folytatni elődje politikáját. A MAV vezetői. hogy vissza- ze!.em. A vasutasok fogyasztási tásban. 

Az előkészítő bizottság elis- rettentsék a vasúti munkáso- szovetkezetének, a Konzum- Budapesti Vasútigazgatóság: 

merésre mél�ó, nagy munkát kat szakszervezetük megalakí- nak a közgyűlésén imponáló Budapesti Ép. Főn. ,,Kandó 
végzett, megszervezte a köz- tásától, a szervezkedésben való többsé�gel választottálc a Ma- Kálmán"; MAV Építési Gép
gyűlési küldöttek megválasztá- részvétel miatt 1897 nyaTán 71 gyar Vasutas jelöltjeit az igaz- telep Főn. ,,Lenin" ; Bp, Épü
sát. Az 5487 vidéki tag képvi- munkást bocsátottak el egy- gatóságba é.\ a �elügyelő bízott- letfennt. Főn. ,.Gagarin"; Bp. 
seletében 116  küldött utazott a sze,-re a MAV Nyugati Múhe- ságba. 1905 oszen a kereskede- Tarézvár05l Pft. Főn. ,,Kos
fővárosba, a 2943 budapesti ta- lyéból. Közöttük volt Klausz lemügyi minisztérium és a suth Lajos"; Bp. Ferencváros 
got 87 küldött képviselte. ru Antal is. A vasűti munkások MAV le�őbb vezetői már áll. Gubacsi A. tur. .,Stein
egybegyülteket a dalárda mun• azonban az üldözés ellenére Js kénytelenek voltak belátni, metz"; Bp. Nyugati pu. .,Le
kásindulója után Kiss Mik- folytatták a szervezkedést. S hogy nem akadályozhatják to- nin"; Bp. Keleti Vont. Főn. 
lós köszöntötte. Korelnöknek a századfordulón a Szociálde- vább a vasúti .. ���ok _szer- ,,Steinmetz"; Bp. Keleti Müsz. 

Schneider Andrást, jegyzónek mokrata Pártnak sikeri.ilt mee- vezkedését . .. V�ros. �aszlo ke- Kocsiszolg. Főn. ,,Kárpitos 

Berecz Lajost választottált '  �z�árd_itanl befolyá<sát a vas- reskedelemugl/1, minis2:�r 1905. ifjúsági"; Bp. Keleti Vili. 
meg. Az előkészítő bizottság uti muhelyekben és szabad- november �-án a �,asuti. n:iun- Fermt. Főn. ,,Lakatos komp
beszámolóját Pászty KáToly s�ervezetek létesítésével lerak- kások orszaq�s „bizalm: ert�- lex"; Bp. Jobbpacti  Bizt. ber. 

ismertette Az alakuló közgyú- m az alanjait a vasutasok ön- �ezletének kűldottel e!ott k,- Fennt. Főn. ,,Horizont"; Bp. 
1 · kl

. 
'lta sz"vetség álló iparági szervezkedésének. ,elentette. hogy elismeri a Távközlési Fennt. Főn. ,,Ti-

:iegiJ�ul��, m:gválisztotta 
7!lUn�á�ok szernezked��i 1oqát sza"; szocialista brigádok. 

· t 1 tbel' t · · és k.. t · l'rfeggyorsu] a Qzervezkedes' es jovahagiita a Vasut, Mun- "'Ii k 1 1 v 
t;5z e _e I agJa1t ozpon 1 � . kások Orszáqos Szövetségének " 1s o e asútigazga(óság: 
vezetoségét. alapszabályait. Mi6kolci Ép. Főn. .,Egyetér-

S amikor 1903 nyarán a té " H t 
S •- A kaoitalista Ma= .. , arors?.f" s ; a van-Füzesabonyi Pft. A szövetséi;; elnöke Kiss Mik

los lett, másodelnöke Fellner 
Béla, titkára Pászty Károly, 
másodtitkára Jaeger ImrP, 
pénztárosa Borka Ignác, má
�odpénztárosa Halbrohr Mór. 
Vezetősé!(i tagok : Oservenká 
l\Iiklós, Delács ,József, Geiger 
Sándor. Hartmann István, Kő
műves István. Matisz István, 
Molnár József, Országh Sán
dor. Stier Antal, Schneider 
András. Újvári Henrik, Világi 
Antal, Vorbesz Agoston : nótta
gok : Bectó!, János, Homolt 
András, Kolumbár Mik1ós, 
Markittaft József. Piffkó Já
nos, Pohánka András. Sulcz 
Dániel. Felü!(Velő bizottsági ta
gok: Bauer Endre, Garai Ar
min, Strobl ,Jenő. Zeman Jó
zsef, Berecz Lajos. 

Korszakjelző dátum 

A magyarországi vasúti mrm
kásság mozgalmában korszak
jelző dátum 1906. május 6. A 
Magyar Vasutas vezércikke 
szerint a szövetség megalaku
lása „jelenti annak a korszak
nak a kezdetét, amelyben a 
szárnyaskerék rabszolgái az 
öntudatra ébTedés hajtuilának 

derengó fényénél kezükbe ka
paritották az elnyomatásból 
való megszabadulásnak egyet
len és legyózhetetlen, az egész 
világ munkásnépét megváltó 

za"-�zervezeti Tanács gyűlé,;- történetében el�·. zo"r"·' fordu,'l"t Főn. ,,József Attila"; Miskolc 
re hivtn a vasűti munkásokat, "' T' · K d • 
a budapesti Újvárosháza ta- elő. hogy az uralkodó osztá,- - iszai pu. " an 

° Kál-

á t b lyok e=,� csoporti·a·1 ko"zo"tti' mán"; Vámosgyörk áll. ,, Kos-
n cs ermé en ezrével jelentek -.-�· th L · " M" 1 
meg a főváro�i va-sűti múhe- nézeteltt"ré,;eket s a kialakult }� a3os ; isko c Vont. 

korma·nvzat1· -«- nol1't1·'·a·, va·'-a' -
on. ,,Béke"; Miskolc Vont. 

lvek, fűtőházak és pályaudva- �• "' '"' Fő L dl J .,, M k got kiha•z�a'lva s!keru"lt a n. " an er eno ; is olc 
rok munkásai. s rajtuk kívül ,_,, V t F" M k v·· ·· Zász na=birtokok Lg a ,,asu'tl l•o··z-

o,n . ' on. un a oros -
12 vidéki város képviseltette ,,. " ' Ló -"-d dd 1 k't·· tett lek-:--'&. m11nká<sa1·nal• l,•'1harnol- = emren 'e ' unte 
ma�át. Ezt követően meggvor- =�• ' ' Novembe 7" M' 1 l V t 
sult a szervezkedés. 1903 októ- ni legális. ors:z,\eos szaks;,;erve- " r ; ,s.w c on · 

herében a MAV Keleti Műsza- zeti «7övet<:t"<!iik mee-�1a•,H�- Főn. ,.Május l."; Eger Vont. 

ki Kocsihivatal múhelvének a sának engerlélve�é<;ét. -A Föld- Főn. ,,Haladás'"; Miskolc 

mozgalom élén álló két ismert munkások Or.•záqos S�öpot•é"P Bizt. ber. Fennt. Fön. ,.Béke" 

�?ociáldemok.rata munkása, 1!l06. 1anu�r 7-én, a Vasúti szocialista brigádok. 
Kiss Miklós faesztergályos és M•mlcá.•ok O�•�ágos Szövet•éne Debreceni Vasútigazgatóság: 
Farkas Izor bádogos kezdemé- <VMOS7l 1 906. máju-s 6-án 

· é s me,rtarthatta alakuló köz"''Ú· .Debrecen Ép. Főn. ,,Land-
nvezes re a zakszervezeti Ta- lését. 

"'' ler J enó"; Mátészalka Pft. náN és a Magyarországi Sw-
ciáldemokrata Párt ve7,etósége Gadane<>z Béla Főn. ,,Kölcsey Ferenc"; Deb-
egvüttes ülésén tárcy�ta meg recen Déli Pft. Főn. ,,Pálya-
a vasuta�-�zaks7ervezet létre- (Folytatjuk.) fenntartó múszafoi"; Debre-
hozá-sával kancsolatos fe1arlato- ,--------------------------

. kat. Az ülé,;en részt vett Tom-
schi1� József. az osztrák szo
ciáldemokrata va«utasok szer
Ve7Ő bi7ottságának vezetője és 
a Der Efsenbahner című szak
lap szerkesztője is. (A század
fordulón sok magyar vasutas 
járatta és olvasta P-r.t a lapot.) 
A Szakszervezeti Tanács 800 
korona visszatérítendő köl
csönt szavazott meg a vasűti 
munkások kö�ötti agitációra. s 
a szervezkedés iránvítá-siira 
függetlenítette J6csák Kál
mánt. 

A szervezkedés eredménye
ként 1904. januárban a Csö
möri űti Vajdahunyad Kávé-

Ferencvárosi fiatalok 
a Pest megyei úttörőkért 

A ferencvárosi vontatási fő
nök.ségen már hagyományai 
vannak a társada.lrni munká
nak. A közelműltban a főnök
ség KISZ-fiataljai a királyréti 
lcisvasút felűjltásában segítet
tek. Felvették a kapcsolatot a 
Pest megyei KISZ-bizottság
gal. és elsőként szerveztek 
kommunista maszakot. hogy 
az erdei kisvasút tizenöt kilo
n;iéte.res szakaswn mielőbb 

járási úttörővasűtként közle
kedhessen. 

Aprilis 5-12-i!( a KISZ ak
cióprogramja részeként és 
az űttörőszövetség megalaku
lásának 30. évfordulója tiszte
letére szerveztek társadalmi 
munkát. Huszonnyolc fiatal (a 
KISZ-en kívüliek bevonásá
val). a pihenönapokon moz
donyt javítottak. sorcm kívül 
�•onattováb b!tást vállaltak. 

Negyvenhat vasutas KISZ-szervezet 

részesült pénzjutalomban 
A vasutas KISZ-szervezetek 

évi akcióprogramjuk kereté
ben vesznek részt a szolgála
ti helyekre háruló termelési 
feladatok végrehajtásában. 
Termelést segítő munkájukat 
a vasútigazgatóságok, a vas
utas-szakszervezet területi bi
zottságaival közösen - a szol
gálati helyek egész évi mun
kájának értékelésével egyidő
ben - külön is értékelik. Ja
vaslataikAt figyelembe véve a 
MAV vezérigazgatója a VaB-
1.ltasok Szakszervezete Elnök
sége egyetértésével 46 vasutas 
KISZ-szervezetet részesített 
jutalomban. Közülük a három 
MT-SZOT Vörös Vándor
zászlót nyert vasúti csomó
pont KISZ-bizottságai a KISZ 
KB oklevél elismerésében is 
részesültek. 

A jutalomban részesült 
KISZ-szervezetek névsora: 

Bp. Ferencváros, Bp. Nyu
gati, Rákosrendező, Székesfe
hérvár, Hatvan, Bp. Déli cso
móponti KISZ-bizottságok; 
Miskolc Csomóponti KISZ
bizottság : Miskolc MÁV Ép. 
Főn. KISZ-szerv.; Eger cso
móponti ; Ózd áll. ;  Sárospatak 
Uzemfőn.;  Füzesabony áll.; 
KISZ-alapszervezetek: Debre
cen csomóponti ; Nyíregyháza, 

Záhony átrakó körzet KISZ• 
bizottságok; Mátészalka CBO• 
móponti KISZ csűcsvez. ; Bé
késcsaba csomóponti KISZ 
csúcsszerv.; Kiskunhalas cso
móponti KISZ-alapszervezet; 
Szentes MA V Ép Főn. KISZ 
csűcsvez.; Kiskunhalas Fft 
KISZ-alap.szerv.; Kecskemét 
Pft. KISZ-alapszerv.; Szentes 
csomóponti KISZ csúcsszerv. ; 
Mezőhegyes csomóponti KISZ
alapszerv. ; Vésztő csomóponti 
KISZ-alapszerv.; Kiskunfél
egyháza áll. KISZ-alapszerv.; 
Orosháza áll. KISZ-alapszerv.; 
Dombóvár. Nagykaniua. Pécs 
KISZ-bizottságok; Kapoovár 
csomóponti, Dunaújváros áll. 
Bátaszék KISZ-alapszerv. ; 
Szombathely csomóponti KISZ 
Bizottság : Tapolca, Zalaeger• 
szeg csomóponti KISZ-alap
szerv. ; Celldömölk CS012}ÓJ)On
ti KISZ-biz. ; MAV Miskolci 
Jj. ü.:  MAV Szombathelyi Jj. 
0. KISZ Bizottságok; MAV 
Éoítőgépiav. ü. Jászkisér KISZ 
Biz.; MAV Gépjavító 0. 
KISZ-alapszerv.; MA V Szak
és Szerelőin. Főn. KISZ csűcs
vez. ; MAV Dunakeszi Jj. ü. 
KISZ Biz. ; TBKF, MA V 
Adatfeldolg. Főn.; BVKH, 
MA V Szállítmányozási Iroda. 
MAV Nyugdíj Hiv. KISZ
alapszervezetei. 

Munkásőr tanácskozás 

Április 22-én, a VI. kerüle
ti pártb-izottságon tanácskoztak 
a MunJ,ásőrsé!( VI. kerületi 
,,Bokányi Dezsó" Épító Zász
lóaljának kiváló. munkásőrel 
és alegységparancsnokal. 

Vit.aindltó előadást Mokry 
Gyózó egységparancsnok tar
tott. A vitában több elvtárs 
szólalt fel, közöttük meghí
vott vasutas pártbizottsági tit
károk : Kenessey Ákosné, a 
MA V központi szervektől és 
Koncz J6zsef, a MA V Nyuga
ti Csomóponttól. Az MSZMP 
VI. kerületi Bizottsága Ud
vözletét Fehér István titkár 
tolmácsolta. 

A zászlóaljban szolgálatot 
teljesítő vasutas mun.ká.sőrök 

kiemelkedő swlgálatteljesíté
sét a tanácskozás az-zal is 
elismerte, hogy a nyolc bu
dapesti küldött közé megvá
lasztotta Csányi Erzsébetet és 
Csik Sándort, a KPM Vasúti 
Főosztály dolgozóit. valamint 
Bicskei Jánost. a Nyugati pá
lyaudvar vonatvezetőjét. 

Az egységnél jelen1eg is ál
lományban levő 140 kiváló 
munkásőr és kiváló parancs
nok közül harmincketten a 
MAV alkalmawttai. Közülük 
�ét elvtárs háromsz.or. hét 
elvtárs pedig kétszer érdemel
te ki a munkásőrök szocia
lista versenyének e legrango
sabb eLismerését 
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Hírnevükhöz méltóan 
TAPOLCAI ERŐTARTALÉK: 

a dolgozók vasútszeretete· A nehú munkakörülmények ellenére is kiváló 
eredmények szüleitek Ferenevárosban Gyönyörű természeti kör

nyezetben, de múszaki adott
ságait illetően eléggé mostoha 
körülmények között dolgozik 

a tapolcai vasúti csomópont. 
A szerény adottságok ellenére 
mégis nagysz.erú eredmények
kel hívtált fel magukra a fi
gyelmet a negyedik ötéves 
terv végrehajtása során. Há
romszor nyerték el a „Kiváló 
csomópont" kitüntető címet, 
az 1975. évi munkájuk és a 
középtávú tervidőszakban el
ért összteljesílményeik alap
ján pedig méltónak bizonyul
tak az MT-SZOT vörös ván
dorzászló elnyerésére. 

hoz tartozik az északi balato
ni vonal is Polgárdi lpartele
pig, a Tapolca-Balatonszent
györgy vonal Keszthely állo
más bejáratáig és a tapolca
celldömölki vonal Jánosházáig. 
!gy a csomópont területén és 
feladatkörében kell lebonyolí
tani az olyan nagyüzemek szál
!Jtásait is, mint az uzsai k6bá
nya és a sümegi bazaltbánya. 
A nyaranként! személyforga
lom már csak „ráadás" - ha 
nem is jelentéktelen többlet
munka - a tapolcai csomó
ponthoz tartozó állomások 
számára. 

A vontatási főnökség ugyan� 
csak kiváló eredményeket ért 
el a múlt évben és a negyedik 
ötéves terv időszakában. Tel
jesítésüket 45,6 millió száz
elegytonnára, vagyis 125 szA
zalékkal növelték a harmadik 
ötéves terv eredményeihez vi
szonyítva. A nehéz, 10 ezrelé
kes emelkedőkkel is „tarkí
tott" vonalak embert és gépet 
egyaránt naponta erősen pró
bára tesznek a tapolcal tér
ségben. 

A ferencvárosi pályaudvar 
él.lomásfónök:i szobájában be· 
szélgetünk Berendi Tibor ál
lomásfőnök.kel, Giczei István
nal, a vontatási fónökség ve
zetőjével, Kovács J 6zsef szer
tárfőnökke], Krecska János
sal, az állomás üzemi párt
szervezetének titkárával (egy-
személyben munkavédelmi 
ügyintézőjével és Kurucz 
Slindorral, a vontatás szb-tit
kárával. 

Tágas, ám öreg főnöki iro
da, meghitt-tetszetős, de ko
rántsem kors:rerú bútorokkal. 
BármHy tágas is, ha a szép 
hagyományt folytatni kíván
ják (az okleveleket bekere
tezve a falra akasztják), ma
holnap nagyobb helyiségre 
lesz szQkségük. Tavaly nyá
ron, amikor náluk jártam, 19 
oklevelet-zászlót számoltam 
ö.ssze; ahhoz jön most az 
idei. . • s aligha kétlem, a het
venes évek második felében 
is gyarapodik majd e nagybe
csű gyűjtemény. 

A közfigyelem 
fókuszában 

Dehogy kell ú; fónökf 
iroda - hárítja el a még csak 
javaslatnak em nevezhető 
ötletet Berendi Tibor -, amíg 
az állomáson és a csomópont 
teríi!etén van korszerűsíteni 
való, amíg a munkaköriilmé• 
nyek ma se1n kifogástalanok, 
az állomásfőnöknek igy ;6 ez 
a szoba, ahogy van. 

S hogy miért, arra is választ 
ad egyetlen tekintetével : a sí
nek felől dörrenés-csörömpö
lés hallatszik - az állomásfő
nöknek íróasztala mellől csu
pán a fejét kell jobbra fordí
tania, hogy lássa, mi történt 
(esetünkben semmi említésre 
méltó). 

A ferencvárosiak e hona
pokban a közfigyelem fóku
szában állnak: Moldova 
G11örU11, megannyi sikeres re
gény, és nagy elmélyültségről 
tanúskodó riportkönyv írója 
most a vasutas-életről ad hírt 
a Kortárs hasábjain. ,.Akit a 
mozdony füstje megcsapott" 
cúnű riportkönyvét a náluk 
töltött hónapok tapasztalatai
val indítja: ,.Ha meg akaTja 
tanulni a uasútat, Ferencvá
rosban kell kezdenie. A ,,Fradi" 
a.z ország legna(/1/obb pályaud
vara, ha leállna, megbénul az 
egész magyar vasút Záhony
tól Hegyeshalomig" - jdézi a 
jó tanácsot. 

A Kortárs áprilisi száma na
pok alatt elkelt; e szokatlan 
riportregény - a szó nemes 
értelmében - bestsellerré lett 
(lám : a kívülállók számára 
még ma is milyen vonzó a 
mi szépségesen nehéz szak
mánk), Berendi Tibor pedig 
eppenséggel irodalmi figurává 
nőtt. Egyik-másik mondását 
- ,.A vezetói munkában ke
vesebb agitációra és több pél
damutatásra van szükség" • •  
,,Meddig bírja még ezt a tem
pót? - E:n bírom, csak a föld 
bírja" - idézik. S hadd idéz
zek még egy mondatot Moldo
vától : ,.Csodaszámba megy, 
ho1711 Ferencváros jelenlegi 

mll&zaki állapotában, súlyos 
létszámhiánnyal kilszködt·e el 
tudja látni ezeket a feladato
kat". 

Kitűnő 
teliesítmények 

Ferencvárosi csodált? Lás
suk a számokat. Száz vágá
nyon fogadják, rendezik, to
vábbítják a szerelvényeket ; az 
állomáson naponta 400 vonat 
halad át. A munkát - a for
galomban, a vontatásnál és a 
szertárfőnökségen - két és 
fél ezren látják el ; a csomó
pont brigádversenyében 91 
szocialista kollektíva vesz 
részt 1174 taggal. A jók közül 
is a legjobbak: az ugyancsak 
május 1. alkalmi1ból a MÁV 
Kiváló Brigádjá vá lett állo-

más! Steinmetz Miklós, továb
bá az arany fokozatot szerzet
tek sorába tartozó II. Rákóczi 
Ferenc és a vezénylettől a 
Kossuth; a vontatási főnökség 
területéről a Kandó Kálmán 
utazó- és a Déli kirendeltsé
gen dolgozó Zrinyi Miklós, a 
TMK-múhely Verseny, vala
mint a motorszerelő-műhely 
Komarov villanyszerelő bri
gádja ;  a szertáriak közül pe
dig a József Attila szocialis
ta brigád. De ugyancsak di
csérendő az úttörővasút ezüst 
fokozattal jutalmazott Elöre 
brigádja :  az M 45-ös Dieselek 
D-3-as javításakor, valamint 
a személykocsik karbantartá
sakor-felújításakor jelesked
tek. (Az újságíró elnézést kér 
az olvasótól, amiért csaknem 
ugyanezekkel a nevekkel ta
lálkozott a tavalyi tudósítás
ban is. A magyarázat kézen
fekvő: az elmúlt esztendőben 
is, sőt jó ideje ezek a kollek
tívák járnak az élen!) 

A ferencvárosi csomópont a 
negyedik ötéves terv idószaká
ban feladatait kiemelkedő 
szinten teljesítette. Az áruszál
lltási terv 1 02,8; a teherko
csik kihasználása 1 04,5 ; a ko
csi tartózkodási normaidő csök
kentése 101,23; a tehervona
tok átlagos terhelése 106,3; az 
egy mozdonyra jutó etkm-tel
jesítmény növelése 122,5 ; a 
kocsijavítás termelékenysége 
pedig 114 százalékra teljesült. 
1971-hez képest csaknem 8 

százalékkal javult a tehervo
natok menetrendszerinti indi
tasa, 7 százalékkal a vontató
;ánnűvek üzemkészsége, ami 
pedig a fajlagos önköltséget 
illeti : a tervekhez képest 
évente 1,8-2 százalékkal csök
kent. S erre az időszakra esik 
a gőzösök búcsúztatása : a 
vontatási teljesítményből a 
vmamos- és Diesel-mozdo
nyok aránya a 86.9 százalék
ról 99,7 százalékra növekedett. 

A munkaverseny 
legiobbiai 

Természetesen - miként a 

amennyit otthon kapna. Ami
nek kiváltképp örülök : van
nak - jönnek fiatalok is. 
Akad, akinek sejtelmi! sincs 
arról, mi a vasút, de sokan 
már most érzik, mi a hivatás
tudat . . •  

Krecska János: 
- Éppúgy tudnak lelkesed

ni, mint ahogy mi lelkesed
tünk, amikor ide jöttünk. 
Rendkívül sokat számít, ho
gyan fogadják őket a szocia
lista brigádokban. E kollektí
váknak nagy a nevelő-erejük, 
rajtuk is múlik, hogy a fiata
lok képesek-e hamar beillesz
kedni közénk, hogy vérbeli 
vasutassá válnak-e . . .  De hogy 
ne csak jót mondjunk: olyan 
brigád is akadt, a!7lelyiket va
lamelyik dolgozójuk munkafe
gyelem-sértése miatt kizár
tunk az értékelésból. A tagok 
egynémelyike tii takozott: ne 
őket zárjuk ki, inkább majd 
ők zárják ki a renitenskedőt. 
úgy látszik, még nem értik: 
miként i., kell a brigádtagok
nak egymást nevelni • • •  

A mércét 
magasabbra tették 

Az ünnep alkalmából heten 
Kiváló, öten Érdemes vasutas 
kitüntetést kaptak, hozzávető
leg hetvenen pedig Ki1,ál6 
dolgozók lettek. ők és a már 
korábban klválókká minősí
tettek biztosítják - a követ
kező évek kiválóival karöltve 
- a további jó eredményeket. 
a töretlen folytatást. Tudatá
ban vannak: Ferencuáros szr
repe a vaS1Lt számára tovább
ra is létfontosságú. S mert AZ 
ötödik ötéves terv idószaká• 
ban a feladatok újfent foko
zódnak, a tervidőszak sikere 
pedig azon múlik, hogy már 
az első évben jó rajtot vegye
nek - az eddigi eredményei
ket a holnap szempontjából 
csak alapnak tekintik. A XI, 
pártkongresszuson megfogal
mazott elvekhez igazodva, az 
igazgatóság irányelveit figye
lembe véve 1976-ban is maga
sabbra emelték a mércét. Fe
rencvárosi módra. 

Földes Tamás 

Tapolca állomás - mond
ják - a Balaton nyugati ka
puja. Régi '.,kapu", hiszen kö
zel hetven éves. 1908-ban 
épült tíz vágánnyal és ma 
sincs több, mert az elmúlt 
évek fejlesztéseiből viszony
lag kevés jutott Tapolcára. A 
forgalom növekedéséből an
nál inkább kijutott a tapolcai 
vasutasoknak, hiszen ez most 
már legalább tizenötszöröse a 
felszabadulás előttinek. 

Egészséges 
munkahelyi légkör 

A vasút szeretete, a munká
ban való helytállás a mi leg• 
fóbb erótarta!ékunk - mon
dotta HáTsvölgyi István főfel
ügYelő, Tapolca állomásfőnö
ke, amikor arról kérdeztük, 
minek köszönhetők kiváló 
eredményeik. - Az egészsé
ges munkahelyi légkÓT, a szé
les körű szervezói tevékeny
ség, valamint a csomópont 
szolgálati főnökségei11,ek segí
tőhész együttműködése tette 
Lehetóvé tavaly és a korábbi 
években ís feladataink sikeres 
teljesítését. 

Tapolca tíz éve város és je
lentős idegenforgalmú üdülő
hely. Híres gyógyüdülőjét tá• 
voli országokból is felkeresik 
az asztmás betegek. Szépen 
fejlódik a város ipara, s rend
kívül nagy a környező bánya
üzemek szállítasi igénye. A 

tapolcai vasuta.�ok szolgálják 
ki a nemesgulácsi ásványbá
nyát, amely öntödei homokot 
termel. valamint a zalahalápi 
és a diszeli kőbánya termelését 
is innen továbbít3ák. A szocia
lista munkaverseny szempont
jaból - erről sem szabad meg
feledkeznünk - a csomópont� 

Elsősorban Tapolca állomás 
teljesítményeiről érdemes 
megjegyeznünk néhány ada
tot, amelyek az 1 975. évi mun
ka tartalmát tükrözik. A te
hervonatok 905 tonnára terve• 
zett átlagos terhelését 919 ton
nára teljesítették. A helyi ko
csik tartózkodási idejét 102,3 
százalékra, a terhelési határ 
kihasználását 101,6 százalékra 
teljesítették és a tervezett 
914 helyett 1334 irányvonatot 
indítottak a múlt évben. Vo
natközlekedés! tervét az elő
írt 80 százalék helYett 84,07 
százalékra teljesítette Tapol
ca állomás. A vonatkísérők 
egy szolgálati órára eső vo
natkilométer teljesítményét 
4.8-ról 5,05-re növelték. Az 
utazók menetfordulóit úgy 
szervezték, hogy az átlagos 
havi távolléti óra 238-ra, a 
szolgálati 209 órára csökkent. 

Túlórák nélkül 

A munkaidő csökkentését 
önerőből, megfelelő szervezé
si intézkedésekkel párhuzamo
san vezették be az állomáson 
1 975. január l-től. Többletbért 
nem igényeltek ezek az intéz
kedések és a helyes szervezés 
eredményeként 1975-ben nem 
kellett túlórát fizetni a for
galmi nem utazó állomány
csoportban dolgozók részére. 
Sikeresen oldották meg az itt 
is jelentkezett létszámproblé
m;íkat, annak ellenére, hocy az 
állomás 23 dolgozója végez 
munkát tartós ' klrendelésben 
Bp. Ferencváros pályaudva
ron, Várpalota állomáson és 
Polgárdi I partelepen. Kitúnő
en megállják a helyüket. Ka
cor Géza kocsirendezőként 
kezdte, s ma már tolatásveze
tő az ország legnagyobb ren
dezőpályaudvarán. 

Korszerű járművek, 
jó teljesítmények 

Munkájuk hatékonyságát 
döntően javította a dieselesí
tés. Amíg 1970-ben 63 száza
lék volt itt a gőzvontatás 
aránya, 1975-ben már csa� 
16,9 százalék. A vonatok 83,1 
százalékát korszerű jármúvek
kel továbbították. A főnökség 
dolgozói sokat tanultak, szak
mai színvonaluk felnőtt a ma
gasabb követelményekhez. 
Amíg 1970-ben csak az itt dol
gozók 25 százalékának volt 
motorvezetöi vizsgája, 1975-
ben má,r az utazók 97 százalé· 
ka megszerezte azt, bár elein
te nem volt könnyű minden
kit meggyőzni az új, korsze• 
rű technika elsajátításának 
szükségességéről. • .  

A szállítási teljesítmények 
növelésével párhuzamosan ja
vultak a vontatás üzemi, gaz
dasági eredményei is. Az egy 
százelegytonnára jutó fajlagos 
önköltség 1970-ben 10,60 fo
rint, 1975-ben 5,84 forint. A 
főnökség szocialista brigádja], 
csakúgy, mint az állomási bri
gádok, számos kezdeményezés
sel, terven felüli eredménnyel 
tüntek ki a kongresszusi és 
felszabadulási munkaverseny
ben is. 

A tapolcai szertárfőnökség 
107.69 százalékos összteljesít
ménnyel járult hozzá a múlt 
évben a csomópont kiváló 
eredményeihez. A társszolgá
lati főnökségek.kel kialakít9Jt 
közvetlen munkakapcsolataik 
révén a folyamatos anyagellá
tás előirányzatát 108 százalék
ra teljesítették, kedvező kész
letszintet tartottak raktáraik
ban és önköltség csökkentési 
előirányzatukat 101,7 százalék
ra túlteljesítették. 

Lörincz János 

tervidőszakban végzett mun- ----------------------------------------------------

ka betetőzéseként most az 
MT-SZOT Vörös Zászlaja -, 
az efumerések sem maradtak 
el. 1971-ben és 1973-ban vas
útigazgatói elismerést kaptak, 
a páros évek értékelését kö
vetően pedig Ferencváros ki· 
1,•áló vasúti csomópont lett. Rá
adásul tavaly - a hazánk 
felszabadulásának 30. évfor
dulója és az MSZMP XI. 
kongresszusa tiszteletére indí
tott munkaversenyben nyúj
tott nagyszerű teljesítményü
kért - a kongresszusi zászlót 
is megkapták. A három főnök 
egybehangzóan állítja: a 
kongresszusi verseny lendüle
te nem ha(/1/ott alább -
mindaz, ami azóta történt, 
méltó az elózményekhez. 

Gíczei István: 
- Tavaly, 1974-hez képest 

minőségileg változott meg a 
brigádok munkája. Hogy egy 
példát említsek : harmincket
tóvel kevesebb „szolgálatkép
telenség" volt, mint az e!ózó 
évben. Nőttek a teljesítmé
nyek is : a vontatás például 
1 .5 millió tonnával több árut 
továbbított a tervezettnél. . •  

Berendi Tibor: 
- Igaz, sokan nyugdíjba 

vonultak (az állomás területé
ről csaknem negyvenen, a 
vontatástól negyvennégyen), 
de Ferencváros jó híre úgy tú
nik. a nehéz munkakörülmé
nyek ellenére is vonzó. Leg
utóbb ccglédiekkel, hatvani
akkal. tatabányaiakkal, bics
keiekkel gyarapodtunk. Köz
rejátszott ebben persze az ál
lomáson adható tízezer forin
tos egyszeri forgalmi jutalom, 
de a magasabb kereset is. Ná
lunk egy kocsivizsgáló, vagy 
egy féklakatos 1200-14-00 fo
rinttal többet kereshet, mint 

A dombóvári sikerek forrása : Persze valljuk be, hiába 
hivatkoznak Dombóvárott az 
egész kollektíva összeforrott
ságára, mint a stker egyedüli 
forrására. A munkaverseny 
Lendítői azért mégiscsak a. szo
cialista brigádok voltak. A 
csomópont dolgozóinak 56 szá
zaléka vesz részt a brigád
mozgalomban. Ez meghatáro
zólag hat a munkamorálra, 
az üzembiztos, a pontos, fe
gyelmezett, balesetmentes 
munkára. 

a kollektívák összeforrottsága 
Ma már nEttn tudni ponto

san, hogy mikor és hol, me
lyik termelési taná<Skozáson 
melyik brigádértekezleten, ki
nek a szájából hangzott el a 
figyelmeztetés: ,.Vigyázzunk a 
dombóvári márkára/" Tény 
azonban, hogy azóta a dom
bóvári vasúti csomóponton 
valahányszor a vállalások tel
jesítéséről esik szó, jelszóvá 
lett ez a figyelmeztetés. f:s, 
hogy a jelsz.ót mennyire kö
veti a csomópont, mintegy 
kétezerhalf;záz dolgozója, er
ről beszéljenek a számok: ,.a 
dombóvári mái•kát" egyfolytá
ban 10 éven át - ezen belül 
a negyedik ötéves terv mind 
az öt esztendejében - ,,Kivá
ló csomópont" hitii.ntetés 
fémjelzi. Most pedig „hitele
síti" a munkaversenyben el
nyerhető egyik legnagyobb 
•kitüntetés, a Minisztertanács 
és a SZOT vörös �'ándorzász
laja, amelyet a kongresszusi 
és a felszabadulási verseny
ben., kiemelkedő eredményei
vel érdemelt ki ez a nagysze
rűen dolgozó vasuta,; kollek
tíva. 

Beszélő számok 
73árkihez, fordul az újságíró 

az állomáson, a vontatási és 
a szertárfőnökségen, tudakol
va, hogy kik azok, akik leg
inkább hozzásegítették a cso
mópon tot a zászló el.nyerésé
hez, főnök és beosztott, egy
ként a kollektíva összefor
rottságában, összetartásának, 
megértésének, ;munkaszereteté
nek erejéből ;elöli meg a siker 
forrását. 

Valóban, ennek az 1:i5szefor- ka kikilszöbölésére kisgépe
rottságának tulajdonítható, ket állítottak be a vontatá
hogy a dél-dunántúli vasúLi si műhelyekbe. A forgalom
hálózat jelentős fo1,galmát le- irányítás korszerűsödött Ln
bonyolító csomópont tú.ltelje- formációs berendez.éseit hasz
sített.e valamennyi műszaki- nosan fordították a vontatás 
gazdasági mutatóját, ame- és a forgalom köz.ös mu.nká-
lYek a munk.u minőségére, az jának javára. A sok jó brigád közül is 
e.zköwk kihasználására irá- kiemelkedik a Radocza János 
nyultak. A tehergépkocsik Szervez:ési intézkedések vezette November 7 szociaUs-
kihasználásának fokozására ta brigád, amely meg.kapta a 
például csaknem 0,5 tonná- Számos szervez,ési intézke- ' Közlekedés- Posta és Hir-
val növelték a raksúlyt, a déssel is javították a mun- közlés kiváló brigádja kitün
szállíltató felekkel. való jd kát. A tolatós.zolgálat teljes teté6t. A húsztagú brigád 
együttmúködés és az áruhoz ctieselesít.ésével például a vo- többségében irányvonatos vo
igényelt kocsik tipU6 szerinti natösszeállitás gyorsabbá, natveretőkből áll. Folyamato
válogatása révén. Számotte- könnyebbé vált. Egyik Ieg- san kiemelkedő leljesitmé
vöen csökkentették a csomó- hasznosabb szervezési Intéz- nyeket érnek el, a társadalmi 
ponton megfordult kocsik tar- kedésnek bizonyult, hogy a munkában mindig elöl jár
tózkodási idejet. A tervidő- tartaLékmoz.donyok és a tola- nak, s a tanulásból is kive-
szak alatt a csökkenés ko- tÓ5Zelnélyzet gazdaságosabb szik a részüket. 
csinként 0,56 óra megtakarí- ki.használását lehetővé tevó új 
tá.st hozott, ez további száL!í- munkarendet dolgoztak ki, 
tókapacitás-többletet eredmé- ennek segítségével megvaló Látványosság nélkül 
nyezett. A szolgálati ágak síthatták a srerelő- és közbe- Nem lenne teljes dombóváközött kialakult e(/1/séges váltó tolatószolgálatot, s be- ri beszámolónk, ha nem szól• szemlélet következtében ug- vezethették a munkaidőcsök- nánk a csomópont harmadik: rásszerüen javult a korszerú kentést. A fenntartásnál és a szolgálati főnökségéről, a mozdonyok teljesítmény ará- javításnál általánossá tették szertán·ól. Az ő munkájuk nya, jobb kihasználása. A te- a korszerü hálótervezési mód- nem olyan látványos, mint az hervonatok átlagos terhelésé- szert. Nagy lépést tettek elő- állomásé meg a vontatási főnek növelésével, a vonóerő re azzal is. hogy meg.szervez- nökségé. De, hogy mégis mljobb kihasználásával évről ték az áUomá<;irányító és Jye11 eredményes, azt éppen a évre C6Ökkenterték a fajlagos vontatótelepí diszpé<:ser szol- vontatás eredményei m\ltatüremeltetési költségeket. gálatot, azóta közvetlen érint- ják a legjobban: a kocsija-

A csomópont személyszálll- kezéssel gyorsan koordinál- t:itási ten, túlteljesitése, a 
tási tevékenységéból kiemel- hatják a csomópont munká- korszerű ronóerö üzemkész
kedik, hogy megteremtették ját. Igen hasznosnak: blzo- ségéner. növelese stD.. mind 
és állandóan megfelelő szin- nyult az is. hogy a vontatá- lehetetlen lett volna a szer
ten tartották a kulturált uta- si utazó személyzetet a Diesel tár jő munkája nélkül. Hi-
zási körülményeket. üzembe� . mentesített�k az szen az ehhez szükséges anya-

- . utókezelési szolJgálat alol. AmJ- gokat sokszor a legnagyobb 
. 

':- �orszeru_ Dlesel-�16
, 

l. k?r a gép hazaérkezik úti�- nehézségek árán mindig ideep1tési utemenek befeJezwvel rol. a mozdonyvezető leadJa jében és ke!Jó mennviségben jelentkező technikai előnyö- ·a műhelyi brigádnak, hogy a szertár teremtette éJö ket jól használták ki fejlesz- ők végezték el a szükséges 
tét;(e. A nehéz fizikai mun- utókezelést. Szász .Fereno 
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Nevelőmunka. a szocialista brigád okban 
Vöröskeresztesek 

Szolnokon 
Az MSZMP szakszervezeti politikája 

A szolgálati hely, s a jó munkahelyi légki>r nevelö hatása A hosszan tartó építkezések 
miatt csak most kerülhetett 
sorra Szolnok állomáson, hogy 
megalakuljon a vöröskeresztes 
szervezet, bár ezt a dolgozók 
már régen igényelték. Az el
ső, ünnepélyes taggyúlésen 
Szép Ferenc szb-titkár méltat
ta az esemény jelentőségét, s 
vázolta az újonnan I megala
kult alapszervezetre váró fel
adatokat. 

Baranyai Tibor előadása a Vasuti Föosztályon 

Aprilis 20-án „Az MSZMP szakszervezeti politiká;a" címmel 
nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott Baranyai Tibor, az 
MSZMP KB párt- és tömegszervezeti osztályának vezető he
lyettese a Vasúti Főosztály konferenciatermében. A Vasutasok 
Szakszervezete, a MA V Vezérigazgatóság és MSZMP Bizottsága 
által rendezett előadáson, majd az azt követő konzultáción 
megjelentek a vasutas-szakszervezet és a MA V vezetői, a szak. 
szervezet és a vezérigazgatóság vezető beosztású dolgozói, a te
rületi bizottságok titkárai, a vasútigazgatóságok vezetői és a 
pártbizottságok titkárai. Az előadó a párt szakszervezeti poli
tikájának alapelvein kívül elemezte a szakszervezeti munka 
továbbfejlesztésének feladatait is. 

A munkahely. a különböző 
beosztásokban vég;.ett munka 
mindig formá,lja a dolgozókat, 
csisrolja, tökéletesíti jellemvo
násaikat. erősíti bennük a kö
zösségi érz.é5t. A szolgálati 
hely légköre és a munkahe
lyen szerzett tapas:z;taJatok 
meghatározó eróvel hatnak a 
dolgozók személyiségének for
málására, s így a nevelés fon
tos színterét jelentik. 

A munkahely nevelő és 
életforma alakító hatása lti
gugárzik a társadalmi és csa
ládi éle!D:e egyaránt. Az, aki
ben !kialakulnak a swciaUs
ta ember erkölcsi jegyeit vi
seló vonások, a-z ennek ha
tását magával hordozza ba
ráti körébe, ismerősei közé. a 
családjába. 

A vezetők feladatai 
A szol,gálati hely gazdasági 

ve-zet.óinek és mozgalmi szer
veinek az is feladata, hogy 
megértessék a swcialista bri
gádokkal: a munk.ahelyen 
végzett napi tevékenységük 
hogyan kapcsolódik a vasút 
egészének munkájához. A 
vasút. szállítási feladatainak 
ellátásával milyen rendkívül 
fontos szerepet tölt be a nép
garoaságban. Adjanak segítsé
get a szocialista brigádoknak 
az öntudatos, fegyelmez.ett 
dolgozókká való neveléséhez. 
Erősítsék bennük a vasút sze
retetét, egymás kölcsönös 
megbecsülését, a vez.etők tisz. 
teletét. 

A brigád swcialista arcula
tát az adja meg, ha a célki
tűzés mindhárom vonatkozá
sában követelményeket tá
maszt és eredményeket mu
tat fel. 

A szo1gáliati helyeken a gaz. 
daság; és mozgalmi vezetők, 
de ugyanúgy a brigádvezerok 
körében is, még sokszor elő
fordul, hogy nem tulajdoníta
nak egyforma jelentőséget a 
célkitú-zés mindhárom ele-
mének. Számos tapasztalat 
jelzi, hogy egyes brigádok 
nem forditanak kellő gondot 
a tanulásra. múvelódésre és a 

&ág, a rend, a fegyelem és a 
tisztaság. Követelmény továb
bá, hogy legyenek példamuta
tóak a dolgozótársak előtt, 
udvariasak a szállittató fe, 
lekkel, és az utazóközönséggel 
Környezetükben ne túrjék 
meg a fegyelmemtlenséget, fe
lelőtlenséget. 

A szocialista brigádok ne
velőmunkájának fontos ré
sz.e a kispolgári gondolkodás
mód, a helytelen emberi ma
gatartás eLleni küzdelem. A2 
önzés, a társadalmi tulajdon 
elleni vétség, az iszákosság, 
durvaság, a családi kötelezett
ségek elmulasztása. mimd 
olyan megnyilvánulás, amely
lyel szemben - a nevelés 
eszközeivel - határozottan fel 
kell lépni. A kollektívák ne 
tekintsék magánügynek a csa
ládon belilli viselkedést sem. 

A brigádok mozgalmi. ál
lami, családi ünnepek alkal
mával családtagjaikkal együtt 
ünnepeljenek. Vonják be a 
brigád életébe közvetlen hoz
zátartozóikat (férjek. felesé
gek). Házasságkötések, :név
adók, swciaJdsta módon tör
ténó megrendezéséhez adjon 
segítséget a brigád. 

A srociallsta módon élm 
jelszó tartalmában azt jelen• 
ti, hogy a gondolkodásban tért 
nyernek a szocialista eszmék, 
az emberek magatartásában 
mind teljesel>ben érvényre 
jutnak a szocialista erkölcs 
normái és így a dolgozók kö
ZÖtti viswny is ennek megfe
lelően alakult. Ez a követel
mény azt is tartalmazza. hogy 
a brigádok törekedjenek ál
landóan többet adni, többet 
megoldani kis kollektívájuk és 
a nagyobb közösség, a társa
dalom javára. 

A brigádokban az eddigiek
nél ;obban előtérbe kell állí
tani a közéleti tevékenységet. 
A társadalmi munkákból 
a swlgálati helyeken. üze
mekben, lakóterületen , 
mind többen veszik ki részü
ket. A kommunista műsza
kok, a me-zógazdaság megsegí
tése, a lakóterületi parkosítás, 
a közművesítés, óvodák, is· 

kolák építésében, fels2erelé
sük korszerűsítésében való se
gítségadások sok-sok példája 
bi7.onyítia a vautas szociaUs
ta brigádok közösségi ügyért 
érzett felelösségét. 

A nevelő munka 
módszerei 

A brigádmozgalommal 
szemben jogos elvárás. hogy 
társadalmi méretekben is se
gítse a szocialista magatar
tás normáinak érvényesülését. 
A szocialista brigádok első
sorban abban különböznek 
más közösségektől, hogy na
gyobb felelősséget éreznek 
egymásért. Őszinte emberség
gel, a meggyőzés és a példa
mutatás erejével segítik egye
sek helytelen �ata:rtásának 
megváltoztatását. A brigádo
kon belül mindenütt olyain 
közszellemet kell kialakíta
ni, amely a szolgálat ellátása 
közben semmiféle lazaságot 
nem túr meg a munkahelyen. 

A megválasztott vezetőséget 
Annus Mihály, a vasútüzemi 
pártbizottság titkára üdvö
zölte, majd Tichy Ilona, a 
Vöröskereszt városi vezetősége 
nevében köszöntötte a nemes 
kezdeményezést, s kellő támo
gatásról biztosította a vasuta
sok alapszervezetét. 

A taggyfilés részvevői ez
után tanulságos, egészségügyi 
felvilágosító filmeket tekintet
tek meg. 

Díszes serleg 

eredményes véradásért 
Az emberek általában ér

zékenyelc az elmarasztaló bí- A pápai vasúti csomópont 
rálatra. Ezt figyelembe kell KISZ-alapszervezete az elmúlt 
venni és mindig éreztetni kell évben sokat fejlődött. Külö
a segítő szándékot. Vannak nösen a közéleti tevékenység
renitenskedő, a kollektívából ben él,tek el jó eredményeket. 
erősen „kilógó", úgynevezett A közelmúltban például a 
nehéz emberek. Az értékelés- KISZ IX. kongresszusa tisz
kor az ilyen személyek miatt teletére városukban véradást 
nem egy esetben. az egész rendeztek. amelyen alapszer
brigádot elmarasztalják. Még- vezetük első helyezést ért el. 
is, sokkal nagyobb érdem, ha A t•árosi KISZ-bizottság · és 
a brigád vállalja az ezzel já- a Vöröskeresit á,lta.l átadott 
ró sok gondot. vesződséget - szép serleget a fiatalok majd 
ha e,z nem is jár azonru:ili si- a klubhelyiségben helyezik el, 
kerrel -. mintha a könnyebb a.mit a szakszervezet segítsé
megoldást. a kizárást választa- gével építenek. 
nák. Az ilyen brigádokat el- A huszonöt tagú alapsrer
lsmerés és dicséret illeti meg. vezet ebben az évben össze-

A brigádból való teljes ki- sen 450 óra társadalmi mun
zárás módszere csak a leg- kát ajánlott fel. Terveik kö
végső esetben fogadható el, ZÖtt szerepel a személykocsik 
mert a szocialista brigádmoz- tisztítása és a virágosítás is. 
galom azt vállalta, hogy min- Elmélyült kapcsolatot tarta-
clen dolgozót szocialista em- nak a pápai Hámá,n Kató 
berré formál. nevel. f:ppen általános iskola úttörőcsapa
ezért jó eszköz a példamuta- tával. A nyáron segítséget 
tás. következetesség és a nyújtanak majd a csapat Ri-
kollektíva ereje. ba-parti kirándulásához. 

Horváth Ferenc 
(Folytat;uk) Horváth Balázs 

kÖ2JÖsségi élet · fejlesztésére,
.----------------------------------------Swcialiista módon akkor dol-

goznak a kollektívák, ha mun
kájukat minden tekintetben 
példaképül lehet á.Uitani a 
dolgozók elé. 

Nem lehet aronban meg
feledkezni arról, hogy a szo
cialista l>rigád nemcsak mun
kaszervezet. hanem annál sok
kal több. A napi munka mel
lett meg kell testesítenie az 
együtt élő közösség művelé
sének és nevelésének feladatát 
is. Ez nem kisebb jelentőségú, 
mint a termelési vállalás tel
jesítése. A szocialista ember 
formálásánál igen fontos a 
szocialista műveltség elérése, 
a brigádoknak a közös ii,gy 
iránti odaadásuk mértéke. 

Még napjainkban is előfor
dul. hogy olyan kollektívák
nak is odaítélik a swcialista 
címet. amelyek lebecsülik a 
társadalmi jellegú feladatokat. 
Amikor a szocialista brigád
mozgalom továbbfejlesztéséről 
besT.élünk, nem tekinthetjük 
formális célnak a szocialista 
l>rigádok számának növelését. 
A cél az, hogy a . cím mögött 
tényleges szocialista tartalom 
legyen, a ;elszó mindhárom 
vonatkozásában. Ennek meg
valósítása érdekében a szolgá
lati helyeken a szocialista bri
gádokka1 foglalkozÖ szervek 
a vállalások kialakításánál, 
értiékelt,sénél tulajdonítsanak 
egyforma jelentőséget a moz
galom célkitúzése mindháróm 
elemének. 

Szocialista magatartás 

A s:rocialista magatartás fej
lesztésében is fontos szerepe 
van a jó munkahelyi lég
körnek. A swlgálati helyen 
esetleg kifejez.ésre juttatott 
káros nézetek, negatív em
beri tulajdonságok nemcsak 
zavaró jelenségek, hanem ha
tékony befolyásoló tényezői a 
szocialista nevelésnek. A szo
cialista brigádokban erősítem 
kell azt a felfogást. hogy a 
szocialista gondolkodásmódnak 
a swlgálati helyen végzett 
munkában. magatartásban kell 
megnyilvánulnia. Elengedhe
tetlen követelmény az utasí
tásszerú munka. a munkaidö 
kihasználása, a technológiai 
előírások betartása, a bizton-

Hogyan készítsük fel a bizalmiakat 

a kollektív szerződés tervezetének vitájára? 
A kollektív szerződés sza. 

bályainak kialakításával. majd 
a szabályok érvényesülésével 
kapcsolatos szakszervezeti ten
nivalók nem újkeletűek a 
tisztségviselők számára. f:vek 
óta gyakorlattá vált, hogy 
ezek a feladatok időról-idóre 
visszatérnek. s a szakszerve
zeti szervek munkájának kö-
7kpporutjába kerülnek. 

Most. amikor az V. ötéves 
terv időszakára szóló kollek
tív szerződés megkötéséről 
vam szó, a szakszervezeti szer• 
vek aktív, cselekvő. segítőkész 
támogatására fokozottabb 
mértékben szükség van. mint 
bármikor. A tervezet szabá
lyainak megvitatása ugyanis 
az üzemi demokrácia intéz• 
ményének egyik legjelentő
sebb fórumává vált már ed
dig is. 

Mint ismeretes. a korábbi 
évek gyakorlata az voi.t. hogy 
a dolgozók csak a termelési 
tanácskozásokon értesültek a 
kollektív szerződésnek azokról 
a szabályairól. amelyek egyéb
ként hosszú időre megszabták 
élet- és munkakörülményeiket. 
Az ilyen tájékozta-tás nem 
eredményezhetett megalapo
zott és tartalmas vitákat. mert 
felkészületlenül kevesen vál
lalkoztak arra. hogy hozzá
szóljanak. véleményt nyilvá
nítsanak. Ezért minden szol
gálati helyen arra kell töre
kedni, hogy a termelési ta
nácskozásokon megjelená dol
gozók már felkészülten ve
gyenek részt a v-itában. Ez a 
változtatás biztosítéka lehet 
annak, hogy a dolgozók ér
demben, a vasút és a saját 
érdekeik reális mérlegelésével 
alakíthassák ki álláspontjukat. 

A dolgozók felkészítésének, 
előzetes tájékoztatásának kö
zéppontjában a szakszervezeti 
bizalmi áll. akit ebből a cél
ból el kellett, illetve el kell 
látni az új kollektív szerző-

dés tervezetével és az ehhez 
kapcsolódó MüM-SZOT 
irányelvekkel. Ezeknek az ok• 
mányoknak az átadása azon. 
ban nem történhet meg kö• 
zönséges kézbesítés útján. A 

térbe állítja a bizalmiak sze
repét. Ez olyan új erőforrást 
jelent, amit nem lehet nélkü
lözni az ötéves időszakra szó
ló kollektív szerződés meg
kö�éL 

A hallgatók egy csoportja 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
tervezet vitá;ára a •bizalmia- ,,_ _____________________________________ _ 
kat is fel ketl készíteni. A ' 
felkészítés legmegfelelőbb 
módját a különböző szintű 
szakszervezeti szerveknek sa
ját maguknak kell megválasz
tani. 

Helyesnek tartjuk. ha a 
szakszervezeti bizottság ti tká
ra összbizalm.i értekezleten 
vagy az illetékes reswrtfele
lős a gazdasági vezetővel 
együtt készíti fel a bizalmia
kat. Az egyes szabályok ma
gyarázatán és helyes értelme
zésé.., túlmenően, utalni kell 
a kollektív szerződés politi
kai jelentőségére. Rá kell mu
tatni. hogy a szabályok meny
nyiben kívánják swlgálni a 
vállalati gazdálkodás eredmé
nyességét. illetőleg hogyan ér
vényesítik a dolgozók érde
keit. 

Módot kell a.dni mindenütt 
arra. hogy a bizalmiak kér
déseket tegyenek fel. Ugyan
akkor biztosítani kell hogy 
arra megfelelő - érvekkel és 
indokokkal alátámasztott -, 
válaszokat kapjanak. 

A bizalmiak pedig a ma
guk által választott formában 
tájékoztassák munkatársaikat. 
illetve beszéljék meg a cso
portjukba tartozó dolgozókkal 
az őket érintő szabályokat. 
Helyes az is. ha a szakszer
vezeti csoport véleményét 
összegyű;tve a bizalmi mond
ja ezt el a termelési tanács
kozásokon. 

A szakszervezeti bizalmiak 
jog- és hatáskörével foglalko
zó kongresszusi határozatok 
végrehajtásat mindenképpen 
elő kell segíteni. .Jelentőségé
nél fogva ez a munka is elő-

Készpénzsegélyre 26,1 millió forint 
11-fire mennyit fordítottak az ÖTA 1975. évi bevételéböl 

A Vasutasok Szakszervezete nyegesen nem váltm.ott. A 
kezelé;ében levő 1/2 százalé- táppénzes helyzetnek kedvező 
kos Önkéntes Támogatást irányú változása, a kórházi 
Alap a vasutas dolgozók kö- ápolási napok csök:kerutése, a 
rében rendkívül népszerú, ami seg�lyigények szúkülése, va
annak köszönhető, hogy a kü- !amint az egészségügyi ellá
lönbözó segélyezési formáJ!ron tásna:k állampolgári joggá vá
keresztül akkor segíti tagjait, lása a felhasználást mérsé
amikor betegség, szülés, ha- kelte. 
láleset stb. esetén arra a leg- A közvetlen lrezpénzsegéjobban rászorultak. Ismert az lyek összege 26,1 millió fo• 
is, hogy a közvetlen segélye- rint volt. Ebből az összegből 
zés:m �menó� . �og�tjálk a legtöbbet a kórházi ápolás 
egyes eg��égug_!7L, �e!e&1tmé- alatti kiegészítő segély tette ny� _éJ?1téset, bőv1tését, kor- ki, 10,1 millió forinttal. Ugyanszerus1tését, melynek megva- csak jelentős az őTA tag lósításáyal a v�utas biztosi- vagy hozzátartozója elhalálo: totta_k. Jobb, . ha��?n:l'.abb g_y� zása után folyósított temetési 
�lt.ás�t, eg�u;�gy1 ellátá· segély kiegészítése, melyre sat le.1et b1ztos1tam. 5 4 millió forintot fordítot-Az (?TA ani-:agi lehe�óségé- hlnk. A hosszú ideig táppénh;z merten reszben Uf se• zes állományban levő dolgogelynemek be_vezet�sével, zók segélyezése címen 4.3, 
rész1;en a m�evok ��- csecsemőkelengye segély císzen1 emelésevel valós1tJa men 1 4 millió forintot fizetmeg azt a_ célkitúzést: amely- tünk ki. Az egyéb címen kinek érdeke?e� létesu�t. E�- fizetett segélyek összege 1,1 nek megíe,eloen bevétele es millió forint volt kiadása évente változik. A k.. 1J • •• k k••zé Az ÖTA 1975. évi bevétele ozve · en seg':',ye o_ 
az 1974. évi 33.4 mit!ió fo- tartoznak azo� _ _  az osszeg� ,_s, 
rintról 36,6 mi!!ió forintra ame

_
lyeket a kul<m_féle g_Yf:;Kya

eme!kedett. A bevétel ilyen szati segédeszkozok tentése
arányú emelkedése túlnyomó- ként kellett v�lna az ÖTA ú.1· 
részt az átlagkeresetnek a ter- goknak fizet1;1, de helyettük 
vezettnél nagyobb arányú nö- a� ÖTA átval_lalta .

. Ezen .. a 
vekedésével magyarázható. Ez- c�°:en _1,8 millió fonnt került 
zel szemben a kiadások összege k1f1zetésre. 
- az 1974. évben végrehajtott Az említetteken kívül még 
módosítások ellenére - lé- számos, a társadalombiztosf-

tással összefüggő esetben adott 
közvetlen segítséget az ÖTA 

A közvetlen segélyezésen 
túlmenően 1975-ben 10 millió 
forintot fordított az ÖT A 
egészségügyi létesítmények 
fejlesztésére, megvalósítására. 
Az ÖTA támogatásával való• 
sul meg jelenleg a balat.on
füredi, hévízi gyógyház és a 
celldömölká üzemorvosi ren
delő. 

A társadalombiztosítás terv
s:rerú mennyiségi és mi:nóségl 
fejlesztése, tekintve, hogy az 
ŐT A segélyei szorosan kap· 
csolódnak a táTSadalombizto
sítási ellátásokhoz, valamint 
a járulékbevétel növekedése 
szükséges,;é tették az őTA 
szabályzatának átdolgozását, 
az egyes segélynemek t.ovább
fejlesztését, bővítését a köz
vetlen viss-.i:ajuttatás arányá
nak szinten tartása végett. 
Ilyen intézkedést tartalmaz tU 
1976. január else;éve-l életbe
lépett új ÖTA szabályzat, 
amely rendelkezik egyes se• 
gélyek összegének felemelésé
re, a folyósítás egyszerűsíté
sére és kiterjesztésére, vala
mint új segélynemek beveze
tésére. 

Az ÖTA múködését tekint
ve elmondhatjuk, hogy a dol
gozók befizetett járuléka min
denkor a célnak megfelelően 
kerül felhasználásra. 

Rajnai Rezsó 
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Erted, értem, értünk 
ÚJ 

KULTÚROTTHON 

BÉKÉSCSABÁN M dnden, ami körülvesz 
bennünket, munka 
eredménye. Csírái már 

ott vannak a gyermek első 
ID(l1J(!u:la,tsoraban is: a játé
kok kezelése, a gyermekágy 
rácsának srorítása, a dacos 
akarattal tett, első, tétova lé
pések öntudatlanul bár, de 
ennek a végső célnak az ér
dekében történnek. Munka 
rni.ndig, mindenhol - az ifjú
ságtól, az öregsé.,"ig. 

Allit.ólag apám is a munka
helyéról szaladt haza, amikor 
megszülettem, olajos ruhában, 
i=ad'lságtól gyöngyöző arc
cal, hogy megpiLlantoon, 

Sokat dolgowtt az a korán 
megöregedett ember is, aki az 
első játékot (sohasem felej
tein el, egy barna, keréken 
guruló falovat) fabrikálta ne
kem. ő a nagyapám volt. Tő
le tanultam meg szeretni a 
munkát és tisztelni a mun
kást. 

Munkás volt, az a csupa
imm, szikár ember is, aki a 
körepiskola nyári szünetében 
a cséplógépnél a vállamra se
gítette az első zsák búzát. Ro
gyaö.ozó lábaimat látva, csak 
ennyit mondott: ,.Most -már te 
is érzed a kenyér sú!yát; 
majd megszokod", A kenyér 
súlyát valóban éreztem, de 
nem szoktam meg. óráról órá
ra nehezebb lett. Délután már 
apám zsákolt helyettem. én 
meg a búzaasztagról dobál
tam a kévét a cséplőgépre. 
Azóta S"Zerenosére „könnyebb 
lett" a kenyér. Poros, izzadt 
testű emberek helyett kom
bájnok forgolódnak a határ
ban. 

Noszty fiú eseténél pedig ér
dekesebbnek tartották egy-egy 
barátnőjük esetét néhány úr
vezetővel. Tanárunk szigorú, 
de igazságos volt. Kíméletle
nül beírta nekem is az egyest, 
ha mukkanni sem tudtam a 
klasszikusokból. de őszintén 
megdicsért egy-egy dol,gozat 
felolvasása után. Ellentétben 
a matematika ta.'láro:mma.l, aki 
azt mondta, hogy az írásai
mért cipőfűzőre valót sem 
adnak majd, ezért okosabban 
tesrem, ha firkálás helyett a 
gömb térfogatát tanulom. 

�api három műszakban dol
gozó lány volt az, aki otthon. 
beteg édesanyja gondozása 
mellett, még a tovább-tanulást 
is vállalta. Tiszta szobájának 
polcain klasszikusok művei 
'lapuitak. A futósza!ag és a 
betegágy után hozzájuk mene
kiiit. Kölcsönadott könyveim 
közé egyszer, fehér zsebken
dőt csúsztatott. Hatalmas ter
metű, szűk szavú fiú volt az 
a tizedes, aki olyan biztonság
gal vezette éjszakai gyakorla
ton szakaszunkat, mint szülő
falujában a traktort. 

Munka, munka. mindig, 
mindenhol. - az ifjú
ságtól az öregségig. 

Erted, értem, értünk dolgoz
nak a bányák mélyén, vagy 
a martin.kemencéknél. ahol az 
azbesztruhás, s-r.emüveges em
berek a lángoló vasat csorgat
ják. A fonógépeknél. ahol a 
nők szépen ívelő fehér lába 
már visszeres. és bosszúsan 
hívják a művezetőt, ha né
ha szakad a BZál. A mozdo
nyok vezérállásában. ahol mil
liós értékekre vigyáz a masi
niszta. A fehér kórházi 
ágyakná.J. ahol az ö:ntudaot:os, 

N ehéz munkát végretf; az Pirulni is tudó ifjú ápolónő 
a levelező tagozaton gyöngéden hárítja e] a riadt 
jogásznak készülő s:z.emű kis öregek háJapénzét. 

anyagmozgaJtó is. aki Gy, vá- :erted, értem. értünk dolgcn:roska egyetlen gyá1'ában arra nak a tervezőirodák rajzasz
t3:útott, ho�an k<:11 a fűrész- talainál, is, ahol emeletes hágephez vmn1 a szogvasat, és zak négyzetmétere.it határolja a marógépek alól hogyan le- könil a ceruza és a fehér köhet kö�yen kis,:..edni a ViZ<:5 penyes mérnök az ebédsruvasforgacsot; (Evekkel ke- netben orsan hazatelefő:nál sóbb úgy hallottam. hogy el- Jl fele4égén� dél.után végtftte az eg'yetemef."'ae ott később megy haza maradt a gyárban. A munkája · · • 
már könnyebb lett, az anyag- Folytathatnám. de sokan 
mozgatókkal mégis naponta vannak még. Hányat szeretek 
ta.lálkozik.) közülük nagyon? Talán vala-

Alacsony, víg kedélyű agg- mennyit. (Most mégis azokr61 
legény volt a magyar tanárom, írok, akik közel állnak a szí
aki naponta nyok órát is ve- vemhez.) 
&ődött az irodalmon kívül 
mindenre kíváncsi kamaszok- Elsősorban ax édesanyám, 

kaJ. és az egyre ritkábban pi- akinek a munkahelye az ott
ruló, aligszoknyás. serdülő lá- hon, és úgy sürög-forog kö
nyokkal, akik Shakespeare he- rülöttem, ha meglátogatom, 
lyett Bocca.cciot olvasták. a hogy szinte lelkiismeretfurda-

lást érzek. mert újabb mun
kát vittem a házába. Utána az 
apám következik, akd „haláka 
ítélt" gőzmozdonyával még ta
voly olyan büszkén „vágtatott" 
a villanygépek között, mint a 
hortobágyi csikós a Mercede
szek mellett. 

A
'2ltán az íróasztala mel
lett görnyedő fiatal 
vasúti raktárost, aki 

egy évig havonta vérátömlesz
tésre hordta a fiát Pestre és 
naponta a leukémia gondola
tával járt dolgom; a daruke
zelő lány, aki hajnalban kel, 
zsúfolt vonatokon utazik és 
öt bve szeretne már férjhez 
menni; a csinos adminisztrá
tor, aki kitűnő munkaerő és 
két gyermekét egyedül neve1i., 
mert elvált iszákos férjétől, de 
a:zóta csak ajánlatokat kapott; 
a falrusi. postásasszony, aki 
reumás lábával naponta több 
kilométert gyalogol. Közeli 
ismerősöm még az a pálya
munkás is, akinek kilencéves 
fia (mellettem ült az iskola
padban) fürdőzés közben a 
patakba fulladt és awn a fur
csa, lihegő nyári napon a fa
luban érte harangoztak. Nem 
tudom elfelejtem fehér lepe
dőbe csavart, apró test.ét a 
vizpart,o.n és az apja gyön
géd mozdulatát sem. ahogy 
karjaiba emelte, hogy a ku_.. 
koricatáblák tisztelgő lándzsái 
között hazavigye_; végig az 
úton az öregassronyok fekete 
varjúhada kísérte .•• 

Kaszala Sándor 

Felévült és átadták rendel
tetésének a békéscsabai vasu
tasok kuitúrottlumát. Fiatalok, 
idősebbek egya,rá,nt örulnek 
neki. 

Az első, nagy jelentőségű 
esemény április 24-én zajlott le 
a falai között, méffi>eö.ig abból 
az alkalomból, hogy a !békés
csabai vasúti csomópont dol
gozói múlt bvi mtlillkájuk ailap
ján elnyerték a vörös vándor
zászlót. 

A 1Il'lÍve1ódlési ház vezetősé
gének csupán az a kérése a 
vendégekhez, illetve a szak:lro.. 
rök tagjaiho-z, hogy sajátjuk
ként becsüljék, óvjá!k, vigyá!z
zák a szép, lk.orszerú intéz
ményt, minden beren.dez.ését és 
felszerelési tárgyát. 

Boldizsár Gyula 

Jöhetnek a színészek 

Tapolcán eddig nem volJt 
színházi épület. A városba ér
kezett vendégszínészek estén
ként csak korsrerútlen helyi
ségekben léphettek fel. Az 
előa<iásokat mindig szívesen 
megtekintették Tapolca vas-
0.tasai is. 

A közelmúltban végre be
fejeződött a Batsányi János 
városi múvelődési központ 
korszerűsítése. Ennek nagy
termét 4,5 millió forint költ
séggel átalakították, karS"Ze
rú színpaddal látták el. A né
zőtéren 360-a:n foglalhaitnak 
helyet. A patinás épületben 
ezentúl színházi elóadásoka,t 
is lehet tartani. 

1 

A május kertjei 
Munkába indulok korán, 
a szél arcul legyint, 
s már ültetik az Asszon.vak 
a Május kertjeit! -
Mindenik ház elótt virág, 
árvácska, sárga, kék, 
s a fű közül hús mosolyú 
11.efelejts, - mint az ég! -
Eltűnt a szürke útszegély, 
virágszőnyeg ragyog, 
s illatfelhő köszönti már 
az Ünnepi Napot! -
Minden kert csupa orgona, 
lila és hófehér -
Nincs még egy ilyen hónapunk 
meiy Májussal felér! 
A kapuk disze is virág 
s míg filrdeti a fény 
kibomUk piros lobogónk 
a Munka ünnepén! 

Amon Agnes 

,,Szembenézek önmagammal" 
;,iszik a férjem, tessék segíteni, 
tessék beszélni veie"... ,.há
zat szeretnénk építeni, nagy a 
család, hogyan kezdjünk hoz
zá" . . • Aki hozzám bejön, az 
biztosan ké;:zült arra, mit fog 
mondani, és számára akkor az 
a legfontosabb ügy. Soha sen
kit nem küldtem át az ügyin
tézők valamelyikéhez: ha hoz
zám van bizalma, nekem kell 
beszélnem vele· .• , 

Jó ideje immár szinte min
denki Maminak sz.ólítja a 
MA V Budapest-Ferencvárosi 
Pályafenntartási Főnökségen. 
Igaz, még a tinédzser-koron 
jóval túljáró újságírót is e sza
vakkal fogadja: 

- No, miben segíthetek ma
gának, gyermekem? 

Szeme sarkában - úgy tű
nik - mindig ott bujkál a 
szomorkás mosoly, s amit 
mond, abban is rejlik némi 
öngúny: 

- Meghatott, már hogyne 
hatott volna meg, amikor a 
Parlamentben április 3-án át
vehettem a Munka li:rdemrend 
arany fokozata kitüntetést, de 
higyje ei fiam: ;abban örül
tem volna a KISZ KB okle
velének ... Hogy miért? Mert 
akkor nem ötvenöt éves len
nék. li:s én nagyon haragszom 
magamra, amiért megöreged
tem! 

Egyedül nevelte 

négy gyermekét 

Ne túnódjünk most azon, 
hogy Rác Sándorné, a ferenc
városi pályafenntartók mun
kaügyi csoportvezetője (egy
sz�rsmind 1962 óta - megsza
kítás nélkül - párttitkára) ko
roo-e, vagy fiatal: ha fáradt
nak érzi magát, módjában állt 
elfáradni. Ami az életét illeti: 
a kicsiny szatmári faluban 
nyolcan voltak testvérek. 
Keli-e mondani: -nem vetette 
fel őket a jólét. Aztán neki i_s 
négy gyereke született, a fér1e 
pedig - 1960-tól 1969-rg - sú
lyos betegen, rokkantként élt. 

Amikor özveggyé lett, CS\-.._ 
pán a legnagyobbik fia: János 
volt kenyérkereső (pontosab
ban: éppen sorkatona). lgy 
voltaképpen a gyerekeket egy
maga nevelte emberré. De sok 
öröme telik bennük, büszke 
rájuk. Kezdetben rendkívül 
nehéz volt a terhek viselése ..• 
aztán megszokta. János a MAV 
Központi Szertárában kezdte 
meg a kenyérkeresést, ma jól 
ismert pályatársunk - újság
író, a Népszabadság munkatár
sa. Judit a MAV Hídépítési 
Főnökség gyors- és gépírónője; 
hároméves kisfia van, s vár
hatóan május elejére itt a má
soö.ik baba. Péter autófényező; 
jelenleg katon.a. míg a leg
kisebbik, Andrá.� a Fővárosi 
Kéményseprő Vállalat dolgozó
ja. 

. . . Restelli nagyon: amikor 
a kormánykitüntetést átvette, 
könnyes volt a szeme. Az_ ün
nepséget követően oda\epett 
hozzá az ugyancsak kitüntetett 
- ezüst fokozatot kapott -
vasutas kollégája, Takács La
jos. 

_ Miért most sfrsz, amikor 
kitüntetést kaptál - kérdez

te -, miért nem akkor sirt�l, 
amikor a négy gyereket nehez 
körülmények között kellett fel
neveined? ! 

Mindvégig 

Ferenctiárosban 

Nyugdíjba készül, n�ha Fe
rencvárosban ezt senki nem 
akarja. 0 maga sem. De a �ér
nyomás már rendszeres elien• 

őrzést kíván - és a gyerekek 
bizonygatják: eleget dolgoztál, 
édesanya. 

- Valóban, amikor dolgoz
ni kezdtem, már volt munka 
ebben az országban. Aki dol
gozni akart, dolgozhatott. S 
dolgoztam is, mindvégig ttt, 
Ferencvárosban. 

Újsághirdetésre jelentkezett 
1950-ben a pályafenntartásnál, 
majd a következő évben szol
gálatba állt. Nagy segítséget 
jelentett, hogy mind a négy 
gyermekének helye volt a 
MA V Benczur utcai bölcsődé
jében, illetve napköziotthonos 
óvoö.ájában. Éveken át ő volt 
az „ős-anya". Mert a minden
napi munka mellett ta'l\ulni is 
,kellett. A pályamesteri szaka
szon irodai segéderőként kez
dett, majd alapfokú számviteli 
tanfolyamot végzett; azt köve
tően lépett elő munkaerö-gaz
dá!kodónak. Alapfokú mL"'Tlka
ügyi tanfolyamra járt (közben 
befejezte a VIII. általánost is), 
1959-1961 között az általános 
MA V tisztképzőt végezte leve
lező tagozaton. Volt szaksze
mélyzetes (akkortájt így ne
vezték a munkaügyi előadót), 
1971 óta csoportvezető. 

Szeretni kell 

az embereket 

- Olyan feladatkör a mun
kaügyisé, ahol nagyon kell 
szeretni az embereket. Mert 
fiaim, ide sokszor nehéz sorsú 
emberek is bekopogtatnak, s 
meg kell hallgatni őket, még 
akkor is, ha azt panasz.olják: 

A pártvezetóségnek 1956 
előtt is, majd utána 1$ tagja 
volt. Az ellenforradalmat kö
vetően a MA V-nál az elsők 
között kezdte meg a párt újjá
szervezését (1945 óta párttag), 
mint kommunista, nem készül 
- nem készülhet! - nyugdíj
ba. 

Nyugdíj előtt 

- Már várnak otthon, Rá
kospalotán, a XV/9-es pártkör
zetben. Jövőre már odatarto
zom, a körzet legfiatalabbjai 
közé ... Annak kiváltképp örü
lök, hogy az ottani párttitkár, 
Tóth Eiek is vasutas volt: a 
MA V Budapesti Igazgatóságá
ról ment nyugdíjba ... Bizony, 
talán már az idén „szembené
zek önmagammal". Annyi 
embert búcsúztattam, hát most 
én következem. . .. Csak tíz 
évet forgathatnék vissza! Tud
ja, gyermekem, egyszer már 
írt rólam a Magyar Vasutas. 
Az ötvenes években. Akkori
ban propagandista voltam. 
„Egy a'lacsony, barna hajú 
f!ata'lasszony vezeti a szeminá
riumot" - írták akkor. Hát 
azóta sem nőttem meg, marad
tam 151 centi. De a barna ha
jam? ... Ez valódi fehér. nem 
holmi fodrászmester műve. 

(földes) 

s 

A hídmérleg kezelője 

Eperjeske szélesrendezőben a legkoszerúbb automata híd
mérleg kezelője Fajván Józsefné teherkocsik mérését végzi 

(Kiss Arpád felvétele) 

TÜTOS SÁNDOR 

A közösségi élet formalóia 

A debreceni vasutas fiatalokat 

lcépvisefi a KISZ IX. kongresszusán 

Tat.ll$ Sándor, a debreceni 
biztosítóberendezési fenntartá
si főnökség csoportvezetője 
április 10-én részvevője volt 
a Hajdú-Bihar megyei KISZ
killdöt1,gyúlésne!k. Itt válasz
tották még a KISZ IX. kon.g
resszuslli'a -kü.ldöttn� · 

A huszonkilenc bves cso
portvez,etó 1960-tál vesz részt 
az ifjúsági mozgalomban. Tag
ja a debreceni és a MA V üze
mi KISZ-bizottságnak. Tizen

öt éve vasutas. Tanulási ked
ve a szakmunkásvizsga után 
sem csökkent. 1966-ban be
iratkozott a dolgozók gimná
ziumába és kitűnő eredmény
nyel érettségizett. Kcmben 
igyekezett gyarapítal!li szaktu
dását is. öt alkalommal sze
rezte meg a Szakma ifjú 
mestere kitüntető címet. 

Kiváló szervezőkészsége ré
vén mindig formálója volt a 
közösségi életnek, soka,t tett 
a jó munkahelyi közérzetért. 
Eredményes politikal-társadal
mi munkájáért 1974-ben 
KISZ-érdeméremmel tüntették 
ki. Több éve vezeti már a:z 
E!ektron ifjúsági brigádot is. 
A kis kollektíva a gazdasági 
munkán kívül, különösen jó 
eredményeket ért el a műve
lődés · terén. Két bve, a Ko-

runk valósága c!md megyei 
vetélkedőn a második helyei 
szerezték meg. Részesei vol
tak a vasutas S"ZOCialista bri
gádok országos vetélikedőjének 
is. 

A debreceni vasutas fiata• 
tok megtisztelő elismerésnek 
tekintik. hogy Tütős Sándor 
is ott lehet a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség május 8-án 
kezdődő IX. kongresszusának 
küldöttei között. Tudják, hogy 
méltóképpen képviseli majd 
ügyüket az ifjúság! mozgalom 
legrangosabb fórumán. 

Tanfolyam Kenesén 

Áprilisban Balatonkenesén a 
vasutas-szakszervezet központ
ja a nyugdíjas szakszervezeti 
aktivisták részére egyhetes 
tanfolyamot rendl?zett, ame
lyen 87-en vettünk részt.' 

Az oktatás témája a társa
dalombiztosítási törvény, va
lamint a li2 százalékos ÖT A 
juttatásainak ismertetése vol-t. 
Ezenkívül előadáB hangzott e1 
a swciálpolltikáról. a munka
védelemről, az egészségügyr51 

és a pénzügyi gazdálkodásban 
történt változásokról. Az 
előadásokat konzultációk kö• 
vették. amelyeken mindenki 
elmondhatta tapasztalaia:it. A 
tanfolyam módot adott arra 

is,1 hogy a hallgatók jobban. 
megismerjék a nyugdíjas cso
portok tevékenységét. és terü
letükön ezáltal eredménye
sebb munkát végezhetnek. 

özv. Tatár Jánosné 
a pécsí nyugdíjas csop. eu1öke 

ANYÁM 
Hetven éved 

lángoló kazal: 
túlélted 

pazar 

fényű fllld -
a napok 

vágtató táltosok 
riad 

az éj, 
a hajnal ragyog 

ne féli -
veled vagyok! 

Kclykó István 
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Reflektorfényben a tömegsport Jól szervezett munka 

Több mint háromezer vasutas vett részt a szegedi területen 
az üzemi bajnokságokban 

Rccs!.._Parádon müködik az ország legjobb 

MÁV- Volán komple.xbrigádja - Tanulmányi verseny. Bé
késcsabán, a Vásárhelyi Pál 
Földmérési és Vízügyi Szak. 
középiskolában országoo ta
nulmányi versenyen vetélke
dett nyolc szakközépiskolából 
25 tanuló. A llzakmai versenyt 
a KPM és az Oktatási Mi• 
nisztérium út- és vasútépíté
si szakon hirdette meg. A 
verseny első öt be!yezettje 
egyetemi felvételt nyert, és 
érettségi vizsgát sem kell a 
szaktárgyakból tenniük. 

A vasutas-szakszervezet 
IZegedi területi biwttságának 
sportbizottsága, a húsz leg
nagyobb sza�ezeti bi
l'JOttság sportfelelósének rész
vételével a közel'múltban meg
vitatta a szegedi igazgatóság 
1lerilletén 1975-ben vé,.arett tö
megsport rnun!ka tapasztala
tait, S egyú,tta'I. összegezték az 
1076-os év feladatait, 

programról gondoskodtak. 
Asztalitenisz, kézilabla, ki.s· 

és nagypályás labdarúgás, te• 

ke, sakk, szocialista brigádok 

Lő1,ersenye, s a hétvégi pihe
nőházak különböző verseny

formái közül választhattak 

a sportolni vágyó vasutasok. 

Az év végi adatok szerint a 

felsorolt lehetőségeket, a kü• 

lönböző szintű bajnokságok• 

ban 390 csapatban több mint 

3000 vasutas vette igénybe. 

örvendet.es, hogy a létszám 
közel 10 százaléka nő vollt. 

férficsapat, valamint a kis
pályás labdarúgó harmadik, 
a tekecsapat pedig negyedik 
1-ett. 

Tovább fejlődött a tömeg
turiszruka és a természetjá
rás. A kirándulásokat, ame
lyeken 1332-en vettek részt, 
általában kulturális program
mal is Ö6s7Jekötötték. 

Recsk-Parád állomás 1962· 
ben alakított MÁV-Volán 
kamplexbrigádja ismét hallat 
magáról :. 1975. évi kimagas
ló eredményei alapján elnyer• 
te a MAV Vezérigazgatóság 
és a Volán Autóközlekedési 
Vállalat vándorzászlaját. 

A:z említett szervek a ván
dorzászlót első ízben 1973-ban 
adományozták. A győztes ak• 
kor is Recsk-Parád komplex
brigádja volt. A követke2JÓ két 
évben sem engedték át má
soknak a zászlót a recsk-pa
rádiak, így aztán a legjobb 
szállítási eredmények elisme
rését jelképező „trófea" vég
legesen a birtokukba ju• 

tott. (Hogy milyen módszerek
kel dolgoznak és milyen ki
túzött célokat értek el. arról 
annak idején már részleteseb
ben is beszámoltunk.) 

A most elnyert, az 1975. évi 
munkával kiérdemelt zász
ló tehát már a második, ez 
azonban még ethódítható tő
lük. Ha c5ak nem teljesül be 
az a fogadalom, amelyet a 
legutóbbi átadási ünnepségen 
a recsk-parádi brigád tagjai 
tettek. E.szerint, a következő 
két évben is mindent elkö
vetnek a vándorzászló meg
tartásáért, t!letve végleges el· 

nyeréséért. 

A tanácskozás bffizámolójá
ból kitűnt, hogy ismét ered
ményes évet zártak. Az el
múlt év elején tartott sport
bi:zottsági ülésen célul tűzték 
k:i a vasutas dolgozók rend
szens testedzésének, sporto
lásának segítését. Vállalá
llltk:at teljesítették. Ehhez 
hozzájárult, az is, hogy a te
rületi bizottság által k.idolgo
wtt tlömegsport program vég
rehajtásában fokozott szere
pet és önállóságot kaptak a 
esomóponti sport-all:>izottsá
g,dk. 

Említésre mél:tó az is, hogy 
a KISZ által srervez.ett tö
megsport rendezvényeken 
mintegy ötszázan vettek részt. 

Az alkalomszerű versenyeken 
pedig - erről porutos fehné• 
rés nem készült további 
800-1000 fő. 

A:z 1976--06 év legfőbb fel
adatának többek között a 
rendszeres sportolásba bevont 
do1gozók számána;k növelé
sét, újabb i,pcrlágak beverz.e
tését, a létesítrnénygon.dok 
enyhítését, további csomópon
tokan - így Vésztőn, Mező
hegyesen, Makón, stb - tö
megsportbizottság létrehozá
sáit, valam1nt m.inden csomó
ponton eg,{,sz.napos vasutas
napi sportren.de-z:vény meg
szervezését határozták el. Ez 
evi programjuk ismét színes
nek íg.érkezik, hét sportágban 
kívánnak sportolási lehetősé
get biztosítani. 

HÉTFŐN ESTE TALÁLKOZNAK 

- Ifjú mesterek. A miskol
ci vontatási főnökségnél a kö
zelmúltban megrendezték a 
már hagyományos „Szakma 
ifjú mestere" vetélkedől A 
résztvevőket a főnökség fia
tal mérnökei társadalmi mun
kában korrepetáltá.k matema
tikából. A jó eredményt elért 
versenyzők összesen 17 200 fo. 
rint jutalmat kaptak. 

Az eredményeket vizs,gá1va 
megállapítható, hogy verseny
captárukban igen sokrétű 

A tömegsport rendszeres
ségét és eredményességét jel• 
zik az országos versenyeken 
elm eredmények. A női asz
talliteni;;z-csapat második, a Gellért József 

Hétfőn többnyire irodalmi 
estet rendez a vasutasok mú
velődési háza Dombóváron, 
elsősorban szocialista brigád• 
tagok részére. 

Az első irodalmi estet a 
közelmúltban, március 22-én 
tartották, telt házzal, Jancsó 
Adrienn főszereplésével. A 
színvonalas músor zeneszámait 

Bartók és Kodály műveiből 
válogatták. A versek, monoló
gok és más irodalmi alkotá
sok szintén nagy tetszést 
arattak. 

A:z összejövetel kellemes b
merkedési estnek is beillett, 
mivel a brigádtagok hozzátar
tozói közül sokan még csak 
most találkoztak először. 

Szombathely : L A K Á S C S E R E 

- VJ.!:RADÓNAP. A hatvani 
vasúti csomóponton az idén is 
megrendezték a már hagyo
mányos tavaszi önkéntes vér
adónapot, amelyen százan Ö6Z· 
szesen 30 liter vért adtak. A 
véradáson a hatvan-salgó
tarjáni pft. főnökség, a villa
mos alállomás és a vontatá• 
s! főnökség szocialista brigád
jai közül jelentek meg a leg
többen. 

- Veszprém megyéén. Ta
polca várossá nyilvánításának 
tízéves évfordulóján „Vesz
prém megyéért" kitüntetés 
ezüst fokozatát adományozták 
Tüttő Kálmánnak, a tapolcai 
vontatási főnökség műszaki 
főfelügyelójének. A főnökség 
dolgozói az ő vezetésével sok 
társadalmi munkát végeztek, 
többek között a zánkai úttö• 
rővárosban és az ott letelepí
tett pánc�lvonaton is. 

Munkahelyi testnevelés 
az Oktatási Főnökségen 

Elcserélném Gyf.U ú l1  SZO• 
ba, konyha, éléskamra, kertes 
MAV-bérlakásomat 11asonJóra, 
vagy szoba-konyhás tanácsira. 
sürgősen. Erde.k.lödni lehet: kedd, 
csütörtök, du. 142-678-as tei,efo-
l>Oll. 

- A Keleti pu.-nál lev6 2 
szoba kom!ortos, L emeleti, szép 
világos lakásomat elcserélném 1 

- Pécsi, I. emeleti 54 négy• 
zetméter terllletü két szoba össz
komfortos, szövetkezeti lakásomat 
elcserélném hasonló budapestire. 
Erdek!ődni: hétfőtOI péntekig 8-
16 óráig a 131-600 teldcmon, 
vagy Viczián Lajosné, 7633 Pécs, 
Lengyel GyUla u. 10. L em. 3. 
sz. lehet. 

szoba komfortosra, vagy has.-,nló- ,_ ____________ _ 

A tanfolyam hallgatóinak jól esik a mozgás 

Szombathelyen a Len,in út.! gás, akik nem szokták meg, 
volt Sza'1cmun.ká-sk,épzó Inté- hogy egyfolytában hat órát 
zetben kapott ott.hont a MÁV üljenek. Nagyon kell ez az 
Oktatási Főnökség. Az épület óraközi torna, mert utána is
rekonstrukciója még folyik, mételten felflissülve figyel
de . azért az oktatás nem szü- nek a hátralevő 3 órán. 
nebel. Nagy Miklós vezetővel Vas megyében közel 40 
beszélgettünk : ÜZP...mben, hivatalban, intéz-

- Jaruuár elején 63 fő, köz- ményben, több mint hatezren 

Egy kicsi mozgás .. .  

A budapesti területi bi-
zottság fe1hívására a dunake
szi jármújavító szakszervezeti 
biwttsága február 16-tóZ az 
üzemben bevezette a munka
helyi tornát. A területi bi
wttság a munkahelYi testne
velésről szóló filmekkel, tor
nagyakorlatok leírását tartal
mazó füzetek.kel és üzemor
vosi előadásokkal népszerűsí
tette a torna szükségességét. 

Ma már az üzem tizenhá
rom munkahelyén 190 férfi és 
195 nő végzi naponta a né
hány perces frissítő gyakorla
tokat. 

ra, Budapest terW.et.én. l:;rd t?ark-
városban eladó egy 185 négyszög
öles te:ek, rajta egy 3x4 m-es 
faházz.al (garázs-jellegű} . J::rdek
lődni lehet: Bp. vm., Kerepesl 
út 5. rv. épület I. em. 18. Fe
rencz. 

- Elcserélném tanácsi Qzlet• 
hel�iségemet - viz, ipart áram 
bevezetve - szoba-konyhás la-
kásra. Clm : Iglai József ,1072 
Bp., Nyár utca 10. Erdeklódni Le
het : 220-284, vagy 19-77 telefo
non egész nap. 

- Elcser�lntm Bp. IX., Gydli 
út •15/31. fsz. 1. sz„ a�attl nagy
méretű, kétszoba komfortos Ia
k.ásomat tény:leges vasutas dol
gozóval. 3 szobás, vagy nagyobb 
szo1gálati-, tan.ácsi-, szövetkezeti 
és öröklakás is szám!tásba jöhet, 
csereként, megegyezéssel. illetve 
költségátvállalással. Telefon : la• 
kás 4i2-067, minden nap 20 
órától, üzemi : 83-68. 

- Kettő szoba télkomlortos la
kásomat (Budapest, XV., Vasutas
ház u. 1 .),  elcserélném kétszo
bás, tanács� vagy két egyszobás 
l>ak:ásra. Bármely megoldás ér
dekel. erdeklödnJ lehet : dc. 8-15 
óráig, KedOváriné, 84-67 telefo
non. 

Elcserélném 300 néi?Ysz5g
öles te!.ken levő, szoba-kOnyha, 
spejzos magánházam budapesti 
MAV-lakás.ra. Cim: KuUai Sán-
dorné, 2-151 Ercsi, Lavotta u, 31. 

Bővííették a pin�előíeret 
a miskol�i jármííjavítóhan 

tük 2 nő rbszvételével k,ezdő- vesznek részt a munkahelyi 
dött a forgalmi swlgálattevők testnevelésben. A legtöbb he
és a Diesel-moz.donyvezetők lyen csa.lt nódolgaz.ókkal ta
tanfolyama. Amikor a Rá- lálkoztunk, amikor egy-egy 
dióból ér.itesi.üitüruk a munka• helyre ellátogattunk meg
helyi testnevelésről, felvető- szemlélni a munkahellyl test
dött a gondolat, hogy jó len- rueveloot. Igen örvendetes ez 
ne nálunk is megsze1-vezni. a kezdeményezés a MA V Ok- A miskolci jármújavítóban cember 3,. Bornemissza Ger
Elbeszél,gettünlk a tanfolya- tatási Főnöksége részéról, hi- az MHSZ lövészklub kezde- gely), asztalosai, villanyszere
mok részvevőivel, s a leg- szen ha a férfiak i tt meg- ményezésére az üzem swcia- lói, márolói. Jak.at.osa.i végez
többen örömmel fogadták, szeretik az öt perces tornát, Lista brigádjai kibővítették és ték a társadalmi munkát. 
csupán néhányan húzódoztak akkor a tanfolyam elvégzése pisztolylövésre is alkalmassá A lőtér ünnepélyes átadása 
tőle. Azután, amikor már után minden bizonnyal mun- tették a korábban csak lég- után négy MHSZ-csapat avat
két -három hét eltelt, senki kahelyükön is kezdeményezői fegyver-használatra épített ta fel a lőteret. A csapatver
sem akadt. aki ne tornász.ott lesznek a frissítő mozgásnak. pincelőteret. Öt szocialista senyoen a házigazda jármű-
volna. Az első két óra után brigád (Pléh Sándor, Bajcsy- javító lett az első. Az egyéni 
5-5 perc szünetet tartunk és Kiss Antal Zsilinszky, Ligeti Károly, De- versenyt is az üzem verseny. 
így a hamm.a.dik óra után 20 

1 
____________________________ ,

zöie, Csorba Barna nyerte. 
perc áll rendelfi<,ez,ésre. Ekkor A következő hetekben a 
egyik héten Horváth György pincelőteret az üzem szocia-
fótanácsos, a másik héte_:1 Lelkes fiololok alkolj·a'k Lista brigádjai veszik birto-
Seffe,r József mű,z;aki intézo, kukba. Folytatják a korábban 
mindketten taeozat vezetők, 

Z 'h • VSE h• k 
már nagy sikerrel megindult 

veretik a tornát is. 0 0 ony1 1r ózó szakoszlólyól tömegsportversenyeket. 
Horváth György főtanácsos P, L 

már nem ta.T'tozik a fiatalok 
kö-zlé, mégis sokan példát ve

hetruének r�a 
- 16 évi,g labdarúgó játék

vezető voltam és így közel 
á.11 hozzám a sport - mon
dotta. - A gyakorlatanyagot 
legtöbbször a televízióban lá
tottaklból állítom össze. Este 
ott.hon rendszeresen torná
szunk. 

Seffer József viszont nem 
spo".fx>l, mégis merte vállal
nt az elót.orn.ász srerepét is. 

- 1:n könnyebb helyzetben 

vagyok, mint Horváth György 
főtanácsos - vallotta be 
őszintén -, mert nálunk a 

liatl,gatóle között van olyan, 

aki a korábbi években spor

tolt és gyakran scgit. Külö
nösen azoknak a fizikai dol-
11owknak hiánywtt a moz· 

A záhonyi gimnázium tor
nacsarnokában az „erős em
berek" edzenek. A kielégítő 
felszereltség mellett, élénk 
birkózó élet, szorgos edzés• 
munka folyik. 

Hogyan is kezdődött? 1974 
őszén Felber András segéd
edzővel az élen, 24 fiatal
lal megalakult Záhoriyban a 

megye elsó birkózó szak• 
osztálya. Azóta több mint 
húsz hónap telt el. s a bír• 
kózó sport beváltotta a hozzá. 
fúzött reményeket. 

Az úttöröversenyv..ók közül 
a megyei bajnokságon kitű
nően szerepelt Erdős Ferenc, 
Balogh János, Kovács László. 
Mindhárman első helyezést 
értek el. 

A serdülő versenyzők közül 
Kormos Jánds 2 ezüst és 1 

bronzéremmel gazdagította 
éremgyújteményét. Az ifjúsá
gi versenyzők közül Illés Ber
talan és 1:sik András bronz
éremmel tértek haza, egy, 
ugyancsak „C" kategóriás ver• 
senyról. 

Felber András edző 12 éve 
vasutas. A tanítványok tiszte
lik és szeretik. Nemrég érett• 
ségizett, kocs1rendezói mun
kakörben dolgozik. de máso
dik otthona a tornacsarnok. A 
birkózópalánták munkáját 
nagy figyelemmel kíséri. Se
gítőtársa, Makkai Gyula. aki 
lelkes munkájával mutat pél
dát a versenyzóknek. Olyan 
vezetők. ifjú sportolók alkot
ják a szakosztályt. akik min
den támogatást megérdemel
nek. 

Egeressl Zsigmond 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

S2erkes'Zt1 a szerkesztő btz#ttság 
Főszerkesztő: Gulyás Jénos 

Felelős szerkesztő: Vlst Ferenc 
Szerkesztőség: 

1068 Bpest. VI.. Benczúr utca tt 
Telefon vérosl : 229-871 

ilzemJ : l!f-'M. 
Kla<11a és terjeszti : 

a Néoszava Lapkiado Vállalat 
196f Bpest vu„ RákOczl Ot 6t 

Telefon : !24-819. 

FelelOs kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállala1 

lgazeató1s 
Csekkszámlasz.ámunlr: 

M�B n5 - lJ 859 
16-1603 Szikra Lapnyomda 

Budapest 

Felelős vezetc5: 
Roder Imre taazaat6 

A Hivatalos Lapból 

A ruvatalOB Lapból a szakszer
vezet! blwbt.ságok és olvasóink fi
gyelmébe aJanJJuk a következő
ket: 

A 1 S. nimból: ill3 009/1975, 
Újítási verseny. 

Felhívás számviteli tanfolya• 
mok.ra történő Jelentllezésre. 

A 1 6. sz:unból : 104 161/1976. 
Fogla!\kozésok egys:éges osztályo
zási re.'ldS'Lere (FEOR) cím a uta• 
sltás klegészitése, helyesbítése, 

A szerkesztóség Uzeni 

Sándor Zoltán Debrecen; Egercs
st Zsigmond Záhony ; Bognár Ká„ 
roly Tapolca ; Szúcs Ferenc Hat
van ;  Sepsi Gyula, Pál István Mis
kolc; Horváth Balázs Pápa ; özv. 
Tatár Jánosné Pécs; Boldizsiir 
Gyula Békéscsaba : leveleiket la
punk anyagAhoz felhasználjuk. 

Szalai Katalin Székesfehérvár; 
Németh 'Zoltán Veszprém: levelei
ket illetékes helyre lovibbltottuk. 

- TAKARJ.!:KOSSAG, Túl• 
teljesítették tavalyi energia
megtakarítási felajánlásukat 
a miskolci jármújavító dolgo
zói. A vállalt egymillió forint 
értékG megtakarítást 710 ezer 
forinttal szárnyalták túl. Az 
idei tervek szerint a szocialls
ta kollektívák szeretnék ezt 
·az eredményt ls túlteljesfte• 
ni. 

f'ELHfV AS ! A MA V Tisztképzffn 
l.!135/36-ban vérp:ett tanfolyam• 
társaimat kérem. ho1,ty a 40 éves 
ta1dlkozónkra Jelenth'""'zzenek, 
esetleg misok hollétéről is tá• 
Jékoztassanak. A ta!Alkoz6 be• 
1Yér61 és idejér61 később küldünk 
értesítést. Fogara.sl PA!, MA V 
Villamos Fclsövezeték 1:p. F6n. 
Uzenu telefon : 68-H. Lakás: 1131 
Bpest. Mautner S. u. 149„ tel: 
2911-98' este. 

A MÁV. Kitérögyártó Üzem, 
Gyöngyös 

K E R E S 
- legalább ötéves szakmai gy.akorlattal 

rendelkező pit. technikust vagy 
üzem mérnököt 
részlegvezető beosztás betöltésére 
a beüzemelés alatt levő és az országos 
vasúthálózaton változó munkahely 
jelleggel dolgozó, a hosszúsinesitési 
programot megvalósító elektromos 
ellenállás hegesztő részleghez. 

A hirdetés pályázat jellegű, ezért 
a bérezés - a MAY Kollektív Szenődés 
határain belül - megegyezés szerint 
történik 

- valamint gyalus, marós, forgácsoló 
szakmunkásokat, üzemen belüli 
munk.ohellyel. 

A részlegvezetőt, a változó és így killszolgá!ati munk.ohelyen 
történő foglalkoztatás alapján megilletik a rendelkezésekben 
is előirt idevonatkozó munkahelyi pótlékok. 
A részlegvezetői beosztás betöltésére a pályázatot 
személyesen vagy irásbon a MAY Kitérögyártá Uzem 
személyzeti és oktatási, valamint a tervgazdasági 
és munkaügyi osztályán lehet benyújtani. 

Cím: MAY Kitérőgyártó Uzem 
3201 Gyöngyös. Pl. 55. 
Telefon: 122-71, Uzemi : 48-65, 48-67. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

* 

MAGYA7vAsUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XX. fVFOLYAM, 10. SZAM ARA: 70 FILLfR 1976. J\IÁJUS 15. 

r, , 
APRILISI GYORSMERLEG 

A vasút szállítási teQesítménre 
a bázis és a tervezett alatt maradt 

Apri!lsban a vasút 28 millió 
400 ezer utast szállított. A:z 
elszállított utasok száma a bá
zisidőszakhoz képest 2,2 a 
tervezettnél 0, 7 százalékkal 
kevesebb. Ezzel szemben az 
utaskilométer teljesítmény az 
előirányzatoknak megfelelő 
szintet érte el, a bázisidőszak
hoz viszonyítva azonban 2,4 
.száza1élkkal alacsonyabb. 

A személyszállítás minősége 
tekintetében a személyszállító 
vonatok menetrendszerűségét 
kismértékű javulás jellemezte. 
Mintegy 0,4 százalékkal javult 
a késési arány is. 

A vasút az elmúlt hónapban 
'1.0 millió 800 ezer tonna árut 
szállított. A tonnában mért áru
szállítási teljesítmény a bázis
időszakhoz viszonyítva 6,2, 
míg a tervhez képest 4,7 szá
zalékkal kevesebb. Sajnos ked
vezőtlenül alakult az áruton
naki!Ométer teljesítmény is. 

Az egyes áruféleségeknél a 
legfeltűnőbb visszaesés a tégla 
és cserép, valamint a cement 

és tűzifa küldeményeknél ta- ző hónaphoz viszonyítva ala
pasztalható, amelyeknél a csonyabb százalékos szintet 
csökkenés mértéke 20-30 szá- ért el. Csupán a vonatácsorgá
zalékot is elért. Többletszál- soknál tapasztalható némi ja
lítás csak a mészküldemé- vulás. 
nyeknél volt. A teherkocsigazdálko-

A legnagyobb szállításcsök- dásra jellemző mutatók közül 
kenés a belföldi forgalmat jel- a teherkocsik statikus terhelé
lemezte, de erőteljesen visz- sénél a javulás a bázishoz ké
szaesett az import és tranzit pest mintegy 4,7 százalékos. 
forgalom is. Csupán az export Kedvezőtlen viszont a teher
szállítások alakultak kedvező- kocsik átlagos fordulóidejének 
en., ahol az elmúlt hónapban alakulása, amely 6,1 százalélc· 
102 ezer tonna volt a többlet. kal nőtt. 
A forgalomcsökkenés általá- Az elkövetkezendő időszak
ban a mérsékeltebb szállítási· ban az áruszállítás jelentős 
igénnyel függ össze. növekedése várható. Fokozó-

Az áruszállítás minősége - dik mind a belföldi, mind a 
főleg egyes üzemviteli muta- tranzit és export forgalom. Fel 
tók tekintetében - romlott. kell ugyanakkor készülni az 
Az időben k1 nem állitott te- új menetrendre való áttérésre. 
herkocsik száma a megelőző Mindezek mellett, főleg gazda
hónaphoz képest több mint sági eredményeink javítása ér
kétszeresére emelkedett. Nö- dekében, gondot kell fordíta
vekedett a géprevárások szá· ni a teherkocsigazdálkodás 
ma is. Hasonló a helyzet a te- egyenlegének javítására, fizetö 
hervonatok menetrendszerin• teljesítményeink növelésére és 
ti közlekedésénél, amely üzemi költségeink csöl.;l,enté
mind a bázis, mind a megelő- sére. 

'.A KISZ KB FELHÍVASARA 

lred1nényes kom11111nista 1nősz11kok· 
11 KISZ IX. kongtesszusa tiszteletére 

A Kommunista Ifjúsági Szö
vetség Központi Bizottsága a 
KISZ IX. kongresszusa előtt 
felhívást intézett a fiatalok
hoz, hogy szervezzenek kom
munista szombatokat a kong
resszus tiszteletére, vegyenek 
részt hatékonyabban a terme
lésben, a közösségi munkában. 
A felhíváshoz több ezren, kö• 
zöttük a vasutas fiatalok is 
csatlakoztak. A kommunista 
szombatokról tudósítóink tá
jékoztatták a szerkesztóséget. 

anya közül például tizenegyen 
jöttek dolgozni. 

A hatvani csomópont szocia
lista brigádjai is csatlakoztak 
a felhív'3Shoz. A kommunista 
szombaton 97 teherkocsi fő
javítását, öt teher és egy sze
mélykocsi részlegvizsgáját vé
gezték el, továbbá parkosítot
ták a munkahely környékét, 
részt vettek a lőtér építésében. 

Balassagyarmaton a vonta
tási főnökség hatvan dolgozó
ja vette kezébe a szerszámot 

brigádszerzódés keretében jött 
létre. A szerződést a követke• 
ző évre is meghosszabbították 
a csomópont Rákóczi forgal
mi-, Za!ka Máté vontatási, az 
ásványbánya vállalat Május l 
és Volán szocialista brigádjai. 
A vasút munkájának segítésé
re az ásványbánya brigádjai 
vállalták, hogy elvégzik a ko
csik összekapcsolását, a lég
tömlők összerakását a tartóz
kodás csökkentése, valamint a 
kocsiforduló-idő lerövidítése 
érdekében. 

NAPIRENDEN 

az együttműködés javítása 
Magyar-csehszJovák határforgalmi tárgyalások 

voHak Budapesten 

A budapesti, a miskolci és a bratislavai igazgatóságok vczetöi 
aláírják a. megállapodást 

Immár egy évtizedes hagyo
mány, hogy minden évben 
egyszer találkoznak a határ
forgalomban érdekelt MAV 
igazgatóságok és a csehszlo
vák vasutak vezetői. llyenkor 
értékelik a közös határállo
mások , eredményeit, majd 
megállapodást kötnek az el
következő hónapokban végre
hajtandó közös feladatok elvég
zésére. 

Az idén április második fe
lében került sor a tanácsko

(Tenta György felvétele) 

dolgozók szociális ellátottsá
gát. A felmérés eredményeit 
testületi ülésen megtárgyal
ták s a hibák megszüntetésé
re határozatokat hoztak. 

A megbeszélések záró aktu
saként az igazgatók elálrták a 
tanácskozáson elfogadott tech
nikai, szociális és egyéb fej
lesztésekről szóló okmányolcat, 

(S) 

A kőbanyai 

Petőfi brigád 
A BBFF Keleti pályaudvari 

üzemvezetőségének Kőbánya
Felsőn működik az egyik mű
vezetői szakasza. A biztosító
berendezési szal{szolgálat jó 
hírnevét méltán öregbíti ez a 
kis kollektíva, amelynek ge
rincét a 11 tagú Petöfi szo
cialista brigád alkotja. Ez a 
brigád múlt évi helytállásával 
kiérdemelte az ezüstkoszorús 
ki tüntetést, s már ebben az 
évben is több olyan vállalá
sukat teljesítették, amely 
méltóvá teszi őket az elisme
résre. Nemrég például Rákos• 
rendező pályaud,:aron végez
ték el a fenntartási munkála
tokat, méghozzá szabad szom
batjuk feláldozásával. Más
kor is végeztek társadalmi 
munkát szabad szombatokon. 

A Petőfi brigád tagjainalc 
átlagos életkora mindössze 22 
év, s valamennyien tagjai a 
KISZ-nek. Az ifjúsági szerve
zet ajánlására négy fiatalt 
felvette/e a pártba. Hárman 
elvégezték a marxista-leni
nista középiskolát. A Ki mi
nek mestere országos vetélke
dőről is ismert a brigád neve. 
Ezen Nagy Sándor brigádtag 
a második helyezést érte el, 
s ennek eredményeként tár
sasutazásra készül, a Szovjet
unióba. Legutóbb a közösség 
minden tagja benevezett A 
szakma ifjú mestere cúnért 
induló újabb versenybe, s a 
felkészülés során kölcsönösen 
segítik egymást. 

zásra, amelyen részt vett Tóth 1----------------------------

János a budapesti, dr. Pásztor 
Pál a miskolci igazgatóság ve
zetője és Ing. Jan Zahorsky, 
a CSD-Bratislaval Keleti Vas
útigazgatóság vezetője. 

A tanácskozáson elsőként a 
magyar-csehszlovák vasúti 
határforgalom múlt évi ered
ményeit értékelték. Megálla
pították, hogy a MAV-CSD 
viszonylatában valamennyi 
határátmenetben növekedett 
az üreskocsik forgalma. Ez év 
első negyedében Szob-Sturo
von, Rajka-Rusovcén, Komá
rom-Komárnon, Somoskő-új• 

falu-Ji'ilakovon csökkent, ez
zel szemben Hidasnémeti
Canán és Bánréve-Lenartov-

cén 10,6, illet� 4,4 százalék
kal növekedett a forgalom. 

A határforgalmi tanácsko
zás külön napirendi pontban 
foglalkozott a magyar-cseh
szlovák vasu tasak szocialista 
munkaversenyének értékelésé
vel, valamint szociális helyze
tük további javításával. A 
nemrégen üzembehelyezett 
Rajka üzemváltó határállo
máson felülvizsgálják a mun
kaverseny feltételeit, s az ott 
megváltozott technikai hely
zetnek megfelelően módosít
ják azokat. 

A vasutas-szakszervezet bu
dapesti területi bizottsága 
március 24. és április 8. kö
zött felülvizsgálta a határál
lomásokon szolgálatot teljesitó 

A szakma ifjú mesterei 
A szombathelyi vontatási 

főnökségen az ifjúsági ver
senymozgalom különböző cf. 
meinek megszerzésére az idén 
56-an jelentkeztek. Közülük 
39-en teljesítették a szigorú 
feltételeket, és húszan vizs
gáztak eredményesen. A részt
vevőket összesen 25 800 forint 
jutalomban részesítették. 

Az ünnepélyes eredmény
hirdetésen a vontatási főnök 
a kitűnő felkészültségért meg
dicsérte Bokkon Ferenc, Er-

chardt Gyula, Nagy István; 
Nagy Tibor, Senyei Gyula, 
Unger Károly, Vargha Péter 
és Desits János ifjú szakmun
kásokat. 

Az eredményhirdetés után 
Kun József vontatási főnök 
megnyitotta az Alkotó ifjúság 
pályázat anyagaiból rendezett 
kiállítást. A tizennyolc pálya
munka között érdekes szakmai 
újítások és a szabad időben 
készített faliszőnyegek, subák, 
kézimunkák szerepeltek. 

9,3 millió haszon származott 
a szegedi vasutasok újításaiból 

technikusok és műszakiak se
gítik az újítókat javaslataik, 
rajzaik kidolgozásában. ör
vendetes az is, hogy egyre 
több szocialista brigád kap
csolódik be az újítómozgalom
ha. Egy legutóbbi felmérés 
adatai szerint az elmúlt évben 
beadott javaslatok 80 száza.. 
léka szocialista brigádok tag
jaitól származott. -; téren kü• 
lönösen eredményesen tevé
kenykednek a vésztői vontatá
si főnök5égen. 

A debreceni építési főnök
séghez tartozó munkahelyek 
178 KISZ-fiatalja, az április 
24-én tartott kommunista 
szombaton 1400 6ra társadal
mi munkát végzett - írta le
velében többek között Nyirí 
Ferenc. A legtöbben az Apa
fán épülő szociális létesítmény
nél dolgoztak, hogy gyorsab
ban készüljön el a pihenő, 
fürdő és az ebédlő. A hajdú
szentgyörgyi munkahely 
KISZ-tagjai síneket hegesztet
tek. 

szabad szombaton, és lebeto- r---------------------------

Április végén Szegeden, az 
igazgatóság központjában tar
tott újítási értekezlet kereté
ben tüntették ki a legeredmé
nyesebb újítókat. Lovász Lá
zár vasútigazgató-helyettes 
ünnepi beszédében méltatta az 
újítómozgalom fontosságát, a 
vasútüzemben betöltött szere
pét. Mint mondta, az elmúlt 
évtizedekben a vasutas újítók 
és feltalálók, nagy megbecsü
lést vívtak ki az újítómozga
lomban. Az elmúlt negyed
század alatt a vasutas újítók 
közel 1,1 milliárd forint meg. 
takarítást értek el. Az újítá
sokból kivették részüket a 
szegedi igazgatóság újítói is. 
Csupán a IV. ötéves terv idő
szakában a benyújtott javas
latok száma - a korábbi terv
idősza!,hoz képest - 18.6, az 
e!fogadottaké 58,1, a beveze. 
tetteké pedig 35,6 százalékkal 
emelkedett. A kimutatható 
gazdasági eredmény 9,3 mil· 
lió f<Yrint, ami 150 százalékos 
teljesítésnek felel meg. 

Az újító vasutasok munká
ját az igazgatóság vezetői 
anyagilag és erkölcsileg egy
aránt elismerik. A vasútigaz
gatóság területén 1966-tól, 60 
rendszeres újító kapta meg a 
Kiváló újító kitüntetés vala
milyen fokozatát, 1973-tól pe
dig tizenketten Kiváló dolgozó 
kitüntetésben részesültek. Je
lentés az az összeg is, ame
lyet a mozgalomban élenjárók 
évente jutalomképpen kap
nak. 

A Budapest, VI. kerület 
Rippl Rónai utcai szakközép
Iskola hetven tanulója ápri
lis 25-én vasárnapra szerve
zett társadalmi munkát Kő
bánya-Fel.só állomáson. ők 
azért választották a vasutat, 
mert tanulmányaik befejezése 
után a MÁV..()ál szeretnének 
dolgozni. Azon a napon a lá
nyok az állomás virágosításá
ban, tisztításában vettek részt, 
a fiúk pedig a rakodás során 
150 mázsa anyagot mozgattak 
meg. 

A dunakeszi jármújavft6 
KISZ-bizottsága az üzem dol
gozóit Is mozgósította, és az 
általuk szervezett kommunis
ta ,zombaton több mint két
ezren kezdték meg a munkát. 

Ezen a napon az óvoda és a 
bölcsőde is nyitva volt, hogy 
a mamáknak ne okozzon gon
dot a gyermekek elhelyezése. 
A Kállai 11:va női szocialista 
bri&ádban a tizenhat édes-

noztak egy hatvan négyzetmé-
ter alapterületű műhelyt, ami
nek értéke hatezer forint volt. 
A balassagyarmati Petőfi álta
lános iskola 25 tagú úttörőcsa
pata is részt vett a kommu
nista múszakban. ők a vas
utas kultúrház környékét par
kosították. 

A KISZ IX. kongresszusa 
tiszteletére a mezőhegyesi 
csomóponton kétnapos kom
munista múszakot szerveztek. 
A XXVI. pályamesteri szakasz 
22 dolgozója 176 óra társadal
nú munkában talpfát cserélt, 
sínvágást végzett mintegy 3000 
forint értékben. A forgalmi és 
a vontatási szakszolgálat 89 
dolgozója a kulturált utazást 
segítő szerelési és takarítási 
munkát végzett. Ezek értéke 
meghaladta a tizenhatezer fo-
rintot, amit a csomópont KISZ
szervezete felajánlott a mezö
hegyesi nevelési központ épí
tésére és a vietnami nép segí
tésére. 

A KISZ IX. kongresszusa 
tiszteletére ünnepi irányvona
tot indított a tapolcai csomó
pont és az Országos 1!:rc- és 
Asványbánya Vállalat Nemes
gulácsi Ozeme, Csepelre. A 
vagonokban öntőhomokot 
szállítottak a gyáróriás részé
re. 

Az ünnepi vonat indítása a 
csomópont és az ásványbánya 
vállalat között már korábban 
létrejött komplex-szocialista 

Határt orgalmi verseny 

So,nosl.őújfal,• 

A magyar és a csehszlovák 
vasutasok közötti határfor
galmi munkaversenyt Somos
köújfa!u és Fülek viszonyla
táb� Is értékelték. Az elmúlt 
fél évben a somoskőújfaluiak 
302,5, a fülekiek 228,3 pont.ot 
értek el, így a magyar vas
utasok visszahódították cseh
szlovák kollégáiktól a ván
dorzászlót. 

Az átadás! ünnepség szín-

a,issJZasJZereJZte 

helye Somoskőújfalu volt, s 
rész;t vettek eren a budapesti 
és a zólyomi vasútigazgatóság 
képviselői is. A munkában 
élenjáró dolgozók között ki
osztották a vándorzászlóval 
jMó jutalmat, össziesen mint
egy 12 OOO forint.ot. A magyar 
határállomás Landler Jenő 

szocialista brigádja ez alka
lommal kapta meg a bron,z

fokozatú kitüntetést. 

Szob és Sturovo közül 

A magvar vasutasok nyerték a vándorzászlót 
Már hagyomány, hogy fél

évenként értékeli a MA V bu
dapesti és a CSD pozsonyi 
igazgatósága Szob és Sturovo 
határállomások munka ver
senyét. A közelmúltban Szob 
állomáson Halász Ernő, Sturo
vo állomás MÁV képvisele
tének vezetője számolt be a 
verseny 1975. második félévé
nek eredményeiről. Ez alka• 

lommal tsmét a magyar vas
utasok nyerték el a vándor
zászlót és a MAV vezérigaz
gatójának elts,merő oklevelét. 

A csehszlovák és a magyar 
vasutasok jó kapcsolata, ba
ráti együttmúködése lehetővé 
tette, hogy a munkát gyorsan 
és pontosan végezzék. Az ün
nepségen a munkaversenyben 
é!enjáró vasutasok jutalmat 
kaptak. 

Az eredmény eléréséhez 
többek között hozzájárult az. 
is, hogy mind a gazdasági, 
mind a szakszervezeti aktivis
ták, hatékony propagandát 
fejtettek ki az újítómozgalom 
érdekében. Termelési tanács

A tanácskozáson 30-an kap
ták meg a Kiváló újító kitün
tetést. Lovász Lázár vasút
igazgató-helyettes kilenc ezüst 
és huS"ZOnegy bronzjelvényt 
adott át a legjobb úií-tóknak. 

(Gellért) 

kozásokon, újítási ankétokon, ,-------------

konferenciákon, és egyéb fó. 
rumokon megfelelően értékel
ték a mozgalom eredményeit, 
hiányosságait és meghatároz
ták a soronlevő feladatokat. A 
propaganda tevékenység foko
zására 1972-tól évente, újítási 
kiállításokat rendeztek, ahol 
bemutatták az elért eredmé. 
nyeket, az újításokról készí
tett maketteket, modelleket. 

1975-ben a vasútigazgató
ság területén 791 újítási ja
vaslatot nyújtottak be, ebből 
bevezettek 279-et, ötvenöttel 
többet, mint egy évvel koráb
ban. Az elért ga.z<lasági ered
mény 4,4 millió forint volt. A 
mozgalom sikerét jelzi a sze
gedi biztosítóberendezési, 
fenntartási főnökség négy 
részlegénél létrehozott újítók 
klubja, ahol a szocialista brl
gádokban dolgozó mérnökök, 

Fiatalok vetélkedője 
Az előző évekhez hasonló• 

an Hatvan csomópont KISZ
bizottsága az idén is megren
dezte a Kiváló ifjúmunkás és 
a Szakma ifjú mestere vetél
kedőt. A2 időszerű politikai, 
gazdasági és a munkavédel
mi kérdéseken kívül a vetél
kedőn vasúttörténeti és for
galmi témák is szerepeltek. 

A versenyzők közül a Szak• 
ma ifjú mestere ezüst fok'oza
tot Vas István, a bronz foko• 
zatot pedig Balázs József és 
Veréb István szerezték meg. 
Major István a Kiváló ifjú 
munkás ezüst, Körmöczy Ro• 
záUa, Ujházi Szilveszter és 
Ruts János pedig bronz foko• 
zatot kapott. 

Sz. F, 



MAGYAR VASUTAS 

HETVEN ÉVE ALAKULT 
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Az alakuló közgyűlés részt- dek, közös védelemre találjon. 
vevői tudatában voltak annak, Ezrek és ezrek vannak még, 
hogy a szövetség megalakulá- aidk szétszórtan, erőtlen cso
sa a szervezkedés munkájában portokban kóvályognak, nem 
csupán a kezdetet jelenti. A lelik az utat és toborzónknak 
győzelmi ujjongások helyett a riadója nem hat a füli.ikig, s 
Magyar Vasutas vezércikke is ha elhat is, nem értik meg. 
a küldöttekre háruló köteles.. Ezreket és ezreket kell még 
ségekre figyelmeztet: ,,A szö- ebbe a várba vezérelni, hogy 
vetségnek a várát felépítettük erőnk növekedjék, hogy a fel
- írta -, de ez a vár csak épített vár hivatásának meg
úgy lesz erős, ha minden ka- felelhessen, hogy a ránk törő 
tonája a fatafa belül, az or- ellenség a falakon kívül re
mon lengő zászló alá gyűlik, kedteket a sáncárok betömé
hogy bástyáit védelmezze, sére ne használhassa fel bás
hogy falai között a közös ér- tyáink ostromában." 

Közel 200 helyi csoport 
Az alakuló közgyűlést kö

. vető két hónapban már közel 
félszáz helyi csoport alakult. 
A szövetség megalakitására 
es helyi csoportjaink megszer
veresére olyan időben került 
sor, amikor a koronányzat a 
hatalmi-politikai eszközök 
egész sorát vette igénybe a 
munkásmozgalom ellen. Már 
megkezdődött a munkásszer
vezetek elleni hajsza. A ha
tóságok a gyülekezési szabad
ság visszaszorítására, a vidé
ki munkásgyűlések megakadá
lyozására törekedtek. Lengyel 
Zoltán július 23-án a képvise
lőházban a kereskedelemügyi 
költségvetés vitája során, éles 
támadást intézett a VMOSZ
ellen, s azzal vádolta az előző 
kormány kereskedelmi minisz
terét, hogy a szövetség enge
délyezésével a vasúti munká
sokat kiszolgáltatta a Szociál
demokrata Pártnak. Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi mi

niszter már 1906. július 31-én 
felhatalmazta a MA V Igazga
tóságot, hogy „a szolgálati fe
gyelmet el nem ismerő, az in
tézet érdekei ellen lázító, s 
munkatársait izgató munkáso
kat rendes felmondás vagy 
l>üntetésböl való elbocsátás 

útján az alkalmazottak köré
ből eltávolitsa". A MA V el
nökigazgató a munkásmozga
lom szigorúbb ellenőrzésére 
utasította a szolgálati fönöksé
geket. A kereskedelemügyi 
kormányzat és a MA V Igaz
gatóság, bár szerette volna, 
nem tilthatta be azonnal a 
vasutas-szakszervezetet. 

1906: a magyarországi mun
kásmozgalom fe!!end:ülésének 
éve. A szakszervezetek lendü
letes fejlődése, a munkásság 
megnövekedett aktivitása ked
vező feltételeket teremtett a 
bérek emeléséért, a munkaidő 
csökkentéséért és a munkafel
tételek javításáért vívott harc
hoz. A gazdasági harcok vi
s:wnt egybefonódtak a szerve
zetek védelméért és megerősí
téséért folyó küzdelemmel A 
Vasúti Munkások Országos 
Szövetsége ekkor még sikerrel 
verte vissza a támadásokat és 
biztosította szervezeteinek ki
építését és megerősödését. Or
szágos mozgalom keretében a 
budapesti nyilvános nagygyű
lés, s félszáz vidéld gyűlés 
utasította vissza Lengyel Zol
tán támadását a vasutas-szak
szervezet ellen. Errol tanús
kodott az érsekújvári példa is. 

A munkások 1 övetelésére 
leváltották a mühelyf őnököt 

Mi is történt Érsekújvárott? 
1906 május végén a VMOSZ 

helyi csoportjával egy időben 
alakult meg a szociáldemokra. 
ta pártszervezet is, s mindket
tő Antal Ferenc műhelyi esz
tergályost, a vasutas-munkás
mozgalom egyik jól képzett 
előharcosát választotta elnö
kévé. Két hónappal később 
Antal Ferencet az érsekújvári 
:fiókllllűhely főnöke, Leményi 
Papp Gábor, mint „izgató�" 
rövid úton elbocsátotta a 
MAV-tól, mert részt vett a 
VMOSZ nyitrai, helyi csoport
jának megalakításában. A szö
vetség központi vezetősége a 
MA V-elnökhöz és a kereske
delnni miniszterhez fordult or
voslásért. A MAV Igazgatóság 
hatálytalanitotta az elbocsá
tást és Antal Ferencet az ér
sekújvári fiókmúhelyből az 
Istvántelki Főmúhelvbe he
lyezte. Antal áthelyezésével 
megüresedett Érsekújvárott 
mind a helyi csoport, mind a 
szociáldemokrata pártszerve• 
zet elnöki funkciója. S ami
kor a pártszervezet elnökévé 
Antal harcostársát. a betegál
lományban levő Majnik Lajos 
műhelyi gyalust megválasz
totta, és megtörtént az elqké
szület, hogy a helyi csoport is 
őt válassza elnökévé, az igaz-

gatóság eljárását egyébként is 
sérelmesnek tartó műhelyfő
nök, küldönc útján tudtára 
adta Majniknak és két elvtár
sának, hogy a vasúttól őket is 
elbocsátotta. Erre megmozdult 
Ersekújvár szervezett mun
kássága. Nagygyűlésen köve
telte az elbocsátott munkások 
visszavételét és Leményi Papp 
Gábor áthelyezését. A kilátás
ba helyezett általános sztrájk 
megelőzése érdekében a MA V 
Igazgatóság azonnali vizsgála
tot rendelt el, amelynek ered• 
ményeként hatálytalanitották 
Majnik és társai elbocsátását, 
és azonnali hatállyal felmen
tették Leményi Papp Gábort 
a műhely vezetése •a!óL 

A szövetség ez alkalommal 
a városi munkások aktlv köz
reműködésével sikerrel verte 
vissza egy - a vizsgálat meg
állapítása szerint is - .,sze
szélyes és hirtelen haragú", 
s „számos szabálytalanságot 
elkövető" műhelyfőnök meg
gondolatlan támadását, de a 
vezetőség előtt már nyílt ti
tokká vált, hogy a jövőben 
még súlyosabb erőpróbákra 
kerül sor. Ezért fontos felada◄ 
tának tekintette a helyi cso
portok további kiépítését és a 
helyi vezetőségek munkájá
nak támogatását. 

Magyarország negyedik legnagyobb 
taglétszámú szövetsége 

Az év végére 72-re emelke
dett a helyi csoport száma, a 
befizetőhelyeké pedig 12-re, 
1906. december 31-ig összesen 
16 866 tag csat! akc zott a szö
VE"tséghez. Horváth-Szlavon
országban a bán csak 1906. 
november 25-én engedélyezte 
a VMOSZ tevékenysé!(ét, de
cember 31-ig már 1100 vas
utas lépett be a szövetség öt 
helyi csoportjába. 

1906 végén a VMOSZ Ma
gyarország negyedik legna
gyobb taglétszámú mun�s
szöve-tsége. A 27 ország szak
szervezete közül csupán az épí
tőmunkások (24 757 tag), a 
földmunkások (24 OOO tag) és 
a vas- és fémmunkások 

(21 057) tag szövetsége előzte 
meg. A VMOSZ-hez tartozott 
Magyarország összes szerve
zett dolgozóinak több mint 
egytizede. A szövetség tagjai
nak háromnegyed része vidé
ki volt, s így a földmunkások 
és az építőipari munkások 
szövetsége után a VMOSZ
nek volt a legtöbb vidéki tag
ia. 

A Vasúti Munkások Orszá
gos Szövetsége internaciona
lista munkásszövetség volt. A 
szövetség alapszabályait és 
nyomtatványait magyar-né
met, magyar-horvát nyelven 
jelentette meg. Gyűlésein a 
hallgatóság összetételének 
megfelelően a szónokok ma-

gyarul, németül, horvátul, ro
mánul és szlovákul beszéltek. 
Hivatalos lapja is három nyel
ven jelent meg. A magyar 
nyelvű, 18 OOO példányban 
megjelenő Magyar Vasutas 
1906-ban Magyarországon a 
legnagyobb példányszámban 
megjelenő szakszervezeti he
tilap volt. Emellett heten• 

ként 1800 példányban megje
lentette a Fachblatt der Eisen
bahner-t és kiadta a Hrvatski 
Zeljeznicar című újságot is. 
Szlovák ajkú tagjai számára 
olyan anyanyelvükön megje
lenő munkáslapot biztosított, 
amely részletesen foglalkozott 
a vasutasok szervezkedésével. 
Az erdélyi román pályamun
kások kérésére a szövetség 
vezetői 1906 végén előkészüle
teket tettek egy· román nyel
vű vasutas lap megindítására 
is. 

A vasúti munkások szellemi 
és anyagi érdekeinek megóvá
sa, munka- és szolgálati felté
teleinek javítása érdekében a 
központi vezetőség májusban 
felkészült a szervezett munká-

sok indítványainak kidolgozá
sával a Betegsegetyzó Pénztár 
kózgyúlésére; juníusban a pá
lyafenntartási, a raktári, szer
tári és az állomási munkasok 
sérelmeit foglalta írásba és 
terjesztette a kere:_skedelmi 
miniszter elé; augusztusban 
országos bizalmi értekezleten 
emléldratban összegezte a Dé
li Vasút magyarországi vona
lain dolgozó munkások és al
kalmazottak követeléseit; 
szeptemberben egységes egyez
mény-árjegyzélt kidolgozása 
érdekében országos értekez
letre hívta a MAV-műhelyek 
fényező-, mázoló és betűíró 
munkásait: s megtartotta a 
pályaörök országos értekezle
tét; októberben megszervezte a 
váltóórök, a lámpakezelők, az 
állomásmálházók és a kocsi
rendezők országos nagygyűlé
sét. 

Ugyancsak októberben ke
rül t sor arra az országos ve
zetőségi értekezletre, amelyen 
56 helyi csoport képviseleté
ben 95 vezetőségi tag közre
működésével kidolgozták és a 
kereskedelmi miniszter elé 
terjesztették a MAV vala
mennyi kategóriájú dolgozó
jának jogos kívánságait tar
talmazó emlékiratot. A szö
vetség alapszabálya értelmé
ben ez volt a maximum, amit 
e téren a vezetőség hivatalo
san megtehetett. 

Pálya1nunkások hérharca 
A vezetőség által készített 

memorandumok kedvező elin
tézését sürgették a vasúti 
munkások helyi, spontán bér
mozgalmi, munkabeszünteté
sei, amelyek 1906 tavaszán -
az ipar és TI1ezógazdasági 
munkások sztrájkharcának 
ösztönzésére is - országszer
te fellángoltak. 1906 masodik 
negyedében felszáz pá!yafen,n.. 
iartási szolgalati hely munká
sai szüntették be a munkát. 
Dél-Magyarországon különö
sen nagy méreteket öltött a 
küzdelem. A pályafenntartási 
munkások a szegedi üzletve
zetóség húsz ooztálymérnöksé
ge, pályafenntartási főnökség, 
közül 17-nek a területén foly
tattak bérharcot. E mozgal
makban testvéri egyetértésben 
vettek részt a magyar, ro,mán, 
szerb és horvát nemzetiségű 
munkások. A sztrájkok egy 
része a harcban álló ipari és 
mezőgazdasági munkásokat 
támogató szolidaritási sztrájk
ként indult, amelyben a pá
lyafenntartási munkások sa
ját követeléseiket is előter
jesztették. A nagykikindai 
osztálymérnökség területén 
például a pályamunkások 
mindenütt a mezőgazdasági 
munkásokkal együtt gyűlésez
tek. 

A szövetség vezetősége az 
1906. évrol készített jelentésé
ben már a vasúti munkások 
helyzetének bizonyos javulá
sáról számolhatott be. Rövi
debb lett a munk.cidő, sok he
lyen megszűnt a 24 órás, egy
folytában tartó szolgálat. A 
pályamunkások napibére 10-
30 fillérrel emelkedett, s a 

vasútigazgatóság megígérte, 
hogy télen kevesebb pálya
fenntartási munkást bocsát 
el, mint az előző években. A 
kocsitisztítók Budapesten 10-
40 fillér béremelést értek el, 
a fűtőházi munkások pedig 
330/o-0s pótbért harcoltak ki. 

A jelentés a legnagyobb 
eredménynek a bánásmód vál
tozását értékelte. Ezt í1·ta: ,,Az 
a t:asúti munkás, aki a szö
,,,etseg megalakulása elótt ön
tudatlanságában még hétrét 
görnyedt a feljebbvalója előtt, 
amióta szervezett munkás lett, 
felkapta a fejét, a feljebbva
lók durvaságát nem vágta 
szó nélkül zsebre és ezzel el
érte, hogy nem ütik-taszítják, 
a.mint még röviddel ezelőtt íS 
tették vele. A főnökség és a 
munkások között felmerülő 
nézeteltérések és t)itás esetek 
alkalmával igen sokszor az 
illető csoportok vezetőségei 
jártak közbe." 

A vasúti munkások sokat 
vártak a szövetségtől és 
ügyes-bajos dolgaik elintézése 
érdekében szeme'lyesen, tele
fonon, s levélben, állandó 
kapcsolatban álltak a vezető
séggel 1906. augusztus l-től 
december 31-ig 1968 levelet 
juttattak a szövetséghez . .,Le
velezésünk olyan mérvű -ol
vassuk a vezetőség már idé
zett jelentésében , hogy 
egyetlen más munkásszövet
séggel sem hasonlítható össze. 
Erőteljes szövetségek 2 teljes 
év alatt nem kaptak és nem 
küldtek annyi levelet, ameny
nyit a:; iroda 5 hónap alatt 
kapott." 

Jogvédelem a szövetség tagjainak 
A vezetőség gondoskodott 

jogvédőről, hogy a tagokat 
„a törvények tömkelegében és 
a vasúti rendeletek labírint
jában eligaz!tsa", hogy érde
keik csorbát ne szenvedjenek. 
A budapesti tagok jogi prob
lémáira a szövetség helyisé
gében csütörtökönként, este, 
élőszóban, a vicékiek pedig 
levélben kapták a tanácsot. 
A jelentés szerint: .,A balese
tekből kifolyólag indított kár
térítési ügyek közül a szöve•
ség jogvédelmében egyetlen
egy se végződött elutasítással 
Jogvédőnknek a per megfe
lelo stádiumában többnyire 
sikerült oly egyezséget kötni, 
amely a sérült igényeit kielé
gítette. Az ügyekben jogtaná
csosunk által tagjaink javára 
behajtott összegek tizennégy
ezer-e: c=ázhetvenhat koronára 
rúgnak a Szövetség megala
kulása óta." 

Az elért eredmények, a har
cok tanlllságainak levonása 

elősegítette a vasúti munkás
ság szocialista öntudatának 
formálását. A szövetség he
lyi csoportjai élénk szervezeti 
életet éltek, s komolyan vet
ték a tagok képzését, politikai 
nevelését. Taggyűléseket, nyil
vános munkásgyűléseket, elő
adássorozatokat rendeztek. A 
nagyobb helyi csoportok 
könyvtáraiban 1600 kötet 
könyv állt a tagok rendelke
zésére. A szövetség tevékeny
sége következtében a vasúti 
munkások egyre aktívabban 
kapcsolódtak be a magyaror
szági munkásság egységes szo_ 
cialista mozgalmába, és vet
tek részt a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt fő po
litikai követeléséért, az álta
lános titkos választójogért 
folytatott harcában. 

Gadanecz Béla 

(Fol11tatjuk) 

19'76. MAJUS 15. 

ANYÁK NAPJÁN 

Az elnökség 25 nagycsaládos szülőt 
részesített pénzjutalomban 

A szakszervezetek számára 
a jövőért vívott harc mindig 
a jövő generációjáért. a gyer
mekek boldogabb életéért va
ló küzdelmet is jelenti. Prog
ramjaik fontos része a nagy
családosok. a dolgozó nők és 
;;yern\ekeik védelme, segítése. 
Ennek egyik megnyilvánulási 
formája az anyáknapi ünnep
ség, ezzel is kifejezésre jut
tatva az anyaságnak. a több 
gyermek vállalásának megbe
csülését. 

Szakszervezetünk székhá-
zában május 4-én került sor 
a dolgozó nagycsaládos édes
anyák köszöntésére. Nagy 
Istvánné alelnök köszöntötte 
a megjelent vendégeket. 
Megemlékezésében méltatta a 
mai kor édesanyáinak áldo
zatos munkáját, azokét. akik 
a gyermeknevelésen, az ott-

hon számtalan gondjának vál. 
lalásá.ri túl, szolgálati helyü. 
kön is becsülettel helytállnak. 
A meghívottak többszörösen 
Is ede,anyák. hiszen 25-ne,1 
113 olyan gyermeke van, 
akik még szülői eltartásra 

szorulnak. Többségük egye
dül, támasz nélkül látja el 
c,,.aládlenn tartói feladatá L 

Az ünnepi megemlékezés 
után Nagy Istvánmí átadta 
::...< édesanyáknak - és egy 
édesapának - az elnökség 
ajándékát, összesen 37 500 fo
rintot. 

A bensőséges ünnepséget a 
helyi KlSZ és a Benczúr ut
cai óvodások tették emléke
ze•-essé. Kedves műsorukat a 
vendégek könnyes meghatott
ság�ai fogadták. 

Az ünnepség baráti beszél
geté.si.el feJezódött be. 

Ta,tabánya-Alsó csomóponton bensőséges ünnepségen emlé
keztek meg az anyák na,pjáról. A va.sutas szülők gyermekei, 
óvodások és iskolások virággal, verssel köszöntötték az édes-

anyákat és na,gyma,mákat 

Barackmagba vájt hajó, 
faragott tányérok ... 

Kiállítás a Landler művelődési házban 

A Landler járműjavító mú-
1,elődésí házában április 26. 
és május 5. között érdekes 
kiállítást láthattak az érdek
lődők. Fából faragott láncok, 
tá:1yérok, l::arackmagba vájt 
hajó, intar2iák, subák és kar
dok. . A nagy sikerű kiállí
tás tárgyainak alkotói lakato
�ok. kov:ícsok, esztergályosok. 
vízvezetékszerelők, valameny
nyien az üzem dolgozói. Sza-

bad idejükben, maguk készí
tette szerszámokkal dolgoz
nak, türélemmel és hozzáér
téssel 1 ormálják tárgy.a,ikat, 
jó ízlésre valló, lakást csi
nosító ó.iszeiket. 

A szabad órákat ügyesen 
haszn,-sitó dolgozók az üzem
ben aJ ;_otó kört vagy kllubot 
szeretnének létrehozni. ahol 
renduer€Sen megbeszélhet
nék terveiket, segíthetnék 
egymást a munkában. 

FELHÍVÁS 
orosz nyelvi versenyre 

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság MA V Vezérigazgató
sági Tagcsoportja az elmúlt évhez hasonlóan ismét megrende
zi a vasutas dolgozók orosz nyelvi versenyét. 

A versenyt két kategóriában rendezzük meg: 
I. kategória: mindazok, alcik középfokú nyelvvizsgával 

rendelkeznek; 
II. kategória: akik orosz nyelvi tanulmányokat folytatnak 

és még nyelvvizsgával nem rendelkeznek. 
A versenyben nem vehetnek részt, akik tanulmányaikat 

a Szovjetunióban folytatták, illetve ott 1 évnél hosszabb 
ideig dolgoztak, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. 
Ugyancsak nem vehetnek részt a versenyben azok, adók az el
múlt évben megrendezett orosz nyelvi versenyen a középfo
kú nyelvvizsgával rendelkezők kategóriájában szovj.,.tunióbeli 
utazást tty-=tei,.. 

Az 1975-ben megrendezett orosz nyelVi verseny nyelv
vizsgával nem rendelkezők kategúriájában szovjetunióbeli 
utazást nyertek, ezúttal csak akkor indulhatnak, ha időköz
ben középfokú nyelvvizsgát tettek. 

A verseny témája a magyar-szovjet vasqtak együbt.mú
ködése. 

Jutalmazás: 
I. kategória: 1 db szovjet jutalomutazas, 

2 db 3500 Ft-os pénzjutalom 
3 db 2000 Ft-os pénzjutalom 
4 db 1000 Ft-os pénzjutalom 

II. kategória: 2 db szovjet jutalomutazás 
3 db 3000 Ft-os pénzjutalom 
5 db 1500 Ft-os pénzjutalom 

10 db 700 Ft-os pénzjutalom 
A jelentkezési határidő: 1976. szeptember 15. 
A versenyt két fordulóban bonyolitjuk le. Az írásbeli vim

gákat az i!letékes vasútigazgatóságok székhelyén, október 5-
15 közötti időben, míg a szóbeli döntőt a MA V Tisztképw 
Intézet épületében november 1-5 közötti időben. 

A jelentkezéseket a megadott időpontig a területileg llle
tékes vasútigazgatóság MSZBT Tagcsoport elnökségének kér
jük megküldeni. 

KPM Vasúti Főosztály 
MA. V Vezérigazgatóság 

MSZBT Tagcsoport 
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Töinegpolitikai munka 
a szocialista hrigádokhru1 

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése 
Dezső nyugdíjas, a Központi 
Vez. mellett működó Szám· 
vizsg. Biz tagja; Harmati Fe
renc nyugdíjas, a KPM Vas
úti Fóoszt. szoc. pol. szakaszt. 
előadója, társadalmi aktivista; 
Zentai Sándor, a vasutas• 
szakszervezet pénzügyi és 
gazd. oszt. politikai munka
társa; Kollár István Ferenc
város Vont. Főn. szb-segélye
zési biz. tagja; Esztergályos 
János Landler Jenó Jj. ű. 
szb-újítási felelós; Hopp Bé
la Hámán Kató Szertárfón., a 
Bp. Ter. Biz. 11:unkásellátási 
biz. tagja; Moór Károlyné, Bp. 
Igazg. szb-munkásellátási fe
lelós; Aranyos Gyuláné, Püs
pökladány áll. ktg-ügyintéző; 
Hajdu Béla Debrecen Ig. IV. 
Vont. oszt. ügyintézó; Antal 
József Miskolc Igazg., Ter. Biz. 
tagja; Tóth Antal Miskolc 
Ter. Biz. politikai munkatárs, 
Markó Barna Miskolc Pft. 
Főn. szb-titkár; Németh Ven
del Szomogyszob áll. anyag
számadó, szb. munkavéd fel
ügy.; Baka Antal Pécs Vont. 
Fón. vill. csop. vez., Ter. Biz. 
sportfelelős; Vati Istvánné 
Dombóvár Vont. Fón. szakács
nő, vez. bizalmi; Szele Gizel
la Szombathely Vont. Főn.; 
Dávid József Gutorfölde áll; 
dr. Lendvai György Szeged. 
Ter. Biz., Salacz István Kiskó
rös áll.: Madar Miklós KPM I. 
Vas. Fóoszt. szb-tág; Berey 
István Utasellátó Váll. Szaksz. 
Biz. elnök; Nemes Istvánné 
Utasellátó Váll. szb. gazd. fe
lelős: Gazsi János MAV TBKF 
szb-titkára; Mac_hula Gábor 
MA V Adatfeldolgozó Fón. szb
titkára 

A szocialista brigádmozga
lom nem he�ttesiti és nem 
helyettesítheti a mozgalmi 
5Zervek - így a pártszervek 
a pártcsoportok és bizalmiak, 
illetve szakszervezeti csopor
tok és bizalmiak - szerve
zeti életét és tevékenysé
gét. Amikor a politikai mun
ka helyét, szerepét vizsgál
juk a szocialista brigádmoz
galomban, elsósorban azt kell 
látnunk, hogy a pártcsopor
tok, szakszervezeti . bizal
miak, hogyan, milyen mér
tékben támas'Zlkodnak politi
kailag is a szocialista brigá
dokra és fordítva is. A sza,k
szervezet által végzett poli
tikai tömegmunkának fontos 
része a szocialista brigádok 
politikai tevékenysége, neve
lómunkája, ezért a jövóben 
ezzel kapcsolatban is elóre 
kell lépnünk. 

,Mit értünk politizáláson? 

A szocialista brigádokban 
végzett rendszeres politikai 
tevékenységnek egyilk felada
ta: elősegíteni, meggyorsíta
ni a szocialista. emberi közös
ség kialakítását, létrehozni a 

,zocialista segítségnyújtás elv
társi légkörét. Elő kell segí
teni, hogy a brigádta,gok 
minden vonatkozásban meg
bízható, szilárd jellemű, szo
cialista erkölcsű, öntudatos 
tagjai legyenek társadalmunk
nak. 

dok által végzett politikai 
munka jelentós része a leg
közvetlenebbül kapcsolódik a 
napi munkához, a brigádok 
és a brigádtagok munkahelyi, 
egyéni gon,djaihoz, tennivalói
hoz. 

A szocialista bri,gádmozga
lomban részt vevó vasutasok 
is vallják, hogy érdekeltek a 
swcialista társadalom teljes 
felépítésében. Ezé.Tt vállalnak 
kiemelkedő szerepet a terme• 
lésben, a napi szolgála.ti teen
dők eredményes elvégzésében 
és ezért készek tudatosan 
részt vállalni a politikai 
munkában. Ezirányú tetteik 
gyakran követelnek áldozat
vá'llalást. Egy-egy kommunis
ta műszak, túlmunka válla
lása politikai célok megvaló
sításáért, a takarékossági 
mozgalom, vagy más önzet
len munka gyakran közvet
lenül, vagy közvetve is kife
jezi a részvevók politikai ál
lásfoglalását, szocialista ma
gatairtását. 

Politikai tev-ékenység a sro
cialista brigádok tagjainak 
valamilyen oktatási fonnába.o. 
való részvétele is. Ez még nem 
je!le,mzi a brigádok minden 
egyes tagját, de egyre inkább 
a brigád!mozgalom részvevói
nek többségére jellemzó meg
nyilvánulás lesz. A szakszer
vezeti politikai tanfolyamok 
segítilc a tájékozódásban a 
részvevőket, akik túlnyomó
részt itt ismerkednek meg a 
politikai, vil&.gnézeti, nemzet
közi és népgazdasági alap
kérdésekkel, alapfoga.Jmakkal, 
összefüggésekkel. Sokan vesz
nek részt pá,rtoktatásban és 
isme:retterjesztó elóadássoro
zatokon. Elengedhetetlen, hogy 
a brigádtagok, ki-ki a sa
ját politikai felkészültségé
nek megfelelően képezze ma
gát. A sok lehetőség közül 
meg 'kell keresni azokat a 
formákat, amelyek a legjob
ban segíti!k elő a szocialista 
brigádok politikai oktatását, 
képzését. Több szolgálati he
l�n, művelődési intézzmény
ben létrehoztak szocialista 
brigá<l:klubokat. 

A tájékoztatás eszközei, 
módszerei 

A szocialista brigádok po
litikai tevékenységének másik 
fontos megnyilvánulása a 
rendezvényeken való részvé
tel. Szükségesnek tartjuk, 
hogy a brigádok a szolgálati 
helyeken, üzemekben, mun-

utas dolgozókról, a vasútról tá
jékoztat a havonta kétszer 
megjelenő Magyar Vasutas. A 
szocialista brigádok életéról, 
munkájáról ad folyamatos tá
jékoztatást a havonta megje
lenó Brigádélet. 

A politikai tájékoztatást jól 
segítik a rádió és a televízió 
műsorszámai. Ezért szeret
nénk ráirányítani a figyel
met az aktuális műsorok 
rendszeres hallgatásálra, nézé
sére, mint például a Fórum, 
a Hét, a TV-híradó stb. A 
brigádokon beliü.li poli1Ji.ka.i 
tájékoztatások JÓ módszere 
az,. ami:kor hetenként más
mas brigádtag ismerteti a 
brigáddal az elmúlt hét je
len<tósebb politikai eseményeit 
és a többiek az események
hez kapcsolódva mondjálk. el 
a véteményüket. Ezután a 
szolgálati helyet, munkahe
lyet, a brigádot érintó kérdé
sekró1, feladatokról ad tájé
koztatást a brigádvezető. 

A célt kell világosan látni 

A brigádvezető tevékeny
ségének fontos része a bri
gádtagok nevelése, a brigád 
elé tűzött közvetlen - és a 
na.gy, országos célok, felada. 
tok megvalósítására való 
mozgósítás, lelkesítés. Mindig 
az adott gaulasági, politikai 
feladat megoldása, a körül
mények és a brigáddk össze
tétele, felkészültsége, művelt
sége, magatartása szabja meg 
a brigádvezetó számára, hogy 
mit, milyen eszközökkel és 
hogyan oldjon meg. Egy do
log azonban minden brigád
ra érvényes: először a céLt 
kell világoson látni, megfo
galmazni és csak azután le
het kijelölni a cél eJ.érésének 
útját és módjá.t. A brigád po
litikai tevékenységének ered
ményessége tehát nem kis 
mértékben a brigádvezetó 
személyén múlik. 

A jó szocialrista brígádve
zetó, megbízatásához mél-
tóan, öntudatosan látja el 
tisztét, szereti a vasutat, 
mun:katársait, neveli, irányít
ja, formálja őket, szakmai és 
politikai tudásban élen jár 
közöttük. Ami a J,egfonto
tosabb: csak az a brigádveze
tó képes feladatát jól el
látni, a.ki rendszeresen tájé
kozódik a politikai-gazdasági 
élet és a szolgálati helyet 
érintő kérdésekról. 

Horváth Ferenc 
(Folytatjuk) 

Koszorus Ferenc fótitkár átnyújtja a Szakszervezeti munkáért 
kitüntetés arany fokozatát dr. Rábik Jenónek, a szolnoki MAV 

kórház társadalmi szb-titkárána.k 

Május 1. alkalmából - áp
rilis 29-én - ünnepséget ren
deztek a Vasutasok Szakszer
vezete tanácstermében, ame
lyen kitüntették a szakszerve
zeti munkában élenjáró tiszt• 
ségviselöket. Gyócsi Jenó, a 
vasutasszakszervezet elnöke 
köszöntötte a meghívottakat, 
majd Koszorus Ferenc főtit
kár méltatta a szakszervezeti 
aktivisták munkáját, a függet
lenített funkcióban töltött 
több évtized eredményeit. 
Szólt az ünnepeltekhez Szücs 
Zoltán, a MA V vezérigazgató 
helyettese is. 

Ezek után Koszorns Ferenc 
átadta a Szakszervezeti mun
káért kitüntetéseket, okleve
leket és a munkásmozgalom
ban végzett 25 éves tevékeny
séget elismeró jubileumi em
léklapokat. 

Szakszervezeti munkáért 

dr. Rábik Jenő Szolnoki MAV 
Kórház fóorvosa, társadalmi 
szb-titkár; Sándor István 
Hatvan-Füzesabony Pft. Fón. 
szb. függetlenített titkára; 
Sánta János Miskolc Gömöri 
pu. forgalmi üzemgazdásza, 
társadalmi szb-titkár; Szá• 
dóczky István, a vasutas
szakszervezet közgazdasági 
oszt. h. vezetője, párttitkár; 
Timár Ferencné Utasellátó 
Váll. munkaügyi elóadója, 
szb-gazd. felelős; Sz. Tóth 
András, a vasutas-szakszerve
zet szervezési és káderoszt. 
politikai munkatársa, pártbi
zalmi; Vágó István, a balaton
kenesei gyermeküdüló vezetó
je. 

Szakszervezeti munkáért 

ezüst fokozata kitüntetést kap
ták: Auguszt János, Szombat
hely Ter. Biz. titkára; Borza 

arany fokozata kitüntetésben 
részesültek: Csizmazia József, 
vasutas-szakszervezet nyug
díjas szervezóje; Bánáti Jó
zsef Pécs Ter. Biz. politikai 
munkatársa; Dencz Konrád 
Pécs Vont. Főn. szerelvényla• 
katosa, bizalmi; Farkas Zsig
mond Budapest Ter. Biz., rész
foglalkozású nyugdíjasa; Gaj- '• 
da Mátyás Szeged Ter. Biz. tit• 
kárhelyettese; Horváth Fe
renc Hatvan Vont. Fón. mű
vezetője, szb-gazd. felelős; 
Kiss József Celldömölk l!:p. 
Főn. szb. függetlenített titká

A SZAKSZERVEZETI 
MUNKAl'IBT Oklevél kitünte
tésben 180-an részesültek. 

ra; Lévai Zsigmond, MAV 
Tervező Int. oszt. vez., a Bp. 
Közp. Hiv. és Int. Szakszerv. 
Tan. elnöke; dr. Poczkodi 
Sándor Debrecen Ter. Biz. 
politikai munkatársa; Pozsár 
András Gyoma áll. raktárno-
ka, társadalmi szb-titkár; 

Az ünnepség résztvevóinek egy csoportja 
(Gyergyói János felvételei) 

A politizáláson ne csak a 
napi eseinények magyarázá
sát megértését értelmezzék, 
hanem átfogóbb politikai ösz.. 
szefüggések, folyama-tok meg
Ismerését is. Ehhez nélkülöz
hetetlen, hogy megfelelő po
litikai műveltséget, ismerete
ket szerezzenek. A brigádta
gok tízezrei válla,J,koznak ar
ra, hogy a politikai képzés 
külöµbözó fonnáin részt ve
gyenek, ezáltal ismerkedjenek 
a munkásosztály forradalmi 
ideológiájával, a marxiz:mus
lenin:zmussal és világnézetü
k€t &Sz&rint alakítsák ki. A 
politikai műveltség elterjesz
tését nagymértékben előse
gítheti az állandó politikai 
nevelőmunka. Fontos, hogy 
a politikai munka segítsé
gével megértessük a brigá
dokkal, mint kollektívák
kal a szolgálati hely, a mun
kahely, a vasút és a nép
gazdaság - ezen belül az 
egyenek, csoportok - érde
keit, hogy az összefüggések 
megil;mertetésével jobban el
igazodhassanak a politikai! és 
gazdasági kérdésekben, az élet 
ezerféle bonyolu1t megnyiJ
ván ulásaiban. 

kahelyeken tartandó taggyű- r-------------------------------------------------léseken, munkásgyú1éseken, 

Az egyes emberek cseleke
dete, gondolkodása, politikai 
állásfoglalása rendkívül jelen
tős a szocialista társadalom 
építésében. A szocialista tu
dat forma.lása, alakítása közös 
ügy. A szocialista brigádok 
politikai tevékenységének ja
vítésáhc.z tehát nemcsak a 
brigádtagoknak és a kis kol
lekt1vfilrnak. hanem a vasút
nak és az egész társadalom
nak 's i!!en fontos érdeke 
tuződik. 

Tartalmasabb 
politikai munkát 

A Politikai tevékenységet 
nem szabad szúk értelemben 
fel.fogni. A s=cialista brigá-

SZEGED 

röpgyfü.éseken kollektívan ve
gyenek rés-rl, s példamutatá
sukkal, aktivitásuk.kal segít
sék a Jo politikai légkör 
megteremtését, a küliörubözó 
feladatok eredményes végre
hajtását. 

A politikai tájékoztatások 
fontoss!\gát már többször is 
hangsúlyoztuk, módszerei.ró] 
és eszközeiről azonban még 
keveset szóltunk. 

A belpolitikai események
ról, a nemzetközi helyzetról 
rendszeres tájékoztatást nyúj
tanak a napilaook. Ezek el
olvasása a különbözó kérdé
sekben való helyes eligaro
dáshoz, állásfoglaláshoz nyújt 
segítséget. A megyék életé
ról adnak tájékoztatást a me
gyei lapok. A Vasutasok Szak
szervezete munkájáról, a vas-

Tanfolyam szocialista brigádvezetőknek 
A SZOT 1975. évi 8. számú 

tájékoztatójában megjelent 
határozata alapján a szegedi 
területi bizottság több helyen, 
így Szegeden is megszervezte 
és beindította a szocialista 
brigádvezetők tanfolyamát. 

Szegeden, a Petófi Sándor 
Művelődési Házban 40 szege
di szocialista br1gádvezetó 
klubszerű foglalkozás kereté
ben 7 témakörben ismerkedett 
meg a brigádmozgalom jelen
tóségével, szerepével és fel
adatával, valamint az elvi és 
gyakorlati tudnivalókkal. A 
tanfolyam új rendszere, ame
lyet a korábbi gyakorlattól 
eltéróen klubfogla.lkozásként 
tartottak, megnyerte a brigád-
11ezetők tetszését. Az egyes 

előadások élénk érdeklódést 
és aktív vitát váltottak ki. 

A tapasztalatok azt mutat
ják, érdemes és idószerű volt 
napirendre tűzni a szocialista 
brigádvezetók továbbképzését. 
Hiszen ilyen átfogó és széles 
körű tájékoztatást az érdekel
tek korábban nem kaptak, s 
a tanfolyamon elsajátított is

mereteket további munkájuk
hoz fel tudják használni. A 
siker titka a jól megválasz
tott témáknak, a képzett eló
adóknak, valamint az egyes 
előadásokat követó színes kul
túrális programnak köszön
hetó. A tanfolyam szervezői 
ilyen továbbképzést a jövő
ben is terveznek. 

Aktuális portré 

,,Tanítóm, a 1nitnkásosztáJy volt" 
Borbély Sándort, a MA V' 

Nyugdíj Hivatal volt igazgató
ját nyugalomba vonulása al, 
kalmából a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa által 
adományozott Szocialista Ma
gyarországért E:rdemrenddel 
tüntették ki. A megtiszteló ki
tüntetést április 29-én, a KPM
ben Rödönyi Károly közleke
dés- és postaügyi miniszter 
adta át. 

Az út, amit választott, sok
szor az élet poklain vezetett 
keresztül. Az ősz hajú, barát
ságos tekintetű Borbély Sán
dor 47 évig dolgozott, ebból 
negyven évig a vasútnál. Na
gyon fiatalon került kapcso
latba a munkásmozgalommal. 
Röpcédula és illegális sajtó
terjesztés, munkaszolgálat, 
szökések, küzdelem, harc ... 
Fel-felbukkanó emlékek, a 

történelem szilánkjai. Eszébe 
jutnak néha egy-egy pillanat
ra, mert azokat az eseménye
ket nem moshatja el az idó. 

- Engem a legnagyobb ta
nitó, a munkásosztály nevelt 

1932-ben a Román Vasutak 
egyik pft. főnökségéhez ke
rül t, és egy évvel késóbb már 
részt vett a nagy vasutas 
sztrájkban. Azonnal elbocsá
tották. Nemsokkal késóbb be
hívták katonai munkaszolgá
latra a románokhoz. 

- 1940 tavaszán, többedma
gnmmal Magyarországra jöt
tünk. Nagyqn szerettem a vas
utat, ezérb örültem annak, 
hogy a Keleti műszaki kocsi
szolgálatnál kocsitisztító le
hettem. A munkásmozgalom 
égető eszméihez itt is gyorsan 
utat találtam. Május 1-én már 

többen nem mentünk dolgoz
ni, ezért büntetésből az Eszaki 
Főműhelybe helyeztek, s csök
kentették az órabéremet. KaP
csolatba kerültem a X. kerü
leti kommunistákkal, sok 
pártmegbízatást teljesítettem. 
1944. június 3-án - mint po-
litikai megbé!yegzettet 
Aszódra vittek lövészárkot ás
ni. Még .annal< az. évnek az 
ószén több társammal együtt 
sikerült megszökni. 

A Srovjetunióba menekült, 
ahol 1948 végéig dolgozott. 
ott is politizált. Tagja lett 
egy antifasiszta bizottságnak. 

- vallja - Apám vörös ka
tona volt, a.z első világhábo
rúban eltűnt. Hánnan marad
tunk testvérek. Marosvásár
helyen éltünk, nagyon szűkös 
körülmények között. Mester
séget tanultunk. Én műbútor
asztalos lettem, a testvéreim r 
famunkások. 1930-ban, Buka
restben kaptam meg a mes
terlevelet. Tanítóim olyan 
munkások uoltak, akiknek ha
ladó gondolataik miatt késóbb 
emigrálni kellett. 

&ödönyi Károly közlekedés- és Postaügyi miniszter átnyújtja 
a magas kitüntetést Borbély Sándornak 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

1948 novemberében érkezett 
haza, és régi munkahelyén, az 
J!:szaki főműhelyben munkás 
lett, később ugyanott szak,. 
szervezeti titkár. 

Borbély Sándor életútja to
vábbra is a politika és a vasút 
maradt. Sokat tanult, közben 
több beosztásban dolgozott. 
1956-ban bevonult a budapesti 
karhatalmi ezredbe. Ott p91i
tikai tisztnek nevezték k;i. 
Egy évvel később a budapesti 
pártbizottság munkatársa lett, 
ahol 1964-ig dolgozott. Utána 
megbízták a MA V Nyugdíj 
Hivatal vezetésével, amit 
nyugdíjba vonulásáig végzett. 

- Itt kitűnó munkatársak. 
ra találtam. Sikerült általá
nossá tenni azt a szemléletet, 
hogy a papírok mögött érzé
keny, idós emberek vannak, 
és ügyüket lelkiismeretesen 
kell intézni. A nyugdíj idejé
nek megállapításá.t - ami ko
rábban 140-150 nap volt -
harminc napra csökkentettük. 
Szerettem ezt a munkát is, el
mondhatom, hogy tartalma.s 
életem volt ..• 

Borbély Sándor, aki a Mun
ka J!:rdemrend arany fokoza
tának is tulajdonosa, a nyuga
lomba vonulást nem tekin•j 
teljes „visszavonulásnak". Ak
tív közéleti tevékenységét -
a különbözó társadalmi tiszt
ségekben - tovább folytatja, 
meglátogatja majd a hivatalt 
is. 

A pihenés óráiban olvasni 
fog, és egy-egy pillanatra em
lékezni is. Arra például, ami
kor gyaluforgácsot vitt az el
hurcoltak családjainak, ami. 
kor egy „hajszálon" múlott a-a 
élet . .• 

(kas:i:ala) 
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ÖN MAGU KKAL SZ E M B E N  IS  I G É N Y ESE K Az új kollektív szerzódés 
olyan lesz, amilyenné formáljuk' 

:Vezetők es dolgozok bátran mondj_ák el javaslataikat a tervezet vitájában 

' A S2>0Clalista társadalom- ban is el.mondanák vélemé-ban általános törekvés és nyüket és javaslatukat. 
ez: a módja biztosítja a mun
káltató és a dolg=ók - köz
tük a sajátos rétegek - érde
keinek lehető legjobb össze
hangolását. 

Akit a brigád soraiba fogad, 

annak előbb bizonyítani kell 
mindinkább gyakorlat a dol- Ugyanígy kiemelhetjük az 

Készítsük eló 
a munkaértekezleteket 

j gozók bevonása a jogalkotás- üz,emeltetést és a dolgo2l6kat ba, A kollektív szerződés egyaránt érintő, a munka. egyike a legdemokratikusabb idő beosztására, az egy szol-
16Zabályok.nak, megalkotásá- gálatban elrolthetó szolgálati ;lban ugyanis a dol.gozók egy- idő felső határának megálla-
1:és::zit közvetlenül, másrészt pitására vonatkozó szabályo,erdek:képviseleti szerveik út- kat, amelyelcl<el kapcsolatban 
ján tevőlegesen is részt vesz- nem kevésbé fontos megis- A tervezet a Vitában el
nek. Időszerű ezzel a kérdés- mernünk a dolgozók és a ve- hangzó észrevételek és ja
isel foglalkozni, ugyanis szol- zetők véleményét. Végered- vaslatok alapján á1xiolgozásra 
gála ti helyeinlren ezekben a ményben ugyanez vonabkoziJk kerül. A MA V vezérigazgató
lllapokban tartják awkat a az eg,ész !kollektív szerződ<ls ja által tö11tént jóváhagyás 
munkaértekezleteket, ahol az tervezetre. után június elején tárgyalja 
1976-1980-ra szóló MÁV A javaslatok:, vélemények a Vasutasok Szakszervezete 
Kollektív Szerzódés tervezetet beérkellése után a veretés Elnöksége. Végül a MAV 
�alják. azokat a szakszervezeti szer- kollektív Szerződést az elnök-

vekkel együtt tanulmányozza ségtől kapott felhatalmazás 
A viták ne legyenek és lehetőség szerint érvénye- alapján a vasutas dolgozók 

formálisak síti az új kolilektív srerzó- nevében a Vasutasok Szak
désben. A dolgozók minden- szervezetének főtitkára köti 
k . pen ·1 t ka --'- f I meg a MÁV vezérigazgató3'á-

r 
.
A vasút és a szakszervezet ep va asz p,= a e -

A brigádvezet6 a múhely 
sarkában levő asztalka mel
lett, beszélgetésünk kezdetén 
megkérdezi : 

- Rágyújt egy cigarettára? 
- . . .  Köszönöm. nem do-

hányzom . . .  
Orbán János arca mosoly

góssá kerekedik: 
- Akkor maga a; mi em• 

b�rünk, közénk való! A most 
tizenöt tagú Radnóti Miklós 
szocialista brj,gádból csupán 
ketten dohányoznak. De el
határoztuk: leszoktatjuk őket! 

- A dohányzás aligha 
mond ellent a hármas jelszó 
szellemének . • •  

Amit vállaltak, 
azt teljesítik 

vetett kérdésekre, a helyben val. Ezt követően kerül ki-
.vezetése egyaránt nagy fi- megválaszolh.atókra azonnal, hirdetésre a MA V Hivatalos - Nem is azért. Hanem, 
-gyelmet fordít a dolgozók ja- t "bb ' ed '  15 b Lapjában és június 30-tól mert egészségtelen. Reggel 
vaslataíra. Ezt jól tükrözi a 

f
ü.

l.0 ire p !{J napon e-
lesz hatályos. háromnegyed kilenc és kilenc 

·MA V jelenleg hatályos kol- A kollektív srerzódés el- Figyelembe véve, hogy között eg�-útt tízóraizunk, s 

l
ektí

'V sze
rződése is. A do!- készítésében a dolgozók nem- olyan alapvető munkaügyi zavaró, ha ketten füstölnek. 

gozók javaslatára került a csak kÖ2lVetlenül, hanem kép- szabályról van szó, amely az Nem is miattunk; miattuk, 
kollektív szerződésbe az, hogy viseleti szerveik útján is részt üzemeltetést, a gazdálkodást higgye el. 
a gyermek.gon dozási szabad- vesznelc. A kollektív szerző- és a dolgozók helyzetét egy- Elhiszem. Miként azt is, 
ságról visszatérő, továbbá a dés kidolgozása és megkötése aránt érinti, ezért fontos, hogy Orbán Jánosnak sem 
:katonai szolgálatból leszerelt ugyanis a MAV Vezérigazga- hogy a munkaértekezleteket volt könnyű eldobni vagy 
dolgozónak a munkabérét az tóságM!<lk és a Vasutasok alaposan előkészítsék és en- ha,ininc esztendeje az utolsó 
időközben végrehajtott bér- Szakszervezetének együttes nek során a dolgozók a ter- csikket - mégis megtette. Ak-

!erre, de elvük: amit vállal
tak, teljesíteni kell. Annál 
lcg'e!Jebb töcbet adhatnak -
keve;eboet nem. A kevesebb 
kudarcnak számítana. s a 
balsikernek még a gondola
tától is idegenkednek. 

Ha valamennyiüket megne
ver.iém, akik ideig-óráig kö
zejü.K ta.rtoztak, hozzávetőleg 
40 lcmberról esnék szó. Az 
1964-es brigádalapítás óta 
nem azért tartoztak hozzájuk, 
majd men-tek el oly sokan , 
mert vándormadarak. Ki
emelték, magasabb munka
körbe helyezték őket . . . vagy 
vidékiek lévén otthonukban 

alapítottak családot. Radnóti 
Miklós nevét is egy volt bri
gidLag, az idén mavezetővé 
k:nevezett Palga László java
solta mintegy fél évtizede. 
Am a távozottak többsége 
vt;;sza-vLsszajár, az új jelen-t
kezőkból meg nincs hiány. 
Mégsem lehet bárki „radnó
tis", előbb várni-bizonyítani 
kell. Velük egy csooortban 
dolgozhatnak, de a MAV két
szeres kiváló bMgádjának 
(elóször 1971-ben kapták meg 
a címet) cs,ak válogatott le
gények lehetnek a ta�iai. Job
bára az év elején döntik  el, 
hogy a már mellettük szor
goskodók közül kit fogadja
nak be a családba. 

emelések figyelembevétel.évei feladata. A munkában kez- vezetet megismerjék. A vitá- kortájt csillagászati számok
keLZ a visszatéréskor megál- dettől fogva részt V'eSZne'k a kon csak így tudnak érdem- kal Jegyezték a pénzt, a pen
lapítani, továbbá a tartalé- szakszervezeti szervek, vala- ben hozzászólni, a feladatot göt; s ama milliók-milliár-dok
kosok munkahelyi pótléka, mint a fiatalok és nők kép- is úgy lehet eredményesen billiók a családnak kenyén·e 

valamint a-z a szabály, hogy viseletében a KISZ- és a nő- megoldani, ha a gazdasági, kellettek. F I t • ' t r a gyermekgond0zási segély- bizottság képviselői. Az elő- a mozgabni vezetők: és a do!- Az Északi JármOjavftó 
e e osseg e ies 

lyel fizetés nélküli S'Labadsá- készítő munkát a Munkaügyi gozók egyaránt összefognak üzem XII/B. műhelyének mi- munkát végeznek 
gon töltött időt az év végi ré- és Szociálpolitikai Szakosz- és cselekvően részt vesznek nősítő brigádját is általában 
szesedésre való jogosultság tá,ly és a Vasutasok Szakszer- az UJ kollektív szerződés ez jellemzi : ha valamit elha- A 15 tagú család jelenleg! 
szempontjából munkában töl- vezete Közgazdasági Osztálya megalkotásában. tároznak, végrehajtják. Igaz, tagjai: Orbán János, Schenk 
tött időnek kell tekinteni, stb. fogja össze. A kidolgozásnak Dr. Garabon Sándor nem válialkoznak a lehetet- Miklós, Kisvári Pál és fia: 
Lehetne még tovább sorolni Péter, Fazekas Sándor, Maj-
awka:t a példákat, amelyeket+----------------------------------------, 
az évenMnt tört-ént módosítás riuth József, Horváth János, 

során, a dolgozók javaslatára Kovács ,Tibor, Haraszti La-
felvettek a D.'I.AV Kollektív Tizennegyen a vi/lamosmühelyböl jos, Szatmári Ferenc. Kuzma 
Szerződésbe. Ferenc, Németh István, Ábra-

A kollektív szer,-..ódés vitá-

N h ' k 'b f n „ Ma' ·us l br·ga'd 
hám Sándor, Takács András 
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magasabb jogszabályt érint. zó Pálfalvi Péter. A brigádve-
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�e;:�: Köszönö levelek bizonyítják aktív közeletí tevékenysegüket tető dolgozt itt legrégebben 

!kerülnek. lgy került sor a 
(1939 óta), brahám és Kuz-

d�'"ozók la'·'-építésének tá- 1 
ma a legújabb brigádtagok. 

""" """' A miskolci vontatási főnök- valósításától sem riadnak munkát jelentett volna a br - A f' tal 'tás h t · á 35 é rnogatásá:ról szóló rendelet é .11 űh 1 é k h t vissza. gádnak. 
ia. i a as ra v 

módosítására, oly módon, s g VI amos m e Y ne e - körüli az átlagos életkor. 
hogy ez évtől kezdődően le- ven dolgozója közül nap köz- - A legmeggyőzőbb bizo- - Az eredményes munkát Már-már frázis leírni, hl-
:h - é 'k ••.<,.h ben csak néhánnyal lehet ta- nyítéka ennek az újítási ver- sajnos sokszor gondok árnyé-, etós g van tolrlale éPt= ez lálkozru· a műhely fala1·n be- é k 1 · ' k  ka lódik J "b szen a vasútnál kiről ne · k"l ·· fol ós'tásá - seny - kapcsolódik  a besz 1- o Ja - pcso az e o -18 0 cson Y i ra. lül. Vezet.ékekkel, elektromos getésbe Cserháti Ferenc fő- bi témához Fekete Benedek. mondhatnánk el :  felelősség-

A felsorolt példák is bizo... alkatrészekkel megrakodva elektrikus, a brigád aktív pat- - A térvilágítás legfontosabb teljes munkát végeznek. 
111.yítjáik, hogy a kollektív sokszor már kora reggel út- rónusa. _ Itt majdnem min- kelléke az öt-hat forint érté- Hogy róluk szólva mégis 
szerződés tervezetének a do!- nak indulnak az igazgatóság denki újító. A legkiválóbbak kű armatúra foglalat, ami megemlítem, annak oka : 
gozókkal történt megvitatása különböző szolgálati helyeire, között kell említeni Fekete hiánycikk. Ezért sokszor ezer mind a gazdaságosság, mind 
nem formális. Különösen fon- hogy elvégezzék fontos kar- Benedeket (eddig 32 újítása forintos lámpatesteket kell k" 1 ked · b' t á tos ez most, amikor öt évre bantartó munkájukat. Amikor volt), Hollmann Józsefet, Mi- lecserélni. 
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szóló kollektív szerződés meg- az egyik késő délutánon be- kulák Gyulát és Juhász Jan- A kényszerű pazarlásnak ez Pf �
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kötésére kerül sor. Ezzel kap- kopogtattam a műhely ai·ta• 

e a a ört nak el. A szet-
1 tosa én f lh' csit. A leghasznosabb ötletek a módja nehezen ellensúlyoz- lt n· el to cso a 
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e iv- ján, tulajdonképpen szeren- a vanalvillamosításhoz, a vál- ható a brigádok önfeláldozó, ;.ze;t tt 
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ogy � csém volt. Az öt szocialista tók fűtésének szereléséhez és lelkes munkájával. Már köz-

isz 1 0 a a reszek - a töb
evro eVTe m 05 to ' mai brigád közül éppen a Május 1 a „trafók" élettartamának nö- helyszerű, de akaratlanul is bi lrozött a dugattyúkat, a haj-
átdolgozott és vitára kiadott brigád fele már megérkezett veléséhez kapcsolódnak. A arra gondol az ember, hogy tórudakat, a főtengelyeket, a 
ikollektív szerződés lényeges vidékről, és rögtönzött mun- ó pé • 1 d f tt · kré k t 
változáson ment át. Minde- brigádvezet t ldau nyugo t „amit nyerünk a réven, elve- orga yus sze nye e • a 
nekelőtt munkaügyi szabály kamegbeszélé5t tartottak. (A lelkiismerettel nevezhetem a szítjük a vámon". Érdemes szelepeket - minősítik. Vagy
jellegét kell kiemelni, ugyan- tizennégy tagú, többszörös váltófútés „professzorának". lenne már a „filléres" anyag- is az elhasználódás fokát, a 

ki . 'thet" arany koszorús Ji:ollektívának A T' · ál d 5?0 ellátás úti·ait ,,olai·ozottabbá", · ·th tós'rl t · ' l 'ák is államilag 'keny,szen o, április 28_án adták át a 1sza1 p yau varon - 1av1 a ""o vizsga 1 . 
úgynevezett normatív szabá- MAV Kiváló brigádja kitünte- váltótestet véd a hótól, fagy- a beszerzés csatornáit pedig Kell-e hangsúlyozni :  amikor 
lyo-kat tartalmaz. Például ha tést). tól az elektromos fút.és. öt- szervezettebbé tenni, hogy hat a takarékosság előtérbe ke-
egy dolgozó nem kapja meg millióhatszázezer forintba forint helyett -ne veszítsünk rült, ráadásul akadozik az al-
a kollektív szerződés szerint Hasznos ötletek került a beruházás. A brigád ezret! (Miskolc-Tiszai pálya- katrészellátás, korántsem 
ót megillető év végi részese- védnökséget vállalt arra, hogy udvaron 1800 lámpatest van.) 

mindegy, hogy mit selejteznek 
dést és emiatt munkaügyi _ Feladatunk a villamos R berendezéseket télen üzem-

Közéleti aktivitás 

ki. Az ő munkájuk viszont 
akkor selejtes, ha a selejtet -
hibás gépalkatrészt - nem ve
szik észre. Több mint egy évti
zed alatt egyetlen selejtünk sem 
volt. erre igencsak büszkék. 
De azt is hozzáteszik, ne kia
b,aljuk el. Nehogy, amit mon
danak, kérkedésnek tűnjék . . • 
aztán egy más alkalommal 
ujjal mutathassanak: rájuk! 

Mind ig érdekel :  miért fém. 
jelzi magát egy szocialista 
brigád valamelyik költő vagy 
író nevével. 

Kerülik 
a látszat programokat 

- Otvenéves fejjel kezd
tem e! a (limnáziumot -
mondja Orbán János. - Nem 
holmi előbbrejutásra gondol
tam, de azt tartom: aki veze
tésre vállalkozik, mutasson jó 
példát és le(lyen művelt. Va
lótlant állítanék, ha azt mon
danám : korábban sokat tud
tam Radnóti Miklósról. meg 
általában a magyar költészet
ről. Az iskolában meg-;-zeret
tem a verseket. s megkedvel
ték azok is, akik később vál
lalkoztak a tanulásra (ielen
'.eg is ketten járnak gimná
ziumba). így esett. hogy vé
gül PaJ.a.ga László java�latát 
fogadtuk el. Radnóti Mikló-; 
11agyon szép. érthető verseket 
írt, és a tragiku� sorsa is 
tiszteletet parancsolt. 

A művelődést mindennapos 
teendóik közé sorolják, de 
nem erőltetik a; tessék-lássék 
kampány kirándulásokat. Ha 
megnéznek egy szín.darabot, 
az tart velük, akit a műfaj 
érdekel . Aki ooerabarát, nem 
csábítják az operettbe. aki 
pedig a drámákat kedveli. 
nem me� el a kabaréba. 
Külföldön i� voltak együtt -
nem az egész bri<!�rl. de a 
brigádból verbuválódott mi
nicsoport. A kirándulásokon 
viszont csa1mem mindenki 
részt vesz, sót - a családi 

béke érdekében az asszonyo
kat, a gyerekeket sem hagy
j;ík: otthon. Most a gemenci 
erdőbe készülnek. 

S az idén is alighanem el
utaznak majd Szombathelvre, 
a vontatási főnök<;é� Bata 
Ottó vezette Luganszkii szo
c:alista brigádjához. Negve
l;lik esztenrteie. hogv szocia
lts+'l szerződést kötött a két 
kolleh."tíva. s e rövid idő ib 
<"1ég volt ahhoz. hog_y őszinte 
barátokká váljanak. A szom
ba,helyiek évről évre o�t van
nak az északi jármúlavító 
ko'Ilmun ista szombaf:jain ; s 
ha kell. anyaggal-munkaerő
vel is kö1csöni\sen kisegítik 
egymást. Batáék örültek Or
bánék sikerének - most a 
kőbányai brigád hasonló si
ke··e.<et kíván a szombathelyi 
j-5 barátoknak . . . 

Földes Tamás 
döntóbizottsághoz, illetőleg és erőátviteli, valamint a vi- képes állaootban tartja úgy, 
másodfokon bírósághoz fordul, lágítási és erősáramú beren- mint az 1969-ben épített ko
részére azt megítélik. dezések karbantartása Mis- csimosót. Azóta is nagy gond-

A kollektív szerződés a kolc-Tiszai pályaudvartól Hi- dal javítiák, ápolják ezeket az 
Munka Törvénykönyve válla- dasnémetiig _ mondja Miku- értékes berendezéseket. 
lati szintű végrehajtási rendel- lák Gyula brigádvezető. - A 
lkezése. A Munka Törvény- szárnyvonal és Hernádnémeti 
könyve ugyarus sok ilrerdés- állomás is hozzánk tartozik. 
ben csak keretszabályozást Minden áilomásnak van egy
ad a konkrét szabályozást egy villanyszerelő felelőse. 
pedig a kollektív szerződés Brigádunk 1963-ban alakult, 
körébe utalja. és azóta szinte valamennyien 

Amit nyerünk 
a réven . . .  

A v:illamosműhely dolgozói, 
így a Május 1. brigád tagjai 
is munkájuk „természete" 
miatt ritkán találkoznak. Ez 
nehezíti a közösségi életet, a 
kollektív programok szervezé
sét. A művelődésre, a társa
dalmi munkára és a közös 
szóra1cozásra mégis jut idő. 
Oten középiskolában, hárman 

pedig szaktanfolyamon bőví
tik ismereteiket. Műhelyükön 
kihelyezett könyvtárat létesí
tettek, gyakori színház- és 
mozilátogatók. Köszönőlevelek 
sora bizonyítja társadalmi
közéleti tevékenységüket. 
óvodákat patronálnak, önkén
tes véradók. Egymás gondjain 
is igyekeznek segíteni. Leg
utóbb Bakos Pál munkatár
suk családi házának építésé
ben vettek részt. 

Munka és műveltség 
Szocialista brigádok vetélkedője 

Szegeden 

<!gyütt vagyunk. Többen részt 
A vezetés vettünk a hatvan-nyíregyhá-

minden 1·avaslatra valaszol zi vonal villamosításában ; te-
hát már 1956-tól ismerjük 

A vasútnál külön Is •emeli egymást. 
a kollektív szerződés jelen- A brigád tagjai nehéz mun
tóségét az a körülmény, hogy kában állták ki a próbát, sok
a munkáltatás sajátos üzemi szor bizonyítottak. A villamo
viszonyok között folyik: és az sítás során az ó feladatuk volt 
általános szabályok végrehaj- a légvezetékek kábelekkel tör
tását ezekhez a követelmé- ténó helyettesítése. Sokszor 
nyekhez kell igazítani. Az ál- késő estig dolgoztak, kedve

talános szabályok alapján a zótlen szociális körülmények 

kol lektív szerződés rendelke- között. 

zik (kollelctív szerződés 35. §.) - Műhelyünk ew barakk

a forduló, illetőleg utazó- épületben volt a Tiszain, ahol 
még mosakodni sem lehetett 

azo!gálatot teljesítő dolgozók - emlékezik azokra az évek-
heti pihenőnapjának kijelö!é- re Fekete Benedek. - Szeren
sérót és kiadásáról. Helyes csére ez már a múlté. Nálunk 
lenne, ha a vitákon a-z érin- sok a jó szakember, akik egy
tett dolgozók ezzel kapcsolat- egy új technikai feladat meg-

Kollektívánk nem elszi
getelten dolgozik - folytatja 
a beszélgetést Mikulák Gyula. 
- Igyekszünk kezdeményezni, 
más brigádokkal is kapcsola
tot tartani: A vontatá�i főnök
ség Dózsa György lakatos bri
gádjával pélrlául komplex
brigád szerződést kötöttünk 
az üzemi, az ivó- és szenny
v(zállomások szivattyúinak, 
berendezéseinek tmk munkái
ra. A lakatosokkal összehan
goljuk a karbantartás idő
pontját, együtt dolgozunk. 

Hazánk felszabadulásának 
31. évfordulója tiszteletére 
kommunista mOszakot szerve
zett a tizPnnégy tagú kollek
tíva. Kezdeményezésükhöz 
több brigád c�atlakozott és 
ÍJ!v sikerült Miskolc-Ti�zai 
p:ályaudvaron egy nap alatt 
700 lámpatestet mentisztftm,i, 
karbantartani. Ez három heti 

Május 1 a brigád családi ün
nepe. Ezen a napon, a felvo
nulás után valamennyien az 
Avason szórakoznak. !gy tör
tént ez most is. A hagyomá
nyos találkozót a MAV Kiváló 
brigádja kitüntetés tette még 
emlékezetesebbé. 

(Kaszala) 

Negyven vasutas szocialista 
brigád 240 tagja versenyzett 
Csongrád megyében a „Munka 
és műveltség" elnevezésű 
brigádvetélkedóben. A ver
senyben részt vett csapatok 
közel kéthónapos felkészülés 
után, márciusban hét munka
helyi elődöntőn mérkőztek 
meg, ahonnan a legjobbak be
került.ek az április 22-én Sze
geden, a vasutas művelődési 
házban megtartott megyei 
döntőbe. 

A hat-hat tagú brigádok -
mozdonyvezetők. váltókezelők, 
forgalmi szolgálattevők, mo
torszerelök, lakatosok sze
mélypénztárosok és a' többi 
érettségivel nem rendelkező 
brigádtagok - a döntőben 
széles körű felkészültségről 
adtak számot. Válaszaikon lát
szott, hogy felelóssé�teljes 
munkájuk mellett sok szabad 
időt áldoztak, a számukra új 

ismeretek elsajátítására. A po
litikai, természettudományi, 
művészeti, irodalmi, filmeszté
tikai, képzőművészeti ismere
tekben éppoly jártasságra tet
tek szert, mint a mindennapi 
munkájukkal összefüggő vas
útismereti kérdésekben. 

A végig izgalmas, magas 
színvonalú döntőt a szegedi 
vontatási főnökség Április 4. 
szocialista brigádja nyerte 224, 
második a szentesi építési fő
nökség gépállomásának Ma• 
karenkó brigádja 222, harma
dik a szentesi vontatási fő
nökség Kandó Kálmán bri• 
gádja 219 ponttal. 

A verseny I-III. helyezett
jei pénz-, a többiek értékes 
könyvjutalomban részesültek. 
A győztes Április 4. brigád 
képviseli a vasutasokat a má
jusban sorra kerülő Csongrád 
megyei döntőben. 

G. I, 
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A sikerért meg kell küzdeni 
Naponta több mint  1 millió forint értékű munkát végez 

a celldömölki építési főnökség 

i,Ap4m TI - Igen, G vasutas 
volt! 

A talp!Ak alá kavicsot szórt, 
emelgette a sorompót, 
vonatoJ;mak lnteu.: - .,mehet?" 
,•agy lapátolta a szenet, 
- mindig ahogy épp soron 

volt". 

Váci Mihály szép sorai jut
nak eszembe, amikor a MAV 
Cell.dömöiki .i:pítési Főnökség 
-munkasikereinek titkát kuta
tom. Vasútépítők mindennap
jai, nehéz, szép munkája a 
téma. ők persze szerencsére 
már nem olyan „univerzális" 
vasutasok, mint Váci apja haj
dan, akiknek mindent kellett 
csinálniok. A maiaknak „csak''. 
_vasutat kell építeni. 

szoros kiválóak, két vezér
igazgatói elismerés, s kong
resszusi zászló tulajdonosai -
1975. évi kimagasló munká
jukért a MAV Vezérigazgató
ság és a vasutas-szakszervezet 
vörös vándorzászlajával ki
tüntetett Kiváló főnökség elis
merésben részesültek. 

A jó szervezés 
nagy erótartalék 

Hogyan lehet szinte évek óta 
mindig kiváló szinten dolgoz
ni - kérdezem Belényes Sán
dor igazgatótól, Bedi Zoltán 
főmérnöktől és Kiss József 

Korszerű sínmezószállitó portáldaruk könnyítik a pályaépítők 
munkájái 

szb-titkártól, akikkel a főnök• 
ség munkájáról beszélgetünk. 

- Kemény küzdelemben -
mondja az igazgató. - Min
den napnak megvan a maga 
harca, feladata. Naponta több 
mint 1 millió forintot kell 
megtermeln:ünk, ha esik, ha 
fúj. Allandóan kézben kell 
tartanunk a dolgokat, mérni, 
tudni, hogy állunk a mun
kánkkal, terveink teljesítésé
vel. Nagyon fontos a szervezés, 
hatalmas erő rejlik benne. 

még sok tennivalónk van ne
künk gazdasági vezetőknek és 
a mozgalmi szerveknek egy
aránt. 

- Az emberek munkába 
szállítása az egyik legnagyobb 
problkmánk mondja az 
szb-titkár. - Dolgozóink nagy 
többsége Vas és Zala megyé
ból verbuválódik, s e vidékek ! 
dolgozói nem szeretik a mun
kásszállást. Inkább vállalják 
az ingázást, s napi � órát 
utaznak, hogy a 9 órás mun
kaidő után újból otthon le
hessenek A munkásszállítás
hoz autóbuszok kellenének. 
P:vek óta hadakozunk ezért, 
eddig 1:ajmi kevés sikerrel. 

Kedvezően alakult 
a termelési érték 

Ilyen napi gondok és küz
delmek közepette születtek 
sikereik 1975-ben is. A MAV 
hat azonos kategóriába tarto
zó építési főnöksége közül ná
lunk a legtöbb - a tervezett 
230 000-rel szemben 252 ODO 
forint - az egy főre eső ter
melési érték. A főnökség ösz
szességében a múlt esztendő
ben 254 millió forint teljes 
termelési értéket produkált, s 
a végzett munka a minőségi 
paramétereknek is megfelelt. 
A tervhez képest 1 százalékos 
önköltsé,:csökkenésük mellett 
a határidőket is betartották, 
ugyanakkor a baleseti helyzet 
is kedvezően alakult. 

A főnökség szakemberei ki
számították, hogy 100 aktív 
munkaórából 77.3-at produk
tív munká1.•al töltenek a dol
gozók. 22,7 órát különböző 
szociális tevékenységre, taka
rításra, fvóvizszállításra stb. 
fordítanak. Ez elfogadható, de 
ha az idén tovább javítanak 
az arányon, még szebbek lesz
nek eredményeik. 

Szelei Teréz 

Hegyeshalom határállomáson 
befejezéséhez közeledik a fel
sővezeték-rendszer átépítése és 
a vágányok korszerűsítése. A 
villamos felsővezeték és be
rendezéseinek szerelését a fel• 
sővezeték-éoítési főnökség, a 
GANZ Villamossági Művek 
dolgozóival közösen végzik. Az 
átadási határidő közeledtével 
a felsővezeték-építők három al
kalommal szerveztek kommu
nista műszakot, melyen 140-en 
vettek részt. Ezzel is hozzájá
rultak a munkálatok határidő
re történő befejezéséhez. 

1. Km>: 

A pályamunkások a kitérök
nél, a magasépítók a felvételi 
épületen, a felsóvezetékesek pe
dig a magasban dolgoznak. 

A szerelókocslk segítségével 
egyszerre két vágány fölött 
dogozm�k a felsóvezetékesek, 

(Laczkó Idikó felvételei) 

Igen. Specializálódik a mun
ka. Ez a korszerű vasút igé
nye is. A négy megyében 

évente átlagosan 1 30-140 
munkahelyen 1000 emberrel 
és sok-sok géppel dolgozó fő
nökség a szombathelyi igazga
tóság területén hidakat, ma
gasépítményeket épít, erősára
mú és hegesztési munkákat 
végez. Ezenkívül üzemeltet 
100 közúti gépkocsit, az igaz
gatóság munkagépeit (ezek 
értéke meghaladja a 110 mil
lió forintot). Celldömölkön 
központi kötőtelepe van, ahol 
korszerű, nagyüzemi techno
lógiával szerelik össze a vona
lakon beépítendő vágányme
zőket. 

Sok munkahelyen, sokféle ké- r-------------------------------------------------------pesítésű szakemberrel, se-

A kor parancsa 
' Esetenként - ha a hálózati 
érdek úgy kívánja más 
igazgatóságok területén Is dol
goznak. Például : Balatonfeny-
1:es és Balatonszentgyörgy, 
Hegyeshalom és Rajka között 
es Rajka állomáson. A GYSEV 
is rendszeres ügyfelük. A kö
tőtelepról annak ausztriai vo
nalára is küldtek sínmezőket. 

gédmunkással, drága gépekkel 
dolgozunk. Jó kapcsolatot ala
kítottunk ki a társ-szolgálatok
kal, mindenekelőtt a forga
lommal. Segítségük nélkül 
nem tudnánk megélni. Az 
építésvezetőségek, művezetők, 
előmunkások pedig megbízha
tóan, felelősséggel hivatássze
rűen végzik dolgukat. A dol
gozók többsége is becsülete
sen helytáll. Másként nem le
het ezt a munkát csinálni. 

1961-ben még 1 600 volt a 
7 éoítésvezetőséggel rendAlke
zó főnökség létszáma. Most 
ezer. S ahogy a dolgozói lét
szám apadt, úgy gyarapodott 
a gépállomány. A kor paran
csa. A kézi pályaéuítés, a „la• 
pátos korszak" 1958-ig tartott. 
Azóta hatalmas változás ment 
végbe a szakmában. A föld
munkák 78, az águazatrostálás 
100, az alfoerés 100. a be!on
keverés 82 százalékát qepek 
végzik. A vágányépítés és 
csere 95 száz;,léka szintén a 
gépek dolga. Az egyik legne
hezebb vasúténítő munka, az 
építésre kerülő tömeganyag
mozgatása, kocsikból való ki
rakása is gombnyomásra megy. 
Daruk emelik a beépítés he
lyére a nagy előregyártott ele
meket. 

Mintee:y 200 olyan dolgozója 
van a főnökségnek, akik még 
kézi erővel végezték a vasút
építést. ők tudják a legjob
ban, mi a különbség a régi és 
a. mai munka között !  A fiata
lok már a korszerű techniká
ba ,�csöppentek", természetes
nek fogadjál, el a mai állapo
tokat : úgy kezelik a bonyolult 
gépeket, mintha oda születtek 
volna. S ez így van rendjén. 
·,,szuperszónikus" szerelvény
nek nevezik - s már az idő
sebbek is átvették -. azt a 
speciális, sínmező szállitó vo
natot, amely a kötőtelepről_ a 
pályaépítéshez viszi az elore 
összeállított sfnmezőt. 

A többszörösen kitüntetett 
főnökség - 1965 -ben a Mi
nisztertanács é!c a SZOT vörös 
vándorzászlaját kapták, öt• 

A vezetés gondjai 
Nem kampányszerúen 

dolgozunk, de elkerillh'etetlen, 
hogy bizonyos időszakokban 
az anyagi érdekeltséget is 
előtérbe állítjuk céljaink meg
valósításáért - vette át a 
szót a főmérnök -. A moz
galmi szervek bevonásával 
rendszeresen megbeszéljük 
e,zy-egy időszak eredményeit 
és a feladatokat. A párt, a 
szakszervezet, a KISZ mindig 
a fő feladatok teljesítéséhez 
nyújt segítséget a műhelybi
zottságok, a bizalmiak révén. 
A 29 szocialista brigád min
dig az élvonalban dolgozik. 
Ezért nagy becsülete van ná
lunk e mozgalomnak, amit 
elismerések sora igazol. Ahe
lyett, hogy ezeket felsorol
nánk, elmondok egy esetet. A 
termelési tanácskozás két kol
lektívánknak nem ítélte meg a 
szocialista címet, mert a bri
gád tagjai ittasan jelentek meg 
munkahelyükön. Azt hiszem, 
ez önmagáért beszél. 

- Sok energiát leköt a fe
gyelmezés folytatta az 
igazgató -. Területünkön is 
nagy az ipar elszívó hatása. 
Az emberek könnyen találnak 
munkát, ezért is nehéz rendet 
tartani. Előfordulnak késések, 
korai hazautazások, ittasság, 
egyéb fe111Jelmezetlenségek. 
Sajnos a ,,kollektív csalások" 
sem ritkák, amikor brigádok, 
közösségek együtt vétkeznek: 
előbb befejezik a munkát, isz
nak, el nem végzett munkát 
számolnak el stb. A kezünkben 

levő fegyelmezési eszközök 
nem mindig célratörők. Itt 

A Z  E R E D M É N Y E K  r o RR A S A :  

Céltudato� szervezeti munka 
Tem a vé1etlen műve, hogy 

most ismét elismerő szavak
kal szólhatunk a nyíregyházi 
vasúti csomópon.t dolgozóiról, 
vezetőiről. A múlt évben -
a kongresszusi és felszabadu
lási munkaverseny második 
szakaszában mindvégig 
céltudatosan, magas fokú szer
vezettséggel végezték munká
jukat. A csomópont szolgálati 
helyei, az állomásfőnökség, a 

vontatási főnökség és a szer
tádónökség szorosan együtt
müködve dolgozott, s így az 
esete,1ként előfordult probLé
mákra is mindig idejében 
megtalálta a legjobb „orvos
..;c'tgot'' • . •  

Előtérben az üzem

és munkaszervezés 
A:7. állomásfőnökség tovább 

j._Yilotta a kulturált utazas 
feltétekit. Ez egyaránt érté
kdhtlő volt a személyvona
tok és az utaskiszolgáló he
lye;_ tisztaságában. valamint 
(1 célkitífzésnél ;obb, 98,01 

százalékos személyvonati me
netrendszerűségben. Gondos
kodtak a korszerú utastájé
koztatásról. Allandó figyelem
rnel ki ·érték az utasáramlást. 
� a sze1,elvények időben tör
ténő megerősítésével csökken
tették a zsúfoltságot. Az el
szá!JJtott utasok száma 2,2 

százalékkal. a menetdíibevé
tel i5.7 százalékkal növeke
rio:tt a múlt évben Nvfregyhá
za �llomáson. Jelentősen iaví
t:>t1.a az eszközök gazdasá"os 
felhasmálását, hozy több ki
"nsználatian11l közlekedő vo
natot megszüntettek. 

- Állomásunk legfőbb 
e>"edményei közé tartozik -
mon<lotta Buczkó Ferenc ál
\o!TI;';•fónök -. hogy a múlt 
év!>cn nem kevesebb. mint 46 
n- unka- és iizemszervezést in.
\4?� edésr valósítottunk meq. 
Ezek az intézkedések ered-

ményez-ték többek között, hogy 
áruszállítási tervünket 28,4 
százalékkal tíüteljesítettük, s 
az elszállított árutöbblet me,:
haladta a 68 ezer tonnát. Ta
valyi éves és negyedik ötéves 
-áruszállítási tervünket már 
október végére sikerült telje
sítenünk, Tovább javítottuk 
fuvarszervező tevékenységün
ket, elmélyítettük a vállalatok
kal kialakított, hagyományo
san gyümölcsöző kapcsolatain
kat. 

Az állomási munka magas 
fokú szerv<'zettsége tette Je
nerC:vé, ho1111 754 vonattal nő• 
1>eliélc a helyben összeállí
tott '!Jonatolc számát, s ezek 
közül 256 vonatot irányvonat• 
ként hhzlekedtessenek. A nani 
kocsil)efutások száma az elő
ző t'\'i 876-ról 960 k=ira 
emelkedett. Ez azt jelentette, 
hogy 1nár egész évben elér
ték a korábbi őszi szállítási 
teljesítmény színvonalát. 
Mintegy ezer kocsi me,rtaka
rításával felérő eredménv, 
hogv a kocsik átlagosan 0.18 
óroval rövidebb ideig tartóz
kotlak az állomáson, mint az 
előző évben. 

A vontatásnál nőit 

a termelékenység 
Ötvenkét szocialista brigád

b.m 457 áHomási dolgmó tel
jesitdle munkaverseny-válla
iás"tit. !gy a többi között 4200 
óra társadalmi munkát vé
gezték. s ebből 1200 órával az 
.,Együtt Ny!re11uházáért" 
mozf?alom keretében soortlé
tesítményeil: építését segítet
tél:. A , ersen,vben elért ered
ménvei alapián Ttlki József 
vezető vá: tó kezelő kilencta,:ú 
triE!árliával elnyerte a •. MAV 
Kii:áló Brigádja" kitüntető 
címet. 

A negyedik ötéves terv so
rán iele--•tósen feilódött Nyír
egyházán a vontatási főn/\1,
ség munkája is. A múlt év-

ben elért eredményeik már 
a magasa,bb színvonalú mun
ka stabilizálását jelentették. 
A vontatási teljesítmén11ek 
87,4 százalékát most már tar
tósan a villamos mozdonyok 
produk.ílták. Az összes vonta
tó-járműkilométer tervét 102.2 
százalékra teljesítette a fő
nöksig. 

nyomközű Diesel--mozdonyok. 
nál sikerült 223 ezer forint 
értékű megtakarítást elérni a 
fajlagos fogyasztás csökkenté
sével. / 

Kevesebb hőnfutás 
A hón!utások csölmcenése 

mutatja. hogy jobb minóségú 
A vonóeróben bekövetke- munk:c.t végeztek a főnöks�g 

zett fejlődés, a ked=zóbb kocsiv12sgálói. Amíg 1974-ben 
vonattovábbftási lehetóségek 225 esen,en fordult elő hőn
eredményezték, hogy az uta- futás Nyíregyháza körzetében, 
z(05zemélyzet termelékenységi addtg 1975- ben már csak 101 
mutatója az 1971. évi 8,66 esetocn kellett kocsikat lti
kmióráról a múlt évben már sorozni ilyen ok miatt. A 
10,41 km/órára, vagyis 20,2 Nyir bogdányban létesített 
százalékkal növekedjen. A „szűrőállomás" elősegítette a 
termelékenység emelkedése hőnfutások és mele11edések 
41 918 túlóra-megtakarítást időben való felfedését a Zá
eredményezett, amelynek bér- ho1'y Jelő! érkező vonatokban. 
k,hatása 534 ezer forint lett A fegyelmezettebb, jobban volna. szervezett munka eredménye-

Egész évben nagy figyel- ként �okkent az üzemi és a 
met fordítottak az energia- forgal mi balesetek száma is. 
m<;o-flaJ..--aritásra. illetve a fel- A kie:;ett munkanapok szá
ha.<�ált energiák kellő ha- ma. va amint a forgalmi bal
tásfokú hasznosítására. A vil- · eseteknél az okmott kár ösz
lamos vontatás dolgozóinak szege azonban emelkedf:tt .. 
oktatásánál rendszeresen is- ��rrnmcnégy szoc_1alista 

rtettek d ág uta- bngadban 246 vontatás1 dol-
�e a �az as .. � . gozó vett részt a versenyben zas módszereit. Felulv1zsgá1- és összesen 6185 társadalmi ták a villamos mozdonyok munkaórát teljesítettek. Rend
fogyasztásmérőit és a már szere,;en foglalkoztak az úji
nem e!ég�é pontos műszere- lókkal, két alkalommal tar
ket lecserélték. gondosabban t;)ttak újftói tanácskozást. A 
végezték a qépek felülvizsgá- bev<!zetett 36 új_ítás 194 ez�r 
latát karbantartását. Az formt me!!tak'.!-n�� e1:ectm�-

• é dt J nyezett. A fonoksegnel ha-e�m ny n�m mara e ' rom újító érte el a „Kiváló h1Szen a faJlagos áramfo- . "t ,,. · - l é b f k gvasztás csökk�ntés�. 3,4 rr:u- fl��k �!n;e��éh��
n

�zü�%� Jió kilowattórat, tobb mmt me«takarítási eredményt. l 5 �il!ió forint é;1ékű meg- ;, szertárfőnökség a kiadott ta!car1tast  eredmenyezett. A 11 millió forintos készletnori,'őzvontatásnál 809 szabvány- ma betartása mellett gondo<;• tonna szénnel csökkentették kodot;t a társszolgálatl fő
a fajla,tos felhasználást, s ez nö:-�égek anvagellátásáról, 
közel félmHJió forintos mee:- c,ökKentette önköltségét és a 
takarítást jelentett a múlt négy sz?c!alista brigád _aktív 
évben. A Diesel-vontatásnal. tám<;>ea_t:;.saval 5,9 százalekkal 
bár több szervezési és műsza- a . res7�k!·e _áru� hozó kocsik 
ki intézkedést is tettek ez kiraká&, IO€Jét IS. 
irányban, csak a keskeny Lörincz János 
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l\fit kell tudni 

11 visszafizetési és megtérítési kötelezettség1·ő/? 
Felelösségi szabályok a vasutas társadalom bi::tusitásban 

1975. július elsejétől e.."Ysé- A VSZTO a tartozást fizeté- rületi ellenőrzési csoportja - családi pótlékot a további 
ges szerkezetbe foglalt, maga- s! meghagyás kibocsátása bocsátja ki. családi pótlékból, annak 33 szá-
sabb színvonalú ellátást bizto.. után érvényesíti. A tartozást mind a dolgozÓ- zaléka erejéig; 
ISitó társadalombiztosítási jog- val, mind az Allamvasutakkal - a terhességi-gyermekágyi 
szabályok lépnek hatályba. Egyenlö arányban szemben öt éven belül lehet segélyt a munkabérből, annak Az új jogszabályok a jogalap érvényesíteni. öt év elmúltá- 33 százaléka erejéig; nélkül felvett ellátásokért va- Mikor tartoznak többek: a val - kivéve, amikor bűncse- _ a 11. százalékos OTA-se-ló felelősséget egységesen a munkáltató, egyéb szerv, vagy lekmény esete forog fenn - gélyt, a ·to,>ábbi ½ százalék'?s felvétel felróhatóságára ala- a biztosított is a jogalap �él- sem a dolgozót, sem az Al- OT A-segélyből, annak 33 szapozzák, Az előző jogszabályok kül felvett ellátást kiizösen lavasutakat visszafizetésre, il- zaléka erejéig. szerint a rosszhi-szeműség bi- megtéríteni? tetve megtérítésre kötelezni 
zonyítása gyakran nehéz fel- Amennyiben a jogalap nél- nem lehet. A társadalomb

élk
izt?5

1
_ítf5

1i �rt· adat volt, a téves kifizeté'S A dolgozó tartozását a szol· tások jogalap n u 1 e ve e e 
• é kül kifizetett ellátás vissza-

k 11 1 kapcsán keletkezett tartozáso-eJoid zésétől függő felelősségi fizetésére 30 napon belül nem gála ti főnökségnek e evon• kat a munJrnbérből is le lehet szabály pedig nem egyszer történik intézkedés, és a túl- nia. Levonást eszközölni azon- vonni. Amennyiben a tartozás túl szigorú. A felróhatóságra fizetésért a swlgá!ati főnök- ban csak visszafizetésre köte--
a munkabérből sem vonható alapozott felelósség mérlege- ség és egyéb szerv is, továb- Jező határozat kibocsátása 

!! b lési lehetőséget biztosít és bá maga a dolgozó i,s hibáz- után lehet és mindaddig, amíg le, adók módjára ke azt e
;obban összhangban áll a tár- tatható, vagyis a jogtalan fel- a határozat jogerőre nem hajtani. 
sadalmi tulajdon védelmével, vételért többeket terhel fele- emelkedik, a levonást megkez- Az Allamvasutak tartozá-
oolamint a biztosított egyéni lősség, az ér-intettek közreha- deni nem szabad. sait, melyeket a VSZTO a 
érdekeivel. tásuk arányában kötelesek a A megszabott határidőn be- MAV-val szemben fizetési 

A f elelósség arányában 

A társadalombiztosítási el
látás jogalap nélküli felvéte
lét a szolgálati főnökség vagy 
egyéb szerv mulasztása, vagy 
:rossz adatszolgáltatása is 
okozhatja. Ezért, indokolt, 
hogy ha a felvett ellá-tás a 

dolgozótól nem követelhetö 
vissza, az így keletkezett kár 
is megtérüljön. Jogos ezért, 
ha az ellátás jogalap nélküli 
felvétele egyrészt a szolgálati 
főnökségnek, illetve egyéb 

kárt megtéríteni. Jül benyújtott fellebbezésnek meghagyással, illetve megtérí
halasztó hatálya van. Felleb- tésre kötelező határozattal ér-Ha a felelősség aránya nem be-zés esetén csak az újabb ha- vényesít, a dolgozóval - aki-állapítható meg, egyenlő tározat jogerőre emelkedése nek azt jogalap nélkül fizet

arányban kell az érdekelteket után lehet a levonást megkez- ték ki - megtéríttetni nem 
megtérítésre kötelezni. fgy deni. lehet. El lehet azonban járni 
előfordulhat, hogy a szolgála- a résztérítés szabályai szerint 
ti főnökség mellett egyéb JJlunTwbérböl, mindazokkal a va,súti alkal-
szerv is, vagy maga a dolgozó ma:z.ottakkal szemben, akik a 

oogy adók módjára helytelen elszámolásért hibáz-is, térítésre kötelezett lesz. 
tathatók, akik a felülvizsgála-Többek felelősségének fenn- A levonást az alábbiak sze- tot szabálytalanul végezték, 

forgása esetében a megtérítés rint szabad végezni :  vagy akik a felülvizsgálatot 
iránt a VSZTO tartozik intéz- - táppénzt, baleseti tap· hibájukból elmulasztották. 
kedni. A megtéríté'Sre kötele-- pénzt, a további táppén�-�ől 
lező határozatot a VSZTO te- an1'..ak 33 százaléka ereJeig; 

szervnek, részben az ellátás- -----------------------------------------ban részesülő biztosítottnak t-

Kovács Sándor 

róható fel, megtéríté'Si, i lletve 
visszafizetési kötelezettsége -
az általános felelŐ'Sségi elvek
nek megfelelően - közreha
tásuk arányában álljon fenn. 

A visszafizetési és megtérí
tési kötelezettséget szabály0-
zó rendelkezések tehát vala
mennyi mulasztást vétő szer
vet - munkáltatót, MAV szol
gálati főnökséget stb. - ben
ne a mulasztást vétő biztosí
tottat is, felelősségük arányá
ban kötelezik az okozott kár 
visszafizetésére., illetve meg
térítésére. 

A jogalap nélkül kifizetett 
társadalombiztosítás! ellátás 
kára a vasutas társadalombiz
tosításnak. Ezt a kárt a kárt 
okozó; a dolgozó, aki azt jog
talanul felvette, az Allamvas
utak, mivel azt az illetékes 
szolgálati főnökség helytele
nül számolta el ,vagy egyéb 
szerv, amelynek közreműkö
dése folytán a kár keletke
zett, tartozik a VSZTO-nak 
megtéríteni. 

Ha ni/les jogalap, 

az ellátás jogtalan 

Mikor kell a dolgozónak 
visszafizetni a jogalap nélkül 
felvett ellátást? 

A jogalap nélkül kifizetett 
betegségi és anyasági ellátást 
(táppénzt, terhességi-gyer
mekágyi segélyt, anyasági se
gélyt, temetési segélyt), vala
mint családi pótlékot, akkor 
tartozik a dolgozó visszafizet
ni, ha őt a visszafizetésre a 

felvételtől számított, legké
sőbb 30 napon belül, írásban 
felhívják, vagyis az összeg 
vissrufizetésére határozattal 
kötelezik, továbbá ha 30 na
pon belül ugyan nem történik 
meg a visszafizetésre kötele
zés de a jogalap nélküli fel
vét�[ kizárólag az ő hibájá
ból következett be. A túlfi
zetés kizárólag a dolgozónak 
róható feL 

A dolgozó részére a vissza
fizetésre kötelező határozatot, 
mindig az a MA V szolgálati 
főnökség illetékes kiadni, 
amely a kötelezett társada
lombiztosítási ügyviteli fel. 
adatait ehátja, illetve az, 
amely a jogalap nélküli össze
,get elszámolta és folyósította. 

Mikor tartoziTc megtéríteni 
az Allamvasu.tak a jogalap 
nélkül kifizetett ellátást? 

Társadalombiztosítási ellá
tás jogalap nélküli kiifzetése 
kapcsán keletkezett kárt az 
Allamvasutak akkor tartozik 
a VSZTO-nak megtéríteni, ha 
-annak visszafizetésére a dol
gozót 30 napon belül nem kö.. 
•telezték és a túlfizeté'S kizá
rólag az igényjogot elbíráló, 
elszámoló és foly65ító MA V 
szolgálati főnökség hibájából 
következett be. A túlfizetés 
kizárólag a munkáltatónak ró
ható feL 

Milyen kedvezményben részesiilnek· 

a GYES-en levő kismamált ? 
A gyermekgondozási segélyt 

az országban 260 ezer anya ve
szi igénybe. A MAV, a GYSEV 
és az Utasellátó Vállalat terü
letén 4317 nő - a dolgozók 2,7 
százaléka - részesül gyermek
gondozási segélyben. A GYES
en levők aránya 1973-ben 
(1974-hez viszonyítva) 12,8 szá
zalékkal emelkedett. 

1975. decemberében a 4317 
segélyezettből 3777-en egy, 527-
en kettő, 13-an pedig három 
gyermek után részesültek 
gyermekgondozási segélyben. 

Az 1967-ben bevezetett 
GYES óta sokféle társadalmi, 
vállalati és tanácsi támogatás 
született. A munkahelyeken 
alkalmazott módszerek gya
korlatának összegezése a Mun
kaügyi Közlöny 1976. 1. számá
ban olvasható „Iránymutatás a 
GYES-ben részesülő anyák fo
kozottab b  segítéséhez" cím
mel. A Vasutasok Szakszerve
zetével egyetértésben a vas
utas dolgozó nők segítése már 
eddig is az „Irányelvek" aján
lott lehetőségei szerint történt. 
A kedvezmények közül emlí
tést érdemel a MAV Kollektív 
Szerzödés 2. számú mellékle
tének 1/3. g. pontja, amely azt 
rögzíti, hogy az év végi nyere
ségrészesedés szempontjából 
a ténylegesen ledolgozott időn 
kívül munkában töltött időnek 
kell tekinteni a GYES-se! fize-

M EG J E G Y EZZ Ü K 

tésnélküli szabadságon töltött 
időt is. A MA V-törzsgárda
szabályzat I. (3) d. pontja sze
rint a GYES-t szolgálati idő
nek kell tekinteni. 

A kollektív szerződés kiegé
szítéseként javasolta szakszer
vezetünk, hogy azokon a szol
gálati helyeken, ahol lehetőség 
van, a GYES-en levő nők is 
részesüljenek kedvezményes 
üzemi étkeztetésben. 

Lehetőség van arra is, hogy 
tizenkét hónap után 300-800 

forint szociális segélyt adjanak 
az arra rászorulóknak. Rend
kívüli esetben ez a segély egy 
éven belül is adható. Fokozot
tabb segítségre szorulnak a 
már hosszabb ideje gyermek
gondozási segélyen levők, mert 
a jövedelemcsökkenésük miatt 
a család anyagi helyzete álta
lában kedvezőtlenebb. A SZOT 
segítségével 1975-től - a ba
latoni és a magaslati üdülők
ben - lehetőség nyílt a GYES
en levök üdültetésére is. 

A segítségadásnak egyik na
gyon lényeges módja a mun
kahelyi kapcsolat ápolása, 
amivel a társadalmi és gazda
sági vezetőknek az eddiginél 
jobban kell törődni. A kapcso
lat formáit a helyi viszonyok
nak megfelelően célszerú ki
alakítani. Egyik módja lehet 
ennek a családlátogatás, vagy 

A vitának is van határa 
Azt írja egyik olvasónk, hogy „amint az új egyenr-uhat 

mind többen hordják, úgy egyre többen is bírálják." Hozzá
teszi még: ,.nem tudom, hogy a tervezés és a kísérleti viselés 
időszakában kinek mi volt a véleménye, de most egyöntetú 
az a megállapítás, hogy minden tekintetben jobb volt a régi, 
bevált fazonú, és anyagú egyenruha." 

A le v é 1 s z e r i  n t az a legfőbb hiba, hogy az egyen
ruhán fémgombok vannak, és azok nem bújtatottak, ez-ért 
balesetet okozhatnak. (Mintha a vasutasok soha nem viseltek 
volna köpenyen és zubbonyon egyaránt bújtatlan, fémből ké
szült gombokat.) 

A legnagyobb hiba s z  e r i n t ü n k egészen más. Éspe
dig az, hogy a dolgozók eléggé tekintélyes csoportja még min
dig nem veszi tudomásul, hogy vitatkozni, ;avaslatokat ten
ni akkor kell, akkor lehet, amikor az adott ügyben még nem 
született döntés. S ez nemcsak az egyenruhára vonatkozi/'1 

De maradjunk most ennél a témánál. Lapunk kezdettől 
- tehát a tervezéstől - fogva egészen a döntés meghozata
láig híven és többször tájékoztatta a közvéleményt az új 
egyenruhával kapcsolatos elképzelésekről. A formatervek 
alapján elkészült ruhákról, a nyilvános bemutatóról tudósí
tást és fényképet is közöltünk. Akkor még mindenki a zsüri 
által jónak, praktikusnak, divatosnak ítélt egyenruha mellett 
foglalt állást, és semmiféle ellenvélemény nem érkezett hoz
zánk. 

Most pedig miféle „bölcs" észrevétel terjed? S miért ép
pen akkor, amikor már igen súlyos és hosszan tartó zavaro
kat idézne elő a vasúti ruhaellátásban a gombok és a fazon 
megváltoztatására irányuló intézkedés? (-) 

a vállalati rendezvényekre 
történő meghívás. 

Széles körű társadalmi ösz
szefogással, sokoldalú területi, 
munkahelvi és családi segít
ségnyújtással kell törekedni 
arra, hogy a gyermekgondozá
sin levő nő - a munkahelyi 
körülményektől fü góen 
tovább képezhesse magát. Kü
lönösen segíteni kell az álta
lános, a középiskola és szak
munkásképző iskolák elvégzé
sét, a különböző szak-tanfolya
mokon való részvételt. 

A munkahelyre vi�atérő 
anyákkal való törődés szintén 
közösségi érdek. Kedvezni le
het a munkaidő-beosztás és a 
munkakörülmények helyes 
meg-.:álasztásával, a gyermeT,
elhelyezési gondok enyhítésé
vel. 

A sokirányú segítségnyújtás
nak, amelyet most csak váz
latosan ismertettünk, egyik 
legnagyobb eredménye, hogy 
a korábbi évekhez viszonyítva 
kedvezőbben alakult hazánk 
népesedési helyzete. A jövőben 
is törekedni kell azonban ar
ra, hogy az anyák otthon töl
tött ideje ne csak a családne
velés feladatainak ellátására 
korlátozódjon, hanem a to
vábbképzés, a művelődés a, 
ismeretszerzés hasznos idő
szaka is legyen. 

Töllyné Pogács Rózsa 

Társadalmi munka 

és önképzés 

A miskolci vontatási fónök
ségen 945-en szocialista bri
gádokban dolgoznak. Az el
múlt évben 10 330 óra társa
da!m: munkát végeztek a fő. 
r.ókség, illetve a város könyv
táraiban, óvodáiban és egyéb 
mtümén:vében. A szaikszerve
zeti bizottság a legeredménye
sebb brigádot hirdetőtáblán 
'.lépSze,-,lsíti. 

A szccialista brigádok egy
re többet töródnek az önkép
zéssei, rr.úveltségük fejleszté
sével is. Sokan járnak mar
xista e..,etemre és különbö
ző feclsoéoktatásl intézmények
be. R<>ndszeres látogatói a ki
állitás,,knak. Gyakran szer
·,eznek színház-, mozilátoga
tást is. Tavaly kétszer ren
deztek teltházakciót a Mis
kolr1 Nemzeti Színházban. A 
r.ézót:eret a vontatási főnök
ség dolgozói és családtagjai 
töltötték meg, 
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A MÁ V-nál is van lehetőség 
szakmunkások átképzésére 

Bükkősdl Károly dombóvári olvasó�k és munkat�rMI 
a szerkesztöségünkhöz küldött levelukben arra kertek 
felvilágosítást, hogy a MAV-nál milyen lehefóség van a 
szakmunkások átképzésére, illetve a szakmav_al rendel• 
kezök más szolgálati ághoz való át'ielyezésere. A le. 
vélben felvetett kérdésekre a MAV rezérigazgatósáa 
személyzeti és oktatási szakosztályától kaptunk részle• 
tes tájékoztatást. 

A szakmunkásképzésről szóló munkaügyi miniszteri jogsza
bály (Munkaügyi Közlöny 1975. évi 10. szám) 1 1 1. §-a érte!• 
mében a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező dolgozók más 
szakmából szakmunkásvizsgát tehetnek. 

Második vagy további szakmunkásvizsgára - a szakké
pesítés megszerzésének időpontjától függetlenül - az a jelölt 
bocsátható aki a második, vagy további szakma tantárgyi vizs• 
gáját sike;rel letette és az újabb szakmából az Országos Szak• 
munkás Jegyzékben a tanulók számára előírt k�pzési idővel 
egyezó, az eredeti szakmától eltérő szakma eseten enn�J egy 
évnél hosszabb szakmai gyakorlatot szerzett. A szakmai gya• 
korlat időtartama 3-4 év. 

Az előírt szakmai gyakorlatra történő felkészítéssel az üze
mek foglalkoznak. A tanterv szerinti gyakorlat biztosíthatósága 
érdekében a MAV-nál előforduló szakmákra történő képzés 
esetén a MAV olyan jellegű üzemében kell a vasúttal munka
viszonyban álló dolgozónak elhelyezkednie, ahol ennek meg• 
oldására lehetooég van (járműjavító üzem, vontatási-, kocsi• 
szolgálati stb. főnökség) .  

A Munkatörvénykönyv 35. § (1) bekezdésének rendelke
zése szerint a doJo-ozó indokolt esetben munkakörébe nem tar• 
tozó munkát is k6teles ellátni. Ez azonban beosztására, korá
ra egészségi állapotára, vagy egyéb körülményeire tekintettel 
reá nézve aránytalan sérelemmel nem járhat és nem sértheti 
eredeti munkaköréhez való jogát. 

A más munkakör ellátására a törvény csak indokolt eset• 

ben ad lehetőséget, amely lehetőséggel a munkáltató nem él• 
het ·1,issza. Ha a dolgozó úgy érzi, hogy az ilyen irányú mun
káltatói utasítás nem indokolt, vagy indokolt ugyan, de beosz
tására korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire 
aránytalanul sérelmes, panasszal fordulhat a Munkaügyi Dön
tőbizottsághoz. 

Más munkahelyre, vagy más munkakörbe való áthelyezésre 
munkaszerződés módosításával van lehetőség. Az erre vonat
kozó általános szabályokat a Munkatörvénykönyv 24. § (1) 
bekezdése és a Munkatörvénykönyv Végrehajtási utasításának 
23. §-a határozza meg. 

Ezen kívül a MAV-on belüli áthelyezések esetében a szol
gálati főnökségek kötelesek betartani a 107 947 /1972-es számú 
(1972. évi MAV Hiv. Lap 27. sz.) utas!tás rendelkezéseit is. Ez 
az utasítás kimondja, hogy minden olyan esetben, amikor egy 
dolgozó a MA V szervezetén belül munkahelyet, beosztást ki• 
ván változtatni és áthelyezését kéri más szolgálati főnökség
hez, egységhez, az állományban tartó szolgálati főnökség a ké
rést köteles gondosan megvizsgálni és a dolgozó szociális hely
zetét, valamint az áthelyezési kérelem egyéb indokait figye
lembe venni és az ügyben dönteni. 

Ilyen esetben a munkaerő helyzetétől függetlenül, tekintet
tel kell lenni az egész vasútüzem munkaerő-ellátottságára is. 
Ha a kérelem teljesítésére mindezek mellett sem talál meg• 
oldást, köteles a felügyeleti szervekliez jelentést tenni és az 
ügyben rendelkezést kérni. Amennyiben a felügyeleti szerv az: 
áthelyezési kérésre vonatkozóan kedvezően dönt, a szolgálati 
főnöksé!l köteles a rendelkezést végrehajtani. 

1976- ban a budapesti igazgatóság rendez kazánfútöi tanfo
lyamot MAV dolgozók részére szén-, olaj-, gáztüzelésű kazá
nok üzemeltetésére. A tanfolyamra az igazgatóság személyzeti 
és oktatási osztályán (Budapest, VIll., Kerepesi út 3.) lehet je
lentkezni. A jelentkezéshez, illetve a felvételhez annak a mun• 
kahelynek a javaslata szükséges, amelyik a dolgozót kazán
fűtőként kívánja alkalmazni. 

Üjabb jele a vasúti 
megbecsülésének ! 
Egyes budapesti 
szolgálati főnökségeken 

munka 

minden év december 28-án 
S000-10 OOO Ft-ig terjedő 

KIEMELT FORGALMl JUTALtKBAN részesülnek 
a forgolmi szolgálottevő, térfelvigyázó, váltókezelő, 
kocsimester, tolatásvezetó, kocsirendezö. sarus, 
vágányfékkezelő, vonotfelvevő, kocsivizsgáló, féklokotos 
beosztású dolgozók 1 
A MAV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
felvesz nőket és férfiakat, orvosi alkalmosságuk, 
iskolai végzettségük és szakmai érdeklődésük szerinL 
a felsorolt beosztósokbo, továbbá 
kocsifefíró, átmenesztó, 
vonatvezető, jegyvizsgáló, 
személy� és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 
mozdonyvezető-gyakornok, 

vasútépítő, karbantartó 
és járműjovitó szakmunkás, 
takorító-segédmunkós 
és sok más munkakörbe. 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóit, ismerőseit 
és barátait várjuk felvételre. 
KOTELEZó MUNKAIDO: 
minden beosztásban egyes munkakörökben 
hovi 191 óra. férfiaknál 55 év, nőknél 50 év. 

NYUGDIJKORKEDVEZMéNV: 

KERESET: a tanulási idő alatt havi 1 500-2000 Ft, 
munkokör szerinti vizsga után havi 2000-4000 Ft. 
Be!- és külföldi utazáshoz szabadjegy. 
Csoládtogoknok ingyenes, kedvezményes utazás. 
Díjmentes szállítási utalvány 
és még sok más vasúti kedvezmény, 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: 
budapesti és vidéki állomásokon, 
vontatási és pályofenntortási 
főnökségeken, volomint a 
Munkaerő Felvételi Irodán. 
(Bp. Keleti pu. Cinkotai kapu), 
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HAJNALI VONATOK 

Az utak a táj ágai. 
Az ágakon puha falu-fészkek. 
- A vándorlás hajnal-egébe 
röppennek a szárnyas remények. 

A város küszöbéig nyújtózik a vidék. 
Pályaudvarok, gyárak dohognak. 
Fölnyílnak a fény sorompói; - s fönn már messze 
jár szerelvénye a csillagoknak. 

Fazekas Lajos 

CIKKÜNK NYOMÁN: 

Korszerűbb lesz a laktanya 
' Lapunk januáir 6. számában 
.,Rangos és rangon aluli szo
bák" címmel riportot közöl
tünk a Budapest-Keleti pá
lyaudvar vonatkísérő lakta
nyájáróL A hiányosságok 
znegszünrebésére a budapesti 
igazgatóság mint arról 
ll'akács Lajos, a munkaügyi 
és szociális ellátási osztály
:Vezető helyettese tájékoztatott 
- inté2Jkedett. 
· A majdnem egymi.L!ió foriJllt 
ertékú korszerűsítési munka 
elvég2lésére az l!;pítő- és Ve
gyesipari Szövetkezetet kér
ték fel. Sajnos a szerződést 
töboozöri tárgyalás után sem 

köthették meg a szövetkezet 
visszalépése miatt. E1lért az 
igazgatóság - építőipari egy
ségeinek átcsoportosítása után 
- önerőből végzik el a ter
vezett kivitelezést. A munkát 
március végén elkezdték. Ki

ala,kították a női fürdőt, be
fejezték a parkettázás egy
harmadát. A hidegpadlók ja
vítása május elején kezdődik, 
amit majd a festés, mázolás 
mvet. 

A lromzerúsftés után remél
hetően ja,vu1nak majd a lak
tanyában pihenő dolgowk 
körülményei. 

Ismerkedési est a, KISZ-klubban 
Vietnami fiatalok látogatása a Keleti pályaudvaron 

A találkozón részt vevő vietnami és magyar fiatalok 
(Tenl,a György felvétele) 

vasutas fiatalok baráti gesz
tusként megajándékozták egy• 
másl 

A magyarok ajándékát, egy 
V-43-as villamosmozdony 
makettjét, To Tuong a Vietna
mi Követség sajtóattaséjának 
helyettese vette át, a vendé
gek pedig egy Ho-Si Minh 
életét ábrázoló albummal ked
veskedtek a KISZ-eseknek. 

(S. R.) 

MAGYAR VASUTAS 

Várna, a Balkán 
gyöngyszeme 

Nagy darab, barna lzom!ko
losszussal ülök a Budapeströl 
Várnába tartó gyorsvonat 
egyik fülkéjében. 

Szunyókál ... Fel-fel riatl, 
de csak egy pillanatra, aztán 
tovább horkol. Mellkasából 
mély basszus hangok kelnek. 

Amilyen félelmetes volt al
vó állapotában, olyan kedves 
társalgó vált belőle, amikor 
felébredt. Dimitrij tornata
nár. Várnában él. Töri a né• 
met, fran.cia és magyar nyel• 
vet. Kétszer járt már hazánk
ban. A russze-várnai vasútvo
nalon volt Időnk beszélgetni. 
fgy hamar összebarátkoztunk. 

Várnában, ahol Dimitrijjel 
együtt jártuk a várost, gomba
módra nőnek ki az épületek, a 
virágos terek, s a keresztező 
utcák forgalmát levezető mo
dern aluljárók. úton, útfélen 
gyümölcsöt, zöldségféléket 
árulnak. 

Mindent megtettem volna 
önzetlen barátomért, aki la
kásába is befogadott, de a ta
ra tort, a bolgár leveskülönle
gességet nem tudtam megen• 
ni. A vízzel hígított tej, a 
benne úszkáló nyers ubonká
val és hagymával nekem nem 
ízlett. Hiszem, hogy elnézte 
étváigytalanságom., mert ő mi
közben jóízűen evett, elragad
tatással beszélt az angeszkó
ról, a nyársonsült bárányhús
ról. Valóban jó! Csak akkor 
bántam, hogy „vendége" 'Va
gyok ennek a csupaszív óriás
nak, amikor a glavicskát, a 
bárányszemet akarta velem 
megetetni. Az ugyanis, akit 
Bulgáriában ezzel kínálnak, 
különös megtiszteltetést je• 
lent. 

Jobb kalauza már nem is 
lehet valakinek, mint Dimit
rij. Mindent meg akart mutat
ni. ő javasolta a neszebari ki
rándulást is. Várnától hajóval 
három óra alatt lehet eljutni a 
70 templom városáig. A félszi
get csupa romantika. Pompás 
kilátás nyílik a roppant víz
medencére, a meredek parto
kon kapaszkodó házakra és a 
kikötőben ringó halászbárkák
ra, hol bevont hálókat szárit a 

látvány alá a partot ostromló 
tenger susogása fest zenét. 

A közigazgatásilag Várná
hoz tartozó Zlatni pjasztacsi -
az Aranyhomok - lassan Eu
rópa-hí� fürdőhellyé lép elő. 
A Fekete-tenger 4900 kilomé
ter hosszú kerületén, tán se
hol nincs olyan bársonyos, 
szőnyegszerűen sima, kavics 
és kómentes tengerpart mint 
itt. Virágos partok, sok eme
letes szánó és olcsó szobáJe a 
jellemzői. Nagyon sok a né
met, a lengyel, a csehszlovák 
turista, de franciáJval, angol
lal, sőt amerikaival is talál
koztunk a négy kilométer 
hosszú strand mentén. 

Különleges éghajlati nor
mák érvényesülnek! 

A valóban aranys-z.ínú, lágy, 
tiszta homok, valamilyen 
visszaverődés következtében 
úgy fokozza a napsugarak ka
lóriáját, hogy az szinte harap. 
óvatosnak kell lenni. Néhány 
sztotinkáért bérelhető naper
nyő nélkül, nem tanácsos le
heveredni. 

Volt szerencsém látni a 
Pontosz Euxeirwszt, a barát
ságos tengert, barátságtalan
nak. A „plázs" örei szüntelen 
védték a fürdőzőket a víztől. 
Ugyanis az Arany,homok 
strandon furcsa szívóhatása 
van a tengernek: nagy erővel 
hullámzik a part felé, aztán 
visszaútjában beszívja, be
rá.ntja a gyanútlan fürdőzőt. 
Ezért óvatosak az őrök, mert 
már sok baleset történt. 

Érdekes jelenetet láttam. 
Két női vendég félszegen néz
te a tarajos hullámokat. Ami
kor a víz visszahúzódott egy 
lilás, kocsonyás anyag maradt 
a parton. A női kíváncsiság 
erősebb volt az egyikben, 
mint az Ismeretlentől való fé
lelem és felemelte azt. A test, 
mint folyékony színes üveg 
folyt széjjel a nöi kezekben, 

Nagyot kiáltott a partőr. A 
meduza - mert az volt - vé
dekezésként valamilyen, a 
szemre ikáros folyadékot bo
csáthat ki. Szerencsére ezút
tal nem történt baj. 

Gergely József 
nyári nap. Bolgárok, törökök, ..-------------
sőt még görögök is előfordul-
nak ebben a messzemúltat 
idéző különös világban. 

ősi templommaradványok 
és sfrkövek között vezet 
utunk. Megilletődve ál!U11Jk az 
1829. évi török-bolgár csatá
ban elesett Poló orosz sorha
jóhadnagy síremlékénél. 

Az este egészen különös 
Neszebarban. Az ezereszten
dős templommaradványok 
halk szellemként lebbennek 
elénk. A csillagos ég úgy hat, 
mintha a nagyvfz hátán tá
maszkodna. A karcsú föld
nyelv, a félsziget fényei játé
kosan pislognak. A nagyszerű 

Texdlhéléses 

vasúd pálya 

A Kenderfonó- és Szövő
ipari Vállalatnál nemrég 
szovjet gyártmányú gépsort 
szereltek fel, amelyen újfajta, 
talajszigetelő textilanyagokat 
lehet készíteni. Az anyag leg
nagyobb felhasználójának a 
MA V ígérkezik. A nagy tex
til táblákat a vasúti alépít
mény kőzúzaléka alá terítik, 
és ezzel elszigetelik a felülről 
jövö csapadéktól s az altalaj 
nedvességétól egyaránt. 

Egy éve szabadult fel Dél
'Vietnam. Ebból az alkalom
ból május 4-én a Keleti cso
mópont KISZ-bizottsága ki
állítással egybekötött találko
zót rendezett a hazánkban 
tartózkodó vietnami fiatalok
kal a pályaudvar ifjúsági 
klubjában. A tanácsteremben 
kiállított mintegy 150 fénykép
ről ismerhették meg a vasutas 
fiatalok a hős vietnami nép 
harcát és békés építő munká
ját Ezenkívül érdekes népi 
hangszereket és különbözö ,..... _______________________________________ _ 

használati tárgyakat is bemu
tattak a baráti ország fiatal
jai. 

Az ismerkedési est prog
ramja keretében egy megrázó 
történetű dokumentumfilmet 
is levetítettek, amely élethűen 
ábrázolta az amerikai katonák 
kegyetlenkedését az ártatlan 
lakossága! szemben. 

A filmbemutató után 
Heksch Ernő csomóponti 
KISZ-titkár ismertette Viet
nam 30 éves háborújának tör
ténetét, majd a vendégek és a 

Nyugdíjba vonult 

25 régi 

szakmunkás 

A közelmúltban Siklósi 
László, a miskolci ját"II1űja
vitó szakszervezeti bizottsá
gának titkára sok munkatárs 
jelenlétében búcsúztatta azt 
a húsc nyugdíjast. akik az 
üzemben töltötték el mun
kásüetük nagy részét. 

A nyugdíjba vonulók kö
zött ;egtöbb a lakatos és a 
hegesztő. Közülük sokan 1945 
előtt léptek az üzembe. Ők 
részt vettek a csaknem telje
sen ler•)mbolt műhelyek hely
reállításában is. A nyugdíjba 
vonulók közül nyolcan 35 
évnél többet töltöttek a jár
mújavftóban. 

Hova menjünk nyaralni? 
Gn,nd Hotel Izabella utca 
8/c-ben, özv. Bakos Ferencné 
lakosztályában száll meg. 

Május derekát jelzi a nap• 
tár; a gondos családapa (csa
ládanya) már ilyenkor elter
vezi, hová mennek nyaralni. 
Van aki a szakszervezeti 
bizottságnál kopogtat, más 
meg a brigádtagoK.nál (,,nya
raljatok nálam, cimborák, 
együtt építhetjük a házamat"), 
lesz aki élve a vasutas-lehe
tőséggel. olasz, francia. oszt
rák vonatfülkék pamlagán 
alussza át a nyári éjszakákat, 
de olyan vasutas is lesz, aki 
a kétszáz kilométernyire lakó 
állomásfőnök otthonában tölti 
a két hetet, mert e rövid né
hány napra sem tud elszakad
ni a sinek világától. Csak 
esetleg reggel öt helyett fél 
hatkor kel, s mielőtt kibújna 
az ágyból, háromszor is nyúj
tózkodik. 

Olyanok is vannak, akik 
merészebb terveket kovácsol• 
nak. Olvasom az apróhírde• 
tést: ,,UC-s Zsiguli jogosít
vánnyal rendelkező utitársat 
keres skandináv körutazáshoz. 
Uccu neki júliusban jeligére 
a kiadóban". Aztán olvasom 
az Üdülj Velünk Kacagva 
Tourist keretes ajánlatát 
ez való ám szupersznobéknak! 
-, .,ismerje meg 16 nap alatt 
Európa 17 városát". Potom 14 

S jönnek japánok, törökök, ezer forint az egész (lám, vá- görögök, belgák - csak győzrosonként meg ezerbe se ke- zük öket szállítani a Balatonrül), legalább tíz perc jut a hoz és vissza. S ha ők jól érLouvre-nak, tizenöt perc Ró- zik majd magukat nálunk. ma romjainak, s távcsővel az hogyne éreznénk jól magunkat Akropolisz is szemrevételez- mi is idehaza. Nagy a Balahető . . . de a 18. napon min- ton (csak a vize sekély), eldenkinek elmondhatjuk: vi- férünk benne valamennyien. láglálott emberek vagyunk. Legalábbis én ott leszek, leNo nem, kedves nyaralni vá- ruccanok oda valamelyik hétgyók, az ilyen élményekből végén. De ha majd eljön az nem kérek, ne kérjünk! ősz és hazarepülnek a 17 vá-
Különben is, úgy hírlik - rost látott vándormadaraink, 

szupersznobék figyelmébe hallgassuk meg őket. Büszkél
ajánlom, ha e sorokat vélet- kedjenek csak Athén és Ko
lenül olvassa egy is közülük rinthos világhírű műemlékei
-, hogy az idén Magyaror- nek megtekintésével és az 
szágon tölti a nyarat Sir ohridi tó hőfokával - 14 e-zer 
John George Brown, egy 'a forintiukért legalább mesélje
családfáját a XII. századig nek. üsse kő, még a diafelvé
visszavezetni képes angol, sőt teleiket is megtekinthetjük, 
Lord Georg John Yellow is, nem mulasztván el dicsérni a 
akinek családfagyökerei már- táj szépségét is felülmúló fo
már az időszámítás előttről tós-képességüket. 
valók, A Sir hithű királypár- Aztán, csak úgy foghegy-
ti, ennek megfelelően a pesti' ről, megkérdezhetjük 
és a szegedi Hotel Royalban tőlük: tudják-e, mi rendelt szobát, a Lord viszont közben itthon a szőke 
évtizedek óta labourista, a meg a mokány Bence között? 
Munkáspárt tagja, s így levél- ... Hogy mi? nem áruljuk el, 
ben kérelmezte, hogy egy bárhogy furdalja is őket a kí
munkásszálláson, esetleg Rá- váncsiság. Nyaraltak volna e 
kosrendezőn, a kirendelt va- honban, akkor ők Is tudná.¼:, 
sutasok között kapjon ágyat. amit csak a fél város beszél, 
S fővárosunkba tart Montre- úgy ám! ... 
álból Mr. Fred Bakos is: � F. T. 

7 

Békenagygyűlés 

a Keleti pályaudvaron 
A béke és barátság hónapjának budapesti programjához 

kapcsolódva május 7-én a Keleti pályaudvar érkezési csar• 
noka előtti téren az Országos Béketanács és a MA V béke
naoaygyúlést rendezett a fasizmus feletti győzelem 31. évlior
dulója alkalmábóL Az ünnepséget, amelyen az OBT vezetőivel 
együtt jelen volt Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi 
miniszter is, Tóth Já?Ws, vasútigazgató nyitotta meg, majd 
Urbán Lajos miniszterhelyettes, a MAV ve-zérigazgatója mon
dott beszédet. Ezen a napon országjáró körútjára indíto�k 
az,t a két vasúti kocsiban rendezett fotőkiá1lítást, amely szo.
cialista építőmunkánk 31 esztendejének eredményeit, a ma• 
gyar békemozgalom munkáját mutatta be. 

Urbán Lajos közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója beszédét mondja 

Sok érdeklődő tekintette meg a Béke-vonat érdekes fotó• 
kiállítását 

(Tenta György felvételei) 



8 M A G YA R  VA S U TA S  

KISZ-klub 

öltözőkből 
Tavaszi nyitány a tömegsportbázison 

LÁTOGATÁS A FERENCVÁROSI 
1 
VASUTAS HÁZA TÁJÁN 

Az elmúlt év őszén a Hala
dás VSE Rohonci úti sportte
lepének rekonstrukciója során 
:felszabadult régi teniszöltözők
ből az egyesület KISZ-fiatal
jai a bázisszervek támogatásá
val KISZ-klubot építettek sok-
60k óra társadalmi munkávaL 

A Haladás VSE KISZ-klub
ját az 1935-ben 5zületett és 
1953-ban Budapesten bemele
gítés közben egy elhajított' ge
relytől tragikus h!rtelensé""el 
elhunyt 18 éves Reumann "ir
zsébet Piroská,·ól nevezték el. 

Az elmúlt napokban a KISZ
szervezet vezetősége elbeszél
getésre hívta meg az elhunyt 
Yersenyző édesapját, Reumann 
Gézát. Az édesapa megható 
szavakkal mondott köszönetet 
a figyelmességért és igen sok 
érmet, fényképet, bizonyít
ványt adott át a KISZ-szerve
zet vezetőinek. 

A IX. kerületi Péceli út 2. 
szám alatti épület- és pálya
komplexum bejárata fölött 
hívogatóan messzire látszik a 
tábla: Ferencvárosi Vasutas 
Dolgozók Milt:elódési Háza. és 
Sportköre. Befelé menet ala
posan szemügyre veszem a 
három kézilabdapályát, vala
mint a hát5ó teniszpályákat. 
Gyermek- és ifjúkori, meghitt 
hangulatú „sportdélutánok" 
emléke 'kísért . . . 

Szépen berendezett irodájá
ban így fogad Palócz Ferenc, 
a Ferencvárosi Vasutas Sport
kör ügyvezető elnöke: 

- Ezzel kezdődött az idény! 
- A szoba sarkába mutat, 
ahol egy polcon jókora 
,,edény" oldalán ez áll: Fe
renct•árosi Vasutas Sportkör, 
Tömegsport Kupa, 1976. 

labda. Két napig a ferencvá
rosi csomópont és a vasutas
szakszervezet budapesti terü
leti bizottsága más üzemeinek 
kispályás labdarúgói jönnek, 
két napon át viszont a kerü
let huszonkét vállalatána'k és 
intézményének sportolni vá
gyó dolgozói kergetik nálunk 
a „bőrgolyót". Keddtől pénte
kig minden négyzetcentiméter 
foglalt a szabad ég alatt! De 
házon belül is van program: 
hétfőn és ikedden délelőtt 
,,asztalitenisz seregszemléket" 
rendezünk. Egyszerre öt asz
talon ütögethetnek vasutas 
dolgozók, illetve a Gyáli úti 
MA V lakótelep fiataljai, öre
gei. 

- Szeretiwm ha,igsúlyozni, 
hogy -nálunk senkinek nem 
kell fizetnie a pályáért, a fel
szerelésért - mondja Polócz 

Ferem:. - Örvendetes ese
mény s.zámunkra : nemsokára 
felújítják a Siketek Sportte
lepe melletti labdarúgópályát. 
A munka 580 ezer forintba 
kerül; 230 ezret a Budapesti 
Testnevelési és Sporthivatal 
fedez, a fenn.maradó összeget 
bázisszervünk, a vasutas-szak
szervezet biztosítja. A pályára 
ráfér a rekonstrukció. Ott edz 

és játssza mérkőzéseit a Bu
dapest III. osztályban szerep
lő felnőtt gárdánk, a tarta
lék- és az ifjúsági csapat, de 
ott rendezik bajnokságaikat a 
környékbeli MA V-üzemek is. 
Tavaly majdnem negyvenöt
ezer dolgozó vette igénybe lé
tesítményeinket, felszerelé
seinket. 

Mit lehetne hozzá.tenni az 
elhangzottakhoz? Legfeljebb 
ennyit: csak így toi:ábbl 

Ujházy György Reumann Erzsébet Piroska 
nemcsak érdemes sportoló volt 
hanem kitűnő tanuló is é� 
emellett még a DISZ-ben i.s 
aktívan tevékenykedett. A 
Haladás VSE atlétikai szakosz
tálya eddig is minden év nya
rán megrendezte a Reumann 
atlétikai emlékversenyt, de az
zal, hogy az új KISZ-klubot 
éppen őróla nevezték el, mu
tatja, hogy új szellem kezd 
meghonosodni a szombathelyi 
vasutas sportegyesület veze
tőinél-

Egy listáról derülnek ki a 
részletek : ősztől április ne
gyedikéig versengett teremben 
a ferencvárosi csomópont 
nyolc ,kispályás férfi labdarú- r--------------------------

Kis.$ Antal 

gó-együttese s nagy küzde
lemben a Ferencvárosi Vas
utas csoportja elnevezésú csa
pat diadalmaskodott a Balpar
ti Biztosító Berendezési Fő
nökség előtt. A bronzérmet a 
vontatási főnökség villany
szerelő csoportja érdemelte ki. 

- Szabadtéren április 13-án 
kezdtünk - folytatja Polócz 
Ferenc. - Három pályánkon 
hetenként négy napig pattog a 

Tekeválogatottunk csapatban 

második lett Jugoszláviában, 

A sportolók felvonulása a verseny elöU 

Jugoszlávia egyik legszebb 
városában, Dobo;ban került 
=grendezésre az USIC VI. 
vasutas férfi Európa csapat
és egyéni tekebajnoksága. A:z. 
április 17-től 21-ig tartó ver
senyen nyolc ország vett részt. 

Vasutas válogatottunk tag
jai voltak: Petrás Pál csapat
kaoitány, Révész János, Mo
zsqr József, Dedrák György, 
Kantor Sándor, Vigh Albert 
és a tartalék sia;chó Pál. 

S Z I M U LTÁ N 
A MA V Budapesti l!:pítési Főnökség Vasútépítő Törekvés 

Sportkörének sakkszakosztálya a közelmúltban tehetségkutató 
szimultánt rendezett az I. kerületi általános Iskola alsó tago
zatú tanulói részére. A mintegy harminc résztvevővel Szax 
Gyula nemzetközi nagymester, a csapat edzője mérte össze 
tudását. 

A szakosztály az indulók közli! válogatja majd ki a leg
tehetségesebb gyermekeket. 

Sikerü lt 

t h ,  
, , 

a 1 1mes er armas . . .  
A BVSC p6rbajfórvívóinak bravúrja és elismerése 

Hei!ienhelm minden bizony
nyal aranybetúkkel kerül a 
BVSC vívószakosztályán�k 
emlékkönyvébe: a párbajtőrö
zők egymást követő három 
évben megnyerték az itt ren
dezett Európa Kupát. 

baráti hangulatú összejövete
len részt vett Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes, Molnár 
György, a Vasutasok Szak
szervezetének titkára, a BVSC 
elnöke, Vdgvölgyi Mátyás, a 
BVSC ügyvezető elnöke, Tá
bor István, a Magyar Vívó 
Szövetség főtitkára és a sajtó 
képviselői. 

- Nagy öröm nekünk, hogy 
a Budapesti Vasutas Sport 
Club vít•ói ilyen ragy<>(lóan 
szerepeltek, s tel;esítményiik
kel nemzetközi elismerést is 
kiváltottak - mondotta Ko
szorus Ferenc, a szakszervezet 
székházában megtartott foga
dáson. - Reméljük, hogy nem 
állnak meg a siker útján, s a 
közelgő montreali olimpián is 
szép eredményeket érnek el. 

Az elismerő szavak után a 
főtitkár megjutalmazta az Eu
rópa Kupa győztes csapat tag
jait és vezetőit. 

K. M, 

- Társadalmi munka. He
gyeshalom határállomáson a 
villamos fe!,,óvezeték épít.és.i 
főnökség szerelési mun!{áját az 
állomás hét szocialista bri
gádja is segítette. Vállalták, 
hogy a felsóvezetéktartó osz
lopok beállítása után vissza
maradt földet egy pihenőna
pon vasúti kocsikba rakják. 
A brigádok 180 köbméter föl
det mozgattak meg. 

- Takarékosság. A zala
egerszegi vontatási főnökség 
szocialista brigádjai teljesítet
ték az idei első negyedévre 
vállalt üzemanyagtakarékos
ságl tervet. Szénből, gázolaj
ból és víllamos energiából 
majdnem 200 ezer forintot ta
karítottak meg. 

Kfil> SZÖVEG NtLK1'L 

• •  

(Gerse László rajza) 
- Családi est. Nagykanizsa 

állomás szakszervezeti bizott
sága a Kodály Zoltán Múvelő
dési Házban családi estet ren
dezett a nyugdíjasok részére. 
Tóth János szb-titkár tájékoz
tatója után a nagykanizsai 
Hevesi Sándor Művelődési 
Ház kultúrcsoportja szórakoz
tatta a családtagokkal együtt 

_megjelent nyugdíjasokat. 
- OJ otthon. Elmosta a 

Sajó Farkas Sándor nyugdíjas 
pályafenntartási munkás há
zát, aki feleségével együtt ne
héz helyzetbe került. Szepesi 
István, Bánréve állomás fő
ellenőre sietett segítségükre. 
Egy hónap alatt, térítésmente
sen, felépítette az idős házas
pár családi házát, akik aröm
mel költöztek be új otthonuk
ba. 

- Tapasztalatcsere. A Nyu
gati pályaudvar rakodógép
Javító műhelyének II. Rákóczi 
Ferenc szocialista brigádja ta
pasztalatcsere céljából baráti 
találkozóra hívta meg a mű
hely huszonkét nyugdíjasát. 
Fehér aS'Ztal mellett beszélték 
meg a termelékenységet növe
lő lehetőségeket, amihez a 
nyugdÍjba vonult egykori 
munkatársak sok hasznos 
szakmai tanácsot adtak. 

- Egyiitt ünnepeltek. Már 
hagyomány, hogy Kelebia és 
Szabadka vasútállomások do!-

19'76. MAJUS 15.1 

gozói egyutt ünneplik május 
1-ét. Az idén harminctagú 
magyar csoport utazott Pa
licsra, ahol barátság:os labda
rúgó-mérkőzésre is sor került. 
A május 1-i gazdag program 
tovább mélyítette a két állo
más vasutasainak barátságát, · 

- A szép állomásért. Kis; 
kundorozsma állomás szocia• 
lista brigádja! hazánk felsza
badulásának 31. évfordulója 
tiszteletére szervezett ünnepi 
műszak: során 400 óra társa

dalmi munkát végeztek. Csi� 
nosították az állomást, és a 
közelben ötszáz facsemetét 
ültettek el. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból. a szaksze... 
vezeti bizottságok és olvas61nk 
:ugye:mébe aJánljuk a következ.6-
ket : 

A 1 7. számból: IJ.03 486/1978. 
Az utazószemélyzet tú.lmunkájá
nak dijazása. 

104 555/1976. Az 1976-n.96(). 
ra szóló MA v Kolle.lctfv Szerz6dés 
tervezet vitára bocsátása. 

A 1 8. számból: 1 04 289/1 976. 
Utazási kedvezmény az. Allarnl 
I.fjfü;.ágl B!zott.c::ág szervezésében 
1976. évben üd Ultetett fiatalok 
részére. 

104 839/1976. Az 1nazgatás! és 
adminlsztratfv-ügyvlteld létszám-
felvétel! zárlatról szóló utasíl.ás 
módosítása. 

Az i"a.zgatás! és admlnlsztra. 
tlv-üeyvltell létszámfelvétell zár
latról szó'ó rendelkezések helyes 
alkalmazása. 

A "7.akmérnllk képzésben részt
vevök tanulmányt kedvezménye, 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném szegedi 2 szoba 

étkezős (t'ürdoszoba, WC, kert, 
baromfiudvar, gyümölcsfák), 
l\IÁV-lal<ásom Pest környéki. vi
déki. vagy telV!déld, lehetőleg 
ta.n.ác:s! haso.n.lóra. Cím : Mészáros 
Miklós nyu�d. 6725 szeged, Al
lomás U, 1 1, 

- Körmendi két és fél szobás, 
filrdőszobás, tanácsi, komfortos 
lakásomat elcserélném l szoba 
konyhásra. Nagy-Buda1'0St tei:ille
tén. Minden megoldás érdekel,, 
ráfizetést nem kérek. Cím : Bod
rog! Lajos MA V-do]gozó, 9900 
Körmend, Bartók Béla út 7. fsz. 2. 

Ojpestcn egy fél házrész 
(szoba, konyha, kamra, 160 
négyszögöles saroktelekkel), 5il� 
gősen és o:.CSón eladó. Levélc!m : 
Lóczi János •U-15 Budapest, cser
tő u. 14. VI, 159, 

- Elcserélném budai vasdll 
házban levó 1 szoba komfortos 
lakásomat, szoba-konyhára. va.o� 
garzonra. Óbuda előnyben, csak 
vasutassal. ltrdel<l(!dn!: &-16 óra 
között, szombat kivételével a 358 
-599 telefonon lehet. 

- Eey szoba komfortos, bud.at 
vasűtt házban levő lakásomat, el• 
cserélném ugyanolyanra, vagy 
garzo,n.ra. csak vasutassal, lehetö
le� óbudalra, ltrdeklllclni: 358-< 
599 telefonon. �.i.ombat kivét.el.é
vei, 8-<16 óra között lehet. 

- Elcseréln(•m Gyáli dti "7.c>
ba.. konyha, éléskamra, kertes 
MAV-bér1akásomat hason.Jóra, 
vagy szoba-konyhás tanácsira, 
süN?ó!:;en. Erdek.U''ídni tehet: kedd, 
csütörtök, du, 1 42-678-as telefo
non. 

Első Aasztria csapata lett 
5271 fá1:al, 2. Magyarország 
5139, 3. Jugoszlávia 5093, 4. 
NSZK 5057, 5. Csehszlovákia 
5043 tával. 

Az egyéni bajnokságban in
duló 12 legjobb versenyző 
között négy magyar szerepelt. 
Közülük Révész János a 2., 
Mozsár József az 5., Petrás 
Pál a 8., Dedrák Györg11 pe.. 
dig a 9. helyen végzett. 

A bajnokcsapatok idei tor
nája minden előzőt felülmúlt, 
s valamennyi :részvevő olim
piai főpróbának tekintette. A 
budapesti vasutasok gárdája 
(dr. Fenyvesi, az Erdős fivé
rek Sándor és Gábor, Pap Je
nő és Nedeczky) csak titkon 
reménykedett abban, hogy 
sikerül a ,,imesterhármas", 
mert olyan erős volt a nem
zetközi mezőny. A CSZKA 
Moszkva együttese - amelyet 
a döntoöen 8 :4-re legyőzött a 
BVSC - azonos a szovjet vá
logatottal, s az elődöntőben 
kemény ellenfélnek mutatko
zó svéd bajnokcsapat is csak
nem egyenlő volt a tavalyi 
budapesti világbajnokságon 
aranyérmet nyert gárdával. 
Többek között ezt is elmond- i---------------------------------------

Több mint ezren a rajtnál 

Nemzetközi tá iékozódási 

futóverseny a Börzsönyben 
A Budapesti M A  V Igazga

tóság Sportklub ja május 
másodikán rendezte meg a 
27, Vasutas Kupa és Csík Ju
dit nemzetközi tájékozódási 
futóversenuét. A nagyszabá
sú vetélkedóre ez alkalommal 
K'smaroo mellett, a Király
réten és környékén került 
sor, ahol a magyarokkal 
együtt öt orszáJl" (Csehszlo
vákia, Bulgária, NDK. Auszt
ria) mintegy 1100 verseny
zője 27 kategóriában állt 
rajthoz. A hazai r,Sszvevők 
között hat vasutas egyesület 
is indult. 

A verseny középnehéz te
rt'pen zajlott le. néhány me
redek hegycsúcstól elte!<intve, 
amelynek megmászása próbá
ra tette még a legjobbakat 
is. A nehézségek ellenére az 
elöirásnak megfelelően pereg
tek az események, amely a 
ren-:lEzögárda alapos elókészí
t,ő munkájának. �zervező 
k�zségének volt köszönhető. 

A hagyományoknak megfe
lel5en az idén Is tábo,:-; óvo
dát rögtönöztek a résztv„vő 
,\'ersenyzők, rendezők és szur
kol0k gyerekeinek. A:z. ideig-

le:ies „gyermekmegőrzőben" 
ez,íttal is megrendezték a ki
csinyek versenyét, amelynek 
d1jait (csokoládét) a budapes
ti igazgatóság szakszervezeti 
bizottsága biztosította az ap
róságoknak. 

A „menők" mezőnyében 
egyébként néhány kivételtől 
eltekintve nem történtek 
meglepetések: az NDK-beliek 
és az osztrákok a vártnál 
jobban szerepeltek. A felnőtt 
elit kategóriákban csak úgy_ 
mint máskor a jól ismert 
versenyzők, Monspart Sarol
ta és Boros Zoltán kerültek 
ki győztesen. Ezzel elnyerték 
U, bán Lajos közlekedés- és 
postaügyi miniszterhelyettes, 
valamint Koszorus Ferenc, a 
Vasutasok Szakszervezete fő
titkárának tiszteletdíját. 

A 27. Vasutas K.upa és Csík 
Judit nemzetközi tájékozódási 
futóverseny díjait ünnepélyes 
külsőségek között Koltai Lajos, 
a Bucfapesti MA V Igazgatóság 
SK elnökhelyettese adta át a 
győzteseknek és a helyezet
teknek. 

- Séra -. 

ta dr. Nedeczky László szak
osztályvezető azon a fogadá
son, amelyet az Európa Kupa 
győztes csapat és a szakosz
tály vezetői tiszteletére adott 
Koszorus Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára. A 

A szerkesztőség üzeni 
Pál István, Seps! Gyula Mis

kolc ; Szücs Ferenc Hatvan ; Na.gy 
E'.emér Acsa-Erdőkürt : Papp TI
bor Tapolc,a ; VórfaJV! Gyula 
Nagykanizsa :, Urbán József He
gyeshalom : Murányi Tibor Bán
réve ; Bottka László Sturovó ; Ra
pi József Bp. Józ.setv�ros : NYiri 
Ferenc Debrecen : leveleiket la
punk anyagához felhasználjuk. 

D61'1 János Kaposvár: levelét 
illetékes helyre továbbítottuk, 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkesd a szerkesztO bizottság 
Fllszerkesztll: Gulyb J4oos 

Fete16s sz�rkesztö: Vls:1 Ferenc 
Szerkeszt6ség : 

1068 Bpest. VI„ Benczúr utc,i 41 
Telefon városi : 1211-8'71 

Ozemi: 1�'1'1. 
Kladja és terjesrtl: 

a Népszava LapkladO Va!lalal 
196t BP<!Sl VU.. Rá kOezl dt 54 

ll'elefon:  224-ll!D, 
Felel& kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkladó Vállalat 

Igazgatója 
Csekks•4mla•:rAmunl<: 

MNB 115 - ll 859 
7G-1784 Sz.Ikra Lapnyomda 

Budapest 
Felel/Is vezet!!: 

ROder Imre tgaz1ató 

K E R E S ZT R E J T V É N Y  
Vízszintes: f. Idézet a KözpontJ 

Bizottság április 22-1 üléséről ki
adott közleményböl. (Folytatása 
a 1 6  függlílegesben.1 14. Osztrák 
hadügyminiszter az 1848-as for
radalom idején. 15. Helyére rakó. 
16. Kozák katonai paranesnok. 18. 
Vissza : Dl végződésű Igenév. 19. 
Esó után lesz. a porból 20. Ta
nulmány. 22. Forclitott leánynév 
23, Kepe közepe, 25. A héber g 
betű neve. 27. Kés szélei, 28. 
Gabona. 31. Hegység A,.slában. 33. 
Gyom. 34. Pénzt helyettesftó Já
té.'<pénz. 36. Kísérlet, szellem (la
tin) . 37. Ludolf-féle szám. 38. 
Györl sportegyesUJet. 39, Jugo.sz
láv vllros. 4 1 .  Takarmány gabo
na. 42. Csúnya. 43, Személyes 
névmás. 44. Rostmályva. 46. Az 
ass7.1r birodalom f6várooa volt. 
47. Víznyerő. 48. Daganat. 50. 
Nem ez. 51. Vigyázó. 53. Apác,a. 
55, Rag. 56. Minőség ellenőrzés, 
58. Forclitott találat a v!vásban 
59. Kukac,. 61.  Finn város. 64: 
Baromfi. 66. Baktérium. 68. Dyen 
szándék is van. 

FOggOJeges : 3. A Duna mellék
folyója. 3. • .lvor flS43- 1910) 
publicista. 4. Ozmán török más
képpen, 5. Róza betaJ keverve. 8. 
NUN. 7. BetQt vet. 8. Kutya, 9. 
Román pénz., 10. Bolgár pénz. 1 1 .  
Olasz kereskedelmi műszó. 12. 
Muzsika. 13. Utó ellentéte. 17. 
Arab teherhordó. 20. . • .  ográlus, 
nyom.dász. 21.  Filc,, 24. A veszett
ség elleni szérum felta!álója 28, 
Megsüllyedt folyótorkolat. 27. 
Győr-Sopron megyei helység, 29. 
Slnlesz.orftó lemez. 30 .. . .  Cl.aude 
(_1840-19:'6) francia festi!. 32. Vö

rösszlnQ drá•akő. 35. Semiramls 
férje, 40. Amerikai mesterséges 
hold egytk tfpusa. 42, Verssorolc 
összecsengése. 45. A 1>elevfzló 
egyik mQsora 49. Piros. né'lletaJ 
1'2. Négy fgllrögJ. 54, Kltárá, 56. 
A tölgy termése 57. Bérc. 59. Nő
sült mássaJhangzót 60 Tele el
lentéte. 62. A perc, röV!clitése, 63. 
Babel közepe. 114. , • •  ura, sor-

metszet. 65. Kotor pá.ratlan be
túl. 67, Az ez.Ust vegyjele. 68. 
Az olasz államvasutak betűjele. 

Bekilldend6: V!zszlntes 1 és 
folytatásaként a f!lggllleges 16. 
Beküldési batárld6: 1976. június 
10. 

Az eH!zö keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A táppénz:fegyelem 
erósltése. A táppénzrendszer mó
dosítása. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1976. évi 8. számunkban megje
lent keresztrejt\·ény helyes meg• 
tcjtéséért : Kiss J5z.sef 1078 Bu
dapest, Landlei: JenO u. 8. L 4.. 

?\f:iskolcl .Tó2.:5efné 8800 Nagyka• 
ruzsa. AndreJka u. 4/c. IV. m. 10. 
Erdős Sándor 1087 Budapest, Fes
tetlcil u. 4. r. 20 Pál Mlklós hon
véd 1325 Budapest, Pf. 56/1, Bo
da Benjámin 3528 Miskolc L Sió 
u. 15. 
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MAGYATvAsUTAS 
Bécs és a magyar határ között 

belejeződött Q vasútvonal villamosítása 
Rödönyi Károly közlekedés- es postaügyi minis zter ünnepi beszéde 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XX. 8VFOLYAM, 11. SZMI ARA: 50 FILL8R 1976. Júl\WS 1. 

Május 30 · án O órától 

Életbe lépett az új menetrend 
Naponta két pár expressz- és egy pár gyorsvonat közlekedik 

a főváros és a nagyobb megyeszékhelyek között 

natpárok közlekednek a főva
rosból Nagykanizsára, Bal.aton 
és mmizsa, Pécs.re Zselic, Ka
posvairra Somogy, Békéscsabá
ra és Gyulára Kőrös és Csaba., 
Szegedre Napfény J1éven. 

személY'·onat-0k 
elégítik ki. 

A MAV a korábbi évek ta
pasztalatai alapján, figyelembe 
véve a beruházásolc hatását, 
valamint az utasforgalom vár
ható alakulását, az új menet
rendi időszakban közlekedő 
személyszállító vonatok me
netrendjét több nemzetközi, il
lelve országos értekezleten 
egyeztette a külföldi va:sutak
kal, a helyi közgazdasagí szer
vek.kel, továbbá a VOLAN 
Tröszttel. 

A MA V a belföldi távo1sági 
forgaiom menetrendi szerkeze
tét az utasáramlás eddigi ta
pasztalatai, az új expressz és 
gyorsvonat-rendszer várható 
hatásainak megfelelően, illetve 

Az új menetrendben hét
közben az éjszakai órákba•n 
posta- és hírlapszállítá.si igé
nyek miatt már csak Heg-yes
halomba, Nagykanizsára és 
Kiskunhalason át Bátaszékre 
közlekedik egy-egy távolsági 
személyvonat, mivel ezeken a 
vonalakon a postaszállít.ást 
egyelőre még személ>•szá!li ó 
vonaton kell lebonyolítani. 

Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Wolfgang Pycha, az ÖBB vezédgaz• 
gatója a tolm.lcs társaságában elindulnak az ünnepség színhelyére 

Az új menetrend az idén 
Európa valamennyi vasútján A Magyar Államvasutak és A M:AV felsővezetéki háló-

egyidőbo--11, 1976. május 30-án az Osztrák Szövetségi Vasut zata ipari frekvenciával 50 
O órától lépett életbe és 1971. 

között létrejött megállapodás Hz-cel és 25 kV-os váltakozó 
május 21-ig lesz érvényben. A értelmében az ÖBB villamos!- árammal táplált, az ÖBB há-

i;zemélys:zállító vonatok közle- totta Hegyeshalom közös ha- lózata 16 2/3 Hz és 15 kV-os 
kedésében - mind a nemzet- tásállomás és Bécs közötti 85 váltakozó áramú. A forgalom 

közi, mind a belföldi forga- kilométer hosszú vasútvonalát. zavartalan lebonyolítása érde-

lomban - ezúttal is történtek A vonal villamosítása a két kében a felsővezetéki hálóza-

változások. vasút együttműködése szem- tot három egységre bontva 

A nemzetközi forgalomban a 
pontjából jelentős esemény. építették ki. 

Jugoszláv vasutakon az új me- A megnövekedett szállítások A szakaszok egymástól úgy-

netrend életbeléptetésével egy- szükséges é tették Hegyesha- nevezett szakasz-szigetelőkkel, 

időben me2,11yílik a Belgrádtól lom közös határállomás vá- védőszakaszok közbeiktatásá• 

Titográdon át az Adriai tenger �ányhálózatának' bővítését még val (biztonság céljából) van-

partján fekvő Barig kiépített az osztrák villamosítás meg- nak elválasztva. Egy központ-

vasútvonal. Az idegenforgalmi !,ezdése előtt. Igy került sor ból vezérelve lehet a szakasz-

szempontból jelentős vonalon a TEEl\1 vágányok megépíté- kapcsolókat működtetni a vá-

nagy utasforgalom várható. sére az állomás személypálya- gánycsoportra bejáró MAV-

Ezért a nvari idő,;zakban a ud,·ari és rendezői vágányai- illetve ÖBB villamosmoz-

Ml'1'idián E:rpress:i meghosz- nak bővitésére ugy. hoey fi- donynak megfelelően. 
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Expressz mentesítő vonatpár iöóelosztásban, rö1:ldebb me- ténnek. Az 1976-77. évi me- 'l Villamos Felsővezem f:pi- au oma san történik. 

a gyakorlatban jól bevált. nelre:ndi időszakban Budapest tési Főnökséget. Anna! is in- Hegyeshalom állomás ÚJ
. 

Ez�rt ez a vonatpár az új me- nettartammal, nappa.!i távol- körzetében befejeződik a kör• '<ább, mivel a vágányhálózat épít�sú ,;llamos felsővezeté
rendben is egész nyáron át sági- illetve gyorsvonatok köz- nyéki vonalak füsttelenítése. bővítéséhez szükséges·volt a ki hálózatát a meglevő rend
közlekedik. Az elmúlt évi me- leked,nek. Az éjszakai vona- másszóval a gőzösöket Diesel- még 1934-ben ·megépített fel- sze�·hez kellett illeszteni. A 
nelrend változástól kezdve Bu- tokhoz fűződő rövid távú hl- és villamosmozdonyok váitják sővezetékí berendezés egy ré- felallításra került mintegy 100 
dapest-Varsó között, új me- vatásforgalmí igényeket helYi fel. szének Jeborifása. darab acéloszlop közül jelen-
netrendi fekvésben és rövi- tős mennYiséget tesznek ki a 
debb , útirányon ejszaka közle- j-----------------------------------=--------�19, 23,5 méter hosszú oszlo-
kedő Polónia Expresszt az pok. Az oszlopok alapozásá-
utazóközönség megkedvelte. A SZEGEDEN FELK'ésZÜLTEK 

hoz 2500 köbméter földet moz-
varsói utasok a Cracovi.a Ex- gattak meg és 1600 köbméter 
pressz helyett inkább ezt a vo- betont dolgoztak be. 
natpárt veszik igénybe. Ezért 

• • td , , • • • • J · , //' t , az új menetrendben a Cracovia a zo seg es gyumo cssza I asra 
A Hegyeshalom és az ál-

csak nyáron közlekedik. Buda-
- lamhatár közötti vonalszakasz 

pest Keleti pályaudvar és 
villamosítása a korszerű ol-

Krakkó között az idényi·euegu· o••'t ME'K ,,, 1 11 ,,, . d k 
csóbb kivitelű pörgetett 'acél-

va a at , az a ama g.az aságo 3 ezer vagon megraka'sa't tervez"1k b to I k f lh 
varsói és zakopánei vonatré-

e nosz opo e asználásával 

szek megszünnek. 

Horlo/Jágy állomásos 

(Tenta György felvétele) 

készült. Mindkét vágány osz.
lopsorára szerelték fel a 
Nickelsdorf állomásról kiin
duló 15 kV-os tápvezetéket, 
amely Hegyeshalom állomáson 
a 15 kV-os kapcsolótérbe csat
lakozik. 

A villamosítási munkát 1975 
decemberében kezdték meg. 
Az eredeti terv szerint a 
munkát - Hegyeshalom állo
más és Hegyeshalom-Allam
határ vonal villamosítását -
az idei menetrendváltozásra, 
május 30-ra leellett volna be
fejezni. Az üzemi próbálcat 
azonban már korábban sike
resen befejezték, így a be
rendezés május 20-ra elké
szült. 

Abból az alkalomból, hogy 
Bécs és Hegyeshalom között 
befejeződött a vasútvonal vil• 
Jamosítása, május 22-én szom
baton délelőtt az osztrálc fő
város Déli pályaudvarán, majd 
Hegyeshalmon rendeztek ün
nepséget, 

A bécsi ünnepségen ré.zt 
vett magyar küldöttség tagjai 
sorában ott volt Urbán Lajos 
közlekedés- és postaügyi mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, a küldöttség ve
zetöje, dr. Nagy Lajos, hazánk 
bécsi nagykövete, KOSZOTU$ Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára. 

Erwin Lanc osztrák szövet
ségi közlekedési miniszter ün
nepi beszédében örömének 
adott kifejezést, hogy befeje
ződött Bécs és a magyar határ 
között a vasútvonal villamosí• 
tása, ezáltal gyorsabbá kor
szerűbbé vált a vasúti 

0

közle
kedés Ausztria és Magyaror
szág között. Elismeréssel szólt 

(Folytatás a. 3. olda.lon) 

Forgalomtechnikai okok miatt 
észak-déli irányban megvált�
zik a Fai,orit Expressz menet
re.-,dje. A vonat Lipcséböl 14,0J 
orakor i ndul és masnap 9,2;; 
órakor érkezik Balatonfüredre 
és 9,35 órakor Keszthelyre. A 
Budapest Nagykanizsai vonat 
pályakorszerűsitési munkála
tainak elöreqaladásával a Bu
dapest-Zágráb, illetve Splil 
között közlekedő Maestral 
Expressz az egész menetrendi 
időszakban a legrövidebb út
i_rányon, Balatonszentgyörgyön 
at közlekedik. Ezáltal az új 
menetr·end téli időszakában 
Buda.pest Róma között egy 
oraval csökken az utazási idő. 

Az ország zöldség- és gyü
mölcstermelö területének je
lentős része a s-..cegedi vasút
igazgatóság területén találha
tó. A dél-alföldi körzetből ke
rül ki a hazai zöld ·ég- és gyü
mölcsfelvásárlás és szállitás 
közei egyharmada. Nem vélet
len, hogy az érdekelt felek 
minden évben jóval a vasúti 
szállítás kezdete előtt, elsóként 
Szegeden értélce!ik a.z előző év 
felvásárlási és szá!Htási ered
ményeit, s egyúttal meghatá
rozzák a soronlei·ő tenniva.w
kat. 

Igazgatóság területéről az el
múlt évben tizenháromezer 
vagon zöldséget és gyümölcsöt 
indítottak útnak. 

Ez évben hasonló nagyság
rendű feladattal számolnak. 
Az előzetes felmérések adatai 
alapján a2 öt M:éK vállalat 1 1  

ezer, míg az állami gazdasá
gok - főleg Bács-Kiskun és 
Csongrád megyékből, 3 
ezer va.súti kocsi megrakását 
tervezik. 

vőinek hozzászólásaiban, a fel
adatok meghatározásában. A 
vállalatok az áru elszállítá
sához szükséges fedett- és hű
tőkocsik idöbeni megrendelé
sével, a várható kocsimennyi
ség folyamatos közlésével, a 
szükséges növényegészségügyi 
és vámkezelési vizsgálatok 
megtartásávai, a hűtőkocsik 
előírás szerinti jegelésével 
nagymértékben segíthetik a 
vasút munkáját. A MAV csa.k 
az igények pontos és időbeni 
ismeretében tud gondoskodni 
megfelelő típusú kocsilcró!. En
nek biztosítása nem kis fel
adat, az idei szezonban a vas
útigazgatóság területén egye
dül hűtőkocsiból 7500-8000 
szükséges. 

Négyen nyolc ember helyett 

Az új menetrendben a fővá
ros és a 150-200 kilométer 
vagy ennél nagyobb távolságra 
fekvő, nagyforgalmú megye
székhelyek között általában 
naponta két pár expressz és 
egy pár gyorsvonat közleke
dik. A főváros és a megye-
6Zékhelyek között mindkét 
iranyban az expressz vonatok 
reggel és este, a gyorsvonatok 
pedig a. déli órákban indulnak. 
A belföldi expresszvonat-rend
szer kiszélesítésével és a gyors
vonatok menetrendjének át
alakításával új expressz vo-

I lyen tanácskozás volt a kö
zelmúltban a szegedi igazga
tóságon, ahol öt megyei 
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, 
Pest és Szolnok, - MÉK vál
lalat, a szevasz és a vasút
igazgatóság képviselői egyez
tették elképzeléseiket. Az elő
ző év tapasztalatai azt mutat
ják, hogy a száll[tásban érde
kelt felek eredményesen tevé
kenykedtek. A felvásárolt 
áruk vasúti sz.állítását zavar
talanul végezték, a vasút hi
bájából áru sehol sem maradt 
vissza. Ez pedig - mint az a 
tanácskozáson !s elhangzott -
a vasi: tasok jó munkáját di
cséri. Pedig nem csekély 
mennyiségről volt szó. Az 

A Mf.:K Csal)grád megyéből 
tervezi a legtöbb áru elszállí
tását. Csupán a belföldi piac
ra 2300 vagonnal szándékozik 
feladni. Bács-Kiskun megye 
területéről főleg az export 
igényeket elégítik ki. 

A zöldség- és gyümölcsszál
lftással együttjáró göngyölegek 
fuvarozása Is számottevő. 
Békéscsaba, Kecskemét, Nagy
kőrös, Izsák, Kötegyán és más 
göngyölegellátó telephelyeken 
mintegy 4100 kocsi megraká
sával számolnak. 

Az évről évre növekvő igé
nyek kielégítése szükségessé 
tesz, a Mf.:K, az állami gazda
ságok és a v�út jó munkáját, 
kölcsönös együttműködését. A 
jó kapcsolat fontossága tükrö
ződött a tanácskozás résztve-

A szegedi igazgatóság az 
igényeknek megfelelően a bel
földre és exportra feÍadásra 
kerülő zöldség, gyümölcs, bur
gonya és egyéb, gyors továb
bítást igénylő árukat expressz 
vonatokkal továbbítja. A ter
vek szerint az idén három ex
pressz tehervonat, és szükség 
szerint öt gyors tehervonat 
viszi az árut Budapestre, Il
letve onnan TEEM-vonattal 
külföldre. 

Gellért József 

Amióta Hortobágyot nem• 
zeti parkká nyilvánították, 
mmd jobban reflektorfénybe 
kerü1t a Debrecen-Füzes
abony vasútvonal. A személy
forgalom nyáron, különösen a. 
lovasnapokon és a. hldl vásár 
idején emelkedik meg. Ilyen
kor sokezren utaznak vasúton 
a pusztára. 

Hortobágy állomáson az 
egyik szeles tavaszi vasárna
uon arról beszélgettünk DeZ

negró Ernó forgalmi szoliá· 
iattevővel és B. Na.gy lstván 
del::.receni tartalékos vált.6ke-
2elóvel. hogy az állomás vas
utas.i.i miként birkóznak meg 
a növekvő követelményekkel. 

- Nyolc ember munkáját 
"légyen végezzük el - mond
la a szolgá'attevő. - Mt mtn
ctent meateszünk, de az em

lített ünnepnapokon e1111szer• 
re százáva.l jönnek az uta-
1ok. Iivenkor képtelenek va
gyunk �gyet adni. Vélemé• 
nyem �zerint egy-egy ünnepi 
alkalommal az utazók fele 
jegy nélkill megy vissza. 

Ezért nem ártana. ha a"Z 
igazgo1tóság fővizsgálókat kül

dene, akik a vonaton is ad
nának jegyet. 

- Ugyanez a helyzet Bocs
koii kert rne11állóhet11en is 
a.�c • me11szűntették a pénz� 
tárt - szól közbe B. Nagy 
István, - Pedig ott korábban 
havonta csaknem ZO ezer fo
rír,tot forgalmaztak. Ez az ál
lapot bizony alapos alkalmat 
ad a bliccelésre. Sokan ugyan
is csak Bocskai-kertig vált
ják meg a jegyüket, mert 
tudják. hogy onnan már a 
jegyvizsgálónak kellene k;ifl. 

zetniük a viteldíjat, de az 
soksze,. nem tudja végigjár
ni a vonatot. 

Hortobágy állomásnak nem
csak a személy-. de a teher
forgalma is növekszik. Ott 
rakják be a pusztán nevelt 
exportbárányok és btrkag11a.1>-
1úbálák nagy részét. Ha,ron ta 
mintegy 15 lnterlr!gó-kocsi
ban vágott állatot továbbíta
nak. 

S. R/ 
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Alapszervezeteink gazdálkodjanak 
tervszerűen a pénzeszközökkel 

Nem a segélyezeltek számát, hanem a legrászorultabbak segélyösszegét kell növelni 

Az alape;zerverretek pénz
e,,·Lkózei a beszámoló jelenté
sek szerint t:, röl évre növek
szenek. Ez egyrészt a jövede
lemsz:ínvonal emelkedésével 
arányos egy főre eső tagdíj
bevétel növekedésének követ
kezménye, ma,;rés:z.t pedig az 
alapszervezetek ga2Jdálkodásá
ban mutatkozó ésszerű taka
rékosság eredménye. 

Alapszervezeteink gazdál-
kodásának elemzése közben 
arra a megállapítá$ra jutot
tunk, hogy egyes helyeken a 
rendelkezésre á !ló pé..zügyí 
eszközök nagysága meghalad
ja a tagság indokolt igényei
�1e/, kielégítéséhez szükséges 
összegeket. Ez egyes alapszer
,·ezeteknél kellöe,n át nem 
gondolt gazdálkodást eredmé-
111yez. 

A rendel/,·e::éseket 
be kell larla11i 

Mint ismeretes, az alapszer
vezetek önállóan ga2,dálkodó 
szervelc. A gazdálkodáshoz 
szükséges eszl'<özök egy részét 
a tagdíjbevételi alaprészese
dés és a tagdíj alapján képez
hetö küWnrészesedés, másrészt 
pedig az egyeb bevételek ké
pezik. l\'Llnd a bevételek, mind 
a felhasználások tervezésekor 
szükséges, hogy az előzö idő
szakok gazctá)kodását rés2lle
teiben elemezzük annak elbí
rálása érdekében. hogy a 
megközelitöen azonos feltéte
lek mellett biztosítani tudjuk 
a politikai célkitűzések mara
déktalan végrehajtását. A 
részletes elemző munka segít
fiéget nyújt a feladatok ellá
tásához biztosított pénzügyi 
eszközök elégséges, vagy szűk 
,·oltának megítélésében, de 
ezen keresztül rá lehet mutat
ni a rendelkezésre álló eszkö-
2ök gazdaságos, vagy gazda
ságtalan felhasználására is. 

Szakszervezetünk elnöksé
gének határozata alapján va
lamennyi alapszervezet gaz
dálkodását évente legalább 
egyszer téte!.es revízió alá kell 
venni. Mind a helyszíni 1rizs
gálati tapaszáalatok, mind pe
dig a beszámoló jelentések 
résiletes tapasztalatai szerint 
egyes helyeken a segélyezési 
munka tartalmilag nem javul 
kellő mértékben. A rendelke
zésre álló kereteket a seg<ilye
zés l bizottságok többsége 

nem az irányelvek szerint 
használja fel. A rászorultsági 
és egyéb mérlegelési szempon
tokat nem alkalmazzák meg
felelően. Az alapszervezetek 
beszámolója szerint 1975-ben 
minden negyedik vasutas ka
pott szociális segélyt úgy, 
hogy a családok szociális 
helyzete az <i6sz.egszerúségben 
nem jutott kellóen kifejezés
re. Még gyakran érvényesül
nek a „kapcsolati meggondo
lások", valamint az alá- és 
fölérendelt:ségból fakadó nem 
kivonatos mérlegelések.. 

A közel 150 ezer vasutas 
szakszervezeti tag közül 197 5-

ben 36 400 -részesült átlag 

372 forint szociális segélyben. 
Helyesebb lenne, ha alapszer
vezeteink a segélyezési mun
ka rutinszerű éS sablonos vo
násainak felszámolásával - a 
segélyezettek számát csök
kentve - a legrászorultabba
kat az eddiginél jelentósebb 
összegekkel segélyeznék. 
Ugyanakkor, amikor a vasuta
sok fizetése évról évre tervsze
rűen nö\·ekszik, nem szükség
szerű, hogy a szociális segé
lyezettek száma is növekedjen. 

A statisztikai helyzetkép 
javítását és a szociálpolitikai 
szempontok hatékonyabb ér
vényesülését szolgálja az iS, 
hogy központi keretból a 
nagycsalád060k és az alacsony 
jövedelmű nyugdíjasok meg
segítésére minden év végén 
általában 2400-2500 fő részé
re folyósítunk szociális se
gélyt, átlagosan 500 forint ösz
szegben. 

Szociális segély 
nagycsaládosoknak 

Az igazságosabb segélyezést 
swlgálja az a központi intéz
kedés is, amely a vállalati 
segélykeret alapsz.e.rvek közöt
ti egy főre eső elOS2ltását dif
ferenciáltan 40-80 forint kö
zött állapította meg a terve
zés szerinti 60 forintos átlag
összeg helyett. Az elnökség 
inté7lkedése azt a célt szolgál
ja, hogy a segélykereteknek a 
főnökségek kereseti színvona
lától függő megállapitásával 
is segítsük a segélyezés rá-
szorultsági szempontjainak 
megfeleló érvényesítését. A 
tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a helyesebb segélyezési 
gyakorlat kialakítása érdeké-

KED V l'EL, A KA RA T TA L' 

ben további intézkedésekre 
van szükség. 

Az alaps71E'rVezetl gazdálko
dás kellő gondossággal vég
z.ebt elemzése nem csupán fel
sőbb szervek feladata. Szük
séges, hogy minden szervezet 
időszakonként végezzen ön
kontrollt, hogy gazdálkodásuk 
az előírások szerint és a tag
ság érdekeinek megfelelően 
alakult-e? 

Ahol ezt elmulasztják, � ott 
tervszeriiségről, ésszerii gaz
dálkodásról szó nem lehet. A 
gazdálkodás el,m1zés"e során 
állapíthattuk meg azt is, hogy 
alapszerveink a múlt évben 
143 üdülőjegyet, 44 300 forint 
értékben, nem értékesítettek, 
holott az üdülőjegyek iránti 
igények többszörösen megl1a
ladják a lehetóségeket. Az 
említett példa arra utal, hogy 
szakszervezeti szerveinknek az 
eddiginél so!cirnl körültekin
többen kell foglalkozni az 
amúgy is kevés üdülőjegy el
osztásával, felhasználásával, és 
időben kell intézkedniük a je
gyek átcsoportosítására. 

Körültekintőbb 
szerve:zómunká va l 

Az alapszervezetek munká
jának értékelésekor a felsőbb 
szervek figyelembe veszik, 
hogy adottság és összetétel 
szempontjából különböznek 
egymástól. Azok az alapszer
vezetek, amelyek klubkönyv
tárral és üdülővel rendelkez
nek, előnyben vannak azokkal 
szemben, ahol a nagy szét
szórtság miatt a tagság műve
lődési igényeit kielégíteni alig 
tudják. A gazdálkodás értéke
lésénél mégis azt tapasztaltuk, 
hogy az ilyen alapsrervezetek 
a kulturális létesítményeilket, 
könyvtáraikat, illetve az üdü
lóket, hétvégi pihenőházakat, 
különösen az elő- és utósze
zonban, nem használják ki 
teljes mértékben. 

Az ellenőrzések tapasztala
tai arra figyelmeztetnek, hogy 
az alapszervezeteknél tapasz
talható tervszerű gazdálkodás 
mellett is adódnak még olyan 
hiányosságok, amelyek körül
tekintőbb szervezési intézke
d éselcl<el és a testületi veze
tés erősítésével feltétlenül ki
küsrobölhetök. 

Zentai Sándor 

,,Nehéz lenne helyette jobbat találni" 
Egy szakszervezeti tisztségviselő portréja 

A vasútnál ledolgozott 33 
év nem nagyon látszik meg 
Szajlai Jőzsefen. Legalábbis 
megőrizte régi kedvét, fiata
los lendületét, ambícíóját, 
akaraterejét. Csak megfon
toltsága, kiegyensúlyozott élet
módja enged arra következ
tetni, hogy több évtizedes 
szolgálat van mar mőgötte. 

Férj, feleség egy brigádban 
Munkavédelmi felügyelő, 

Eger állomáson. 1947 óta párt
tag, tizenkét éve az szb !er.
melési felelőse, ezenk1vul 
szakszervezeti könyvtáros. 

Halás;, József személyszállí
tási ügyintéző - aki gyer
mekkori barátja -, úgy jel
lemzi őt, hogy „nehéz lenne 
helyette más, megfelelő em
bert találni az általa betöltött 
tisztségekre". Hasonlóan :Vél� 
kednek mások is. Szaila.i Jo
zsef vi=nt. mindezzel kap
csolatban csak ennyit mond 
szerényen: 

- Vasutas család tagja va
gyok, s ehhez mérten keLl dol
goznom. 

Jl:desapja is ezen a vonalon 
teljesített szolgalatot,. több he
lyen, Egertől Rudaba11yá1g. A 
íele:sége ugyancsak Egerben 

személypénztáros. Férj, fele
ség - tehát mindketten - az 
állom.ás Hámán Kató szocia
lista brigádjának tagjai. 

- JJ:n 18 éves voltam, ami
kor felvettek vonatfékezőnek, 
Miskolc :-:szai pályaudvaron 
- vallja életútjáról Szajlai 
József, - A felszabadulás 
már Egerben talált, s az elsók 
között jelentkezett újjáépíteni 
a lerombolt vasutat. Később 
elvégeztem a segédtiszti tan
folyamot, majd Ózdra helyez
tek. Különböző beosztásokb,;,.n 
dolgoztam, miközben bekap
csolódtam a szakszervezeti 
munkába is . . •  

Kellő tapasztalat birtokában 
1951-ben tisztképzőre küld

ték, utána Vámosgyörkön és 
Miskolcon működött oktatá
tisztként. Tíz év elteltével ke
rül t ismét Egerbe, állomási 
tartalékosnak. 

- A sok tapasztalat jól 
hasznosítható jelenlegi mun
kakörömben - mondja. - A 
munkavédelemnek kiemeLt 
fontossága van a balesetek 
megelózésében, a foglalkozási 
ártalmak csökkentésében, az 
egészségügyi helyzet javításá
ban. 

- Akkor talán helyénvaló 
a kérdés, hogy a társadalmi 
megbízatások nem vonják-e 
el túlságosan ettől a tevékeny
ségtől . . .  

Válasza gyors és meggyőző: 
- A munkavédelem sikere 

nem múlhat egyetlen embe
-ren, ha azt - mint nálunk -
valamennyiünk közös ügyének 
tekintjük. A tizenegy állomá
son, amelyek hozzám tartoz
nalt, kiváló aktivistáink van
nak. Biztonsági megbízottak, 
munkavédelmi őrök tartják a 
közvetlen kapcsolatot dolgozó 
társaikkal, s a velük való 
együttműködést jónak tarom. 
Sok nevet sorolhatnék, így 
csak hirtelenében említem 
Juhász Ferencet, Lengyel Já
nost, Szabó Dezsőt, akik 
Szarvaskő, Bélapátfalva és 
Királd állomáson a munkavé
delem élenjárói. 

Négyezer kötet, 

kétszáz olvasó 
Mint szakszervezeti könyvtá
ros, eldicsekszik azzal, hogy 
az egri vasutasoknak 4000 kö-

Hogyan művelődjenek a szocialista brigádok ? 

Az elmúlt években hozott 
határozatok végrehajtásának 
eredményeképpen javultak a 
művelődési feltételek, széle
sedtek a kultm-.ilis vállalások 
lehetőségei. Növekedett a szol
gálati helyeken a rendezvé
nyek száma, gazdagodtak a 
szocialista brigádoknak szer
vezett programok a művelő
dési intézményekben, az aján
lások a könyvtárakban. 

A fejlődés ennel< ellenére 
nincs arányban a mai követel
ményekkel, elvárásokkal. Csu
pán a nagy vasúti csomóponto
kon, igazgatósági székhelye
ken, továbbá ott, ahol műve
lődési intézmények vannak, 
tapasztalható, hogy többet és 
hatékonyabban foglallrnznak a 
szocialista brigádok műveló
dési vállalásaival. Más szol
gálati helyeken mérsékelt az 
előrehaladás. 

Az igényeknek 

megfelelően 

Önkéntelenül adódik a kér
dé:; : hogyan lehetne meggyor
sítani a fejlödést? 

A kulturális vállalások ki
alakításánál feltétlenül figye
lem be kell venni a brigád -ösz
szetételét, a brigádtagok általá
nos, szakmai, politikai művelt-· 
ségét, életkorát, a szolgálati 
hely, üzem, munkahely igé
nyeit és adottságait. Ezek fi
gyelembevételével kell bizto
sítani a feltételeket a szolgá
lati főnökségnek, a szakszer
vezeti bizottságnak a vállalá
sok megtételéhez, illetóleg tel
jesítésehez. 

A tanulással. művelődéssel 
kapcsolatos vállalások akkor 
hasznosak igazán, ha kapcso
lódnak a vasút. a szolgálati 
hely igényeihez is. Elsősorban 
az általános i.-;kolai végzettség 
megszerzését kelJ ösztönözni 
a brigádtagoknak, mert a szak
mai és politikai műveltség nö
velésének ez az alapja. Ma 
már a rövidített esti iskola ke
retében egy tanévben 2 osz
tályt lehet elvégezni. Lehető
ség van arra is, hogy az álta
lános Iskola egs-egy osztályát 

Ill. 

ve beosztásukhoz szükséges a 
magasabb végzettség megszer
zése. 

Az általános műveltség eme
lését, az önképzés néllcülözhe
tetlen formáját szolgálja a 
rendszeres könyvolvasás. A 
vasúti szolgálati helyek több
ségénél működik szakszerve
zeti könyvtár, ahol a szépiro
dalom, az ismeretterjesztő és 
politikai irodalom egyaránt 
megtalálható. Ma már a szol
gálati helyek közelében levó 
községekben, városokban is 
jól felszerelt könyvtárak vár
ják az olvasókat. A művelő. 
dési intézményekben is min� 
denütt találhatók könyvtárak, 
így tehát mindenki kiválaszt
hatja a neki legalkalmasabb 
könyveket. Az elmúlt években 
sokan kapcsolódtak be a kü
lönböző 0lvasómozgalmakba. 
Számos brigád saját könyvtá
rat létesít, i lletve lakásában 
alakítja ki kiskönyvtárát. 

Az általános és szakmai mű
veltség növelését szolgálják a 
munkahelyeken tartandó is
meretterjesztő előadások, mun
kásakadémiák. A községi, já
rási. városi és megyei TIT
szervezetek szemléltetéssel egy
bekötött, különbözó témakörű 
előadásolt, előadássorozatok, 
munkásakadémiák megtartását 
is vállalják. A szolgálati he
lyeken, a létszámhoz igazodva, 
megvan a lehetőség arra, hogy 
a szocialista brigádok részére 
külön összeállított aktuális 
előadássorozatot szervezzenek. 
Ennek költsége a szakszerve
zeti biwttságoknál biztosítva 
van. A szalanai továbbképzést 
szolgáló elöadásokat a gazda
sági vezetéssel együtt kell 
szervezni a szolgálati helye
ken. Ezt már nemcsak a szo
cialista brigádok, hanem egy
egy szakág összdolgozói ré
szére célszerű megszervezni. 
A törekvés az, hogy az érin
tett területen dolgozó szocia
lista brigádok valamennyien 
vegyenek ezeken részt. 

A rendszeres továbbképzést 
szolgálják a szakszervezeti po
litikai tanfolyamok, amelyeket 
elsősorban a pártonkívüliek ré-

szére szerveznek a szolgálati 
helyeken. Nagyobb szolgálati 
helyeken a pártszervezetek le. 
hetóséget biztosítanak a párt
oktatásba való bekapcsolódás.. 
ra is. Az 1975/76-os oktatási 
évben az alábbi szakszervezeti 
politikai tanfolyam közül le
hetett választani az igények
nek megfelelően :  

A „Társadalmunk időszertl 
kérdései"', a „Világpolitika 
idöszerú kérdései", uA mun
kahelyi élet időszerú kérdései" 
és a „Bejáró dolgozók politi
kai konzultációja''. 

Művészeti nevelés 

A szolgálati helyeken arra 
is van lehetőség, hogy eseten
ként a s2ocialista brigádok ré_ 
szére különböző kulturális 
rendezvényeket, kollektív szín_ 
ház-, mozilátogalásokat, ki
rándulásokat szervezzenek. 

A művészeti nevelés, zenei 
ismeretterjesztés segítése és a 
szocialista brigádok ilyen irá
nyú igényeinek kielégítése cél
jából szakszervezetünk másfél 
évtizede megállapodást kötött 
az Ali.ami Operaház és tíz éve 
a József Attila Színház igaz
gatóságával önálló „Vasutas•·
bérlet kibocsátására. Ennek 
előnye, a 20 százalék kedvez
mény mellett az, hogy az elő
adások időpontja igazodik a 
nagyobb távolságokból utazók 
vonatjának a menetrendjéhez. 
A szocialista brigádok az egész 
ország területéről nagy szám
ban vásároltak ebben az évad
ban is színház- és operabér• 
leteket. 

1974-75-ben több szocialis_. 
ta brigád szervezett tapaszta
latcsere-látogatásokat, hasonló 
adottságú szolgálati helyekre, 
esetleg más igazgatóság terü
letére is. Ezeket a látogatá
sokat igen hasznosnak tartjuk, 
mert a brigádoknak alkalmuk 
nyílik mások munkamódsze
reit tanulmányozni, illetve 
összehasonlítási lehetőség te
remtődik a szocialista brigá_. 
dok között a munkát s a vál
lalásokat illetően. 

Horváth Ferenc 
(Folytatjuk) 

a szolgálati helyre kihelyezett .-------------------------
esti üzemi iskolában végez-
hessék el a dolgozók. Akik 
munkakörülményeik miatt az 
említett formákban nem tud
nak tanulni, még mindig van 
alkalmuk levelező tagozaton 
elvégezni az általános i.Skolát. 

Az önképzés 

nem lebecsülendő 

A szakközépiskolát elsősor
ban azoknak ajánljuk. akik 
magasabb vasúti szakképzett
séget akarnak szerezni, illet-

tetes könyvállományuk van. 
Tucatnyi újság, folyóirat ér
kezik rend'szeresen a könyv
tárba, s az olvasók szívesen 
járnak böngészni. átlapozni 
ezeket is. A Magyar Vasutas 
minden évfolyamát bekötve, 
nagy becsben tartják, mert 
gyakran előfordul, hogy az ol
vasók érdeklődéssel visszala
poznak egy-egy érdekesebb 
cikkre, híradásra, és érvként 
emlegetik, amit megírt az új
ság. A könyvtárnak egyéb
ként 200 á llandó tagja van. 

- :& mit tesz, mivel fog
lalkozik szabad idejében leg
szívesebben a könyvtáros, il
letve a munkavédelmi ügyin
tézö? 

- Szeretem a tévét, a szín.. 
házat és a futballmeccseket -
mondja Szajlai József. - De 
tavasztól őszig Leginkább ki

rándulok, hét végén a felesé• 
gemmel • • •  

(kesztyűs) 

Gyümölcsöző együttműködés 

A József Attila Színház vezetői és  művészei 

a vasutas-szakszervezetben 

A ,·asutas-szakszervezet és a 
József Attila Színház közötti 
kapcsolatnak immár egy év
tizedes hagyományai vannak. 
Ebból az alkalomból szakszer
vezetünk vezetői május 20-án 
baráti találkozón látták ven
dé,:ül a színház vezetőit és 
néhány művészét a szakszer
vezet Benczúr utcai székhá
zában. 

A találkozón szakszerveze
tünket Koszorus Ferenc főtit
kár. Molnár György titkár 
és Horváth Ferenc, a kultúr
ne,·elési és sportosztály mun
katársa képviselte. A vendé
gek között ott volt Miszla!/ 
István igazgató, Jakab Pál 
gazdasági igazgató, Soltész 
Iskánné művészeti titkár, 
Kállai Ilona Jászai-díjas, Bor
bás Gabi, Horváth Gyula Já
szai díjas, Vogt Károly és Ma
ros Gábor művészek. Jelen 

volt Vas Imre, a MÜDOSZ fő
titkára is. 

A baráti beszélgetésből 
csakhamar kitűnt, hogy az el
telt tíz évben az önálló vas
utas bérleti előadások és a 
szakszervezet által szervezett 
teltház akciók keretében 
több ezer vasutas és hozzátar
tozója tekintette meg a József 
Attila Színház előadásait. Ja
kab Pál gazdasági igazgató a 
színházat látogató vasutasok 
nagy számát tekintve úgy íté
li meg, mintha két hónapig 
állandóan csak vasutas kö
zönsél( előtt játszottak volna. 

A József Attila Színház nem
csak az előadásokkal járult 
hozzá a vasutasok művészeti 
neveléséhez, hanem azzal is, 
hogy segítséget nyújtottak a 
művészeti propagandisták fel
készítéséhez, és mindig szive
sen vettek részt a munkás
művész találkozókon is. (vf} 

Köszönet a Béketanácstól 
egy vasutas brigádnak 

Az Országos Béketanácstól 
Szekeres Imréné aláírással le
vél érkezett a napokban a bu
dapesti vasútigazgatóság sze
mélyszállítási csoportjában 
dolgozó Béke szocialista bri
gádhoz. A levélben köszönetet 
mondtak azért a segítségért, 
amelyet a 19 tagú vasutas bri
gád nyújtott a Keleti pálya
udvaron május 7-én rendezett 
békegyúlés elókészítéséhez, 
valamint a két vasúti kocsi
ban létrehozott vándorkiállí
tás megrendezéséhez. 

A vándorkiállítás - amely
nek tablói, képes dokumen
tumai a háború elkerülésének, 
a, béke megőrzésének fontos
ságát bizonyítják :-: a Keleti 

pályaudvarról Szolnokra in
dult, majd ott is békegyúlés 
után tekintették meg a látoga
tók. Az igazgatóság Béke bri
gádja Szolnokon is részt vett 
a rendezésben és a mozgósí
tásban 

A 13éke szocialista brigád 
hétéves fennállása óta több
ször hallatott magáról. Tagjai 
sok esetben vállaltak külön
féle társadalmi munkát, fó
ként olyan jellegű feladato
kat, amelyek a kulturált uta
zás feltételeinek megteremté
sére irányultak, ezenkívül ki
vették a részüket a Déli pá
lyaudvaron a reg1 felvétel! 
épület romjainak eltakaritá
sából. 

s. a. 
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Kiváló �somóponl 

A siker nem magától született 
Bécs és a magyar hatlir között 

belejeződött a vasútvonal villamosítlisa 
Az egriek kihasznáhák a korszerűsítés adta lehetőségeket Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter ünnepi beszéde 

Nem először kapott kitünte
tést az egri osomópon t. 1963-
ban egyszer már tulajdonooai 
le!tek a „Kiváló" címnek, az. 
óta pediit háromszor részesül
tek vezérigazgatói dicséretben 
De együttesen sem olyan büsz
kék a korábbi elismerésekre, 
mint a mostanira, mert mint 
mondják, úgy érzik nagyon 
nE-héz körülmények között. 
alaposan meg_dolgoztak érte. 

· Meggyorsult 
az elegytovábbítás 

(Folytatás az 1. oldalról) 
anyagi elismerésben. A leg- Rogy mást ne említsünk, 1978-
jobbak kö:z.é tartozik a Deme- ra elkészül az új, nagyteLjesit- arról az együttműködésről, 
ter András vezette és a MAV ményú bélapátfalvi cement- amelyet a magyar és osztrák 
kiváló brigádja címmel kitün- gyár. Az Eger-Putnok sza- vasutasok végeztek Hegyes
teiett Kandó Ká,mán villany- lcasz modernizalásáról viszont halom határállomáson a két 
szerelő brigád s ugyancsak a még semmi hír. Remélik azon- villamosított rendszer összekö
MAV kiváló brigádja címet vi- ban, hogy addig ugyanolyan tésénél. 
selő Haladás kocsijavító bri- váratlanul, mint tavaly a tü- A magyar küldöttség nevé
gád, amely Mező István bn- zesabany:it, ezt a szakaszt is ben Urbán Lajos mondott be
gádve-zetó irányításával tavaly átépítik. Különben elképzelni szédet. Hangsúlyozta, hogy a 
kongresszusi oklevelet érde- sem tudják, hogy � erős villamosítás jelentős mérföld
melt ki. Példamutatóan dolgo- emelkedőkön, a kis sugarú kő az európai vasutak törté
zi k az aranyjelvényes Baros3 ívekben, a nehéz terhelési sza- netében, de kiemelkedő ered
Gábor forgalmi brigád Kele- kaszokon, ahol két Diesel-gép mény a magyar és osztrák 
me:n Bern.át forgalmi szolgá- is legfeljebb 800 tonnát tud vasutak közötti együttműkö
laltevő vezetésével és a SW-J• csak felvinni, nagy terhelésű désben is. 
lai Józsefné vezette aranyjel• tehervonatokat lehessen majd A Bécsből indult különvo-

Tavaly, amikor megkezdo- vényes Zrínyi Ilona kereske• továbbítani. nat, amelyen Erwin Lanc ve• 
dótt a Füzesabony-Eger vo- deJmi brigád. A. két KISZ-bri- Nem panasr...képpen mond- zetésével népes osztrák kül
nalrész korszerűsítése, villa- gád közül a Nagy György ve- ják, hanem a tárgyi!a?,osság döttség és az Urbán Lajos ve
n,05ítása, 1 12 alkalommal volt zette mozdonylakatos brigád kedvéért, hogy a tavalyi mo- zette magyar delegáció utazott, 
vágányzár, s enneJ, a nehézsé- ugyancsak az arany fokozatig dernizálással az állomás hely- Hegyeshalomban találkozott. 
gt>it csak a legnagyojjb erőfe- vitte már. zete nem javult lényegesen, Rödönyi Károly közlekedés- és 
szítések árán tudták legyőzni. Akikkel a csomópont vezetői mert villamo,;géppel csak há- postaügyi miniszterrel és a ki
Annál jobban örültek aztán, közül beszélgettünk, Tátrai Já- rom vágányt lehet járni, a séretében levő vendégekkel, il-

Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter ünnepi be
szédét mondja. 

amikor a páJyn.lmrszerúsítés nos állomásfőnök-helyettes, biztonságtechnikai okból köz- letve a magyar különvonat A jelentés után Rödönyi Ká-
5orán több helyen új nyomva- Fekete Imre vontatási főnök, beiktatott feszültsé,,TTnentes utasaival köztük Friedrich roly miniszter mondott ünnepi 
nalat építettek, kis sugarú íve- Nagy Károly állomási, Fülöp szakasz miatt. A vontatási te- Frölichstáhllal, Ausztria buda- beszédet. Bevezetőjében hang-
1,et és erős emelkedőket szün- Sándor vontatási szb-titkár _ lep elhanyagolt vágányzata a pesti nagykövetével. súlyozta, hogy a magyar és 
tettek meg és a vasutasnapo>i mindannyian hangoztatták, másik gond. Teljes felépít- A két küldöttség ve,:etői szí- osztrák vasutasok közötti 
már az újjáépített és villa.ma- hogy a Kiváló cím elnyerésé- ménycserére lenne szükség a vélyesen köszöntötték egy- együttmúkcdés jelentős e,e• 
�itott pályán gördült be Eger hez hathatósan hozzájárult a mostani toldozgatás-foldozga- mást, majd a miniszterek a ményhez érkezett azzal, hogy 
állomásra a villamosmozdon,y csomóponthoz tartozó Maklár. tás helyett. Jelenleg ugyani'> magyar és osztrák nemzeti szí- a Bécs-Hegyeshalom közötti 
vontatta szerelvény. Senki sem Eger-Tihamér, Szarvaskő, rendkívül balesetveszélyes a nű szalagot átvágták, ezzel szakaszt villamosították és He
volt akkor boldogabb az egri Bélapátfalva és Nagyvisnyó helyZet, mert a la?.a nyomtá- jelképesen, hivatalosan is fel- gyeshalom állomáson a két 
vasutasoknál, hiszen a korsze- állomások munkája is, ami a vokba gvaluan beleesik a gép avatták a villamosított vasút- áramrendszerű, átkapcsolható 
rüsítés azt jelentette, hog_v rakodások jó szervezésében a és a „földön" megy. nem be- vonalat. felsővezetéki rendszert kiépi-
ked\·ezőbbé váltal< náluk a ter- szakaszfordulók javításában. a szélve arról, ho,zy eső.; időben Ezután Hegyeshalom határ- tették. 
helési viszonyok. a kor-ábbinal menetrend szerinti indításban pocsolyába kénvtelen gázolni állomás felvételi épülete mel• -A MA.V villamosítási 
több elegyet tudnak továbbíta- ember és g�p. Az elhanragolt lett ünnepségre került sor. A koncepciójában igen nagy je-
ni és biztonságosabbá válik a mutatkozott meg. vo11atkísérő laktanya és más magyar és osztrák Himnusz lentősége van az OBB-vel va• 
!;7,o]gálat. megfelelő szociális léte ítmé- eljátszása után Oroszváry ló kapcsolatnak - jelentette 

Ekkor alaposarn „rákapcsol.- Megoldásra váró nyek hiánya is régi probléma- László vezérigazgató-helyettes ki a miniszter. _ A két áram• 
tak", hogy ki.használhassák a feladatok ja a csomópontnak. Bíznak mondott megnyitó beszédet, rendszerű felsővezetéki háló-
korszerüsités kínálta lehetösé- azonban benne, hozy már majd Maráz Béla, a MAV Ve• zat építését a nagymértékben 
neket. A villamosításra és a . nincs messze az az idő, ami- zérigazgatóság gépészeti szak- növekvö áru.forgalom tette 
dieselesítés:re felkészilltek, a Az egri csomópont dolgoroi kor a csomópont minden lé!e- osztályának vezetője tett je- sziikségessé. A vonatforgalom 
vontatási személyZet átképzé- tisztában vannak vele, hogy a sítménye, berendezése méltó lentést a két ország vasútháló- felfutása Hegyeshalom hatá.r-
séről idejében gondoskodtak. következő években még na- lesz a „Kiváló" címhe-z. zata villamosításának össze- állomás rekonstrukcióját igé-
A mú,;zaki fejlesztésben, a gyobb feladatok várna!t rájuk. Szász Ferenc kapcsolásáról. nyelte. A munka első üteme-
munka- és üzemszervezésben ,------------------------------------------, ként 1972-től az Ausztria és 
is elvégeztek több szűkséges Magyarország között megkö-
tennivalót. Mindezek követ- tött államközi egyezménynek 
keztében megg,yorsult az elegy- Tolna-Mözs állomás megfelelően megtörténtek a 
továbbitás, a kocsiforduló, rö- szükséges intézkedések a mun-
vidü!t a gép- és a vonatkíséró a megyesze' khely ,,teherp�a' lyaudvara' '  kálatok elvégzésére, továbbá 
szakaszok fordulója. Ezáltal Hegyeshalom állomás és az or-
munkaerőt takarítottak meg a szághatár közötti határátmenet 
vonatkísérővel és a vonatki&é- villamosítására. 
ró nélkül közlekedő :szerelve- A jó munka jutalma tucatnyi elismero oklevél A mai napnak nemcsak az a 
eyek továbbitásánál. ;elentősége, hogy új létesít-

jelentkeznének erre az állo
másra 

(Tenta György felvétele) 

ménnyel gyarapodott ez a ha
tárátmenet, hanem az is hogy 
ez a beruházás kedvezően be
folyásolja a két vasút közötti 
forgalom lebonyolítását. Ez 
a munka egyben szép példája 
is az országaink között egyre 
jobban elmélyülő együttmúkö
désnek. 

A miniszter beszéde után 
dr. Wolfgang Pycha, az Oszt
rák Szövetségi Vasutak vezér
igazgatója méltatta a két vas
út mind szorosabbá váló 
együttműködését, amely kife
jezője az egyre mélyülő jó
szomszédi kapcsolatok fejlődé
sének. 

Lombos Ferenc, a Győr-Sop
ron megyei tanács elnöke a 
két ország vasúti villamosítá
sának rövid méltatása után a 
magyar és az osztrák nép jó
szomszédi viszonyának kedve
ző alakulásáról beszélt. 

Az ünnepség végén Rödönyi 
Károly miniszter és Urbán 
Lajos vezérigazgató a villamo
sítási munkálatokban kitűnt 
dolgozóknak kitüntetést adott 
át. Ezután a két küldöttség 
Győrbe utazott, ahol Rödönyi 
Károly estebédet adott a ven
dégek tiszteletére. 

Visi Ferenc 
Az elegytovábbítás új tech

!lOlógiáját kidolgoztak az 
Eger-Bélapátfalva 'közötti vo
nalrész.re is : az elegyet ott is 
eg_v fós, valamint vonatkís,é1·ő 
nélkül közlekedő vonatokkal 
kezdték továbbítani. A két 
M43-as Diesel-mo7..dony közcil 
az egyik állandóan ezen a vo
nalrészen jár és segíti a �
herforgalom gyors lebonyoütá
sát. a másik mint állomási tar
talék gyorsítja az elegyrende
zést. A kezelési idők elmara
dása, a vonóerő mesmövekedé
se következtében most már ott 
is több ele;::yet tudnak to
vábbítani. 

Tolna fura település. Vá
ros-e, vagy nagyközség - ne
héz megállapítani. Egykor me
gyeszékhely is volt, még a 
megyét is róla nevezték el. 
Ma viszont a mostani megye• 
székhely Szekszárd, afféle .,elö
városa", ha ugyan előváros
nak lehet nevezni egy olyan 
községet, amelyet 8 kilomél.€r 
választ el Szekszárdtól . . .  

kereskedelmi vállalat ládaüze
me, hűtőháza, állattápraktára, 
a hatalmas AFOR-telep, a Tol
na Selyemfonó Vállalat, a Pa
muttextilművek tolnai üzl!me, 
ráadásul három termelőszövet
kezet és a Gemenci Erdőgaz
daság is itt rakodik. Ehhez 
jön még a Faddi és a Tolnai 
AFÉSZ, továbbá az, hogy 
az állomás a cukorrepakam
pány idején 40 kilométer kör
zetből gyűjti a répát és szál· 
lítja azt az Ercsi Cukorgyár
ba. 

Szorgalmas 
kollektíva 

„ Vörös revízió " Záhonyban 

A személyszállítás kulturált
ságának fokozásához is hozzá. 
járultak a csomópont dolgozói : 
a putnoki vonalon bevezetett 
,.égyten-gelyes kocsik közle
kedtetését jól szervezett, pon
tos munkával haJtották végre. 
A létszámhlánvt átszervezés
Eel hidalták át: egye; helyeken 
megszüntették az éjszakai mű
szakokat. 

A jó eredmények 
kovácsai 

A személvvonatok menet
rendszerúségét a tervezett 93.8 
szái.alékkal szemben 99.08 S7.á• 
zalékra, a vonatközlekedési 
tervet az előiránvzott 91 szá
zalék helyett 91,42 százalékra 
teljesítették. A kocsi tartózko
dási időt 5,1 óráről 5.02 órára 
szorították le. Százelegytonna 
kilométer teljesítésük a ten·e
zett 100-hoz viszonyitva 1 10.2. 
az egy mozdon:,Ta jutó telje
sítmény az előirányzott 100-
hoz képest 108,4 százalékos 
volt, a fajlagos önköltségül, 
pedig 105,3 százalékos teljesi• 
tést mutat. 

Van azonban még valami, 
ami a mús7-aki fejlesztésen, a.t 
átgondolt intézkedéseken lú! 
hatékony,..n hozzájárult a JÓ 
eredménvekhez. M�gpedig az. 
hogy á c·somópont 761 dolgozó
jából 549 szocialista brigádok
bon versenyez. összesen 49 
szocialista brigád tevékenyke
dik a ;:somóponton. TH'1/aly 22 
brigád részesült erkölcsi és 

Vasúti közlekedését nézve is 
ellentmondásos a helyzet: ál· 
lomásán, a Budapest-Szek
szárd-Bátaszék 1:onalon köz
lekedő valamennyi gyorsvonat 
megáll, mégsincs saját vasút
állomása . . . Hogy ez hogy 
lehet? úgy, hogy a két kilo
méterre levő Mözs községen 
vezet át a vasút. !gy az ál
lomás a menetrendben Tolna 
-Mözs néven szerepel. 

A gyorsvonatok 
is megállnak 

Erről az ellentmondásos 
helyzetről kérdeztük Éló Ti
bor főintéző állomásfőnököt. 
Nemrég van Tolnán, az év ele
jén Gyékényesről került ide. 
Ezért egyes kérdésekben Pretz 
József szocialista brigádvezető, 
forgalmi szolgálattevő segíti 
ki, aki 12 éve dolgozik Tol
na-Mözs állomáson. 

Azt, hogy a gyorsvonatolc 
megállnak a Szekszárdtól csu
pán 8 kilométerre levő állo
máson, a kérdezettek szerint 
nem az egykori megye,zékhely 
presztízse indokolja. Inkább 
az, hogy egy sor településnek: 
ez az egyetlen vagy legköze
lebbi \'asútállomása. Tolnán 
és Mözsön kívül Fadd, Dom
bori, Gerjén, Bogyiszló, Fá
cánkert lakosai is itt érik el 
legközelebb a vasutat autó
buszaikkal. 

A két átmenő fóvágánnyal, 
három rakodó és egy iparvá
gánnyal rendelkező állomás 
jelentőségét azonban mé,isem 
ez adja elsősorban, hanem te• 
herforgalma. A TOLNAKER 

Szekszárd, mint már szó 
esett róla. csak 8 kilométer 
innen. Érdekes módon mégis 
több megyei hatókörű szerv és 
vállalat itt rakodik, tárol. Sót, 
a gemencieknek is közelebb 
esne a megyeszékhely, mégis 
ez a bázisállomásuk. Miért? 

Új iparvágány épül 

Ami a munkakörülményeket 
illeti, kisállomáshoz képest a 
szociális ellátottság jó. Az 
emberekről való gondoskodás 
eredményekben is mutatko
zik ;  a főnök irodájánalc falán 
tucatnyi oklevél, a két szo
cialista brigád egyre-másra 
nyeri az elismerő fokozatokat. 
A tanulással sincs baj, a nyolc 
általánost mindenki elvégez
te, hárman érettségiztek. Egy
szóval a tolna-mözsi vasuta
sok mindent megtesznek azért, 
hogy a megyeszékhely „teher
pályaudvara" minden szállítá
si és személyforgalmi igény
nek megfeleljen. 

(Szatmári) 

37 mozdony kapott példás minősítést 
A mozdony vezetőfülkéjé

ben keretbe foglalva áll egy 
jegyzőkönyv, amely tanúsítja. 
hogy a záhonyi vontatási fő
nökségen LSzervezett „vörös re
vízió., során az átvevő bizott
ság példásnak minősítette a 
mozdonyt. 

- Ha tiszta, szép a gép, ak
kor jobb benne dolgozni -
vélekedik Bogdán György 
mozdonyvezető. 

A mozdonyok rendbentartá
sa, menetkészségük javítása a 
vontatási főnökségek legfőbb 
feladata. Bizonyára a záho• 
nyiak nem egyedüliek abban, 

hogy ebbe a munlt'ába szerve
zett formába bevonták a moz
donyvezetóket, a javítóműhely 
dolgozóit. A „vörös revízió" 
viszont olyan alkalom, amikor 
- a szocialista brigádok fel. 
ajánlásait is figyelembe véve 
- társadalmi munkára moz
gósítva a mozdonyvezetőlcet 
segíteni tudják a főnökséget 
is. 

Az állomásfőnök szerint r---------------------------

Záhonyban március 29-"től 
május 5-ig tartott a revízió és 
ez idő alatt a főnökségnél 39 

gépet vizsgáltak át. A munká
ban 150 mozdonyvezető vett 
részt, összesen l l H  társadalmi 
munkaórát fordítottak a moz
donyok javítására. rendbeho• 
zatalára. Az eredmény: 37 
mozdony példás, kettő meg
felelő minősítést kapott. 

azért, mert a megyeszékhely 
állomásának teherforgalmi ka• 
pacitása az igényekhez képest 
kevés. így azután az a sajá
tos helyzet alakult ki, hogy 
a tolna-mözsi állomás afféle 
.,elővárosi teherpályaudi·ar" 
szerepét tölti be. Ezt bizonyít•. 
ja az állomás fejlesztése is : 
új iparvágányt kap, ame
lyet az AGROKER a műtrá
gya szállítások megkönnyíté• 
sére használ majd. 

Mindezt hogy győzik mun
kával? 

Elmondták, hogy 21  vasutas 
dolgozik az állomáson. A 
munkaerőhiány nem olyan 
gond, mint más helyeken. A 
rendszeresített létszámból csu
pán egy forgalmi szolgálattevó 
hiányzik. Szükségük lenne 
még egy kereskedelmi rak
tárnokra, hogy a növeTwó 
forgalmat za L'a.rtalanuL ellát
hassák. Mindkettőre van re
mény, lévén a raktárnok hiá• 
nyát is főképp az okozta ed
dig, hogy nem volt jelentke
ző. Most viszont mindkét 
posztra lenne jelölt, miután 
a dombóvári szakközépiskola 
végzős hallgatói közül ketten 

1\1 E G J E GY E Z  Z Ü K  

llelyjegyes-e a Puskin Expressz ? 

A közelmúltban Nyíregyházára utaztam. Még a tavalyi 
menetrend volt érvényben. Fellapoztam és megállapítottam : a 
Puskin Expressz helyjegyes, hiszen a záhonyi kiinduló állomás 
neve mellett jól láthatóan ott díszelgett a bekeretezett nagy R 
betű. A következő oldalon, Nyíregyháza neve mellett már a 
bekeretezett R nem szerepelt. 

Kételyem támadt. S a Keleti pályaudvaron Indulás előtt 
érdeklődtem az információban :  

- A Puskin Expressz nem hely;egyes! - hangzott a ha
tározott válasz. 

Beszálltam a vonatba, ahol a jegyvizsgálónő megfelleb
bezhetetlen hangsúllyal közölte: az expresszre kötelező helyje
gyet váltani. 

Miskolcon vasutasok szálltak fel, Tokajig együtt utaztunk. 
Megoszlottak a vélemények. Métf akkor is, amikor a menet
rend kézről kézre Járt. 

,.Tessék megkérdezni Nyíregyházán az információban!" -
hangzott a bölcs tanács. 

Éltem vele. Az információban ugyanazt a választ kaptam, 
mint a Keletiben: nem kell helyjegy a Puskin Expresszre. 
Nemrég még kellett, de jött egy módosító rendelkezés. 

úgy látszik, a módosítás ismertetésének elmulasztása okoz• 
hatta, hogy még a jegyvizsgálók között is akadnak olyanok 
akik távolmaradnak az oktatásról. 

- lljházy -

- Az elismerés példás volt 
akkor is a mozdonyok sze
mélyzetének - igyekszik rög
tön megmagyarázni &ogdán 
György. - Csak azok már 
ol11an ócslca gépek, hogy jobb 
minősítést nem kaphattak. 

A műszakiak tudják leg
jobban, hogy milyen segítsé
get jelentett a felffi vizsgálat. 
Barátosi László mondja a 
szervezésről : 

- A heti javítási tervnél 
vörös irónnal aláhúztuk, me
Jvik mozdony kerül revízióra. 
Nem kellett külön szólni. a 
személyzet jött, ho_gy rendbe 
tegye a gépet. De ahol hiány 
volt, ott a mozdonyfelvigyá
zók is segítettek, jöttek társa
dalmi munkában dotgozni . • •  
. - Azért is t'olt könnyű -

szól egy másik mozdonyve
zető. Varga Ferenc -, mert a 
munkához adottak 1:oltak a 
feltételek. Máskor csak vál
táskor találkozik az ember a 
má�ikkal. most eg,vlitt dolgoz
tunk. jobban összejön fgy a 
kollektíva. 

L, B. 



Varga Klúa : 

D11MkMZ/ iDoais 
lortala/ hiralalllfJkll 

Varga Klára, Dunakeszi 
állomás forgalml I hivatal
noka a nemzetközi nőnapon 
vette át a Kiváló vasutas 
kitimtetést. Munkahelyén 
életéről, terveiről beszel
getünk. 

- Tiborszálláson 1951-
1971-lg a vasút mellett lak
tunk - mondja. - A déd
nagyapám is vasutas volt. 
én mégis csak kis kerülői•el 
jutottam ide. Orosházán el
végeztem a felsőfokú me
zőgazdasági technikumot, 
de a további út már nem 
sikerült. 1966 októberében 
jelentkeztem Dunakeszin a 
vasútnál. A forgalmi, sze
mélypénztáros!, majd az 
önállósító szakvizsgák után 
forgalmi szolgálattevő let
tem. Az el. ő szolgálatomra 
még ma Is emlekszem, mert 
éppen névnapomon, 1968. 
augusztus 12-én volt. Moso
lyognom kell, ha arra gon
dolok, hogy mennyire iz
gultam akkor. Huszonkét 
eves voltam. 

1973-ig dolgozott for,1al
ml szolgálattevőként. Kc'z
ben elvégezte a tisztképzőt 
Is. 1973 decemberében fof
galmi h1vatalnqk lett. 

- A bátyám is vasutas. 
Rákosrendezőn távkozlő 
múszerész. Három eve párt
alapszervezell titkár va
gyok. A tanulás, az ónkep
zes mindig a terveim kö
zött szerepelt. Ezért is Irat
koztam be az elmúlt évben 
a marxista egyetemre. Jol 
érzem itt magam, mert ba
ratokra, önzetlen munka
tarsakra talaltam • • •  

s. L. 

Baráti találkozó 

M A G YA R  VA S U TA S  

VITÁS 0GYEKBEN 

Hová fordulhatnak jogorvoslatért 
a vasutas biztosítottak ? 

Minden biztosítottnak érde
ke, hogy a társadalombiztosí
tási ellátások vagy annak jog
alap nélküll kifizetése miatt 
keletkező viták esetében meg
felelő jogorvoslati lehetösegek 
álljanak az érdekeltek rendel
kezésére. A biztosítottak vita 
esetén az illetékes szak.mmJe
zeu szen,ekhez, bizonvos meg
határozott körben pedig a 
biróalighoz fellebbezhetnek. 

Az igénylő és a megállapító 
szolgálati főnökség között, to
vabbá a jogalap :nélkül fel vett 
ellátás visszafizetésére kötele
zett éa a társadalambfztositá
sl ügyviteli fela<latokat ellát-S 
szolgálati főnöla;ég között fel
merült vitás ügyekben, felleb
bezés esetén első fokon, a he-

lyi azakszervezeti b izottság 
társadalombiztosítási tanácsa 
illetékea eljárni. 

Fellebbezés 
15 napon belül 

Az a biztositott tehát, aki a 
swlgálati főnökség intézkedé
sét magára nézve sérelmesnek 
tartja, a határozat kézhezvéte
létói számított 15 napon belül 
a helyileg illetékes szak..<:zerVe
zeti bizottság társadalombizto
sítási tanácsához szólalhat fel. 
A felszólalást ahhoz a MAV 

szolgalati főnökséghez kell 
írásban benyújtani, amely a 
sérelmezett határozatot kiadja 
Ha a helyileg illetékes szak-
57.ervezeti bizottságnál társa-

t.ai, akkor abban kell dönteni, 
hogy az érvényes jogszabályok 
alapján 11 vitatott ellát.áa jár-e, 
olyan llsszegben járt-e, mint 
ahogy azt n1{Újtották; 

- ha 30 napon belüli visz
szafizetésre kötelező határo
zattal szemben történt a fel
lebbezés, akkor abban kell 
dönteni, hogy az érvényes jog
szabályok szerint oolóba.fl jog
alap néLküli-e a i-isszafizetesre 
elóirt összeg. Ha a vitatott ösz
szeg a biztosítottnak jár, 
mentesíteni kell a felszólalót 
a vJsszafizetés alól :  

- ha a visszafizetésre kötele-
7.és 30 nap elmúltával történt, 
azt kell a szakszervezeti szerv
nek vizsgálnia, hogy a jogalap 
nélküli fizetés kizárólag a biz
tosltottnak róható-e fel. Ha a 
szakszervezeti szerv azt álla
pítja meg, hogy a jogruap nél
kúli kifizetés nem k zárólag a 
a biztosítottnak roható fel, 
helyt kell ad.ni fellebbezésének 
é5 mentesíteni kell a felszóla
lót a v1sszafizetés alól. 

Mind a társadalombiztosítá
si tanács, mind a társadalom
biztosítási bizottság határoza
tát írásba köteles foglalni. A 
határozatnak tartalmaznia kell 
a fellebbezés, a felszólalás 
tárgyát, a döntést, annak in
doklását és a jogorvoslati le-
hetőséget. 

A határozatot meg kell kül
� a fellebbezónek, a sz.olgá
Jati fonok - gnek. az illetekes 
területi bizottsá& társadalom,.. 

biztosítási bizottságának. Ha a 
határozatot a társadalombizto
sítási bizottság hozza és első 
tokon a társadalombiztosítási 
tanács· járt el, a társadalom
biz�tásl tanácsnak. 

Jegyzőkönyvet 
kell vezetni 

A társadalombiztosítási ta
nács, illetve a bizottság ülésé
röl je/11/zökör.·yvet kell vezetni, 
amelyben !el kell túntetnl a 
fellebbezés tárgyát, a döntést 
és annak rovid indoklását is. 
A hatarozat egy példányát a 
szakszervezeti szerv irattárá
ban kell megőriz.ni. 

A társadalombiztosítási bi
zottság határozata ellen a kéz
lbesltést kovető 30 napon belül 
keresettel lehet a bíró<;ághoz 
fordulrn : 

- abban a kérdésben, hogy 
üzemi baleset történt-e, 

- a felróliatóság cirnén t.•isz
szafizetésre kötelező. továbba 
a megtérítésre kötelezö hatá
rozat ellen, 

Az ismertetett jogorvos.la�! 
szabá yok csak a tényleies 
dolgozók részére nyújtott tár
sadalombiztosítási ellát:i.sok 
vonatkozásaban érvényesek. A 
nyugdíjasok nyugdíjellátá.sá
nál és családi pótlékuk foiyó
::.itásánál, annak túlfizetése 
esetén, mas szabályok érvé
nyesek. 

KoYács Sándor 

dalombiztosítási tanács nln- ,--------------------------
csen, a felszólalást a területi 
bizottság társadalombiztosítási 
bizottsága illetékes tárgyalni 
es határozatot hozni. 

A visszafizetésre köbelez.3 
határozatot kibocsátó szolgála
ti főnokség tartozik minden 
esetben a határozatban a jog
orvoslati lehetőséget a kötele
zettel közölni. 

A társadalombiztosítási ta
nacs a vitás ügyben csak elsJ 
fokon eljáró jogori·oslati szerv. 
A tanács határozatat ugyanis, 
annak köiléset !követő 15 na
pon belül, mind az igénylő. 
mind az igény elbíráló szolgá
lati főnökség a területileg il
letékes társadalombiztosítlsi 
bizottságnál megfellebbezheti. 

A társadalombiztosítási ta
nács határozata ellen fellebbe
zest a tanács elnökénél kell 
írásban beadni, vagy J�gyw
kúnyvbe foglalni. 

Kecskeméten a vasutas klubkönyvtárban rendezték hat vasu
tas KI Z-liatal gyermekének néudóünncpségét. A társadalmi 
ünnepséget rendező pari- és szakszervezeti blzolt�ag 500 fo-

rintos vásá.rlilSi utalványt ajá.ndékozott a szülöknek 
(Hódi László !elvétele) 

Munkatlitsai sokoldalú, 
sejítlkész eq,/Jerként tisztelték 

Nyugalomba vonult Orgoványi Pál, 

a társadalombiztosítási osztály munkatána 

Orgoványi Pál, a Vasutasok 
Szakszervezete társadalombiz
tosítási ontályának munka• 
társa 44 évi vasúti szolgálat 
után vonult nyugalomba. 
1932-ben került a vasúthoz. 
Budapesten, az lstvántelki 
Fómúhelyben lakatos tanonc 
letl A nehéz munkásévek 
után 1945-ben a főműhelyben 
bekapcsolódott a társadalom
biztosítási munkába, és hama
rosan megbízták a vszt-cso
portvezetöi teendők ellátásá
val. 

Munkáját mindig lelkiisme
retesen, körül tekintöe:n végez
te. Tudását, tapasztalatáit át
adta a fiatalabb munkatársak
nak és ösztönözte őket a to
vábbtam:lasra. Intézkedései 
során sohasem feledte, hogy a 
dolgozók érdekében cselekszik. 
1952-ben lett a vasutasszak
szervezet társadalombiztosítási 
osztályának munkatársa, ahol 
eredményesen kamatoztatta az 
üzemben szerzett tapasztala
tait. 

Ml!llkatársal sokoldalú, sze
rény. segítőkész emberként 
tisztelték, Kitünöen l mert.e a 
rádiók és t.eleviziók „lelkét" i6, 

Szegeden megvitatták : 

ezért szabad idejében mftllell 

megjavította egy-egy kolMla 
készülékét. Otthon, pihen41,. 
ként kerti virágaival foglalkó
zott. Ma is nagy szakértel
mei ápolja, gondozza őket. 

Orgoványi Pálnak, nyup. 
lomba vonulása alkalmából a 
több évtizedes szaks:r.ervezeti, 
társada!omb1ztositási teV'é
kenységéért a Szakszen,ezdl 
munkáért kitüntetés ezilll� fo. 
kozatát adományozták. 

Az 197B-198U-11s évekre szóló 

MÁV Kollektív Szerződés tervezetét 
A szegedi vasútlgazgatóság 

területen dolgozó gazdasági 
vezetők, párt- és szakszerve
zeti tisztsé� iselók ápt"!lis 26-
án Szegeden. a Pet.őfi Sán
dor Múvelödési Ház.ban vi
tatták meg az 1976-1 980-as 
évekre szóló MA V Kollektív 
Szerzödés tervezetél 

Kiss Károly vasútigazgató 
\1tajnditójának bcveze'.ojé
ben szólt a sze:rzödestervezet 
vitára bocsátásának céljá
ról, a dolgozók jogszabály
alkotásba \ aió bernn.ásának 
szükségességérol. Mint mon
dotta, a szegedi igazgtóság 
dolgozói már konibban is 
tevékenyen részt vettek a 

jogszabályok alkotiúaban. hi
szen az évenként tartott be
számolókon a dolgozók 75-80 

százaléka \·ett részt, s a je
lenlevök mintegy 10-15 szá. 
zai<'.öka tett észrevételt, ja
vaslatot. A közös munka 
eredményének tulajdonltha-
16, hogy az 1971-75. é'vTe kii
tölt kollektiv szerződés olyan 
megalapozott; rendelkez.ése. 
ket tartalmazott, amely b!Z
tositotta a dolgozók rés7.ére 
a jobb élei- és munkakörül• 
ményeket, ugyanakkor elélse
gitette az üzemi feladatok 
megvalósítását is. 

Ez.t követően részleteaen 
szólt azokról a rnódo itások
rol, amelyek az új tervezet
ben me!:(talúlhatók. tgy töb
be· kózött !elhívta a figyel
met arra, hogy az új kollek• 
ti v szerzödés terveze·te a füg
gelék készítésének körét az 

A hatvani vasúti csomópont 
l\fagyar-Szoi:jet Baráti Társa
sága sporttalálkozót szervezett 
a körelmúiiban az ideiglene
sen hazankban tartózkodó 
egyik szovjet alakulat kato
náival, A villamos alállomás 

1,portpályáján röplabdamérkó
zesre került sor. A találl<0z6 
re zl\·evöi elhatározták. hogy 
még ebben az évben szellemi 
vetélkedöt is rendeznek. 

A GYSEV, az Uta ellátó 
Vállalat, a Vasúti Főosztály és 
a Vasutasok Szakszervezete 
oolgoz.ó<nak vitá."! ügyében má
sodfokon a szakszervezet köz
pontjában szervezett társada
lombiztosítási bizottság illeté

__________ .;:... ____________________________ 
1 

ónálló munkaügyi hat.ískör-
t"el rendelkező 6ZOlgálati he

kes eljárni. 

.A szakszervezeti 
zervek hatásköre 

A csomópont MSZBT akt!
" i az SZKP XXV., a SZOVJet 
katonak pedig az MSZ:\lP XI. 
kongres.szusának az anyagából 
készülnek. 

Az előbbiekben ismertete' t 
szakszervezeti szerveknek fel
szólalás esetében az alábbiak
ban kell döntentök: 

- ha a felszólalás tárgya az 
ellátás folyósításával kapcsola-

ÍGY IS LEHET ... 
A 'yugat! pá

lyaudt·ar taroló 
t:agányain éppen 
mozgásban t:oltak, 
amikor össze
akadtam t•eWk. A 

kergeskezú, gJJak
ran verejtel,ezó 
munkát i·égző, de 
mégis jókedvii 
kollektíva a darus 

szerelókocslval 
dolgozik, s a II. 
Rákóczi Ferenc 
szocialista brigad 
,a.gjai. 

Jóban, rosszban 
egvfi.tt vannak 11 
szerelvényhez tar
wzó háló, ebédlő, 

társalkodószobcít 
jelentő laktanya
lcocstban. Gyak
ran vannak úton 
éa mindig éppen 
ott, ahol az or
nágban szUkség 
van rájuk. Ehhez 
a csavaroó élet
hez", ahoDtl Ok 

mondják, sokfelé 
felszerelés, tis::tál
kodószerek, edé
nyek, ruhaféleség, 
élelmiszer, kultu
rális felszerelés 
stb. szükséges. 

Másként nem 
menne ez az élet! 

A két darusko
csi személyzeté
nek sokat jelen
tett a kocsikhoz 
tartozó két tv-ké
szülék. Esténként 
a l;épernyök előtt 
pihenik ki a nehéz 
hétköznapok fára
dalmait. 

A közelmúltban 
történt a Józaef
vároa és a Nyuga
ti pályaudvar kö
zött valahol, 
nem tudják pon
tosan behatárolni 
hol, - a kocsiren
dezők fígvelmet
lenlll tolattak éa 
sok minden &sze-

tört a kocsiban, A 
tv-készülékek ts 
apró darabokra 
törtek. 

lrtak tv-ügyben 
sokfelé. Igéretet is 
kaptak, de készü
léket nem. V egső 

elkeseredésük
ben, egyik brigád
tag jat•aslatára le
t.·elet írtak Tóth 
Jánosnak, a buda
pesti lgazgatósag 
vezetőjének. 

A levél elment 
éa néhány nap 
múlva megérke
zett két új tv-ké
szülék. Az öröm 
határtalan volt. 
Azóta a darus sze
relókocsl kezelői
nek Ismét van hol 
az eatéket eltölte
ni. 

Mi pedig hadd 
tegvi!k hozzá: {f111 
fs lehet a dolgozók 
kérését elintézni. 

- gergeq -

Télen hideg, ny6ron meleg 

Ötven lakókocs iban 1 1 0  pályaépítő 
A MAV Miskolci epftésl 

Főnökség főmérnoke elmond
ta, hogy ma már Miskolcon a 
vasutas dolgozók mindegyiké
nek biztosítják a munkásszál
lót. A júvőben a „csigaházak
ban" lakók életkörülményei 
is megjavulnak. A tervezők 
olyan lakókocsi-típusokkal kl
serleteznek, amelyekben külön 
ébédlő-, háló- és mosdóhelyi
ség lesz. Ezekben a téliesített 
kocsikban már tobb lehetőség 
nyílik a tanulásra, művelő
désre. 

:Érdemes megvizsgálni, ho
gyan élnek a csonkavágányra 
állított kocsikban lakó pálya
építő vasutasok. 

Kocsit6bor 
a mellélcvág6nyon 

Füzeaabony állomás Mis
kolc felőli végén egész kocsi
tábor áll a mellékvágányokorL 
Száztíz embernek - gépkeze
lőknek, segéd- betanított- és 
vasútépítő szakmunkásoknak 
- ad szállást az ötven lakó
kocsi. 

A kocsik közötti utcácska 
napközben teljesen kihalt. A 
MA V Miskolci J;:pítési Főnök
ség dolgozói hajnalban indul
nak a külső munkahelyekre. 
Füzesabony és Mezőköi:esd kö
zött a jobboldali sínpár átépí
tésének befejezését május 23-
ra tervezték. A határidő szo
ros, éjjel-nappal folyik a mun
ka 

- Március 8-ci11 költöztünk 
ide - hallom Sasfalusi Mik
lós épftésvezet6t61, aki a pa
rányi irodakocsikból irányítja a 

munkát. A két telefon állan
dóan cseng, nincs megallás. 

- Két műszakban dolgoz
nak a gépek, az emberek -
mondja Dienes Gyula építés
vezető-helyettes. - Elözőleg 
Bodrogkercs=túron dolgoz
tunk, s jobb körülmények kö• 
zött, felvonulást épületben lalc
tunk. Embereink több ége 20 
-25 éve van a vasútnál. Meg
szokták ezt az életformát. Na
pi 20 forint különélési díjat 
kapnak a nős emberek, tizen
ötöt a nőtlenek. Ez bizony 
nem valami csábító. Talán 
ezért is olyan kevés köztünk 
a fiatal. 

A sinek mellett lépde!Unk 
Sasfalusi Miklóssal, akit min
denki gazdának szólít. A „gaz
da" 23 éve lakik távol a csa
ládjától. 

Ebédre szalonna 

A kézidaru csörlöl szaporán 
kelepelnek. Recsegve emelke
ked1k a sínpár, aztán az em
berek csákánnyal, lapáttal lát
nak neki a tisztításnak. Az őr
ház mellett a sárgakabátos 
figyelő kürtjébe fúj. Budapest 
felöl gyorsvonat érkezik. Az 
emberek leeresztik kezükből 
a szerszámot. 

A sorompónál dózer küsz
ködik a földdel. A töltés szél
árnyékában emberek állnak a 
tűzrakás körül. Tllmöri Gábor 
segédmunkás 51 éves. Huszon
öt éve költözik munkahelyröl 
munkahelyre. Utoljára egy he
te járt otthon. 

- Szalonnát eazflnk kenyir
rel ebédre. Nem fs jutna mcia-

ra Idő, fótt ételt csak este ka
punk. Igaz, azt olcsón 4 fo
rint 70 fillérért. 

Visszatérve az állomásra 
végigjárjuk a lakókocsikat, 
melyek közül minden második 
hütő�zekréonyel van felszerel
ve. A kul túrkocsiban televíziót 
nézhetnek esténként. A szak
szervezeti bizottság jóvoltából 
eljut ide a Népszabadság és 
egv-két más napilap is, de az 
életkörülmények így Is mosto
hábbak mint a munkásszál
lón. 

Reggeltől estig 
a munkahelyen 

Soós István 1962 óta költöz
ködik egyik laktanyából a má
sikba: 

- Reggel 5 6ra 55-kor indu
lunk és 17 óra 20 percig dol
gozunk. De ha nem fejezzük 
be a munkát, akár estig is 

kint vagyunk a nyílt pályán. 
Gyakran beszélgetni sincs ked
vünk, mire hazaérünk. 

- Laktunk ml már olyan 
kocsikban fs, ahol a fugalé
cek között átsütött a nap -
veszi át a szót Szepesi János 
múvezető. - A mai viszo
nyok már egészen túrhetóek. 
Ha tudná ml volt Itt 10-15 
évvel ezelőtt . • •  

- Télen hideg, nyáron me
leg - mutat körbe a parányi 
helyiségben Tábor János. A 
szobán látszik, még nincs Iga
zán „belakva". A földön há
tizsák, bőrönd, a ruhafogason 
civil kabát, mellette úJ mun
karuhák. 

v. B. 

lyekre is szándékozjk kiter
je. zteni. Változásként emU
tette a niunkaidőröl. 11 túl
munkáról, 11 heti pihenőnap 
kl)elöl�séról, a jutaloms2111-
badságról, a bérpótlékoktól 
stb. s=abályozásokat. Tájékoz. 
tatóia végén kérte a jelen
levőket, hogy a szerzódéstér
vezetet alapos áttanulmányo
zás után a rnukahelyeken vi
tas, ák me!( és arról minél na
gvobb s2cimban mondják el 
véleménvúket, hasznos ja
vaslatokkal segít,;ék a vég
leges szerződés kialakítását 

A tanácskozás második ré
szében többen szóltak hozzá. 
főként a túlóra, a készenlét 
és az üeyeleti swlgálattal 
kapcsolatos szabályozások
hoz. Elhangwtt olyan ja
vaslat is, hogy jó lenne már 
az ötéves törzs!!árdatagságot 
· eFsmernl. ezzel is a fiata
lokat a MA V-nál megtarta
ni, A lakásépítkezések támo
natásfoál pedig fólel( a szol
gfllati helyeken levő épltkezé
-;eket helyezz.ék előtérbe. Tóbb 
kérdés han�zott el a heti pi
henőnap új szabályozásával 
annak helyes értelmezésével 
kapc<-<>latban. A hoz:záfl616lt 
kérdéseire heh-ben adtak vá
laszt a vezetők. 

(GelUrt) 

Kom•onlida 

szomhat 

A miskolci vontatcisi f6nMc• 
ség 283 fiatal dolgozója a k6-
zelmúltban kommunista azom
baton vett rkzt. A kocabnt• 
szaknál összesen 1810 óra tb
sadalml munkát végeztek, 
amelynek értéke több mint 
38 ezer forint. A flatalalc 
munkálukkal a kulturált uta
zást segítették. 
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MAGASRA EMELTÉK A MÉRCÉT 

A minőség szigorú követelmény 
Harmadszor is kivá/6 a Gyöngyösi Kitérógy6rtó Üzem Kossuth szociafista brigádja 

Méltósággal gördül az üzem
csarnok daruja, drótkötelén 
bo,;szú sínszál lebeg. Ahogy 
közeledik felénk, elhúzódunk 
a függő teher alól. Mellettem 
az egyik szerelő felkiabál a 
vezetőnek: 

- Hozzad csak bátran, a,z 
eWbbi mellé tesszük! 

Aztán odalép a lassan lefelé 
ereszkedő hárommázsás, negy
vennyolcas sínhez és nagy 
lendülettel a helyes irányba 
fordítja. Utána csak int a 
kezével és a darukezelő óva
tosan leteszi a terhet. 

Egym6s kezére 
dolgoznak 

A Gyöngyösi Kitérőgyártó 
Ozem felépítményi üzem
egységében a Kossuth szocia
lista brigád munkahelyén va
gyunk. Bánka József brigád
vezető próbál beavatni mes
terségük titkaiba: 

- A mi feLadatunk a ke
reaztezések, átszelések, vá
gánykapcsolások szerelése, üt
közőbakok készítése. Nézze, 
ott van az a tizenhét fokos 
vágánykapcsolás. Most ké
szült el, hamarosan szállítják. 
Itt, a padon keresztezést sze
relünk. Tizedmilliméter pon
tossággal illesztjük össze az 
alkatrészeit, ezért nagy szak
tudás, figyelem szükséges 
hozzá. A minőség itt szigorú. 
követelmény. Mindig keres
sük a lehetőségeket: hogyan 
lehetne gyorsítani, könnyíteni 
a munkát. Ezzel kapcsolatban 
gyakran tartunk megbeszélést, 
mert itt közös érdek az, hogy 
.,egymás kezére" dolgozzunk. 

A csarnok betonján bat mé
ter hosszú vezetősínek sora
koznak. Kádár János brigád
vezető helyettes magyarázza: 

- Régebben minden vezető
sín megmunkálása során 48 
--50 kilogramm selejt kelet
kezett. A brigád - Szabó 
Kálmán szerelési csoportvezető 
ötlete alapján - kidolgozott 
egy újítást. A vezetősíneket 
méretre vágjuk le és nem 
hidegen, hanem melegen haj-

lítjuk. Ezzel a módszerrel 
anyagot takarítunk meg, nincs 
selejt. 

Ötf et- és munkaszervezés 
- A Kossuth szocialista 

brigád 1962-ben alakult, és 
azóta dinamikusan fejlődött -
tájékoztat Gyenes Imre ver
senyfelelős, a szakszervezeti 
bizottságon. - Eredményes 
munkájuk bizonyítéka, hogy 
már harmadszor nyerték el 
a MÁV kiváló brigádja ki
tüntetést. Tavalyi, 108 száza
lékos gazdaság! vállalásukat 
113,6 százalékra teljesítették. 
Elismerést érdemelnek ezen
kívül újítási eredményeik és 
a több mint 1200 óra társa
dalmi munka is. 

A brigád az idén is magas
ra emelte a mércét. Tervét 
110 százalékra szeretné tel
jesíteni. Ez a több fizikai 
munkán kívül csak jobb mun
kaszervezéssel valósítható meg. 

- Már eddig is sok olyan 
"fogást" eszeltünk ki, ami 
szinte újításnak számít 
mondja Bánka József. - A 
jövőben még , több ötlettel 
szeretnénk tökéletesíteni a 
munkát. Az idén javasoltuk 
például az anyagcsoportosítás 
átszervezését. A szereléshez 
szükséges különféle síneket 
nem csoportosítva szállítják 
munka területünkre. Ezért 
gyakran elöfordul, hogy egy 
kitérö vezetősínjét az anyag
halmaz aljáról kell „kihalász
ni". Ez nagy időveszteséget, 
bosszúságot okoz. :f:sszerű 
anyagcsoportosítással zsúfolt 
munkaterületünkön is lehetne 
gyorsítani a szerelést. 

A segédmunkáshiány miatt 
az is megtörténik, hogy szal{
munkás szállítja a helyszínre 
a geólemezeket, laposvasakat 
és egyéb anyagot, hogy a sze
reléssel ne kelljen leállni. Ez 
nem előnyös, mégis szükség
szerű. A brigád tagjai önként 
vállalták, úgy, mint a hatszá
zas hevederek, geolemezek, 
csavarok rendezését, csoporto
sítását. Ezzel nemcsak a bal
esetveszélyt csökkentik, ha-

nl!m munkájukat is hatéko
nyabbá teszik. Igyekezetüket, 
lendületüket azonban néha 
mégis megtöri az anyaghiány, 
ami sokszor nem az üzem hi
bája. A késve érkező henge
relt áru miatt például félre 
kell tenni a félig összeszerelt 
keresztezéseket; ez tovább nö
veli a zsúfoltságot, csökkenti 
a teljesítményt. 

A család törvényei 
A kitérőgyártó üzem dolgo

zóinak többsége a környező 
falvakban, Gyöngyöshalá
szon, Adácson, Vámosgyörkön, 
Karácsondon lakik. Az üzem
ben községi összekötők van
nak, akik tartják a kapcsola
tot a tanácsokkal és intézmé
nyekkel. Rokonszenves sajá
tossága ez az üzemnek, mert a 
munkáskollektívák társadalmi 
munkával segítik a falvak fej
lődését, ami forrása az után
pótlásnak is. A brigádok óvo
dákat, iskolákat patronálnak, 
játszótereket építenek. 

- Most a karácsondi óvo
dának készítünk játékokat és 
patronálunk egy Nagyfügeden 
élő rokkant vasutas asszonyt 
- mondja Varga Gyula. -
A jó munkahelyi légkörön kí
vül elsősorban a munkaidőn 
kívül végzett tevékenység so
rán formálódott kollektívánk 
igazi, egymást segítő kis csa
láddá. De ennek a családnak 
szigorú törvényei vannak. Aki 
megsérti ezeket, vagy visszaél 
a bizalomm&l, ne számítson 
elnézésre. Sajnos régebben 
egyik alapltó brigádtagunk 
többször elkésett a munkahe
lyéről, magatartása méltatlan
ná vált egy szocialista közös
séghez. Nagy küzdelmet foly
tattunk a megmentéséért. Tü
relmes nevelő munkánk ered
ményes volt, nem kellett ki
zárni a brigádból. Később la
kóhelyváltozás miatt kilépett 
az üzemből; fáradozásunkat 
mégsem tartottuk fölösleges
nek, mert ismét hasznos tag
ja lett valamelyik munkahelyi 
közösségnek. 

K, S. 

A harmadil� Hegedűs 
Sooe legyenek hűtlenebb 

,.vándormadaraink". Saját szó
használatát idézem: végig
csavarogta az országot, jósze
rével nincs is olyan me
gyénk, jelentősebb települé
sünk, ahol ne dolgozott vol
na. Mégis: munkáltatója, 
amelytől - már gyerekfővel, 
1941-ben - elsö fizetését meg
kapta, a. vasút. Mi több: 1938-
tól a MA V foglalkoztatta az 
ugyancsak hídépítő édesapát, 
Hegedüs Gyulát (1967-ben 
művezetőként vonult nyugdíj
ba) és a vasutas dinasztiát 
megalapító nagyapát, a vonat
vezető idősebb Hegedűs Ist
vánt. 

Találkozás az egykori 

tanonctárssal 
A harmadik Hegedűst {el

nézést a szójátékért: aki 
nemhogy másodhegedűs len
ne, primárius a szakmájában) 
április 4-e alkalmából magas 
kitüntetés érte: három és fél 
évtizedes munkásságát az El
nöki Tanács a Munka Érdem-
7'end arany fokozata kitünte
téssel jutalmazta. 

- Március 27-én hozta a 
postás a parlamenti meghívót 
- mondja Hegedűs István -
a feleségem röpült szinte a 
P0Staládától a lakásajtóig a 
levéllel, pedig a tartalmát 
nem is sejtette ... 

Az örömöt fokozta, hogy az 
Országházban - ahová nem 
mindennap Invitálják az em
bert - az egykori tanonctárs, 
Kolláth László is ott volt. A 
szolnoki vontatási főnökség 
Diesel-mozdonyvezetőjével (a 
Munka :f:rdemrend ezüst foko
zatát kapta meg) felelevenít
hették a megtett utat. Abban 

egyetértettek: jó iskola volt 
a szolnoki, s még ma Is büsz
kék arra, hogy a járműjavító 
üzem tanműhelyében ama 30 
tanonc közé tartoztak, akik 
1945-ben lettek lakatosokká. 

- Még meg sem száradt az 
aláírás a bizonyítványon, már 
útra keltünk - idéződik az 
immár történelemnek számító 
múlt. - Romokban hevert az 
ország, s elsöként a forgalmat 
kellett helyreállítani, beindí
tani. Soprontól Tiszalókig 
csavarogtam végig az orszá
got; a felrobbantott hidak ron
osait emeltük ki, majd ideig
lenes jelleggel cölöpözött 
szerkezetű hidakat építettünk. 
Három-négy hetente látogat
hattam csak haza a családhoz, 
hisz akkoriban két-három 
napba is beletelt az utazás. 
Fiatal voltam, nem érez
tem fáradtságot. 

Mintegy két évig, lakatos
ként az acélszerkezetel<et sze
gecselte, de valójában a gé
pek vonzották. Ezért 1947 és 
1951 között cölöpverő gépet 
kezelt. Alig végeztek valahol 
a munkával, már várta őket az 
újabb feladat. Szívesen em
lékszik vissza a győri Rába
hfd és a szekszárdi Sió-híd ú;
;áépitésére: szeme előtt bon
takozott ki kétkézi munká;á
nak eredménye! S ha állan
dóan úton kellett lenni Is, ha 
a lakókocsikban, az emeletes 
ágyakon zsúfoltan éltek is, 
élmény volt egy-egy hídava
tás. 

Alapító a hídépítőknél 
A MÁV Hídépítési Főnök

ség 1947. január l-én alakult 
meg. Hegedüs István munka
könyvébe akkor került be e 
név, ott lett emberré, megbe-

csült vezetővé. A M.Á.V Híd
építési és Hídfenntartási Szak
osztályának szervezésében 
1951-52-ben műszaki tiszti 
tanfolyamot végzett; akkor 
kezdett a vasbeton a vasúti 
hídépítésben is teret hódítani. 
Kevés volt Immár a vasas
végzettség, a tanulást viszont 
nehezítette, hogy a tanfolyam 
hallgatóinak többsége érettsé
gizett volt (Hegedűs István 
négy polgárit végzett). Az ok
levél mégis jó eredményt ta
núsít! 

Az oklevél megszerzését kö
vetően gyakornokként több 
építésvezetőségnél is dolgo
zott. Legkedvesebb emléke: 
1953-ban, az Almásfüzitö
Esztergom közötti vonalon 
olyan kollektívába került, ahol 
állandó volt a jókedv, öröm 
volt a munka. 1955-ben sze
relő csoportvezetői megbízást 
kapott: hat-tíz fős csoporttal 
végezte az acélszerkezetek 
fenntartási-erősítési munkála
tait, Zalaegerszegtől Balassa.
gyarmatig. Mentek, ahová 
kellett - életfonnájukká vált 
a mindig másutt dolgozás. A 
következő fontos dátum: 1958. 
januárja, akkor nevezték ki 
építésvezetővé. Sajóecsegen, 
a 19-es építésvezelőségnél kez
dett - és azóta is a 19-eseket 
vezeti. Húsznál kevesebb em
berrel soha nem dolgozott, de 
voltak már százhannincan is 
a keze alatt (most hatvanan 
vannak). Előbb a Budapest
Miskolc, majd a Hatvan-Sal
gótarján közötti vonalszakasz 
újjáépítése volt a feladatuk; 
most, egy esztendeje a Buda
pest-Hegyeshalom vonalon, 
Biaske térségében serényked
nek. Jelenleg nehéz, mocsa
ras területen, ,.süllyesztöszek-

KÖZÖS AKCIO 

Rendőr és vasutas fiatalok a kulturált utazásért 
Lapunkban is beszámoltunk 

arról a kezdeményezésról, 
amelynek keretében a csomó
pontok KISZ-szervezetei ak
ciókat szerveznek a kulturált 
utazás fel tételeinek megte
remtésére. A kezdeményezők 
a Keleti pályaudvar állomási 
KISZ-alapszervezetéhez tarto
zó fiatalok voltak. Ez az alap
szervezet régóta tart szoros 
kapcsolatot .a VIII. kerületi 
rendőrkapitányság Kilián 
György KISZ-szervezetével, 
amelynek ifjú rendőrei a közel
múltban elhatározták, hogy 
részt vállalnak azokból a tár
sadalmi munkákból, amiket a 
vasutas fiatalok végeznek. 

Május 22-én, szombaton, 
immár második alkalommal 
jelentek meg a Keleti pálya
udvaron a VIII. kerületi rend
őrök, illetve fiatal rendőrtisz
tek, hogy vasúti személykocsi
kat takarítsanak az állomási 
KISZ-esekkel együtt. 

-Vámosi Oszkárne r. had
nagy, szervező titkár vezetésé
vel kilenc kocsi külső mosá
sát és belső takarítását végez
ték el. Ezt megelőzően - egy 
hónappal korábban - a két 
KISZ-szervezet sokoldalú 
kapcsolatának egyik meg
nyilvánulásaként dr. Széles 
Sándor rendőr alezredes Bún-
ügyi ismeretek címmel elő- A Keleti pá'-udva.r KISZ-fiataJ"al személykocsikat tlsztfta.. adást tartott a vasutas fiata- >.JA ,.. 

toknak. Séra S;índor na.k társadalmi munkába.n 

Olvasóink figyelmébe! A MÁV az utasok érdekeit 
Gondozást vállalna a BNV-n is jól szolgálta 

Az idős nyi:gd!jasok köré-
ben elég gyakori a magát el
látni nem tudó, egyedülálló. 
Olyan is akad, aki -család és 
otthon hiányában szívesen 
vállalná más gondozását, a 
háztartás vezetését. A közel
múltban ilyen ügyben kereste 
meg a vasutas-szakszervezet 
nőbizottságát egy albérletben 
lakó, eg,•edülálló nyugdíjas 
nő. Segítségéért és gondoskq
dásáért otthonra szeretne ta
lálni. 

Az érdeklődőknek szívesen 
ad tájékoztatást Tóth Jánosné 
a vasutas-szakszervezet nőfe
lelőse. 

rényes megoldással" építenek 
egy 9 méter nyílású vasbe
tonlemez-hidat; június 30-ra 
készül el. 

- Nem okoz gondot az ál
landó távollét a családtól? 

A válasz egy ideig várat 
magára. 

Hívták - maradt 
A mostani már a máso

dik házasságom. így alakult. 
Az első megromlásában biz

A tavaszi BNV látogatóit a 
MA V átrendezett pavilonnal 
fogadta. Köbánya-Felsö pá
lyaudvarral szemben, a vásár 
III. kapujánál sokan keresték 
fel a budapesti vasútigazgató
ság kereskedelmi osztálya ál
tal berendezett kiállítási épü
letet. A megnyitás előtti ké
szülődés ezernyi tennivalói
ból részt vállaltak a Nyugati 
rakodógépkarbantartó- é6 ja
vítóműhely, valamint a III. 
osztály közvetlen irányítása 
alá tartozó épületkarban
tartó és takarító csoport dol
gozói is. 

A pavilon két pénztáránál 
az igazgatóság vizsgáló főka
lauzai látták el a kereskedel
mi szolgálatot. Utazási taná
csokat is készségesen adtak a 
hozzájuk fordulóknak. A MA V 
Közönségszolgálati Iroda kép
viseletében Katona Istvánné 
nemzetközi utazási és árufu
varozási ügyben fogadta az 
érdeklődőket. A vásár látoga
tói ez alkalommal is Igénybe 
vehették a pavilon mellett el
helyezett poggyászmegőrző 
automatákat. Helyjegyeiket 
szintén megvásárolhatták 
az expresszvonatokra, ezen
kívül az új menetrendkönyv 
beszerzésére is volt alkalmuk. 

tosan közrejátszott, hogy alig A látnivalókat a „Korszerű 
voltam otthon. Dehát ilyen ez szállítás modern technilcá
a szakma, és én ezért a szak- vall" jelszó jegyében tárták 
máért élek-halok. Hívtak már , 
máshová is dolgozni, de ho-

a közönség elé. Az egyik he
lyiségben Integra dominó biz
tosítóberendezés üzemelt, s 
valódi forgalmi szolgála ttevó 
- Balogh Ágnes, a Keleti pá
lyaudvar dolgozója - működ
tette, miközben a modellvasút 
a berendezés jelzései szerint 
közlekedett. A vasút több 
mint százesztendős fejlődését, 
a vonóerő napjainkban is tar
tó átalakulását, a pályaépítés 
korszerűsítését szintén nyo
mon követhették a látogatók. 

Az utazóközönség tájékoz
ta tá6át különösen jól szolgálta 
a pavilon peronján látott ki
álUtás, amely az úgynevezett 
piktogramokat népszerűsítet
te. Ezek a nemzetközileg hasz
nált, egyre gyakrabban alkal
mazott jelek fölöslegessé tesz
nek számos, több nyelvű fel
iratot, s általános követel
ménnyé vált, hogy minden 
utas ismerje meg azokat. 

- Már e ;ezek megtanulása 
cél;ából is érdemes volt be
;önnünk a vasúti pavilonba. -
hallottuk többször is a kiál
lításon, s ezek a megjegyzé
sek is annak az elismerését je
lentették, hogy a budapesti 
Igazgatóság kereskedelmi osz
tályán helyesen ismerték fel 
a Magyar Allamvasutaknak 
a BNV-n betöltendő szerepét 

(séra) 

gyan mehetnék el innen, at
tól a főnökségtől, amelynek 
egyik alapítója vagyok, ahol 
idestova három évtizedet töl
töttem el ... 

Mezőhegyesi csomoponl: 

S tegyük hozzá: ahol 16 
munkáját mindenkor méltá
nyolták. Már 1949-ben élmun
kás lett. négyszer kapott ki
váló dolgozó kitüntetést, 1972-
ben - akkor volt 30 éve vas
utas - átvehette az arany 
törzsgárda-jelvényt. Az 1954-
es árvíz után emlékérmet ka
pott, 1963-ban a Vízgazd{jlko
dás Kiváló Dolgozója lett ... 
s mindezt most betetözte a 

Munka Érdemrend arany fo
kozata. 

Három gyermeke van (kettő 
az első házasságából). s a na
gyobbik lány - talán hogy 
folytatódiék a vasutas-dinasz
tia - Diesel-mozdonyvezető
höz ment feleségül. A ki�eb
bik. Adrienn tízéves: a Mun
ka l!:rdemrenddel járó forint
összeg még érintetlen, az övé 
lesz. Pá�ztón laknak, kelle
mes lakásban (most korszerű
síteni akarják). karnyújtás
nvira a Mátra, olykor harao
ni lehet a friss levegőt. Autót, 
vagyontárgyat nem akar; a 
nyurmlmat szereti. Jól érzi 
magát. 

F, T, 

Vezérigazgatói dieseret 
az eredményes munkáért 

A mewhegyesi vasúti oso
móponton a közelmúltban 
rendezett ünnepségen Lovász 
Lázár, a szegedi igazgatóság 
helyettes vezetője átadta az 
elmúlt évi jó munkáért járó 
vezérigazgatói dicsérő okleve
let az állomásnak és a von
tatási telepnek. Az okleveleket 
Czikora Sándor állomásfőnök 
és Bán Károly vontatási telep
vezető vette át. 

Az elmúlt évi eredményes 

MISKOLC-GÖMÖRI 

munlkáért elismerésben része
sült a csomópont három 
köziépállomása: Battonya, 
Csanádpalota és Tótkomlós is. 
Az ünnepségen adták át az 
állomásol!! vezetőinek a terü
leti bizottság és az igazgató 
dicsérő okleveleit, valamint a 
Kongresszusi oklevelet. Ezen a 
napon tizeneggyen Kiváló dol
gozó kitüntetést, százan pe
dig pénzjutalmat kaptak. 

Kiváló főnökség kitüntetést kapott 
Miskolc-Gömöri pályaudvar 

dolgozói élüzem szint felett 
teljesítették 1975 évi tervüket. 
Különösen jó eredményt értek 
el a tehervonatok menetrend
szerinti indítása (103,1 száza
lék), az áruszállítás, és a kocsi
tartózkodás csökkentése (105,1 
százalék) terén. 

Huszonkét szocialista brl
gádji:k élen járt a kongresz
szusi munkaversenyben is; 
nagy részük van abban, hogy a 
gazdasági terveket sikerült 
túlteljes!teni, és elnyerhették 
a Kiváló főnökség címet. 

Behán Rózsa 
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lontreali föpróha 

Három bajnoksli/ot nyertek 

a BVSC vívói a Sportcsarnokban 
Csaknem pontosan két hó

nappal a montreah olimpia 
megnyitása el tt, a Sportcsar
nokban ta tot ·k fópróbáju
kat a magyar vívok. Az orszá
gos bajnoksá színvonalban 
u�an még n m volt az „ig -
zl , de a kuzclelmek h ve 
ge, a gyó2:4'1m ért v1vott adáz 
harc, szinte m nden sz mban 
k elégítette az 1 n; eket. S ha 
ezt a BVSC fe rv rfo atói
nak a szemszö hol nézzük, 
ak�?T a noi torózö é a „pal
ma , akik a csapati,-ersenyben 
bravúros oyózelmet arattak. 
Sokáig nyílt volt, hogy a ba j•  
noki címet védo MTK-V.!\I 
az Újpesti Dózsa vagy � 
tasutaf; együttes lesz a győz
tes, de az utol ó fordulóban 
Bóbis Ildikó társaival egyutt 
e 1 nál.lhati>•!anul v1vott. 

- Ilyen IC!DdOlettel Mont
realban I éremhez lehet maid 
jutni - mondtn a finálé után 
dr. Nedeczky Las-ló. a BVSC 
szakoszta'} v 1e. - De azt 
zeretném, ha az egyéniben 

es csap tban Is g1tr>né a vas
utas sz1v a magyar válogatot
tat. 

ehé:i: perce'tet élt át a 
nemrég Európa Kupat n; ert 
parbajtőrcsapat is, amely az 
Ujpesti Dozsa ellen ugyan 
imponaló, 4 :O-ás! vezetést szer-

kilérÖg) áriak : 

zett, de utána megtorpant a 
gárda, Bosszan1<odott Is ak
kor dr. Fenyvesi Csaba, s 
amikor a hajraban mé;:1scsak 
sikerult felülkerekedni. s 
megvédeni a bajnoki címet, 
m r boldogan fogadta az 
együttes lobbi tagjaval az el
ismeró gratulaciókat. 

A BVSC harmadik győzel
mét Gerevich Pal aratta, aki 
ezutt 1 sokkal jobban vívott 
mint a Budape. len rendezett 
Hung,iria Kupa versenyen. 

- Fiamnak ez: uolt a har
madik egyéni bajnoksaga, s 
ug11 lattam, e::uttal t•frott a 
legsokoldalúbban, - nyilat
koi:ta Geret"ich Alcrdá-r vívó
mester, hétszeres olimpiai baj
nok. - A technikajával nincs 
baj, s ha folyamatosan, zök
kenő nélkul tudja kiha ·ználni 
a hátralevő heteket, Montre
alban meglepetc�t okozhat. 

Össze égében: nem lehet pa
nasz a BVSC t•ft•ok bajnoki 
eredmenye1re, hiszen c,;ak
nem b alhtották az 1974-es re
kordjukat, amikor négy baj
noki címet szereztek. Most, ez 
a három aranyérem lendületet 
adhat a többieknek is. hogy az 
ötkarikás játékokon is a vas
utas vívósport eddigi szép ha
gyományaihoz méltóan sze
repeljenek. 

Kozák l\Iihály 

Jól bánnak a puskával 
gyöngyös kltérógyár dol

cozói - élukón Koller Gyórgy 
Igazgatóval - sokat tettek 
azert, hogy az üzemi lövész
sport az országos mezóny él
vonalába emelkedjék. Az el
múlt évben két es fél millió 
forintos ráfordítással elérték, 
hogy az épillő !átér használa
tara megl,apják a hatósági 
engedélyt. z ép!tkezés teljes 
be!ejezéséh z az ilzem szak
@zervezeti b1zottsaga is kellé 
segítséget nyuJt 

Az MHSZ gyári klubJának 
loveszei kiválo sp<>rteredmé
nyekkel vl zonozzák a kollek
tív támogatást. Többek között 
orsz:agos bajnoksagot nyert a 
gyóngyósiek fel nott nói é., 
leánycsapata, egyrészt a zárt 
irányzékú leS]pt1skát•al leadott 
40 !öt> ses t·ersenyszámban, 
masrészt a standard puskas 
3X20-as os zetctt uerseny-
ben. 

Az elmult év egyik legered
ményesebb t:ersenyzójének 
Stmon Klara bizonyult. Amel
lett, hogy 6 1s tagja az orsza
go bajnok címet viseló nói 
e apa nak, a 40 lövéses ver
seIJyen - zárt irányzékú leg
puskával - maga mögé uta-

DUNAKESZI VSE : 

Simon Klára 

s!totta a nemzetközi lövész
sport élvonalába tartozó több
szörös bajnokot : Zarlnya Baj
bát. 

A eyari lövészek elismerés
re méltó eredményei Bencze 
Gybrgy klubtitkár, Tóth Jó
zsef, Bálint Sándor, Pataki 
József edzők, s nem utolsó
sorban Diósi Imre órnagy, 
Gyöngyös város .MHSZ-titká
rának hozzáértó munkáját, se
gítő tevékenységét is dicsérik. 

Dobogós helyezést várnak 
a férfi kézilahdacsapattól 

Dunakeszi Vasutas férfi t:ács, RLrer, Valentin, Szabó, 
kez1labdae apat 1967-tól sze- Czipó, Zubor. Tejnóra. Varga, 
repel a Nemzeti Bajnokság- Merkl mezónyjátékosok. 
ba;n. Az eltelt t(z év alatt 
legnainobb eredmén;-üket 
1974-ben érték el, amikor a 
csapat az NB I-ben játszott. 
.Telenleg o.z NB I B csoportjá
ban küzdenek. A-z elmúlt év
ben csak r szabb gólaránnyal 
maradtak e a második hely
ről. azaz az 'B I-be jutás
ra!. 

Az 1de\ baJnoki évre a fel
ké zulest j nu r 15-én kezd
ték el. A ré vezetósé!? vet
te át újra u e apat lránvítá
sá . Gendur Pal edzó a 14-es 
kerettel heti negy edzéssel 
készült. A bajnokság raj tjil,: 
18 edzőmérkőzést játszottak. A 
felkészülés időszakában a 
védekezési és a támadási va
rtác10kat gyakorolták. 

A csapatban a két legré
sebbl saját rievelésú játékosuk 
Szabó lstván és Czfpó István 
a 14. baj'lo gban indu1nak.. 
A ke et: Gergye, Gakovlcs, 
Borka löapusok, Szénási, Ko-

Tavaly az MNK mérkőzé
seken nagyszerűen szerepel
tek. bejutottak a legjobb 12 
csapat közé. Aprills elsó fe
lében a Kö,csarnokban sze
repeltek. 

Az idei bajnoki évben a do
bogó egyik fokát s-zeretnék 
elemi. Négy NB I-ből kieseU 
csapat a három újonc sze
repel a bajnokságban. Tavasz
szat és ö zel is 18-18 pon
tot szeretnének elérni. A ta
vaszi sorsolás kedvező, hét
szer játszanak hazai pályán. 

A7. ifi csapat az NB II-ben 
szerepel. ahol 14 csapat küzd. 
A húszas keret beérett, a 
bajnokságban a legjobb he
lyezést is elérhetik. Az Or
szágos Ifjúsági Kupában sze
retnék ha a fiatalok eredmé
n;-esen szerepelnének. úgy 
néz ki, 8-4 fiatal, röVid időn 
belül az első csapat kerettag
ja is lehet. 

Solymosi László 

M A G YA R  VA S U TA S  

l\régy sr:soeialista brigád 
egyiitt1,iúAödési s!ISerr:sódése 

A tapolcai vontatási főnök
seg Bánki Donát Diesel-javító 
s7.ocialista brigádja a kbzel
múltban vette át a Magyar 
Népköztársaság Kiváló bri
gádja kitüntetést. Az élen já
ró brigád ápriJL�ban közös 
brigádértekezletre h1\"ta meg 
az északi járműjavító Lenin, 
a Hámán Kató és az Eött·ös 
Lóránd brigúdokat, valamint a 

székesfehérvári járműjavító 
dr. Münnich Ferenc brigádját 

Az értekezlet résztvevői ki
cserélték tapasztalataikat, 
majd együttmúkódési, egymást 
segito szerzödest kötöttek. 
Célként jelblték meg a Diescl
jarművek technoló;µai tapasz
talatainak átadását, és a javí
tások meggyornitásat. 

Moldova György Misko lcon 

!ró-olvasó találkozó színhelye volt május 7-én a miskolci 
vontatási !ó�ökség KISZ-helyisége. Moldoe� György író, a 
Munka Voros Zaszlo P.rdemrenddel kitimtetett Not·ember 7 
szocialista brigád meghivásara látogatott el a vontatási fónöl·
s�g,:e. A barati beszélgetés során az írö szólt eddigi munkás
saganak eredményeirol, terveiról, valamint a vasutasok közbtt 
szerzett tapasztalatairól. 

A talalkozó végén Moldova György dedikulta könyvelt. 

IIUSZO:\ÖT ÉVES 

a Vasúti Tudományos Kutató Intézet 
.. 

Ünnepi ulés, jubileumi kiállítás 

Majus 17-én ünnepelte ne
gyed-százados fenn.ullását a 
Vasúti Tudomanyos Kutato Iri
tézet, Ebből az alkalomból un
m:pi illést tartotta:k a Kózle
kedési Múzewn elóadótermé
ben, amelyen Rödönyi Károly 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter mondott ünnepi be;zé.. 
det, majd Urbán Lajos közle
kedés- · postaügyi m ruszter
heiyettes, a MA V vezérigazga
tója tartott elóadást ,,A tudo
mányos kutatás szerepe és fel
adata, a i-asúti közlekedés
ben" cúnmel. Délután a Köz
lekedési Múzeumban dT. Holló 
Lajos, a Vasúti főosztály terv
gazcia,;ági és műszaki :fejlesz
tési szakosztályának vezetóje 
megnyitotta a jubiJewn alkal
mából rendezett kiál.lító.st. Az 
ünnepi pro(tram május 18-án 
tudományos eload.ásokknl foly
tatódott. 

A Vasúti Tudomány<>s Ku
tató Intézet alapításától nap
jai.nkig sokat fejlődött. Felada-

ta többek között a tudomá
n,ok eredm nyeine · vasúti al
kalmazasra való kidolgozása, a 
va„út fejleszté. . l\lüszer- tis 
eszközparkja 20 millió forint 
értékű. 1976. évi kutatási terve 
H témát és 86 egyéb tervmun
kát, köziük 58 szabványosftá
si feladatot tartalmaz. Har
minc hazai kutató- és oktatási 
intézménnyel áll kapcsolat
ban. Az intézet részt vesz a 
KGST közlekedési komplex 
kutatásaiban és a Vasutak 
F:gyüttmúködési Szervezetének 
(OSZZSD) kó7-ös kutatómunká
jában i . Térnáinalc harminc 
százalékát nemz.e özi munka
m osztásban dolgozza ki. A 
negyedszázad alatt a tudomá
nyos munkatársak köz:el 700 
tanulmányt és egyéb sz:akcik
ket jelentettek meg a sz:akfo
lyólratokban. 

Az intézet fő törekvése az 
elkövetkew években Is a 
vasú ti közlekedés fejleszt • t 
szolgáló tudomány� kutatás 
lesz. 

Szolidaritás é t iltakozó 

BöpgyúléseA„ nyilatAorsatoA 

a béAe és barátság jegyében 

Május 8-án kezdődött a béke 
és ba:átság hónap, amelynek 
kereteben röpgyúléseken emlé
keztek meg a fasizmus felett 
arat_ott győzelemről, és a dol
gozok ezrei fejezték ki békevá
gyukat, nemzetközi S7..0lidarítá
su�at a haladó erőkkel. Az Or
szagos Beketanács által szerve
zett altciókhoz, programokhoz a 
v.isú_t több szolgálati helyén, 
koztuk a szombathelyi csomó-

Lakáscsere 

A Keleti pu.-nl levő 2 szo
ba komfortoo, 1, emeleti szép 
világos la!cASc,mat elcs-erélném 1 
szoba komfortosra, vagy hason-
16,a, BU<1ape t terilletén. Erd 
Parkvárosban eladó egy 1 8., 
négyszogölcs telek, rajta egy 
3X� m-es fah4ua! (garazs Jellegu). 
Erdokló<Uú lehet : Bp. VIU., Ke• 
repes! ut 5. IV. ép. L em. 18. 
Ferencz. • 

- Elcserélnl!m Bp, I .• Gyáli 
ut 15131 !sz. !. sz. alatti nagy
méretu, két szoba komfonos 1a;,..;
somat tén:(leges , utas dolgozó
val. 3 szobás. vagy nagyobb szol
gt.Jati, t&nacsl. SZövetkezetl cs 
örűklal<ás Is .szá.mltásba jöhet, 

���:t't�á/1;.���
z

�;/�!on�
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�� 
kás, 472--067, minden NIP 20 
órától, üzemi : 83-68. 

- Két szoba, zárt veranda, 
kertes, világos komfortos tanácsi 
lakasomat eleserélném ldsebbre 
komfortos. vagy komfort0&ithat6'. 
lehetőleg kertesre. x-v. ker MA v 
telep Zuglóban elonyben 1 • Cím · 
Ko,·ács György 1 1 .53 Bp. Mczöhe� 
gyes u. 27. Telefon Uzem1, 83 -
38, 6-19 óra köz6tt. 

- Elcserélném szeged.J 2 azoba 
étkezős (tucdószoba. wc, kert, ba
ro.'Tlfiudvar, gyUmölcs!ák) MA v
lakásomat Pest kömyékl, Vidéki 
,agy felvtdékl lehetőleg tanácsi 
hasonl1ra. Cím � Mtszáros Miklos 
nyu.-d. 6725 Szeged, AUomás 
u. 1 1 .  

- Klirmendl két és fél azobl.5, 
rOrdőszobá!I, tanáesl, komfortos 
lal<ÁSomat elcserélném I szqba 
kon:rhá.sra, Nagy-Budapest terOle
t.én. Minden megolcüs érdekel, rá• 
fizetést ne n kérek. Clm : Bodrogi 
Lajos, 99(10 Körme:1<1, Bartók Béla 
ut 7. tsz. 2. 

- ()Jpesten eu fB búrfn 
(szoba. konyha. kamra) 160 
négyszögöles saroktel1>kkel) sQrgő
"en és olcsón eladó. Levélc:un : 
Lóczl János 1145 Bu., Csertő u. 14. 
VI. 11111. 

ponton i.3 csatl.akozta1: a dolgo
zok, Röpgyú!é. eken ismertették 
a béketanacs április 9-én ki
adott állásfoglalását. kifejezés
re juttatták a nukleáris tömeg
pusztító fegyverek betiltását, az 
altalános és teljes leszerelés 
�züksegességét. A röpgyúlések 
r�ztvevói aláírták a szolidari
tá i és tiltakozó nyilatkozato
kat, amiket elküldtek az Or
szágos Béketanácsnak. 

A szerkesztőség üzeai 
Bognár Károly TaPolca ; Szép 

Ferenc Szolnok ; Plnter LaJOlS Vác• 
rátót; szacs FeNT'lc Hatvan • 
Seps.t Gyula, Behán Rózsa Mis� 
kolc; Jóvér Jánosné Karcag : Vár
fahi Gyula NagykaniZsa ; zsoldos 
8'lrnab'1s .Mátéstalka ; D. Tóill 
Sándor Kecskemét ; Kerekes Nán ... 
dor C98oruidpalota ; CS!z:maz:ta Bé
lán.é Szombathely :  1evelelket la• 
punk anyagához relhasz:nalJUk. 

Vártalvt Gywa Nagykanizsa • 
Pozsgai Győző SaJóecs,eg ; Paye; 
Ottó S<>pron ; Uh!Ar :ll,U?lály Nagy
széná,i; Földi J(>zs,ef Szolnok • Fe
hh Sándor Vé.c;zt6 : Jevelclket' Ule
lékes llclyre to,·Abbltottuk. 

IIAOTAB VASUYU 
• Vasutasok Si:akszervezeténelr 

lapJa 
5zerke.,zt! a szerkesztő blzottsA1 

Főszerkesztő: O uJyu JAnoa 
Felelős szerkeszt(!: Vls1 Ferenc 

Szer1c .. ,u1se1 : 
1061 Bpest. v 1.. Benczúr utca (J. 

Telefon városi: ffll--1'12. 
Ozeml: li-71. 

KladJa 6s terjesztl: 
a Népszava Lapk.!Jldo VAllalat 
1Mf Bpest VU., R4kóczl 6t 1H 

Telefon : 224-1. 
Felellls ldadO: Gábor Márton, 
1 Né;,szava t.apkladó V4llalal 

taauatóJa 
CleklrszAmlasumunltt 

MNR ll� - u „ 

76-1993 Szikra Lapnyomda 
Budapeat 

P'elellls vezet5: 
Roder Imre t11Bz11atő 

- NYUGDtJAST PATRO
NALNAK. Salgótarjan állomás 
23 tagú Landler szocialista bri
gádja több éve patronálja özv. 
Kondorosi Alajosné, nyolcvan
három éve n ·ugdíjast, akinek 
pái�·amunkás volt a férje. A 
brigád az idén már megvásá
rolta és ha7.asuíllította az !dós 
asszony téli tüzelójét. 

- Szolidaritási hét. Az r.sza
ki járműjavító S ;;v r! Endre 
szocialista brigádja április 26-
tól 30-ig szolidaritási hetet ta.·
tott. Ez idö alatt több óra tár
sadalmi munl<at \"egeztek. A 
brigád tagjai hatszáz forinttal 
tárultak hozzá a nemzelkcizi 

19'76 • .JONitJS L 

- Tapasztalatcsere. A mis
kolci és az ózdi kocsivizsgálók 
negyven tagú csoportja kereste 
fel a napokban a Lancller Jen6 
Jarmújaviló üzem kocsijavító 
részlegét. l\legtekintették a fék
ja\·ító üzemegyseget, megis
merkedtek a fékjavítás tech
nologiajával és szocialista bri
gadokkal találkoztak. A szak
mai továbbképzést segítő láto
gatás során lehetóség nyílt a 
tapasztalatcserére is. 

KOZLE'\fl:NY. A ,.Hetven "" 
alakult a ,•a.süti • lun.kúok or
azágos Szövt"tsége" clmQ clkkSOl'O
znt harmadik folytatását &oyag10r
lodAs miatt klhetkez.ó azamuak• 
ban kozölJük. 

szolidaritási alaphoz. :-------------� 

- Vetc'lkedó. A nagykaniz ai 
városi tanács minden évben 
megrendezi az územek brigád
jai részére a kulturalis vetél
kedőt. Az Idén a vasutasok Ko
dály Zoltán J\1úveiődési Házá
ban versengett a nagykanizsai 
csomópont hét bngádJa B zá
moltak tobbek között Irodalmi 
politikai, zenei és helytorténet. 
ismereteikből. 

- úJ!TAS, A balcusagyar
matl uontatasi fonoksco Ápri
lis 4. szocialista brigádja az 
újítómozgalom nepszemsitése 
érdekében „egy brigad, egy tíji
tás" mozgalmat szervezett a 
csomóponton. A brigád 1976-
ban. há,om új,tas elkészítését 
t:állalta, ebból egyet már telie
sitettek. 

- Nyugdíjasok talalkozója. 
Karcag állomáson az idén má
jus 14-én rendezték meg a ha
gyományos nyugdíja. talalkozót, 
amelynek előkészítését egy szo
cialista brigád vállalta. A talál
kozó résztvevóit az Arany Já
nos úti általános iskola úttörói 
vidám műsorral köszöntolték 

- Kommunista mü�zak. Mis
kolc-Gömciri pályaudvaron a 
közelmúltban két alkalommal 
szerveztek kommunista músza. 
kot, amelyen tobb szocialista 
brigád vett részt. társadalmi 
munka értékét sportlétesítmé
nyek fejlesztésére ajánlották 
fel. 

- TAGGYOLtS. A p{J.spók
ladántli szakszervezeti bizott
ság nyugdíjas helyi csoportjá
nak közel ötszáz tagja ran. A 
közelmúltban tartott taggyűlé
sen B. Nagy Isti·án elnök szá
molt be eddigi munkáJukról, a 
nyugdíjascsoport tevékenyséoé
röl. 

A Hlvatalos l.a,ból 

A H vatalos Lapból a szaks'""" 
V tl bizottságok .., oh•asó!jlk fl
gye m be aJánlJuk a következőket, 

• 1 9. számból:  6 1976. (Ill. 31.) 
!MT. A honvédelemről szóló 1976. 
!. torv y v�rehaJtásáról. 

1 1076. (Ill. 31.) HM-Ea 
M-PY� A honvédelinl kötele
zetts �uket teljes!tők és hoz.zatar
to >ik e yes Járandóságalról. 

10� 831 1976. Balesetrnentee9égl 
�:�ias1:!s

l 
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1 0-1 1 1, 1 976. A Magyar Allam
vasutak állagaban levo torgalmJ 
rend.számmal ellátott közúti gép
•'1rrnüvelk használati <11)ának mó
dos1tása. 

Pályá,:at.l. hlroetm y tanári ál
lásra. 

A 20. számból : 104 769/1971!. 
A l\lc\.V energetikus! tervezet 

.e,.,.eros1tése, az energetikusok 
f la tat és hatásköre. 

1 0 1  90� 1970. A Vasút! Ruh&, 
•at! Utasítás módoSltAsa. 

Társatlalmi 
DJ.onkanapok 

A szakszervezetek Vas me• 
gyei tanácsa a hag;-ományok
hoz híven ebben az évben Is 
- március 27-töl áprili · 30-ig 
- megszervezte a társadalmi 
munkanapokat. A felhíváshoz 
csatlakozott a szombathelyi 
vontatási fónökség is. Az üzem 
területén 131 dolgozó összesen 
486 óra társadalmi munkát 
t:égzett, amelynek ertéke meg

haladta az 5800 forintot. A 
munkában élen jártak a 6ZO
cialista brigádok, akik vasat 
gyűjtóttek, gépeket tisztítot
tak, megjavították a kocsimo
sót, karbantartották a homok• 
szárítót és parkos1tottak. 

A fónökség KISZ-bizotl!iága 
Is szervezett kommunista mű
szakokat. Ezeken 176-an vet
tek részt és 598 órát dolgoz
tak. Az érte járó több mint 1Z 
ezer forint felét a Balatonbe
rényben épuló úttőrótábor 
épitésére ajánlották feL 

A MÁV Kitérögyártó Üzem, 
Gyöngyös 
KERES 

- legalább ötéves szakmai gyakorlattal 
rendelkező p!L technikust vagy 
üzemmérnököt 
részlegvezető beosztás betöllésére 
a beüzemelés alatt levő 
és !lz országos vasúthálózaton 
változó munkahely jelleggel dolgozó, 
a hosszúsinesitési programot 
megvalósitó elektromos ellenállás 
hegeszlő részleghez, 

A hirdetés pályázat jellegü, ezért 
a bérezés - a MAV Kollektiv Szerződés 
határain belül -
megegyezés szerint történik, 

- valamint gyalus, marós, forgácsoló 
U.!lkmunkásokat, 
üzemen belüli munkahellyel, 

� �sz!egvezetöt, a változó és igy külszolgálati munkahelyen 
torteno foglalkoztatás alapján megilletik .g rendelkezésekben Is 
elóirt idevonatkozó munkahelyi pótlékok. 

A részlegvezetői beosztás betöltésére 
a pályázatot személyesen vagy írásban 
a MAV Kitérőgyártó Uzem személyzeti és oktat6si, vat:imlnt 
a ten,gazdasági és munkaügyi osztályán lehet benyújtani, 

Cím: MAV Kitérőgyárt6 Uzem 
3201 Gyöngyös. PI, 55. 
Telefon: 122-71 , Uzemi: 48-65, 48--'7. 
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Több megbecsülést mindenütt * 

MAGYA�ASUTAS 
a társadalombiztosítási ügyintézőknek! 

A társadalombiztosítási te• 
vékenység n szak.szervezeti 
munka szerves része, és el
választhatatlan az egészség
ügyi ellátástól. Ugyanakkor -
törvényeink éiielmében -

tl6Ztlségviselói. Ezl'rt. vagyis a 
munka lebecsülése miatt 
adódnak bizonyos problémák. 
Ezek közé tartozik, hogy a 

vszt-ügyintézöknek mindössze 
9 százaléka juthatott be a. 
tisztképzóre, holott a beállí
tott fia lai ügyin tézok száma 
nem kevés. Az ö�ze· úgyin
tézői létszám 19 százalékát ők 
alkotják. Egy másik ilyen 
probléma. hogy a beállitott 
ügyintézók csaknem egyhar· 
mada az alacsonyabb kép
zett-égú (csupán általános is
kolát végzett) dolgozók közül 
került ki. 

nem kizárolag szakl!zerve2:eti • 
feladatnak tekintik. 

Számos helyen 
nincsenek kellőképpen biz• 
tosítva a munka tárgyi 

feltételei. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA a munkáltató feladatköré· 
be \'an utalva. 

Például az iró- és számo!ógé
pek, bútorok, berendezési tár
gyak, a bizonylatok elzárasára 
alkalmas szekrények hiányoz· 
nak, pedig az egy-egy dolgwó 
diagnosztikai feljegyzéseit tar
talmazó iratok, egyéni lapok 
is bizalmasan kezelendők. 

X. :evFOLY,•UI, 12. SZ.{M ARA: 70 FILL:eR r n16. Jú ·rns 1s. 

ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKSÉG 

EbboJ a szempontból szaksz.e1-
vezetünk elnöksége a közel
múltban napirendre tüzte a 
társadalomb1zt05ítás iránvítá· 
sában é · ellenórzésében sze.
zett tapa. ztalatok elemzését, 
az ebből adódó feladatok meg
határozását. 

A személyi feltételek jövö
beli problémáit meg kel] előz· 
ni, hiszen tiz éven belül az 
ügyintézók 56 százaléka eléri 
a nyugdíjkorhatárt. Az után
pótlás már most alapos fel
készülést igényel, vagyis a tu
datos szervez.ést meg kell kez
deni. 

E/fogadták a MA V öt évre szóló 
kollektív szerződését 

Elnökségünk megállapította, 
hogy a lár.,adalombiztosítá i 
ügyvitelt ellátó 196 szolgálati 
főnök•égen, a GySEV-nél, az 
Uta ·ellátó Vállalatnál és 35 
egyéb vasúti intézménynél. va· 
!amint a 63 sport. és kultúrin
tézmény társadalombiztositá "i 
ügyvitelét központosllva vég
zö VSZTO·na! 

Osszefügg ez természetesen 
azzal is, hogy az ügyintézők 
felelősségteljes és mennyiség
ben sem kev� munkájukkal 

nincs összhangban az er
kölcsi és anyagi megbe-

csülés. 
Elnökségünk határozatban 
szabta meg a legfontosabb 

tennivalókat. 
Lénye;;e az. hog} a heti pihe· 
nönapokat a ::..z.olgalati fónök
nek a honap i•égén a köt·etke
zó hónapra elóre ki kel! jelöl
ni. A heti pihenőnap csan: 
olyan szabad idoból adható ki. 
amelynek tartama Iega\abb 32 
óra, vagy annál tubb. Egy pi
hen5napnak vasárnapra }<eU 
esni. 

S.akszen:e�etunk eln.öksége június 10-én úlést Ulrtott. 
ttmelyen megtárgyalta a MAV 19"i6-1980. ei:ekre szóló Kol· 
lektw Szerződését. A kollektiv szer:ödés tervezetet a .l-1AV 

t•ezérigazgatójának képviseletében Szabó Béla vezerigazgaw
helyettes terjesztette eló. Emlékeztetett arra, hogy a tervezetet 
a MüM-SZOT-irányelveknek megfelelóen munkabizottság ke
szitette eló. Ebben részt vettek a t·ezérigazgatosá.g, a vasuta
sok S:akszeri:ezete, a vasútigazgatósá.gok, t'alamint a KISZ- és 
nóbizottsá.gok képviselői. A tervezetet - széles körű demokra
tizmus alapján - a dolgozólG munkaértekezleteken tárgyalták 
meg. Ezeken a vasutasok mi ntegy 11yolcvan százaléka vett 
részt, és husz szá::alékuk mondott t:éiemenyt, javaslatot 
ko!lektiv szerzödés teri:ezett szabályairol. 

A munkaerőhelyzet, a mun
kaidóalap kihas.znáUisa, vala
mint az évi rendes • zabadság 
kiadá.s1 ·orüii kozi-smert nea h z,égek miatt teljesen el1na-
radt a jogc,mes jut-!llomsza
badság. A szol0J.lati fönök ál
tal adható jutalomszabadság 
pedig korlátozódott. A szo'!!á
lati hely dolgozó;nak le�fel
jebb tíz százaléka részesülhet 
évenként és személvenként 
legfeljebb négy nap jutalom
szabadságban. (38. §.) 

általában betartják a tör
vényes cloirásokat, hatá-

rozatokat. 
Az igényeket, segélykérelme
ket jol bírálják el, és a társa
dalombiztosítási ellátá:;ok kü· 
lönbözó megnyi!vánulá,;i for· 
máit körültekinlóen biztosít
ják. Az ellenörzések konkrét 
tapasztalatai szerint 129 főnök
ség jól, 81 közepe.;;en és 18 
gyengén látja el feladatát. 

A szolgálati főnökségeknél a 
vszt-ügyek intézését 151 fó
fog!alkwású és 137 részfog
lalkozásű dolgozó végzi. 

Ez egyébként 5zolgálad fó
nökségenként, igazgatóságon
ként változik. Nem egységes 
a szervezeti hovatartozá'l em, 
különéi6en az igazgatóságok 
centralizált csoportjánál Fel· 
lelhetö emögött az a szemlé-• 
Jetbeli probléma, ame!y miatt 
a VSZTO igazgatási es irá· 
nyitási hatáskörét (vsz-eljárá
si szabályozás, gazdálkodás, 
oktatás, szakellenórzés 62.em
pontjából) félreértve. az ügy
intézést nem munkáltatói, ha· 

Ennek értelmében a Vasűti 
Főosztály a VSZTO-val együt
tesen ez év végéig kidolgozza 
a társadalombiztosítási ügy· 
intézés fejlesztését elömozdltó 
intézkedéseket. meghatározza a 
szervezeti, fel ügyeleti, szemé
lyi feltételeket, garanciát te
remt az ügyintézők szakképe
sítésének fokozásához, a kellő 
erkölcsi és anyagi ellsmerés 
érvényesítéséhez. 

Dr. Bordi lstvá.n 

Múvelödési intézményt avattak Békéscsabán 
A ko:lektív szerződés készi

töinek a legfontosabb törekve. 
se az volt,  hogy minél ered
ményesebben egyeztessek a 
vállalati és a dolgozói érdeke
ket. Azt kellett elémi, hogy a 
kollektív szerződés minden 
i;zabálya külön-külön e,, 
együttesen is, a maga sajátos 
eszközeivel segítse a i·asut 
szállítási feladatainak teljesi
téset, a munkajrö-gazdálko
dást, a munkaidl jobb kiha.sz
nalását, a munka- és üzem
szervezés mcgt•alósitci.sat. 
Ugyanakkor ezzel összeíügges
ben elégfü.0 iki a dolgozók ér
dekeit, igényelt, segítse a 
munka- eletkörülmények 
javítását. A kollektív sz.erzö
dés !egfontosabt> új szabályai 
koz.é k:?rültek az alabbiak : 

Függelék, készítésére kapott 
felhatalmaz.a,;t valamennyi ön
álló munkaügyi hatáskörrel 
rcndelkezö szolgalati főnök
ség. (Eddig csaK a vasútigaz
gatóságok és az ónálló e:szá
moló egységek készíthette.'< 
függeléket. (4. §.) A nők él> a 
fiatalkorúak sz.imára ttitott 
munkakörök Jesyzékét - ami 
eddig külön volt i,-zabályozva 
- a kollektiv :,zer-z.ódés 6. §-a 
tartalmazza. 

m,mkaidovel és a munkaerö
vel való gazdálkodás erdeké
ben lehetöséget kellene adni a 
negyedcves keretben való gaz. 
dálkodásra 1s, mert ezzel job
ban el lehetne kerülni a túl
munkát. Ennek jelenleg nincs 
reális alapja, mert a túlmunka 
még rend6Zeres, és akkor a 
dolgozók csak a negyedévet 
követően jutnának hozzá az 
ől,et megillető túlmunka dija
zásához. 

Tartalmazza továbba a kol
lektiv sz"r,ooé:. a7.o!<nak a 
munkuóröknek a fe}soroiását 
is, aho a mu11kaidö ke::detét 
é.� véget - a foglalkoztatás 
jellegénél fog,a - nem lehet 
elóre meghataro::ni. (Pé!daul :  
a gépláncok dolgozoinal ; 22. 
§ (2) bek.) Új s,.abá.ly az is, 
hogyha a túlmunkáél't, a követ
kező honap vegéig szabad idö 
kiadására ninc,; ,ehetó:,cg - és 
ez.t a szolgálati fónök elöre 
tudja -, akkor elrendelheti a 
túlmunka tárgyhónapban t•aló 
kifízete�ét. (28. § 2

1 
b pont.) 

A gyakorlati munka meg
könnyítbe érdekében felsorol
ja a kollcktiv bZel'ZÖdés azt 
is, hogy a dolgozók különbözó 
csopoiijaira milyen :rnérté'.,ú 
túlmunkadijazás vonatkozik. 
Uj és jelentős ebben az, hogy 
az utazószemélyzetet ez év 
április 1-tól Zj szá.zalekos tul
órapotlé/;; i!!eti meg. (29. §.) 

A munkafes.velem megszi
larditását ,cegiti az a szabály, 
ame!y kimondja, hogy egy 
nap igaz0Ia•Ian mu!asztas ese
tén 20, két nap esetén 50, 
hm'Om vagy enne! több nap 
esetén 100 szátalékkal csökken 
a doruozó év i·egi I és:esedé�e. 
(79. §.) 

Az elnoksegl tii vit Jat 
Ko.,;zor'µs Fere11c fótil ár fog
lalla ö;,ze. Kiemelte ann:u 
jelenlős��et. hogy a sza.ksz-er· 
1,e:et a doluozók ncrcben köti 
meg a kollektív s;:erzodest. Ez 
azt jelenti. hor.,· a do!gozók 
(mint munkavállalok) ig&iyei 
meghatarozz• a s aks,erve
zet .,lláspontjat. U ·anakkor 
meg kellett tarálni az igények 
és a reális lehetőséuck kö;:ötti 
helyes határt·onalat is. A szé

Az ügyintézők nagy szor
galommal és felelősséggel 

tevékenykednek. 
Szeretik ezt az igényes, szé
les körű szalanai és politikai 
ismeretet, naprakész felké
szültséget, pontOS6ágot, em
berséget követelö munkát. At
érzik. hogy a társadalombiz
tosítási munka színvonala köz· 
vetlenül és közvetve kihat a 
dolgozók hangulatára, sőt érin
ti a hozzátartozókat is, csak
nem félmillió biztosítottat. 

Nem mindig és nem min
denütt értik ezt meg ugyan
így a gazdasági vezetők vagy 
a bzakszervezeti bizotlbágok 

Modem klubkönyvtárat avattak június 8-án a békéscsa
bai vasűti csomóponton. Az átadási ünnepségen megjelent 
Koszorus Ferenc, a vasutas-szakszervezet főtitkára, Acsai Mi
hály, a szegedi területi bizottság titkára és Kiss Károly, a 
szegedi igazgatóság vezetője. 

A közel hatmillió fol'intos költséggel épült létesítmény a 
hatezer kötetes könyvtárral jól szolgálja majd a vasutasok 
művelödé�ét, kulturált szórakozását. Koszorus Ferenc főtitkár 
köszönetet mondott az építésben közreműködőknek, majd a 
Vasutasok Szakszervezete Elnökségének nevében jutalmakat 
adott át az építőknek és a legeredményesebb kullurmunká
so:<nak. 

Az ünnepség után a résztvevők megtekintelté'k az eJTe 
az alkalomra rendezett könyvkiállítást és a vasútmodellezók 
bemutatóját. 

... láj11si gyo••smérleg 

Növekedett 11 belföldi liruszlillítlis, 

1 

csökkent az import- és 11 tranzit! or/alom, 
le körű elökészitó munkára Májusban a vasút 28 millió a teljesítmény a bázisidőszak- Lényegesen kevesebb áru k� 
utalva megállapíto ta, hogv 450 ezer ut.ast szállított. Az el- hoz képe.,'t 4 sz.á2<,lékkal ke. rült elszállításra tűzifából, ce· 
egyúttal a demokratizmust és múlt év az.ono., időcszakához vesebb, a tervezettet pedig 0,8 mentból, téglából és cserepek• 
a szakszeriiséget sikerült jól viszonyítva, az utasszám mint• százalékkal haladja meg. Szá- ból. A lemaradás itt sajna;, 
összekapcsolni. egy 3,3 57.ázalékkal csökkent. mottevő (mintegy 3.80/o-os) a koosihiánnyal függ össze. Ezt 

Az elnolu.e::: to"bb módosító Az utaskilométerben mért tel- belsö forgalom nbv�kedése. A bizonyítja a ki nem állít.ott 
java�lat után elfogadta a jesítmény is hasonló csökke- bázisid�akhoz viszonyítva kocsik nagy száma is. 
a MAV 19i6-1980. évi Kol- né,;t mutaL A 52emélyszállitó 19,3 százalékkal növekedett a Továbbra is csökken az im
lektii• S:erzódését. E!!vúttal el- vonatok menetrendszerűségét kavicsküldemények mennyisé- port- és tranzitküldemények 
ismerJs •t · · kö:szónetét fejez- kismértékű (0,5 �zalékos) ja· ge, bár az igények ettől na- mennyisége. A nemzetközi 
te ki a kollektív szerződés eló- vulás jellemezte. gyobbak. A mészküldemé- forgalom mintegy 3,7 száza]ék
kész.íté ében és me,,.alkotáS3- Az eJmult hónapban tovabb nyeknél 26,2°-'o-os növekedés kal maradt a tervezett szint 
ban résztvevö dol,:ozóknak, a növekedett az áruszállítási tapasztalható. A szállitás nö· alatt. Kedvezónek csupán az 
párt-. KISZ- cs :,zakszervezeli igény. A vasút 11 mtllió 401 vekedése elsösorban a;: épitó- exportszállítás mondható. 

Az ügyeleti swlgalat mérté- szerveknek. ezer tonna árut szállított. Ez ipari küldeményekre jellemzó. Kedvezötlen a tehervonatok 
ke 16 ódról 13 ór-Jra esők- ,----------------------------------------------, menetrend szerint <közlekedése 
kent. A swbad idó kiadásának is. 
határideje pedig a következő 

B d 1 B • k Al 
• Az áruszállítás minösége te-

hónap végéi:r megh _ zabbo· U ao· · t„sto'' lCS e- so' 1g 
kintetében a vonatfeloszlatá-

do t. Ha a swbad idő nem ad- sok száma az elmúlt évhez 
halo k,, akkor óranként képest több mint két és fé'· 
10 forint dij„zast kell fizetni. _.. szeresére növekedett. Az idő

A változó munkahelyek ki 
let'e., terjesztve az úJonnan 
s;,,ervezett főpaiyamesteri sza
kaszokra és egyes fenntartási 
munkahelyekre is (7. §.) A 
munkaidőkeret és annak be
oszu\.sa a lrnrábbi szabályo,,
nak megfelelően azt turt.al
mazza, hogy az éves munka
időkeretet az územvi Lel igé
nyeinek me re:elően havi 
egyenlőtlen keretre kell le
bontani. 

A heti pihenőnapra vonat
A"I. elnókségJ ú!él,en folyó kozó szabály a gyakorlati élet 

re ki nem állított teherkocs", 
mennyisége sajnos, megha;ad 
ja a bázis- és a megelözö ha· 
vi értékeket. Ennek következ· 
tében a kocsiforduló-idó a ba
zishoz képest 8,3 százalékka' 
emelkedett. Kedvezö viszont 
a bázishoz viszonyítva a te
herkocsik statikus terhelésé· 
nek négyszázalékos emelke. 
dése. 

vita wrán felmerült hogy a követe!ménye· hez igazodik. 

füLiigyi szak\élemény : 

Az új gazdasági szabályzókhoz 
jobb n111gatartási 11orm11 kell 

A borsodi műszaki hetek al
kalmaból nagy erdeklödé.s.sel 
··!Sért előadást rendezett a 
Kozlekedéstudornányi Egye:,l.i. 
let vasúti kö"l.gazoasági sza(<
c oportja a miskolci igazgató. 
�ag k.ulturtermében. Az elő
adást Jándi Károly, a .  Vasuli 
Foo,,ztály penz.égy1 szakos"l.tu• 
ly.inak ve.zetoje tartotta „Az 

V. ötéves terv uj gazc.nági 
szabályzóinak hatása a MAV 
gazdálkodására és az ebból 
eredó feladatok" címmel. Az 
e.őadó ismertette a vasút első 
negyedévben elért eredmé. 
nyeit is. 

A hallgatosagra kedvező be
nyomást tett a pénztígyi szak.
ember derulátása. A sza.kosz... 
tályvezető u yanJ� nagy hoz
zaerté,,el mutatott rá a sz.a
bálF-Ók megváltoztatásának 
okaira es c;ztikségszerüségére. 
nem titkolva a nehézségeket 
bem, amelyeket jól szervezett 
munkával. esszerú ta:<arékos.. 
sal!,Zal ellensúlyozni lehet. Az 
előadásból vilá.(t-0san megér
tették a reszvevök. hogy a 
1:asúton is a munka szenes 
részét•é, a dolgozók magatar. 
tási n ormáját·á kell t'álnia az 
energi,ít-al, a pénzzel. a. mun
kaerót·el i•aló és.szeril gazdáI-
1;:odá.snak. 

'\'ágányszabalyoza.s Herceghalom és Bicske között. A hegyeshalmi rnnal rekonstrukciójá• 
rúl szóló riporlunk a -l. oldalon (�agy Gyul-' fclvctclc) 

Az idegen kocsik átlagos tar
tózkodási ideje 1.3 százalékka! 
emelkedett az elmúlt évihez 
képest. Kedvezötlen volt az el
múlt hónap folyamán a nem
zetközi kocsigazdálkodas egyen· 
lege is. 

Az e!kbvetkezendő idó,;za'c· 
ban az árt.ts7ál!itás ielentős 
növekedése várható. Elsósor
ban az építőipari és a mező
gazdasági küldemények s::a· 
porodnak maJd. Nagyobb gon
dot kell fordltani a szak.,zo:
gálatok koordinált „gyüttmü
ködésére, különösen a fenntar
tási, a forgalmi és a vontatá,si 
lerülelel,en. A jó együttmű
ködés Jelentősen te-hermente
sftheti az Ö<;zi forgalmi csú· 
csoka•. és ennek kapcsán meg. 
valóslthafó lesz a népgazcla· 
sás szállít.ás! igénye. 
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HETVE ÉVE ALAKULT 

A · Vasúti Munkások Országos Szövetsége 
III. 

A Vasuti Munkusok Orszá- ugyancsak egy küldöttet dele
goa Szövetsége 1907. februar galhuttak. A közgyűlés meg-
2-án és 3-án Budapesten, a nyitásáig 31 !ővarosi és 73 v1-
Tar1adalomtudomán11ok Sza- dék! kUldótt váltotta ki a ti t
bad lakolaja helylségeben (VU. karságtól igazoló jegyet. Ok 
Damjanich utca 26. sz. alatt) összesen 224 szavazatot képv1 -
tartotta elsó kozgyule,ét, A cltek. A kúldÍ>ttek ,L ,ma ké• 
helyi e oportok vagy be!1zeto- sóbb meg novekcdel 1. A sza
helyek 50 tag,g egy küldóttet, vazas soran �í� szm .uatut 
;u azon felüli turedek uta,1 szarnoltak us,;zc. 

„A hallgatag yasúti 111unkás most 

beszédes lett" 
A magyarorszugl szaktanács 

kepviseleteben Bokanyi Dezso 
pártvezetóségi tag jelent meg. 
/\ Vasúti és Hajózási Fófelü
gyelóseget Rácskay Gyula fó
fclügyelö képviselte. 

A közgyűlést Kiss Miklós el
nok nyitotta meg. ,.A Vasúti 
• Iunkasok Orsiágos SzoL·etse
ge csak akkor allhat igazán 
hil'atá:;a magaslatán - mon
dotta -. ha ennek valameny
nyi tagja a golyózápor köze
pette harcban alt es kiizd a 
népeket felszabadító eszme
kért. A közgyűlés feladata a 
vezetósegnek utasítást adni, 
miként viselkedjék a harcok 
közepette>, mert nagyon közel 
az idő, talan kölelebb, mint 
bárki hinné, és Itt lesz a har
cok harca." 

Bokli11yi Dezsö 1gy kezdte 
felszolalasá t :  .,A magyarorszá
gi szervezett munkások üd
\'Ö,detet hoztam hozzunk. És 
ez nem jelentéktelen hétköz
napi frazis . . . A szaktanács 
üdvözlete annyit jelent, ha 
küzdelem lesz, a . zervezett 
munkások veletek lesznek és 
ti a szervezett munkasokkal." 

A szúvetség tevékenységé
ről készített irusbeli jelentés
hez, amelyet a kúzgyüles elolt 
mmden küldott megkapott, 
l'ászty Karoly titkár fúzöa 
.swbeli k iegész,tést, A szöve• -
ség megteremté,enek utjában 
álló akadálvokról 7.Ólt. Ered · 
ményként kón , elte el. hogy 
az elnyom<:'}! ,  hallgata� vasúti 
,,1unkas, ,., .. , azelől még a ba
rátjanak sem mert pana zkod
n, ,  most be,zedes lett. 1907 ja
nuárjában 468 panaszos !f:>ve
let rnle;;n t el a t itkúr ag Egy 
hónap latl űiabb 800 taggnl 
·zaporodott a zóvetsPg. 

A közgyűlésen számos 1.iil
•Wtt szólalt Jel es elenk 1:íta 

bontakozott ki arrol, hogy se
gélyeze,re vagy a�itaciora for
dítsak-e a rendelkezésre álló 
pénzösszeget. A küldöttek 
többsége az agitációra fordí
tandó osszeg nö,elését tartot
ta szük é�esnek, s egyetértett 
Pados Viktor kaposvári kül
döttel, aki kijelentette : .,ha 
kell, nemcsak a pénzünket, 
de a bőrünket is oda kell ad
ni"'. 

A közgyűlés a vezetöség 
megválasztásaval és a beérke
zett 39 indítvány megvitatásá
val ért véget. A régi L'ezetö
ség tagjait csaknem változta
tás nélkül tijraL·álasztották. 
Ismét Ki.�s �11klós az elnök, 
alelnök Fellner Béla. titkár 
Pászty Károly. A közgyűlés 
határozatban mondta k1 : érje 
el a n�zelóseg, hol'(y „a Ma
gyar Vasulas irünya oktatóbb 
és komol •abb le •yen·•. A lap
bizottságba Kiss Miklóst és 
Pászty Károlyt delegálták. 

A Magyar Vasutas hangsú
lyozta : a kózgyűlht erö. cél
tudatosság, ó. zinteség, s kriti
kai szellem jellemezte . .,Nem 
az alapszabályok pragrafusai 
alkot Ják' a szöi:etséuet, hanem 
a lelkek szerrezettsége. P-s ha 
szertediilnek a;: alapszabalyok, 
a tagok nem Jutnal. s::éjjcl a 
s_éfrózsa mind"n iranyaba: -
együtt tartja okct a nagy. az 
erőt és célt adó kö1.ös eszme, 
amelyet nem lehet tönkret":i
ni, a.'11C'ly el es gy.:izni fog!"' 

A közgyűlést ·övetó már• 
ciusi vasúti munká�gyúlé,e', 
orsza.!(Szertc ny1lt tüntetése', 
voltak a Swcialdemokrata 
Part es annak fo po\itilfat kö
vetelése, az ált láno., tiLkos 
vil.lasztójog melleit. A r zt
vevók hntarozat,lag mondták 
k1 a Swc1áldemokrata Parthoz 
,·aló csatlakozásukat 

Az első kollektív szerződés 
Az or zago szen·ező bizott

sa::: 19Ui. Januu1· :?i- .. ·e orsza
go:, ert�kezlett·t' hn·ta a Deli 
Vasut -1lkalmazolt..il. A Ma
f/J/ar Vasutas az ertekez, ! 
elotti „ Csal, hidcgi-ér ! l ntó 
s.:ó a deli t'asutasokhoz" cimu 
, ezércikkében leleplezte a DV 
Igazga,ósa"�nak taktikája", 
amely a memorandumba fog
lalt kú�·etelések rideg. hideg 
elutasihi. á,·al szinte provokál
ta  a sztrajkot, mert félt a �zö
vetség megerósödé élő! es az 
1dó előtti harctól, annak szét
zúzá at remélte „Raga,zko
dunk tga:sagos és méltányos 
'·öL•etelésemkhez . •  É ha be
·es úton nem futunk igazunk
hoz. nem riadunk ciss:a a 
l,arctol sem. De a ha e id•'Jet 
.,, helyet mi fogjuk megálla-
1>1tani. nem ped g uz e' lens6g. 
a DV l az,(atosága. Ak<Or fp
,unk harcba szailni. mikor 
meglesz a g.vőzelem mmdtn 
Plöfeltetele, amiknr mi le züni, 
<�rósebbek e� nem akkor, am 
kur az élien i,g te!Je,en harc a 

kc,z, fel \ an minden e heto
segre ke zűlve. mi pedig 3yen
gék e készületlenek \'a
gyunk. ., - hangsulyozta a lap. 

Janua �í-en agyka11lzsan. 
ezer déli vasutas gyűlt össze. 
Képvi. eltette magát rnla 
mennyi irnleg61 la es a DV 
magyaror.:;zagi vonalalna1t 
minden szolgálati helye. A 
gyűlés hangulata harcos és 
megfontolt volt. Az elfogadott 
hal.trozat kimondta, hogy az 
cmlékiratra adott igazgatósági 
valaszt a részt vevók nem tart
jak k ielegitőnek, de a harc 
mudjat é ideje ma�uk hatá
rozzák meg. A küzdelem sike
re érdekeuen be kell vonni a 
szen ezelbe a me tá, ol álló
kat, n klnevczet ek naay re 
szét, " ,zoro, egyűttmfikfidé,t 
kell megteremteni a DV o zt
r:'tk \OMlán alkalmazott o z
ta.vte trn1ekkel. A gyulés a 
, n utas mun!,ásmo «nlnm 
e ettsl'g ! tanusftotln é<; l·. 
e •·szl(1 huzt a DV lgazgató,á� 
!--.ZÚ1l1ltl.l. 81 

.. :\1ájus eh,t>je megünnepelbetö·• 
1·e,1 honappu� Ke,obb 

m·utan az tgaz atosag tov,,b;,
, a is elzurkózot u kú\ etc.c,ek 
elje ltese elol - a , er\'ezo 

0,zott ág altai meghuturozo, t 
,doponlban mei;lrnzdódött a 
passz1v r z1sztene1a a DV ma
gyaror zagi von l„m. :!4 o a 
.em telt el. s , igazg<1tosag 
elvben hozwjúru't a követe 
e e', t !J sité éhez. lgéret ! 
tett arra is. hogy a ,zervezo 
:Jizutt.ag által ké<obb bP
nyújtot• emlékiratot I 0-14 
nap alaU elintézi. A szervezo 

b1zott ag telfUgge,ztett a 
passz1v ,·ezisztencial. Az lga,
i:;ato c.� uzonban csa akkor 
, elje 1 tette a követe lé eket, 

miko a Cegyv rszünet letel
te utan nu,gúju I t a passzfv re-
is tencrn A harc 1909. de

cember 31-ig sz6lo kollektlv 
s:erzodes meg•·ót sevel 1·égw
datt. Ez t·olt a magyarországi 
t'asutak tort neteben az elsú 
kollei.tlL' sze1' odés. A deli vas· 
utl kineve ettek és munkások 
Jelentős anyagi er dményeket 
erlek cl A küzdelem nagy er-

kölcsi v1vmánya, hogy a szer
vezett va•utasok arra kény
szentelték a mil liárdos vasut
társaságot, hogy kepviseloik
kel egy,mrangú féiként túr
gyaljon. A dolgozók uprilis 
közepén hat gocponll yule ·en 
:,zente�itettek a ::.1.övet:;eg s a 
DV I,;azc;atósa� közúlt létre
j ott megallopodast. 

Ugyancsak két hónap eltel
thel a déli va. uti műhely 
szervezett munk ·súga - jol 
szervezett munkabeszüntetes
sel - harom évre terjedó kol
lektív szerződés alúirásara 
kenyszentette a Szamosvölgyi 
Vasúti Részvénytársasag Igaz
gatösáQát. A kollektív szerzó
dés a munkások guzdasá�i és 
szociális helyzetének jantásit 
tartalmazo pontok mellett ki
mondta a bi:a!mi ferfi-rend
szer elismerései. E szerint 
,.minden osztály egy-egy bi
zalmi férfit vála tt, akiket az 
igazgatö:,á a munkásság kep
viselőinek ellsmer é · feljogo 
sit a mühelyfőnökkel való tár
gyalásra". Figyelmet érdemel 

a szerzódc nek az a pontja is, 
amt!ly kimondta. hogy „Máju& 
elseje megünnepelhetö". 

A MAV Igazgatóság retteg
ve az osztalytudatra ébredt 
rnsúti munkasokkal folytatan
do harctol, a kere. kedelem• 
i.J!!yi m1n ,  ztertol crote.j1,;::, ha 
tus�g1 fellepé:-;t . Lic�etelt a 
megerósöd tt ző ·et eg el! n, 
e, felhatalmazu,t kert ahhoz. 
hogy a mozgalon1 élen :.i'iú 
Cserrenka r.Iiklo,. f'ellna Bé
la. Garay Armin es Kiss J1ik
los munküsokat a MAV-tól 
azonnali hatállya1 elbo�'Sat
hassa. A kerc,kedelcmugyi 
miniszter elvben egyetértett az 
elöterjesztett javaslattal, d� 
tartott attól, hogy az orszagos 
\'ezetők elbocsátasúra a vasuti 
munkások általános sztrájk
kal vála ·zolnának. Ezért mind 
addiiz. amig az új Vasúti zol
gulati Rendlartas k1dolgoza
saval és törvénybe iktatásával 
nem bi:ztositatta magat az ál
talános ztrájkkal �zemben, a 
helyi csoportok aizilis vezetői 
ellen hajszal'al kwant csapast 
merni a szövetségre. 

Hajsza a Szövetség ellen 
A Vasúti Szolgalat! Rend

tartás elókészitése során a ke
reskedelemügyi miniszter i�ye
kezett azt a lát,,.atot kelteni, 
hogy ö me,szemenő fü:yelem
be veszi és teljesíti u vasuta
sok kivanságait. De az 1907 
áprilisi .. a Va úti Szolgálati 
Rendtartásról sw ó tórvényjs.
va lat tár�yában" benyüitott 
minisztertanácsi előterjesztése. 
a lényeget hang úlyoz,•a azt 
emelte ki, hogy ,.A java ·Int a 
minisztertanácsnak . . .  azon 
óhaja,ul teljes mértékben 7.a• 
mol, hogy a sztrájk lehetetlen
né tétessék a t•asutainkon". 
Ezt szolgálta a törvényjavaslat 
elvi jelentóségü rendelke?.ése 
i., miszerint a „Vasúti alkal
ma7.ottuk . . •  büntetöjngi s,.em
pontból kü1.hivntalnoknak 
n 'ilvánittatnak". Bar ez a ren
delkel.é · klzúrtn. hog\· a va,
uta<ok a jövóben búntet!enül 
nyul�nak a <ztrájk feg "-'eré
hez. a miniszter mei;is szüksé-
gesnek tartotta a ztraikot 
megakndalroz . megelözó 
rend ·zab.ílyo , öeil· ratását is a 
S1.0lgúlati Rendtartásba. A 
m1msztertan rs hoizá1árulását 
kovetóen a kereskedelemügyi 
miniszter a vasutasok fizetés
rendezését és a vasúti szolgá
lati rendtartast mar 1 907. má
jus 13-an a képvi�clohaz e,é 
terjesztette. 

mozgalom féllegális szatiad� 
szervezet-szerű atszervezesere. 
Az Orszagos Szert•ezö Bizott
ság május közepén felh1v11s,al 
fordult a szerve7.ett vasula ·ok
hoz, hogy minden , áras an és 
szolgálat. helyen, ahol nem 
működik h yi . zervezó bizot • 
ság, valasszanane lapbizott,a
got. 

A Vasúti Munka ok Orszá
gos Lapbizottsaga .,A bizahm 
férfiakhoz!" intezctt július 19 i 
felhívásában a küzdelem fol11-
tatásara szóhtotta az elsó 1:0-
nal ban harcoló aktiL'i,táit. 1 y 
szolt hozzájuk; .. Testvereink!  
Magyarorszdg szervezett vas 
uti munka suga komoly küz 
delmc,k eloti all ! . . . Gyilkos 
tü.z, vad haj:za tizedeli meg 
a batr k. az iga7.ak ·or,ul 1 . 
Biz.almi férfiak ! Kt>mo.y. ne
hez idok következhetnek még 
eánk :  Habar múl atok, t Is 

merJük; hebar husé tek e.; ba• 
tor agtoka mar ha. onlo , ad 
hajs2·1k alatt taoúsitott , 1 ·el
kedeotekkel bebizonyítottátok; 
habár meggyő,ódfünk arról, 
hogy becsületes z1vetek min 
den szeretetével csüng tök 
szervezeteleken. mégis - e 
nehéz idokben, amidőn ki 
vagytok té,·e a hatalom őrült, 
perverz üldbzési níg�•alnak. 
ebben a nehéz időkben arra 

A hel} 1 csoportok vezetői kérünk titeket nz elnyomott, 
nek és ak i\'lstáinak ülduzése. iJ'dözott. véri� kizsarolt va . 
a szöretség felo•�latásanal; utasok ne,·ében. ho�v c� bi ta 
egyre nöt·ekl'Ö !'estélye arra le ne terít en. üld/i·,és mc� PC 
késztette a mozgalom re:e1ó1t, félemlít n .  zemed m g ne 
hogy lépeseket tegyenel a to1 jö,1 t i t  e ,el ••· 

.. Kezdődjék a földalatti munka ! .. 

Az 1907-ben foganato,itott bcbizony,totta. hogy , .e  rende· 
elnyomó intézkedésekre tá let nemcsak nem törvényerejű. 
maszkodva a kereskedelem- de egyenese11 tön·énybe ütkö
ügyi m iniszter 1008. október zö" - ktjelentette, hogy ezt 
14-én ,.alapszabályellenes tény- senkinek re pektálni nem kell. 
kedése miatt'' felfüggesztette a IIangsúlvozta · . . ak:ll· izgatas• 
Vasúti Munkasok Ors:ár,os nak, akar J. 1.ít nak veszi <>zt 
Szöeetségenek működesét. No • a hazamentó koal!clu. mind�n 
vember U •én ped·g feloszlat·,1 hozzáértő <'mbernek föl ke'l 
a szövetséget. A mini zterla ,·ilngosít, m a küz,·élPménvt. 
nács hozzájárulá a, al hamaro- hogy a p eeed n nek tekinthe 
san me<std otta a ,a utasok to rendel('( mmo emmen; \ E'· 
nak a Szoc1áldemokrntn Part zé''vt rei m•,gal.>, n. m g n 
t(unognt,·,át. A MAV Hit'ata- papiro al'tntmánYo sag zem 
los LapJa, december H · l z,1 ponlj, bul 1„ és Cili kell \llá 
mabari kö?.zétett minl zteri go ítam az egé,? 01 z 1g \fb 
rendeiet kimondotta : .,A ',o u ságát, hogy e re delet el 
c1álden1-0k1:dlR Part . te, e �em tudon1,1�ut , e ni ült. , n1 
keny,ég a ,·asúti I anna« rendelkez sPt m g111r-
endtart 29. li n lar>j 11 tun1 nem kel l .  ,ól h, on 1 ,,z 10.J kije1ent 11, ' hogy a 

magyar ""r.t korona or , ,, kllr 
nak területi,n ,zolgalatba 1 l • 
,u va ú11 alkalm zott ez,n 
part emm,nemú zerveln<' � 
va�y ,zen ezetének tagja nem 
lehet. Ugyanezen az alapon 
nem lehetnek t·asuti alkal111a
,ottu.l; tagjai UIJ 1aneze-11 part 
altal szerv :ett Vasuti Muri
kasok Szabad Szert·ezetének. 
sem ped1� a emmlnemu más 
Ily, vagy hasonlo célú, un. ,za
badsze1 vezetnek.'' 

uta< ag ú yéve tettP 
let elleni harcol arra s,6:i 
tolta fE'l J ,·a utu okat, ho,::y 
n viltan tagadják m g II ren · 
dele! \'égrehajtl'l at. , Ha kell 
11 legvé, e zkou.el,  az Jlie
clt!lmcsseg egyenes rnegtag.i
dasaval 1 .� 

A rendelet megjelené éne·, A1 untuc!atos \ a,uta., dol 
masnap11ln Landler Jenci „Tör- gozók meglogadt,111 il tnnác nt 
t·ányen kícüli allapot" cim.en 
a :Vépszcu:ciban írt cinkébcn Gada.ne.:z Béla. 
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Kitüntették a gyermekintézmények 

tizenegy dolgozóját 
A vasutas szülők gyermeke -

nek gondozásáért. az 1fj úsá.g 
swcialista i:i.velésében elert jo 
eredméln e1 l<ert u pedagogus
nap alkalmából kitüntetést ka
potL a MAV-l}yermekintezme
nyek 11 dolg�ója. A kitünte
téseket júniu.,, 4-én a KPM
ben, Illetve a MAV-veL.érjgnz
ga!óságon adták át. 

Az Oktatásügy kivaló dolgo
zója ki\úntet.e,;ben rész ,(1 t :  
dr. Sellei Jo:sef·ie veze.ö ovó
no, pécsi napközi otthopus o,o
da. 

A Kö=lekedés T.11:aló do!go· 
::oj:,. kitümek· t kapta : Schögl 

Ed.éné 11z dolgoz.a, Jtöaiegi 
MA V-nevelootthun, 

trdemes vasutas lett : Bor
bely Mih'11l/, n kaposvar1 
MAV-ne'.elootthon fiziltai dol
gozója. 

Miniszteri dicseretben ré
szesült Cse11des Sandorne ga-1:
dasági re:elós, kapos,·ári ne
velőotthon Cslzmar Jáno, tlz. 
doli:. bodrogol·,z;i neveluott
hon. Pnnt110s Lnszlo neYclo ta
n . r<pc<: ,._nt!;) oq;� 1 evelo
otthon. 

H itan n·zer „J4;atúi d,cse
retct kap:.a:,. 

TISffilETBELI KISDOBOSOK 

Az ünnepség részt VC\ öi 

A Keleti \'ontatú i Fonúk.,cg lltottak fel. Az uttoro • c-.crc-
1-e.s KISZ-alap,,ze1-1ezete é az ben elmentek az alap.,zerv :t.et 
O ttoró\'asút IX. csoportja ta
valy patronálasi es e,:yüttmü
kódési szerzódést kötött. En· 
nek a vállalá u ·nak tettek 
eleget a közelmúltban a KISZ· 
fiatalok, amikor a.: úttúrövas
út hüv&völgyi tuboraban lar
sadalmi munkát wi:eztek. Bő
vítették a tábort, o;átrakat a.-

a tal rendeze t névadora, e,; 
ott a, öt uJ ·zülottet: Urbá,, 

Zoltánt. Ps;;ota Jd110 t, Szég-
11er Ildikót, Sebe,tyé11 Lillut 
e MedL·e Mártát tiszteletbeli 
ki dobossa fogadták. nyakuk
ba kötöttek a kék kendó!, a 
mamáknak pedig virággal ked
vcskedteh. 

Az előadó ne maradjon távol ! 

Az oktatási év tapasztalatai Józsefvárosban 

A józsefrnros, palyafenHta r
tá,i forwkseg >.Ul zel'\·�ze i 
bizottsága a foglal ·ozáso:C be
fejeztével o&szegezte az 197 j 
i6. éL·, politikai oktata.s ta
pasztalatait. Megállapitot ta, 
hogy az o:datások iránt a leg
nagyobb erdeklödést a flz.ikai 
dolgozók Lanúsitották. Külö
nösen ,·onatKozik ez a me�úl
iapi ás a XV. mag �pitmén\'i 
és a II. felépitménvi p/ih·a
tnes!eri . 1.akasz munká. alra. 

Az a!,tlvitá, neme,,• • a fo,;
lal wz!i."·)kra \·a!ó fel ·eszii!és
ben. a Ylla "<ÓM"?".!ben "Y l va
nu:t meg, hanem abh n is. 
hogv nem volt lemorzsolódás. 
A7 ujonnan felvett dolgozók

al év kozben m�g nbvekedett 

i a ha:1,;ato · le zama. Ez \1 
bZónt a,: eloado,,. szemina 
r,umvezetó Jo felkészull,e
get dict>éri. Elufordult azon
ban, hogy eloadó elozetes be
jelentés nelkiili hiany:a8a. 
miatt elmaradt a foglalkozas, 
elért ,o.�o�un bo szankodta:C a 
dolgozók 

A ,zal.szen-e:eti lJizottsug 
leL·o111a a ta nuls6gokat. az 
elwdók ióJeló.ése utan már 
megkez.dle az új oklatli�i év 
e10,é,21té:ét. A XV-o szaka
szon példaul \"a:amenm i clol
�ozr\ jelent.kc-,ett po'iti'.rni · s
koltlr:1, s a nuors s::erre:n .� •  
ben Ferenc 1\1ihrily i·e:eto bi
zalmi járt a: elen. 

VÁLTSON VASUTAS OPERABÉRLETET ! 
Az 1975 76-os évadban �i

kerrel l:irult a 1 5. jubileumi 
vasut.as-operaberlet elóadásso
rozata. /\z elmúlt l iz�nöt é, 
a,alt töl.>b ezer va. uta<s:il ,,. 
kerü t me_. zere tc-tni az ope
r 1t. Ne1n I evb- dZO'# s 1ft.ff1•1 
sem. �ki k re'ldszer s operal!i
to�alO!, lettek 

A ,·asu!a. -ooerobérlette! n>< 
19,6 ,7-e é,·adban a kbvetk •
zó o'>erá1< ·  t lehet me�te'n>' le
m Verd , :  Nabucco. Erkel : 
Ba111, ba11. ,zafJe\ ; A l>ahc�,-

szera ii sziil;ol,út. Ro. , n i :  A to
rö1' Itáliában · · Verdi : Ri.Qo
lettó. 

A berieti elóadas, k l9í6 ok
tober. novem�r. 1 977 február. 
március é· áprtrs hóriapokban 
- mind -: � hónap harm:idik 
vasarna'>í,:., dfle!ott l l  ora--or 

kerü1n -•lr bc·nutatásra a 
buclaoe«'i Erkel S·urnazban. A 
bér1cte · ,., napi pSnzt1ri je
g:.·eknél �o �dza:ékkal ol
c5obba', B�,·lcteket a s:zal,
s,erveze•, bizo•t< •o·,,,,il 1 976. 
i.inlu, 30-lg lenet 1genyeln1 

Pihenés 42 é, i �zolgálat u láu 
Negyvenketé\'1 vasút, szolg:i- mun1,áiat lubbször Ki\ ,tlo Dol

lat ut,ln a közelmullb o vonul\ gozo k,tünte e, el merték cL 
m-u:;dijba Borbély Laios, \"a Ta�Ja volt uz allumás Kos

mo--;:vörk ullomJs-üiem� zda. atll szoci l ista brlg,idJanak. 
1a. 1933-ban kerlilt u ,·a úthe;z urneh· ez ev apr!11 :!8-án el

rak uri munkásnak. Azota tobb m·erte a /AV Kil'ulo BrigadJa 
bco ·ztásb:m dolgozott t\ lel- kitüntető c1m<'t. A r,yugdíjba 
szabadulás után uktn .in bekap- vo11uló Borbélv Lájost a brigád 
c,olódott a ,7aksze1 vezeti mo�- ta ·, iai ünnepélye killsÖSélltk 

galomba. tagja lett a mi kolci kö1ó11 búc,ú,talták. es emlékOI 
területi blzot ts:ie. közga,da,agi cgv 1,arorava; ajúndél<o�t,k 
bizottsá,;ának Eredménye, m�g. 

• 
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FEKETE KHÓXIKA 

Szaporodtak az üze111i balesetek. 
sok a /Jalálos lil dozat 

Hogyan segítsük a szocialista brigádok 

kulturális válla lásának teljesítés-' t ?  

A UI. éti a TV. öteve-s terv 
ldós,akaban ltmyegesen ja,·ult 
a vasutasok élet- és munka
]:'.;.,••'Jlménye. a 5zocialis ella
tas es a mun:-avedelem. Az 
elmúlt negyeds7.ázad alatt kö
zel felére csökkent az üzemi 
bale-etel< száma. A kedvező 
e,·edménrek el:enére sem le
hetünk azonban e:egedet:ek. 
mert az elmúlt hó:1npo'.,ban 
- a baleseti statisztika m:!g 
nem vég!ege· adatai ,-ze··int -
nu,·e',edett a zeme l:i üzemi 
ba!esetek száma 

A yasút tavaly s:imug�slo tel
jesítményt ért e, a ,,.állitú, te
ren. és a b3lesetek nem ,za
porodtak. Ebben a, é,•ben 
azon'a>an (a ,zá 1 Iíl.ac;J !emara
dá� e!lent!re) indokolat'a,rnL 
romlott a bale,eti h •/yzet. Az. 
elsö negyede,· adatai azt mu
tatj::..!c hog · n �JA\' területén 
1 15-tel több - három 'napon 
rul gyógyulo es hé11e1 több 
csonkulásos baleset tüttén 1. 
mint az elmúlt év azoao · idő
szakában. Több mint 3800-zal 
e:nelkedett a muns:anapki e
sik száma i.. Tov.:..bb romlott 

a zeme !J l ba eseti helyzet. 
újabb hat halálos bale-ettel 
a negvcdév�t köv�tő hónapok
ban. Ez a kedvezót'en tenden
cia 5zü,ts�ge-:::.é te.=,zi a kö
rül,11ényel. alapos elem=ését, 
� nz annak inegfe1e!ő sürgüs 
intézl,edések t·égrehajtását. 

A hn,alo. üzemi bale�ete., 
,za,n:i 1,ü!6no, •n a budapesti 
í(la:gafosrígnri l emelkedett, de 
ide soro'.ható a s:om batheLyi. 
a J)�csi es a GySEV-it;azga
taság ·s. A legsulyosabb bal
esetek a fo,·gllomnál töi-tén
rel:. ezén itt van a Je�nagyobb 
�zü' sé;; a megeloző intézkedé· 
bekre 

A Vuiálatu', eddi�i tapasz
lain w , .erint a ba:esetek több
sf��t alapreto m unli:as ... erL"e
:ési hicinyossáqol, ol,ozták. pé'.
dául vlig:ínvzár- és fe-;zült:,ég
ment ít.§, a\;rnlmá,·al. Bal
eset clfödernjc volt ezen ki\•.iJ 
a munkairá:1.y1� .... s és -e11enór
zls h,ánya. a munka. és biz
tonságtechnikai re�,·e:em meg
s1.egé,e. a baleset! ve,;zé:ye'.< 
fi2,·e1men kl\0ül hagyása. lebe
csul�e. 

.Múszaki hiányosság és az 
utasítások meg.s,egé ·e m.latt 
vesvelte életét Rasl.ó Sáwior 
3-! ev� kocsi:·endező. két ki-s
kon, g,·e.-mek apja. Varga 
Lás:!o 47 év2-; mü:zaki fel
ügyelő ped;" induló szere:

vényre akart re·ugrani. és a ke. 
re!<ek alá -.tt A figyelmet
len. szabálytala,1 kö:lel.edés 
miatt halt m eo Toth .József 34 
éves ,;ínhe�es,tő. Kiss Jó:sej 
56 év2, fútőh:ízi mun!<ás. Csó
ka Adám 24 évcS vonat.:ci-sérő. 
Maros József 23 .;,•es koc.iren
dezö. Koósz Pál 29 éves for
ga'mi szo!g:ilattevö. Szombath 
Kálmán 4-1 é,:es váltók'?ze!ó. 
tovúbbá Urgyán Imre 46 éve; 
és Drát•ica Sándor 25 éves j<1r
ó�,;ere!o. 

. "éhányu., esetében közreja•
szott az aP<0!1olos állapot i'<. 
A munl;:aheh·ek ,·ezetői sai
n ritkán élnek a munl\ától 
v .ó ellilta:,sa!. pedig ez gyak· 
ran - például itta&cág esetén 
- éle!m2ntö lehetne. A bal
eset, különösen a halált oko
zo. mindig megdöbbe.�tó és e'
gondolkoztató. Gyermekek ma---------:---'-��---------------, radn-ik apa nélkül. figyelmet

Művészeti propagamli sták értekezlete 
A kultúrneve! · ,,i e-, "'P<Jrt

o>Ztálv szerve,1.,..koen n:erül t 
sor június 2- ín a , :i u tas
. za:CS:Zen·ezet k.;2pontj:úan a 
terü!eti b:zottsú�o.� és �-zoL:;á
.atf heh·ek muvi-ZRti propa. 
gandistái:-:n�\ tanác-s�,oz.á.j.:r-.¾ .  

A művés;zeli nevelés felada
tairól Orosz Sándor. a MŰ
DOSZ tiúára t rtot előadá,t. 
nujd Hon-áth Ferenc, a Yú.<
utas-szakszen·ezet kultúrne,·e
ll,si e;; s1>vrlo.s1.tál}á;1a'., mun
k.:tár.;a isme-te!l� a1. U'73 76-
os év mű,· ·zeti 1:.r..)pa�anda
n1unkajának e.4ed�11�nYeit .  

cialro1, \ n r1f T1,álw.. a 
Jü:sef Alti a szf.1há, és a 
1·a.1utasok Szahs:, rt·ezete ttz. 
é,·es e:1,yúltműidldas,;ne:'., ta
paszta!...tai1 ó .  A köv?tke·ő 
é\"ad legfo. tosabb feladatai 
koze '°" lta � m1Jv� -,eti in
lczmé11\"e�ckel való jobb 
cg,iltt�úködé,l 

Ma már fonto, ko\"e!elmé,-,· 
a mti\�é:,zeti prcya�and:st.á�; 
fol,•amato · képzése. táié:,<Xl.ta. 
la. a. kap�••y;..>&!ni:, 7J�P'-itL:,.e 
f, e�yü1t .11ú-,Ud� .... :1:� a mü\�é
szet1 intézmer.Yekke! 

len:;cg. a künnrelmúsá�. vagy 
a mun ;alársak elnéző közö
nye miatt 

l\fi,1deze., 1:,mereteben v3,a• 
menn ·i dolgozo. ,zakszervueti 
a :,tiv �ta é-;; v 1.. f>ó a jóv\lben 
szigorub ban ügyel jen arra . 
hosr a n1un1,ahe1,·eken ol.:a.1 
légkür legyen. amelyben az 
eg · ·7...;ég\·..3delem. a te:;'.i ep� ·g 
ó,·á,a. a vezetókne · é:; a be
oszrottakna :, e�':l·a:-ánt erkölcsi 
köt2:e�c;2gc. A tü:-v�nye•� meg
sze_�űi cl:en pe<li� tü:-vJn,·ei:1:\ 
S2.i�ort1t l\e,l a1ka1mazni. hogy 
se:, ,-i se veszéh e1.tethes,e bün
t�t�m �j1 sem a �a '<ít. se;11 pe
dig a munk tarsai épség�t • 

Hegedus Károly 

munkavtidclm· felüg ·elo 

A múvelödé,i intezrnenyek 
- a szemelyi e;; targ)" i íel1é
telek birtokában - rendelkez.. 

IV. 
tamban határozták meg. több 
lépcsős megoldásban. A követ· 
kező orszagos vdtilkedo 1978 
első negyedébe„ indul. s a:: 

nek azo'.tkal a lehel �égekkel, ors::tigos dö,itőre 1980 elején 
amelyek segithet,k ,1 szocia• kerül sor. 

Mú\'elóde,1 intézményeink lista brigúdokat a �ultu-a 1 
,·álla.lások te:jes,te,cben Ezek 
az intézmények adjana k ott
hont a brigádkluboknak, s a 
t•2zetóség gondoskodjék ten·
szerú ku lturá1i., prog,-:i.m ,·ol. 
Rendezzenek brigádveze!ó1 
tanfolyamokat. szocial!sla b, 1 -
gádfórumokat. é�  az intézme· 

legszebb. 1c�n1a�a:-;:lto.::iabb fel
data mindeme· tett mégisc,ak 

al. hogy a h ianyos iskolai veg
zetts<igű brígádtaool.1t  beL·on· 
juk a tanulásba. S1.e1 vezze
n;;?:< 1e:1,lt. részükre kihelye
zett oszlálrokat. , egé.;z éven 
át kísérjék fii;yelemmel tanul
m,invi eredményüke*. Ha szük
óég� : gondoskodjanak a kor
repetá:a.,ról. Tan,anak szoro.; 

nye�tben múködó kón ·vtá:--a:, kap�..;olatot a pedagúgu.;o"kal. 
1c; ,·állaljanak feleló:-isé�c-• a „ adjanaI· meg minden segit
briJádok mü,·.dód se r oéget a ·ikeres vizs�áztatáshCYt.:. 

Az igenye�.;. telméré .. �e után 
Előtérben a nevelés ,tervezzenek intenzív ,gimná-

ziumi oktatrut. lehetővá téve 
4 osztály két él" alatti eli:ég-Mindehhez JO p1vpa!\anu :ése!. A sikeres tanuláshoz kell. las szóval . tudatos.!- b;ztosítsanak kulturált kórül

sák a hai-i progra m 01. VonJa l ményeket é„ ko1 szerü szemlél
be hatóköl'ilkbe a brigádw- tető e,zküziiket. 
go/; ho=zátartozoit t•, es s:?r- A könyrtárak kössenek szo, 
t•e=ett. folyamatos teréJ,eny- cialista s:e,.:odést a brigádok· 
séggel érjék el. l101711 a szo- kal, · boc.,:í-sák rendelkezé
cialista brigádok a mu ,·elódes1 s..ikre a ·fv.tnl irodalmat. Tart-
inté=mény tör:sl,ii.:önségé t"P anak iro-olvasó találkozókat, 
cálJ·anak rende1.ze,ie;, vitadilutúno:rnl. A 

v:tllalások te'je-;i éséröl győ-
A lap "talato 1�awJ,,,.,. zodjene:, meg. s igazolják a::i 

hogy a brigádo:: •�envlik ,, a brigádok naplóiban. 
t.ermészzttudomán,ro eload..1 A müve!ödési intem1en�·ett 
so:iat, az i:n1erette-rje�zto �o- ve7.eto.-;e�e is tarba :;zen1 elölt, 
rozatokat. inunk l!>ílk:ldénliü�c.h. ho,iv a kulturális elOre�épé.,;
a részükre renclez_tt s-:el/emf hez a ta ,-:,adalmi-lechnikai Iel
cetélkedóket. Ez Ltt,,'lb1ak re· tete:ek - amel�·el· a Jeqtöbb 
szét képezhetik a., orszá:,os helyen mar megvannak - k� 
l"asu.tas szociali�ta brigadi•etél- ve,;ebbet érnek. ha l,;ányo7-
kedőre való felkés.:ülésou?k. na1< a wdat, fe!tete/ek. A ne· 
ame!yet - teki ntette! az ed· ,·elésl. a ,.,ocíali. la tudat erö
digi · rendkívül poziln- ered- su.é:.et kell tehát mo:;t me1r 
ménrekre és a, éln�k erdel<lo- az e!so zamú le:adatnak te
dé•re - a .11AV Ve: ;riga:- kinte::ii. i: a ,:ocialiMa b rígá· 
gatósóg e» a Vasuta.;ok S:a/,_ dokban töretlen a 1, ;szsi!g ah· 
,zeree-:ete j é, .. n•,� 1 1  rend,-., ho-:. hogy ebbe11 is kózremr1-
meg. 1t• ess , mellékP.. .. Je- kodjenel:, 1111nd saj�'if érdek.-1'<-
�vezzük me�. ho'! ' enne', !e- ben. mind a ��lr-:qda:om építé 
bonyolitasat keteL·e. iootar- �e ,zemp, "11 jábó i\Imt mondotta. !Libb na2, 

,.: úti , n6::xmt n megnótr 
a. s;:inhlizjenveT„et ip!!ny;óT: 
s:áma. Sok ·-,..or1:11i. la bt ieJd 
látogatott Sze,,eure. aho r_-szl 
\'ettek!-, ,,a '!;'!Tl.badtt!-n i„tu�ok 
előad:.sá:i 1· . .. rolt több,.', kö. 
zött a sza.,<:ze7\"C-Le i központ 
t:· a Ye�½-· ·�:!7gat Jsáe.i :zocia-
1:":')ta brigác.lo!, r�52�re re:ide
c.,t( eredményes teltház-ak-

A tanác,ko,i;,on 1•me•·tett€'k 
10,· • lbá a ie'. ,1<!,·ő:<.'cel a kó. 
\ etkez, szính:h; evad mú-:-0-
rm és a n\"ári oudap ·ti sza
badtéri színpadok programjait. 

A!, erte:,ezlel végén I{ell'ler 
l.;tl"án. a kultúro;evelf'si és 
�1nrto�ztá·y ,·e-zetóje juta'.ma1 

adott át a k ieme:kedő mu�kát 
vé!!"zett. müv.l,,zeti propapn
distá;rn k. 

Tl Z t:  ' ll \ lW \I J Ó B A R .\. T  
M i t  tehet 

a jó főnök? 

Váfa;z az lbrus felhívására 

� t G Y D O R O Z S �L\ 1 B R J G .\ D 

M E G T I  Z I  A I Ö L r  T t L H E I Ö T  
KukundD1'o:smc. a .lomás 

dolgozói csatla'«>Zla" az lka-
1'11> gy„rbóJ el ndul' mun'.·a. 
versen;-..moz.;alomhoz. A gyá
r1a.'< fe;hivá:.áró! a Del.Ma. 
gyarorszá.g m!ijus l ü-i szama
bÖJ értesültek A négy szoc:a-
;:.,,ta közössé& ez;,itori ko;ös 
b,i.gá.dg11ü}é,st rtoU, hog 
ö .. &zegezz.ek tn, .. ttt � te1 ..ada
tv.-at. amel nún k a ,·qreh li
tá,,at a •. !.-\ V \'. öte··e,, tcrv
:áÖ:i2.a!<.ában az d,oma, do.g,.,_ 
z.oi ered,nénye��n segítheti:,. 

Kész tervek a BAM-ra 

brigá,byú:es részvevői el. 
hat.arozták, hogy egy szá:alék
ka l emelik mmdczokat a m:i
tatól<al. amely.?.,et s:w.mu:·ra a 
kit•t,.ló szint e .;,-.,séhez elö
irtak. Ezen!,1vül meg hét po:1t.. 
ban sorolták fel a v,ílla'áso
·at. s többel, köL.btt a :  anyag

cs energiafelltoszná!ás nor
ntajat 10 sza:alekka csol,kcn
UI.. ,\ fe!aján'.otl társadalmi 
mu:iká'"ool klemeJ:..edi,,. hogy 
1 000 orat dolcoz.nak .,,1 szép 
S;.egedert'" mozciaiom Kereté
be.n. 

TIZEZER TONNÁS SZEREL VÉN Y 

GÁZ TURB INÁS M OZDONN YA L  
A Baji<ál-Amur (BA:\1) 

va,,utvonal épíle ecol már 
többször írtu�k lapunkban, 
miután az év zázad építkezé
sének neyezett mun.;.alatok 
r,román a \'on,il első. LBO ·i
lométeres zakas,.a már ee:y 
é1·e eJké.;zii;t. A fon:a'.mat tel-

e-� hosszllban hal év múl,--a. 
1932..ben n ·iljá.r meg. 

Milye.-wk lesznek " mozdo
nyok? Bi'zony·íra ,ok olva
sónk kí\"áncsi rá. ll!eté,,es 
szakmai körö!, t.1Jzkoi:tatása 
szerint a BA.il szereli:é11yeit 
t'ontató mozdonyol.at gciztur· 
bmás hajtóm úreL Látjak el. 
A. gázturJinás meghajtást a 
rc:idkivti..i éi;haj!ati ,-;,z.o:1) ok 

Indokolják. fzel, a vontató 
jarmu.eek 50 C rokos hidegben 
is il=embíztosak. Egy-egy 
mozdony egyetlea h-Zekciója 
8000 loe:·o,, les.z, és ór:ínke.,t 
100 kilométeres ,ebes éggel 
kéi)es rnntatnl a 10 OOO tonnás 
szerel vén ·eket. 

A már me;ter ·ezea mo7.do
P� okul 197!1-re keszi ti!; el. É:S 
ugyanekkorra feJcz6di'< be a 
,·asutvonal teijes gördüloanya
c:ának a �"' ártása. A pálra r.e
hezebb hegyi -;1.a:,a�win is a 
lch�tő legna;:y0l>b biztonságot 
i::aran tálják majd az elektro
dinamikus f:éke;,; és az egyéb 
tartoz&ok, b..:rendeté6ek. 

Pályaépítő gépeket javít11nt1k 
Budape,t pere:nke ületeben. 

a régi n1un!·ási.nk;í · k es ker
tes családi házak l,özüJ hival
kodóan emell•edik a m:i.gas
ba a JIIAV Építes, Géptelep 
Fonök ég morLrn hivatalháza 
és munkú. ,,úllój3 . A porta fa
lán ,·e ·enre,eámények és w
dalista brigádok névsora függ 
Beljeb . a gondosan n •irt 
bokrok. ör-ikzöldek és Y1ra:;
úgyások füvészke� re emlékez
tetnek. Rózsahegyi Pár szb.
titkár he�yettes. készségesen 
szeJódik mell.lm kísérónek. 

A fónöi,ség mühel�·ében dol
gozik a 13 tagú Le11in szocia
lista brigád. 'E:rdekes világ ez. 
Itt ,-a�tag rúdvas engcdelme5-
kedi1, a kemén:v izmoknak, 
amoll ,·asfúró acé' feje szórja 
a szikdt. A brigad\'ezaló. 
Ratkó Ts!i-án munkapadj:,. fe
lett. a ralo,i oklevelek, kitünte
tesek ·J:·akoznak. 

- Nyolc évvel ezelon ala-
kult a mi ko11ektívánk 
mondja a brigádvezető. - A 
pályaépítő gépek 1,arbantarta
sai:al és azok l;'sebb j:zdtásá
i:aL foglalkozunk. Ehhez a _io 
szak,, meretet igénylő munká
hoz összeszokott tórzsg·1r
da áll rendelkezé re. !Ili tart-
juk karban a négy osztrák 
g)·ártmányú Plasser típu,u 
pályaépítő gt!pet is. 

:, Len1 11 br;gad mar ma.wd
szor nyerte el a • l.\ V J..ivató 
brigádja kitúnteté.,t 

At. elmult evben iUO kap<1 
rok:.nalat javítottak Li6 e.c�1 
ronnt értékoe:1. VallaJ tú:, ,, 
társ:idalmi mun'(a >nn teiJe.-,1-
let�ék egy „Cegl Cl llPUSU 
csö:-�ó elke=-s11té,c-t Se�ít�ttek í1 

kovác�múhe!;•nek. Cgés: erben 
hibanie11tese11 dolgo=mt a bri
gád. Va!ame:m)•ien reszt vet
tek a politik,i <'em ,1ur umon. 
Senkai l\U1áll1 :;� e\·es mun
katársu • eh·�bcl.LC a:l ú�talu
nos iskola 8. osztalrat. K.ci· 
személves bérle• ü k  van a Fo
t•árosi ·operett S=í 111tá=ba. .1Ii
halek lsti·án br·�acllarsu., a 
közelmúltban Mo,zkvaban , , 
Len · ngrt,dban júrt. A hel) , 
KISZ-s1.e1·vezet seg1 t �-�--veI :?:; 
szovjet dokum�nt1..u11 e� juték
filmet tekintc tel- me�. Ro!/;o 
lstrán két hetet tultott Linz
ben .• a Plasse, ce�nel. aho 
tanfo,ramot rende,.tek uZ ÚJ 
rostálógépek kezelésének. javí
tásának elsaJátitásara. 

A brigád az 1974 ev mc.11-
káért kapott elő ·1.or l\1A V ki
váló brigádja kitün!e é,t A 13  
jóbaritt most másodszo1· órÜJ 
a kemény munkaban elen si
kernek. 

Gcr,:eb Jó.t�et 

öten :l tizenhárom 'közül. g-épszerelés közben 

tá. ,uk e· ek. u u, a �..ada
sa i \.·a0tók é..; a sza!,szervc-
1.•,i bizotts.ago'., feladatait. Mit 
tehetnek például a tönö'.rök a 
magasabb qin\li kulturá!ls 
vti:lala ok kiala1<Í' úsa. az eh
hez :zük,e�es feltéte!ek biz· 
lositasa érdekében ? 

Mindenekelőtt vl!á�osan kell 
latn;ol;., ho��- a brigádok mú
i:eltségén,•I: gyarapodása nigso 
soron hatast gyar.:orol a szol
gálat színvo,iala,abb ellatásá
ra. az erkölc.,, a fegyelem fej· 
Lüdésere, u!:vana',kor ko'.csön
l•at· sban van a ko ·zeru üzem
� munkn.,zer\'ezé:-.. \'a':amint 
r1 dolgozók múvelt,i�c küzöti, 
A ga:dascig1 rezetésnek tehát 
erdeJ.-e mes.�zcmenó segit,éget 
adni a ta1111lashoz. a tudat for-
111alásalwz. a s :oc1a lista együtt· 
elesre ÍJ"Úll)/llló tütekt·e::;ek11.l'Z, 
az. e: ira 111111 i·állalásoklio: 

Az üzen1el-.. .--wlgtilati to
no:, -e�d, fc1adatai e1)ból ac1ód
llü.". , elmondha.Ju · .  hoes " 
· egtobb he' ·en m;.ír tu\jutot
t.,·, a bn, 'tdmozirnl111at túmo
�a ó kezdeti tennl\·a'.ókon. ame-
1 '- eker f Jo !eges lennn felso
rolni. .,mé,elgetni De tov:íbb
ra 1� szli '- g va 1 arra. ho�� 
d gazda�,1�· v 2'e• - az igaz
i--.c..ttÓ.:-,a.�ul· Utdntus1 ter\'eit szen1 
elöli tart\'a - szak\'1zsgál. 
n1egs;,.er1.e:-ére e:!lok.eszílo tan
folyamokat szervezzenek, maj<l 
pedig. hogy a rész\"étell. 
a \ 1.-:sgak lelét�Iet� a kJ-
lönbözö 1nu.szak1, g�pke:telói, 
forgalmi, kere,kedelmi stb. 
tanfolvamok ,i ·ere elvégzését 
- mint mu,·elódésl , :Ia!ás 
- a brJgádnaplokban is elis-
1·1erJek. Tenniók kell annak 
erdekében i,,;. hoq · az általa
nos iskolc.ira vagy magasabb 
kepzett ég meg zerze ·ére je
lent kezett bri ádtai:ok kedve· 
zőbb konilmem·ek ko-lütt ta
nuljanak vag, h bizlo'íh•a le· 
!:?.\'enek számukra a gn-zda„ági 
\ ·ezetés re,zéröl Is a tanulmá• 
nJ alk befejezéséhez szükséges 
íellételel·. 

A s:zaks?ert·ezeti bizott.,ágok 
is foiytassák a mcgke:dett 
utat. s adja nak még több se
r,itsépet a brigádok kulturális 
t·allalásainak teljesítéséhez. 
Ol'"an heh·e en, ahol nincs 
müvel0dési intézmény, a szol-

gálati \"ezelEk ·el kó:.fücn •n,• · 
iuk fzorgalm.aa...ik a kiheh �
zelt uzem, o,�tá:;-o'., léi:·e!lu 
ztb�t. a .e,·:!1ező isko1ai o -t:.1 
túst. illetv� keressék és s:er· 
t·ez:ék a tot•ábbtanulás /eg 
kedi·ezübb, Legcélszerűb b  for• 
maja' 

Kiránd u lá s, sport 

Szé.es1 L-i �'- a sza:una! � p· 
kest, a vlla�:1e1:eti neve:est te
,:vék �z1:1v.,na?a:3ab�á a1. b
meretterje.ztest, ös..zh.1n.-1b ... •1 
a -.:;zoci:.1li�t�1 brigádu!.; ig�n� c1 
ve1. Gondosl,odjanak a purtow 
kirüli b1'igá.dtapok polit 1ka1 
tanfolyamokon rnló res:i·rt�
lérol. se;1tsék joJban a 11'1 :- " 
vészeli nev�:e-. e----.L:rü7e: ,•e1 1 ,  

az izlé · furnr"!á:-;át. a Slne ·t 
,L...;lc."l életnfr1d. magaLart"tti ,1 t 

kít:1>át 1 'eps;;.eru.Jitsél, a c·•a· 
ládi.· iinnep.r:l!pel; kö:ös 11?*'9 a 
tását. m utz.s··ana!, rá e� u 
a réginél tarta:masabb , 
:-:aira. S-!e: v-ezzenek mP�J '< 
lő rendezvé,1yc'<et. k!ubdt u <,
nokat. müsoroo e.te'.<et a b· 
gádok ré,zé,·e. Ho,.:a ,t�k 1 
ke re kn.s:t al - bes:.él getése kc t 
az a ot · �ü�okna '.e n1eg(e.elr 
- po!itíbi 1·e:etókkgl, fról./, 0 

m úeés-:ekket. Go:1do.;:..octja a 
a brigúdk uho'\ ta,·ta1ma · lh O 
;amjároL t .... rt ·a.na:, Sl"O • ,. k p· 
csolatot c1 Jetéti vazy a ,  ó -
.íllo konn·;án·al. Adjana , , •· 
!\Ít,é'lel rihhoz. hogr a bn , -
dok szabadidő,; programjai k"
lönféle rendez,•· nyi,i �,ínc, > 
bek. vonzobba;; és s'7orakoz 
tóak Jeg,·enek. S:2n�:=�11 ' 
kirándul.!Úol,at, ors:ágj<Íro , -
ra..'·at ösztönfr?z.ék a. b ri!1:1rl „ 
gokat' arra, hogy ka pcso1,,,1 . -
nak be a tömeg·port moo:n 
lom ba. 

A sün tett fe-:óOro:.i'."I u J..O 
gondo'.hatjuk. me-n:1\·!re (untu-,. 
1 og, a sza�,<sze ·t·:!ze-ti biz0t ..... 
gok - a �aldasági V?letL • .., 
e<,;vez-e•v� - kidolgo=:ak ac  
l'l'I kulturulis ,·á!lalcisokra Ur 
11at1,b:ó 10 rns!a 10/;at. F:,t• •· 
+erm · ... �ete e:1 lü. �� .. 1.. 1 1 ,  1, 
n11....2 bn ..,._, · ,·!:'2e!ú! el1e. ezH: 
1 �n u'2., jut ·-a\ e1 a bt • -
g,1cto:uoz. Fo•1to,. hogy a Jn· 
rnslatokat differcnciólta11 - a 
nok. fiata1o :. mú-;,::i1,iak t-.◄ b. 
r<!teae:re ti�,·elen1me!. al ér
deklöde,· k•irö'.-c s,e�i nt - 1,e
�=risc'; el 1\7 t<Zb 'kóltégv�•é
bct is enne:t n1egfe:elöe:1 á J • 
s.ük ü.-.; ·ze A !,u1túrh1zot<,á 
fo:vamatosan s.egít;"�k. e� 'e 
őrizzék " kul urális v í A .1-

�ok ,��.ehatá..;ál 

Az értékelés 
mércéje 

Az é \ kelés le��'" , {v" b,-. 
problémaja a to ·mal; ··s_ \I�
mlnd1_; ,n :úorl, ho�· nem egy 
forma a mérce. Ré-szben ezz� 
i, összefügg. hogy a kultnrú-
1', ,·:,l'.alúsokban. illetve u e' 
i�llL,,;ben ,okszor fe:leU1e ö "' 
i lénvte!en1vl�. ho!ot+ a �1:oc·a 
1 1  ta b�tád c1m e!�yerk lll' 
c-t fel1ét ,e1• a jövöben .rJ „ 
ntani l�ell. 

At ene'.,e'e.elUlél a1.t 1c 
v,z. �a ni hogy · 

- a uil/alasbon miké•tt • 
lalkozik a z  tarsadalom, a t·-0 
!Ít és a: egyén érdeke; 

- er:é .-ellte!o·e a te!1esite. 
ben a foko:atosság az adot• 
lielyzerhe:< i'letve a ko,-a bb 
eredményekhez dszo11 y1toti 
eloreíépés 

- m ilyen a br1gadtagok 111 u 
t•eltsegi .,;:rn i:onala : 

- megs:er=ett kepzett,egí, • . 
hogyan hat a munkára e, 11 

eletmódra, 
- mit tükröz a vallalas 

a teliesites összeha.l;onlttá,a 
Az értékelést elsó,;orb n 

ku.turá!is bizott..ágok ,. ,; 
zék! Szüksé'.'!es továbbá '10 
a b�igádnap16ban minden , 
ialus rögzfl ve legyen. 

A brigádok értékel eset ta 
JUk a 11yilránosság elé! "Ier 
me:es.1 taruícs:kozá�on a � -u -
1t<1lati  hely vezetői a szakqe 
vezet és & KISZ vélem. 1 e 
zésével együtt ismerte , 
\"égeredményt. hL•-zen az igy 
•=erzett tapasztauitol, is ga'· 
da gitják a mozgalffl<Jt, erosltil  
a brigádok leg&:::ebb t'"ekr:éset. 

H•rvitla Ferene 
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1 Az épílők nyomában MITŐL FÜGG A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA? 
Fejlesztésre az idén hét mi/tárd forintot költhetünk Budaörstöl Bicske- Alsóig 

ŐtvdH\ u•e;�t.."s tervunk t\isu 
e,·�nek k,lzepen 1arun.,. l\Iost 
L�•)s-z. .... nt szHm\'et�st ke _,zne-ni 
1 ,·a.sút l  beruhúzú o i;:ról. inert 

Hl: idei bt:,,.uhazá�t t�vJkenp,;,éa 
JÓ vagJ rossz ir,inyba befo� 
áYá�ou1atj.l öte\'�.s beru:1áza:-1 
mun:nink;;t. Az . ISZMI' Xl.  
konq�i,7.usa e�yérteln1�en 
megállapi otta, hogr a nep
gazda�ag te1-vszer1i feJle,z ésé
nek e>(,·ik a!apn:i,, feltétele 
a bt'·-uhúza:-.i tev�\en,·-..é:; ja\'í
tá'<'l. Ennek e· cie!tébe:i javitan 
kell a et\. e7.ó1nun'tát, o. gaz
, a-, .. a�·n1u .1a i;:i e'i)�i;:é,·dté'it, a 
:-j ,e ,·c-z-e.t.- 2et e-, rövlditen· 

�4 11elyen útá t;aro sorompo n1�nye. hog.\ u donte:,,,ek so.n. 
szerelése stb. Szocialis beru- bi.lon�·talan ·1;,ot tarla 111a1:na.n.. 
1ai-z:ásokra 134 millió forintot � nen1 egn�1· e,mu a felelo.-;stg 
ford1t1rnk. aminek terv,,erii elhataro. , n ,em. A h lbak ki
(eiha,-�n,í'.á,a nem l ·z köm·- janw.scit elsosorbari az egyes 
nyű feladat. Ebben az évben beruházások ga=daság,-musza
üzembe kell heJyt:>z;n1 többek ki elol,·es:.1.tesenek tarta1m.a
küzblt Záho11yba11 a ré,:e11 s<1bbG tetelec�I kell k.e:de11i. Az 
epülo ,.örn:eszte•t" atrakó be- t•,;ysz r.i,,ített elókbz,te,,i el
rendeze ·t, a Székesfeherl'árt j ' rás kort!nek bővitésévd. 'e, 
Jármú1adt<) Ozembe11 a ko- a beruházá: i program.na\ tör
csijw,tó mÜh!!lyt, Varosföld- t�nő elö.,e,zités ke,:ete!nek 
K1sl-irnf<?Legyhá:1t küzbtt a \, z- �zukebbrc nm·is.1, :11 me;:,.nyilt 
tu„ftobere 1dezé�t. Heet:en a ...i leheto�t'.·� a ml.11ö„é;:! JaYlla-

Jó ütemben halad a liegyeshalmi vonal rekonstrukciója. 

.. ind úo.a!!anu1 ho:-.slu k.1-
\ .  •el ezt .. , 1 uiöt 

Rangsoroljuk 
a beruházásokat 

1 2'> {tgy:1:-; r�l.i ri ... ,:t.:anatodu- :--·í1·a. < bL"ruha,.u.,l pro-:-,rainok 
mol ,tb. 1ucinjel egu felü:v1z,,á' <ta he-

Hull a e.:�-.; -:ci ... s junius. esu. 
öntözi. dus,tja a heg ·eshalmi 
,·a�úlvon:,l mú•· ell, · szült új 
tólteseinek rézsuJében kizöl
clu' t fün!t. A lülté,oldal'.lk 
„zinL• e,zreveth!nul si mulnak 
a körnrezó t,iJba, mintha nem 
is tava y ep1tették volna. S'ii
no-;. a1. üc ·�pek a m :.; be
vá�� .;ok.n. a gondosan e1-
eµren�eter1 pln1., l�al is ú�1at-
1·, <, E', ez k , .,;1cti a pálrn
ellrtÓ..{. n \illam ,,oszl P-ll h-
1 l)k. a tüld111un:i.•1 ... p-kc•·ze1v·� 
n1unj.;.'ij;,.: 

Eg)millió köbméter föld 

1\Ieg kel_I g,·ot:1t 1n1 a "TI�q lyett, azo., h.,z�:,zdu.:,a� e� 
b� ne1n fr•Jezett beruha?"'tsokat n1u.s;,..aki clen1z ere. Ha asa
,, szer,edi t·ontatá•i telepen. ként c,a'., nt'.cán kerü het ,;o:· 
Gyekényes küzfo, ,zok,álatu a b;'..'ru:i1aza„j 1>co�rrnno!.:; 1nu
halárúllon1üi.;on. a víz- és c..:.:a- d0:>1tú ."'úra, tne1 L s •m a l.cé ·ob
tornahálózat! munkálatokat b;e:cben kt·.,züli\ general-költ- E:me.- e„en re m !\., jo 
Szeke:.fehérvaron, valamint a ��g\•e-t�. e-;en1 ,l inc�valós1l-ih utemben halad a ,,e�.re-.halnu 

Az a\abblakba•, - a telje!.- vonalkor�zerú,Jté,t Budapest- t�nylege,_ külG�;;e nem Lo!pheti vonal hatvanas evei· ,·égen -
e,; igcnye nélkül - azt pró- l\'yugati-Szob állomások kó- túl a jornllagyott penzügyi Budapest-Ferenct·arosban e, 

baljuk ös.,efoglalni, hogy mit zött. eloirányzatot. Ehhez ,•,szont ai Kelen.földön - eikezdetl te'.
lettünK és mit kell még ten- :Mindezek megvalósita,áho,: .szükséges, l:_ogy a programban jes rekonstrukcwja. A munka 
nünk a ,·a.�úton a beruházások az b szüki;ége;, hogy műszaki rögziJett mu,,zaki paraméterek megkezd -se óta Budaörstol 

forgalomnak átadott 4,4 kilométer hosszú nyilegyene� pa,, � 

l\lellette a rqi, nagyívü pályát elbontják majd 

megvalósítasa erdekében ? ellenőreink hivatá ·nak érezzék a m\l5zaki tervezés megb
i
zha- Bicske-Alsó •11egál!óhelyig 

1976-b n feJl ztési celra munkáju1rnt, mert a m űszaki tó alapjai legyenek. tobb mml eg ·m1,:ió köbméter valamint d ko:�-zeru ,zigetpe-

ko,;el 7 mil,ianl forint áll ren- ellenőr (a beruházád dönté.,t Ide tartozik a, a J·o\ietelmeny földet moqattuk meg, az .il- ron is - Ke-zen all a <.ze:·e

tleikezésunkrc Ebból hálózat- kóvetően) a beruházás gazdá- is. hogy a ten·ek a:: igények- ép1tésre felhasznul !  ö,szeg pe- l,sre az uj biztosítóberen<lere

fejleszte.<re .7.J, 1annúbeszer_ ja. Intézkedéc;eitől függ a dön- hez. a fejlett technikához és d i g jóval több e,::ymill .ard fo- sl épület. A lö!út mellékvá-

:ésre 2.6, ,•gyeb ,·allalati c,+ té · realizálása. a költ,eg,;:az- technologiáho1.. a kors:erii i·as· rinln, J. t;anyt ma,,t foktetik  Naqy 

ra pedig 1 mtUiard forintot dálkocl:\,;. a mlh?.aki kö�·etel- útüzemhez a lkalmazkodjanak, Laszló mui·ezeto és Ko1·ács 

ford1tunk. /1.7. :,,.inyos fejle z- mények betartá.,ti �tb. ne pedig a századforduló utím Darea SI/ Eudrérel. a :\lAV Béla elömunl,á� irá'1yit:i :iv·1I . 

t�t zol�LLo le!ha�znúlús ér- uktuá!i ·�ü \".ilo i�énre�� 1,•e1é- Eud .. ,pe.-ti ��p1té ... 1 Fónöf{s .... � A :btog� t ma,c� a•n h°'s.iú ido 

dekébL'Il rangs,>1·omunk kellett Kerül1'ük a fényűző terveket 
gilés

k
·ére tórekedjenek. Tervező foé-pitésv

b
e:z �tő

b
j.ve,1 Ja juk 1" ota mo,t j,;r itt .ijra. rrz tu�i;, 

a beruh1ustsokat Elóny ben ,;za embereinknek kerUlni kell nagysw asu eru luzast. ame \' lel legin'nibb, hogy milye.1 na-
az ot·sz · gunk t ·· , t., • éh jelenleg Budaör.,től Bicsl,e·- t ő t 

> észesitettiik - a tervtörvény- !:jzoJn i  kell a beruházasok k: 
.a _ eJJe. seg ez 

Al 11 .1 l 
gyo n t e,: az e.:.v ·or kiC"i 

ben b eli>irl feladatok miatt 
·epest fényuzó megoldá ·okai. so mega o te y1g terjed. .i!'omás. Ho szabb lett három-

- a palyal,o,·s:eru•itési és biz- !:�;�
gi

;:�J�ár�i
ó

t::
sz

i� 
1 976 a követke,ö evekben Több -,z.a ·a..zon mar .,-.;z ,ciz méterrel. ez.állal nagy 

tos!tóberendezén feílesztés, elmúlt idószak óeruházá�i 
i n
é

duló beruhá«á,;ok előkészité- az új vo•1al. és atudlák a for- szerelvé,.,yek llef ;ada,ara : 

celkitiízéseket. " va�út.i-közúti 
· nek az esztendeje Is. :-;agyon !!alomnak. Peldau, Budaörs é,, alkalmas. Dari:as.;-y fóépJt ·ve-

h.ereszlezödc',,;ei< bi·zt~i·•��a·t. 
gondjai döntő mértékben ar- fontos ennek a munkanak a Biatorbagy l<üwtl a 2ao-as zető derűlátó. Azt mondja. 

- v, l,d.� ra vezethetök vi. za, hogv be- jav1tá a t ti ·1 e· h 
valamint a dolgozok szociális, r_uháza_sainkat kellő gazdasági 1

. s
t 

· mer e O ugg a meg_ szelqinyig. Budaörs n,loma- ogy ha az időjbrás nem kés-

munkavédelmi, ege·s-•ségu··gy,· 
va o.s, u.,. 0>0n, ahol m,ir elke�zúl tek a '.elteti az ép1től·et, a harmadik 

es muszaki előké•zítés nélkül o H u · La · 
es lakásigényeinek kielég,tését kezdtük el, Ennek következ- r. 0 0 JO !óvaimn\'Ok es az álloma<:[e_ negyedévben elké-;zülnek a 

szolgaló be,-uhazasokat. A jo- ,zak01>ztály,·ezető je:< a hat vagannval egyi!t l ,  munkával. Budaörs állomás 

gos igém·eket .sajnos nem tel- 1
-----....... -----------------------------------------< vaeányzatanak utépit�-:? után 

1estthetiük m,nden területen, 
il munkaterület.::t útadiák a 

mert egyes jnrulékos beruhá- K IS K U 
, 0lzto,ítóberencleze:;1 c,zolg.ilat 

,asok megvaló-s1titsura e ak a N HA L A S AL L O M  Á S  O N do!gozóinak. 

·esöbbiekben kerülhet wr. HátraYan még Budacirs 11-

A ben.th,iui,i feiudatok rang- va'ltozott a I t 'bb't , . d 
;omá,o;-i a b�llltbeii ke.esite-

suroi:í.sun kTül ügvelnt kellett z e egy ova I as, ren 
zt½ek meg,züntetése. hogy ez_. 

,,rra is. hogy minden erőn ket 
altal mel(rov;dülj..in a Budu-

a folyamatban kvó beruháza-
pe ·ti  Küzlekedé i \'ál]alat , i l-

'it beb�Jez�;iha;a�
nc

��!�1� 
�ikerek, gondok a1; eh,ö neg,edé� ben ��

°"

��í'J1:· t;;-,,��'�\
i

al��ii��l 

,é:.-e e a;, nagyon I ndokol Kiskunha.uu allomas dolgo- dezzu.,;. :, kozoen ket nc1nze1-
a uljaróba terel ik. 

tbe k . lh t J:: t o lm · Apn',, e..,,u fele10 a kowtl 
ese n ·eru e :,or. z e t az e u,t en munkajuk koci gy01 vonat l·oLJekede,c� Iga to,..,g cunere 15 lránv-
a szem;életet nagyo:' nehéz el- alaján elnye11éK a me0t! zte- 1 bizto,.itanunk keU. 
fogadtatni. A beruháza,·i terv lo .,kiváló csomópont"

0 

cimet. 
vonattal 14 ezer tonna a,·u er· 

többszbr&, atdol�ozasára, új, 
,,ezett Ec a kocsimenmi:,é0 

nduló beruha7.ások tör:és,ére Az állomasrúl 1975-ben közel Kővel rakott javai ii\eghaladju beáliitá,l 

volt szük.sés,, hogy a beruházá- négyezer ;,zemelyvonat indult. irányvonatok 
kapacit.JbunKat. Emiatt több-

st egyensúlyt _ pénzügyileg _ es a tervezettnél 0,57 százalék- ször elofordul, bog,· a \eada.,i 
lielyreallit ·uk Reméljúk, hogy kal több kö.tlekedett pontosan _ llli lyen ,er�dmenyek szil- elegy a rendezővágányokon 

most már minden �,:inten Javult a tehervonatok menet- lettek az el-so negyedevben '! ,·arakozi k, a b�allításra, s a:,a-
.,,�yetértenek abban, hogy a be- rend szerinti mdilasa, a vo- - A7. elo1runyzott beraka.i doz;k a rakodas. 

ruházási egyensúly megterem- naLközlekedési ter,·üket pedig tonnatervünket lUJ,23 �=a-
t·'·e e·rdek-'ben elso'sosban a 4,84 ,,zázalékkal javítottak. Az 1

. k �, � • ·[1 · b e . ra te1je,;1tettúk. A :.zemcll 
folyan1atba1• let•o bert•ha·�asok a omason tö b mi1tt Jietve11- 11 ·t · < , _ 6Za I u vonatok m�netrend 
mielőbbi iizembe helyezesére ezer to1tn.a cirut adtak fel szerinti indíta'>U 1 .26. a teher-
kell törekedni. Ezért. ahol le- Kedvezó a lwc:sikiha;znala- ,·onatok(j 7.9J v.az<tlekkal lced
her.séges - már az elókészftés- "uk i . e, fokozott figyelem- 1·ezóbb a korabbi eu a.::onos 
kor is -. -úgv szen·ezzük a be- mel k1sérték a kocsitartózko- időszakáe11<il. KocsHor;ulmunk 
, uhazási munkál, hogy egye dási !dök alakulása!. Az egy vi zon� kic,;it csökkent. Az el
""álló ütemeit szakaszonként kocsira jutó tartó7.koda�i idöt 6Ö negyedcvben 16 e,er ko-
1s üzembe helyezhessük. ky 6.611 órára cwkkentelték, ezen cs,val kev ebbet md1toltunk. 
nö,·elhetö a kapac,t,is. és esők- belül foleg a leadási kocsik ra- mint egy evvel korabban. 
,-enthetjük a befejewtlen be- koclóhelyhe-� való beúilita.sura - A J,erec;kedelm, ,-.zak,,zol-
ruházaookat. é; kiürítésére ügyeltek. galat is gondokkal küzd - ve

Üzembe helyezés előtt 

Aru1a1< crtlckébt n, hogJ .,a 
kü1illtekin tó. e:ondo., előkészi
re · utan g�·ors megvalosítás" 
t'l'Venye,üljün, elengedhetetlen 
, beruháza, megvalósítási ré
"'lének optimUli · �zervezese. 
E,alatl nem c,-;upan egy-e<!y 
O!'rl1húzó egv. é� bel ·ö mun
mmegos✓.tásáL ·e·1 énen!. ha-
nem valamennyi beruházás 
lebonyolitásának hatékony 

Nőtt az éjszakai forgalom 

- Sok gondunk volt egé,;c 
évben - mondja Szalai Sán
dor á!Jomásfőnók. - Elegy
tovúbbílási rendünk a báta
széki vonat átép[tésével meg
vallo1.0tt. Most napi ;i-3 i-o
natparral nagyobb a forgalom. 
Az em!ltell iránvban közleke
dő vonatoknak ·állomá,unkon 
irünrt kell változtatni. ami 
nóveli a vágánvfoglallságot. 

Sok gondot okoz a lét.szum
hián.v is. Vonatl<isérő. jegy

szi át a ,;zót Suba Lászlo ke
reskedelmi úllom,bfonük-he
Jyette ·. - Vágányhidmérle
günk atépilese februá,· ota tart 
emiatt a kezeles1 helyünk te'.� 
jes .befogudoképes.sége 42 ko
c,irol 30-ra csölc,ent. Ugyan
akkor az első negyedévbcn a 
helyi kocsiforgalmu11k a bá
zishoz t:iszo11!/1ti;a 10.97 szá:a
lékkal emelkedett. A napi 5U 
-60 {le- es [elaclá il lrnc,i 
bea,litása mellett ;:ondoskodni 
kell az 53·as út épité,éhc, er
kezó. kóvcI rakott ir.inyvona
tok kiüritésérol b. 

Gazdaságosabb munka 

Kisl.u11halaco,i h i ho-
napo:,ban tovaoO no ·a forga
lom. l:yenkor Coa:ent a tranzit
szá' ítá ·okbol adodó l,öte,e-,ett
"'�gek nehezíti!, a munkát. 

- Btzunk abban. hogy a 
szom ·zédo,; vasú idoben tud
ja fo,:adnl a ki 'épé;:re felkí
nált ,·onatok'l - ma�yaráz-za 
S;:alai Sá11dor. - Ellenkező 

esetben nehéz heh'zetbe kerü
lünk mi i . Jöcor; t·n11alun/,on 
meghe:dódik a i;i!Jamo ·itás. 
Utana gyorsul majd u [or�a
lom. Sajnos. állomösunkon 
újabb ,·ágányolrnl nem épí
tenek. ezért a jövoben is ma
rad a jelenlegi hí1lúzat. Be.-<ó 
tartalékaln • fell,,ra uval. még 
gazdaság . abb es körültekm
több n1u".1kaval zonban rt'
méljük. ho�y bmét �lke ·ül te:
je:)1teni célkitúzc:-.ein!�t!t. 

Gclléi·t József 

vi'l.Sl(áló munkakörben jelen- ;----------------------------

D U  A K L S Z l N  

Közlekedési parkot épített 
a i'asútőrök .A.dy brigádja 

Nagyszabású vállalkozás 
Az uj Biatorbágy álloma; 

tér�ége a l\Ovet! .... l!zó helys?.in, 
ahol szer,ell.l(ozo munka jelzi 
a nagyswbá.su vállalkozá-;t. 
Az úf m·onwon'll föiött. a ta
v ... 1'· elkés-,ült közúti felülJa
róról jól latni a régitól kii
rübeiüI eey kilometerre épülő 
ú, allomust. A= átepites során 
hatalmas it'et kapcsoltak ki a 
forgalomból. a nei·ezetes na
du/;ttal együtt. E� utóbbin e'.ó
reláthatóan .. � az év '" t;tén 
(aL új vonal üze-.ni.>c heh·ed
e után) szunik meg a (orga-
lvm. 

Az új fel\'étel, epület _ a 
\�le üsszefü�.;ű bitto�it01.>eroo
dezési tömb teljes felszere
lé.,e má,.,;odik félá,•i feladat 
csakúgy. mint o vágányhálózat 
kvr�e1 ü n1a�4speronjainak el
:,eszit.-e peron:.iulíáróval. E'<
korra te ·v z,l:< a vi;Jamos �el
s.övel.eték é.., a bl;i;to itóberen
dezések febzerelésd is. A vil
lamosv:>na 1-teli.Jgyelóségi énü
let és a p:ílynfenntartási telep 
építése ké,S�bi Ladat 

Az állom.i.,-,ban kere �te1l a 
vasutat a köz:.,ée Dér,.�a 
G,·örgy útja. :imelyre :nég ni
illik a „nyaktö ·ó" je!,ö. He
�·<>ben kor-;z.;,rü ut épül. de 
sajnos. ezzel a munkával a 
Detonúté,>ito \';illalat ef(,·hn
�a i késé ben ,·an. A MAV 
Hidepíté�i Fönő.',seg vi<zont 
jól halad a föiötte úl ·ezetö 
,·usúti felüljaró epilésével. 

Herceghalom tol maidni>m 
Blatorbá�ylg elk�-zült " �z 5.3 
kilométer ho_ zú új p,álva. 
E:en a i·onalon nz építők két 
régi s::!ntbeli keresztezést 

(Darvas y Endre felvétele) 

szJ.ntettek meo. ,\ p:íty: r. 
S"'1gút és a Bé:,_,-patak fü o 
már ke.sz állapotban 1vel at J 
n1.súti felül.iárn betonhidJ . 
Fdjebb. a Herceghalom a 1 ,
más előtti át:.öt� puntna 
uayanc ,k k z a duv1dntajcr 
1.9 l<Uum tel' <. b..!,,t,to u;, 
amely a:1.na:c elótte soron-ipos 
átjáróval vezetett át a vága
nyokon. I\Io,t bec,atla:rn1.r, aL 
or�zá.!!utba, és ugv halad át a 
felüljáró alatt. E1.t az uta 
szinten a MAV ep1tette 

Lenyűgöző tervek 
Hercegha:o:n ulloma.."ton va� 

a ;\.IA V Hideplle t 1-'onö ·,e 
betun ·everó telepe, 'f�hcr,a -
muvek vi.-,zik a fn, betont a 
különbözó mutar/n al· köt.tté
::,ahez. Az all0�n, :,J mu1 ;�a ma 
1nt:5 a régi fr• lv-=-\.eli epü,etb�n 
zajlik. de a , .. st..t mag· ép!.oi 
nlár n1ajd:1e....-n el.i� ... zit  ·t t " L� 

uj fel\·étel, e;>ul.e, t. 
H rcegnaluD.1 �, G,cs,,e kL-

'ZÜ1.t. a r .... 01 h.éi.11.> J.l"d,U.:, h"t.:.< 
hti,rell -1.� iü.u.w ..... \.l • ho.:,,..., u 
i>...:-Vát,-a::,b"n n1u. 11, u &Y ..:,,.,__ 
se:..1 LUL a.t ÚJ \ ..,.1nl 1il:Hu-> \. d-
=-:-� .. nya. l:;L, a \\,)U,h.- ló.. hlJJ 
l�...ai'l h,,t é,l. ltt a .\I.n , 
J:;pnesi U épu,1ep do, ozv1 1i/U 
e.:.er kóbmei.er Jo:dct 1r.uZif.la.-
1ak m<eg. 1,;,)lté,; lWLU'-'fl a 1eg
nagyooo gu,1do.. '°''"' u,,.ol.,ö, 
hogy a b<e,agá..,.Jol ,·ar„t,am •• 
r-=t.egVlL, túj,.·t C' U. t, tf\J, S..l1l rö L

lett C:>€Lel\..ec1,tt. E. p...-lL.')=t. 1nun
ka \'al 700 •11 .... te .. ..,,.., 111c,v :)l!
"ar ot lt;t"\ el..,t.! :. dn1c.V bvr
kolt áro.(ba,1 e ,<n €:t..!t ..... : ct. 1'4-
volílja el a \ ,zet a lJ�\ aJUi
ból. 1'.;c,.e mar�tl.l5 �{-tu. m -
j-,s 10-1,; re,cor..1100 „1.,tt «-
s,últ el u t 1,\ V Budape.sll 
tpit�si Puni..> .. .._� 'b. 

Különö en „1e:n1!lkedó 111u 1-
kát vi:g,,ett a Jt .-�, epi.e.o
V1;•zetö.)\;; S.:,(cz : HJH e veze, t 
;:s2 tagú u -any jeh·ény ..,:-, Kan
do Kálma11 br;".1dja. A brio 

n1aj.us 1-é 1 m t�:aµta a l l V 
kwa1.ó brigadJ.z kitüntete.s' 
Azota a továbL, re.adatok e, -
deiceben ,nár Ket ré-., n" o--z
Lotlak a bri ga<lot. 

Lenyu::,üzoek a..: UJaób ter
L'ek is. A S:e111 Lús :lo-paia . 
völgyeo�n, l:lic.,l;e_,l/so me -
állóhely elótt �put az. or.sZ<l5 
egyik legmaga ·�.bb \'US.ŰlJ tö.
tét:,.e. A �3 métel' OlU 'U�� n ha„ 
lado va,útvonal „z i dén !.�
szül el. Az ideiglene.,en csa·
Ja:-ozó ré.,szel a 441-c ,,:el
vénynél kötik: lll3Jd ö.,:,ze. 

Bicske-Alsó megrlllóhe yen 
meg ez évben a jele:l'te�l 
szintbeni ken,sztezes 1,.,Jyclt, 
Bicsken a maso:IL< !élevb„'l 
kezdik a mun:,át. B:c,k� a -
lomúst több ütémbcn e ít;k út. 

Az idén az eo, tök lcr vei sze
rint tehát l�i lenc nagv iv 
kiiktatásával Kelenföldtől 'lll 
k i lométer hos,,?ú új pam'm 
l<özlekedhetnek a ,·on11 k.' 

megs;:eT!'ezéset is. A va,úti be
ruházá�k n1egva:ó 1ta:-.a során 
_,,. utóbbi időben eló ordult hi
bák le nagvobb re,ze éppen 
ennek a hiám·ából tal·ad. Ha 
a.z Illetéke;; vezetó nem szer
,·ed meg hatékonyan es gaz
daságosan a beruházás egészét, 
akkor nyllvánvalóan nem tud
ia a vegrehajtást sem megkö
vetelni. A beruházásoJ,; meg· 
ralósitásának a s:ervezettség, 
az átgondolt és mi11de11 rész
leteben t•égigelemzett �·e:eté
si modszer a legfontosabb kel
hike, Csak az a beruházási 
\·�zetó áH h i\•at.i--.a ma�as!a
•:ín. aki minden in ézkedését 
·övetkezetecn Vt>gtggondo:ja, 
,z:,mitu b:i veszi a várható 
a::adályokat, yagy ,1t nem hi
dalható nehez ee.eket, cs csak 
t:zu'.i n reridelkFik. 

leg 27-tel van ke,· ebb a szük
�égesnél. Keresik a létszám
hiá11y csökkentésének a Lehe
tőségeit. Nagy gondot fordlta
nak az utánpótlás biztosításá
ra, a fiatalok foglalkoztatásá
ra é megtartására. Az elmúlt 
évben például 60 fiatalt h.!
peztek ki. akik K1skunhalaso11 
és a környező allomasokon 
dolgoznak. 

- lila átla o,, napi forga
lomra szamltunk - folytatja 
az áUomásfo:iök. - Remélem. 
két tartalékunk (egv H l -es é, 
egy M 31-esl megbirkózik a 
feladattal. Sok,;zor jó lenne 
egy nagyobb teljesltményü M 
H-es is az ftlloinásnak. Külö
nösen ej,Laka na.;y a (orgo
lom. Ilyenkor tíz vái:únyunk 
kü�ül hét fo�lalt. 1':Jszakán
kent 20-22 tt•hetvonatot in
dítunk Ennek a felét mi ren-

Koz.lekede,;i parkol avaltak 
a dun'.1),esz.l jaimuja\·itó új 
uvodaJaban. Elkesz:Jteset a köz
lekedesbizlon g, honap e, a 
;:yennc',nap l szteletere a va -
útol'Ök l :J togú Ad y Endre 1.o
e1nli�t� bri utlJ� vallalta, mnjd 
a bngudtagok ennek teljes1k
�eképpen :!50 óra \ars dalnu 
munkát végeztek. A JarmúJa
\ ltó vezcto�ege is tanF,gatt,, a 
I·ezdem�nyczé t, s töobek kö
zött ;; kisautúl és 1 5  gyermek
kerékpárt UJantlekowll az óvo
danak. 

nagy csoporto O\ , '-o," rn úsort 
ndta',. után 1 Km111a Vince. 
Du.,ake"}z. r . ..,, , ·o:z�eg � endor
paran�-snoka mélt t� a köcle
KedE_0i park J lento egét, � cl-
1ga1,1tást tartott a luc in� ek
nek a zabályol ról. Ezzel meg
ir:'dult a körfo ga,om. I\Iind a 
.. Jarmu\ezetok". mind a „gyu
lo�o ok" lól , izsgúztul,. Ponto
. a,., engedelme !,ecl tek a lám
p�n�t po. ztoló ki rendór jl'l
zesemek. Öröm ,·olt látni. mi
i ·en boldog n vette'!� birto
kukl)·1 ,1 e1·crek�:, az újabb le

Megállapodás a BVSC f e j!esztéséröl 

1!176-ban sza:nos bcpuhá7.ást 
kell m ,:v;ilósi 11..ní .  Néhány a 
rontos,1bbak kbzül .  323 1cm 
lloss;u pálya korszerűsítése, 
1n.1 l.:n1-en öno1,u l..·őf!,j térköz.
bl:tosttv 1Je1·endeze� epitése, a te,itmcnyt. 

Kos:o1·us Ferenc. a vasutas-szak ·:tervezet fuL1tkurn é!S 
dr. Beck! Sándor úl!amltt.k.ar. az OTSH elnök,.. a kü�e múlt
b

�n 1;1
_
egbesc':le,,1 t_nrto.tak. amelynek kereti>ben nu•g:\llap,,

cla,t ll \ k ab a ·ocponti lranyltás es lelünveiet alá t,.rtozó 
Bud

�
pest, \'asuta� Sport Club !esztóer/íl.. H,,amlnt , kii

, ete,ménYt:Krót. Ennek alnpJán a spo.,tegr ulltlnek .1980-íi 
n ,·,vá,,b�;i e'ert nemzetközi e ·edmi!nyessége me lett előbb,., 
kell iépnie a, ú,zás. a1 atlétika és a b1rkozns spo.ctagnkba·1, 
'� l�tvtdö.,;iak SOl'án tovább íavulnak 11 . portol�- re:téte:e, 
Ed�o- . e, vhótercm, valammt at:.,tlkai tutofoiy�o epi.11 majc. 
a Jovooen. 
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PÁL YAMUNKÁSOK KÖZÖTT ' Kiváló csomópont 

Pályamunká:sokkal találka- nek-őrményes közötti tízen- san értékelhette egy értekez- A munkaverseny J,ozta közel egymáshoz 
zom. Tudom: zárkózott, ike- nyolc kilométer hosszú kétvá- leten valamennyi b�·igád egész 
mány emb1:rek . A vona�on . a �ányú_ pá_lya !at·tozik, Ezen egy �vi munkáját. A vállalások a ''Somo'110111t rzo'yn'a"',· 6g„;il

1se'9·a1·t palyamunlras_ i:eress P�ter Jut allomas es barom megállóhely és teljesítések felolvasása után •• •• �. fl yfj li J "••vfl, lii esze!ffibe. P1:obá_lom elk;pzelru v�n. A brigád több tagja őr- a jelenlevők egyenként, pon-
nyugtalan_ lepte;t a_ vasut, b_a- hazakba!' lakik. Sokan FepY- tozólapon minö.sítették a bri
rl;kkok lampafonye�en, a tol- '!'ernekrol, Barta-�szt?::ól bádokat, aztán összesítették az t�ldalban _ szalonn:izó, s�- Jámak dolgozm. Legt_obbJ�- eredményt. Az első a Lenin 
v:3-1t figyel?. munka.sok „ k?- nek már gyer'?ekkon elme.. bdgári lett. Ez a kollektíva 
zott, karian.ak lenduletét, nye volt a vasut. tavaly elnyerte az MSZMP 
a.hogy krampácsolt, és az ar- KB k · kl 1 ·t · cát, amikor Marxról beszélt Elfngynak az 'o'rha'zak 

ongres�z�s� 0 _eve _e ';S 
ed«Y-egy álmatlan éjszakán va- a Sz'!kma kiva.lo bngádJO; ci-
lakinek, aki éppen mellé ült - Én Pusztaszur megálló-

met IS. 

a földre, hogy elszívjon egy helyen, őrházb,;n lakom Legnagyobb erényük, hogy 
cigarettát. Nehéz sors volt az inon<lja b'ekete lsti;an brigád- tartósan kiváló szinten tartják 
övék, embert pusztító élet. A-z,. vezető. _ A nagyaparn is olt a szakasz vágányhálóza.tát. 
ota nagyot változott a világ, lakott, talán ezért st.eretam a Tavaly 455 óra társadalmi 
ci'« ez a munl,a ma sem 'köny- vru;utat. 19a!O-ben funye.ső.'tént munkát végeztek, iskolákat, 
'l),;,. A pá,lyamunkás s-zónák kezdtem a munlcit, aztán lm- óvodákat patronálnak. A ne
ber.nem ma is 'mázsás �úlya 1,z.on:k.ét évig voltam tél'közór, héz mlll1ka mellett va,i ked
van • ,  • 1970/7l�ben - a vonalkors-re- vük a tanulásra., műt·elődésre 

rfü;ítés következtében - négy is. Ketten eivéeiezték a mar-

A kötelesség az elsö 
. 

térköz és rué,gy sorompóöri xista középiskolát, négyen pe
szolgálat szűnt meg a sza- dig vasútépítő- és karbantar
kaszon. La.ssa.n e,fogynak az tó szas:munká�-bizonyitványt 
órházalc is, pedig nei<.em na- szereztek. Többen vállalkoz
gyon a szívemhez nőttek. tak az általános iskola befe
Gyermekko-tomtó! hallgatom a jezésére. Járnak hangverseny
vonatok zaját, megszoktam re, ankétokra. részt veszne:i: 
őket. Van ef'i>' kis kertem szellemi vetélkedőkön. Most 
gyümölcsfálúal .  ha ráérek, arra töeekszenek, hogv 1550-
azokat gondoLO!ll. En legszí- ne! csö'<:kentsék az időbéres 
vesebl>en sohasem mennék el órák számát. Céljuk a munka 
onnan lakni a városba, de hatékonyságának ' növel.ése, 
gondolni kell "' jövőre is. Egy_ amit az egyes munkafolyama
szer biztc;an leoontják azt az tokra meehatározott normával 

Törökszentmiklós állomá-
son várt a pályamester. 
öi·ömn1el újságolta, hogy a 
Lenin szocialista brigád nagy 
részét sikerült összehívni, az 
iroda előtt találkozunk. Kis
ujsszálláson Bori László pft. 
fónök és Hori:áth István szb
ti lkár már beszélt róluk. Az 
idén vették át a Magyar Nép
icöztársaság Kiváló Brigádja 
kitüntetést. 

Bakó Viktor pálya1uesterrel 
a sir,<!k köz3tt ballagunk ő 
is tagja a ti.ze;inégy tagú bri
gádnal,. MoSvlyogva mes<!li, 
hogy motoros futárt küldött 
Törökszentmilclosra Fekete 
lstván brigá<lvezetőért, aki 
eppen, meszesgödröt ásott a 
telkén. mert építke-.mi akar. 
Szó nélkül biciklire ült, és 
bekarikázott a munlmhelyére. 
!iyen emberek ök , alameny
nyien. Megszoktálc a. fegyel-
111et, mindennél fontosabbnak 
tartják a lcötelességet. Ha a 
szükség úgy kivánJa, feláldoz
zák a szabads;igot, az éjszakai 
nyugalmat 1s. Ha távirat ér
lcezik. otthon az assrony m-ár 
lu<lju : k-ész.íteni kell a tás,kába 
az élelmet. mert a férje in
dul. Nem töri a fejet hazug
�ó.gon, n&n hivatkozH, beteg
s2gre. Felve.;zi csendben a 
munkaruhát, a tásk.ál. és megy. 
A ,•asútnak, sajnos, egyre több 
i lyen embert k.e:1 nélkülözni. 

� I,,étszámhJ.;innyal, küsi.kö
dünk - pan.as;,.Ólja a pálya
mester. - Nem is emlékszem 
rá, mikor jelentkezett itt új 
feivételes. 1966-ban egy tsz
ből jött hozzánk doigo-,:ni a 
legfiatalabb brigádtagunk, Ká
nya Imre. Azóta még érdek:.. 
lődő sem volt. 

Az l-es pályamesteri sza
kasz fehérre rne.sbell irodája 
e;öit kilencen várakoznak. A 
vlllákat é3 c,,a„1;.ányokat a fal
nak támasztottuk . .  

- Eppen most fejezték be 
a sín<:serét - magyarázza Ba
i:ó Viktor. - Az állomá-s át
menő fővágányáoan. a kltérő
nél 36 méteren elkopott a sín. 
Ezt cseréltük ki. 

órházat . . . igye!,eznek m€gva16sítani. 
- Amilwr 1936-ban pálya-

munkás lettem Fegyverneken, Közösségük több tagjanak 
még nem voltak pályaépítő színházi bérlele van. politi
g-épel;: - folytatja a beszélge- 7álnak. ízlelo:et.ik az irodalmi 
tést Sarkadi Sándor. - Ne- köm've1, ízét. Olvasták már 
hezen hittük. hogy ezt a mun- az E.-nberi sors-ot, néh�nyan 
kát valaha i,; géJ,Yesíteni lehet. Marx és Engel,; tanaihól is 
Mcst már kényelmesebben ,•izsgá,ta1< . . .  Talán Veress 
élüruk, de munkakörülmé- P"ter álmodott erről. amikor a 
nyeinl, azért most sem íri<()•- pályamunkások között élt. 
lés:re m§ltóak. Hiába, nem 
vonzó szakma a m'enk. Kaso:ala Sándor 

Ha a von,alon dolgoznak, -------------
soks.ror a töité5oldalban ebe-
delnek. Télen forró teát lrnp- Jogos kérdés :  
nak, de azért gyaf�ran k.el! tü
zet mlc71i a hó teteJén, 1wgy 
feZme!egitsék a kezüket, a1·cu
)cat. A brigád öól négyen YO
nalbejárók. Tizenkét és fél ki
lométert gyaloe,:ilnak naponta. 
Ha esik, Ila fúj - elindulnak 
a vágányok között. Keresik a 
hibát. hevedert. csavart cse
rél nel,. ti ztitjá,,, a·z útátjárót. 

Bóka. Ferenc tizenkét évig 
volt térkö�r. 

Mitől függ 

a sorrend ? 
A hajdúszoboszlói nyugd1-

jasok taggyülést tartottal,. s 
Vágó Elek főbizalmi beszámo
lójához kapcsolódva, többen 
hozzászóltak a napirenden sze
replő témákhoz. E felszólalá-- •.rilizt.ll.bb: ' ken�·elmesebb 

volt az a munka - mondja. 
- A vonalbeJár6<'mak is köny. sok egyike rendkívül közérde-
riyebb volt akirnr. mert 15ét kű : 
kilomélerenk.ént ái.lt egy or- - Fürdöi:arosmik a reumás 
ház. ahova pe leheiett menni betegek Mekkája - hangzott 
.melegedni, étkezni. Megszo'.,- az észrevétel. - A 'L·onatokról 
tuk azért az új munkal,ört is. le-, metve a vonatokrn fel-

Az utóbbi éve;,ben veszélye- s:á!lást a MAV-nah magasi
sebb lelt a vonalbejárá3. - tott pero1füal kellene könnyiA ·i;eszéi-yt a személyszállító tenie. veszélytelenné tennie. A 
vonatok je:entik - magyanjz. 
:,a a brigádvezető. _ Sörös, sokkal ke,·ésbé forgalmas Kar-

boros üvegeJ.kel dobálnak cag, Kisújszállás, Törökszent
bemiünlcet, az utazó vandálok miklós á llomásokon már meg
céltáblának tekintik a. vágány valósították a peron magasítá
mellett áL!ó vasutast, akinek sát. 
az is feladata, hogy megfi- Vajon a vi!aghirű fürdóvá
gyelje az elhaladó szerelvényt. rost miéi't hagyta ki az igaz
A közelmúltban majdnem le- oatóság ebből a. programból? 

Beszélgetés örömökről é� gondokról Rákosrendezőn 
a megtámasztott födém alatt 

Az elképzelés rendkívül tet
szetős : a mintegy száz eszten
dős indóház helyett csupaüveg 
állomásépületet emelnének, 
amelyet az utasok a felüljáró 
közepén lévő autóbuszmeg
állóból, lépcsősoron érnének 
el. A feltételes mód tudatos : 
az UVATERV szakemberei ál
tal március elején bemutatott 
tervrajzon még nincs rajta a 
jóváhagyó peeaét. Soós Ká
rollyal, Rákosrendező-pálya
udvar állomásf.Snökével ama 
koordinációs értekezleten csu
pán an nyit közöltek : 1978. jú
lius l-én megkezdődik a. Sze
gedi úti felüljáró régóta ese
dékes építése. 

Korszerűsítésre várva 

E dátumot ne tekintsük még 
véglegesnek : a hídépítés a fő
város anyagi erőforrásain mú
lik. Ha viszont a munkálatok 
megkezdődnek, a mostani fel 
vételi- és a laktanyaépületet 
mindenképpen le kell bontani, 
ugyani5 a felüljáró nyomvo
nalába esnek. Nem kár érte, 
rendkívül elavult. A váróte
remben alig 40-50 ember fér 
el (miközben az utasforgalom 
- kiváltképp nyáridőben, a 
Duna-kanyar felé - fokozó
dik), a főnöki iroda mennye
zetét pedig 1963 óta támaszt
ják a födémtartó, s már-már 
rügyező fapóznák. 

Ha beszélgetőtársaimal 
vendéglátónkat :  Soós Károlyt, 
továbbá Szakos Isti·ánt, a Há, 
mán Kató Vontatási Főnökség 
vezetőjét, Lellces Gyulát, a 
Hámán Kató Szertár főnökét 
Bali Ferencet. az állomás szb� 
t i tkárát, Papp Sándort. az ál
lomás MSZMP-alapszerveze
tének titkárát é3 Mocsá1·i 1st
i:án1. a csomópont KISZ-bi
zolt::,ágának titkárát - nem 
zavarja, hogy a fejünk fölött 
olykor meg-megreccsen a fö
dém, hát én sem pislogok fel
felé. De velük együtt re
mén)"kedem. hogy egvszer a 
me9,újulá'> folyamatáról is tu
dósíthatok. Addig a jelenről 
jegyzem szavaikat - nem is 
akármil}·en alkalomból. Rá
kosrenclező. ta'l:alyi m unká_ia 
elismeréseként - első alka
lommal - kiválo vasliti cso
mópont lett. 

- Valojában csak a munka
ver;;eny ötvözött bennünket 
csomóponttá mondja a 
szertárfőnök. - A vontatási 
főnökség fő fel�data, ho!(V a 
Nyugati és a Déli pályaudvart 
kiszolgálja, a szertár a szüksé
ges anyagoltkal látja el a te-

rületet egészen Esztergomig és 
feladatunk a kiselejtezett jár
művek bontása. S az 1973-
ban szervezett csomóponthoz 
tartozik még Kőbánya-teher
pályaudvar, Budapest-Angyal
föld, Rákospalota-Újpest és 
Rákosszentmiltály állomás is. 

Együttesen kétezren dolgoz
nak a csomóponton, közülük 
lülencszázan a 76 szocialista 
brigádban. Az elmúlt év ered
ményei alapján két állomá6i 
brigád kapott arany fokozatot, 
a Béke és a Petőfi; ezüstöt a 
Marx, a Május l .• és a Zalka 
Máté (állomás), valamint a 
Lenin és a József Attila (von
tatás) ; három állomási, két 
szertári és nyolc vontatási 
brigád pedig a bronz jelvényt 
érdemel te ki. 

Soós Károly : 
- Tavaly az év eleji műsza

ki konferencián csomóponti 
vállalás született. A munka
versenyt hazánk felszabadu
lásának 30. évfordulója, az 
MSZMP XI. kongresszusa 
tiszteletére szerveztük, egy
szersmind tekintettel voltunlt 
arra is, hogy 1975 a negyedik  
ötéves terv befejező esztende
je. Hatékonyabb üzemszerve
zésról, nagyobb munkabizton
ságról, újításról, baleselelhá
rításról és egyebekről esett 
szó a tanácskozáson . A cso
mópont kiváltképp a vonatter
helés fokozása terén ért el jó 
eredményt :  3.5 százalékkal 
teljesítettük túl a. tervet. 

Szakos István :  
- A vontatásnál javult az 

üzemkészség, a gőzösölc eseté
ben 1,8, a DieselelméL pedig 
1,6 százalékkal. Ez elsősorban 
a lakatosok és a mozdonyve
zetők gondosabb műszaki 
munkájának, a figyelmes kar
bantartásnak köszönhető. Pe
dig nem ment minden gördü
lékenyen ! Az új M41-es Die
sel-mozdonyok közül tizenöt 
mintegy háTom-négy hóna
pig csapágyhiba miatt üzem
képtelen volt, s ez még foko
zottabb szervezést parancsolt. 
Végül is minden vonat elin
dult, igaz: rendkívül lerövi
dült a biztonsági rátartás . . .  
Ugyancsak teendőinket sza
porította az M47-es Dieselek 
üzembe állítása : 40 mozdony
vezetőt és 50 lakatost kellett 
megismertetni a külföldön 

gyártott gép sajátc,;ságaival, 
legapróbb alkatrészeivel is. 

Lelkes Gyula: 
A szertál"főnökségnél 

száz napról hetvenre csökkent 
az anyagok lorgási sebessége, 
az önköltséget pedig egy szá
zalékkal sikerült csökkenteni .  

gyobb létszám. Ami pedig az 
állomásiakat illeti : százan 
hiányoznak, hatvan kirendel: 
próbálja pótolni őket. 

- A kirendelteknél is mint• 
ha apadt volna a munkakedv 
- panaszolja az állomásfő
nök. '- Sokan változatlanul 
idegennek érzik itt magukat, 
s az idő múltával szaporodnak 
a családi problémák. Nem ke
szítette m statisztilcát, de a.�t 
hiszem, hogy a kirendelteknél 
(főként a. fiataloknál) több a 
válás. mint a vasutasok kö
zött ,ütalában . . .  

Még egy zavaró eseményso
rozata volt 1975-nek, ami 
ideig-óráig rossz közérzetet 
keltett. Augusztusban egyazon 
váltón, négy egymást követő 
napon kisiklott egy kocsi. 
Utóbb kiderült :  pályahiba 
okozta a. szerencsére sem bal
esetet, sem tetemes anyagi 
kárt nem okozó kisiklásokat, 
de az eµp aKKOr megtartott 
párttaggyűlésen nem volt 
könnyű visszaatlni a hitel : az 
éves vállalás ettől még telje
sülhet, a klváló vasúti csomó
pont cím kiérdemelhető ! 

Kiérdemelték. A temérdek 
gond, a rossz munkakörülmé
nyek ellenére is. Jó munká
val : vállalásaik teljesítésével 
(sőt : néhány pont túlteljesí
tésével), a gazdasági és társa
dalmi szervek vezetőinek, a 
főnökségeknek jó együttmü
ködésével, és a társadalmi 
munkákkal. 

Mocsári István : 
- A pártbizottság es a 

KISZ-bizottság több kom mu 
nista · műszakot szervezett. 
Ily módon ástunk ki 12 ki lomé
ter hosszú. 80 centiméter mélv 
és 40 cent i  széles kábelárkoi. 
majd a mintegy 1 1 0  ezer fo
rint értékű munkabért a XIV. 

k�rületi gyermekintézmények 
fejlesztésére ajánlat tul, fel. 
Ott voltunk a Déli pályaudva
ron ís. ahonnan - a napi fel
adatokon felül - 112 vagon 
törmeléket szállítottunk el ... 

A körülmények 
allandóan változnak 

- l\Ieddig lesz még szükség 
a csáká-nyra, uillára? - kér
dezem tölük. a:iüknek a keze 
már rég megszokta az ősi 
szerszám nyelét. 

ütötték Sarkadi Sándort: elő
fordult már, hogy munkáscsa
pat közé i•ágták az üveget. 
Eze:<ről az esetekről többször 
készítettünk je:wző'.,önyvet, de 
nem volt ereclmánye. Ha jön 
a vonat-, most már mes.,;zire 
elhúzódunk. vagy lehasalunk 

----------------------------- Segítséget jelentett, hogy a 

. . . öt hónap tel t  el immár 
az újnak nem is nevezhető 
1976-os eszterlclőb6i. Il!i tör
tént május végéig Rákos1·en
dezőn? Az idei csomóponti 
versenyvállalás tavasszal ké
szült el ;  voltaképpen a kong
resszusi és a felszabadulási 
1·erseny folytatásának tekin
tik. A célkilüzés megegyezik 
a tavalyival :  ismét szeretnél; 
kiérdemelni a ki/;1Jó vasúti 
csomópont címet 1de nem ta
gadják:  fél szemmel a még 
nagyobb elismerésre is ka
csintgatnak). 

- Én azt hiszem. még so
káig szükség lesb ezekre a ne
nez st,er,zámokrit - mondja 
az ősz hajú Sarkadi Sándo·r. 
- A nagy teljesítményű pá
lyaépítő gépek egy süppedés 
vagy, egy sin�ere miatt nem 
jönnek i<le. A gépek évente 
csak egvszer vége,mek pálya
fenntartási munkát. Ez. saj
nos. kevés. mert az alépí t
mány n1ár nagyon eiavult. A 
bal vágány például 19-10-ben 
lett lefektetve. Ezért $01

, a 
hiba. isyakran kell ja"itgatni 
a pályát. 

Az l-es pály�mesteri szakasz 
felügyelete alá Törökszent
miklós elcigazás és Fegyver-

a fűbe. 

Van kedvük a könyvhöz 
A Lenin szociaLls,ta brigád

nak rangja van a kisújszállá
si pályafenntarta,i fónö;csé
gen. A kitüntetés átvétele 
előtt is jó hírük vol l. H or i;áth 
István, í1 szak-zervezeti bi
zottság titkára mesélte Kisúj
szálláson, hogy a vezetfuég 
tavaly új ért-éke!é,,i módszert 
alkalmazott. A főnökség har
minc brigádvezetője nyi.lváno-

A Lenin szocialista brigád 

ZIR CI VA S UTA S OK 
Veszpremtől északra Iruir az 

igazi, ősi Bakony kezdődik. 
Komor 57,épségű hegyoldaiak, 
sötétzöid erdők. éles útkanya
rok és egy szeszélyesen ka
nyargó sínpár. Mint a Mari,
lin játékvasút szép terepaszta
la. Azután egy kedves állo
nlás következik, a Ves2prém
Győr vonal Kózépállomá,;a : 
Zirc. 

Korács Ferenc fómtéző !1á
rom éve állomásfőnök itt. 

- Veszprém. i lletvP G,·ör 
felé napi hét teher- és hat 
szemé\lyvonatpár köziekedi k  ....: 
mondja. - Az el>iga?J6 vona
lon, Zirc és Dndarbánya kö
zött pedig négy teher. és há
rom személyi·onarpár. A 1 2  
ezer lak05Ú Zirc forgalmas 
helység. A turis'ák különös-en 
1,ech·elik a f.est0i szénségű ar
borétu mol és a híres zirci 
�pát<:ágot. 

Xem.rég tö,·tént, hogy a fó
nö', ös.�h ívta a dolg<w..ókrit. 
aldk valamennyien a Reguly 
Antal swciali<tu brigúd 1 as:. 
j,1i. Cs�k e,i nyi t  ·mondott. 
. .  "'ok ide�en jár erre. Ha már 
nézeli>rinek. 11ac1d lássana k 

szép állomási!" lis egv 5'6'lbarl 
S"'<J:nbr ' .,n n<>kilá•ott · a hriead. 
Az eredmfoy : csinos úllo•nás
f..,üiet. pa•�kMitott körnvék. A 
�7 itt dolgozó \'8Sllt'15 tilbb<1'
'5A a köMVP7?i kö7oC:éPP-1,:hfi1 i::lr 
be autóbusszal, mégis sz.ív-

ügyének erezte a zirci város
kép és saját munkahelye c;,i
nosítását. 

Ezen az állomáson rnkodik 
a Magyar Néphadsereg Erdé
szete, a burgonyáJáról hí�es 
egyesített Bakony Tsz. a Me
zögép helyi kü en<leltsége, a 
TÜZÉP. é, itt rendezik a du
dari szenet IB. A forgalom 
éves és havi viswn?latban is 
egyenletes, kül0nö;.ebb c,,."Úcs 
nincs. ősszel a tsz terményei
bal van valamlve; több, no 
meg a turisták áramlá"3 kö
tődik időhöz: a balatoni fő
szezon előtt és után iönnek 
sokan. Ha vonta 2000-2500 át
menő kocsival számolnak a 
zirciek. a fel.a.dás-ieadás havi 
250-300 kocsi. Azaz néha csak 
lenne. Mert peldául JllTIIUS 
3.án is n� kocsit kértek a 
rakocl,\shoz. áe egvet sem kap
tc k. Emberrel S?vöznék a ra
;rndúst. a )cocsihiany viszont 
1:ü.;s:atl:!1·ö �ond. 

Az állomás 1 �73-ban ktráló 
szolgála.ti hely ki<ü'1teté'lt. ta
valv és tavaly előtt pedig di
e<:érő oklevelet kapott. néhány 
dolgozó eep,én i leg is elk,me
résben rés,:esült • Da.nkó László 
váltókezelő, Tolnai László 
forgalmi S"ZOlgúlattevő és a 
nyui,<líi előtt állii Sza.!11t La
jos árnp�m:táros kiváló rlolgo
zó lett. 

Szatmári J. István 

második félévben jobbá - ha 
nem is jóvá ! - vált az alkat
részellátás. Az ipari háttér 
változatlaniul sol, gondunk
bajunk forrása. A Ganz-MA
V AG a kért anyagoknal, csu
pán hatvan százalékát szállí
totta le: clugattyúk, dugattyú
gyűrű, hengerfe;iek és külön
féle gumitöltések hiánya miatt 
vesztegeltek a gépek. Nem 
ritkán a házjlagos megoldásra 
kényszerültünk. 

Létszámgondok 

S ha már a gondokra tere
lődött a szó, ne hagyjuk em
lítés nélkül az évek óta nyo
masztó - és mind nyomasz
tóbb - létszámhelyzetet. Az 
átlagéletkor állandóan növek
szik, a 47. év körül jár (gon
dolni is alig merek arra, m i  
lesz tíz é v  múlva, ha e ten
dencia folytatódik !), s rend
re több a kilépő, mint az új 
jelentkező. Az idén tovább 
rom:ott a helyzet : a t·onta.tási 
főnöl,ségtől hati;anan táro::tal. 
el (kiléptek, vagy a kcrszerü
södő vidéki vontatási főnöksé
gekhez - közelebb az ottho
nukhoz - kérték át magukat), 
s csupán 18-an jöttek a he
lyükre. Hetvenkét emberre 
lenne még szükségük, hogy 
túlóra nélkUI láthassák el a 
vontatási feladatokat. A szer
tárból is hiányoznaTe vagy 
12-15-en (hatan léptek ki az 
idén). a kiselejtezett iármú
vek bontásához kellene na-

A tavaly felaiánlottalrn t  
nem lehel automatikusan le• 
1násolni. vaJ:ty ha.tván\·ozni : a 
körülménye/e is állandóan ra'
toznak. Újdonsag p<'ldá11 ' .  
hogy a kétezer lóerö<; Diesel 
mozdonvokat háromezer ló
erős villamosmozdonYok ,·:\ ' 
tották fel. EzPkkel t 'ibb „erh 7 ' 

szállithrünának - de rövi rl?', 
a vágányok, a teljes leterl,p. 
lést nem teszik lehetóv• 
Emiatt az állomás terhe'é�i 
te,·vét eddie; csak 97.5 szá7a
lékra teljesíthette . . .  Soós Kn 
roly mé<(is derűlátó : kPresik 
és reméli. meg i<; találják n 
áthidaló meeoldást. A vonta
tás ugvancsak megérezte, hoo• •  
kevM„hb feladat hárult e<'lrli·• 
a MA V-ra. a gépkihaszn,\V . 
97 százalékos. A sze,·tá•h~" 
nincs ok a panaszrn : az el<� 
nel!,·Prlévf céJk;tiízéseiket • "  
s�áo:alél,lrnl túJtp•ie:;ft"' ' 
Sokat javult (Lt>lkes G,., ' 
k.Sr. te,1,·em 11n7_,7�í : dp 
n1ind!r, n('nt e1nqe1 ) a7 , r 1  1 
mozdon vok alka trészel!ú 1 ;,.• · 

S amit " es;nmór>ontnt & ·• 
m�e:as kitüntetés javára f··
nak : mé!( közPlehb k<>r[il+ot, 
ee:1'111á�hoz a fónnksf?'<tPk. m"'..,. 
gvR1•·--rabDan t-:ilálko'lfélk a v .... � 
7e1ős:. A . kil'á16" jelzi a r;\. 
J.-n"'rer,dQz6i VP<:ut��ok naP,, 
tnJ,h•"""t további ió munkára 
<;qrkpJlfa. <'s e?. a? akarás 7/i, 
lo<ia lehet '17 1\<nhh kiemelke, 
dő eredmények�<>l<. 

Földes Tamás 
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Ujítási verseny, külön jutalon1mal Új filmve ítő 

a nyugdíjas-klubban 

Landler Jenő nyomdokain 

Jogsegélyszolgálat az Utasellátónál 
Milyen feladatok állnak az újító mozgalom előtt 

az V. ötéves terv időszakában ? 
.-. nyugdíjasok 1,lubja ,m-

mar kllencediK !Ori!álkvG.d..')at 
A dolgozók érdekében hozüík léi re 

Lapunkban mar szo esett ar
rol, hogy si keresen zárult a 
MAV Vezérigazgatóság é_.; a 
Vasutasok Szakszen·e=ete ál
tal meghirdetett, a XI. párt
kongres ·zus t 'szteletére indí
tott újítási ver ·env. Ismertet
tük azt is, hogy · a versem· 
el.,ó ..zakaszaban ·szombathe1ií. 
Pécs. Miskolc volt a helvezési 
sorrend, majd a masod(k sza
kaszban - amellett. hogy a 

s,ombathe!Yi terület ujít6i meg
tart-0ttái<: clsö helyezésüket -
a miskolci'.11t :,zerezlék meg 
a má::;odik helyet, illetve a bu
dapestiel;: lettek a harmadikak. 

A hormadik szal,a.sz ered
ménye szele kürben még ke• 
v_.sbé csmc,1. El,.kor ugyanis 

a m\;kolci vasu\igazgatóság ke
rüll az élre. utána a budapesti. 
majd a szombatheh•i igazga
tosag következett. Örvendete ·. 
a,onban. hogv a helyezé,,ek
tól függetlenül - a · verseny 
feltételeinek mind a hat 1:as
útigazgatóság újítói eleget 
tettek, s na�vréslt enne!, tud
ható b?. hoÍ::y a !\'. öténs 
len' időszakában - az elöző 
öt evhez viszo;iyitva - a MAV 
ujilá, eredmém·ei növeked-
tek. 

· 

A me1takarítós: 
180 millió 

A benyújl.ólL Javaslatok kó-
-ztiJ H 137-et fo;:adtak el uw 
ásként. s ez 4440-ne, r·bb a 

UI. ötéves terv időszal,ában 
elfogadott újitasoknál. 

Bevezctésce 11 86:1 ú 11,a �e.: 
nilt. vagyis 3500-za. több. mint 
a bázi,;nal< tel<intett idó-zak
ban. Az úJitáso!, réren el�rt 
megtakaritcis erte1,e 180 millió 
orintot tett ki öt él' alatt. Az 

újí!óknak és felta:á• o'mak ki-
fizetett összeg 3.4 5zá7.alékról 
3.2 �zuzalékra emelkedett. ami 
azt mutatja. ho�_v a·1. al'rntók 
mind naeyobb anrngi elisme
résben ré. zesülnek. 

Az eredm:!nyek ös.sle.�ez�é
nél a hibá'tra i; fénr derül\. 
Többek között ar.·a is. ho�
a smk.S:olgalatol·nál a: ujitási 
jat·a.slatoknnk minteqy 10 srá
zalékat hatean 1,a1>0,, túl bí
ralja.!, e1. S�jná!rito továbbá. 
hogy a bevinete-. ·e m:ir e!fo
:,.ado'I ujitások 13-2'J száza
lékát az e:togadas év�ben meg 

tartotta meg Tapolcán, a Ba- A jog,,ege:y,zob>,á:at : tobb, 
nem hasznosítják. Kuzreja!- A \ u.érigazgatús.1g é� a lsányi János Müvelodési Köz- mint szttkmai tudás.-a a!aPO
szit, ebben az is, hogy ne- szaksze1 vezet azt ajanlja pontban. A program ismét ki- zott jogá.szi teeekenység. A 

hány évvel ezelótt - 1968 69- a szolgálati fönökségeknek, túnó volt. A megjelent nyugdí- munkát ugyanis a jog,;,:-gély-
ben - több vasútigazgatóság- üzemvezetóségeknek, hogy sa- jasok rbzére, többek között szolgálat keretéb�n - a szak-

e,, a pénzúgym1nbzterr 1 
egyetértésben - kijelölt a 
jogsegélyszolgalat bevezeti,
sáre az 197 l. éri irrin11elt·ek 
alapján. A sw!gálat közvetlen 
felettes szerve. .,munkáltató
ja·· a vállalati szalts2en'ezeti 
,r.nác . . míg s:r1kmat lrányitá
stit a Vasutasol, Sza1'Herre
::etenek közga:dascig, ontálya 
latja el. 

nál, illetve vasúti üzemben ját hatáskörben is hirdessenek szervezetek haladó erdekvé-
vagy vasúti fónöksé0en felszá- újítási ,•ersenyt , illetve sze,·- Cs. Varga Já.nos levetítette a delmi hagyományaira támasb
mÓlták az ujító�úhelye'.,et, ,-ezzenek újítást t•agy ótlet- Vadszem c. amerikai filmet. kodva. Landler Jenő n ·omdo
ahoi a ktsérleti munkadara- pá!yá=ati hónapot. Kérjék fel (Kár, hogy nem volt szinl,roni- kain ha'.adva - tarsada·m1 Yi
bok elké;zitésére kitűnő alka- a társada'.mi szerveket. és azo- záh-a. s a szöveg olv,tsását ne- szon,·ain'.u,a!, me�feleló tar-
lom kínálkozott. kon keres1:tül is a szocialista hezite!te, hogy gyakran a fe� !alommal kell me�tölteni. 

A hibák kijavit.isa és az brigád tagjait. a le�jobb. leg- hér hátterben elvesztek a fc- Az UtaseLlátó Vállalat1,al 
eredmém·ek fokozá..;a érdeké- alctívabb dolgozókat. hogy a her sz.mű betuk) enn.ek a hagyománynak a szel- Túl a 1,.cLdeiea 
ben az újitási t:ersenyt az v. verseny sikerét ;s�t;íl-ék e!ö. lemében kezdte meg fe!adatat 
ötei;es tert' tartamá,-a is meg- s alkotó munkájukkal működ- l\láskülónben orültek a a jogsegélyszolgá!ttt a múlt ec AL 197�. ev bizonyos erte.. 
hirdette a vezérigazgatóság és jenek közre az újítómozgalom klubtngok a múvelódési köz- februárjában. Az Uta,ellátó lcmben a kfserlelezés estten. 
a sza.kszert:ezet. A cél világos. előtt álló célok elérésében. pont részére 4� OOO forintért egyike a:m.ak a,; ötven valla- d�je volt, hi •-,en _ mint min-
At újítómozgalom további fej- vásárolt kitúnó. csehszlovák latnak, amelyeket a SZOT - den új inté-zm�nyr.él _ itt i'S 

lesztésével el kell érni, hogy Dr Gyóui Béla gyártmányú filmvetítőgépnek. az iga26ágügy, a munkaügyi me::; kellett kei-c,;ni aw\at a 
olyan újítá.;ok .szülessenek, .---------------------------------------------, lOrmákal. amel�·e:, keretei kö-
amelyek elősegít ik  a szállítási 7hlt a leger.eclmény{;sebben el-
igénye!, magasabb szintű ki-

SOROMPO' 0# Ro·· K 
érhetók a kltűrott célok. 

elégítését. a munka minóségé- Az utkere,é.;, soran a �-nek, hatékon)·ságának javítá- �e„élyszo'gálat munk jaban _ 
:�\rt�:g;�z.g a�!��

t

t::� Nyílt pa„Jy,A1-1 e��/11 '1  As11'a utal" }/"i 
'.'.: �7;t�ie:e�

e

��e���:tt�p�; szerűbb vontatójárművek, illet- · ,,, w, t,) 
i,ut VVI' , , , a megelőző tete1,enyseg. Ez ve a kocsipark. a karbantar- azt je:enti. hog. a dolgozo� 

tó gépláncok ..stb. jobb kihasz- e a vállalat '.;ö,.ótt soklkal ke-ná:á'Sát, a munkakörülmények Csendben. latszolag teljesen n!:,ebb v:tára, pana :z.ra kerw 
tökéletesítése egyedül teljesítik felelösségtel sor. ha a &7..olgálat joe;á.,szai :e-

jes szolgálatukat a sorompó- vekenyen részt \'e:;zaek a va1-
Gyorsabb ügy/11/izést ! 

Az itt vázolt célok elérésé
hez elsósorban az újítási fel
adattervekben megjelölt témák 
me"oldása szük-ége·. Nem ke
vésbé fontoo az újítási ja\·as
latok ügykezelésénél mutatko
zó hátralékot csökkenteni, il
letve megszüntetni. s arra tö
rekedni. hogy az újítók az ed
diginél sokkal kevesebb eset
ben kényszerüljenek bírósá'l
hoz fordulni. s peres uton ke
resni jogorvoslatot. 

Az újítási verseny clso, má
sodik és harmadik helyezett
jei féLevenként jutalomban, 
meltó anyagi elismerésben ré
szesülnek. A díjazás eszerint 
a követke-ző : 

A legjobb helyezest elért 
vasútigazgatóságot 30 OOO, a má
sodik helyezettet 25 OOO, a har
madikat 20 OOO forint illeti 
meg. s ezeket a díjakat juta
lom fom1ujában - az illeté
kes ;z.sk ze,vezeti . ,ervekkel 
eivetértésben - a legecedmé
nyesebb újítolc. ujitá;i ügyin
tézők. elbírálók. �,akv�lemé
n •ezó'.t. aktivisták között 
kell s·,éto ztanl. é ünnepelye
sen (újítási anke'.on) átadni. 

kezelők. De vajon csaku;;yan lalati szabályok, rendelkeze-
magli.nyosak ·e? •', kidolgo7..ásiban, es tanác�-

- Szó sincs rola - vála• :,oz;ísi joggal r:,lt vannak a 
szolja Gáspár Jánosné szakszervezeti bizottság, illet e 
Mert ne.-n csupán a szolgálati a szak�-zervezeli tanács ült-
telefon vezetékei kötnek ö ;z- se;11 i.s. A sz:0igálat töreksz' K 
sze bennünket a nagy vasutas- arra. hoqy a 16\ü'etl �zerve, 
család tagjai\•al . . .  cJóntéseil (javaslataival törvé-

Gásparné a budapest-lajos- nyességi, jogi szempontból) se-
mizset \·onalon kezeli a sze��- gítse me,�alupozotta te:,nr 
di orszáE!utat ,·édó felsőlajosi 
sorompót. A tanyavilágból ú,·  Az egyedi riu. kaU;:yi oa-
rakeló embereknek jegyet 1; na<?..o., ,ntéz ·e során ugya . •  
ad. csuk tapaszt;;lh tó a \•a.Jla!a• 

- Miota dolgozik 1 l t?  gazdasági vezetése reszéról v 
- Hat éve kerültem ide jogsegély,,zoliwlatot tamo;:�to 

�1á.;különben három é\·et vé .�ésL5eg, s e„inrk a!apján alc-geztem a vasútforgalmi tcch - kult ki az a grakorlal. hogy 
��::�::°örC'en��

rj
;Tiy�e��:�� amikor a dolgozó jogos paria-

szakasz dolgozója. R�gi ba ,át . ,Lá val felkeresi a jogsegéh·-
nőm. őtt·ös Teréz bes7élt ra. :\� ihó Jáno� a 37-cs orhúzat fesll szolgalatot, ennek kepviseloJe 
hogy ne maradjak otthon a (A szerzo relvctele) eló�zilr a \'alla'ut .Jlete:,es Ye-
fózőkanálnal . . . «etoj,;.v<'l ki érli meg egyeztet. 

- Kik a munkatan,ai. uk1k- ni a he'yes álla,pc>nlot, illetve 
kel válliúk egymást ? · l,i 'Las:lo allom �ro�o,,Kel. az eh·állalluk. hogy tarsadalmi el'kerülhetóve tenni a pe: es 

_ A Iegrégebbe.1. körulbe- ugyanc,ak olt dolgozó, de hoz - munkában e! l'ege;;:uk a : epü- elJarast, m�elom; a ho,szas 
!ül múr hű,z éve itt teljesit zan · i. gyakran ellato;;atö let tatarozasat. A komú\·es te munkaügyi , itát. 
szolgálatot Rimóczi Antal, Vidra Jc,nos szakszei·vezcti b1- cndóil tegnap. zabad tdöb.n 
rajta kívül még hurom [érf, zalmi\·al szinte,, jó a k:ipc-o végettem el, s mo., már a tiib 
kolléga tarto1.il: ide. Jól kijú- latunl . A közelmúltban én 1s biek. do:ga le z az ajtói,, ab
\·ünk eg)mússat. s ta án ezé t bemt 1lem az óllomasra. ho!,)' lakők tiszlítá.,a. A peron lel 
is szerete.-n ú<?, a beooztáso részt \"el1essek a termelési tn újítá.,án szinten túl va:;:},rn·,. 
mat. Lajosmi;;séL·el, Ves=elócz- nácskozá ·011. :11unkatársaim- ezenkívül a szolgalat, he 

mai egyült fcl\·etettük, ho�y körn}·ékének a parkosi!asa is 

En.ne!� he:y c�t n gyako,. 

-------------------------------------------� szeret nénk mi. �orompókeze- ónké,11 \"állall feladala!nk kú 

Zalka Máté szülőföldjén 
lök is �:ocialista brtgadot ala- zé tartozik. A gyoma, kerté
ktf.ani. Valastként ntl kaptu;c, szettől holnapra \'árjuk a fris.< 
hogy ez csak raj1unk múlik. virágpalántákat 

lat i� zolta. �·IunJ,aü�·f vi "'s 
ügy m 'att 86 e,etben fo,·dn!. 
tu:; a dolgozók a! U tase.Jato 
jog'iegelys·tol�alaLliho1... s C'l
bJl 81 panasz a vá:lalat lnte-r
ked_,ét sérelmezte. ?,lan!,a. 
t;gyt ritára a2onba11 mi11dö"?
>ze négy esetben keriilt svr 
mi\·el 77 pana�zt a ,·allalat ro
,·id úton or,·oso!t. a jo�:,e0cly
szolgálat fellépé,;e ut:in. Ki
lenc munkaiíoy, peres eljárás: 
bJ! (amelyet- i,öz.ü! öt esetoen 
mas \·áiJalat ellen i, · nyult a 
panasz) hetet nyerte� meg a 
dolgozo 1.;:, a j0gsegélyszo!gálat 
kö,.remükötlé.,e·. el. 

Így é/Jiek, így dolgoz1111k a szalkai v11su/11sok 
i\lc:;;ttbza�i,c,. ;1 cs a korn�� .;:H.en 

talalható allom:..�,.>kon. va a 
mennyi szolgálati ágnál deré!\., 
:,zorgalm·1s. ratern1ett - egy
szóval : hlvatasuknak éló -
vasutasok dolgoznak. Eredmé• 
nyeikről. mind gyakrabban h,ll
lani. Róluk, az o i�yel,ezetü:c
ről szól az al.abbi tudo:itás. 
amelyet Zsoldos Barnabás !e
nilei nyomán állttottuok ó,z-

* 

A kóze'multban re,;i;t ,·et• 
tcn1 egy ünnepsegen, am?!ye,1 
at.adták a malészalkai i\'oi·em
ber 7. brigadnak a MAV Ki
,·áló Szocialista Brigádja k. • 
•üntetést. Mindnyáian büs,kék 
,·agyunk erre a közösségre. 

A brigádot Gulá,i Péter ve
t.el,. A tagok csakne.-n kivé!el 
nélkül ,·onatki,erök. Az a'aku
Jas idópontja: 1900. ja!luár 1 
A négy alapítótag közül Kiss 
Pal, Erdei László és a brigád 
vezetó most is dolgozik. söt 
negyedik társuk. Kondor G usz
táv - aki idoközben nyugdíj
ba ment - még mindig ak
tívan kiveszi részét a munká
ból, segédvezénylöként. 

A létszámban megnőtt kö
zös:ség legtöbb ta!!ja csaknem 
30, va::y an!11l több éve tel
jesít ,zolgúlalot. de \·an!lak 
már köztük fin1a'ok ,s. 1974 
ben aran ,je;\ enyesek lettek. 
..l. szocialis•a dm t·iselésére 
másfel é1-·tized a latt mi11di9 
méltónak bi:on11ultak. Érde
meiket felsorolni IS nehéz 
,·olna. Ezekról például Kondor 
Gu.•zti bác;i azt mondja · 
.,'.\rindig ió \"Olt a közö�ségi 
s,ellem. Segltellük egrmást a 
tanulásban is. Mé., auerekein1� 
i-iláyné:eti nerelcseben is so
kat 1,ö$zÖnhctü.nk a brigá-
4unknak . ." 

1 jú Zoltán von�tvezet-0, a 
brigád egyik legfiatalabb tag 
ja az idósebbek swkmai taná• 
c.-ait méltatja. A tudr.t erő;í
tése. a brie;ádban kapott neve
lés is hozzájárult ahhoz. hogy 
ő már munkasör. Máwk egyéb 
területen végeznek tarsadal -
mi ,nunkát a vállalasokban 
körvonalazott celokért. 

* 

i\lüteszalka : Zalka Jlaté 

.. névadója... Az ö nevét ,·i
s1..ont az állomas e0yik brinád -
ja Is ,iseli, A le;endás hí,·ü 
forradalmár 80. születé,napjá
ról a brigád méltóképpen 
me.;emlékezelt. Meghívta az 
ünnepi összejövetelre a többi 
szocialista brigi,d kép\·iselő
jét, s a Zalka l\1até brigád 
tagjai ismertettek névadójuk 
eletútját. irodalmi és poli likai 
munkásságát. Utána stellemi 
vetélkedőt rendeztek, a há
rom legjobb helyezett brigád
tól egy egy Zalka -albumot ka
pott 

* 

Kocsord-Also :i.llomason csö· 
rög a telefon. A menetirámi -
to engedélyt ad a Csenger fe 
lóh rnnalrészre kért vágány
zát· megkezdéséhez. 

Reggel 8 ora. A sarga kis 
,,masina ... vagyis -i smen moz
;;ó aláverőgép, a-nely több em • 
ber igen nehéz fizikai munká
jának az elvégzésére hivatott, 
elindul a nyílt pályára. Nyo 
mában a teher vágánygépko
csik, az ú�yne\·ezelt 48 kilo
grammos sínmezók tartozékai
val . .  

Ma kommunista múszakot 
ta,·tanak a pályafenntartásiak. 
A fiatalok kezdeményezték, 

de eg�·etértettel, ,·elü" az ido 
sek is. A jol s=erve;:e,t mu11-
J.a eredményeként minden 
egység csendben, fegyelmezet
ten dolgo=ik. Mind a hat,·a!lan 
egymá mozdulataiból is érte 
nek. A 30 fós közúti moz�c 
pályahelyreáll ito el!v;égnél 
s�abó G11örgu elonrnnká.;, a 
Kölcsey Ferenc ,zocialjsta bri
gád ,·ezetöje látja el · r.,:ilya 
mesteri teendő!-et. Régi. ta 
paszlalt szakember, akárc,a', 
Farkas Benjámin, a pa! ·asza 
bálrnzok elómunkasa. A válla 
lás úgy szól. hogy délelótt fel 
11 •ig - mire a \rúgány·z�'irat a 
forgalom miatt be kell fejez 
ni - négy elavult sÍi1mezÖ' 
újjal e erél ki a Kö'.c;ey bri 
gád Utána már csak a stabá 
lyotók kö\·etkeznek. 

A feladat sikerült. Korncs 
Gus�tát'. a pályafenntartási 
Cónökseg ,·ezetője elégedette'.1 
jegyzi meg : ,.Ha továbbra is 
sikerül ezt az ütemet larta 
nunk, akkor az 1978. é,·i vas 
utasnapra javaslatot tehelün:, 
a tengelynyomás korlátozásá
nak a megszüntetésére, i lletve 
a Yonatok sebességenek 60 
kilométerekre történó emelésé
re. Egészen Csen�crig . 

* 

A pálrafen,ita •tá,1a" tfJ..i 
kom-nun. la munkájából ezen 
a napon a nók is ki,·ettek a 
részüket. Ok a ,·á,árosnaményi 
Tisza-part üdülő·oron csinosi 
tolták. szépítették a MÁV 
nyaralót és környéket. Ui 
függön)·öket. szúnyoghálokal 
szereltek Cel. és a szakmunld 
s0knak segítettek a szobák fes
tésében. a farészek, burko!a 
tok lnkkozásában. Máskülön 
ben az eg�sz nvar:iló társadal
mi munkával készült , . .  

mert az állomas \"ezetósege Nyikó János kedn·el, lelke 
sz1,·esen tá.nogalja u kezde- sedéssel beszel a brigúd.-ol r, ,nénye1.esünke; • . �lo;t m:ir a annak Iagjairúl · Debreceni Larészlelkerdésekncl. a \·ál1ala- josról. Varaa Károlyrol, Kala• ·ok megbestéle�-nel tartunk. pács Istt·ánról. 
hogy utána még eredménye 
sebben uol,ozhassunk. - Nagyon rendes kolle�ák 

- ü szegezi \·égül a vélemé-- Volt e m:.r ·1.oigá:at koz- nyét. önmagáról c,ak annyit ben bale,ete� mond, hogy 1930 6ta pálya r, - • 'cmt·ég, aprilis 8-an egy s egy évYel ezelőtt került .de. angol rendszámú kam:on neki - ebbe a brigádba. Sarkadon ment a sorompónak. Elég nag�· lakik, és már több helyen szol kárt csin�ll. de egyéb baj nem gált. A n)·ugdíjig hátrale\·ö hátöttént, mint az. hogy napo:· - rom évben sóvesen itt marad, ba telt. mite rendbehoztúk a olyan jó ez a mindig tenoi c;:oro1npút u .:zah:munkáso!i: . .  kés7., egymá�t segítő. szebb:e, Am, ped· g a brigúd me;::alak.1 ·  jobbra törekvó kollekti,-a. lásC:t il�eti. anna!< előnyzit ne.n _ Baleset ? csupán a munkúbun. hane,n 
kis közösségünk magánélete - A.tért vagyunk, hogy ne 
ben, az c9yéni Wdat fejlcs:te- legyen - \'ála'!.zolja. zutan 
sében. a muL·elodésben is s:e- elmeséli. hogy három évvel ez
retriénl.: kihasználni . . .  előtt. ami:rnr a sarkadi cukor 

A Gyula é Sad,ad kozöt•i gyárn.:.l teljesített szolgái&tot, 
vonal 37 őrhawnal. nemete egy aulobusz nekirontott a so 
megállóhelynél sem élnek re· rompónak és megállt a sine
metekénl a orompoórök. A Iá ken. 0 azonnal a Gyula fe!ól 
logatásunk idöpontjaban szol- érketö \·onat elé szaladt. , a: 
gálatot te!jesítő Nyikó Janos utolsó pillanatban sikerült 
pályaór szavaiból kidet·ült, megállítania . A baleset elhári 
hogy itt már hutamosabb ide- tásáért jutalmat és írásbeli 
je kiemelkedö eredményel,k�l dicséretet kapott. Ide helyezé
munkálkodik a négy tagú se is szerepel játs1:ott abban, 
Esze Tamás szocialista brigád. hogy azonnal bevették az Es:e 

- Amint látják, én éppen Tamás szocialista brigádba . . 
az őrhelyet meszelem. mivel (kesztyűs) 

Segítség a k.smamúknak 
Dvmvol ar alloma., szaksze1·

\tLeti bizotl «,t:i a közelmúlt
ban fehér a,ztai melletti ta
nác,!rnza.,r,1 hívta a gyermek
on:idozü')1 se�e .ven h�,·ö édc.s
apyákat. Találkoztak az álio
rr.á� g"azdn'Ságl. tar. adalm, ve
zetóivel, � el,nondtak tonib
bi terveiket, gond.1aikat. Kö
,;ü'ük sokan már a multka
helyre törté 11ö t·isszatéré.,·re 
gondolnak. A,, foglalkoztatja 
óket. h0g;v milyen m::nk>ikör
ben dolgozhatnak majd. 

Az allo:na; n�-zel.ói clmond
t�re. hogy segiti k u �) es-cn Ie
\'O mama!{ munkakezdését. 
felkész,tik őket az újab b  szak
i-i=sgal.ra. és b,,1;1os,t1á:, okta
tásukat, Kó1.ü!Uk többe;i a 
tiszti<:ép.7..ó lev�lezo tag".lzatán 
szeretnenek tanulni " gver
mekgondozással töltött · !dö 
alatt. hogy am!kor visszatér
nek a szolg�,ali heiyre. maga
sabb szakképzectt.,égük leqy,-n. 
Közérdekű javaslatukat érde
mes m�gfontolni !  

Egyéb jel1 g U  punaszok:{a� 
kapcsolatban 14 esetben rnl
lalt kép,·iseletet a swlga!at. , 
eze., közül ecJdi� 'ezfmtlt hat 
p�rt a dolgozó:� nyerl�:t n1cg. 

A dolgozok t�rmé,zete,en 
,,emcsak peres ugi1ek m!att 
kere.•ik fel a szolgalato!. So!,
szor csupán Jogi tanac.sot. e,
igatitásl kern<:k miheztartás, 
megfele!ö álláspont kialakit.á
i,a végett. Az ilvcn e_·eteket L; 
figyelembe vé\·e - am�h·ei< 
szintén p n-zbe kerülnénei< a 
dolgozóknak, ha ugyvédhez for
dulna!, - elmondhatjuk, hogy 
összesen 250 úgyben nlfUjLo!t 
seoil•éget a= Utasel!áto jogse
gélyszolgálata. S emögött meg. 
n>iivánul a biz lom. amely 
mindjobban ero,odik a dol6o
zók ré>áröl. 

:llegg, öLő tén1ei. 

KezcJeiben el.e;::gé báto:ia'.a
nul jele.:llkezte ,, 6 leginkább 
c�a:· polgári jogi. c.,aládjogi 
kerd ·e ·kel, vala 11int állam
igazgatá ·i elj:irá ok kope5á.n. 
Az utóbbi idóhen viszont mar 
m inden i-itás mu11kaüf11/Í 
problémával be•,opogLatnak • 
;ogsegélyszo/gá1athoz, A ré
szükre adott &egilség gyózle 
meg oket arról, ho�v s7.a!�szer
vezeti mozgalmunknak ett az 
lnlezményét Is a dolgozók ér
dekében hozták Létre. 

Gá5párné dr. Huszár f;va 
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Híres vonatok 

A NYOMTÁVOT VÁLTOZTATÓ TALGÓ EXPRESSZ 
/lz egész világon a közleke

de;;1 eszközök gyorsaságának 
fokozására törekszenek. A 

1 Szovjetu:nióban, Japánban és 
' az Egye&iüt A!!a mo/(ban az 

ugynevezet:t szupervonatok 
már sz!nte hihetetlen gyorsa-

' ,ággal közlekednek, Nyugat
Európában a nagy gyo1,saságot 
es kényelmet a TEE ('I'ran.s 
Európa E:.:pressz) vonatok b1z
tJs:ttJa.K. Eze;áif"Z ,soroljuk 
franciaor�zág, S,.•ajc és Spa
"llolország közcört közlekedő 
,'algo express�t. Itt a gyorsa
sághoz é.5 kényPlemhez egy 1 harmadik tényez<' is csa tlalrn-

1 zú Spanyolorszá�aan, a nyom.. 
táv 16nyeges el térése. 

16  évig kísérleteztek 

A nyomtávváltó berendez..és 
elve az. hogy a kocsiknak 
nincs tengelyük, hanem azok 
aljáh jobbról balra egy ten
gdycsonk áH el, amelyre a 
kerekek szabadon !eltolhatók. 
A tengelycsonk kb. 20 cm, 
mindkét végén fordított U ala
kú tartóba felerősítve. A ten
gelycsonlwn a kerekek eltol
hatók, és egymás közti táL·ol
ságuk a kii!önlJözö nyomtá,.. 
uolcnak megfele!óen e/csúsz
tathatók. Az egyes helyzetek
ben a tál'olságot csapszegek 
rögzítik. A:z. egyik nyomtávon 
beérkező szerelvény menetse
bességét - miltözben egy 1.-'b. 
10 méteres hídon átgördül -
15 km/órara csökken 1:ik. A 
híd egyik felén szel,es, a má
sikon normál nyomtávra he
lyezték a sínE'kE:t. a kettő köz
ti összeköttetés azok szűkíté
sével, illetőleg tágulásával 
csatlalrozik. Amint a kocsi ke
rekei ráfutnak a hidra, a ke
rekeket rögzítő c;;apszegel, el
tá,·olodnak, a hídon levő ve
zetÖS'inek pedig a kerekeket a 
tengelycson.kon az új helyzet
be tolják, majd a csapszegek 
automati'kusan úira betolód
nak, és azok.a t 1'Ögzi tik. 

160 km/óra 

A széktámlák a menetirány: 
nak megfelelően állíthatók.' 
Az a:blakok nagyméretűek, ÍZ
léses virágmintás függönnyel 
Az egész szerelvény egy ösz
szefüggó szobas01· benyomását 
kelti. A padló szőnyeggel bo
rí tott. Az utastér közepe sza
lonszerű. Utazás közben hall, 
zene szól, az asztalokon l.án1.
pák vannak. 

Genfbe, Párizsba 

Jelenleg a Katalán expresz
sz,en kívül az Atlanti...óceán 
parján, Irunnál is Talgo sze
relvény megy át Franciaor
szágba, Spanyolországban pe
dig a Talgo-rendszerű szerel
vények Cadiz, Madrid, Valen
cia, Bilbao és Barcelonából in
dulnak Franciaországba. A 
'menetidő Madrid-Párizs (Iru
non át) 15 és fél, Barcelona
Gentl' kÖ'.ZJÖtt 10 óra, így a 
Talgo szerelvény a rentles 
g_vorsvoruittal szemben min
den vonálon kb. egy órával 
rövidíti meg a menetidőt. A 
Talgo vonatokra a spanyol te
rületen 200 km-nel kisebb, a 
francia vonalokon pedig  75 
km-nél kisebb távolság.a nem 
váltható menetjegy. 

· Drégely Vilmos 

l ndu l i  
A Szovjetunióban az ipar 

előnyomulása az Uraltól ke
letre, meghatározott ütem sze
rinti tervszerű jelenség. 

Az SZKP programja ki
mondja :  ,,A kommunizmus 
általánosan kibontakozó épí
tése ciz ipar mind racionálisabb 
elhelyezését követeli meg, ez 
biztosltja a társadalmi terme
lés gazdaságosságát, a körze
tek komplex fejlődését és gaz
daságuk 'szakosodását, meg
akadályozza, a nagyvárosa/e 
túlnépesedését, segíti a falu 
és város közti, még meglevő 
kiiltinbség eltüntetéset, az or
szág körzetei gazdasági fejlett
ségi szintjének további 11,ivel
lálódását." 

Szibériában és a szo;rjet Tá
vol-Keleten van a Szovjet
unió .szénkészleteinek kéthar
mada, a fa háromnegyede, 
valamint a legnagyobb érc
lelőhelyek is e te1iiletekeg ta
lálhatók. 

Szibéria ;pari fejlődésének 
az a sajátossága, hogy e terü
leteken nem létesítenek kü
lönálló vállalatokat, hanem te
rületi ipari komplexumokat 
terveznek és építenek. Ilyenek 
mindenekelőtt a bratszki 
komplexum és a Sza;án-Su
senszkoje-i Komplexum. 

Megkülönböztetetó vonása 
ezeknek az ipari komplexu
moknak a vállalatok együtt
működése. Céljuk, hogy az or-

Az el,ső spanyol vasútvonal 
lBH-ben ,nyílt m"g 6 castiliai 
láb nyom•ávval. Ezt a mére
tet 1855-ben törvényesítették. 
1864-ben a vasúti vonal elérte 
a francia határt, ahol - az 
időközben megkötött nemzet.. 
közi egyez.mény alapján - az 
ismeretes 1435 mm-es szab
ví,.nyméretbcn épültek a vona
lak. 1,,,ry a spanyol von.atO!k to
vább má: nem közlekedhet.. 
lek. Eu,-,.\pában a normál 
nyomközt/51 m.indöwze csak 
két ' eUérő ny011itávszéiesség 
van, a Jte.9k'eny nyom'közü ya:s
utaktol eltekintve az említett 
ibériai (Spanyolországban és 
Portugáliában) és az orosz 
nyomtáv a Szovj2Lunióban és 
Finnországban. 

Az egész' szerelvény lég-
kondicionált. A mozdony r----------------------------

a kocsikho« kétszeres auto
matikus berendezéssel kap
csolódik. A vontató mo
torkoc:;i 3,28 m magas és 11 .l  
111 hosszú. A 826 mm átmérő
jű kerekek rugózottak és S?.in
tén · alkalmasak nyomtávvál
toztatásra. A fékek tárcsásak, 
nagy teljesítm<ényűek. és csú
szásmentes fékezést biztosíta
nak. Egy szerelvény 9 eJ,ső 
osztályú, 2 étkező-. 1 konyha
és bár-, valamint két ke-z,elő 
szolgálati (összesen 14) kocsi
ból áll. A személykocsik 
szükség esetén - még kettő
vel (teh.át 16 egységre) S7..a
poríthatók. A� első osztályú 
ülőhelyek száma 15!3, illetve 
1 87. A vontatási súly 133. il
letv-e 150 t. A Yonat teljes 
hossza 137.4, iiletYe 179 6 rn. 
Legnagyobb sebessége 160 km '  

TIZENNYOLC ÉVIG KÉSZÜL T 

Számtalan tanulmány je-
lent meg annak megoldására, 
hogy a vonatok mindk'i,t 
nyomtávon közlekedhessenek. 
Azóta több mint 120 év múlt 
el. de megfelelően biztos, ió 
megoldást csak az elmúlt év
tizedekben találtak. 1950-ben 
újszerű találmány kidolgozá.. 
sához fogott a Talgo vállalat 
a Spanyol A!lamvasutakkal 
karöltve. 16 évig tartottak a 
kísérletek, és 1966-ban nem
zetközileg is bemutatták az 
elsö tökéletes berendezést, 
cmely egyszerit, gazdaságos, a 
s:ereli:ények nyomtái:át ön.. 
működően át tndja váltani. 

a gőzzel működő modell 

Eddig már 200 milli6 kilo
métert futottak az új Talgo 
szerelvé'lyek tök�letes ered
ménnyel. 1968-ban tette meg 
nz el�ö vonat a Madrid-P<i
ri;;s közti utat. 1969 óta pedig 
mát menetrend:,zerú járatok 
:,öztekednek - el"l0ként BaT
celona és Genf között. 

óra. · · 

A személykocsik a leqna
gyobb kényelmet szolgál iá,k. 
Az utastérben karosszék:ülé•.ek 
vannak, a közén közlekectési 
fO!yosó egyik old�lán 11 ket
tM. a másikon 6 egy� hely. 

Jani bácsi, az előmunkás 

A képen látható 303-as SO-
rozatú mozdonyhoz hasonlító 
modell hossza - a szerko
csival együtt - 80 centiméter, 
súlya 14  kiJó. A kis remekmű 
érdekess{oge azonban nem a 
hasonlatosságban rejli!k, ha
nem abban, hogy gőzzel mű
ködik, mint az i,gazi. Üzemel
tetése c;;,"upán annyiban tér el 
„ t.estvérétől'', hogy a vizet 
villany fo1,ralja fel. 

A kis gózö.s t N yitraí Ferenc 
nyugdíjas mozdonyvezető épí
tette, csaknem tizennyolc évig, 
több mint tízezer órai mun
kával. A most hetvenéves Fe
ri bácsi mindig rajongott a 
technikáél'l. Ell.sósorban a moz
donyok érdekelték, mert húsz 
évig utazott raj.tuk. A legjob b  
masiniszták között tartották 
számon. Általában gyorsvona
tokat továbbított 301-es és 
424-e, sorozatú gépekkel. Moz
donyve�etői pályafutását Nyír
egyházán kezdte, majd onnan 
Ceglédre ketiilt. Végül a Ke
leti fűtőhá,cból helyezték a 
Vasúti FőoszlúlY 7. szak05Z
tályába mozdonyügyi e;őadó
nak. 

A műki.idó modell elkészíté-

- .\!indig, minden k&.-iilmé- ra:kczásra. Nem is nagyon 
r.yek között az e1,ibert kell ,.•.,gytw1k . !lete11;,;.eílt men-
11ezni. úgy keH iNl-111/ttani a tü,lk haza. leszámoltuk a béri, 
mun.kat, hogy a műszak köny- meg.pakoltuk a ta,i:S.<nyát é, 
n.yebben teljen. hogy ne i:e- iadultun!i: vi,,za. l\12gszol• tam séhez rend :,ivüli akarat.ra és gyék a kiadott parancsot ezt a.e ide-oda járka;,; ·t ugyan-
,�yUgr,1e/.;, hogy megszokják. ugy, ahogy a t>z.atim-át. 
niegszeressék azt. aJ.:.i eppen az A iels.zahaduiá::. után elsok 
irá1tyitá.sukm van kijelöire. között doigozott a megrongált, 

Farkas János előmunkás to- felrobbantott vonalak helv.-e
gaimazott így, amikor a pálya- állításán. Parancs volt ei is. 
,nunkások eleíeról . beszélget- de már ma,; pa,· ancs_ . . .  Senk.t 
ttin;;,. , .&em. tudta : lesz-e Jizeiés mas-

Evtiz.edek ota dolgozik a naµ t,agy hannadnap, mégis 
va,;útnál. Het ember vezetője. dolgoztak. mini a megszál!ot. 
Valamennyien vele egykorúak. iak. Egy volt a cél : hel:vreúl
k.ivéve Gát. aki szin tén ide. lítani a síneket, amelyeken az 
,1ozz.á szegődött még a:< ötve- éleiem, a gápe 1, úlna1, bdul
ne-, évek végén. h&ttak. Aztán jött uz in.tlác,ó. 

- Tizenhét ecesen kerültem s jöttek a szemináriumo:,, a 
a budapesti igazgatóság mag- lanulá.,,. 
tt.oLnava.rost osztaiyni�rnöksé- Ő. aki anna�, idején azért 
uehez. Pályami,nkásna.1-.: cet- hagyta ott a1. ölödi:, osztályt. 
Lek feL. Tudja. 1,liL jelentett ez hogy 111egkere&:;e a l.:;:en.rén�e-
akkoribun? . . . vaiút. szalun31 viz.sgút lett. 

Az apcin1at regen kivé- gé.p::.:ezelói taalolyan1ot vég-
gtt.tek, n1ert viJfÜM'Í..élto,1a volt. �tt. 
li.ar1nan n,aradtunk gye1 ek\;!k. - Több nür:t hú'3z éve s.tol
[,_orán meg k"'llett i,;.mcrkectni gúlok itt, a 1\L',. V l\liskoici 
a muni,áséletteJ. tgy lettem p,\lyafennturtási Fönök�ég me
c10ször bo;tái- a Ja.,;:st;gl.,o 11, zö�ö,·esdi IV pú!J1;rn1e,,te1•i 
utan su1n111as 1cls,z9nilfclrt , . s �ákaszán. '\le.ókö,·esd és 
,",:miko · betöllő(tem a uzenh,;,- Szil>aloin között wn ez a 
,edi., ;.,,,met - kerültem a sza kasz . .  : Hoss:a hat 1-ilo
\ a�ú�J�•- 1néter. lsnierös n1i11dcn ta!p-

Szihalom a ,,,.üiC.aluja On- fa - . . N:,áron hajnali hút'Om
r,a,1 indult - ,;-únte gyer�- túl dolgozurt!c téien meg 
.. �jjel szerenc-;�t p1úbálni. ahogy a bZiE�é� kívánja. En 
Vállán egy váswntarisznyá- �rereten1 a sza.k1nú111at s az 
1·a1 állüott be az os.<uilymer- embereket. ak1ld,el együtt dol
.. öa:ség [elv�teli irodájába gozunk. Megismertük egymást, 
,H2-ben. Sikerült. Akkoriban úgy hiszem. · És ez a iegfont0-
1·as.utasnak lenni - 1·ang volt. sabb , . .  C ·ak e>(,· bánt : nincs 
s,,;. ami a fő : biztos keresetet már ennek a forylalkozásnak 
Jelentett. 

· becsülete. Fiatalokat nem lát ;;. 
- Tizenhat fi!!e,· t'.,rabé1·t fi- �zöttiinli. Akí.11 3önnek, ha- >: 

ügyességre vol,t szükség. Az a 
szándék vezette, hogy a moz
dony működése a legjobban 
hasonlítson az eredetihez. 
Feszmérőórát például több 
mint kilencvenet csinált, mi
re sikerült az igazi. A mty,:
dony 10-15 atmoszféra nyo
mással múködlk:. 

Feri bácsi nemcsak ügyes 
kezű teohnikus, hanem kiváló 
újító is. ő dolgozta ki például 
1951-ben a .. Trumanra"' azt az 
üresmeneti szelepet, amelynek 
alikaln1.azásával naponta ,egy 
tonna szenet lehetett megtaka
rítani. Ezt azóta is Nyitrai 
félc szelepnel. nel:'ezik. 

- Amikor a főosztályon 
do1goztam - me.,éli Feri bá
csi - a munkám főleg abból 
állt, hogy a fűtóházalmiál a 
mozdonyok mú'S'Zaki állapotát 
ellenóriz.tem. E,zrevettem a 
legkisebb hibát is, de nem 
szerettem bfu1.te�i. · Sokszor 
k-2rdeztem magamtól . vajon 
jól ismere.rn a mozdonyok mű
kötl-ését? Addig nem nyugod
tam., amíg be nem i.);zonyí
tottam ezt. !gy született ez a 
gőz&.j . 

Séra. Sándor 

:ettek. Tan éiwn haltunk vbl- mar odébb áU•wl�. Miért? . • 
na, i1a hetenként nem hozzuk !IIi lesz a vasúti Pályával öl, 
otthonról a hagymát, a zsírt, tíz. tizenöt év múlva ? . .  
a szántott tés.cl�L amiből az- Kérd,ez és érvel. A munká-
tán hét kö:<b,�n éitünk. Munka ról, a becsüleről be,-zél. 

Még egy kis igazítás, aztán indulhat a gőzös 

után nemigen jutoll idő a szó- Puszlafah,i Tivadar (Tenta György felvctele) 
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a láthatár felé . . .  
szágnak ne nyersanyagot, ne 
féltennéket, hanem készterm!c'
keket adjanak. Az építés mé
reteiről rendlcívül meggyőzően 
beszélnek a számok. A jelen
legi tervidőszakban az e terii• 
letek fejlesztésére fordított 
költségek meghaladják a 100 
milltáTd rubelt. Ekkora anyagi 
befektetések sohasem voltak a 
te1iileteken. 

A hatalmas kö?tségeket az is 
magyarázza. hogy a ma Szibé
riájában nemcsak gyárak, 
kombinátok emelkednek, ha
nem ezek körül városokat épí
tenek, korunk modern jpar
városait. Emellett szerteágazó 
és nagy áteresztő képességű 
közlekedési hálózatot is ki kell 
építeni. Beleértve ebbe a légi 
útvonalakat, a vasútakat és a?. 
autóutakat, de a gáz- és olaj
vezetékeket is. Létesítésük 
Szibéria bonyolult éghajlati és 
talajviszonyai közepette lénye
gesen drágább mint a Szovjet
unió más körzeteiben. 

Új előrelépés a Szovjet
unió keleti területeinek meg
hódításában a BAM építése. 

A 3200 kilométeres vasút 
minden száz kilométerén 
nagy állomásokat és települé-

seket létesítenek. SZibériának 
e körzetében ily módon 8-10 
év múlva kisebb városok egész 
sora fog létrejönni, a hasznos 
ásványok lelőhelyeinek ,köze
lében. 

Nehéz és hasszadalmas lenne 
felso1•0..ni az itt lév6 ásvány
kincseket. Mind&lsze néhán;r 
nagyon fontosat említsünk 
meg. A nyedungrai kokszol
ható szén lelőhelyének t.artalé• 
kai pontosan 40 milliárd ton
nát tesznek ki. Ugyanott. Ja
kutföld aldani körzetében a 
geológusok rendkívül gazdag 
vasérclelőhelyelret taiáltak. 
Rendkívül magas az érc fém
tartalma. Számos ritka nyers
anyag fordul elő a teiiileten. 
Egymás közelében húzódnak. 
ami a majdani száll!tást biz
tosítja. Ezek alapján itt hat 
territoriális ipari komplexu
mot fognak létesíteni, a brat
szk.ihoz hasonló méretűeket. 

,,Indulj a láthatár felé, pró
bálj ki mindent - másképp 
unalmasan élsz!" - hirdeti 
a felirat métei-es betűkkel a 
BAM mellett épült Zvjozd;iij 
városka egyik sátrának tete
jén. 

Jurij Fjodorov 

N E M Z ETKÖZ I KAPCSOLATAI N K  

Hazánkba llito/atott az al/ériai 
v11s11t11s-sz11kszervezet dele/liciója 

Amraní Abdelkader. az algériai ,,asutas-szakszernzei főtitká
ra ta1la�ztalatairól besz_él 

A vasutas-s;:akszervezet 
meghívására május 28-tól jú
nius 3-ig ha:zankban tartózko
dott az algériai vas1,tas-szak
szerv<,z.et há.ro.-nta11ú ck!lega
ciója Amrani Abclelkadet: 1.:;
tit&:ár vezet-ésével. 

(Gyergyói János felvétele) 

gyar L·asuiasok elet- és n. y 11 -
ktlkörülményeit (kfü:ötttik a 
szakmái tová.1:J.bképzé,,t, a va
súteg0"sz-ségügyi- és társada
lo:nbizto.sí,ási szervezei mun
kájú\. ezen belül sza:<.szerve-
7.�Lünk sajátos feladatait), n1-
lamint azokat a lehetőségeket. 

A fej1ooő agráro:-sci!\ életé- a 1ne!uek szélesilhetik a két ben _ 19�3 jel-eatett fo0·duló- sza ks:en:e=et  cgyU ttm úködé-
pontot. A ho5szú gyarmati sh 
sors é:; ki2sákn1únyol,ls utún 
e�kor kezdődtt?� meg az álla- A v�nd��e'.;;: ellato2,attak 
mosícások, és azóta i:s 1iir�a- többe:, köl.ött a b-alatonkene
dalmi méretű e1·őfeszités fo- sei ,·ezetöké-p-ző központba. Ott 
l.Yi-k a gyarmati következ.mé- a s2ak:,;ze1Tezeti a!divlstúk 
nyelt felszámolásáért, a politi- ké'pzé.-i�Yel knne!"kedt-e:�. Jár
kai és gazd11:;ági függetlenség tak a zá'll<ai úttörőtáborban. me!(szilárdításáért. Az algé1'iai a buda,'.-:eszi sza,na;óriumban. sz:akszer-uezetek tevéken·ysége 
el.sősorban ennek. segítésére megtekintették az Északi j;.\r-

irányul. A sok gonddal kü?dő műjavítót. ahol bizalmiakkal 
o!"Szág - a demokratikus fei- találkoztal<. é; voltak a buda
lődéssel együtt - azt a cé-11 pe,;ti területi bizo:t.�ágon. A 
tűzte ki. hogy a gyakorlati dele.i?;áció ta�jai júnh.1;:; 3-án 
munkához minél több tapasz- - elut azásuk előtt - a szak
talatot. ismeretet szerezze". s1:erve2eti központ mun,lrntár
ve5tYen át - el-ső�o1�ban a ,;.;zo- ,htlinak számoltak be ga7.d� 
ciafüta országoktól. tapasztalataikról. élményeik-

A deleg,1ció tagjai i tt-tar- ről es az algériai ,·a:suta�
tózkodásuk során arra töreke.:l- sza�<szerve7-et. tevéke,1y�géról. 
tek. hogy megis merjék a ma- majd , kerdé3ekre yá]a:,zoltak. 

„Elég volt egy Jele/011 . . .  !"  • 
fionátli Lajosnetól. 

rére állomás dolgozó,iatol lrnp
tuk az alábhi levelet · 

.,Éde.Sanyám. Váradi Pálné 
évek óta hip?t·tciniá� beteg
ségben s:zen,·ed. Jürót�éptelen-
11<\ vált. Helyi ,rnzelést és 
gyógyfürdőt nem kaphatott. 
ezért felhít-tam tel-efon.on a 
péceli MÁV-kórházat. llogy 
segitséget kérj�i<. Dr. Csúz 
László vezető főorvos n leg
nagyobb megérlessel intézke
dett: egy hét alatt megkaptuk 
a beutalót, sőt mentőautó szal
líiotta be éue-.;anyúmat díj
mentesen. 

A p�eli k:úrhá� on·osai::ui�. 
a �zen1é!y'Z.et minden tagiána:� 
lid'S-zö:1'hetjük. hog\· édes
anyá.m -- fu•d ::l.gyO.Un fekvó 
beteg volt anm·ira meg
e"ősödött. hog,· !l'f.r Budapes
ten. a n1u:·li::atenip11.1i osztii
l�·on kezelik. s a gvogytornák 
hatására egé�z.;égi állapota 
tovúl>b j,n·lll . . ' 

A levélíró soraihoz csa,l.i
kozva. mi 1s na.;:YT::, értékel
i ük a kórhaz vezető főorvosá
nak gyors. célszerű. formasa
goktóJ mentes é, valóban hu
Jllánus intéLri:edé.sét. 
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Látogatás a legeredményesebb 
vasutas atléta szakosztálynál 

A várc;,I �put'tiskola egyik 
l'">C!ahei} isé,;ében Máté Gézá· 
rnl, a Nyiregyházi Vasutas 
Spari Klub atlétáinak vezeto 
edzojevel be. zélgetünk ered· 
menyei!-1.röl. terveikről. 

- Egés?..>égileg rendben van ? 
- Az idei év kéttiégtelenül 

jobban kezdődött, mint a ta
valri. 1973-ben a műtétem 
miatt c:-ak március vegén lát
hattam neki az alapoz,\snak. 

- M1l ,·ár .Montrea:tól? 
--: :\lajd meglátjuk! Sok 

minden közbejöhet még addig: 
jó is, rossz is . . . Mindeneset
re az elöirt edzésmunkánál né
ha többel is elvégzek. hogy 
lehetőleg megfoleljek majd a 
várakozá.snak. 

l\lo!nár Isti:an szakedző a 
futófolyosó végén levő padon 
ül és elgondolkozva boncolgat· 
ja I!dikó esélyeit. 

- Ildikó .,nyári formában·• 
versenyzett a tél i  fedettpályás 
viadalokon - mondja. - A 

legkiugróbb eredményei : az 
NDK-ban 662 centiméteres 
eredménnyel legyőzte a házi
gazdák egyik büszkeségét. az 
idei 1edettpályás vilú,iranglis· 
ta vezetőjét, Voigtot; majd 
itthon 660 centiméterrel nyerte 
az országos bajnokságot: Re
ményeink? Nagyon keményen 
dolgozunk. Ildikó heti tizenegy 
edzést tart. A téli forma és a 
végzett munka alapján nagy 
ugrások (660 centiméteres át
lag !)  várhatók tőle az olim
pián is, De hogy ez az ered· 
mény az 1-12. helyezés me
lyikére lesz elegendó, az július 
huszonharmadikán dől majd 
el • . •  

Újházy György (Gerse László rajza) 

- Széles tar:sadalmi ússze
fogas révén. tO\·ábbá az OTSH 
,i.ua�ro�lalá:,a alapján és a vá
rvsi-megyei vezetók támogatá
.,ava?. lH75-ben a nyolc A-ka
teiórh�s egyesület egyike 
,ettünk - mondotta. - Ez 
azt jeien!i, hog_v Pécs é:; Diós
f.l!Jőr meletl S:abolcs-Szatmár 
megye bzékheelye is a vidéki 
atlétika fellegvára lett. Idei 
ten·1.)ink · .-.zeretnénk biztosíta
ni az élsp01·t utánpótlását. Cé
lunk, hogv minél több keret• 
tagunk kerüljön be korcsoport
ja or,zágos ,·álogatottjába és 

helytálljon a nemzetközi ver· ,
-----------------------------------------

senyeken. Legalább a tavalyi 
hetedik helyezést el akarjuk 
ern i a �zakosztalyok rangsorá
ban. Ebben az évbeen van egy 
más k célkitúzéslink is, az 
olimplara ktildendő Szabó Il

dikó zavartalan felkészítése. 
:-.yiregyház:í.n remélik. hogy 
Ildikó Mont1·ealban élme,, he
h·ezé:1 ér e l !  
· A beszél,;etés közben kide

nil. hogy az NYVSC-é az or
�,ag )egeredménye:sebb vasutas 
szakosztálya 1 975 őszén az or
�;,4'ag06 vasutas. valtóbajnoksá
gon - •izenegy bajnoki cím 
e:m eresével a pontver:senv 
�vőz!esei lettek. Az idei sze·
zont is kitünöen kezdték. Már
c· u, 24-en Péc,ett, az orszá
gu . .; , -,utas mezei bajnoksá
gon a n�·olc lórt számból hat 
egyén\ e,; ket c-.apatgyőzelmet 
aratmli, valamint két máso
cli · helyezést szereztek ;  noha 
a pári,.,i va ·utas Európa-baj
noks,1gon szereplő Kiss Józse
iet nélkülözniük kellett . . •  

Késő délután Molnár István 
�zakedző. a Bessenyei György 
Tanárkeµző Főiskola adjunk
u:,a, irányításával folyik a 

,pt·intere,, és gátfutók edzése 
a felsőfoku tanintézet futófo
lyosójan. Amikor 11.dikó az. 
edzés utá11 haza.felé készült, 
1gy nyilatkozott : 

- Negyedévenként két he
tet töltök különböző edzőtábo
rokban, így az edzések zömét 
1\thon végzem. Az október vé
.E\e óta folyó nagy munka má
ju� végéig tartott. Most a for
mabahozás a feladat. 

Teke 

NÖK EGYÉNI BAJNOKSÁGA 
A bé:��- c»ab„i MA V ..sport.' 

kör női tekézói egyéni bajnok 
sag\'.)n mérkóztck a megye leg. 
jobb verseny7.ói vel. A tizen
kettes mezőnyben annak kel
lett eldólnie, hogy ki lesz az 
az öt Békés megyei női teké
ző, aki részt vesz a vidékiek 
országos egyéni bajnoka cí. 
mert folyó küzdelemben. 

A vasutas tekesport jó hírne
vét öregbítette a békéscsabai 
MA V _sportkör valamennyi 
egyéni verse,1yzóJe, de az öt 
legjobb kö:üé csak ketten ke
rültek be közüluk. lcy elsó 
J�tt Ambrus M1halyné 448 fá. 
val, míg Moh1ár Lajosné 413 
fája a negyedik helyezés el
ére�éhez volt elegendő. 

Ú J  T O R N A C S A R N O K  

Z Á R T  A J T Ó K K A L  
A Hatvan! MAV AC sporto

lói tavaly óssz�l - mint arról 
már lapun!�ban 1& hírt ad
tunk új lornacsarno!<0t 
avattak. Vajon kihasználták-e 
a jó lehetőséget, megélénkült-e 
a sportélet HaWanlJan? Ezt 
k<!rde-Ltem Kerepesi Pá! sport
köri elnöktól. 

Sportkörünkben négy 
szakosztály tevfaenyked1k. A 
labdarúgók a megyei bajnok
,-._í,gban, a villamOS-alallomás 
fiataljaiból id..m alakult röp
labdacsapat pedig a vá�osí 
bajnokságban szerepel. ők, 
·,alamint a kispályán játszó 
labdarúgók a szabadtéri léte
sítményeket hasznáiják. A 
tornacsarnokban pillanatnyi

tűk a rmget. é� megvásárol
hatjuk a külör:bözö tornasze
reket. a borclásfa!akat. ruda
kat. köteleket stb. A h1án}·zó 
ft>lsurelé ·ek ebben az évben 
é.-ke-znek meg. és ak.·or min
den dolgo7.onk előtt nyitva 
lesz a terem. Jövő J!yenkor 
már biztosan 

És addig ure•en !,ong a 
nagy értékii csamok? 

Egy kis ötlettel, szervezés
sP.l érdemes Jer.ne előbb hasz
nosítani, sportolásra alkal
massá tenni a létesítményt, 
mert úgy gondolju!{ 
ezért építették. A kiha,-ználat
lan reh.etőség is pazar Iá.s ! 

(Dobó) 

lag az aszta!íteniszezö/.: és az r--------------

ökö!·vívók kaptak otthont. 
Az asztaliteniszezők .,áthe

lyezése" nem o!rnz.ott sok gon
dot, hiszen csak az asztalokat 
kellett felállitani. Az ökölví
vók viszont még csak az 
erónléti és a l;ieg zítő edzé_ 
seket tarthatják a teremben. 
mert a ring rnég csak most 
.készül. 

- Sajnos. tavaly m.ár nem 
maradt p nzünk a különböző 
fel:;,zereh'.:,e. · b.?.,zerzésére. Eb
ben az evben újabb anyagi se
gít6éget kaptunk. En-nek kö
szönhetó, hogy megrendelhet-

TAPASZTALA TCSE R E  

A Közlekedés Tudományi 
Egyesület debreceni csoportja 
évente i;zervez tapasztalatcse
rével egybekötcitt kiránduláso
kat belföldre é.; külföldre egy
arant. Ennek keretében került 
sor a közelmúltban tíznapos 
bulgáriai kirándulásra, ame
lyen tizennyolcan - többsé
gében a debreceni Déli pft. fó
nökség dolgozói vettek 
részt. 

K E R E SZT R EJTV É N Y  
A szakmai tapa5z:taJatcserén 

kívül lehetőség nyílt arra, 
hogy a résztvevők megismer
kedjenek a bolgár tengerpart 
nevezetességeivel is. 

Vízszintes: 1 Az ötéves 
tervben egyik legfontosab b  
feladat a L·asúton. 13. Világűr, 
levegő. 14. Váltogat, cserélget. 
1 5. Fordllott néveló. 17. Arab 
szultán�ág a Perzsa-öböl mel
lett. 19. Szalámimárka. 20. 
Azonos betűk. 21. Becézett Ele
mér. 23. Nem áll biztosan. 23. 
Téli sport. 26. Kérdőszóféle. 27. 
Szovjet gépkocsimárka. 29. 
. . .  Ernó (1878-1929), a Nyugat 
egyik megalapítója. 31. Taszít 
ellentéte. 32. A karének utol
o;ó sllrófái (görög). 34. Város 
E.;yiptomban. 36. Francia vá
ros. 38 . . . .  Ferenc (187�1933.), 
költő, regényíró. 39. Az itter
bium vegyjele. 41. Miniszter• 
tanács. 42. Regényét Gárdonyi 

írta. 44. Róma! 1500. 45. Ra
gaszkodo. 46. Becézett férfinév. 
48. A tizenhárom vértanú jel
zóje. 50. Régi tanonc. 52. Re
pedés. 53. A Tisza mellékfo
lyoja. 5-1. Paranc:;olója. 55. 
Békaporonly. 56. Mutatószó. 
57. Finn vüros. 59. Betüpót
lással íz. 60. Kínai politikus. 
61. Német személyes névmás. 
62. Kút, rosta tartozéka. 64. 
Magáé. 65. Római 51. 66. Hi
bát vét az írásban. 68. SwvjeL 
vadászrepülőgép. 70. Az ar-.i:én 
vegyjele. 71. Bánatos alaphan
gú költemény. 73. A határ egy 
része. 

Függölegcs: 2. Kimondott 
betü. 3. Az állóvíz. 4. Latin 

szóösszetételekben fél. 5. A 
görög hitregében az ég meg
személyesítője. 6. Papírmérték. 
7. Egyházi ember, 8. Népies 
börtön. 9 . .  , . tál. felülígér. 10. 
Tibeti állat (ék.-[el.). 11. Ha
mis. 12. Igen fontos szervezési 
feladat a vasúton. 16. Funda
mentum. 18. A függőleges 5. 
vége, 20. Rombol. 22. Mértani 
test. 24. Gazdru;ági Vasutak. 
26. • . .  bene. 28. Félig (fran
cia). 30. Területmérték. 31. 
Hires olasz zeneszerző. 33. 
Helyhatározó. 35. Erdei gyü
mölcs. 37. IIooköltemény. 40. 
Meséből ismert muzsikusok. 
42. Lendület. 43. Káliföldpát. 
45. Kubai tartomány. 47. Pó
sa betűi keverve. 48. Rossz tu
lajdonságú ember, névelővel. 
49. Hátsó-indiai folyó. 51 .  Nem 
a harmadik személy. 58. Oko
zat szülője. 61. Nem kell több. 
63. A varrószerszámot. 66. Bel
ga közepe. 67. Spanyol folyó. 
69. Nem fölé. 71. Azonos he
tük. 72. Az argon vegyjele. 74. 
Előd. 

Beküldendő: vízszintes 1.  és 

a függőleges 12. 
Beküldési határidő: 1976. ju

lius 10. 

Az előző keresztrejtvény he
lyes megfejtése: Fokozni kell 
az erófeszitéseket a nemzet· 
közi munkamegosztásra. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 10. s::ámában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfej
téséért: Králik László, 2693 
Becske, Dózsa György út 8. 
Pirisi Andrásné, 6300 Kalocsa, 
I. István út 73. Duba Károly, 
2119 Pécel, Széchenyi út 38. 
Veress Lajosné, 5600 Békés
c,saba, Lencsé6i út 9., III. 1 1 .  
Kalcsó Gyula 2660 Balassa
gyarmat, Petófi út 3. 

Korszerű biztosítás 
Nemrég az Allaml B:Ztosftó 

lij lakás- e"' ép'Uletbiztositást ve
zetett be. A lal{áslt.ultúra növc-

kedése folytán ugyanis szüksé
gessé vált. hogy a biztosfto na
gyobb választekot bocsUsson ügy
felei rc-nct("Jkezésére. A korszerű 
biztosításnál például már nem 
elég. hog:,, csak a csőrepedés ál
tal k1tnnlO viz okozta károkra 
nyúJbon térítést. a biztositó. A 
vízkár mellett a leggyakrabban 
gázrobbanás pusztítja el a lakás 
berendezését. A családi házak
nál az úJJáepHés killtsége a tu
lajdonost terhell. a bérlakások
nál pedig a falak épületfelszere-

��te�::sé�:�y1
ál

{�
t

:d J�gf;!�
ea

et� 
vényesité!>e azonban gyakran csak 
per útján lehetséges, ezért a biz
tosító a bérlakásokra kidolgozott 
új biztosítás keretiben az tlyen 
költsegek térltését Is elvállalta. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok �zakszervel.eté.nek 
lapJa 

Szerkeszt! a sze�kesztO btzottság 
FOszerkesztO: Gulya, Jáooe 

Felelós szerkesztO: Vlsl Ferenc 
Szerkesztös�!: 

tOllll Bpest. VI.. Benczúr utca tJ 
Telefon városi: 229-811. 

o,em1: 1�1'1. 
Klad1a és terJesrt!, 

a Népszava LapkladO Vállalat 
1964 Bpest VU., Rákóczi tit 54 

ll'eleton: !24-819. 
Fele\O,, klac!O: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Véllalat 

ltraz11at61a 
CsekkstámlasúmunlC: 

M"'1R '1� - 11 !SS! 
7b-227l> Szt.kra Lapnyomda 

Budapest 
Fetel"3 •ezetlS: 

Roder Imre ti:azaat6 

- GYERMEK;-;AP. A békés. 
csabai pályafenntartási főnök
ségen az idén is megtartották. 
a hagyományos gyermeknapi 
ünnepséget, amelyen 265 gyEc,
meknek adták ai. a szakszer
vezet ajá:1déhcso?11agjait. A 
gyermeknapról a tar ·szolgála
ti ágak is megemlekeztek. 

- K[TÜ�TETES. Tóth Ist
vánt. Béké.,csaba állomás ke
re., ,ede;mi hi,•atalnokál a 
Tt.Vo,zton�ági E:re:n b�o= fo!
kozataval tünlétte ki a Bel
ügyminisztérium. Tóth István 
két évtiz..>de ve�r. részt ered
ményesen a:, állomás tüzvé
delmi munkájában. 

- Átadták a ,,.indorzá.szlól. 
Gyékényes és Koprivnica al
lomások dolf!,ozói között már 
több éve tan a sikeres hatúr
forgalmi verseny. Az elmult 
évi eredménye:, a:apján mo.st 
Gyékényes állomás lelt az el
ső. A győztesnek járó vándor
záSzlót a közelmúltban ünne
pélyes kükóségek között ad· 
ták át. 

- NÉVADÓ. A szentesi ep1-
tési fönök,;ég �zeged.rókusi 
gépállomásának társadalmi 
szervezetei a közelmúltban hét 
dolgozójuk gi·erm:?keinek 
Ba'1a Szilvia. Gyenki Kriszti
na. Kenessey Anna. Ke11e«,ey 
Katalin. Kyi.a,i Gábor. Ör
dögh A-;:r.es fs örclögh Gábor 
- rendezte', névadó ünnep
s1get. A sz.ülőket és 1:ryerme
ke'.tet Tóth Tibor KISZ-titkár 
k&-zöntötte. 'majd átadták a:, 
ujánd&o!tat. 

- Befejezték az oktatasi A 
miskolci jármüjavitóban is 
eredménves volt a szakszerve
zeti politikai oktatás. A kü
lönböző tanfo!yamokon össze
sen 460 dolgozó vett részt és 
ismerte meg többek között tár
sadalmunk idős-zerú gazdasági, 
politikai kulturális eseményeit, 
összefüggéseit. 

- VETÉLKEDŐ. A Munka 
e:, múvellség elnevezésü vetél
kedő Csongrád megyei döntő
jében eredmé:wesen szerepelt 
a szegroi vontatási fönök;,ég 
Április 4. szocialista brigád
ja. A hét óran át tarló izgal
mas versenyben a harmadik 
hclye-r.kst szerezték me;t a ve
le járó nyolce-,:er forinttal 
együtt. A döntőt mel!előző ve. 
télkedökön a megyében ósz.. 
S?esen 664 �zociaiista bri ád 
tízezer tagja vett részt. 

- Véradás. Szob községben 
minden évben reudeznek ön
kéntes véradónapot. Ez-en a 
szobi. vasutasok is megjelen
nek. Az idén először a vasúti 
dólgozók részére külön vér
adónapot szerveztek amelyen 
százan adtak vért. Ebből 81 
sturovói. 19 pedig szobi vas• 
utas volt. 

- Ajándék csapatzászló. A 
debreceni vasúti csomópont 
KISZ-bizottsága az egy 
üzem egy iskola akció kereté
ben - ünnepséget rendezett 
a Fazekas Mihálv Ált.alános 
I•!wla úttörői ·részére. A 
KISZ-bizottság - az úttörő· 
szövetség meiialakulásának 30. 
évfordulója tiszteletére - e;:ry 
csapatzászlót ajándékozott az 
úttörőknek. 

A Hivatalos lapból 

A Hh·atalos Lapból a i:.zaksz.er
vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

A 22. szimból: 106 127 /1976. A 
dolgozók lakásépítésének támoga
tásával összefüggő rendeletek köz-

zététele. 
A 23. sd,mb61: 106 266.'1976. AZ 

aranyfokozatll törzsgárdajetvény 
ismételt adományozásának szabá ... 
lyozása. 

105 109/1976. A e. 52. sz. l'.1:ene�
kedvezményi utasítás 10. sz. mo
dositása. 

2644/2-2/1976. MAV vaUa1au szab„ 
vány hatéllytalanitása. 

Tájékoztató közlemény országos 
szabványok hatályba lépéséről. 

A szerkesztőség iizeni 
Hegedüs László Körmend ; Uj. 

Kovács Béla Debrecen :  Vár!alvi 
Gyula Nagykanizsa ; Pál István. 
Fekete László Miskolc ; Boldizsár 
Gyula Béké-�csaba ; Kárpáti József 
Budapest: Muranyl Tibor Bánré
ve; Budai sandor Ktslcundoroz$• 
ma; Bognár Károly Tapolca : Szép 
Ferenc Szolnok : leveleiket lapunk 
anyagához felhasznitjuk. 

Kelemen Sándor sze1tec! � levelét 
illetékes helyre továbbítottuk. 

19,6. J ű. ·rn!S 1s. 

Kommunista szombat 

Debrecenben 
Dd:>recen �llomá, f,ataljá' 

az. üzemi KISZ.bizotbu� kei
clemény,ué.,ére ta,�a.dalm1 
munkát vállalta!, a Debt·ecem 
Konzervg� árban Céljuk az 
mit. hogy to\'úbb erw;i ek a 
két üzem kapc,olatat. tovabba, 
hogy a g,·ariak lebwmgorKI. 
jait enyhitve. t észt ,·egye.nel( 
a csonuigu1 · ·tan és rakodás
ban. csö:;:ken tve e á !lai a vas.. 
Úti kocsik ta•·tv7.kod11 i idejet 

Mivel a ta.rsadalm1 rnunka
a:ccióban ré;;zt v«llaló Ya.-utas 
fiatalok munka .. i lletve pihe. 
nőideje váltom. a kommunis.. 
la szombatot két alkalommal 
n1ájus 2�-én é� 29-én tartot� 
ták meg. Az eel,ő esetben J)On. 
tosan 76 ifjü va�utas dolgo. 
zotl a konze1Tgy,u·oan, s a 
második SLOTnbaton is hason!ó 
l<!tszámmal szorgo,;kodtal:. 

A munkáért kiérdemelt bért 
res:z.ben kultará !is és spo:t. 
fels.z:crelésekre, má5réb-zt a 
MAV-óvoda céljara ford1t. 
já:.;. 

Nyugdíjasl:llálkozó. K5r
mend vállomá�on rne,n·úl ssel 
egybelí:otött nl ddij�. napot 
rendezett a szakszervezeti bi· 
zotlság nyugd:ja.scsoporfa, 
amelyen több 7nlnt 110-an Je
lentek meg, A n,�zvevciket -
a taggyúle.;; utan - a Kö1csev 
úti általános bh,la úttörói 
;,.enés müso1Tal szórakoztattak. 

llal,ílozú, 

Hos�zú szenvedés után. 
53 éves korában elhunyt 
Kato,ia Lajos nyugalma
zott mozdonyvezetó, a 
miskolci vontatási iönök
ség J\lun/;a Vörös Zászló 
Érdemrenddel kitüntetett 
November í. i;zociali,ta 
brigádjának egykori ve
zetője. Több mint hárum 
évtizedig folytatott kima. 
gasló szakmai. poli tikai, 
közé!eti tevékenységet; ki. 
váló v.isutas volt. A bú. 
csúztatásán megjeJerlt e • 
ládtagok, barátok és mur.. 
katársak június !l-én, Mi�
kolcon nagy részvéttel k!
sérték utolsó útjára 

LAKÁSCS E R E  

Bel\"áro�i 3 és rctszoba korn· 
íortos tanacsi lakasornat. elcserél� 
ném es:y 2 szobá'ci és c,:y 1 �zaba 
komfortos lakásokra bclterU!eten. 
Erdeklödnl 1e11ct : 110-4:!t le:clonon 
az esti órákban. 

- Pus;tt.asz.abolcsl Z ..:zoba kom
fortos lakát;omat g:azdasagt ud,·ar 
épülettel és konyhakcruel. elcst· 
rélném bihmilycn pécsi lak t;ra. 
l!:rdeklődnl lehet : Bunyainé. PU 
taszabolcs, MAV lak. D ep., lliev-e 
tele.forion: 11-671, ln ora. 

- Elc-serélnCm vn. herillctf t.• 
nácsi. rnagas.fö!dszmtes egy szoba· 
konyha. WC. cleskamrás 1ak4SO
mat egy szoba-konyhás V., \L  
,·agy VU. 1.,;:erUlctl \anacsl lnká ra. 
Erdeklódnl lehet : 3:'19-15j sz. tc.!e
tonon 8-16 óra kö1.ött. 

- Ket szob1', zart ,·ercrttla, ker
tes. világos komfot os lttkáliOrn&I 
et�serC1nJ:m kisebbre, komfortos. 
\'agy lcomíor:osithaló. lcheto'c 
kcrtesre. xv. ker. MÁV-telep zug· 
loban elön:yben ! Cim : Kovil-e1 
György UjJ_ nn. Mczohcgyes ut _:fi 
Telefon : üzc.ni 83-38, 6-19 o;a 
között. 

- Tatabánya-u�,·;iro�l ! s�Oba 
összkomfortos I. emeleti u..nac 
lakásomat. elc�ert'lnem rat,zctés�e: 
2. vaJ:n! 3 -,zobás budapestire. � 
deklődni : 297-785 tele.1onon J�h • 
17-21 óra közö"'.'t. 

- Elcserélném budai ,•a.sut.U 
héizl>an Jevö 1 szoba-komfortos 
lakásomat szoba-konyhára, ,-,g, 
garzonra. Óbuda előnyben, csat: 
vasutassal. trdeklőctni : 8-16 ó�a 
között, szombat kiveteJevel a 35&-
599 telefonon lehet. 

- Elcserélném Gyáli útf, gzoba• 
1,onyl1a, éléskamra. kertes MA\'• 
bérlakásomat hasonlóra, vagy aio
ba-konyhas tanác$tra silrj(fü,t'! 
Érdeklodnl lehet : kectd. csutörtOk 
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11;a"it,:arnál ltrf 
'!! szoba komfortos I. emeleti tl'I 

világos Iaká somat elcserélném 
..:.zoba-komforto!o"; vagy hason! 
Budapest terilletén. I':rc!eklódn\ 1'· 
het: Bp. VIll.. Kere-oes1 ut S. 
IV. éo. I. em. 18. (Ferf'l"lCZ) 

- Elcserélném !i-1egedl 2 szoba• 
elkezös (1'ürdöszoba, \VC. kert. bél· 

romfiudvat. g:,:üm01C'-.!'-'i<l MAV la· 
kásomat Pest körn}·éki. ,1dékl \'lf'Y 
felvidéki. tehetöleg tan'\$�! harttn· 
Jóra. Cim : Mé�záros M1;.;:tós nyugd. 
6725. Szegéa. Allamfts u. n. 

- Körmend} kN éc; fél 57.ab6!1 
filrd6szobás. tanttcc.\ l(omrortos 11' 
kásomat et�eremém t �oba• 
korivhá:c;ra Burlaoe t teril!dln-
Minden me�olda...; érdekel. rá.fitt' 
tést nem kt;rek. Cf•n : Bodrogi �� 
Jos. 9son. Körmend, Bartók lll� 
út 'i. fsz. !?, 
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Szolgálatban 

Írta : Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes A vasutasnap megünneplése, immár 26 éve, ne
mes hagyományaink közé tartozik. Évről évre 
e napon ünnepeljük azokat, akik kiemelkedö 
munkájukkal öregbítik a vasutasok becsületét, 

megbízható, pontos és fegyelmezett s::o!i,á/.atukkal biz
tosítják a vasútüzem egész országot átfogó szervezeté
nek működését. Az 6 magatartásukat állítjuk ezúttal 
is a vasutasnapon felavatásra váró vasúti tisztek elé kö
vetendő példaként, hogy hivatásuknak megfelelő köte
Iességérzettel, tudá�ukat, ismereteiket állandóan fejleszt
ve, pontos és fegyelmezett munkájukkal vigyék tovább 
az elődök szép hagyományait. 

Ha csak futólag is Yégigtekintünk az első vasutasnap 
óta eltelt negyedszázadon, nyugodtan mondhatjuk, hogy 
minden időben legjobb tudásunk szerint Igyekeztünk ki
érdemelni az ország n épének megbecsülését. Ezt bizo
nyítják a s7,ámok is, amelyek magukban hordozzák e 
negyed3zázad alatt vágbement fejlődést, az ezzel együtt
járó gondok, sikere,c - és bizony nemegyszer - kudar
cok történetét. 19i5-be1i a magyar va.sút hatszor anr.yi 
árut száUított, mi,it az utolsó bél;eévben, 1937-ben és 
három és félszer többet, mint 1950-ben, az első vasutas
nap ét,ében. 

Az áruszállítási teljesítmények 1937-hez képest közel 
tízszeresre, az 1950. évihez képest né.gy és félszeresre 
növekedtek. Talán arra sem árt emlékezni, hogy míg 
1937-ben mindössze a hegyeshalmi fővonalon volt 
villamos vontatás, és csak 270 km hosszús:í.gú pályán 
vólt engedélyezve a 20 tonna feletti tengelynyom:ss, 
ma közel 1200 km vonalhossz felett feszül villamos fel
ói·e=etcik és kereken. 5000 km i:onalhosszon. engedél11e-

�ünk 20 tonnát meghaladó tengel11nyomást; teljesen ki
cserélődött a s=emély- és teherkocslpark, a MAV Tclasz
szikusan szép gőzmozdonyai is hovatovább a múzeu
mokba kerültek, helyet adva a korszerű villamos- és 
Diesel-mozdonyoknak. 

' 

A fejlődés azonban nemcsak anyagilag és műsza
kilag volt nagy mért&ű. Társadalmi, po
litikai rendszerünk céljainak megfelelően ha
talmas mértékben változott a vasutasok é'.et-

és munkakörülménye, szodális helyzete. A mű.szaki 
fejlódés önmagában is megváltoztatta a munka feltéte
leit: a modern műszaki berendezése/e már igen sok te
rilleten könnyítik a nehéz fizikai munkát. 

A régi vasút jó néhány, keserves fáradsággal Járó 
szolgálati beosztása lassan már csak emlék. Veress Pé
ter regényének krampácsoló pályamunkásai gyakorlati
lag eltűntek: munkájukat már csaknem mindenütt nagy 
teljPsítményú gépek i:égzik. A hajdan közismert, Jelző
zászlóval integető „bakter" feladatait önműködő beren
dezések vették át. A gózmozdonyon izzadó-fázó moz
donyvezetók és fűtók maholnap csak a múltat idézik, 
mint egykor a Yitorláshajók kapitányai : a mai idő!c 
masinisztája kényelmes, tiszta vezérálláson végzi fe
lelÖ5ségteljes feladatát. 

A mű.szaki fejlődés mellett számos intézmény és in
tézkedés szolgálja a jobb munkafeltételeket, a szociá
lis és egé:;xsegügyi ellátást, a fáradságos munka utáni 
pihenés, szórakozás, továbbképzés lehet6ségeit. A ma 
már áUalancs 41 órá& munkahét, kéthetenkénti szabad 
szombat, illeti:e pthenónap, a kedvezőbb szolgálati idő
beosztás, a MAV ki:1in6 egészségügyi ellátása és üdülő
hálózata egy negyed század céltudato, politikai-gazda
sági és társadalmi fejlődésének eredményei. 

A vasút köveLtcezetcs é5 állandó fejlesztése, a vasuta
&<>k életkörülményeinek folyamatos javítására szolgáló 
intézménye!{ és intézkedé;ek bizonyítékai annak a solc
oldalú gondoskodásnak, amellyel pártunk és kormány
zatunk az ünnepi elismerésen túl, minden nap méltá
nyolja a vasutasok helytállását, nehéz és felelősségteljes 
munkáját. T udjuk, hogy az V. ötéves tervidoozakba.'l az áru

szállítási feladatok további növekedésével kell 
számolnunk : ez ti növekedés menn11!ségben 
elóreláthatóan nem lesz olyan mérvű, mint az 

előző idós21<1kban, azonban a minőségi követelmén11ek 
hatékonyabban érvényesülnek. Még nagyobbak a köve
telmények a személyszállításban, hiszen a közvélemény 
elsőwrban az utazás körülményein keresztül ítéli meg 
a vasutat. Kormányzatunk gazdaságpolitikája eg}-úttal 
gondoskodik a vasút műszaki bázisának továbbfejleszté
séről is. Természetesen jó volna, ha a fejleszbési lehe
tóségek valamivel nagyobbak volnának, azonban tudo
másul kell venni, hogy a népgazdaság egyéb irányú 
fejlesztési kötelezettségei mellett lehetőségeink korláto
?:ottak. Éppen ezért alapvető feladatunk, hogy a rendel
kezésre álló berendezéseket jól, műszaki és gazdasági 
szempontból egyaránt hatékonyan üzemeltessük, a fej
lesztési kereteket pedig lehető legjobban használjuk fel. 

Berendezéseink hatékony üzemeltetése, fejlesztési ke
reteink ésszerű, gazdaságos felhasználása, az üzem- és 

munkaszervezés nyújtotta. lehetőségek kiaknázása mel
lett legfontosabb : a t)(lsutasok feg11elmezett, pontos mun
kája. 

A vasutasság 26 esttendővel ezelőtt éppen ezzel érde
melte ki az ország közvéleményének megbecsülését, a 
párt és a kormány különleges elismerését. Az elmúlt két 
és fél évtizedben valamennyi törekvésünk arra irányult, 
hogy mindennapi tevékenységünkkel igazoljuk és fenn
tartsuk azt a megbecsülést, h írnevet, amelyet a vasutas
ság kivívott magának : ez a bizalom és saját érdekünk 
kötelez bennünket arra, hog11 felfigyeljünk az itt-ott 
mutatkozó lazaságokra, feg11elmezetlenségre, minden 
olyan jelenségre, amely ártllat a vasutas munka becsü
letének. A mikor a vasutas munkáját végzi. akkor azt 

mondja: ,.Szolgálatban vagyok". úgy gondo
lom, hogy ez, a magyar vasút 130 éves történe
te során meithonosodott kifejezés nem szakmai 

z:sargon. A vasút munkája valóban szolgálat, mint a 
katonáé : ebben a szóban jut kifejezésre a fegyelem, a 

kötelesség, a pontosság, a tudás és a felelősség, a llelvt
állás, ami e bonyolult, sokszorosan összetett vasúti üzem 
működésének nélkülöz.hetetlen feltétele. De szolgálat a 
mi munkánk abban az értelemben is, hogy a vasút mű
ködése gazdasági-társadalmi életünk nélkülözhetetlen 
eleme: a vasúti szolgálat egyben szocializmust építő tár
sadalmunk szolgálata. 

A vasutasság számtalanszor bebizonyította, hogy hl
vaU.Studatával, a pontos és fegyelmezett szolgálattal ér
demes arra a megbecsülésre, amelyben a vasutasnapon 
részünk van A jövőben is kövessünk el mindent azért, � '->ecsü!ést jó munkánkkal újra és újra 
kiérdemeljük. 

VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK ! A 26. 
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MAGYATvAsUTAS 
vasutasnap 

rendezvényei 
Július 11-én ünnepeljük a 

26. vasutasnapot. A hagyomá
nyokhoz híven ebben az évben 
is az országos vasutas képző
művészeti kiállítás megnyitá
sával kezdődnek a központi 
-rendezvények. A legjobb ama
tőr vasutas képzőművészek al
kotásaiból válogatott kiállítás 
ünnepélyes megnyitására jú
lius 8-án csütörtökön, 18 óra
kor kerül sor, Budapesten, a 
Vasutasok Szakszerve::ete Nép
színház utca 29. szám alatti 
Képzőmű1•észeti iskolájában. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XX. 11:VFOLYAJU, 13. SZA:M ARA : 50 FILLtR 1976. JÚLIUS 3. 

Megóvják a Nyugati }lályaudvar acélvázas 

műemlék csa1·nokát 
A bÍJ•áló bizottság a negyve11háromból tíz pályamüvel díjazott 

Mindvégig nagy érdeklódés 
kísérte a Nyugati pályaudvar 
csarnoképületének rekonstruk
cióját előkészítő tervpályáza
tot. A pályázatot a MAV a 
múlt év \·égén hirdette meg, 
amelyre negyvenhárnun nyúj
tották be pályaműveiket. A bí
ráló bizottság, amelynek elnöki 
tisztét Urbán Lajos minisz
terhelyettes, a !\'LA V vezéri�az
gatója töltötte be, június 24-én 
a Vasutas Szakszervezet szék
házában hirdette ki dönté;ét. 

A beérkezett negyvenhárom 
pályamű mindegyike tart.al
ma:, olyan javaslatokat. ame
lyek a megvalósításnál fel
hasznúlhatók. A reJrnnstrukció 
legfontosabb feladata az Eiffel 
által tervezet acélvázas csar
nok statikai újjáépíté,;e, a mű
emléki követelménvek figye
lembevétele. Ennek a feltétel
nek mind<'n pályázó igyekezett 
megfelelni. 

A Nyugati pályaudvar kor
szerűsítése hosszú évekre n)-úló 
program, amely csak több öt
éves terv idószakán át valósul
hat meg. Amíg a csarnolc át
építése tart, a Nyugati pátya
udL•ar forgalmának jó rés=�t 
s Józ.�efvárosi, a Kőbá11yai, és 
a Keleti pályaudi-arokra te, e• 
lik át. 

A bíráló bizottság döntéae 
alapján 510 ezer forintot ooz
tottak ki pályadíj, illetve meg
vásárlá-; címén a 1 0  legjobb 
pályamű szerzői között. Az l\n
nepélyes eredményhirdeté,;en 
megjelent Dr. Szabó János 
építésügyi és városfejleszté,,l 
minisztériumi államtitkár. A 
pá!yázatokhoz mellékelt, a 
��erzók neveit tartalmazó bo
rítékok felbontása után meg,,,!_ 
lapítottak, hogy a 90 OOO forin
tos díjat Dr. Sigrat Tibor, az 
1.JVATERV mérnöke és munka-

társai nyerték. Ugyanez a 
kollektíva másik két pályamű
vével egy 40 OOO forintos, és 
egy 20 OOO forintos megvételben 
részesült. 

A két 80 OOO forintos díjat 
Szilágyt Kálmán, a MA VTr 
mérnöke és munkatársai, vala
mint Schreiber József és Po
lii:ka Péter pályaművének ítél
ték. 50 OOO forintos díjazásban 
r¼zesítették Dr. Fernezelyi 
Sándort és munkatársait, va
lamint Lipták László - Baj
nay László az IPARTERV mér
nökei és munkatársai tervét. 
Egyenként 40 OOO forintért 
megvásárolták a már előbb 
említett Dr. Sigrat Tibor és 
munkatársai, Dr. Kemenes 
Arzén és munkatársai, vala
mint Szilágyi Kálmán pálya
művét. Végül 20 OOO forintért 
megvásárolták Dr. Sigrai Ti
bor, továbbá Székely János és 
munkatársai pályaművét. 

Szentesi pályaépítők példás helytállása Nagykőrösön 
Nehéz helyzetben is betartották a vágányzár idejét 

A 57,entesi építési fönökiség 
Béke, Zalka és Szabadság vas
útépítő szocialista brigádjaiból 
egy fontos fel.adat elvégzésére 
olyan munkacsapat alakult, 
amely a pályamunkások példa
mutató helytállását t,.1.núsítja. 

Nagykőrösön a 48/XIV. szá
mú átszel� kiiéró cseréje 
1976. II. negyedévi tervfeladat 
volt. A kitérő a Budapest-Sze
ged közötti főútvonal kritikus 
pontjának számított, mert a 
cserére váró kitérőn 20 km/óra 
sebességkorlátozás volt. A 
gyön.gyösi üzem május 15-re 
ígérte a kitérő szállít.Lsát. En
nek alapján a vágányzár idő
pontját május 31-re tűzték ki. 

A mun..lcafáz.isok terv'S7.el'ú 
ütemezése mellett az elóre ki
rostált ágyazaton két gőzdaru
val a kitérócsere rutinmunká
nak számítolt. A helyzet akkor 
kez.dett komollyá válm, amikor 

elmúlt május 15-e és a kitérő 
nem érkezett meg. Az üzem 
21-re halasztotta az szállítás 
újabb időpontját. A kitérő 
en"e az időpontra sem készült 
el. Végül 26-án dé1ut5n vasúti 
kocsira rakták azt a kitérőt, 
melyen 31-én 14 órakor már 
az első vonatnak kellett át
haladni. 

A városföldi kötótelepen 
Pen,cz Antal és H. Tóth Vince 
előmunkás, valamint Kiss Im
re és Laczkó András szocialis
ta brl,gádvezető a szocialista 
brigádokból nagy teljesítmé
nyekre képes 14 tagú munka
csapatot szerverett. 

A munkások vállalták, hogy 
ha május 28-án péntek reggel
re megérkezik a szállítmány, 
akkor elvégz.ik a munkát. A 
kitérő végül is 29-én szomba
ton érkezett m� a városföldi 
kötótelepre. A lerakásnál azon-

-

ban kiderült, hogy a kitérót 
szigeteletlenül küldte el az 
üzem. Az újabb nehézség áthi
dalására a szegedi igazgatóság 
II. osztálya nyújtott gyors se
gítséget. Azonnal elküldte a 

szükséges szigetelt sínrésreket. 
A munkacsapat meg(eszített 

erővel dolgozot1: és elvégezte 
a kötési munkákat. tgy a ki
térőt, a május 31-re biztosított 
vágányzár alatt, mintaszerűen 
kicserélték. 

A pályamunkások helytállá
sa biztosította a vágányzár 
megtartását és nem kellett le
mondani a nagy teljesítményű, 
költséges gózdarukat sem. A 
14 tagú munkacsapat tagjai 
szocialista öntudatból vállal
ták a lehetlennek túnó munka 
elvégzését. Munkájuk dicséret
ben és elismerésben részesült. 
Munkasikerüket bejegyezték a 
bri„aá<lnaplókba. Fogas 

' 

Július 9-én pénteken, déle
lőtt 11 órakor a Nyugati pá
lyaudvar Utasellátó éttermé
ben adják át a Kiváló vasutas 
ki tüntetéseket. Délután 15 óra
kor pedig a Városligeti pálya
udvar Mexikói és Kacsoh 
Pongrác út találkozásánál ün
nepélysen megnyitják a „Nyi
tott kapu a vasútra" című 
kiállitást. 

A MA V Tisztképző Intézet 
1975/76. évl nappali tagozatán 
végzett vasúti tisztek avatásá
ra július 10-én déle1őtt, fél 1 1  
órakor kerül sor a Déli pálya
udvar „'keringőjében". 

A 26. vasutasnap központi 
sport- és kulturális rendezvé
nyei kellemes kikapcsolódást, 
jó szórakozást ígérnek a sport
és a kultúra kedvelőinek. Jú
lius 10-én szombaton, a BVSC 
Szónyi úti stadionjában kerül 
sor a vasutas területi váloga
tottak ifjúsági labdarúgó dön
tőjére. 

Vasárnap délelőtt, már 
9 órakor megkezdődnek a 
sportrendezvények. Férfi és 
női asztali tenisz verseny, kis
pályás labdarúgó-mérkőzések, 
női és férfi atlétikai verseny, 
úszóverseny és vfzivetélkedó, 
légpisztoly lövészet, amatőr rá
dióbemutató és kiállítás szere• 
pel a délelútti programban. 

Délután 14 órától könny(I. 
búvár és hajómodt".llezó bemu
tatóval folytatódik a sport• 
program. Ezt műugró és repü
lőmodellező bemutató követi. 
Nem hiányzik a programból a 
labdarúgá,; sem. 16 órakor a 
BVSC és a Szolnok.-i MAV 
öregfiúk lépnek a pályára. 17 
órától pedig a vasutas váloga
tott, T. J. Lokomotív Ban.e, 
S. P. Nova Ve1 nemzetközi 
mérkózésre kerül sor. 

Délután 15 órától kezdődik 
a gyermekműsor, melynek ke
retében Móka Miki zsebszín
háza szórakoztatja az aprósá
gokat. 19 órakor tombola, 20 
órától pedig kezdetét veszi a 
hagyományos kulturális mű
sor, melyben neves fővárosi 
múvészek, és kiváló vasutas 
amatőr együttesek lépnek fel. 

A vasutasnap 
tiszteletére 

Kál-Kápolna állomás Há
mán Kató utazó szocialista 
brigádja a vasutasnap tisztele
tére vállalta az állomáson el
helyezett ülőpadok átfestését, 
valamint a közeli park kar
bantartását. A nyolc tagú Tye
reskova brigád pedig - amely 
ebben az évben alakult - a 
vendégszobák nagytakarítását 
végezte el a vasutasnapra. 

A hegyeshalmi fővonal Törllkbáltn, és Biatorbágy közötti új szakaszán már nagy sebessé11el kllzlekedhelnek a nemfly-
szállUó vonatok (Ten&a G:,öl'ff felvflele) 
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Talá lkozások 
i 

A napok!Jan utoljára sz':"la�tak meg az Iskolák cseng61 és 
az lfju gyennekhad k1raJQzva, megkemte a !"'ég várt va

kációt. Már elültek az órák izgalmai. Lecsillapodtak a kedé
l�·ek:. !úlestek a bizonyítványok bemutatásán. A 52ülők pe
dig orommel vagy örömtelenül tudomásul vették a realitáso
kat. 

_ tgy ismétlődik évről évre. Ez az élet rendje, A szakkö
zép1Akolá.sok az elmélethez társítják a gyakorlat megismerését 
is. A diákok egy része megjelenik a gyárakban, üzemekben, 
11azdasá�okban és a közlekedés különböző ágazataiban, hogy 
megfzlel1e a munkát. Ezek az első lépések az úton, melyre 
a_ szakközépiskolába jelentkezésükkel elindultaik. Az idősebb 
dolgo�k ilyenkor adják át ismereteiiket, tapasztalataikat és 
tanítják meg a mun,ka fogásait. Megigazítják a szersz:iímot 
tartó kezet, beállítják a gépet és óvják a fiatalokat a balese
tektől. Szeretettel vallanak a munkáról és Ö5.Z:inte bírálatot 
mondanak az első munkadarabra. Ettől gyúlnak ki és fény
lenek a szemek. 

A munka örömét ekkor éni először a fiú és a leány! 
�zt a soha nem szűnő nagy élményt, melyet ennek az új 
eletér2iésnek születése jelent. Mert itt valami új születik. Egy 
új mul'llkás. 
A vasúti szakkö2léplskolás fiatalclk Is kirepültek. Pálya-

mesteri szatkaszokon, távközlési művezetők mellett, von
tatási telepeken és forgalmi irodákban négy hétre megjelent 
egy-egy fiatal. Az első lépések félszegségével, a fiatalsággal 
együttjáró gátlásokkal, botlad=va a címek és megszólítások 
közt. Beléptek a még ismeretlen felnőtt közösségbe, ahol nem 
az elmélet az első, hanem a gyakorlat. Felmennek a mozdony
ra, átéléssel figyelik azok javítását. Csodálatot érez
nek a pályafenntartási gépláncok teremtette pályákon. Elbű
völten nézik a szakmunkások uralmát e nagyszerű gépek fe
lett. Mások távbesrelő központok üzemét, ismét mások az in
tegra dominó berendezések javítását, fenntartását és szerelé
sét kísérik élénk figyelemmel. 

A forgalmi-kereskedelmi tanulók a vonatok összeál!ftását, 
forgalomba helye'Ziését és szétrendezését: az engedél11k.éréseket 
és az áhltott vonatindítást köv-etik. Eközben összehasonlítják 
a látottakat a hallottakkal. Ön.magukat látják néhány évvel 
később, amikor mindez nem szakmai gya..'<Orlatl oktatás, ha
nem maga az élet lesz számukra. 

Az idén végzettek az �ttségl vizsgák után már műve
lói lesznek a vasúti munkának. Ök az utánpótlás. Ok azok, 
akik ÚJ ismeretek birtokában frissítik évről évre a végrehajtó 
szotgál.atot. Ok azok, akik átveszik az elfáradtak, a pihenni 
·vágyók terheit, gondjait. 
B árhog.yan nézzük, mindez emberi és örök. A munka a 

nagy szervező, szüntelenül vonz. A megéi,kezett fiatalok 
ifjú hitükkel és nylltságukkal mentek a munkahelyekre. 
Vágyva, hogy tanulhassanak. Mindent ellesni, ami elleshetó. 

I mmár hagyományai vannak e képzési módnak a vasúton. 
A szakma „öregjei" nem is titkolnak el semmit. Befogadják 
az érkezőket és segítWc azokat. Tudják, hogy évről évre ér
keznek az új munkatársak az Iskolákból. Tehát nem mindegy, 
hogvan fogadják őket. 

. Egy jövendő munkásnemzedék Indul el élete munkássá-
lga felé. A solglálati főnökök, oktató tisztek, művezetők és re
szortosdk fogadják szeretettel a fiatalokat, felismerve bennük 

.'önmaguk ifjúságát. De lássák a jövendő munkatársat, a ba
,-átot. Adják át tapasztalataik'1-t, a szakma magas fokú isme
retét. Gazdagítsák a fiatalokat ezen túl is a vasút megszeret-
tetésével. Nem többel, mint ahogy ők szeretik. 

L egyen ez a nyár egy nagy élmény annak, aki tanított és 
annak is, aki tanult. Ne feledjék, hogy az ítéletek mind

két részről megszületnek. Töltsék meg azt nemes tartalommal. 
Akik pedig ez évben fejezték be tanulmányaikat, máris mun
katársak lettek. Az érkezők köszöntését fogadják szíves visz.. 
szaköszönté6sel. 

V. Sza.bó Béla 
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Nyugállományba vonult vasutasokat 
tüntettek ki a Vasúti Főosztályon 

A brigád ajándéka 

A szegedi vasútigazgatóság 
igazgatási és jogi osztályának 
Hámán Kató szocialista bri
gádja 1974-ben határozta el 
hogy patronália Somogui 110:. 
nát, a MA V Nevelőotthon fél
árva tanulóját. A nyolc tagú 
brigád Ilonka részére taka
rékbetétkönyvet nyitott, amit 
tanulmányai befejezése után 
adtak át. 

Kedves, meghitt ünnepségre 
került sor június 26-án a vas� 
úti Főosztályon. Az első fél
évben nyugállományba vonult 
dolgozók legkiválóbbjai, több 
évtizeden át végzett kiemelke
dő munkájuk elismeréséül ki
tüntetést kaptak. 

Az ·ünnepségen megjelent és 
az elnökségben foglalt helyet 
Rödönyi Károly közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Urbá!l 
Lajos miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója, Nagy 
Károly, a Vasúfi Főosztály 
MSZMP PB. titkára, Ürögi 
József, a Vasutasek Szakszer
vezete Elnökségének tagja, a 
Vasúti FÖOS'Zltály szb-tiflkára 
és Kelemen Csilla, a Vasúti 
Főosztály KISZ-bizottságának 
titkára. 

Nagy Károly megnyitója 
után Kelemen Csilla köszön
tötte a nyugállományba vo
nult dolgozókat. A köszöntő -
mely visszapillantás volt a 
szolgálatban eltöltött hosszú 
idő szépségeire, nehézségeire 
- több szempárban elővará
zsolta a meghatódottság öröm
könnyeit. 

A köszöntő után Rödönyf 
Károly közlekedés- és posta
ügyi miniszter, és Urbán Lajos 
min,iszterhelyettes átadta a ki
tüntetéseket. 

A Magyar NépkOzUrsaság ElnO
k:1 Tanácsa - nyugállományba vo• 
nu.lásuk alkalmából - több évtize
den át végzett kiemelkedő munká
juk elismeréséül a 

Munka Érdunrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette : Lengyel 
György hivatalvezető-helyettest, 
Ugykezelési és Gazdasági Hiva
tal. A 

A közlekedés- és postailgy! mi
niszter a 

Kiváló Vasutas 
kitüntetésben részesítette : Farkas 
Alajosné raktárvezetöt MA v Du
nakeszi MAV Jj. ű. ; Dr. Fördös 
László belsöellenört Duna új város 
állomás; FUgecll Imre árulrányltót 
Szolnok állomás ; Füzest Andor 
fórevizort KPM Vasűtl Főosztálv : 
Margitta! Lajos ügyintézőt MAV 
B. V. K. H. ; Nádudvari Lajos épí
tésvezetőt Szeged "E:pUlet- és Hld
:fenntartó F6n. : Patkós .József má
zolót Rákos Vont. Főn. : Pásztor 
László számviteli fllnököt Mlslcolc 
Vaslltlg. ; Oláh József Ogylntézőt 
Debrecen állomási Takács .Józset 
vonatvezetöt Ajka állomás. 

A közlekedés- és postaügy! mi
niszterhelyettes az 

Érdemts Vasutas 
ldtnntetésben részesítette: Besze 
István mozdonyvezetőt Jászaná
tl Vont. Fön. ; Bujna Kál
mánné Ogylntéz6t Budapest 
Vasútig. : Csuka Sindor moz
donytakatos c�opartvezetőt Cell
döm0lk Vont. Fön. ; Fajzon János 
szakmunkást Pécel MA V Kórhllz ; 
Ferenc Tiborné anvagel!enc5rt Bu
dapest Vasúti,:. : Gács István tér
felvt,o,ázót Gvllr állomás : Ha1da 
La1os betanított munkA�t MA V 
Hídépítési Flln. :  Hnlécl Holecz Jó
zsef csoPortvezet6t Szombathely 
Vaslitlg,; Juhftsz József vl1lamos
mozdonvvezetőt Budanest•lCfllett 
Vont. Főn. : László Gyula vált61<e
zellit Fonvód Allomás : Nv�ste Fe
renc Oevlntézc5t Debrecen MÁV 
zenekart Fc5n. i PéC',I ri:.tvisn kar
mestert Budaoest M" AV Szlm1t.
nfk:usok 7.enekart Ft'\n . :  Szövtlrt1 
M.trton váltf11.-,..,.,-1tit J:'11tf11ne-=-t-FP
rencvAros állom•!i: Tfs1a Jf.-,�,., 
Jrocslvl7�'!dil6t KeC'qkemét Vo,.,t 
Flln. : Urlvar-11 Lajos lakatost MA V 
"E:szakl Jj. 0-. 

A MA V ve,érlgazgatója 

Vezérigazgatói dil'Séretben 

TI ; lszak József munkást Szom
bathely Plt. Fon. j Kovács B. Fe-
1·enc váltóKezelot Aszód állomás; 
Keresztes Lajos távközlő müveze
tőt P,)cs BBFb' ; Koncs1k József 
bádogost Kaposvár Epi.Uet- és Hld
íenntanó Fön. ; Maros Károly ko
csilntézöt Oroszlány állomás ; Mo
gyorósi István karptto�-c:s<•ponve
zet6t Landler J. MAV Jj. U. ; Nagy 
rir::��� ;:;:;��: l!i:i�r:��i::��:!= 
gálót Sárospatak Uzem!önöksé:g ; 
Oláh Imre tófúrómestert MA V Szak
és Szerelőipari Főn.:  Ruzsa Pál 
ügy-tnté.zöt szeged Vasútig. ; Simon 
Gyula raktárnokot Szombathely 
állomás: Schember Géza fököny
,;elöt Budapest MAV "E:p. Fön . ;  
Varga József tudományos-főmun• 
katársat VATUKI. 

Erre az ünnepélyes alkalom
ra június 1 1-én került sor a 
brigád munkahelyén. Vendé

gül látták a tanulmányatt ai
keresen befejező SomoUVI 
Ilonát, és átadták az össze
gyújtött négyezer forintot. 
Megfogadták, hogy baráti kap
csolatuk a jövőben sem sza
kad meg. 

A munkáskollektíva fogadta őket 
166 új szakmunkás a dunakeszi jármüjavitóban 

Az üzem legfiatalabb szakmunkásai 
(Bozsán Péter felvétele) 

részesítette : Antal Imre gépkez� 
lőt Miskolc Oktatási Fön. ; özv. 
Csern1 Mihályné váltókezelőt Baja 
állomás; Dósai József tolalásveze
tőt Kiskunfélegyháza állomás; Fe
hér Lajos lakatos-brigádvezetőt 
Szolnok MA V Jj. 0-. ; Fehér Mi-
hály kocslvtzsgáló-lakatost Buda- A munkássá válá<; szimbó- Jók ünepélyes fogadását. Az 
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dálkodót Balassagyarmat állomás ; �, o 2 1. számú Gárdonyi Géza 
kitüntetésben r�szesftette : Babay István Sándorné Ugylntézőt MAV- javítóban a végzős ipari tanu- Szamunkásképző Intézet jel
László állomásfönök0t Balatonbog- r.------------------------------, képesen a fiatalok új munka-
l:Is/g��r���ns;\'i�11é;í"i':s�i����� helyén. tehát az élet kapujá

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

�lunka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesltette: Dikén 
Lajos állomás főnököt Kelebia ál
lomás; Katona József 1épkocsive• 
tetőt Budapest MA V Egészség
ügyi Ellátási Főnökség: Orszáczky 
Józsefné ügylntéz6t BBFF; Szamo
si György csapatvezető el6mun
kást Pécs Pft. Fön ; Takács Zol
tán Dlesel-mozdonyvezetőt Buda
pest Hámán Kató vont. Fön. 

Lesz jövője a munkáskultúrának 
80 éves jubileumát ünnepelte 

a s:rombatlielyi jármüjavitó férfikara 

ban búcsúztatta tanítványait :  
Kopor Pál, a tanintézet igaz
gatóhelyettese indította útjára 
a százhatvanhat harmadéves 
végzős diákot, akiket Bakó Ká
roly üzemigazgató a munkás
kollektíva jelenlétében meleg 
szavakkal köszöntött. s sze
retettel fogadták őket. 

„30 győzelmes év" 

A szombathelyi járműjavító 
H a  I a d d  s férfikara 1976. jú
nius 18-án Szombathelyen, a 
,.Bartók Béla" teremben ünne
pelte megalakulásának 80. éves 
jubileumát. Az évforduló tisz
teletére ünnepi hangversenyt 
és zászlóátadási ünnepséget 
tartottak. 

Az ünnepségen megjelent 
Vámos József a megyei tanács 
elnökhelyettese, Magyar Gyu
la az SZMT vezető titkára, 
Kellner István a Vasutasok 
Szakszervezeti Kultúrnevelési 
és Sportosztályának vezetője, 
valamint az üzem szakszerve
zeti, párt- és gazdasági vezetői. 

részt vettek a megye kórusai, 
ott volt a lengyel katowicei 
vasútigazgatóság vegyeskara. 
A hangversenyen bizonyítot
ták. hogy tudásuk legjavával 
szolgálják a szocialista kultúra 
terjesztését, elmélyítik a béke 
és barátság szent ügyét. Ami
kor a záróakkordok hangjaként 
Hajba Ferenc karnagy vezény
letével a jelenlévő kórusok öt 
szólamban énekelték „Forr 11 

világ bús tengere ó magyar ... " 
éreztük. hogy van múltja és 
lesz jövője a munkáskultúrá
n ak. 

Az üzem KISZ-bizottsága 
nevében Stehlik Ferenc titkár 
is üdvözölte a szakmák leg
ifjabb munkásait, biztosítva 
őket arról, hogy a gyári közös
ség örömmel veszi érkezésük0t 
és minden segítséget megkap
nak, hogy minél előbb bell
leszkedhessenek az üzemi élet
be, s a szocialista brigádok 
ta�iainak sorába. 

Ötvenhét jármúszerelő, 10 
géplakatos, 8 esztergályos, 16 
asztalos, 13  villanyszerelő, 22 
fényező, 12 kárpitos (köztük 
négy lány), 14 hegesztő és egy 
mechanikai műszerész távozott. 
Közülük mintegy 130-nak már 
szerződése volt az üzemmel, 
azonban elóre láthatólag a 
többiek is itt kezdik a mun-

Nagyszabású nem7.etközi vándorlciállításnak adott helyet a BNV B pavilonja 

A szocialista országok kép
zőművészeti kiállításában -
melyet „30 Győzelmes év" 
címmel a BNV B-pavilonjá
ban a Kulturális Miniszté
rium, a Kiállítási Intézmények 
és a Műcsarnok rendezett -
j únius 25-től július 25-ig gyö
nyörködhetnek az érdeklődők. 

Az egy hónapig nyitvatartó, 
nagyszabású nemzetközi kép
zőművészeti demonstráció tíz 
szocialista ország - Bulgária, 
Csehszlovdkia, Kuba. Len
rnielország, MalJllarország, 
Mongólia, 11 Német Demokra
tikus Köztársaság, Románia, a 
Szovjetunió és Vietnam 
legjobb képzőművészeinek leg
sikerültebb alkotásain keresz
till mutatja be a szocialista 

realista művészet fejlődésének 
eredményeit. a hitleri fasizmus 
felett aratott győzelem óta el
telt időben. 

A klállított műalkotások 
hűen tükrözik népeink életé
nek, a szocialista társadalom 
építésének Jegfigyelemre mél
tóbb eseményeit. 

A demonstratív kiálHtás 6 
ezer négyzetméternyi terüle
ten került megrendezésre a 
B-pavilonban. amely 1575 mű

alkotásnak adott helyet. Eb
b61 minden ország 382 négy
zetméter területen mutathat
ta be - külön szekcióban -
kiállításai anya�át. A 10 nem
zet termei mellett. főhelyen, 
e,zy közös terem a felszabadu
lás előtti antifasiszta harcok 

és a szocializmus győzelmé
ért folytatott küzdelem kép
zőművészeti megnyilvánulásait 
gyűjtötte csokorba. Az érté
kes anyag, a festményeken, 
szobrokon. és grafikákon kí
vül. jelentős sajtógrafikal és 
plakátgyűjteményt. a sajnála
tosan elpusztult művek repro
dukcióit, továbbá köztereken 
felállított monumentális al
kotások fényképeit tartalmaz
za. 

A reprezentatív kiállítási 
anyagot 1975-ben Moszkvában 
ezt követően Berlinben, 1976 
tavaszán Prágában mutatták 
be. A kiállítás vándorútjának 
immár negyedik állomásaként 
most hazánkat érte az a meg
tiszteltetés, hogy a szocialista 

világ e hatalmas nemzetközi 
kulturális megmozdulásának, 
- amely a proletár interna
cionalizmus eszméi alapján 
testvérországaink kultúrájá
nak további közeledését segí
ti elő - otthont adhat-0tt. Bu
dapest után, majd Szófia fo
gadja a tárlatot. 

Magyar élő művészeink kö
zül különösen Blaskt János 
háromszoros Munkácsy-díjas, 
a Magyar Népköztársaság J::r
demes Művészének műveiben,  
Gerzson Pál, kétszeres Mun
kácsy-díjas „Nemzedékek" cl
mű olajvásznában. Kokas Ig
nác, kétszeres Munkácsy-dl
jas. a Magvar Népköztársaság 
:E:rdemes Műv�zének ,,.Aszta-

los" c. olajvásznában, Miskol
czy László kétszeres Munká
csy-díjas. .,Asszonyok" és 
.,Munkásnő" cimű olajvászná
ban, Sarkantyu Simon, kétsze
res Munkácsy-díjas műveiben, 
Bálványos Huba munkájában 
Pásztor Gábor Munkácsy-díjas 
.,Újesztendő", valamint „Em
lékezzünk" című litográfiái
ban, Raszler Károl11, három
szoros Munkácsy-díjas. a 

Magyar Népköztársaság :E:rde
mes Művészének alkotásaiban, 
Zala Tibor, kétszeres Munká
csy-díjas „Mementó I." és 
„Mementó IV.", valamint „Oly 
korban éltem én a földön . . .  " 
című lltográfiáiban gyönyör
ködhetett a nagyközönség. 

A kiállított szobrok közül 
elsősorban Kal!ó Vtktor Mun-
kácsy-díjas szobrászművész 
Köztársaság téri emlékmű 
terve, Kiss István Kossuth
díjas, kétszeres Munkácsy-dí
jas, a Magyar Népköztársaság 
Érdemes Művésze „A buda
pesti Tanácsköztársaság! em
lékmű" terve, Konyorcsik Já
nos Munkácsy-díjas „Ódry 
Arpád" címú szobra. Somogyi 
József Kossuth- és Munkácsy
díjas, a Magyar Néplcöztársa
sáii Érdemes és kiváló művé
sze „Martinász", .,Auschwitz", 
.,Szántó Kovács János". vala
mint . .A salgótarjáni emlék
mű" tervével szerepel a kiállí
táson. 

K. F. 

A Vasutasok Szakszervezete 
nevében Kellner István adta 
át az eredeti zászló mását, 
ho,zy újabh 80 évig hirdesse a 
kórus eredménves munkáiát. 

Németh Gyula káséletet. H. A. 

Auguszt János, a területi bi
zottság titkára ünnepi beszé
det mondott. Köszöntőjében 
emlékezett a MAV Haladás 
Dal- és Önképző Egyesület 
megalakulására, az eltelt 80 i--------------------------

évre. A kórus eredményes 
szereplését fémjelzi, hogy a 
felszabadulást követően az or
szág és ilzem építésével egyid5-
ben sz�rvezték újjá a fér'i
kórust, több mint 30 éve szol• 
gál;a a szocialista kultúra 
ügyét, aktfvan részt vesz a 

Fiatal műszakiak tanácskoztak 

11 budapesti vasútigazgatóságon 
vasutas társadalom, 11 város, A budapesti igazgatóság ve
a megye kulturális megmozdu- zetőinek kezdeményezésére jú
lásaiban. Rendszeres szereplője nius 24-én tanácskozásra hlv
az országos dalostalálkozók- ták össze awkat a fiatal üzem
nak. Szinte az ország vala- mérnököket, akik 1971-75 
menyi városában szerepeltek. között végeztek a Győri Köz-
1960-ban a kóru11 lelkes és ki- lekedést- és Távközlési Főisko
magas!ó munkájának elismeré- lán, és a budapesti vasútigaz
seként megkapta a „Szoci- gatóság területén dolgoznak. 
lista Kultúráért trdemérmet". Az összejövetelen csaknem 

Az énekkar minősítő han,:- száztíz vasutas műszaki értel
versenyeken 1 966. 1 968. 19í0, miségi vett részt. képviselve a 
és 1974-ben az általános katP- forgalmat a gépészetet, táv
góriában „Aranykoszorús" fo- közlés és biztosító berendezést 
kozatot ért el. 1975-ben hazánk valamint a pályafenntartást'. 
felszabadulásának 30. évfor- az üzemmérnökökön kívül ott 
dulójára „De'rkovits"-dljjal és voltak a tanszékvezetők és az Arany plakettal tüntették ki. igazgatóság vezetói Is. Az énekkar évek óta rend
s:reres szereplője a hagyomá- � tanácsk-0záson a fiatal 
nyossá vált Sa1:dria napok ke- muszakiak beszámoltak a fő
retében előadásra kerülő Mo-

1 
iskolán tanultak gyakorlati al

zart: .,Varázsfuvola" című kalmazásáról, illetve annak 
operájának. - hasznosításáról. Az összejöoe-

A jubileumi ünnepségen telnek ugyanis az volt a célja, 

hogy a tanári kar és az f.gaz
gatóság vezetői tájékoztatást 
kapjanak a főiskola oktatási 
módszerének hatásáról. 

A tanácskozás eredményes
nek biwnyult. A fiatal vasutas 
értelmiségiek ugyanis - amel
lett. h'ogy elégedetten nyilat
koztak a volt iskolájuk tanulá
si módszeréről - sok olyan 
köz.érdekű javaslatot mondtak 
el, amelyeket mind a tanszék
vezetők, mind pedig az igaz
gatóság vezetői lényegesnek 
tartottak. Az ilzemmérnökök 
javasolták például. hogy a 
most tanuló növendékeknek, 
minél több szakmai kirándu
lást szervezzenek, főleg a ha
tármenti állomásokra. csomó
pontokra. és hassanak oda, 
hogy a közlekedési főiskola ta
nulói csak vasútépítésen ve
gyenek részt a vakáció alatt. 

(SéraJ 
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A MAV KIVÁLÓ BRIGÁDJA 

Munkájukkal mindenki elégedett 
Bemutatjuk a Keleti vontatási főnökség Steinmetz brigádját 

Ferencz Józsefnek, a Buda
pe.st-Kele,i Vontatási Fönölt
ség villanyrnozdony-vezetöjé
nek e napon 1 1  óra 45 perc
kor kellett volna Jelentkeznie, 
hogy 13 óra 12 perckor út-

! nak induljon a komáromi sze
méllyel. U óra 30 perckor -
szokásához híven, az előírt 
idópontnál korábban - már 
ott toporgott a 1257-es számú, 
hatalmas, kék testű V-43-as 
körül; fölszállt a vezérállás
ba és töviről hegyire átvizs
gálta a masinát. Déltájt, ami
kor megér,keztem, már nem is 
akart leszállni onnan, így 
aztán beszéigetésünk a Kere
pesi úti vontatási épület és a 
Keleti pál,·audvar külsö e-vá
gánya között zajlott le. előre
hátra tolatva. vezényszavak
kal. dudaszóval, vonatfüttyel 
kísérve. S miközben a kerekek 
váltókon kattogtak keresz1:ül, 
az_ alig néhány négyzetméteres 
fülkéből gondolata;nk beba
rangolták az egész országot. 

Valaki mindig úton van 

E riport persze akkor lenne 
teljes, ha a május l-én MAV 
Kiváló Brigádja kitüntetést 
kapott Steinmetz Miklós szo
cialista brigád valamennyi 
tagjával együtt be,-zélgethet
nénk. De ilyen együttlétre ólc 
maguk is alig-alig emlékez
nek. Vasutas sors : valaki 
mindig úton t'an. Még a ki
tüntetés átvételekor sem tu
dott mindenki jelen lenni ;  a 
sínt.engereken nincs munka
szüneti n ap, a forgalomnak 
mennie kell . . .  

tiszteletet parancsoló társa
dalmi munkájukról, amely 
semmiképp sem nevezhetö for
málisnak. 

- Még Bártfay Mihály ja
vasolta 1973-ban, hogy olyan 
társadalmi munkát keres
sünk, ahol nagy szükség van 
a segit.;égünkre - mondja a 
mai brigádvezet-0. - Tanácsot 
kértünk a szakszervezeti bi
zottságtól, a vontatási főnck
tól, végül a fővárosi tanácstól 
eredt az ötlet : keressü.k fel 
Nagytétényen az Egészségügyi 
Gyermekotthonok Országos 
Módszertani Intézetét . . .  
Bártfayval kettesben keres

tük meg dr. Szondy Mária 
igazgató-fóorvosnőt. Örült is 
n e'runk, meg nem is. Ma�uk 

rendbehozták: 12 centiméter
nyi vastag betonréteggel te
rítették Je. 

- Értenek a betonozáshoz? 
- Akarat kérdése csupán. 

Meg kellett csinálni !  Külön
ben többen építettünk már 
házat - legutóbb egy másik 
brigád vezetőjének, Márton 
Já.noonak segítettünk -, mó
dunkban állt, már, hogy bebi
zonyítsuk: nemcsak a mozdo
nyokhoz értü.nk . . • Itt, a fő
n ökség t-erületén is szívesen 
végeznénk több társadalmi 
munkát, dehát az idő kevés. 
Azért az 1976-ra felajánlott 
száz órából hetvenet már tel
jesítettünk, és szilveszterig 
meglesz a .kétszerese is. 

mozdonyvezetök - mondO'- Közben átmegyünk a má
ta -, lesz-e idejük a �olc ,sik vezérállásba : a mozdonyt 
munka mellett, hogy velünk összekapcsolták már a szerel-
is foglalkozzanak? vénnyel, s mint a versenyre 

- És volt idejük? készülö futó, Ferencz József 
- Ha �,alaki az ottani beteg mind tö�?et. tekinti � pályát, 

- nyomorék, vagy szetlemileg mind �?r�b_b valaszokat 
visszamaradt - gyerekeket �ap _az uJsag1ro. ·Il_Ye!'kor -
meglátja, aligha képes vissza- ugy erzem -:- nem_ 1s _ iI:domos 
kozni. Azért jöttü.nk. mert ten- már zavar.ni. L;kaszal&,;:'� a 
ni akarunk! - feleltük a dok- V-;-43-a<irol. _Meg az u .�özó: 
tornőnek. Megkötöttük a szer- ba.moz seil! erek, a komarom1 
ződést, és nem kérkedésl)öi ��e'!'ély mar meglódul. Előbb 
mondom: i�en gyakran ott le»esben hal�d: aztán. f�lgy<;>r
vagyun.'c. Elé,: egy kis cédula su_l - tovatun1k a lat.ohatár-
a bri,:ádta<tok szekrényéb0 : bol. 
.. Pajtás, holnap ekkor és ek- A Baross téri „kerengőbe'' 
kor g1.1ere. 1'a twtsz!" • . •  aki vezető léocsőkön baktatok ; 
ráér és teheti, eljön. rájuk, tizenhármukra - a 

Mindenhez értenek 

Az intézetnek rendkívül 
szép a gyümölcsöse: 70-80 
őszi- és sárgabaraclda. cse
resznyefa, szilvafa hoz jóízű 
termést, van szólóiük is . . .  ta
vasztól őszig metszenek, per
meteznek, gondozzák a fá
kat. A játékolcat javítgatják, 
újrafestik, még a 1 50-160 
négyzetméteres játszóteret is 

súlyos bete,: gyerekek istáoo
Jóira go".dolok. 1973-ban a bri
gád ezüstérmet kaoott. 1974-
ben aranyérme<ek lettek, ta
valyi munkájulc hozta meg a 
még magasabb elismerést: a 
MAV Kiváló Briaádfo címet. 

HQ'5v méltó!t-e erre a széo 
sorozatra? Ha ők nem, hát 
ikik lehetnének méltóbbak rá? 

Földes Tamás 

Amíg az első váltón átha
ladunk, megtudom: 1964-ben 
alakult meg a brigád. Első ve
zetője, Szalai János súlyos be
tegség miatt búcsúzott tőlük: 
5-0 évesen nyugdíjba ment. 
Bártfay Mihály lépett a helyé
be, és 1970-tól 1975-ig irányí- --------------------------
totta a már akkoriban is nagy 
hírú 'ko1lektívát. E tisztségtől 
akkor búcsúzott el, amikor -
nagy szakmai tudása mi,itt 
méltán - a vontatási főnök
ség oktató tisztje lett. 

Beszélgetőpartnerem, Fe-
rencz József csak 1972-bcn 
került át a Zrínyi Miklós s-.w
cialis ta brigád tói : rövid idő 
alatt bizonyHJ1atta ráte1men
�égét, egyhangúlag döntöttek 
úgy muru<atárllai - ő lesz a 
Steinmetz-b1igád harmadik 
vezetője. Gyanítom : az egy
hangúság eiienére sem lehe
tett könnyű a választás mert 
sok jól képzett, szorg�lmas, 
tettrekész ember dol"ozik kö
zöttük. A mozdonyv�etók kö
zül Hoff11v.mn Dezső és Tóth 
Mihály, a gépkezelók közül 
Pedig Fehér András alapító 
ta_g. A t9bbiek? Bártfay Mi
haly, jóllehet nincs mozdo-
nyon, ma is tagja a bri"ád-
nak. Tóth János a brigádve
zető-helyettes, egyszersmind 

A vál la lást teliesítettek 
pénziuta lomban részesültek 

Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes és Urbán Sán
dor szakO'lztályvezetö június 
15-én meglátogatta a MA V 
Távközlési és Biztosítóberen
dezési Építési Főnökséget. Ta
lállwztak azokkal a dolgozók
kal, akik a Déli pályaudvar 
két új vágányának építésénél, 
illetve a vizuális utastájékoz
tató üzembehelyezésénél ki

emelkedő munkát végeztek. A 
főnökség ennek a munkának az 
elvégzését a nyál'i forgalom 
megindulására - június 12-
re - vállalta. 

Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes a legeredmé
nyesebben dolgozók részére 
összesen .ötezer forint jutalmat 
adott át. A vendégek megte
kintették azt az üzemrészt is, 
ahol az elószereléseket végzik, 
és elismerésüket fejezték ki 
a látottakról. Különösen azt az 
újszerű kezdeményezést dicsér
ték, amellyel a főnökség a kül
ső szerelési munkák átfutási 
idejének rövidítésére törek
szik. 

Megkezdődött az iskolákban a vakáció. A pályaudvarokon - különösen a hét végi na• 
pokon - a fiatalok százai kelnek útra. Fel ,·ételünk a Nyugati pályaudvaron készüU 

(Laczkó Ildi,Ji;.ó felvétele) 

Felújítják az elöregedett pályákat 
Latogatás a kiváló címmel kitüntetett mátészalkai palyafenntartási főnökségnél 

Tizenkét szakaszon három
száz dolgózóval 290 vágány
kilométer hosszúságú vasúti 
pálya fenntartását végzi a má
tészalkai pályafenntartási fó
nökség. Nehéz területen dol
goznak, ahol még nagyon sok 
az elavult felépítmény 70 éves. 
vagy annál régebbi sínekkeL 
Valóban elismerést érdemlő 
eredmény, hogy ilyen körül
mények között is el tudták 
nyerni tavalyi munkájukkal a 
„Kiváló főnökség" kítünletö 
címet. 

Céltudatos munkával 

Miután már az előző években 
is jó eredményeket értünk el a 
minőségi mutatók javításában 

Mátészalka-Tunyogmatolcs 
állomások között a tengely
nyomás, Má1észalka-Fehér
gyarmat között a sebesség fel
emelését javasolhattuk. 

1970-ben az árvíz okozott 
súlyos károkat a mátészalkai 
pályafenntartási főnökséghez 
tartozó vágányokban. A főnök
ség vezetői már akkor javasol
ták, hogy a helyreállítást kap
csolják össze a nagyon is ak
tuális korszerúsítéssel. Csak
hogy akkor erre nem volt i dő. 
Volt, ahol homokkal kellett 

A - kiváló teljesítmények pótolni az árvíz elsodorta ágra-
azonban a mátészalkai térséi;:- zatot, mert hirtelenjében kő 
ben sem egyik napról a má- nem állt rendelkezésre. Csak 
sikra születtek. Évek óta cél- ezt követóen szervezhette meg 
tudatosan fejlesztette munkája a főnökség tervszerű felú_iítási, 
színvonalát a főnökség. Amíg vonalmegerósítési munkáLato-
1971-ben csak 21 vágánykilo- · kat és hozta tétre közúton mo:i:
méter volt a gépi fenntartás, gó pályahelyreáUító egységét. 
1975-ben ez elérte a főnökség - Alaoosan megbes7.éltük a 
�erületén a 175 kilométert, ösz- tennivalókat dolgozóinkkal, az 
szes vonalaik 73 százalékát. elsők között csatlakoztunk a-

- A gépesítés fejlesztése kongresszusi és felszabadulási 
mellett legfőbb törekvésünk munkaversenyhez - mondotta 
vo!t mon<lotta Kovács Miskolci Sándor, a szakszerve
Gusztáv, a főnökség vezeióje vezeti bizottság titkára. - A 
-. hogy a „gépi" pályákat. ha műszaki feilesztésre, a forga
mcisképpen nem megy, leq- lombiztonscig jai:ítására és az 
alább használt am1agokkat fel- önköltség csökkentésére tett 
újítsuk. !gv a múlt évben a 1•állalásainkat azután 1975-re 
rendes fenntartási munka ke- is meghosszabbítottuk. Főnök
retében 13 kilomé•er hosszú- sé!?i ,,ál]alásunk a 203 ta!!ot 
ságú pályát újítottunk fel. számláló 23 szoci!llista brigád 

felajánlásaira épült. 

A minőség javítása volt 
a fő cél 

forint értékű anyagköltség
megtakarítást. További 1 13 
ezer forint értékű megtakarí
tást jelentett, jó előkészítéssel, 
helyes munkaszervezéssel há
rom nappal lerövidítették a 
felépítményi karbantartó gép
láncra tervezett vágányzár ide
jét. 

Munkájuk ütemességére, át
lagon felüli színvonalára jel
lemző volt, hogy a negyedéves 
értékelések nyomán minden al
kalommal a mátészalkai pá• 
lyafenntartási főnökségnek 
ítélték oda a debreceni vasút
igazgatóság és szakszerveze
tünk területi bizottságának vö
rös vándorzászlaját. 

Az elözó évi 9-ról 23-ra nö
vekedett a múlt évben a főnök
ségnél b!myújtott újítások szó
rna, az elért megtakarítás pe
dig 11 ezer forintról, 91 ezer 
forintra nőtt. Már az újító
mozgalomban is példát mutat
tak a szocialista brigádok -
innen a fellendülés -, s az el
fogadott hat javaslatból hár
mat fizikai dolgozó nyújtott be. 
Ebben és a munka minőségé
nek javulásában is fontos té
nyezőnek bizonyult, hogy mind 
többen tanulnak a főnökség 
dolgozói közül. 

Folytatják 
a pályák korszerűsítését 

Az idén és az ötödik öt
éves terv további részében 
folytatja a főnökség a megkez
dett fejlesztő, korszerűsítő 
munkát. 

a csomóponti pártbizottság 
t�ja; Körmendi Sándor a fő- J noKSegen szb-tag. Megbecsült ' mozdonyvezető a két Varga 

Saruallító Rákosrendezőn A felajánlásoknak megfele
lően a minőség javítását tekin
tették a legfontosabb feladat
nak. Gondos munkával érték 
el. hogy a vágánykilométeren
kénti hibapontok száma a meg
engedhetö 43.8-ról ténylegesen 
22.5-re csökkent a múlt éi·ben. 
Fegvelmezett és szervezett 
munkával 7 százalékkal csök
kentették a vesztesé,::idóket. 
Takarékos gazdálkodásuk is 
szép eredményt hozott. Osztá
lyozták a használt és még be
építésre alkalmas anyagokat 
és ezeket előszeretettel be is 
építették. ahol lehetett. Ennek 
eredményeként értek el a múlt 
év folyamán 1 millió 42 5 ezer 

- Ebben az évben a máté
szalka-csengeri vonalon foly
tatunk felépítménycserét 
mondotta Kovács Gusztáv -, 
h ogy 1978-ban a vonal teljes 
hosszában felemelhető tegyen 
a tengelynyomás. Újabb moz
gó gepesített szakaszt szervez
tünk, hogy megfelelő erősítést 
tudjunk adni a nyíregyháza
mátészalkai vonal gépláncos 
felúiításához. Igyekszünk to
vább fejleszteni munkánk 
szervezettségét, javítjuk kap
csolatainkat a társszolgálati 
ágak vezetőivel és dolgozóival. 
hogy az tdén és a következő 
években ts a kitilntetésl•e� 
méltó, kiváló eredményekkel 
segíthessük a vasút mwnká,;át. 

- Gyula és Sándor - Harsányi Lajos, meg Pálinkás Is�ván is, s valóban nehéz SZlVV�l búcsúztatják a most n-!'u.gdíjb� menő Nagy Gyula gepirnzelot. Holecz István ugyancsak gépkezelőként érdemelt ki elismerést. és szeretettel fogadták a Nagy Gyula helyett érkezett új brigádtagot, Urbán Kálmán moz
donyVezetót. 

A szerteágazó sinek látványa arra ösztönözne, hogy a forgalomról beszéljünk de Ferencz József a hivatás sze
retetét oly annyira természetesn.ek tartja, hogy nem is azt tartJa legnagyobb erényüknek: mrndenki elégedett a munká-3Ukkal. Szinte mindenütt járnak. amerre a villamos felső ,·1:zetékek leágaznak; idei brig�d-szerzódésük leglényeaesebb pontja is az. hogy b';ilesetmentesen dolgoznak. (S s7:eretnék az egyik fiatalt P�rttaggá - a tizenhárom tagu brii;:ád kilencedik (!) párttagjává - nevelni.) 

A tanács iava-slatára 

�1iról essék szó tehát, immar valahol az ügetőpálya magasságában ? Egy olyan 

sebb megszakításokkal tovább 
gurulnak a kocsik. 

- Orosházán kezdtem a 
vasutat, majd Csorvásra ke
rültem málházónak. - kezdte 
a beszélgetést. - 1964-ben he
lyeztek Rákosrendezóre sa

ruá!lítónak. Múltak az éve',, 
közben lakáshoz jutottam és 
Pesten ragadtam. Igyekeztem 
ió munkát végezni. amiért a 
jutalom nem maradt el. A 
,,Kossuth" szocialista brigád, 

' amelynek tagja vagyok. leg-
Rákosrendező. Vas. olaj, utóbb aranykoszorús címet 

rozsdaillat tölt be mindent. A nyert. Aprilis végén a Kiváló 
hang.szórók szünet nélkül cs<omópo'lt kitüntetés alkal
bömbölnek . . . Dübörögve jár m�ból Kiváló dolqozó lettem. 
be egy hosszú tehervonat; 40 Beszél, de ,szeme és füle 
tonnás kocsi.iai alatt nyöszö- minden rezdülésre reagál. Az 
rög a sín. Élesen csattogna', I. és a III .  számú vágányokra 
az átállított váltók. s a kocsik s•irún gurulnak a koc<:ik. Hol-
folyamatosan gurulnak az ide, hol oda szalad. Én után-
irányvágá.nyokra. na. 

A nagy kavalkádban. Illés - A sarusnak eg11-em1 szol-
János saruállftó. kezében a gálatban 7-800 kilő súl11t k�ll 
féksaruval, ott áll a D/2. vá- emelni - magyarázta. - Fi
gány eleién. Csaknem földig zik11mmal. birom. blriuk. de 
csüng kezében a nehéz vas- idegekkel és egészséqgel már 
saru. Három rakott kocsi kö- 11Phezebben. A sarus embe1'"
zeledik. Lehajol és be!!vako- életért és nag11 értékekért fe
rolt mozdulattal, a gnrhló ko- telős. Ezt csak jól lehet est
esik elé. a sínre helyezi a sa- nál11 i! Más· távolsál!ból kell 
rut. Csak annvi ideie marad, mei?saruz)li egv •é<; má<; távol
'iol!V kihainlion a k=i éles s'1e-ból több kocsit. Az sem 
vass'trka elől. mindegy, ho!!V rakott val!V 

Megszólítom . •  , Közben k i- üres-e a kocsi. Másként kell 

dolgozni melegben, hidegben. 
esőben, hóban vagy ködben. 
De másként kell saruzni lá
gyabb és másként keményebb 
összetételű saruval. Eseten
ként más-más a kocsi és a 
saru egymásrahatása; időtől. 
a saru anyagától. a kocsi vagv 
a kocsik súlyától függően. A 
lágyabb ani·agú saru jobban 
tapad, rugalmasabb. a kemé
nyebb kevésbé. A száraz sín 
és a középhőmérséklet reál is 
lehetóséf!et bizto.s!t. A ned
ves. havas sín ezer veszélyt 
rejteget. 

A saruállítók szüntelenül a 
szabadban dolgoznak. Hiába 
épültek viszonylagosan kul
turált sarusbódék. oda csak 
öltözni és ritkán étkezni jár
nak be. Ugyanis a sarus csak 
jo gurításvezetöre. a jó hanq
szórókra. a ;ó fülére és sze
mére támaszkodhat. Sürú köd
ben a közeledő kocsi egyre 
fokozódó za iából. a '>Ín rezdü
léséből is sok minden meg
tud. 

Veszélyes munka ez! Az öre
gebbek valóságos rémtörté
neteket mesélnek a sarusokkal 
történt balesetekről. Egv azor.
ban bizonyos. ha a sar11< fi
gvelme<en. éberen dolito-,;I{ 
nem történhet bai 

(Gergely) 

L. J. 

CI'RTICI : 

A „aáso<li1' negyedévben 
1099 irányvonatot 1'épe,steh 

Cu,-tici román-magyar kö
zös határállomáson a forgalmi
kereskedelmi szolgálat szocia
lista brigádjai többek között 
célul tűzték kí, hogy a korszerű 
vonóerőt az eddigínt'l job
ban kihasználják. a vonatokat 
ma,dmális terheléssel közle
kedtetik. Az év első öt h6-
n�pjában 1 701 iránvvonatot in
dítottak Curticiról 2 364 178 

össztonna terheléssel. Ez vona
tonként átlagosan 1389 tonná
nak felel meg. 

Különösen márciusban. ápri
lisban és májusban értek el 
jó eredményt. A három hónap 
alatt ósszesen 1099 irányv0114-
tot képeztek. Az egy vonatra 
eső terhelés meghaladta u 
1422 tonnát. 
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Ahol a nyugdíjasok ügyeit intézik .Játék a halállal 
Bemutatjuk a kimló címmel kitüntetett JJ-IÁ.Y Nyugdíj Hivatalt 1976. június ll-én 1-0 óra 58 jükre - maguk a balesetet rost els&egélyben NGeB[t. 

ték. Amikor magához tért, a 
sokk hatására futásnak eredt. MAV-nak több mint 100 

ezer nyugdíjasa van. Ogyes
bajos dolgaik Intézése nem kis 
feladat, már csak azért sem, 
mert a nyugd(jjogosullság elő
nyös változása. valamint az 
életkor növekedésének követ
kezményeként például az el
múlt öt esztendőben több mint 
1J ezerrel növekedett a nyug
díjllsok száma. Jelentősen 
emelkedett az ellátásban ré
szesülők részére küizetett ösz
szeg Is. A hivatal által folyó
sított nyugellátás átlaga az el
múlt öt évben 929 forintról, 
1477 forintra emelkedett. 

Sokrétű munka 

A MÁV Nyugdíj Hi-i:atal ve
zetőjének szobájában díszes 
oklevél hirdeti:  ,,A Magyar 
Szocialista Munkás Pár,t XI. 
kongresszusa és hazánk fel
szabadulásának 30. évfordulója 
tiszteletére szervezett munka
versenyben 1975-ben elért ki
emelkedő eredményeiért a 
KIV ALÓ HIVATAL cím kitün
tetést adományozzuk". 

A hivatal sokrétú munkát 
t1égez. Alaptevékenységét ké
pezi a vasulas dolgozók és hát
ramaradotlaik nyugdíj és egyéb 
ellátásainak megállapítása, fo
lyósítása, valamint az eze]ckel 
összefüggő egyéb feladatok el
végzése a társadalombiztosí
tási jogszabályok, és a SZOT 
szabályzatok alapján. Intézi 
ezen kívül a 1/2%-os öTA 
járulék, valamint az egyesü
leti tagdíjak levonását. A mun
kaviszony megszúné évei egy
idejűleg elbírálja a vasutas 
arcképes igazolványra való jo
gosultságot és az ellátás más 
- a vezérigazgatóság által el
rendelt - feladatait. 

Hogy mewzyi m1,Ulkát ró 
mindez a hivatal dolgozóira, 
nehéz lenne pontosan körül
írni. A feladat nehézségét bizo
nyítsa inkább néhány szám. 
Évenként 100 ezer iktatás, 460 

ezer postai küldemény, 60-65 
eze,- határozat hozatal hárul a 
hivatal dolgozóira. A feladatÖk 
végrehajtási nagy hozzáértést, 
pontos munkát, politikai felké
szültséget igényel. A párt és 
a kormány a IV. ötéves terv 
során többször is előnyösen 
módosította - az életszínvo
nalpofüikai célkitúzéseknek 

megfelelően - a nyugdíjjog-

szabályokat, majd 1975. júHus 
1-én hatályba lépett az új tár
sadalombiztosítási törvény. 

1 A törvényesség 
betartásával 

perckor Kisvárda villamos a!- szenvedettek mondhatták el 
dok alakultak. Több mint tíz állomás Zn. jelű megszakitója Mészároa Károly, Petéi Pé
éve folyik eredményesen a zárlatra leoldott. Eperjeske ter és II. Barabá& Jáno, ko
munkaverseny és 1975-ben átrakó forgalmi irodája azon- csirendezők június 5-én az 
már 13 szoclali.sta, és egy na! jelentette az alállomásnak, állomás I. sz. tartalékgéphez 
munkabrlgád tevékenykedett. hogy az állomás V. sz. vá- voltak beosztva Halász Ber-

gányán hármas áramütéses ta!an tdlatásvezetóhöz. Több A szocialista brigádok támogat- baleset történt. A zárlatot ez mozgásból álló feladatu.lc bal-rtak minden olyan jellegű kez- okozta. esetet megelőző utolsó moz-deményezést, amellyel szakmai XVIII á á áll ' ..___ A helyszínre érkezett ké- zanala a . v g nyop o 
,,.v közben Is sokat foglalkoz- munkájukat még eredménye-

szenlét szakemberei 00484- kocsisor összefogása és an-
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-,· re olvadt 0,5 milliméteres vett részt e munkában. Idé-
e en ne evonasar es drótdarab okozta. zünk Halász Bertalan tolatás-a tüzelőutalványok kiküldésé- szocialista brigád teljesítette vezető vallomásából : •. E mü-
ről Is időben gondoskodtak a vállalását. velet közben tant fel Pethő 
MA V Nyugdíj Hivatal munlw- A hivatal célul tűzte ki töb- BesztJnökörá/011 Péter tőlem 50 m-re. Láttam, társa!. bek között az eddiginél is hogy a hulladékkal rakott ko-

Pontos munkájukat elismerte hatékonyabb. termelékenyebb, /o/a/ás köz/Jeli csi mellett a földön keresgélt. a SZOT Társadalombiztosítási gazdaságosabb munkát, mert Amikor mellé értünk észre 
Főigazgatósága Is. Az Ellenőr- továbbra is kiválóak akarnak Hogyan került a zárlatot vettem. hol(Y a kezében fém-
zési F'őosztály szakfelügyeleti maradni. Els&.;orban a több okozó drót a munkavezeték- darab alumíniumszerúség volt. 
ellenőrzést tartott a hivatalnál. mint 100 ezer nyugdíjas vas- re és miként veszélyeztethet- Én felelősségre vonás formá
Megállapította: ,.a hivatali ap- utas ügyeinek pontos Intézése te egyszerre három ember éle- jában azt a kijelentést tettem : 
parátus idöben fellcészült az érdekében. tét? Ami Eperjeske átrakón szólhattál volna mielőtt el-ú; rendeletek tanulmányozásá- Kőhíd! László történt - ezúttal szerencsé- ;össz". ra, jogértelmezésére és gyakor- ;----------------------------, Pethó Péternek csavarokra, lati végrehajtására. A hivatal 
a nyugdf;ügyeket a törvényes- egyebekre volt szüksége. Mi-

kor és hol szerezhetné meg ség betartásával intézi, és hoz- azokat, ha nem munkahelyén, za meg határozatát. Ugyanez 

□ □ □ [ é9pen tolatás közben. De leg-tapasztalható a vitás felszólalá- alább szólt' volna, vélekedik si iigyekben el;áró bizottság 
döntéseivel kapcsolatban is." a tolatásvezető. és részéről 
Tehát a Vasutasok Szakszer- ezzel a .. kis" epizód be Is fe-
vezetének Elnöksége és a ca _ jeződött. Sajnos a valóságban 
MA v vezérigazgatója ellsmeré- ez csak elókészítője volt a 
se mellől nem hiányzik a SZOT később, súlyos veszélyhelyzet-
Társadalombiztosítási Főigaz- nek. 
gatóság elismerése sem. Mind
ez 133 dolgozó érdeme. Veze
tők, ügyintézők, ügyviteli dol
gozók, munkások, kisegítók 
együttes munká}ánalc eredmé
ménye. 

A hivatal bonyolult ügyei
nek pontos intézése csak ÚRY 
lehetséges, ha állandóan napi
renden tartják a dolgozók 
szakmai továbbképzését, álta
lános műveltségük növelését. 

A dolgozók közül többen jár
nak a SZOT 3 éves felső
fokú tan olyamára, általánoo 
tiszti tanfolyamra, tovább1 
általános igazgatási- munka
ügyi és számviteli tanfolyam
ra, valamint marxista-le
ninista esti egyetemre. Töb
ben most fejezik be közép's
kolal tanulmányaikat. 

Tizenhárom 
zocialista brigád 

Az ls hozzájárult a magas 
kitüntetés elnyeréséhez, ho!'(y 
a MA V hivatalai közül a Nyug
díj Hivatal az elsők közé tar
tozott, ahol szocialista brigá-

- Kedves vonatvezető eh'társ, fogadja el szerény jubileu
mi ajándékomat. Ma ugyanis huszonötödször késtünk. 

Gerse László rajza 

Aranydiplom'ás munka 
Moszkvában is sikert aratott 

a dunakeszi járműjavító fiataljainak alkotása 

A kocsivilágitási szabályzók 

beállító padja az idén Moszk
vában a „Népgazdasági Ki
á!!itáson" aranydiplomát ka
pott. A 2;; éves Pálinger Antal, 
aki ö: éve dolgozik a dunakeszi 
járműjavítóban, végezte el az 
elektromos bekötéseket. 

Jó lesz 01tbo11 
műszaki cír11á11ak 

Mészáros Károl11 tolat.1sve
zetői képesítésű kocsirendező 
mondja: 

,,Amíg az I. sz. tartalék a 
42522. sz. sorozalú villanygép
nek műszaki segítséget adott, 
én a kocsifelíró helyiségben 
tartózkodtam, ahova egy ká
vé elfogyasztása céljából tér
tem be. Visszajövet magam Is 
oda � Ut.lJn fel. ah� Pethő 
Péter és-Barabás János koc,,1-
rendező munkatársaim tar
tózkodtak. Felszállás után a 
kocsi padlózatára ültem és rá
gyújtot am. Láttam. ho�v 
Pethö Péter 2 db hulladékból 
származó. szinte haiszálvé
kony tekerccsel foglalat-OSko
dott. Azt mondta, hogy jó lesz 
otthon műszaki cérnának. A 
tekercsekkel való foglalatos
kodás közben az egyiket a ko
csiról lee;tette. amiatt durva 
meajeguzést tett, és abban a 
pillanatban eszméletem el
vesztettem . . .  " 

Hogyan látta a történteket 
Pethő Pétet"? 

,,A.míg az L sz. tartaWlt a 
XVIII. vágányra érkezett tii 
a 12,5 M-p-os daruk alá be
állított alum!niumhulladék• 
kal rakott széles kocsiban ke
restem az öltözöszekrénybez 
megfelelő lemezt polcnak. A 
sikertelen keresés után a 
platókocsira szálltam, ah<M ké
sőbb Mészáros és Barabás 11 
helyet foglalt. A rakoncafAra 
ültem és a kocsin levő 5-41 
tekercs egyikével foglalatoa
kodtam. Ldttam, h<>a11 Bara
bás JánN kb. 20 cm noat,14• 
gú szegre csavarta fel u 
e/11/ik cséve hajazélvdkont 
huzal;át . . .  Közben a váp
nyok között tartózkodó másik 
tolató csapat tagjai felé do
bott valamit, azt viszont nem 
tudom, hogy magát a teker• 
eset, vagy pedig a szegre te
kercselt huzalt dobta el.,. 

Ponyku Lajos kocslrendez6 
a másik tolató csapatból a kö
vetkezőket mondja: 

„Barabás János hozzám 
mintegy fél méterre ledobta, 
majd visszarántotta az egyik 
tekercset. Mészáros Károly ek• 
kor rá Is szólt. ho,zy ne lát
szód.iatok mindig, mire Bara• 
bás János azt vála8zolt4. hon 
pecázok. Aligha szükséges a 
játs-zódás folytatásának ese
ményeit tovább Idézni. mert 
Ilyen körülmények között a 
várható esemény be Is követ
kezett. 

A tolatási munkához ve'llé
nyelt 1 + 3 fő kocsirendez6 
csapatból három embert kór
házba kellett szállítani. Sze
rencséjükre a hajszálvék0ft1' 
dróthuzalt. a rajta megindult 
elektromos energia eléltat
te. !gy maradtak a sérült•Jr 
,.csak" sérültek, mert a "mtl
s::aki cérna" ezúttal még idcS
ben elszakadt. 

A teljesség Igénye nélkül 
leírt esemény után aligha kell 
hangsúlyozni, hogy az a drót
liuzal került a felsővezetékre, 
amelyről a lelrtakban olyan 
sok szó esett. Az Is nagyon 
valószínű, hogy senki sem 
akart bajt okozni, sem munka• 
tárnainak. sem önmagának. 

- A munkát 1974 végén 
kezdtük el - mondotta. -
Németh György főmérnök ter
vezte, Tóth Ildikó a mechani
kai, Gergye Lajos az elektro
mos és mechanikai részt vé
gezte el rajta. Az elkészült 
munkadarabot 197S márciusá
ban az üzem alkotó ifjúsági ---------------------------------------, pályázatán kiálítottuk, utána a 

Barabás János így emlék
szik : .,Pethő Péter rakonca
fán ült és a magával hozott 
tekerccsel foglalatoskodott. 
Megkérdeztem, hogy mire 
akarja felhasználni. A már 
ismert válasz elhangzása egy
beesik a kocsisor megindítá
sával. Hatalmas vill.anófén11-
re lettem figyelmes. s közben 
láttam. hogy Mészáros Károly 
elterült a padlón." 

Azt sem feltételezheti sen• 
ki, hogy akikről szó esett nin• 
csenek, illetve nem voltak tu
datában gondatlan cselelané• 
nyük veszélyének. Az viszont 
egyértelműen biztos, hogy töb
ben vétkesen megszegték a 
saját biztonságukat szolgáló 
alapvető biztonságtechnikai, 
munkafegyelmi előírásokat, 
szabályokat. 

Az újítónő „aranya" 

Másfél mi l l iót 
, ,, 

ero ötlet 
új!tómozgalmunk nem na

gyon dicsekedhet nőkkel. Nem 
boncolgatjuk most az okokm, 
de háx,mat feltétlenül meg kell 
említeni. A mozgalom nem 
lábalt még ki teljesen az el
múlt évek baj�iból, annak el
lenére, hogy tapasztalható né
mi javulás. Az emancipáció 
ellenéra egy nőnek duplán kell 
bizonyítania, ha ki akar emel
kedni az átlagmezőnyból. Hát
rányosan befolyásolja a nóke� 
a férfiakkal szemben a gyer
meknevelés, a csaiád, a har
madik műszak. 

Moot egy kivételt„ egy ki
váló újító nőt mutatunk be. 
Pusztai Lászlóné Nagy "tvát, 
a szombathelyi igazgatóság 
műszaki ügyintézőjét, aki a 
,,Kiváló újító" kitüntetés 
arany fokozatának a tulajdo
nosa. Az igazgatóság negyven 
kitüntetett újítója közül „ara
nyat" csak ő kapott. 

Hivatali szobájában beszél
getünk. Hamarjában előkeres
te doltumentumait, hisz olyan 
régen adta már be az újítá
sát, hogy neMz fejben tarta
ni a dátumokat, adatokat. 
1973-ban született az ötlet -
!gaz, közben egy évig gyer
mekgondozá,J szabadságon 
wüt - , & csak most, 1976-ban 
kapta érte az elismerést. Sze
rencsére az újítAs időközben 
realizálódott. 

- Csaknem l0 éven dt az 
tgazgatóság építést oaztál11án, 

a felép!tményi csoportnál ál
l.agstatisztikai e!öadó és mü.. 
szaki rajzoló voltam. Nagy
szerű munkatársakkal dolgoz_ 
tam. A csoportunk példás al
kotóműhely volt, ko!létív 
munkát végeztek mérnökök, 
technikusok, rajzolók. Az idő.. 
sebbek bíztak a fiatalokban. 
Igy engem is bevontak min
denféle munkába, megismer
tettek a szakma (ortélyaivaL 
A rajzolás, szerkesztés mel
lett kisebb tervezéseket Is rám 
bíztak. A MA VTI-től kapott 
terveket én vettem át. !gy ke
rült kezembe Hegyfalu állo
más rekonstrukció1anak terve. 

- Ez a kis állomás a por
pác-hegyeshalmt vonalon 
fekszik, s a vonal általános 
felújításának részeként hatá
roz.tak korszerüsltéséről. F;gy
úttaI áthaladt rajta a sán•ár 
-répcevisi vonal is. Mi itt az 
igazgatóságon - akkor még 
csak „folyosói körökből" az 
utóbbi vonal megszüntetéséről 
haliottunk. A szóban forgó 
MA VTl-tef'v r.em számolt még 
ezz.el. Nagyon szeretem a 
munkámat, s mint józanul 
gondolkodó ember, vasutas és 
a közéletben Is jártas állam
polgár, Izgatott a hegyfalui 
terv. Ha igaz ez a vonalmeg
szüntetés, felesleges kiadások
kal járna a megvalósítá.sa. 
Gondolkodtam, számoltam, 
osztottam, szoroztam. Ne111 
haavott nvugton, hogv a néP-

gazdaság, a vasút felesleges 
kiadásokba bocsátkozzon. 

- A jó munkahelyi alkotó 
légkörben, munkatarsaim tá
mogatásával, módosított tervet 
kész!tettem. O,ynn variációt 
dolgoztam ki, ameiy figyelem
be vette a köz.ben véglege;en 
eldöntött sárvár-rápcev1si vo
nal megszűnését, de amíg a 
forgalom fenn.ó.11, alkalmas az 
állomás apparátusa annak ki
szolgálására Is. Amikor azután 
a gazdaságtalan vonal meg
szűnt, apró korrekciókkal az 
új helyzetnek megfelelően 
funkcionált az allomás a ter
vem alapján kiviteiezett for
mában. 

Pusztainé újításával másfél 
millió forintot takarltott meg 
a MÁV-nak, a népgazdaság
nak. Azoknak az embereknek, 
az örömével tette, akik gyö
nyörűségüket lelik a munká
ban, az alkotásban, a körülöt
tük levő dolgok rendjében. 

Egy éve, amióta visszajött a 
gyes-ről, mag.,.isabb beosztásban dolgozik. Emellett az 
anyaság is nagy változást h0-
zott az életében. Munkáját 
a2lért éppúgy szereti, bár ez 
más a korábbinál. A társadal
mi munkából Is kiveszi a ré
szét, kevesebbet, mint lány
korában, de így is, Ildikó ne
velése mellett. pártcsoport
bizalmi és a bölcsődei mun
kaitözös&ég elnöke. 

SzT 

MA V országos kiállításán Is 
bemutatták. Most itt van a 
kettes gyárrészleg villanysze
relő műhelyében, egy éve 

\használjuk. Az összes világi
Ztisi szabályzókat egységesen 
lehet vele mémi, próbálni. A 
kezelése egyszerú. 

A MAV 1976. évi alkotó if
júsági pályázatán harmadik 
díjat, a KPM és az országos 
kiálhtáson első díjat nyert a 
készülék és alkotói. Ez az;t je
lentet.te, hogy a 15 magyar pá
lyaművel együtt kijutott 
Moszkvába. 

Május 25, és június 2 között 
Pálinger Antal a KISZ Köz
ponti Bizottságától jutalom
ként egyhetes utat kapott a 
Szovjetunióba. Moszkvában 
megtekintették a szovjet fő
város nevezetességeit, majd 
május 28-án a magyar napon 
megkapták az aranydiplomát. 

Solymosi László 

Ezután a menettel megáll
tak és a súlyos sérült Mészá-

A következtetés mindenki 
számára kézenfekvő. A vasút 
veszélyes üzem. Aki erről 
megfeledkezik. saját magát és 
munkatársait sodorja életve
szélybe. 

Hegedils Károly 
munkavédelmi fófelügyel6 

Magyar úttörövasutasok Franciaországhan 
Július �-é,n .�rkezlk haza az lében az úttörővasút vezetőa 29 tagu utto.rövasutas cso- sége ugyancsak 29 francia pioP?rt, amel!' harom hetet töl- nírt lát vendégül, akik együtt tott Francuzországban. A ma- , érkeznek Budapestre magyar gyar pajtásokat a párizsi Gim- társaikkal 

nevil.!ers városrész kommunls- A kis vasutasokat az eltelt 3 
ta polgármestere hívta meg hét alatt gazdag, érdekes prog• 
baráti Iatogatásra. Ennek fe- rammal lepték meg a vendég• látók : egy hetet töltöttek a --------------------------. Lamanch-esatorna melletti 

Grandvilleban, meglátogatták 

Meghúzta a vészféket, 

nem történt baleset 
Farkas János, a miskolci 

vontatási főnökség mozdony
vezetője június 1 1-én a 9508-as 
számú gyorsvonattal szolgá
latba utazott Miskolcra. A 
Nyékládháza állomásra menet
rend szerint érkező, majd 
tovább induló vonatra egy 
utas ugrott fel, de a klfe:é 
nyiló ajtó miatt nem tudott a 
kocsi belsejébe jutni. A szerel-

vény már a kijárati jelzőnél 
robogott. 

A peronon álló Farkas Já
nos látta a bajbajutott em
bert, és azonnal meghúzta a 
vészféket. Határozott cseleke
detével balesetet előzött meg. 
Farkas János az Aprilis 4. szo
cialista brigád tagja. Baleset
elhárításért a brigádból eddig 
már nyolcan kaptak jutalmat. 

a Saint Ma!oban működő hlres osztrigatenyészetet, jártak a Mont Saint Michel-i szigetvárosban. A kéthetes párusl tartózokdásuk alatt megismer
kedtek az ottani lskolaJ oktatási rendszerrel, 4!s részt vettek plonir foglalkozásokon i& A francia ploníroknak Ja Is gazdag programot dolgoztak ki :  A többi között megtekintik a tatai, a zdnka ; táborokat, ellátogatnak DebTecen.lle a Hor
t�bdgyra, Esztergomba; Vtae,,.. 
rádm, s ezenkíVOl természete. 
sen megismerkednek az Ottö
rővasút munkájával 

s. .. 
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A gőzmozdony halála 
Kihúny a kazánban 
a láng-szív 
sötéten tátong a nyílás 
mint halálos seb •.• 
a gőz lehül 
megszűnik a lüktetés 
megszökik a nyomá.s 
elfolyik a viz 

emlékét most fekteti 
a múlt koporsójába 
a történelem 
a gőzből fehér lepedőt 
hasít 

a feledés 
ebbe bugyolálja 
a füst a 

llZemfödél 
fölötte 

ami ezután maradt 
azt a jelen 
ragadja magával 
az új élet 
vas-folyamába 
sodorja a jövő felé 
ahol 

tűz-kohók 
anyag-tava 

várja 

ifjú Diesel 
friss villanymozdony 
növekvő étvágya 
nyeli el 

MAGYAR VASUTAS 

Író-olvasó találkózók 
az ünnepi könyvhéten 

Dobozi Imre fró dedikálja könyvelt 

tő előadás keretében. A jól 
sikerült író-olvasó talállkozó 
után hasonló rendezvényekre 
a jövőben is sor kerül. 

Gárdony, végállomás 
Ifjan csillogva 
új utakat járva 
Budáról érkezett 
a Dráva partjára 

Azóta nagyra nőtt 
jó baráttá vált 
Félre tolt az útból 
hintót és taligát 

Széthordott hegyeket 
feltöltött völgyeket 
közelebb hozott 
távol! földeket 

Vígan zakatolva 
néha háborogva 
Hordta a terheit 
melegben és hóban 

Kedves öreg gőzös 
évek múltával 
erőd már kevés 
a Mai világnak 

Füstöltél, robogtál 
Hatvan éven át/ 
Betontalp, védőlánc, 
Gárdony végállomási 

Rajnyák Fábián -

Szabadtéri hangversenyek 
a vácrátóti botanikus kertben 

5 

feneketien 
technika-gyomrába 

Nagy Zalán 

A közelmúltban az ünnepi 
könyvhét alkalmából a vasút 
több művelődési intézményé
nél, szolgálati helyén rendez
tek író--<>lvasó találkozókat. 
Tudósítóink beszámoltak ezek
ről az eseményekről, amelyek 
jó alkalmat szolgáltattak a 
művelődésre. a kultúra iránt 
érdeklódő dolgozók „látóköré
nek" bővítésére. 

Budapesten, a Törekvés Mű
velődési Központban június 
l-én rendeztek író-olvasó ta
lálkozót, amelyen Bella István, 
József Attila-díjas költő és 
Györffy László író tartott ér
dekes beszámolót munkájuk
ról, életükről, irodalmi terveik
ről. 

A Landler Jenő Művelődési 
Házban június 9-én Dobozy 
Imre Kossuth-díjas író talál
km.ott a járműjavító szocia
lista brigádjaival és a könyv
tár olvasóival. Az író a ba
ráti beszélgetés során beszá
molt a pályakezdésrol. El
mondta, hogy a felszabadulás 
után yált igazán közéleti író
vá, és egymás után születtek 
sikeres regényei. A jelenlevők 
közül ötvenen dedikáltatták az 
író könyveit, sokan pedig a 
brigádnaplóba kérlek bejegy
zést. A találkozó végén az 
írót vendégül látó Faragó 
Dezső szocialista brigád veze
tője - Bánk.úti József - átad
ta a brigád ajándékát. 

A vácrátóti botanikus kert 
másfél évtizede gyönyörködte
ti a látogatókat. Az 52 holdas 
angolparkban - melyet mes
terséges tavak, 57.Ökőkutak, er
dei malom, m11romok tesznek 
hangulatosabbá -, az ország 
legnagyobb élőnövény-gyűjte
ménye, több mmt tizenötezer 
féle növény (pálmák, orchi
deák, kaktuszok) találhatók. 

versenyt rendeznek. Az ldén 
július 10-én lesz az első. A 
Győri Filharmónllrus Zenekar, 
Handel: A Messiás oratóriu
mot mutatja be. Vez.ényel: 

Hatvani vasutasokkal találkoztak 

a József Attila színház művészei 
Ebben a festői szépségű kör

nyezetben minden nyáron két 
alkalommal szabadtéri hang-

Margittay Sándor. 
A második hangversenyre 

augusztus 7-én kerül sor. A 
Magyar Állami Hangverseny
zenekart Jiri Belohlavek ve
zényli. 

A hangversenyek előtt a bo
tanikus kert megtekinthető. 

Szirmai Jenő, a művelődé
si központ igazgatója elmon
dotta, hogy erek a találkozók 
jól szolgálják az li:szaki Jár
műjavító háromezer dolgozó
jának művelódését. A közel
múltban irodalmi színpadot, 
filmszakkört, orosz- és német 
nyelvtanfolyamot is szervez
bek. Nagy sikere van az érdek
lódők klubjának. A legérde
kesebb kérdésekre havonta két 
alkalommal meghívott szakér
tők válaszolnak, ismeretterjesz-

Miskolcon, június 10-én Fe
hér Klára írónő volt a vasuta
sok Vörösmarty Művelődési 
Házának vendége. Sok fiatal 
olvasó gyűlt össze, és nagy fi
gyelemmel hallgatták az írónő 
derűs epizódokkal színesített 
érdekes előadását, majd a kér
désekre adott választ. 

Tanulás, sportolás, szórakozás 
A MÁV Répceszentgyörgyi Nevelőotthona 

a vasutasgyerelcelc paradicsoma 

A munkás-művész találkozó résztvevői Hatvanban. Elöl Szemes 
Mari müvésznó 

Találkoz·ás negyven ev után 

Vas megyében, , Hegyfalut,5l 
mindössze három kilométerre 
van Répceszentgyörgy. Itt, az 
egykori Horváth kastélyban 
1955 óta működik MA V neve-

Június 26-án 40 éves talál- előadást tartott a mai tiszt- lőotthon. A közelmúltban ide 
kozó színhelye volt a Keleti képzés módszereiről és ered- látogattunk el. 
pályaudvar különterme. A ményeiról. A névsorolvasás Gyermekzsivajtól zengett 
MAV Tisztképzőn 1935/36-ban után a ma már nyugdíjas a majdnem százesztendős park, 
végzett vasutasok - mintegy mérnökök, jogászok, pénztáro- amelynel;: fái alatt a nyáron 
ötvenen -, találkoztak ismét sok, állomásfőnökök, miniszté- egy hónapig ismét vasutas 
és számoltak be vasutas pálya- riumi és igazgatósági dolgo-. gyermekek üdülhetnek, Utána 

festői környezetben levő sport
pályákon rendezték a Vas me
gyei nevelőotthonok második 
ilttörő sportvetélkedőjét. 

A sportoláson kívül a tanu
lók művelódését is segitik. 
Minden csoportnak van rádió
ja, televíziója. Az ORI évente 
négy alkalommal szervez ré
szükre szórakoztató műsort. 
A nevelőotthonban eredménye
sen hangolták össze a tanu
lást a sportolással és a szó
-rakozással. 

Kiss Antal 
A hatvani vasutasok Liszt vésüket, hogy a k.apcsolatot futásukról, életükről. Felidéz- zók, 40 év után ismét üdvözöl- még háromszor egy hétig út

Ferenc Művelődési Házának tovább szélesítik, és a hatvani ték az emlékezetes diálccsínye- ték egymást, majd a baráti esz- törővezetők, majd a középisko
azínjátszócsoportja - a vas- vasutasok a jövőben még több ket, a tisztképzőn töltött évek mecsere közben egyperces lai KISZ-vezetők részére ren• 
utasszakszervezet kultúrneve• színházbérletet vásárolna!< eseményeit. néma felállással adóztak a deznelc itt tanfolyamot. ,_ ___________ _ 
lési és sportszakosztályának Megjelent a találkozón dr. meghalt osztálytársak emléké- - A nevelőotthon százhúsz 
közvetítésével - jó kapcsola- majd. Kun Dezsö, a Tisztképző Inté- nek. A jól sikerült találkozó 5-8. osztályos fiút tudna Jo-
tot teremtett a József Attila (gergely) zet igazgatója is, aki érdekes késő délután ért véget. gadni, de az 1975/76-os tanév-
Szinház művészeivel. Legutóbb .--------------------------------------- ben is csak hetvenheten voL-
a hatvaniak A szalemi boszor- tak - mondja Koller György 
k.ányok című előadásra száz je- igazgató. - A nevelöotthon-
gyet vásároltak. Az előadásnak , , , ban a tanuláson kívül, a spor-
nagy sikere volt. Ekkor hatá- MIVE LESZ AZ INDQHAZ ') tolással is sokat törődünk. Van 
rozták el a kultúrház vezetói, • tenisz, kosárlabda, kézilabda-
hogy kerekasztal beszélgetésre és kispályás labdarúgópá-
hívják meg az előadás szerep- Nem akarok kérkedni (sze- csinkhoz hasonló módon. tán tetemes költséggel kávé- lyánk is. A 60x60 méteres ta-
lőit. A meghívást, Miszlay rénységemtől mi sem áll tá- Akárcsak régebben, most is az házzá alakítsuk vissza? Mi, von pedig délután csónakáz
Sá.ndor igazgatóval együU volabb, mint hogy elörelátá- idegenforgalmat swlgálják. Az akik az egyik legrégibb körúti hatnak a tanulók. Nemrég ha
Szemes 1\lari, Lóránt Hanna, sommal hivalkodJak), de már egykori állomások épületeiben gyógyszertár helyén épp most iómodellező kör is alakult. 
Üjréti László és Kranitz Lajos akkor megsejtettem, hogy a vendéglátóipari és szórakozó- nyitunk porcelánboltot? (Fáj a Az úttörőszövetség megala
színművészek elfogadták és Jú- vasút a legkülönfélébb funk- létesítményeket rendeztek be, feje? Antineuralgica helyett kulásának 30. évfordulója 
nius 11-én Hatvanba utaztak. ciókat betöltheti, amikor több a parkban szalonnasütő helye- ajánlunk herendi étkészletet.) tiszteletére Itt rendezték a kö-

A találkozó iskolapéldá-;·a mint egy évtizede egy kimust- ket építettek, az egykori töltés Szerencsére a valóban é&,- zelmúltban a sárvári já-rási 
volt a Jo szervezésnek, a rált étkezőkocsit a Városliget• pedig - megfelelő fásítás után szerű elgondolásoknak sem va- úttötötalálkozót is. Az évek 

be vontattak. A pesti őspark - barátságos sétánnyá válto- gyunk híján. A közelmúltban á k 1 munkásművelődésnek, vala- hűvösében, a Közlekedési Mú- zott. Hasonló a másik híradás ötletes kis múzeum nyílt a során bar ti sport apcso at 
mint a művészek és a nézők zeum. mellett állították sínre, is: az Egyesült Allamakban millenniumi földalatti vasút alakult ki a Soproni Vasutas 
kapcsolatteremtésének. Közel hogy a megéhezök-megszom- megjelenő Architectural Re• Deák téri, üzemen kívül levő Sportegyesülettel, a Csepregi 
félszázan gy(lJtek össze az úl- jazók . számára hangulatos cordból tudjuk meg, hogy Sa- vonalalagútjában; most, a Ma- MEDOSZ-i;.zal, a Haladás VSE
lomási kultúrház asztalainál. presszóul szolgáljon. Már ak- vannah éppen száz éve gyar úttörők Szövetségének vel és a Répcelaki Bányász 
A hatvani vasutasok nevében kor éreztem a folytatást. 1876-ban épült - vasútállo- 30. születésnapja alkalmából SK-val. Az elmúlt évben itt, a 
Tellér Sándor, a kultúrház S lám: külföldi lapokban mását öt esztendeje használa- pedig - mint ismeretes - a 
vezetője üdvözölte a vendége- böngészgetve, két híradás ra- ton kívül helyezték. Környéke Börzsöny gazdagodott új szín• 

Művelődést 
szolgáló 

kirándulások 
A miskolci vontatási főnök

ség villamos mozdonyvezetői• 
nek Április 4. szocialista bri• 
gádja minden évben szervez 
kulturális jellegű kirándulást. 
Eddig jártak többek között a 
Közlekedési és a Szépművésze
ti Múzeumban, tavaly pedig 
megtekintették a miskolci Ga� 
lériában rendezett Munkácsy
emlékkiállítást. 

Ebben az évben a brigád 
Sárospatakra látogatott, és 
részt vett a II. Rákóczi Fe• 
renc születésének 300. évtor
d ulója tiszteletére rendezett 
ünnepségsorozaton. 

ket és a megjelenteket, majd gadJa meg a figyelmem. Az viszont ma is a város, egyik folttal. A Ve-röce1114ros-Ki• 
pompázó rózsacsokrokat adott angol Parkll and Recreation kapuja, egyszersmind legfor- rályrét közötti kisvasút ahe-

arról tudósít, hogy a sztgetor- galmasabb része, ésszerűnek lyett, hogy megszűnt volna át a műveszeknek. A művé- szágban ts felszámolják a gaz• látszott tehát az átalaldtás. Ott (volt ilyen javaslat), az úttö
szek és a vendéglátók között dasá.gtalan vasútvonalakat is az idegenforgalom talált ott- rőké lett. S a Keleti, a Nyu
baráti beszélgetés kezdődött. (immár több tízezer kilomé- honra: a régi nagy váróterem- gati, a Déli pályaudvar is mind 
Többen érdeklódtek például a ternyi vaspályán nincs forga- ben a turisták számára ren- kevésbé szolgálja a rosszul ér
József Attila Színház terveiről, lom, ugyanakkor az üzemen deztek be információs közpon- telmezett idegenforgalmat -
az Újabb munkástémájú szín- kívül helyezett vonalak gyak- tot, a kisebb helyiségekben pe- a söntések helyett létesültek 
művek iránt. A színház h,una- ran festői szépségű, kevéssé is- dig a kereskedelmi kamara szeszmentes bisztrók. A váró

rosan műsorra túzl Sánta Fe- mert tájakat érintenek). Az nyitott elegáns irodákat. termek pedig egyre alkalmat-

SÍNEK 

olyan állomások területe, Jó ötletért nem kell a szom- lanabbak az alkoholmámorban 
renc és Galgóczy Erzsébet amely árufuvarozá6hak is ele- szédba mennünk (még ha a utazók alkalmi szállodájául .•• 
munkástémájú írásait, amelyek get tett, általában két és fél swmszéd itt van is a földgolyó De hogy érdemi átalakítás• 
kiemelkedő eseményei lesznek hektár. ll:pp az áruszállítás túlfelén), éppen mt, magyarok ró! is szó essék: a következő 
a színház fennállásának húsz miatt jól kiépített, szilárd be- ne értenénk az átalakításhoz? években teljesen átépül az el• 
esztendős jubileumán. A tervek Kötő úttal rendell<eznek, az or- Ml, akik hajdan a legpatiná- aggott Kelenföldi pályaudvar, 

között azonban Shakespeare, szágutak felől ma is könnyen sabb kávéházból a legbarát- Köbányá-Kispest vasútá!lo-
megközelíthetőlc, s viszonylag ságtaJanabb sportáruházat mása. Mivé? Az idegenforga-

Caiky Gergely művek és egyéb csekély átépítéssel jól haszno- ,,varázsoltuk" (ily módon ösz- lom szempontjából nagy fon
magyar drámák is szerepelnek. sithatók. tökélve egészségesebb élet- tosságú létesítménnyé. Korsze-

A találkozó résztvevői ki- Miként? Jól sejti a kedves módra a kávéházakban lebzse- rű vasúti pályaudvarrá ... 
tejezésre juttatták azt a törek- olvasó, a mi kis étkezóko• lő időmilliomosokat), hogy az- F. T. 

Két párhuzamoa egyenes 
a vo!yteLenben 
találkozik egyszer. 
lgy tanultam -
képzetemben, 
mely tiszta, mint a vegyszer 
a sinek úgy futnak könnyedén, 
mint esőcseppek az ember köpenyén -
fényesen klgyóznak s köhögve 
fut hátukon a vonat 
gyorsan tovaszdguld, 
akdr a gondolat -
elrobog előttem 
zajosan Blkon,gva 
mindent beborít 
a mozdony szennyes korma.;;; ; • 

Ketykó b&rin 
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„ Edzett 

ifjúságért" 
Az utóbbi években sok szó 

esik a fiatalok testkultúrájá
nak fejlesztéséről Köztudott 
ugyanis, hogy a mai tízen- és 
húszonévesek fizikai, erőn
léti állapota nem kielégítő. Ezt 
is mérlegelte a budapesti 
vasútigazgatóság II. KISZ
alapszervezetének vezetősége, 
és tagsága amikor az 1976. évi 
munkaprogramot állították 
össze. 

Tizenegy· vasutas sportoló 

a montreali nyári olim/Jián 

Az igazgatóság mintegy 
hetven fiatalja a KISZ Köz
Ponti Bizottsága által meghir
detett „Edzett ifjúságért" 
moz,gal.om keretén belül, jú
nius 19-én nagyszabású sport
vet,élkedót rendezett a BVSC
pályán. A fiatalok (lányok, 
fiúk) 7 órán keresztül öt sport
ágban: futásban, súlylökés
ben, távolugrásban úszásban 
(egyéni és váltó), valamint 
labdarúgásban versenyeztek 
egymással. 

Montreiílban sem szakadnak 
meg a hagyományok, az olim
piai játékokon ismét o:t lesz
nek a magyar vasutas sport 
képviselői. A bajnoki érmekért 
tizenegyen utaznak, illetve in
dulnak csatába, közülük heten 
a BVSC, ketten a Haladás 
sportolói, míg egy-egy ver
senyző a Nyíregyházi VSC 
illetve a Debreceni VSC kül
dötte az ötkarikás játékokon. 

Emlékeztetőül : legutóbb 
Münchenben 12 budapesti, sze
gedi és miskolci wsutas spor
toló volt tagja a magyar kül
döttségnek, akik együtt 28,75 
pontot szereztek, s csak dr. 
Fenyvesi Csaba egymaga 9,50 
pontot gyűjtött össze. Ilyen 
bravúros szereplésre most alig
ha lehet számítani, · mert erő
södnek a nemzetközi mező
nyök, s minden számban óriási 

BVSC-t. Horkai György (22 
éves) vlzilabdázó először lesz 
olimpián, miután már Európa
bajnoki csapattag is volt a ki
tűnő képességű játékos. 

Erdélyiné Szabó Ildikó {21 
éves) Nyíregyházáról „ugrott" 
az olimpiai csapatba a magyar 
női atlétacsapat egyik remény
sége a távolugrásban; Fodor 
Mihály (26 éves) Debrecen 
„erős embereit" képviseli a 
kötöttfogású birkózók 62 kilós 
súlycsoportjában, miután idén 
az Európa-bajnokságon negye
dik volt. Szombathely híres 
súlyemelését a Haladás két 
büszkesége, Antalovics Ferenc 
(22 éves) a 82,5 kilós és Re
hus-Uzor György (29 éves) a 
90 kilós kategóriában repre
zentálja. Mindkettőjüktől azt 
várják, hogy pontot érő helye-

zést szerezzenek, vagyis az első 
hat között végezzenek. 

Július 17-én kezdődnek az 
olimpiai játékok. A magyar 
küldöttség tagjai között sz�
replő vasutas sportolóknak is 
sok sikert kívánunk! 

K. 1\1. 

A központi swlgálat vasu
tas fiataljai az igen jól sike
rült rendezvény után elhatá
rozták. hogy ezt a mozgal
mat még szélesebb körben ki
terjesztik, s ezután minden 
hónapban tartanak ehhez ha
sonló vetélkedőt. 

küzdelem ígérkezik. Az aláb- .--------------------------
biakban bemutatjuk a „mont-
realiakat" ; 

Hat vívó - valamennyi a 
BVSC versenyzője - tagjia eb
ben a sportágban résztvevő 10 
fős magyar delegációnak. Bó
bis I!dilcó (31 éves) München
ben ezüstérmes volt, két éve 
világbajnok ; Maros Magda (25 
éves) nagy reménység, már 

A vasutas súlyemelő válogatott 
negyedik lett az USIC versenyén 

Területi 
tekedöntő 

(S) 
Ifjú Orvos András súlycsoportjában a:: elsö 

helyen végzett 

A b�?8:Pesti területi bizott
ság JUDlUS 4-én és 5-én 
rendezte meg az 1976. évi te
rületi teke döntőket a Szolnoki 
MA V SE 4-es automata teke
pályán. A versenyen Szolnok 
és Budapest csapata indult. Az 
első helyezést a szolnoki teké
zők szerezték meg 2782 fá
val. A budapestieknek 2182 fa 
volt az eredményük. 

Az egyéni verseny első há
rom helyezettje Vörös József, 
Kántor Balázs és Csabai Béla. 
Mindhárman a szolnoki jármű
Javit6 dolgozói. 

volt világbajnoki - csapat- A Testvériség és a Szom
tag. Dr. Kamuti Jenő (39 év"'8) bathelyí Haladás VSE verseny
a tőrszámokban szerepel, ötöd- zőiból összeállított nyolc tagú 
ször indul az olimpián, a leg- vasutas súlyemelő válogatott 
utóbbi két nyári játékon egy- részt vett a Szovjetunió Breszt 
aránt egyéni ezüstérmes volt; városában június 11-15 között 
Gerevich Pál (28 éves) a kard- rendezett USIC súlyemelő baj
vívásban folytathatja a csa- nokságon. 
ládi tradíciókat, három éve A válogatásnál sajnos nem 
tagja volt a világbajnokságot vehették figyelembe a mont
nyert magyar csapatnak. Dr. reali olimpiára készülő két Ha
Fenyvesi Csaba (33 éves) a ladás-versenyzőt : Antalovics 
legrangosabb vasutas sportoló Ferencet és Rehus-Uzor 
a küldöttségben: három olim- Györgyöt. Ők eddigi te!Íesít
piai aranyérmet őriz, legutóbb ményük és a versenyen jegy
a párbajtőr egyéniben és a zett eredmények alapján súly
csapatban is felállhatott a do- csoportjuk győztesei lehettek 
bogó legfelső fokára : Erdős volna Annak ellenére, hogy 
Sándor (29 éves) ugyancsak a csak nyolc versenyzőt indít
párbajtőrben képviseli a hattunk, a magyar csapat a ti-

zenegy nemzet színyonalas 
vetélkedésén így is derekasan 

Segítség nélkül nem megy 
helytállt. A csapat minden tag
ja lelkesen, teljes akarattal 
küzdött. Tóth Géza és Szarvas 
Gábor mesteredzők által fel
készített csapatunk a Szov
jetunió, Lengyelország és Irán 
mögött 24 ponttal a negyedik 
helyen végzett. A jó csapat
és küzdőszellemet bizonyítja 
az is, hogy egy versenyző ki
vételével a csapat minden tag
ja pontot szerzett. 

llliért nem használják ki jobban a sportolás 

lehetóségeit a veszprémi vasutasok ? 

Saját sporttelep! A pálya- utóbbiak közönye a sok kül-
15zegény Veszprémben bi- szolgálat miatt egy kicsit 
zony irigylésreméltónak tartják érthető. Mindent összevetve az 
a MA V sportkörénelc hely- igazság az, hogy tulajdon-

Az erős nemzetközi mezőny
ben ifjú Orvos András első, 
Végi Imre második, Kütsán 
Tibor harmadik, Horváth Lász
ló és Nagy Ferenc negyedik, 
Kovács Csaba és Horváth Zol
tán pedig a hatodik helyen 
végzett. Különösen Orvos And
rás teljesítménye kimagasló, 
aki eddigi saját legjobb ered
ményét túlszárnyalva nagy
szerű küzdelemben szerezte 
meg az aranyérmet. Ugyancsak 
dicséretesen vizsgázott Végi 
Imre is, aki súlyos csuklósé1ii
lé;e ellenére súlycsoportjában 
ezüstérmes lett. 

A rendező Szovjetunió jól 
felkészült a versenyre. A ki
egészítő kulturális programok 
is maradandó élményt nyúj
tottak a résztvevőknek. A ti· 
zenegy nemzet sportolóinak e 
lelkes seregszemléje jól szol
gálta a nemzetközi vasutas 
kapcsolatok erősitését és a 
sportolók közötti barátság el
mélyítését. Ezt bizonyítja az 
is, hogy a delegációk vezetői 
a verseny időszakában számos 
megállapodást kötöttek a nem
zetek közötti kétoldalú kap
csolatok és találkozók szerve-
2ésére. Semsel Károly 

zetét, amely önálló labdarúgó- képpen 1113gamra maradtam. 
pályával rendelkezik. Ugyan- Márpedig a sportélet szerve
akkor az egyesület felnőtt csa- zése egyediil, segítség nélkül 
pata kétéves szereplés után nem megy. 

Ünnepélyesen átadták Hatvanban 
az új MHSZ kispuskalóteret kiesett a megyei I. osztályból, Amikor magamban igazat 

s a tömegsportban résztvevők adok a sportköri elnöknek, 
sem használ.iák ki kellőképpen egy kicsit el is csodálkozok. A szocialista brigádok 8400 óra társadalmi munkát a meglevő lehetőségeket. Nem hinném ugyanis, hogy a 

Miért? . veszprémi vasutasok között végeztek a léle�ítményen 
Erre az egyetlen kérdésre ne lenne még néhány olyan 

igyekeztem választ kérni Pol- dolgozó, aki szabadidejéből Hatvanban június 25-én A lőtérhez női-férfi öltöző, 
gár József sportköri elnöktől, ne áldozna fel egy-két órát került sor az új vasutas mosdó, klubszoba és biztonsá-
a pályafenntartási főnökség MHSZ-lőtér- ünnepélyes át- gos raktár is tartozik. A léte-
egyik vezetőjétől. azért, hogy a városi viszonylat- adására. A 24 lőállásos kor- sítmény építésében több mint. 

- Kezdjiik talán a labda- ban egykor vezető egyesületben szerű k.ispuskalőtér építését ezren többségében vasutas 
-rúgókkal - mondta bevezet.ő- ismét pezsgő sportélet legyen ! 1973-ban kezdték el. Értéke szocialista brigádok - vettek 
ben. - Való igaz, 1,ogy a pálya meghaladja az egymillió fo- részt és 8400 óra társadalmi 
adva van. Am ez nem min· Dobó István rintot. munkát végeztek. Ennek ér-
den. Az igazság az, hogy nem téke meghaladja a százezer 
megfelelő a :látékosanyagunk, i----------------------------, forintot. 
a csapat zöme nem vasutas Az ünnepségen a Iégered-
dolgozó, állandóan edzőproblé- Jubileumi ajándék ményesebb építők, társadal-
mával kiizdünk, s a Bakony mi aktivisták jutalmat kaptak. 
Vegyész árnyékában megfelelő Katona János. Kecskés And-
utánpótlásról sem tudunk gon- E/só „elyen végeztek a l,ajnokságl,an rás; a XIII. pályamesteri sza-
doskodni. kasz dolgozói az MHSZ kiváló 

- És a tömegsport? 11 ,I. llr'f .L 
munkáért arany, Vigh János 

- Egyedül nálunk, a pálya- a liURDtreszi t' .lj úttöró laudanígói pedig ezüst fokozatú kitünte-
fenntartásnál folyik rendsze- tést kapott. Tizennyolcan pénz-
res sportélet. A KISZ és az A Dunakeszi Vasutas Sport- az augusztusi rajt mindjárt jutalomban részesültek. Az 
szb segítségével rendszeresen egyesiilet az idén ünnepli fenn- rangadóval kezdődött. A Nö- MHSZ főtitkárának dicsérő 
részt veszün1c a különböző ver- állásának 50. évforduló- vényola:J ellen 5:2-re győztünk. oklevelét adták át a vontatási 
senyeken. Legutóbb például Ját. A labdarúgók „becsüle- A jó rajt önbizalmat adott, és főnökség Alkotmány szocia
asztaliteniszezőink szerepeltek tét" az úttörők mentették meg. az őszi 12 mérkőzésen 10 győ- lista brigádjának. a tanmú
a területi viadalon, most pedig Az úttörő I. csapat első, a zelem és 2 döntetlen született, helynek és a villamos alállo
kispályás labdarúgóink állnak II. pedig második helyen vég- ami azt jelentette, hogy 5 pont- más kollektívájának a lőtér 
úgy, hogy indulhatnak a szom- zet a budapesti serdülő baj- tal vezettünk. A tavaszi idény- építésében kifejtett munká-
bathelyl területi döntőn. nokságban. - Utoljára 19GO- ben csak az Ikarust61 kap- jukért. 
Ugyanakkor a szocialista bri- ban nyertek bajnokságot, s ak- tunk ki, kétszer. Június 26-án és 27-én az új 
gádjaink is rendszeresen ve- kor is Jeszmás György volt az Jeszmás György 1955 óta lőtéren bonyolították le a 
télkednek a különböző sport- edző. foglalkozik úttörőkkel. Jelen- Honvédelmi kupa lövészver-
ága.kban. - Az 1915/16 évi bajnoság- leg 704 úttörő jár edzésre, seny országos döntőjét, ame-

- A többiek? ban a gyerekek célul tűzték A második csapat Budapest lyen tizenkilenc megye csa-
- A vontatási főnökség dal- ki, hogy az egyesület 50 éves 9. csoportjában játszott, Kiss patai vettek részt. A verseny-

gozói, amióta nem Szalai jubileuma és az úttörőmozga- Sándor edző fiai 1962�5 szü- v.ők elé!!edetten nvilatk07-tak a 
László a labdarúgók edzője, lom 30. évfordulója tiszteletére letésúek, nagyon fiatalok. korszerű létesítményről. A ver
sértődöttség vagy ki tudja olyan eredménnyel rulckolja- A dunakeszi úttörő labdarú- seny befejezése után az 
miért. semmiféle sportren�ez- nak lci, amelyre mindenkor gók jó szereplése öregbítette a MHSZ-Tcözpont vezetői húsz-
vényen nem vesznek Teszt. büszkék lehetnek - mondotta vasutas sport jó hírnevét. ezer forint értékű léapuska 
Csakúgy, mint a szerlárfónök- az edző. - A felkészülést !a- lőtér-berendezést ajándékoz-
gég és az állomás dolgozói, bár valy júliusban kezdtük el, és Solymosi Lá.szlé tak a hatvani lövészklubnak. 

Pályázati le//,ívás 
te,,,nikusi állásra 
A budapesti Vasútépítési, 

Közlekedési és Híradástechni
kai Szakközépiskola (VI., 
Rippl-Rónai u. 26.) pályázatot 
hirdet vasútépítési techniku
si állásra. Az állás elnyerésé
nek feltétele: vasútépítési 
technikusi, vagy üzemmérnö
ki képesítés és legalább öt év 
MAV pályafenntartási gya
korlat. valamint az előírt szak
vizsgák. 

Fizetés a 210í1971. MM
MüM sz. együttes utasítás sze
rint tanári alapfizetés és mű
szaki pótlék. Üzemmérnöki ké
pesítés esetén mérnöki pótlék. 

A pályázatot augusztus l-ig 
kell beadni az iskola igazga
tójának. Érdeklődni lehet a 
122-212, ill. a 01/44-12 sz. te
lefonon. 

� BIGADN1!:V ADÓ. Kedves 
iinnepség sz!nhelye voU a na
pokban a ferencvárosi művelő
dési há.z. A Béke szociaLista 
brigád tartotta itt Oláh Sándor 
munkatársuk gyermekének 
névadóját. A bensőséges han
gulatú ünnepségen úttörők kö
szöntötték az ifjú szülőket és 
az újszülöttet. 

- VÉRADAS. A miskolci 
pályafenntartási fönökség Vö
röskereszt Mintaszervezete a 
szakszervezeti bizottsággal kö
zösen ebben az évben is meg
rendezte a hagyományos, ön
kéntes véradónapot. A főnök
ség 264 dolgozója összesen 84 

liter vért adott térítésmente
sen. 

- VETÉLKEDŐ. Nagykani
zsa városi művelődési köz
pontja „Ember és világ" cím
mel rendezett kulturális vetél
kedőt, amelynek döntőjén (jú
nius 12-én) a vállalatok leg
jobb 27 brigádja vett részt. A 
szintén versenyző Nagykani
zsa állomás Béke brigádja a 
negyl!dik lett. A brigád jutal
ma kétnapos visegrádi autó-
buszkirándulás. 

- Egy üzem, egy iskola. 
Miskolc-Tiszai pályaudvar vo
natkísérő! a kongresszusi ver
seny során sok többletmunkát 
végeztek. Az érte járó bér egy 
részét - harmincezer forintot 
.,Egy üzem, egy iskola" moz.. 
galom keretében a miskolci 
14. számú általános Iskolának 
utalták át. 

Lokéíscsere 

Elcserélném a MA v lga2gat6ság épületében, a Keletinél !eva 

:�.�:,:������ &��:-���r.��: 
somat t.a.n.ácsJ lakásra vasutas dol„ 

gozóval. Ievélclm : Kerepes! űt 1. 
�i.�

ület, n. emelet 27. (Szaba-

- Elcserélném a Kerepesi út s. 
sz. alatti egy szoba összKomfortos II. emeleti gáz.tütéses lakásomat belterületen hasonló tanácsi lakásra MA V-doJgozóvaJ. Esetleg 
hármas csere is lehets�ges, :tr
dekléí<ln.l levélben :  Németh non.a. 10!}7. Bp. Kerepesi űt 5. rv. ép. II. em. 48. 

- Belvárosi 3 és f61 szoba 
komfortos tanáe&i lakásomat el
cserélném egy 2 szobás és J egy 
szoba komfortos lakásokra belte
rilleten. ErdeklódnJ lehet: l18-
4U telefonon az esti órákban. 

- Pusztaszabolcsi 2 szoba kom
fortos lakásomat r:azdasági udvar 
épülettel és konyhakerttel elcse
rélném bármllyen pécsi lakásra. 
Erdeklödni lehet: Bányainé, Pusz
taszabolcs, MA V lak, D.•ép., Illet
ve teletonon : 1 1 -€71. 18 óra. 

- Elcserélném VU. kerületi ta
n.ácsi. magasföldszintes egy szoba 
konyha. w. e. éJéskamrás lakáso
mat egy szoba•konyhás V., VI., 
vagy VII. kerületi tanácsi lakásra 
Erdeklődn! lehet: 339- 155 sz. � 
Ietonon 8-16 óra között. 

- Két szoba, zárt veranda, 
kertes, világa.s komfortos lakáso
mat elcserélném kisebbre vagy 
komtortositható. lenetc5leg kertesre 
XV. ker. MAV telep Zuglóban 
előnyben I Clm : Kovács György 
1 153 Bp. Mezőhegyes tlt 27. Tele
fon : il�:nl 83-38, 6-19 óra 
között. 

- Tatabánya-úJvll.rosl 2 szoba 
összkomfortos L emeleti tanácsi 
lakásomat elcserélném ráflz�sel 
2. vagy 3 szobás budal)eSt!re. Er
de.klődn! : 297 -785 telefonon lehet 
17-21 óra között. 

- Elcserélném budai vasutas
házban levő 1 szoba komlortos la
kásomat szoba-konyhára, va�y gar
zonva. Obuda előnyben, csak vas
utassal. o€rdeklőélnl: 8-16 óra 
között. tzombat ldvét..lével a 
385-599 telefonon lehet. 

- Elcserélném GyáJI dti, szoba
konyha. éléskamra. kertes MAV 
bérlakásomat hasonJ-:Sra. vagy 
szoba-konyhás tanácslra sürg6sen. 
li:rdekl6dnl lehet : kedd. csOtörtök 
délután 142-678-as telefonon. 
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- Új büfé. Békéscsaba állo
máson befejezték a régi büfé 
átalakítását, és ;Iúníus 16-án 
átadták rendeltetésének. Az 
!zlésesen berendezett büfében 
az utasok hűsítő italokat, ká
vét, fagylaltot fogyaszthatnak, 
és választhatnak többféle hi-
degtál közül is. 

- Eredményes oktatás. A 
debreceni építés! főnökségen a 
közelmúltban befejeződött po
litikai tanfolyamokon nyolc
százan vettek részt. Az ünne
pélyes zárófoglalkozásokon a 
szakszervezeti Óizottság a pro
pagandistákat és a legaktí
vabb tanfolyamhallgatókat 
könyvekkel jutalmazta, 

Helyes6ílés 

Lapunk 12. számában meg
jelent „Szaporodtak az üzemi 
balesetek, sok a halálos áldo
zat" című cikk harmadik be
kezdésének első mondatába 
technikai okokból hiba került. 
A mondat helyesen a követke
ző: ,,A halálos iizemi balesetek 
száma különösen a budapesti 
igazgatóságnál emelkedett, de 
ide sorolható a szombathelyi, 
a miskolci és a GYESEV igaz
gatóság ís." 

Halálozás 

Nagy veszteség érte _a 
Budapesti MA V Kórház es 
Központi Rendelőintézetet 
dr. Várkonyi Bendegúz 
MA V főtanácsos, ideggyó
gyász főorvos váratlan el
hunytával. A köztisztelet
ben álló főorvos 28 évig 
dolgozott a MA V Kórház
ban. Magas színvonalú 
szalanai munkájával hamar 
kivívta a betegek és a mun
katársak szeretetét és nagy
rabecsülését. Tudományos 
tevékenysége mellett hosz
szú évek óta részt vett a 
kórház dolgozóinak politi
kai képzésében, s mint a 
Rendelőintézet alapszerve
zetének párttitkára, kiemel
kedő munkát végzett. öt
venhárom éves korában ra
gadta el a halál. 

l 

A szerkesztőség üzeni 

Fekete László, Horváth József, 
Kovács István, Sepsl Gyula J.\,lls

kolc: Ny(rj Ferenc Debrecen ; Bol• 
dlzsár Gyula Békéscsaba ; Várfal
Vl Gyula Nagykanizsa : Köhler Jó
zsefné, Bánsági Ferenc Budapest; 
Pacz József Curttci; szacs Ferenc 
Hatvan : Pintér Lajos Vácrátót : 
leveleiket lapunk anyagi.hoz fel
használjuk. 

Kiss rstvm Csobánka: Körmen• 
di József Tapolca : Murányi TI• 
bor Bánréve ; Hegyes Mihályné 
Mándok ; Boldizsár Gyulo Békés
csaba : leveleiket. Uletékes helyre 
továbbítottuk„ 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a sza.kszer
\1ezet1 bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a lcövetkezö
ket: 

A 24. számból: A vasúti alka!· 
massági vizs�álatokkal kapcsola
tos eljárás egvszerúsltése. 

A 25. számból : Pályázati fe!hlvás 
az 1977. év! belföldi és kUttöldi as
pirantúrára. 

Vendégszobák üzemeltetésének 
átmenet! szüneteltetése. 

A 26. számból : 107 10011976. 
A Magyar Allamvasutak 1976-tól 
1980-lg szóló KollekU„ Sz.erz6dése. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 
Föszerl<esztő : Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vtsi Ferenc 
Szerkesztőség: 

1068 Bpest, VL, Benczűr utca CL 
Telefon városi : 229-8'12. 

Qzeml : 1..._77. 
Kiadja és terjeszti: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi dt M 

Telefon : 224-819. 
Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

ig<1zgatója 
Csekszámlaszámunk: 

MNB 215 - 11 859 
78-2474. Szikra Lapnyomda 

Buda"""" 
Felel& 11ezetö: 

Roder Imre tg112gat6 
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Kihővített ülést tartott 
.szakszervezetünk központi vezetősége 

Ünnepi megemlékezés a Vasúti Munkások O rszagos Szövetsége 
megalakulásának 70. évfordulójáról 

Szakszervezetünk központi 
vezetősége július 7-én kibőví
tett ülést tartott. Az elnök
ségben helyet foglalt Urbán 
Lajos miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója, Gyócsi 
Jenó elnök, Feleki Pál alelnök, 
Koszorus Ferenc főtitkár, Gu
lyás János és Molnár György 
titkárok, Nagy Károly a Vas
úti Főosztály pártbizottságá
nak titkára és Gadanecz Béla 
a Vasúti Tudományos Kutató
intézet tudományos főmunka
társa. Részt vett az ülésen 11 

vasutas veterán is, akikkel a 
szakszervezet vezetői - az 
ülés előtt - szívélyesen elbe
szélgettek. 

Az elnöki megnyitó előtt 
Kállai Ilona, a József Attila 
Színház Jászai-díjas művésze 
szavalta e1 Radnóti Miklós: 
Nem tudhatom című versét. 

Ezután Gyócsi Jenő ismer
tette a napirendet, melynek el
fogadtatása után Gadanecz 
Béla mondott ünnepi beszédet 
a Vasúti Munkások Országos 
Szövetsége megalakulásának 
70. évfordulója alkalmából. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete bizonyos vonatkozásban 
sajátos helyet tölt be a. ma
gyarországi sza),szervezetek 
között - mondotta bevezetőjé
ben -. Történetét 1945-től 
jegyzik, s ezért a. kívülálló/e 
számára úgy tűnhet. hogy a 
t>asutasok a munkásságnak, 
illetve a dolgozóknak azon 
osztagai közé tartoznak, ame
lyek későn, csal,: hazánk fel
szabadulása után léptek a. 
szakszervezeti szervezkedés út
já1a. Holott ez távolról sincs 
így. A vasutas dolgozók harca 
élet- és munkakörülményeik 
javításáért egyidős a vasúttal, 
de az egyes kategóriák küzdel
me több fejlődési fokon ment 
keresztül, míg beletorkollott a 
vasutasok önálló, szocialista 
5zakszervezeti mozgalmába. 

A vasúti javítóműhelyek 
Magyarország legrégibb vas
inari üzemei közé tartoznak. 
Öntudatos munkásaikat min
denkor a hazai munkásmozga
lom úttörői, élharcosai között 

találjuk. De a forgalmi dol
gozók sem voltak tétlenek. 
Már 1873-ban kidolgozták a 
Magyar Királyi Allamvasutak 
Kalauz.segélyező Egyletének 
alapszabályait, Miután az 
alapszabályok jóváhagyását 
megtagadta a miniszter, a 
mozdony- és a vonatkísérő sze_ 
mélyzet az osztrák kollegákkal 

kezdeti tevékenységében. Tu• 
lajdonképpen az 1896-os gyű
lés jelenti a felszabadulás előt• 
ti önálló szocialista vasútmoz
galoni közel három ét:tizedes 
történetének kezdőpontját. A 
határozat valóra váltásához 
azonban még egy évtizedes, 
önzetlen, lellces és hősies küz
delemre volt szükség. Ez is ta• 

Gadanec;i; Bela ünnepi beszédét mondja 

közös segélyező és jogvédő 
egyletbe tömörült. 1888-ban 
ezt is megtiltották. Ekkor a 
mozdonyvezetők kísérletet tet
tek saját szakegyletük meg
alakítására. Ennek kudarca 
után, az 1890-es évek közepén 
az élenjáró vasúti munkások
ban megérle�ött az önálló 
vasutasszal,s:wrvezet megala
kításának gondolata. Erről a 
budapesti vasúti munkások 
1896, szeptember 20-i gyűlésén 
tárgyaltak először nyilváno
san. 

Az önálló vasutasszakszerve
zet megteremtését azok a vas
úti munkások kezdeményezték, 
akik már korábban is kiemel
kedő szerepet töltöttek be a 
szociáldemokrata szervezke
désben, az ipari munkások 
szak- és munkásképző egyle
teinek megalakításában és 

nús!tja, hogy a vasutassz.ak
szervezet létrehozása Magyar
országon roppant ellenállásba 
ütközött. 

A MA V vezetői az 1880-
1890-es évek fordulóján még 
azt remélték, hogy a szolgálati 
fegyelem megt;zilárditása ér
dekében tett intézkedések és 
a szolgála ti főnökök veze'tése 
alatt álló olvasó- és önképző
körök, dal- és zeneegy<!etek ál
tal terjesztett nacionalista pro
paganda védgátat emelhet a 
szocialista eszmék terjedése 
elé a vasúton. Az 1896-os gyű
lés után már tömeges elbocsá
tásokkal kívánták visszaret
tenteni a vasúti munkásokat a 
szocialista szervezkedéstől. A 
szervezkedésnek azonban tör
vényes akadálya ekkor nem 
volt, s az az üldözés ellenére 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Kitüntetések a 26. vasutasnap alkaln1ából 

Urbán Lajos miniszterhelyettes megnyitja a Kiváló :Vasutas kitüntetések átadása alkal
mából rendezett ünnepséget (Csontos Gá.bor felv.) 

tatása után, az ötödik ötéves 
tervben a MAV-ra háruló fel
adatokról szólva kiemelte, hogy 
beruházásokra, a technika fej
léSZt.ésére, a munkakörülmé
nyek! javítá6ára, továbbá új 
swciális és egészségügyi léte
síVményekre 42 milliárd fc>rint 
áll rende LT..ezésre, 

Az álla.mtitkár befejezésül 
Rődönyl Károly közlekedés- és 
postaügyi minisziter, a minisz-

térium és a maga neveben el
ismerését és köszönetét fejez
te ki a vasutasok · helytállásá
ért, majd átadta a Kiváló 
Vasutas kitüntetéseket. Ezt 
követően az Érdemes Vasutas 
kitüntetéseket és a vezérigaz
gatói dicséretet Urbán Lajoo 
mini.szterhelyettes nyújtotta. 
át. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

A munkában élenjáró vas
utasok kitüntetésére július 9-
én ünnepélyes külsőségek kö
zött került sor a Nyugati pá
lyaudvar utasellátó éttermében. 
Az ünnepségen megjelent dr. 
Abrahám Kálmán közlekedés
és postaügyi minisztériumi 
államtitkár, Uroon Lajos mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, Fö!dt'ár, Lász
ló és Kézi Róbert miniszter
helyettesek, Gulyás János, a 
vasutas szakszervezet titkára,,--------------------------

dr, Kecskés Sándor, az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak munkatársa. 

Az ünnepséget Urbá.n Lajos 
miniszterhelyettes nyitotta 
meg, majd dr. Abrahám Kál

mán mondott beszédet. Azál
lamtitkár bevezetőjében em
lékeztetett arra a hősi kor
szakra, amikor a magyar vas
utat a felszabadulás után a 
romokból ikellett újjáépíteni. 
Mint mondotta, a. vasutasok 
azokban a nehéz években épp
úgy jelesre vizsgáztak helyt
áÜásból, mint az azóta eltelt 
hárc>m évtized alatt. Különö
sen kiemelkedő er-edménye'k 
születtek a negyedik ötéves 
terv két utolsó évében, ami
kor is az áruszállítási teljesít
mények magasan túlszárnyal, 
ták a tervezettet. 

A vasutasok helytállásának, 
áldozatk-ász munkájának mél-

VONATVEZETÓ KELLETT ... 

Az állomásfőnök példamutatása 

Curticl i!"Omán--magyar kÖ'ZÖS határállomás forgalmi nap
lójába június 8--ái!l az alábbiakat jegyezték be: 

,,Az 5680 számú vonat 9 óra 55 perckor járt be Curti.ciba 
a V43 1224. sz. villanygéppel. A vonatvezető Fari= Pál Lö-
kösháza áLlomásfőnöke volt." 

' 

A csak mozdonyvez:etővel közlekedés bevezetése óta a 
megnövekedett határforgalom és a CFR nehézkesebb vonat
feldoLgozása miatt előfordul, hogy Lökösházán nem marad 
útlevéllel rendelkező vonatvezető. Ez történt június 8-á.n is. 
A CFR e napo_n �öbb MÁV-tól kilépő vonatot tudott fogadni, 
de az 5680 szamu vonainak nem volt vonatvezetóje. Farkas 
Pál állomásfőnök önként vállalta a vonat Curticira illetve 
az onnan induló 44371 számú LIM vonat Lökösházlra va.16 
továbbítását. 

Az állomásfőnök ez:r-el a vállalásával nemcsak a forgalom 
folyamatooságát segítette, hanem példát mutarobt a vasutas
hűségből is. 

JŰA7USI TAPASZTALAT: 

Fokozódik a szállítási igény 
A vasút 26 millió 900 ezer utast és 10 millió 880 ezer tinna árut szállított 

A va.-;út júniusban 26 millió 
900 ezer utast szállított, ezzel 
személyszállítási tervét 0,4 
százalékkal túlteljesítette. A 
bázisidőszakhoz képest tovább-

ra ls, mintegy 2,4 százalékkal 
csökkent az utasszám. Az utas
kilométer teljesítmény pedig a 
tervhez, és a bázishoz viszo
nyítva több mint 1 százalékkal 
csökkent. 

deményeknél jelentett aka
dályt az üres kocsi biztosítása. 

---------------------------------------------------- A személyszállító vonat.ok 
menetrendszerű közlekedésénél 

Az áruszállítás minőségi 
mutatói sajnos kedvezőtlenül 
alakultak. A raikott kocsüor
duló idő, mintegy 2,10/o-kal 
nőtt, amely az elegyáramlás 
kisméretű lelassulására utal. 
Ennek következménye, hogy 
hétközben kocsihány jelentke• 
zett. Kedvező volt a teher• 
vonatok 70,89 százalékos me• 
netremdi értéke, de csökkenést 
mutat a gépre várási és vonat• 
feloszlatási esetek száma is. A 
teljes kocsiforduló idő 3,54 
napnak felel meg, ez a bázis
időszak szintjével megegyező 
volt. A teherkocsik statikus 
terhelésének 4,2 százalékoo 
emelkedése továbbra is biztató. 

az egy késetten közlekedett 
személyvonatra eső késési idő 
közel 4 százalékkal javult az 
elmúlt időszakhoz képest. Má
jushoz viszonyítva azonban 
mind a késési arány, mind pe
dig az 1 késett vonatra eső 
késési !dó emelkedett, tehát 
a személyszállítás minősége 
,·omlott. 

Az elmúlt hónapban a vas
út 10 millió 880 ezer tonna 
árut szállított, amely a bá
zisidőszakot 6,70/o-kal haladta 
meg. A tervhez képest azon
ban továbbra is mintegy 0,2%
os a lemaradás. Júniusban a 
tényleges szállítási igény olyan 
nagy mértékű volt. hogy a 
vasút nem minden esetben 
tudta - főleg a csütörtök pén
teki napokon - az igénye
ket időben kielégíteni. ,Jelen
tős, mintegy 8,6%-os volt a 
belföldi forgalom emelkedése. 
Ennél is erőteljesebb 26,1%-os 
forgalomemelkedés jellemezte 

,• az exportfOTgalmat. Az im
portforgalom csupán 0,20/o-kal 
haladta meg a bázisidőszakot. 
A tranzltnál továbbra is 
csökikenés tapasztalható. Az 
árutonnakilométer . teljesít
mény mintegy 3,30/o-ra emel
kedett. A belföldi forgalom
ban jelentés mértékben növlj'
kedett a kő-, kavicsküldemé
llJYek mennyisége, főleg e kül· 

Az avaUsra felsorakozott tlszU egységek Urbán Lajos miniszterhelyettes ünnepi beszédét ha.Ugatják 
Tudósítás az ii. �dalon (Csonto� Gábor telv,) 

A tehervonati mozdonyok 
napi haszonkilométer teljesít
ménye a villamosmozdonyok
náI 7,2 százalékkal nőtt, mig 
a Diesel-mozdonyoknál 2,7szá
zalékkal csökkent az előző év 
azonos időszakához képest. 

Júliustól a szállitási igények 
fokozott növekedése 't'áTható. 
Alapvetően fontos a pálya
fenntartási, a forgalmi és a 
vontatási szakszolgálat jól ösz
szehangolt munkája. különösen 
a fenntartási munkák terv 
szerinti végzését illetően. 
Többletszállítási igény várha
tó a kavics- és kőküldemé
nyeknél, de foko7ódik a me
zőgazdasági küldemények: 
mennyisége ls. A szótlításhoz 
S2ükséges kapacitás biztosítása 
mellett nagy súlyt kell helyez
ni a munka jó szervezésére. a 
kulcsfontosságú rendezópá
lyaudvarokon a torlódások 
megakadályozására. 
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Kitüntetések a 26. vasutasnap alkalmából 
(1'olytatds az 1, oldalról) 

A 218. -.itaanap aikalmiból a 
;lt1n.J.e1te<1é&- és postaügy:! ml.!Üsz. 
•,\er a 

Közlekedés 
Kiváló Dolgozója 

ldtOntetéabeo, részesítette Bedőcs 
Károly oszályvezetöt. Szombai.
hely, V.asutlg., 

Kiváló 'Vasutas 
llttllntetiésberl ttszes1lltek: Adám 
Lajos vonalgondozó, KisújsZállás 
Ptt. FOn., Bálint Gyula azalrosz• 
tályvezetc5 KPM Vasilti Főosztály, 
Bárány GYula pártbizottsági tit· 
kár, Miskolc MAV JJ. u., Bene
dek Lé.szlO gurll-ásvezetó Szolnok 
411., Bezzeg Gybrgyné takarítónő, 
Budapest-Ferencváros Vont. Főn., 
Biró János szolgálntvezetö váltó• 
kezelő Ny:lregyháza áll. főn., Bíró 
Józset csapatvezető előmunkás, 
Pára l' tt. Fon., Bodnar János 
szakaszkezelö pályamester, Zá• 
hany Ptt. Főn„ Bóné Sándor 
szen1z-csoportvezetó, Jászkisér 
Epltógépj&v. Uzem., Dani Mihály 
raktá.rnok, Orosháza áll., Dékány 
István maheJyfón6k, Hámán Kató 
Vont.. Fon., Dc:bl Imre �elvi• 
gyázó, Hegyeshalom áll„ Erdé!Yi 
, Béla anyaggazdálkOdó, Vámos-

ményvú:&gAld FOn.1 62abó Imre 
osztályvezető, Szolnok MÁV JJ. u .. Szabó J ózse.t lal<atos, Deb
recen BBFF„ S:r.abó Lajos --
nlwtt mun.kás, MÁV Fa.tolitő 
Uzem PClspökladány., Szemők 
Béla osztályvezet(5 Vastltt Főosz
tály., Szép lstvé.n vilJBnyszerelő, 
Zalaegerszeg Vor>t.. Főn., Sziklai 
Sándor íorgalom1rányitc5 MÁV 
Központi Uzem!rányító mvnw., 
Sz6llc5s! Att!J.a vlllamosmozdony
azerel6 csoportvezeto, Nyiregyh,á„ 
za Vont. FOO., Szucslk. László 
C31lpatvezet6 el6munk.ás, Bp.-
Ferencváros Pft. Főn., Szücs 
Lajos távközlési mave-. Buda· 
pe,,t,-Keleti BBFF., Dr. Tart End• 
re, az Eg4,szség(lgYi Ig. vez., 
Vasúti Főosztály., Takács Imréné 
betanított munkás, Pécs Ptt. 
Fón., Tóth István vonatk<>Zelő, 
M skolc-Tlsz.a.l áll., Török Jllno, 
ktg. csoportvezető, Szeged Vas
útig., Závodszki István kc5m<lves, 
Mlskok•Tls:Zal pu. BBFF„ Z&áka4 
József térköz6r, Győr Pft.. Főn., 
Zslborás J:s-tván 1orga!m! SZOl.gá• 
lattevö Balatonszentgyörgy áll., 

Érdemes Vasutas 

Dr Ábrahám Kálmán államtitkár átnyújtja a Kiváló Vasutas 
'kitünteté:d, Bodnár János szakaszkezelő pályamesternek 

(Csontos Oá.bor telv) 

� dll1„ Drdet Lalos Jrocs1me,
ter, Fényealltke ren<'.\eZO pu. F�y 
Miklós osztályvezetc5 KPM Vasutl 
Jiőosztály., Fehér Ferenc to!.aftás.. 
vezet6 Szeged áll., Fodor Ignác 
mozdonyvezető Eger, Vont. Főn .• 
Füstös István !öépitésvoezető, BU• 
dapest M:A V �asép. F6n., Gáll 
IKálmán aremély-,eti vezető, MA V 
Szak• és Szerelóip. F6n., Gebei 
Bálint mozdonyvezető, Dunaújvá
ros, Vonta:ttlsi F6n., Gombár 
György osztályveretö-belyet,es, Bp. 
Vasútig Göndör Károly motor• 
'VeZet6 4 Szélresfehérvm', Von� 
Főn., Gulyás István osztályvez� 
KPM Vasúti. Főosztály„ dr •• H,a 
bony Pál Ugyin�ző KPM 'liasutl 
FJ'l'o�.tál:v •• haliu Hél:t ií:•�t(,, 
Vasuta80k :E� �rvez:?te J<. öz
pooti Enek·, Z<ne- é6 Képro�é 
vésr.etl Iskola.. Harangi 
no]gálatl. !6n0k. HaJduszoboszló 

zertárlón. Hartung István ,rrere
� c:90portWzető, Péc!I BBFF ➔ 
U:,r�•flit� G:,,1.• : a  ck'ta1t t:-«zt. ,'W1; 
posvár áll„ Horváth László 

áil mú1 tartalékos, Várpalota 
6 lllás György laklatos�t'!f�-Vont. F6n,. Imre 

OllY ká.s, Budapest 1:p, �zetó, 
t!:Ji� J�V JJ. U. Jakall 
lll4il>AJY művezető, Bp. 1:p. ":P
telep Főn� Juhász :ratvan g P
kocs1vtZS(l!\ló, Sárospatak űzem
t6n Juhász J6ulef éptt6!;vezetc5, 
si;..;;...,.. Ep. Főn., Juhász László 
ügymt. c.soportvezetö Debrecen 
Vasútig., Káld- József azoJ.gá• 
lati fönök, P�árol Ipartelepek 
áll. Ktncses Zsigmond motorve
,:ető Vésztc5 Vont. Főn., KirilY 
FereDC szojg, 16oökhelyetes,

I..á�ó 
kolc GömCiri pu„ Kiss 
munkavezető, Miskolc 1:p. Főn� 
l<Allc.sár Jenő fémö�, Kl&kUnha· 
J.as Vont. F6n., KomlJIB Márton 
?>etmúl>Ott mWlk.ás, Szomba,thel,Y 
BBFF. KO<ll.Jca. István Számv11ell 
Főn. vezetOhelyettes. Bp. Vasut.
tg Kupi Ferenc sre1<reny!a;katos. 
�! MAV JJ. U„ László 
Béla m-otorVezet6, Pécs Vont. 
Fön. Lőrincz Antal szo)R.álatl fő• 
nök Kecskemét áll„ Ma-thY ZOi
tán 'srol1!álatl !llnökhelyettes, BU• 
dapest-Ferencvároe áll., Márkus 
JánoS bádogos, SZolnok Von� 
Főn Miklós Gézáné Qgymt,ézc5 
KPM Vaaúti Fc5osztá!y., Molnár 
Antal mClvezető, Budai-t-Ke
leníöld JBFF., Mónus István 

F
�

vezietö, Debrecen Vont. ui'", 
Nagy Ernő eszl.ergAlyos csop. 
vez szombathelY MAv JJ, U., 
Nagy Feren<: rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, Kőbánya-hlsó Ali., 
N.a4!Y I-11.nné szak.ács, S-rekesfe• 
hérvá.r áll„ Nagy LaJO& szo!,gála• 
ti. fónök, Zebegény áll„ Nagy 
sáindor raktárvezetO. Debrecen 
MAV J.1, tJ., Pammer Lás?.ló_osz. 
tályYezelŐ Szomb3thely, Vasútig., 
Petre József ralctárno,k, Mohács 
álL Póesa Béla üSYintéző Mis· 
kol� Vas6t1.11„ PolJS!lal K:lrolyn,é 
csoPortvezctG MA VTI„ RákocT.! 
Zoltán niúveretO, Záhony Geyesl
u,tt Rakndásl Főn.. Rózsaheg;1 

:7.oltán bet?na!Jliltvevő csoportv_e• 

aatö, Bp. MA V KözpO!lU Felép1t-

Qgyv,téz6 KPM v.ú1l F�. 
Bel:>UN J óz,ieJ aeztalos csoportve
zető .MA V S:r.ak- és Szerelólp, 
FOn:, Bak Zoltán főmavezetc5, 
Dunakeszi MÁV JJ, U., Be,ra.bás 
Feren,cn,é raktM.noJ<, Buöapest
Sorok8ár1 úti áll., :aa.-tos Pál 
aszl>&los, Hárná.rl Kató Vont. F6n., 
Balogh István Jakatoa csoportve
zető, Landler Jenő .MA V JJ. U., 
Bart211 János villarnoe-lla.:katos, 
.MAV !'szaki JJ. U„ Bán Kázoly 
szoigálati főnök, Mez6hegyes 
Vont. Főn., Bánd4 Ferenc Jánn<l
lakatos Székesfehérvár .MA V 
JJ. U., BenkAo László váltókeze
lő, oevecser ,u., Berecz .rst
vánllé eegemn<lvezet6, Uhany 
Vont. F6n., Békési György (lgylon• 
tézO, Bp. Vasútig., Béres Jó
me! gépe,;ttett pályaJlelnntart 
egY9éllvezető, Kecsloemét Pit. 
Fán., Bócsa Pál elómuin:kás, Szol
nok Pft.. Főn� Bognár .An!alné 
raktárkezelő, Szom bathcly <>sztó
szertáríón., Bodzsár I.sMn vo
natv..zető, Mezőhegyes áll., Bos
nyák Vendel munkás, Kaposvár 
Szertáríőn., Boros Józsefné 
ügy;.ntéző, Hódmezővásárhely áll., 
BugJós Béla vonatvezető Szob 
á!L, BuJ.lás Imre motorll'ezetö, 
Szeged Vont. )'6n., C-pó Gyula 
féklakat0& csopoc,tvezetó, Komá• 
rom Vont. F6n., Csányt Sándor 
vonatmenesztö téríelvigyázö, Deb· 
reoen llo?l., C8éc9el Emő S1JO!gálatl 
főnök, K!sterenye áU., Czibere 
Gyula ügymtéZ0, Debrecei Vas
útig., C:r:líra Zoltki v!zvezeték• 
azerelő csoportvezető, Budapem
Angyalfl!ld pjt., F6n.., Czlrok Et,eJ. 
kB jegyvizsgáló Szeged á!L, Da• 
r6czl Lajosné dajka, Záhony nap. 
köziotthonoa óvOda, Drexller Fe
renc sorompókezelő pályaőr, Szé. 
kes1ehérvár P!t. F6n., Dömölki 
Lajos ügytntéző, Pécs VMútlg., 
Ducsák Lá9zló mot>omzerel<l, Rá
mán Katc5 Vont. Flln., Erki Bé· 
la szb.•titkár, Bp. 1:p. Flln .• Far
kasta!Vi János IIÖZ• és Dtesel• 
mozdonyvezetc5, Nagykanizsa 
Vont. Főn., Fa«-aang Vendelné 
raktárnok, Répcelak III!l., Fábián 
Jánoe gc5zmozdonyv,ezet(5, Mis· 
kolc Vom. Főn., Fábrlcz Károly 
tori;almi szol.gálattevo Nógrádsza
kál áll., Fekete Tl.bO<mé ügyinté
ző. Bp. Keleti pu. BBF.F„ Fu'1>6 

��J. O��F� Sit_���t 
vezető, Debrecen .MAV JJ. U., 
Gengellczkí Józsetntl maszerész, 
Budapest•K.elen!Old JBFF„ Győr
t! Károly vonatvezető, Mátészal-
��I., �!Jcsi �t�

tó 

�� 
szegedi műhelye., Hajd.ű Jómef 
osztályvezetc5, Pécs Vasútig., 
Hegyköz.! Ferenc csoportvezetc5, 
Szeged Vasútig., Henter Lajos 
külsős forgalml ozolgál,a,tt,evö Rá· 
kosrendezö áll., Horváth Gyula 
csooortvezetO. MA V Híd.ép. FOn., 
Horváth LaJo9 aorompólakato.s 
lGskunhalas Pft.. Főn., Hudák h• 

renc tüzlkovács e90portvezető, 
LandJ.er J. :MAV J.J. U„ dr. 
Illés Lajos ügYintézö, Budapest 
Vasútig„ Kalmár Géza vonall 
m-t.irányiló Dombóvái' áll., 

� Jinoe tlgylntézll KP:M 
Vasú.ti Főosztály., Kapás Károly 
gázmotor vezetc5, Budapest,.Fe
rencvtros Vont. Fc5n., Kárász Jó
zsef felépl.llnényi munk.avezet<5, 
Veszprém P.ft. Főn., Kecsedi lm• 
re .ralctán>ok, Hajdúhadház áll., 
Kim József D!e&el•mozclonylaka• 
tos, Strospatak Uzernfőnökség4 
K1S9 Zoltánné v1Mzkeres<5, Nagy
kanizsa áll., Kocsis Ferencné 
konybalány, Dp.•Déll Mílszald 
Kocslszotg. FOn., Kole9zár Már1.a 
pályamunkás, Budapeat•JÓZ!Jef• 
varos Ptt. F&i.. KórOdi László 
munlcavezet6, s.tklc'allaújhely 
Pit.. Főn., Kováca Sándoc- laka· 
tos, Budapest•Kel-enföld JBFF. 
Kruppa Ilona külsc5s 1orgamú 
szolgálattevő, Bp. Keleti. á<l.l., 
KU<lair László m(ls:zak;I e!Oedö 
Buda!)Mt·Keleti BBFF., Kulesár 
József dls,:Péc.9er, Szombathely, 
MAV JJ,U., Lafferton Henlik 
Vá.ltókezeló, Komló áll.., Len.dval 
László mozdonyvezet-6 Balassa• 
gyarmat Vont. F6n.., P. Lengyel 
Báll!.nt műszerész Bu.d.ape9t-Kelen• 
föld BBFF., Lövet Sándor járm(l-
1-akatoe csoportvezető Püspök• 
ladány von� Foo., Lukáa, Ele• 
mér asz>talos s7.&kmunk4s, Debre
cen S9zak1 Ptt. Főn., Majoros 
Imre szertárí6nök, Bu pest-Nyu
gati Szertárfőnöks<!C., Maliga Já
nos to:atásvezetó, s� áll., 
Ml!rcz Erzsébet betanított munkáa, 
Dombóvár 1:pitols! Fón., Márton 
Imre vá.gánygondozó, Nyíregy
ház.a Pit.. F6n., :Mészáros Jómef 
Vanal.gondozó. Máté9Za.Jlal Pft.. 
F6n., Molnár Jórzsef :oi-1-'Vil• 
la-nys,,erelO, SZombaitlely MA V 
JJ. U., Nagy Ernőné ügyintéző 
Budapest-Nyugati állomás, Nagy 
Károly ügymtéző, Szombat-

� v:J��-:u�-� 
áll., Németh Lásuó vone.tmen.esz
tll-téríelvigyázó, FClze, abony áll., 
Ny:lrt József szakaszk.eudő pálya
mester, Debrecen-Dél.! Ptt. Foo., 
01.áh l\Dhály szolgálatvezető vál• 
tóloezelö Nyíregyháza áll., Oros 
Ján<ls oszt.ály,l'ezető, Szolnok MA V 
JJ. U., Orosz Imre kOCSllrendező, 
Püspök!ladány áll., Orosz Józse.1 
any� M!sk<>l<:-T!Bzai pu. 
051Ztószertárí6n�. P.ados La• 
Jos Umf-6-mázoló, Szombat
hely TB. 1:p. Főn., Papp Sándor 
forgalmi szolgá!a,tt,evO Ki&kun· 
halas áll., Pataki György ""'-· 
k:asunémök Békéscsaba P!t.. 
FOn., PI.mér István e!Olcailrulá· 
tor, .MA V Jegynyomda Fllnö�g., 
Pilz Ol.1.v6r mílsza.ki vezető, Mis
kolc l\lA V JJ. U., Pétl Endre 
ügyintéző, MAV A.n�llátásJ. Ig., 
dr. Rédey Béláiné ügyt,n,téző, Bu
dapest Vasútig., Révész Sámuel 
rendelkezc5 forgalmi szolCálaitt>evő, 
Debrecen Ali., Rlcsavlcs Ferenc 
számviteli ve,z.,t,<5, Dombóvár 
Vont. Főn., Salamon Zolt.1n szc. 
mélyzet!. vezetc5 Swmba-the:y 
Ptt. Főnökség„ Sándor JoUln 
ill!'Yinl>ézO Debrecen Ep. Főn., 
Spekker Istvú, kotrógépkezelö, 
Záhony Gépesített RaJto<:ásl Fő-
nökség., Sciunkl Já tolaAásve-
zetll, sárospatak 11., . .súlyok 
Jáll08 váltókeze.16 Ba!atoin.túzfő 
álL, SCltö Imre m<lvezelló, Buda
pest-Keletd VanJt. Főn., Szabó 
A.le(lk, szakast.klezeWI pályaana,
ter, Szelc.TZ.árd, Pít. F6JL. 57..abó 
Ferenc vonatvezf!tö, Kál-Kápolma 
áll., özv. Szabó Ferencné raktár
Jrezelő, Balassagyarmat Szertár• 
16nökség., Szabó Dlés szo!gál.atl 
16nökbelyettes, Budapest-Jómef. 
Város áll., Szab<'! Imre mozdony
vezető, Celldömölk Vont. Fön., 
Szepesi lstvánlnoé '""""1'1:Vezet6, 
Miskolc Tiszai 11.1,J., Tokaj! 1111-
hály gőzmozdony lakatos, Békés
csaba Vont. F6,n� Tóth István 
Dániel lakato� csoportvezetc5, M:is• 
lrolc Vont. Főn., Tóth Jánosné 
raktárvezető, Budapest .MAV 
1:ozald O.sZ1>6szertárí6n!lk9ég� 
Tóth Jmael központi vonaM me
netirányító. Debrecen áll., Tóth 
László géplakatos, Gyöngylle KI• 
térőgyánó U�.m, Vadnai Jó
zsef szertáríónök-belyett,es Ml.9-
kolc rpu. Vont. sz<'rtárí6n0kség., 
Vass Laj011 aorompókezel<l, Buda
pest Krlazt.lnaváros Ptt, F6n., 
Vereb BalAzs gépi ,n,al us, Mis
kolc J::píll!si F6nölmég., �e 
ZoltAn laka-, MA V Eszak1 Jár• 
maJavltó u., Zátonyt István aza
kaszl<.ezeiő pályames1Jer, Buda
pest-Terézvárosi Ptt. FOn., Z!• 
mánYi Frigye.sné szolgálati f6nök, 
űttörc5vasút Széchenyi-hegy., Ko
vács Imre oaztályvezetc5-helYettes. 
Bevétel ellenőrzési Vlsszattlrít.ési 
és K.árt,6rités! Hiv., Kovács Ká
rolyné o,,ztályvezetö. llrA V Kór
ház 6s Központi ReDd. In1. 

város 6n., P'a.ludl KAr.)Jy dJIIAd 
előadó, Landler Je ,Ö MAV J.1. 0., 
Fehér J6nos tiz!>.-tltká�. C'Ol1lhé
vár Ptt. FOn., 1·eaé: Sándor 
anyaggazdálkodó, v�;;z,3 '11., Fe• 
kcte Imre ügyintéző csopartve-ő; 
KPM Vasu\i Föo•zt�Jy, Gallai 
László szolgálati !Cnok, Ot1,,,v1ny 
áll., Gál Ekmer UíYia�O s,om
bathely Számviteli F ,h . Gell�r! 
Józsetné ügyintéző, Vác Pft.. Fón., 
Genethe!In Fenmcné üzem>(cmdo
zónő, Budapest-Keleti Muszalci 
KocsiszoJ.gálaU Fón., Gcr<1e1 Já• 
no.s ügyintéző, Pécs Vasú Ug., 
Győri Jmő vizveze!,'!k,;ze1:el6, Ta
polca Pit. F6n.., Győri Sándcmé 
gépiró, Debrecen Vasu:li: HaJd•l 
Béla bontómunkás Cl•JtKirtv�,t.•-.ó, 
Sál<>raljaújhely bZ�r�i.-!<ln., lla
lasi Bé!Ané gépl..-ó, .:>�breeen 
MAV Területi EO. K5zpon<., Uar
nóeZi Ján� takarlt�nCi Bu:13-
pest-Kelet:1 Vont. !!-'ón.. He�yea 
Lajos technológus, G1eqed \'ont. 
Főn� Horváth Antal jármlllak.a• 
-. Bá11aSZék Vont. F6n., Horváth 
István rendelkező Jorgalmi szolgá
lattevő, Pápa Ali., Horváth Ma111it 
ügyintéző, V"6Zprém Vont. Főn., 
HOt"Váth Sándor szertárt D"lt.nkás, 
Dwiaújvároa Sz.ertárfc!Sn., öz:v. 
Huszár Imréné k1,nynal se�itő, 
Sopron Vont, F�n.. uc,i,;, Klára 
tlgyvitell all<alma·..c,�t, !'óa.;ykald• 
zsa Vont. Főn., ls�trov::-a Jó1.set 
m�, Pécs BBFF., Jakus 
János szol.gálatnzet-' vlUtókeze
ló, Pusztaszabolcs é.l., .Jenf'l Tst• 
vámlé f&n• és villamosr ktár-

�� .. D=�'i-�!.;' iz��� 
nök. Nagykamzaa áll., K.an11sa1 
Magdolna ügyin�. Pécs Vaoút,
ig., Kasuba Andrásné ügyjntézO, 
Szeged 1:pület- és Hidíenntar1,6 
Főn„ Kerepesi Lajos ill:,lnt�zO, 
Bp. VasUUg., Kertész „6,..,e!'né 
pályamunkás, Dombóvár Pít. 
FOn„ Keser(I Ferenc betar.lrott 
munkás, Ebe, Vl,ll. Vonal!e!Ugy., 
Keszthelyi István mozdony,ve-u-tó, 
Cegléd Vor>t.. Főn., Kiss Gyul.\."lé 
daJka-ta.karitó, Benczllr u. MA \_T 
óvoda., KJ..., Lász!ó váltókezelő 
Ozd áll., Kocsor Kálman mfis?e
rész., Misk.olc-Tlszad BBFF„ Ko�s!• 
J62:9e.f tlgylnt.&ro Bo. Vas�tl;i., 
Komáromi János m .Js..akl-gazda• 
ságt t.a.nácsadő MA V ."!., l<omóc1y 
1'1lhály mOsu:rész Debrecen 
BBFF., Kor-mBJJyos Lás:..ló kc::::.·1· 
vi1.sgáló. Szentes Vont. Flln . Ko• 
vács János asztalos, tfatvnn-FU
zesabony pft. Fóa.., Kc.1·aci1 I<f'
ESÖné betianltott m un.kas. r., A v 
FateUtö Uzem Tokodi telepe, 
Kóhler Józscíné beszer?.6, Bp. 
Ig. Osztószertil.ríőn.. Krá?.11 Antal 
lnkatos csopot·tvezetc5, szombat· 
hely MAV JJ. U., Kupai Barna 
bádogos csoportvezetc5, Ml.kolc 
MAV JJ. U., Kutasi Ferenc ko• 
csirendeul, Vásárosnamény áll., 
L&ltatos Fettincn<! pá.lyamunlcás, 
Sopron Pft.. Fón., László Gé2.a 
mavc,;etc5, Debr�cen Oktatás! 
Fö.-,,. LC:nkell Mlhályné ralctár• 
kezelő, Cegléd S1.ertárfőn6kseg., 
Lovas István kazrulkovács. S.:o1-
nok MAV JJ. u .. Medvec.,ki Gyu
la lakatoa, Gyóngyós l\lA V l,•
térc5gyárt.ó oz.emq i.tai:ct .ro.-u 
rendelkező forgalmi ••ú'i11attiev'5, 
Vác áll., Mészáros n.,:ia tJgy\ tt.1-
ellAtó. Szombathely •·asatas:-k 
SzakszerVezcte TB., M'lnl?tC J">-
z,,efné ügyintéző, Pécs Sz�mvll<II 
F6n., MWldrá.k LáWó "iiltó1'.Ct.el0, 
Hldasnémetl éll., N-.JY Béla rak
tárnok. Eperjeske-dtrak'5 o>lYaUd• 
var K. Na.gy JAn�s csaoa.t"JP.zetO 
el6fflunkás, HódmC.!:dV:1!1;.�:"hl?ly 
P!t. Főn., Nagy uáSLl'Jné it.:t9tó, 
Debrecen Vont. F 4in., !-'ag�• �an
domé QgylniézG :V... 1\. V Nyugdíj 
Hivatal.. Nyitrai KA.r�lv v.llR.11.Y
szereló, Bp., 1:p. Fent. � Cin„ 0.1:-y 
Károly maszeréS•, s,e�ert-R�kus 
BBFF., Otner GyU?"gitlC tn:!,v;tc.J1 
alkalm.azv,t Vo�ii� F5cszt .... ly., 
Oravecz Fen:ncnt! 6!'UP<'n7t�r,s. 
Nyékl"'.: ház.a a.J ,  i"n !?: >k 1{4':r.,�y 
hJdá.s.z lakatc,a, Híddo. Főn .• Pano 
BeI"\AltH1 átrak6n1ui.��s :.,r.srl\ tv "'• 
zetc5, Záhony 411 , I'Umal (;ybr!?Y 
vezet6 szerkeaz.6, 'iz�t:ES�?':.ér7�r 
MA.V JJ. u., Pintér Andr.l.s IIJ?Y• 
1ntézc5 szeged Vasűtig., Ra,::tiny 
Mihály vontatást r! ,.torto�. N3fr. 

�
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sebe9ty.!n Arpád mas,nkl �llcn1c, 

�tv��J.tJ1<.o�r;;_;� !;f·:
m

i6m';� 
László tüz!kovács csoporty-tc5, 
r.llskol, MAV JJ, U., Sóvá"1 Gé· 
za elúraJzolö, Szé\.testeh !rv.1.r 
MAV JJ. U., Spls-lk Sánc!,rnl. 
árazó. Lanélor J.mll MAV .11. U ,  
Stu\Ján De.r.•;15n6 r:ikt 1rk,�1el'\ 
CelldömOUc Osztószerláríón., Sza
l'-ó AndrJ.s 1....-: :-,:a'c·n 1r k::u. a·.1-
d..ipcst #IAV �r.,Ja·,!t1 f' .• Sza!"Jó 
.János csopor,·1:-.t.t:5. M<\V Sz&k• 
és Szer�löl.;,.. l'ón., �,at·o nc,-.6 
c."rlllés-sz�nnkó, Cyőr ,=z.�rt,r!,-i,�:• 
Szatmárt A00,:11.mé raktam'>K. Vezerigazgatoi dicseret Taktaharlalny áll , Sze� G)'U• 
láné konyhalány, Debrecen MAV 
Gondnokság„ Szeli l!dlkS vam• 
ke-relö, Lök08h42a áll., Szerz6 Pé• 
t,er előmunl<ás. sz...- :ei,. Főn., 
Szécsi Károly portás. MA V 
Anyagvmgáló F6n� Szorrua6d Jó• 
zse:f mozdonyvezet6i, Kisterenye 
Vocnt. Főn., Takács István ruha
ellenc5r, Budapeet Számvltell FOn., 
Tarján Ferenc Ugy!ntézö, Szom• 
bathelY VasűtlR., Tarnay Gyögy 
szólamvezető. Debrecen 7.enck.a.rt 
Fón Tasnád! Ernőné <ll!Yin_, 
MAV 1:sza.ld JJ. U., TLS7l8 And• 
rás fénvező csoportve,,etc5. Deb• 
recen MAV JJ. u„ Tóth Bála 
váltókezelő, Ny:lrbátor áll„ Tóth 
G IstvAn tmk-lakato«, JászktSér 
MA v 1:pltőgépJavltó Uzem.. Törő 
Jánosné takarlt6nő. Szombathely 
BBFF., Tuba Józsefné ügyintézc5, 
Bp. Vasűtig., Urb(m FettnC ��-= 
donyve:r,et,5, Jászapáti Von-la=• 
Főn„ Vacz.ltó Istvánné beosztott 
k„rtészmunkás. Nagykruú7sa Ptt. 
Főn„ varga Istvén Die,;,-1-motor• 
vezető, Záhony Vont. Főn., Vá
radi Sándor Pft.. vonalkezelő, 
Miskolc Pft. Főn„ Várszegi JA• 
nos csoportvezctll, szeged V8"űt
t it., L. veres Gergely m <1szerész 
Miskolc Vont. Flln„ Végh M!hAlv 
kőmaves c•oportve,,etc5. Zalael!M"• 
szeg Ptt. Főn .• Végh S4.ndor fel
é ltményl munkave,-.etö H,atvan• 
�gótarjánl Prt. Főn., Vörösmar• 
thy János kocslrende1.6 Veszprém 
áll., Wetzerui:ruber János vá1•.,,· 
kezelő, Bicske áll„ Zérczl. M.I· 
hály esztergályos, Szolnok. Vont. 
Főn., ZSadányl András gőzmoz
dony-segédvezet� Hatvan. Vont. 
Fön„ zsengellér Sándorné raktár
kezelő, MA V :ep. Géptelep Főn. 

lcltlmlle161bm rém,sQJtek,: Am
bacll György :felépi1ményi mun
kavezetc5, DunaűJvé.ros Pft.. F6n., 

��� Mia��J':8°�� 
László Vátókezelő, Fonyód áll. , 
Barna Mlhály betanltott munkás, 
Mlslrolc-Tlszat BBFF., lle.rto.s 
Márton kO\'áC3, Budapest MA V 
bazaki JJ. U., BáUnt A."""81 kábel· 
fektet6, Budapest TB. 1:p. Főn., 
Benke M'lk!ósnoé 81lemélypénztárkeze!ő, Tiszafüred áll., Berkes 
��e=1���lk l:�: dor kőmaves., Debrecen Ep. Főn._ Bódis Imre mllvezett5, BudaJ>eSt-Kelenf6Id JBFF„ Bogdány Antal m(lszerész, BBFF., Bognár Jó:sef szém6rt mWl.k>l,i, Budapest-Ferencváros Srertárí6n., Bokor Endre rendelkező forgalmi• szolgálattevő, MezMúr áll., Csal• lók!)zl László áruJ)énztáros. Budapest-Soroksárt íit áll., Csert:! Ján<ll!llloé taikarftónő Nagykanizsa áll., Csc56z �ond váltókezel5, Somogyszob áll., Czlhö Andris.né 
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donylakatos, Pápa Ali„ Darórzl 
László ügyintéző, Püsp�klad/\ny 
áll., Deme Miklós müvezetc5, Bp. 
:eo. Főn„ Dékány Attiláné ügyin• 
téző, Debrecen Szánw!tell Főn., 
Dobi I.ajosné hivatalse8M Buda• 
pest-Ferencváros áll., Dobó Ist
ván rakt4.rve?",.ető Sz.e,:ctJ-Pe11J..?zO-
OSztószertáríőn„ Dóra J.�s<M 
vonatvezet.6, KtskJnfelegyháza 
Ali„ Dósa J:stván kóma,,.... B.i• 
dapest-Magasépltésl l'�n., :S:b
ner Károlyné raktára alt. Du.naC·J· 

19ie . .rouus n. 

S:mletéaéirek 90. évfordulóján 

Megkoszorúzták dr. Rajczi Rezsó emléktábláját 

Bens&;éges ünnepeégen em
lékeztek meg a napokban 
dr. Rajczi Rezsó születésének 
90. évfordulójáról a MAV Köz
ponti Szervek MSZMP-bizott
ságán. 

Dr. RaJczi Rezsc5 MAV-ttt
kár, a Kommunisták Magyar
országi Pártja egyik szervező
je volt. A Magyar Tanácsköz
társaság leverése után, a bör
tönben szerzett betegség kö
vetkeztében 1920. január 22-én 
halt meg. 

A 63 év eH5tti szolgálati be: 
lyén, a mai BVKH épületében 
elhelyezett emléktábla el6tt.; 
dr. Varga Miklós, a pártbizott
ság agit.-prop. titkára mondott 
ünnepi beszédet. A kegyelet 
koszorúit Kenessey Ákosné, a 
pártbizottság titkára és e,.,._ 
háti Attila, a KISZ-bizottsá& 
titkára helyezte ,eL 

Az Qnnepségen megjelent 
dr. Rajczi Rezső Ö'LVegye, gyer
mekei és unokája is. 

Az iinnepi megemlékezés résztvevőinek egy csoportja. A kép 
bal szélén dr. Rajczi Rezső özvegye 

KÖSZÖNET 

Eszti lányom jó nevelést kapott 
Nyugdíjas férjemmel öt gyea:meket nevelek. F.s.zter lányom 

a békéscsaba,i MA V Nevel6obthonban lakott, s az idén fejezte 
be a Sebes György közgazdasági és kereskedelmi smkközép. 
iskolát. A tanulásban nagy segítséget nyújtott részére a bé
késcsabai vontatási főnökség nyolc tagú, Rámán Kaíó szo
cíali6ta brigádja, amelynek Kurucz Pál a vezetője. 

Neki is, a brigád többi tagjának is köszönetet mondok az 
önzetlenségért, a szocialista emberekhez méltó magatartásért, 
a nevelésben vállalt köz:remúködésért. Külön is köszönöm 
Pallag Imre és csal..édja segítségét, akilmé! a leányom 1öbb
ször me hitt, kedve6 napokat 'böltött az iskolai szünidőben e, 
más alkalmakkor. 

Mohella Pá.lné, 
a MAV Szak- és Szerelőipari 

Főnökség dolgozója 

, 

A kőszegi. vasutas gyerekek 
meghódították Kirchshlagot 

Nagy sikerrel szerepelt az 
ausztriai Kirchschlagban a 
Kőszegi MA V Nevelóotthon 
Landler Jenő általános iskolá
jának fiúkórusa a Június 
5-től 7-ig tartó háromnap05 
jubileumi nemzetközi találko-
7.Ón. Az �ményre abból az 
alkalomból került sor, hogy 
30 éves az Osztrák gyermekek 
szervezete. A találkozó részt
vevői a meghívást a Felső
Ausztriai Kommunista Párt 
gyennekszervezetétől, a Kin
derland Junge Garde-tól ikap-
ták. . 

A jubileumot Ausztria ki
lenc tartományában találko
zókkal, ünnepségek.kel tették 
emlékezetessé. A vendégsze
replésre a kőszegi fiúkórus 
már fél éve készült. A kon
certet Shauerwald Gasthóf 
üdülő nagytermében rendez
ték. A maYllar kórus már az 
első napon nagy közönségsi
kert aratott. Különéi6en az 
osztrák nyelven előadott :nép
dalok tetszettek, amelyeket 
Schmidt Mihály srombathelyi 

zenetanár dolgozott fcl a kó
rus számára. A kórust Gráf 
László karnagy vezényelte. 

Az osztrák Neue Zeitung 
c!mú lap „A magyar '11/ermek
kóros meghódította Kirschla• 
got" címmel közölt elismerő 
kritikát. A második napon, az 
ünnepélyes megnyitón Willi 
Holzinger üdülővezető kéi6zön
tötte a nemzetközi gyermekta
lálkoUS résztvevőit. Utána 
sportversenyek, játékok kö
vetkeztek, majd este a szóra
koztató program keretében 
került sor a kószeg! fiúkórus 
hangversenyére. Erról így irt 
a Neue Zeitung; 

,,A szocial' ta úttórő szőve� 
i;ég fiatal pionírjai tiltakozo 
énekeket mutattak be, majd 
ezek után következett a ren
dezvény fénypontja, a magyar 
kőszegi Landler Jenó általános 
i,;kola fiúkórusának szereplése. 
A hallgatóság lelkesedése 

olyan TW.'11/ volt, hogy szinte 
megremegett az üdülőott-
hon • •  ,,, 

\A sikeresen szerepelt kőszegi fiúkórus tagjai az ok.levelekkel 
és a díjakkal 
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'Onnepi megemlékezes G YŐ R I  CS O M Ó P O N T:  

a központi vezetőség 
kibővített ülésén 

A szakszervezeti munkában nincs nyári szünet 
BESZÉLGETÉS AZ ALLOMÁS ÉS A PÁLYAFENNTARTÁS/ FŐNÖKSÉG 

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGÁNAK TITKÁRÁVAL 

(Folytatás az 1. oldalról) 

sem szűnt meg. Amikor 1903 
nyarán a Szakszervezeti Ta
nács gyúlésre hívta a „sínek 
rabszolgáit" a budapesti ú ;
városháza tanácstermébe, ez
rével jelentek meg a tóvárosi 
vasúti műhelyek, fűtöházak és 
pályaudvarok munkásai, a 12 
vidéki város vasúti munkássá
ga képviseltette magát. Hama
rosan megalakult a Magyaror
szági Vasutasok Szervezö Bi
zottsága, s megjelent a Ma
gyar Vasutas. 

Szaksi;ervezetünk vezetői az évforduló alka.Imából koszorút 
helyeztek el a Benczúr utcai épület emléktábláján 

(Gyergyói János felvétele) 

A MA V Igazgatóság 1904 
február végén már elismerte, 
hogy elvesztette politikai be
folyását a vasúti műhelyek 
mwikásai felett. Német példá
ra sürgette: mondja ki a ke
keskedelemügyi miniszter, 
hogy az a munkás, aki belép 
a szocialista szakszervezetbe 
.,szolgálatából büntetésképpen. 
elbocsáttatik". A millliszter 
azonban még nem tartotta in-
dokoltnak ezt az Intézkedést. kalmazott, megkülönböztetett A központ! vezeooség szü-

A győri személypályaudva
ron tikkasztó a h&ég. Aki 
csalt teheti, hűvös helyre hú
zódik, és az utolsó pillanatok
ra halasztja a beszállást az 
indulásra váró szerelvények
be. Csak a vasutasok serény
kednek a vonatok körül, és 
meleg ide, meleg oda, pezseg 
az élet a szakszervezeti bi
zottság irodájában is. Palotás 
Ferenc, Györ állomás szb-tit
kára Orbán Gyözövel. a pá
lyafenntartási főnökség szb
titkárával az 1976-80-ra szó
ló új kollektív szerződést ta
nulmányozza és arról beszél
getnek, hogy az egymástól el
térő sajátos.ságokkal bíró két 
munkahelyen miképpen is
merte;;sék meg a szerződésben 
foglaltakat a vasutas dolgo
zókkal. Az állomáson ugyan
is ki tartottak a megszokott 
műhelybizottsági felépítés 
mellett, míg a p,ályafen,ntar
tásnál főhizalmiak irányítják 
a bizalmiak munkáját. 

Készül a függelék 
A kollektív szerződéshez , a 

két fönökségnél tügge'léket ké
szítenek, ezt megvitatják a 
szakszervezeti bizottság ülé
sén. A titkárok úgy látják he
lyesnek, ha az szb által elfo
gadott anyagot írásban adják 
tovább. Az állomáson ezeket 
a dokumentumokat a műhely
bizottsági titl:árok rendelke
zésére bocsátják, a.kik a mú
helybizottság ülésén ismerte
tik azt. Ezen a tanácskozáson 
a bizalmiak is részt vesznek. 

A pályafenntartási főnökség 
650 dolgozója Szártól Hegyes
halomig, és Almásfüzitőtől 
T okodig végzi felel'5s6égteljes 

munkáját. A 18 szolgálati he!y 
egymástól eltérő sajátosságait 
i6 figyelembe veszik, amikor 
elkészítik a függeléket a kol
lektív szerződéshez. A mun
kaidő meghatározá6ánál pél
dául nem hanyagolható el an
nak figyelembe vétele, hogy a 
dolgozók - akiknek többsége 
bejáró - hogyan tudják meg
közelíteni a munkahelyüket. 

- Találtak-e az új kollek
tív szerződésben olyan pontot, 
amelyet korábban a szakszer
vezeti biwttság javasolt a dol
gozók érdekében? 

- Igen - mondja Orbán 
Győző. - Ilyen például az 55. 
§, mely szerint „a forgalom
mal összefüggö munkahelye
ken (forgalmi, pályafenntaTtti
si) a vonali tartalékos dolgo
zók részére a va.sútigazgatósá
gok függelékben - az igény
bevételtől függöen - a havi 
alapbérre számított 10-200/o
os munkahelyi potlékot á!l.a
píthatnak meg". Ennek örül
nek a pályafenntartási dolgo
zók. 

Felkészülés 
az uj oktatási évadra 

Természetesen a nyár nem 
csupán az új kollektív szerző
dés megismertetésének az idő
szaka. Ilyenltor készül fel a 
szakszervezeti bizottság az új 
oktatási évadra 16. Mindkét 
szb hármas feladatot jelölt 
meg önmagának: fokozott 
gondot fordítanak arra, hogy 
azok, akik nem fejezték be 
eddig az általános iskolai ta
nulmányaikat - elsősorban a 
40 éven aluliak - végezzék 
el a VIII. általánost; a nyári 
hónapok alatt szervezik meg 

a szaksz.ervezeti tömegok� 
tást és ugyancsak ebben az 
időszakban készítik elő az ak• 
tivisták oktatását. 

Az állami oktatásban elsó-
sorban azokat igyekeznek be· 
vonni, akik még nem töltöt
ték be a 40. életévüket. A ne
hezebb feladat a pályafenn
tartási főnökség szakszerveze
ti bizottságára hárul, mert itt 
a 40 éven aluli dolg0"2l6k 22%-a 
nem végezte el a VIII. álta
lánost. Az állomáson sokkal 
jobb a helyzet, ugyanis a 20 
éven aluliak 6, a 20 és 30 év 
közöttiek 2, a 30 és 40 év kö
zöttieknek pedig 3 százaléka 
nem végezte el tanulmányait 
az általános iskolában. Mind
két szakszervezeti bizottság 
felkeresi ezeket a vasutas dol
gozókat, és igyekszik elérni, 
hogy minél többen vegyék 
ig,énybe azt a kedvezményt, 
hogy egy es:itendő alatt két 
általános iskolai osztályt lehet 
elvégezni. A továbbtanulók
nak az iskolai felszerelésel,et 
a MAV megvásárolja és azok, 
akik közepesre, jóra, vagy ;e
lesre vizsgáznak, még . jutal
mat is kapnak. A legjobbak 
az elmúlt esztendőben órabér
emelésben is részesültek és 
ha megvan az általános isko
lai végbizonyítvány, segédtiSZ
ti tanfolyamra is mehet az ar
ra vállalkoz.ó dolgozó. 

Ütemterv szerint 
Bekapcsolódott a bes7klge,: 

té6be Peczár István, a buda
pesti területi bizottság titkár
helyettese is. Elmondotta, 
hogy a területi bizotmágokhoz 
tartoz6 murukahelyeken. az el
múlt évben a, vasutasok 32 
százaléka vett részt a szak• 
szervezeti tömegoktatásban. 
Hasonló volt az arány a két 

A 1vr.A v vezetői ekkor még politikai jogfosztás szinte egye- net után folytatta munkáját. 
azt remélték. hogy a vasúti dülálló volt a dualizmuskori Az első napirendi pont kere
főhivatalnokok vezette fizetés- Magyarországon. A munkás- tében a MAV üzem- és mun
rendezési mozgalom engedé- szövetségek zaklatása, műkö- kaszervezési tevékenységének 
lyezésével iovábbra is befolyá- désük felfüggesztése minden- helyzetéről és a további fel
suk alatt tarthatják a fo,:,gal- napos esemény volt. adatokról szóló jelent.ést vi
mi dolgozókat, s elhitethetik, Az osztálytudaira ébredt tatta meg a testület. A jelen
hogy a vasutas dolgozók sor- vasutasok az üldöztetések ha- tés,t Urbán Lajos miniszterhe
sának javulása nem saját tására, Landler Jenö vezetésé- lyettes terjeszteble elő. 
harcuknak. hanem a MA V- vel, olyan osztályharcos szel- - A vasút üzem- és üzem
vezetők „atyai gondosJrodásá- lemű, illegális v.asutasmozgal- viteli szervezési intézkedései 
nak" az eredménye. Am 1904 mat hoi;t.ak létre, amely pél'Cla elsösorban arra irányultak, 
tavaszán ezek a remények is nélküli a korabeli Magyaror- hogy a megnövekedett szál!i
szertefoszlottak. Április 19-én szág munkásmozgalmában. A tási feladatokat a rendel!cezés
kirobbant a MAV forgalmi vasutas dolgozóknak kiemel- re á!ló munkaerövel, a jár
dolgozóinak általános sztrájk- kedö szerepük volt 1911-ben művek és berendezések gaz
ja. A munkabeszüntetés, és 1918-ban, a háború ellenes daságos kihasználásával képe
amelyben tízezrek vettek részt, tömegmozgalmakban, a Kom- sek Legyünk biztonságosan és 
napokra megbénította az or- munisták Magyarországi Párt- kellö idöben teljesíteni 
szág gll.zdasági vérkeringését. jának megszervezésében, a szo- mondotta bevezetőjében. majd 
A kormány letörte ugyan a cialista forradalom gyözelmé- ismertette, milyen intézkedések 
szt�·ájkot, de a harc tanulsá- ért vívott harcban és a Ma- születtek az elmúlt években. 
gainak levonása sokakat kö- gyar Tanácslcöztársaság hösi 
zelitett a szocialista munkás- küzdelmeiben. Az írásos jelentés, amelyet --------------------------, győri szakszervezeti bizottság-

a központi vezetőség tagjai mozgalomhoz. Az ellenforradalom gyózel- már elöre kézhez kaplak, tel- Újítási hónap Sopronban 

Huszonhárom, javaslat köiül 
húsz a munkásoktól származik 

Miután sem a mozgalom me után a legálisan működő jes részletességgel adott képet egyes vezetői elleni megtorló vasutass?,a,kszervezetet ismét arról a tevékenységről, amelyintézkedések. sem az 1905 feloszlatták. Sorsát később te!- re az ebnúlt tervidőszakban őszén gróf Batthány Tivadar jesen megpecsételte a jobbal- sor került. Ugyancsak részleelnökletével létrejött Magyar dali szociáldemokrata pártve- tesen tartalmazza a jelentés Szent Korona Országai Vas- zérek és a kormány képvise- azokat a intézkedéseket, ame-11,tas Szövetsége nem tudta a lói áLtal 1921 decemberében lye.� az v. ötéves tervben keszakszervezetért folytatott aláírt Bethlen-Peyer paktum. rülnek bevezetésre. Az anyag A soproni vontatás! főnök- kaptak. Májusban egyébként 
harctól eHéríteni az osztálytu- A fasiszta rezsim alatt nem- ismertetésére ezúttal azért nem ségnél, k(ilönösen az utóbbi a főnöke-ég dolgozói kilenccel 
datos vasutasokat, a kereske- csak a vasutasszakszervezet térünk ki, mert a központi ve- két évben mutatkozik meg az több javaslatot nyújtottak be, 
delemügyi miniszter kénytelen visszaállítására nem volt le- zetőség által elfogadott jelen- újítómozgalom tömegmozgalmi mint a múlt év hasonló idő
volt engedélyezni a vasutas hetóség, de nem voltak meg a tés alapján lapunkban cikk- jellege, mivel egyre nagyobb szakában. Az első helyezést 
munkásszövetséget. feltételek arra sem, hogy az sorozat közlését tervezzük. számban kapcsolódnak be a az utóbbi időben lezajlott 

A vasúti közlekedés munká- 1918-at megelőző évtizedhez 30 éven aluli fiatalok, illetve újítási versenyben Marek Já-
sainak a földmunkásokhoz ha- hasonló illegális vasutasmoz- A központi vezetőség ezután a jól képzett szakmunkások. nos Diesel-v!llanyszerelő érte 
sonlóan az 1905-1906. évi kor- galom fejlődjön ki. elfogadta a testületek - köz- Az ezredik újítást a szak- el, s jutalomképpen 1000 fo-
mányzati válság elmélyülése Az ünnepi megemlékezés ponti vezetőség, elnö9ég és szervezeti bizottság kezdemé-- rintot kapott. A második he
idején sikerült történelmünk- után szünet kövebkezett. Ez- titkárság - 1976 második fél- nyezésére májusban rendezett lyezett Bartos Géza . jutalma 
ben először kiharcolni orszá- alatt a szakszervezet és a vas- évi munkatervét, a Vasutasok ú;ítási hónap alatt nyújtotta 800 forint volt. (0 Is Diesel
gos szakszervezeti szövetségük út vezetői - a veteránok je- Szakszervezete 1976. évi költ-· be két motorlakatos: Balogh villanyszerelő.) A harmadik 
megalakításának engedélyezé- lenlétében - megkoszorúzták ségvetését és a számvizsgáló Lajos és Takó András. A ja- helyezettnek járó 500 forint 
sét. A Vasuti Munkások Or- a szaksze1·vezet bejáratánál bizottság tájélrnztatóját, végül vaslatukért járó díjazáson fe- jutalmat Németh Aladár moz-
s:zágos Szö1,etsége 1906. május levő márvány emléktáblát. különféléket tárgyalt. lül 300-300 forint jutalmat donyreszortos érdemelte ki, 
6-án tartotta alakuló közgyú- míg a szakvéleményezők első 
lését. 1906 végére a negyedik r----------------------------------------r }lelyezettjét megillető 600 fo-
legnagyobb taglétszámú orszá- rintos külön jutalmat Hauer 
gos szakszervezet lett : 89 he- TUDÓSÍTÓINK ÍRJÁK Sámuel nyerte el. 
lyi csoportjában 18 OOO tag tö- Az értékelésben és a jutal-
mörül t. A szövetséghez tarto- mak ünnepélyes kiosztásában 
zott Ma�yai·ország összes szer-

A megDl ecsu· · Je's 
. , közreműködtek a szakszervezet 

vezett dolgozóinak több mint v,szonzasa területi bizottságának. a ve-
egytizede. Tagjainak háromne- zérigazgatóság 1. és 7. szakosz-
gyed rés-ze vidéki volt. tályának, illetve a szombathe-

A szövetség helyi csoportja! A társadalom részéról ta- nik ki Kontra Károly leve!é- Ifj. Kovács Béla a debre- lyi vasútigazgatooág illetékes 
élénk szerver.:eti életet éltek, núsított megbecsülést a vas- böl. A vontatási dolgoz.ók kö- ceni MA V-gépállomás dolga- osztályainak képviselői, vala
komolyan vették a tagok po- utasok soldéleképpen viszo- zül ott hetvenhatan jelentkez- zóinak emberbaráti cselekede- mint a főnökség Kiváló újító 
litikai és szakmai képzését, nozzá:k. Ennek egyik megnyil- tek, s 28 liter vért juttattak tét méltatja, mivel ott nem kitüntetésben részesített dol-
szocialista nevelését. Nyilvá- vánulási form.ája a szolgálati a rászoruló betegeknek. kevesebben, mint százötvenen gozói is. 
nos munkásgyűlése!,et, elő- helyeken immár évente ha- ,,A szolnoki vontatási főnök- adtak vért, összesen 47,5 li- Az értékelők megállap!tot
adássorozatokat rendeztek. A gyományosan sorra kerülő ségen a vasutasnap tiszteleté- tert. ,.Azt, hogy ilyen nagy ták, hogy míg korábban a 30 
nagyobb helyi csoportok véradónap. Az idei eredmé- re rendezett véradás 102 részt- számban jelentkeztek a dol- éven aluli dolgozóknak csu
könyvtárakat létesítettek. A nyekről tudósítóink az aláb- vevője közül harmincan nők �ozók, többek között Nagy Fe- pán 14,3 százaléka volt képvi
szövetség tevékenysége követ- biakban adnak 67.ámot. voltak" - írja Juhász Ferenc, rencnének, a vöröskeresztes selve az újítók között, számkeztében a vasúti munkások Bene Antal írja a soprvnl majd hozzáteszi : .,37 !!ter t•ér aiapszervezet titkárának is arányuk .az idén már 52,2 száegyre aktívabban vettek részt vontatási fönökségről, hogy az bizonyítja, hogy fönökségünk- köszönhetjük" - olvassuk a 

zalékos. Az első helyezést Is 
a Magyarországi Szociálde- idei vasutasnap eiőtt másfél né! jól végzi munká;át a vö- tudósításban, amely ezenkívül 

30 éven aluli dolgozó érdemokrata Párt fő politikai kö- héttel - június 29-én - az röskeresztes szervezet aktíva- Kállai János, Lakatos Deuö 
melte ki. A másik érdekes jeveteléséért. az általános. tit- ott dolgozók közül kileneven- hálózata." 

����00

01
�!áJt!· �

l
��:tü: lenség, hogy a most benyújkos választójogért folytatott öien jelentkeztek véradásra, 

A levelek közül még két Reményi Sándor és Tóth Sán- tett 23 újítási javaslat közül 20 harc?an. E tevékenység elis- m.&jd az orvosi vizsgálat után debreceni tudósítást emelünk a munkásoktól származik, holmerese jutott kifejezésre .ab- 86 vontatási dolgozótól 35,5 li- ki. Az egyiket Nyiri Ferenc, ;f' - példamutatását dia;é-
ott a bázis időszakában az ban, hogy a vasutas szervezö ter vért vettek. (Egy évvel ez- a �sikat ifj. Kovács Béla 

bizottság vezetőjét, Cservenka előtt 72 fő 24,8 liter vért küldte szerkesztőségünknek. Debrecen állomáson is meg- összes javaslat alig haladta 
Miklóst 1907-ben és 1908-ban adott.) A siker részben a jó Nyiri Ferenc így ír: ,,A MAV rendezték a már hagyományos meg a tízet. A javulás nagy
a komire��zus a Szociáldemok- s:rervezésen, másrészt a kivá- Építési Főnökség az i:lszak- önl<éntes véradó napokat. A mértékben a szocialista brl
rata Párt 1 1 tagú vezetőségébe ló véradók - Marton János, 

és a Déli Pályafenntartási Fő- véradást felv;lágosító előadá- gádok aktivitásának köszön-
ál /J;lö Pál, Molnár I. István sok előzték meg, amelyeket v· asztotta. mozdonyvezetők, Lakos József nökséggel összefogva i;zervez- dr. Lajtai lld,kó és dr. Pécsi hetó. 
Az előadó beszéde további motor-segédkezelő és Belko- te meg a véradó napot. DT. Ildikó üzemorvos tartott. Az Jól tükrözi a fejlődést az Is, 

részében azzal foglalkozott. vits József kazánkovács - pél- Pécsi /J;va üzemorvos felvilá- előkészítő munkában részt hogy a IV. ötéves terv id5sza
hogy a szövetség vezetőit és damutatásá.n múlott. Igen di- gosító előadása után 93 ön- vettek a vöröskeresztes akti- kában az újítások révén elért 
tagjait. valamint a helyi cso- cséretes, hogy 54 harminc kéntes véradó 32 liter vérrel visták Is. A két nap alatt 1 19- 1 millió 8 ezer forintos gazda
portok vezetőit hogyan üldöz- éven aluli fiatal volt ez alka- járult hozzá az emberi életek en több mint 36 liter vért ad- sági eredménynek több mint a 
ték a kormány és a vasút ak- lommal a véradó vontatási megmentéséhez. A véradók tak. Az elsők között jelentek f lét 1975 b b t tt ko,i vezetői Különböző intéz- e az • en eveze e 

kedés. köztük a büntetésből dolgozók között. között már több olyan dolgo- meg a véradáson Váradi La- javaslatok alapján valósították 
történő áthelyezés. felfüggesz- Hasonló eredménnyel zárult zó van. akiket kitüntetésre jos 30-, Szabó László 26-szo- meg a soproni vontatási fő
tés és elboc-.:át:í� léoett életbe. a Püspökladány csomóponton terjeszt fel a vöröskeresztes ros véradók. Huszonöten elő- nökségnél. 
A vasutasokkal szemben al- szervezett véradónap - ez tű- alapszervezet vezetősége.''. ször adtak vért. Bene Antal 

nál is. Az idén is azok'.kal fog-
lalkoznak elsősorban, akik 
nem vesznek részt párt-, il
letve KISZ-oktatásban. 

A szakszervezeti bizottságok 
ütemterv szerint végzik a bi
zalmiak és a reswrtfelelősök 
kép:zését. Az első két évben 
alapoktatásban részesülnek, 
majd a következő esztendök
ben gondoskodnak a tovább
képresükTől is, többnyire bent
la'.rasos tanfolyamok kereté
ben. 

- A nyár alkalmait ad a 
sportolásra és a művelődésre 
is. Hogyan készült fel erre a 
két szakszervezeti bi:rottság? 

- Pár héttel ezelőtt nagy 
sikerű tömegsportnapot ren
deztünk - mondja Palot� 
Ferenc nem kis büszkeséggeL 
Szívesen beszél a sportról. 
már csak azért is, mert ko
rábban a Győri MA VDAC kö
zéphátvédjekén.t rúgta a lab
dát. Hivatali szobájában dí
szes serleg hirdeti, hogy 
a tömegsportnap csapatverse
nyében Györ állomás együt
tese lett az elsö, megelőzve 
Hegyeshalom és a gytíri 
GySEV csapat.át. A sportna
pon atlétikában, céllövészet
ben és kispályás fociban mér
ték össze tudásukat a vasutas 
dolgozók. Ez utóbbiban a he
gyeshalmi vontatási főnökség 
csapata lett az első. A tömeg
sportnap legeredményesebb 
női versenyzője a győri Mar
tos Erzsébet, a legügyesebb 
férfi sportolónak pedig Som 
László, a GySEV versenyzője 
bizonyult. Elhatározták, hogy 
hasonló versenyek:et a jövő
ben is rendeznek. 

Gazdag program 
A kulturális programok le

bonyolítója az Arany János 
Vasutas Művelődési Ház, de 
gazdag program várja a vas
utas dolgozókat a „Győri 
nyár" rendezvénysorozata ke
retében is. Ennek házigazdá
ja a megye legnagyobb szak
szervezeti művelődési köz
pontja, a Rába Művelődési 
Ház. 

Sokan a szabadságukat töl
tik, erőt gyűjtenek az újabb 
feladatok . megoldásához. A 
szakszervezeti funkcionáriusok 
viswnt a forró nyári napok
ban 1s azon munkálkodnak, 
hogy programgazdag legyen a 
nyár és alapos a felkészül� 
az őszre, a tanulás. az új is
meretszerzés időszakára. 

KölftdJ Lászl6 e 



M A G YA R  VA S U TA S  

Névadójuk a példaképük 
A IJlakarenko brigád 

a s::ocialista embertípus kialaJdtásán munkálkodik 

,.Felnőtté izmosodott a Ma
karenko szocialista brigád." 
Ezzel a mondattal fejeződött 
be az egykori ifjúsági brigád 
1975. évi munkájának értéke
lése. A Makarenko szocialis
ta brigád a szentesi építési fő
nökség szegedi gépállomásán 
dolgozik. Tizenöt évvel ez• 
előtt ifjúsági brigádként ala
kult. Tagjai, szakmájuk sze
rint, motor- és gépszerelők. 
Jó munkájukon múlik az 
emberi erőt pótló nagy telje
sítményű vasútépítő gépek és 
közúti jármavek zavartalan 
ii2Jeme1ése. 

megmozdulás és a társadalmi 
munka. Az 1970-,es év példás 
helytállásuk állomása. Mun
kaidőn túl 500 órát töltött a 
b-rigád a tiszai árviz védelmi 
munkáin. Az árvízvédelmi 

versenyen első helyezést nyert 
a brigáq csapata. 

l\Iéltóan képviselik 
a vasútüzemet 

kormánybiztostól elismerés-
ben részesültek. A brigád eseményeinek fel-

Az 1974-es év is · emlékeze- sorolása oldalakat töltene meg. 
tes marad a brigád számára. Közös programjaikból ernlí-

l 
tésre kívánkozik néhány. 

Mindenki elvegezte 
a nyolc általánost 

Tanu ásuk, önmúvelésük nagy üzemlátogatáson voltak Szésikert hozott számukra. Alapos lcesfehén:áron az Ikarus gyárfelkészüléssel részt vetlek a ban. Az „Ismerd meg hazávasutas szocialista brigádok I. dat" mozgalom keretében járországos szellemi vetéllkedőjén. tak Esztergomban, Visegrádon A népes mezőnyből kiemel- és Szentendrén. Közösen nézkedtek és megnyerték az igaz- ték meg a Bánk bánt. Szakgatósági építési és pályafenn- mailag felkészülve utaztak a tartási ágazatban a középdön-
tőt. üzemtörténeti, szakmai, Budapesti Nemzetközi Vásár

ra. Munkahelyükön a Zalka politikai és gazdaságpolitikai Máté szocialista brigáddal köNem véletlenül választotta feleleteiket magasra értékelte 
a brigád a Makarenko nevet. a zsüri. zösen nagy sikera és megható 

19'16. JűLIUS 1,. 

nyugdíjastalálkozón vendégiJ.l A mozgalom hármas jelszavá- A szocialista humánum pél- látták a gépállomás nyuirdíJaból a tanulást és a szocialista dáját idézzük naplójukból. sait. Elbeszélgettek velük a embertípus kialakítását tűzték „Munkahelyünk egyik dolgo- munkahely és a vasút jelenleki célul, hogy munkahelyükön zója közúti baleset következ- gi életéről és a megváltozott minél jobban helytállhassa- tében meghalt. Félbemaradt feladatokról. 

Fél éven át tartó előkészítő munka, széles körű vita után készült el a MAV 1976-1980-as 
kollektív szerződése, amelyet június 2-án Ur bán Lajos miniszterhelyettes, a MA V vezér
igazgatója, és Koszon1s Ferenc, a Yasutas-sz akszervezet főtitkára írt alá a MAV vezér. 

nak. Névadójuk példamutatá- családi házuk építésében sok 
sa végigkíséri brigádéletüket. szabad szombattal besegítet• A korszerű vasútépítő gépek 

igazgatóság tanácstermében 

11 vezetők célja: 
A 15 tagú brigádban már tünk. A ház a Makarenko szo• számának növekedésével foko

rnindenki elvégezte a nyolc cialista brir;ád közreműködé- zottabb jeLentőségűvé váltak a 
általános iskolát. Hatuknak sével felépült." MA V gépállomásai és építési 
második szakmából is képesí- A társadalmi munkák vál-

főnökségei. Forgalom csak jó 
tésük van. Hárman leérettsé- lalása a brigádban nem kam-

vasúti pályán bonyolódhat. 
gizte.lc. A brigád nőtagja mér Ma már a vasútépítő szocia
nök. Van, aki a Marxista Es- pányjellegú. Szocialista bntu- lista brigádok és a gépesített 
ti Egyetem hallgatója, mások datból végzik az önként vál- vasútépítés kiemelkedő ered
pedig marxista középiskolába lalt munkát. A közös munka ményei is reorezentánsai a 
járnak. egyben a legjobban sikerült Magyar Allamvasutaknak. 

Rövidíteni o kivitelezési határidői 

Vincze János brigádvezető brigádtalálkozókat is jelenti. Méltóan képviseli a va�útüze-

Az V. ötéves tervben csaknam megkétszereződnek 
a miskolci építési löniikség /e/adatai 

szavait idézzük. 1975-ben 1200 társadalmi mun- met a Makarenko szocialista 
c•-kn.em megkétszerezo"dnek a brigád is, amelvnek tagjai : A 1\IAV Miskolci Építési Fő• = 

- Szüntelenül tanulnunk kaórát teljesítettek. Az óvo- Vincze János, LaJos Lajos, nökseg a IV. ötéves tervidő- főnökség feladatai. Nem keve
kell. Új meg új ismereteket dák, iskolák sok köszönóleve- Sári János, Kun Sándor, Gé- szakban 112 százalékra teljes!- sebb, mint 262 kilométer pálva 
kell szereznünk, mert csak így le a brigád életének kedves mes Sándor, Jármai András, tette a tervét. őt év alatt fel- felújítása és 305 csoportkitérö 
tudunk lépést tartani a mo- emlékei. Kispéter József. Koncsek újítottak 126 kilométer vágány- cseréjet kel! elvégeznünk, ösz
dern technikával, az új gépek Bármely területre fs lé- László, Tóth László, Börcsök hálózatot, megmozgattak 920 szesen egymilliárd 376 millió 
megismerésével és a változó pünk, a Makarenko szocialis- G11örg11, Simon J. Ferenc, Sza- ezer köbméter földet, 160 cso- forint költséggel, - mondotta 
teechnológiákkal. ta brigád közösségi élete min- bó Illés, Budavári István, portkitérőt. A munka termelé- Váradi István a főnökség veze-

A tanulás és az önképzés denütt ott van. Ilyen a tö· Hegyi Katalin és Bálint Bé1a. kenységét 36 százalékkal emel- tője. - A feladat közel fele a 
mellett nem szorult háttérbe a megsport is. Különösen aszta- Jó munkájukkal rászolgáltak ték. Eredményes munkájukkal Hatvan-Mezőzombor állomá
munka sem. A kis- és nagy- a magas kitüntetésre, a Köz- öt év alatt háromszor nyertél{ sok közötti vonalszakaszra jut. 
gépek téli nagyjavításai, a l iteniszben értek el sikereket lekedés, Posta és Hírközlés el a Kiváló Főnökség címet, De végzünk még pályakorsze-
gépkocsik szerflléi és javításai területi, üzemi és házlverse- kiváló brigádja címre. egyszer pedig Di.csérö oklevelei rűsitést a Mezözombor-sátor-
sokrétű szakmai ismereteket nyeken. Népszerű a kispályás kaptak. aljaújhely közötti szakaszon is. 
kívánnak. Minőségi munkáju- labdarúgiis. A területi teke- Fogas Pál - Az V. ötéves tervben 1976-ban az építési főnökség 
kat naplójukban számos di- 32,6 kilométer vágány átépíté-
cséret tanúsítja. ,------------------------------------------, sét, 41 csoportkitérő cseréjét 

Ki tudná megszámlálni, tervezi. Ebből Ludason 15, Me-
hogy mennyi társadalmi mun- A Sallai brigád elhatározta : zőköresden 6, Emődön 5, Tak-
kaórát végeztek, amikor a gép- ·�harkányban ugyancsak 5 cso-
állomás fejlesztését segédmun- ,ortkitérő cseréjére kerül sor. 
kások hiánya veszélyeztette. A A /r ' • .J , /r J.. 

t 'g. • t;t 
- Az idén 18,2 millió forint 

széntároló és az üzemi beton- .11/lffJJiOSO.A JilJJ/V/1 W!J i!) lll'l!) · értékű. magasépítési munkát 
út építésében is benne van a J'' � (.1, J.JU (.1, U, kell elvégezni - vette át a 
Makarenko szocialista brigád szót Kocsis Jenő főmérnök. 
munkája. nn'lll ,nnt.r "Zr(1(1fT!) (lfTJJmJil ,lr p(11· !)fT •• 'IJ ,,. - Biztonsági berendezési épü-

A jó munka elismerését jel- (
7

, .111(7, r .J J)J.JLJU J.JLJ íJ.lllrJÍ Vn. O'f/J.J, (.l,LJ /JZrJmue let készül Miskolcon, a Hejő-
zl, hogy eddig a brigád 13 tag- J J csabai Cementműben, Ludason 
ja kapott Kiváló dolgozó ki- és Makláron. Felvonulási épü-
tüntetést. Heten a „Szakma if- A szolnoki járműjavító sze- ismerni a Sallai f't>rigád te- ugyanis vállalta, hogy fiatal !etet építünk Hidasnémetiben, 
:i1í mestere" különböző foko- mélykocsi-javító részlegében vékenységét. A brigádnapló nőket tanlt meg a kárpitos utasforgalmi helyiséget Luda
zatainak tulajdonosai. - a VII 'a osztályon - 33 bri- vallomása szerint ez évre vál- szakmára, hogy így is enyhít- son. központi szociális épületet 

Társadalmi munka 
a közösségért 

Szólni kell a brigád úiító
tevékenységéről is. A felsza
badulást és kongresszusi mun
kaversenyben 1974-1975-ben 
43 tíjításí ;avaslatot nyújtot
tak be. Újítókedvük nagyban 
hozzájárult, hogy a MA V 
Szentesi f:pítési Főnöksége 
megnyerte a szegedi igazgató
ság 1975. évi újítási versenyét. 

gád munkálkodik, de aligha la!ták, hogy az általuk végzett sen a vasút munkaerő gond- a Miskolc-Tiszai pályaudva-
van olyan dolgozója az üzem- kárpitos munkák. kifogástala- jain. ron és Füzesabony állomáson. 
nek, aki ne hallott volna a nok lesznek és a garanciális A miskolci rendezőpályaudva-
Sa!!ai lmre brigádról, vagy ne idő alatt - a kárpitosok ha- ron pedig villanyszerelő mű-
i,;merné a fiatal brigádvezetőt, nyagsága miatt - nem jön Kö:::éleli s:::erep helyt létesítünk. 
Habony Andrást. Pedig nem vissza személykocsi az Vasútépítési munkánkat há-
régen dolgoznak együtt. Elő- üzembe. A 11 fiatal ígéretet A brigádvezető mindössze 31 rom súlyponti helyen vé<ie-1zülc. 
ször a múlt esztendőben tettek tett arra is, hogy sohasem mu- éves, de a járműjavítóban A Füzesabony-Mezőkövesd 
vállalást és - mivel becsület- lasztanak igazolatlanul. Segítik „öreg" szakinak számít. 1958- szakaszon 11 ,3 kilométer 
tel teljesítették azokat - el- egymást, és segítséget nyújta- ban itt lett szakmunkástanuló hosszban, 56,2 milliós értékben 
nyerték a zöldkoszorús jel- nak két általános iskolának is: és a szakmunkás vizsga leté- a jobb vágányfelépítmények 
vényt. - Szolnokon patronálják a tele óta az üzem dolgozója. A cseréjét a közelmúltban befe-

Számíthatnak rájul, 

Lomb utcai általános iskolát kocsiosztályon több munkabe- jeztük. Hernádnémeti és Tisza
és Abonyban a községi is!rn- osztásban dolgozott és fgy - luc között. öt kilométer hossz
lát. A társadalmi munkából mint mondja _ kiváló ember- ban szintén a jobb vágány
már tavaly is alaposan kivet- ismeretre tett szert. 1967.tól felépitménvek cseréjére kerül 
ték a részüket, ott voltak min- tagja volt az alapszervezeti sor. 24.8 milliós költséggel. Az 
denütt, ahol segíteni lehetett. Erdőbénye-Olaszliszka közöt-
Dolgoztak a bölcsődében, az KISZ-vezetőségnek. majd ti szaka<;zon 4.2 kilométeren 
óvodában. a vállalati üdülő- megválasztották KISZ-titkár- kell a jobb vágány felépítmé

----------------------------t ben és a művelődési há?,ban. nak. Az üzem 12 KISZ-alap- nyét kicserélni. Ez 13,8 millió 

Ha a brigádélet krónikájá
ban lapozg„tunk. szembetűnik 
az a fejlődés, amely a szocia
lista embertípus formálódását 
jelzi. Évről évre több a közös 

A járműjavítóban persze 
aranykoszorús brigádok is 
vannak, mégis érdemes meg-

A MÁV KIVÁLÓ BRIGÁDJA 

Sikerük titka a tenni akarás 

1965-ben 630 óra társadalmi szervezete közül az általa lrá- forintba kerül. 
munkát végeztek. nyitott volt a legjobb. Egy má-

Tanulna!,, sporlolnali A gyöngyösiek dicsérete 

Végzünk még felépitmény
cserét, Ludas, Emőd, Takta
harkány és Bodrogkeresztúr 
állomásokon 7,2 kilométer 
hosszban, 40,4 milliós érték
ben. Az áilomási vágányok 
építésénél · nagyszabású alap
építményi munkákat kell vé
geznünk. A költségek elérik a 
6,5 milliót. 

Csupán ebben az évben 77 
ezer köbméter bányakavicsot, 
100 ezer tonna zúzottkövet 
kell a miskolci vasútépítőknek 
beépíteniük és 250-260 ezer 
köbméter földet kell megmoz
gatniuk. A földmunkák 90-92 
százalékát gépek végzik, ame
lyek két műszakban dolgoznak. 
A vasúti pályák átépítésével 
egyidőben megerősítik a hida
kat. 

- fvi beru1iázásunk 182,6 
millió forint - magyarázta 
Kocsis Jenő. - Első negyed
évi tervünket 130 százalékra 
teljesítettük, s termelést érté
künk 32 ,1 mifüó forint volt, 
szemben a 28,5 milliós elő
irányzattal. 

A főnökség vezetői nemcsak 
napra, hanem szinte órára 
meghatározzák a létesítmények 
üzembehelyezésének időpont
ját, s azon munkálkodnak, 
hogy lerövidítsék a kivitelezés 
határidejét. Tavaly vágányzá· 
ras feladataiknál 14 esetben 
harminc órával hozták előbb
re az átadási határidőt. 

Az idén 57 szocialista bri
gád kötött szerződést. Válla
lásaik a főnökség feladataihoz 
igazodnak. 1975. évi munkájuk 
alapján egy közösség a MAV 
Kiváló Brigádia címet érde
melte ki. négy kollektíva arany, 
kilenc ezüst. tizenkettő bronz 
fokozatot kapott. A vezetők 
miként eddig, a jövőben is 
bátran támaszkodnak a szocia
lista brigádokra. 

Kolaj László 

A Hídépítési Főnökség szál
lításvezetőségének Mttnka és 
Béke szocialista brigádja nem
rég kapta meg a MÁV Kivá
ló Brigá.dja ltilüntetést. 

téssel. Munkájukat évek óta 
balesetmentesen végzik, a gé
pek ésszerű kihasználása és 
takarékos üzemeltetése mel
lett. Jellemző többek között, 
hogy az elmúlt évben minteoy 
3000 kilogramm üzemanyaoot 
talwritottak meg. 

Jutott idő a tanulásra, a 
művelődésre és a sportolásra 
is. A brigádban mindenkinek 
megvan az általános iskolai 
végzettsége. ketten középisko
lában tanulnak. 

sik alapszervezettel közösen 
ők kezdeményeztél{ például 
azt a munkaversenyt, ami a 
VIII. KISZ-kongres.<;zus tiszte
letére bontakozott kl. Jó mun
kája elismeréséül megkapta az 
Aranykoszorús KISZ-jelvényt 

70 oszlop soron kívül Félegyházára 

A 12 főnyi közösségnek -
amely 1969-ben alakult - ki
lenc alapitó tagja van. Sike
rük titka az összeforrottság és 
a töretlen vá!laUcozó kedv. 
N<\h.ány évvel e1.elött a jelen
le;;:i létszam töobszöröse vé
gezte a reáiuk háruló rako
dási és szállítási feladatokat. 
Azóta számos változás történt, 
s a legnagyol:>b előrelépést a 
nagyfokú gépesítés - és az 
ehhez nélkülözhetetlen szün
telen tanulás - mutatja. Ma 
már a brit:ád valamennyi tag
ja rendelkezi !t valamilYP._n 
.zakvizsgával, illetve képesi-

A mátraverebélyi általános 
Iskola tantestülete meleghan
gű levélben mondott köszörie
tet a brigádnak a7,0kért a tan
szerekért, amelyet a brigád
tagok az elmúlt tanévben jut
tattak (több mint ezer forint 
értékben) a hátrányos helyze
tű tanuló!{ megsegítésére. A 
másokért végzett társadalmi 
munka is több ezer órát tesz 
ki a Munka és Béke brigád
ban 

A brigádvezető Is példát 
mutat: - az idén lesz har
madéves a marxista-leninista 
esti egyetemen. A brigád egyik 
tagja - Nyfrfalvi György 
az irodalmi színpad vezetője. 
A tömegsport versenyeket 
Tóth Imre - a Szolnoki MAV 
egykori labdarúgója - szerve
zi. Ugyancsak a kárpitos bri
gád tagja Molnár Rozália, alti 
atlétizál és ifjúsági válogatott 
kerettag. 

A Sallai brigádban hét nő 
dolgozik. Az üjúsági brigád 

és a KISZ-érdemérmet. A 
KISZ-titkárságot tavaly egy 
fiatalabb brigádta.,,ak adta 
át, őt pedig szakszervezeti 
tisztségviselőnek, műhely bi
zottsági titkárnak választották 
meg. tgy nemcsak a fiatalok 
és az ifjúsági bri�ád, hanem 
az idősebb dolgozók ügyes
bajos dolgaival is foglalkozik. 

A kárpitos brigád tehát nem 
csupán a fiatalok, hanem a 
lelkes társadalmi munkások 
brigádja is. Ezért ismerik 
üzemszerte a Sallai Imre bri
gád nevét! 

(kóhldi) 

„Az állomásunkon 1970-ben 
elkezdett rekonstrukciós mun
kálatok végéhez közeledve na
gyon drukkoltunk azért, hogy 
az idei vasutasnapra az Integ
ra dominó biztosítóherendezést 
és az utastájékoztató hangszó
rókat üzembehel:vezhessük" -
írta Kiskunfélegyházáról Gál 
Jenő mérnök-tanát'SOS. az állo
másiak versenyfelelőse. majd 
kérte. hoey tolmácsoljuk kö
szönetüket a gyöngyösi kité
rőgyártó üzem párt- és gaz
da<;ági vezetőségének, illetve 
azoknak a dol�ozók.nak. akik 
részt vettek ee;v kérés soronkí
vüli teljesítésében. 

,.A munkálatok határidős 
befejezését veszélyeztette 70 

darab 6 méteres hangszórótar
tó oszlop hiánya. A félegyhá
ziak ekkor a ,zyöngyösi üzem 
oártve2etóségéhez fordultak, s 
nem hiába. A gyo!"San elkészí
tett oszlopokat késedelem nél
kül kapta meg a kivitelező 
Budapesti Távközlő és Bizto
sítóberendezés E:pítési Főnök
sé�_,, 

A berendezések működnelc 
már. s elkerülhetővé vált az 
ldeig1enes, rövid fnoszloook 
beéoíté,;ével és szétbontá�ával 
járó többletmunka. A kitérő
izyáriak valóban megérdemlik 
a dicséretet. akárcsak a kivi
telezők a határidő megtartá• 
sáért. 
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Tisztavatás a Dél i  pá lyaudvaron 
347-en fejezték be fanulm6nyaikat a MÁV Tisztképző Intézet nappali tagozatán 

Régi hagyomány, hogy a 
:MAV Ti'Sztképző Intézet nap
pali tagozatának végző-s hall
gatóit a vasutasnapon avatják 
tir.::tté. A :!6. vasutasnap al
kalmából a Déli p:ilyaudv.1ron 
rendezték rneg az ünnepséget, 

számítástechnikára alapozott 
üzem ma még csak elképzelés, 
de minden egyes részfolyama
ta megvalósítható. Már kiraj
zolódik előttünk a jövő vas
útja, ahol az oka<; gépek segít
ségével új értelmet kapnak a 

kel, akaraterejük:kel eredmé
nyesen fognak gyümölcsöztet-
ni. Bízunk abban, hogy a vas
utasok nagy családjában meg
találják a helyüket, és idősebb 
munkatársaikkal vállpetve, a 
vasutas hagyomanyokhoz 
méltó munkát végeznek. Meg
győződésünk, hogy a tanfo
lyamon elsajátított i'Smeretek 
birtokában mindig az első so
rokban fognak küzdeni az 
újért, a haladó munkamódsze
rek megvalósításáért. Hisszük, 
hogy nem állnak meg 
jelenlegi ismereteik szm-
vonalán, és munkájuk ellátása 
mellett céljuknak tekintik az 
új i'Sffieretek megszerzését, az 
önképzést. Ezt várjuk önöktől 
és egyben ígérjük, hogy becsü
letes munkájuk mindig mél
tánylást, erkölcsi és anyagi el
ismerést nyer. Kívánom, hogy 
választott hivatásukban talál
ják meg a jól végzett munka 
örömét, egyé ni boldogulásukat, 
reményeik megvalósulását. 
Megköszönöm eddigi fáradozá
saikat, tanáraik odaadó mun
káját és ezennel önöket vas
úti tisztekké fogadom. Ui·bán Lajos miniszterhelyettes avató beszédét mondja A vezérigazgató beszéde 

melyen részt vett Havasi Fe- vasúti közlekedés alapvető jel• után Rákóczi András intéző, a 
renc, a Minisztertanács elnök- lemzöi, a biztonság, a rend- KISZ Központi Bizottságának 
helyettese, Borbély Sándor, a szeresség, a pontosság és a tagja, az intézet KISZ-titkára 
Magyar Szocialista Mtmkás gazdaságoS'Ság. kért engedélyt, a fogadalom le-
Párt Központi Bizottságának Urbán Lajos ezután az új 

tételére. 
osztályvezetője, dr. Ábrahám A 347 fiatal tiszt ünnepélye-
Kálmán közlekedési miniszté- tiszteket Jöszöntötte, akik 

sen megfogadta, hogy a Ma-
rl·um·t államt,· tka· r, Urba"n  La- mint mon otta - a jövőt kép- . k"" . . d 1 ó 
óos m"tn"tSzterhelyettes, a MAV 

viselik. gyar Nep oztársasag o goz 
, népéhez, az Alkotmányhoz, a 
vezérigazgatója, Koszorus Fe- - Amikor önök a vasutas szolgálati esküben vállalt kö-
renc, a Vasutasok Szakszerve- hil:atást választották, tudták, telezettségekhez továbbra is 
zete főtitkára, Tóth Sándorné, hogy nem könnyú pályával és hú marad. ,.Fogadom, - hang
az I. kerületi Tanács elnöke, nem kevés munkával jegyez- zott az e kü szövege -, hogy 
valamint a társadalmi szervek ték el magukat. Tudták, hogy a MÁV Tisztképző Intézetben 
és a vasút több vezetője. a vasuta'S munka helytállást és szerzett tudásomat a vasúti 

Az avatásra felsorakozott 
nagy felelő-sségérzetet követel. közlekedés biztonságára, a 

tiszteket, hozzátartozóikat és Az elmúlt másfél esztendő szállítási feladatok maradék
a vendégeket dr. Kun Dezső, alatt szorgalma'S munkával sa- talan teljesítésének szolgála
az intézet igazgatója köszön- játították el azokat az ismere- tába állítom. Igérem, hogy 
tötte. Ezután Urbán Lajos teket, amelyeket képességük- elöljáróim utasításait, fegyel-
mondott ünnepi beszédet. ----- --�---- mezetten �•égrehajtom, beosz-
Hangsúlyozta, hogy azért is je- tottaim munkáját felelősséggel 
lentős a mostani vasutasnap, irányítom, részükre minden 
mert egybee-sik a magyar va- segítséget megadok. Fogadom, 
sút 130. születésnapjával. hogy szocialista emberhez mé!-

Elmondta továbbá, hogy a tóan szolgálom hazámat, és a 

vasút minden munkaterületén Magyar Államvasutakat." 

alapvetően megváltoztak a A fogadalomtételt szalagozás 
munkakörülmények. Oktatási követte, majd a tiszti egységek 
intézmények széle-s hálózata a katonazenekar pattogó indu-
szolgálja az új vasutas nem- lóira elvonultak a dísztribün 
zedék képzését és az idő-seb- előtt. A fegyelmezett menetet 
bek továbbképzését. a vendégek, szülök, feleségek, 

- Ügy gondolom jelképnelc férjek és ismerősök nagy tap-
is tekinthető, hogy a 26. vas- sa köszöntötte. Ezzel kívántak 
utasnap egyik eseményét, a jó munkát azoknak, akik a 
tisztavatást éppen az újjáépí- vasúti tiszti szolgálatot válasz-
tett Déli pályaudvaron ren- tották élethivatásul. 
deztük meg - mondotta. Az ünnepség után Urbán 
Minthogy jelképnek tekinthe- Lajos miniszterhelyettes ebé-
tő az is, hogy itt kapott ott- den látta vendégül a vasút új-
hont a magyar vasút legmo- donosült tisztjeit a Törekvés 
d�rnebb berendezése, az elekt- Művelődési Központ éttermé-
ronikus számítógépekkel do!- ben, ahol Koszorus Ferenc fő-
gozó számítástechnikai köz- � � titkár, és dr. Ábrahám Kál-
pont is. A számítástechnika Rákóczi András intéző felol- mán állam titkár mondott po
bevezetésével új fejezet kezdő- vassa a fogadalom szövegét hárköszöntöt. 
dik a vasút történetében. A (Csontos Gábor felv.) Kőhidi László 

,, 

Evfolyamelsők voltak a Tisztképzőn 
A 26. vasutasnap alkalmából 

avatták tisztté Kormány Erzsé
betet és Polgár Lászlót is. ők 
évfolyamelsök voltak, azonos 
eredménnyel. A vizsgajegye!, 
közé - az ötösök mellé 
mindössze egy-egy „négyes" 
,.csúszott" be. Ezúttal az iskolá
ról és a jövendőbeli munka
helyről vallanak :  

Ko-rmány Erzsébet vasutas
családból származik. Édesapja 
nyugdíjas váltókezelő, Szaty
mazon dolgozott. A nővére je
lenleg Szajolban személypénz
táros. Erzsike Szatymazra 
megy vissza. Korábban is ott 
dolgozott, és ott lesz forgalmi 
szolgálattevő. Vasútforgalmi 
technikumot végzett a tisztkép
ző előtt. 1968-ban kezdte a kö
zépiskolai tanulmányokat, és 
1972-ben végzett. Azután 
Szatymazon lett forgalmi szol
gálattevő. árupénztáros, és 
személypénztáros. Tehát meg
ismerkedett több vasúti mun
kahellyel. Most, az avatás után 
forga:mi szolgálattevő lesz, 
korábbi munkahelyén. 

- Miért szereti ezt a beosz
tást? 

- Mik a tervei? 
- Egyelöre dolgozni fogolc, 

azután szeretnék továbbtanul
ni a jogi egyetemen. 

Polgár Laszló „már" 35 éves. 
Ugyancsak egy négyessel fe
jezte be a tanulmányait a 
tisztképzón. Az előkészítőn 
anyaggazdálkodásból kapta. 

- Hány vizsgát kellett le
tennie? 

- Körülbelül 25-30-a.t, de 
felelet a másfél év alatt vo1t 
körülbelül ezer. Dolgozataim 
és felelete1m 90%-a ötös volt. 
a többi négyes. 

- Kik voltak a legkedve
sebb tanárai? 

- A fék.�zerkezetból és a 
kocsiszerkezetböl Rosta László 
és Lánczos Péter. Talán azért, 
mert a szakmának szinte mú
vészei voltak és ezáltal az osz
tályhoz és hozzám is közel ke
rültek. 

- Hogyan lett vasutas? 

Nyitott kapu a vasútra 
Kiállítás a Városligeti pályaudvaron a vasutasnap alkalmából 

filetrevaló, hasznos elgon
dolást váltott valóra a MAV 
a 26. vasutasnap alkalmából a 
,.Nyitott kapu a vasútra" cí
mű kiállítás megrende-zés-..,vel. 
Budapesten, a millenniumi 
földalatti vasút végállomásá
nál levő városligeti pályaud
vaTon, két vágányon hosszú 
sorban állították ki azokat a 
vasúti vontató és vontatott 
járműveket, munkagépeket, 
berendezéseket, amelyek a mai 
korszerűsödő vasútra jellem
zőek és aU<.al'masak arra, hogy 
a kívülállókat, az utasokat a 
száilíttató feleket megi&mcr
tessék a kulturált utazásra, a 
gyors, biztonságos áruszá!li
tásra való törekvés fejlett esz
közeivel. A kiállítás bejárauí
nál felnyitott, korsrerú vasúti 
sorompó pedig lehetőséget 
adott arra, hogy a fiatalok 
íigyelm.ét felkeltsék a modem 
vasúti munkahelyek, munka
eszközök iránt és meggyőzzék 
őket arról, hogy ma már a 
vasúton is kedvezőbb körül
mények: között dolgozhatnak. 

A kiállítást július 9-á 
Oroszváry László, vezérigazga
tó-helyettes nyitotta meg. A 
megnyitón ott volt Földvári 
László miniszterheiyettes, Gá
bor Zoltán, a KPM pártbiz.ott
ságánalt tit.kára, Gulyás Já
nos, a vasutas szakszervezet 
titkára. 

A „nyitott kapu" lehetővé 

A megnyitó ünnepség résztvevői megtekintik a ltiállítást 
(Csont-os Gábor felv.) 

gyas:ztá'Sra, hideg és meleg 
ételek, italok kiszolgálására 
van kialakítva. 

A vasútépítés munkagépei 
között a legna.,,<>yobb érdeklő
dést a szovjet gyártmányú, 
Platov rendszerű vágányfekte
tö daru váltotta ki, amely 24 
méter hooszú talpfás vágány
mezők fektetésére, vagy bon
tására használható, óránként 
600-800 méter teljesítmény
nyel. A gépet munka közben 
is bemutatták. De a sínfels;c.e-

dő szerelvények, az aljköz és 
ágyazatszél-tömörítö gépnek, 
a pályafenntartási darus vá
gánykocsinak, a kis munka,;é
peknek is sok néz6je akadt. 

Két különálló kocsi egyiké
ben munkavédelmi kiállitást 
rendeztek be, a másikban pe
dig vasúti tárgyú filmeket ve
títettek az érdekli\döknek. 

A kiállítá'Snak több mint 
egyhetes nyitvatartása alatt 
sok látogatója volt. 

(SrLász) 

tette a látogatóiknak, hogy a r-------------------------

kiállitott járművek között [el-
kapaszlcodhassanak a ko=e
rű M 62-es sorozatú Diesel
mozdonyra, közvet.ien kö7.el
röl ismerhessék meg a légkon
dicionált vezetőfülkét, az ön
működő ébel·ségi és egyéb be
rendereseit. Hasonló ismeret
séget köthettek a V 43 soro
zatú, 130 kilométer óránk.ént! 
sebességre alkalmas, 3000 ló
eréís villamoomozdonnyal. 

LEVÉ L SZOLNOK RÓL 

„ Tudjuk, hog)'an éltünk 
,;, • ,;,  .:, l k " es miert uo gozun . .  �. 

A vontatott járművek között 
felsorakoztatta a kiállítás a 
különböző tipusú fedett és 
nyit.ott teherkocsikat, műsza
ki jellemzőiket fe!Lüntető ma
gyarázó táblák kíséretében. 
Ugyancsak megszemlélhették 
a látogatók az összes forga
lomban lev6 személykocsi
kat, valamint az Fm sorozatú 
modern postakocsit - amely
ben a kiállítás tartalma alatt 
postahivatal működött vas
utasnapi alkalmi bélyeg:z6vel 
-, s a DM sorozatú poggyász
kocsit. Ebben állították fel egy 
modern állomási biztosító be
rendezés kezelöpultját, amely
nek működtetője a pályaudva
ri modellen szemléltette a 
rendszer üzemelését. Ugyan
csak itt volt látható munka 
közben az olasz gyártmányú 
jegynyomtató gép, amely 500-
féle kéregjegy kiállítására 111-
kalmas � amelyből már ti
zenöt működik a MAV-nál. 

Sokan ismerkedtek a WRY 
sorozatú, új típusú büfékocsi
val is, amelynek egyik t..re 
úlló, a mási:k pedLg ülő fo-

.,Két ötéves tervidőszak ha. 
tárán sz.okásos visszatekinteni 
a már megtett útra, és előre 
nézni, hogy merre, milyen cé
lok eléréséért haladunk to
vább. így vagyunk ezzel a sa• 
ját szolgálati helyúnkön is" -
írta levelében egyik szolnoki 
olvaronk. 

Érdemes a sorokból többet 
is idézni, mert hitet és erőt ad 
a közös erőfeszítéssel elért 
eredmények számbavétele, a 
jövőre nézve. Jóllehet az eb
ben a levélben felsorolt válto. 
zások csupán a szolnoki vas.. 
utasok élet.. és munkakörül
ményeinek kedvező alakulását 
tükrözik, de hasonló kép tá
rul elénk akkor is, ha nem 
Sz.olnokon, hanem bármely 
más városban, illetve csomó. 
ponton, kisebb vagy nagyobb 
szolgálati helyen vállalk-02ik 
valaki az eredmények vagy 
változások összege2ksére. 

.,Mi, szolnokiak, jó! eml.ék
szünk még arra, hogy nem is 
olyan régen alig egy-két lavór 
szolgálta a pályaudvaron do!. 
gozó vasutasok tisztálkodási 
igényeinek kielég!tését 
folytatódik a levél. - A szol. 
gálati helyiségek: általában 
igen elhanyagoltak. r�zul vi. 
lágítottak, zsúfoltak voltak. A .., _______ ....,,_,.,,.. __ .,.,, dol,:ozók fizikai erejét kemény 
próbára tették a kézi állítású 
váltók, idegrendszerüket meg. 

l viselték a rossz, elavult tele
él fonok, nem is szólva az egyéb 
, nehé?Jségekről, a kivénhedt 
J barakképület laktanyájáról. a.z 

utazószemélyzet 300-400 órás 
havi swlgálata;ról stb." 

Ml a helyzet jelenleg mind. 
ezzel szemben ? 

.,Hideg-meleg vizes fürdök, 
moroók állnak rendelkezé
sünkre - válaszolja a kérd� 
re olvasónk. Korszerű, 
egészséges ép'iitetben öltözkiid-

hetünk munkakezdés előtt, il
letve munkavégzés után. P:f. 
kezésünket 500 személyes üze
mi konyha és további két, er
re a célra épített ételkiosztó 
helyiség lliztosítja. A régi 
kályhákat központi fűtés vagy 
egyéb modern fűtési rendszer 
váltotta fel. A munka korsze
rűsítését, egyben a forgalom 
biztonságának növelését a leg. 
fejlettebb Dominó 70 típusú 
biztosítóberendezés, továbbá 
hangrögzítős - oda.vi-ss:za be
szélő . - KAD-készülék, rá
diós összeköttetés vagy SE
LEX rendsren1 adatelosztó be. 
rendezés teszi lehetővé. A ren. 
dezö pályaudvarra a dolgozó
kat vonaton szállítjuk, hogy 
ne kelljen gyalogolniuk a vá. 
giányok között. mfg eljutnak 
közvetlen szol,::álati helyükig, 
és onnan vissza a szemé!ypá
lvaudvarra. A balesetek meg. 
előzéséhez szülcsé:ies t'édőesz
közök. t•édőfelszerelések min
den területen a rendelkezé. 
sünkre állnak, s biztosítottak 
a védő. és mun:karuhák. bun
d�k. esőkabátok, amelvek vé
dik egészs.S.günket. Altalános
�á vált „ havi 191 órás mun. 
kairlőkeret. i lletve a 44 órás 
munkahét. csupán az utazó
s7,0J <rá l atnál forrlul még elő ,:i 

havi 240-250 órás szolgálati 
idő . . .  " 

Az elért eredmények rne!!l
gvőzn,ek mind'1váiunkat arról. 
hogy az előttünk álló ötéves 
tervf0l�rlatok elvé-gzése után 
- akkor termés7.etesen. ha to
váobra is a párt politikáiá
nak szellemében. a határozato. 
kat megvalósítva munkálko
dunk - ugyanilyen. de leg. 
alábbis hasonló válto7..ások jel
zi!< majd élet. és munka:körűl. 
ménveink javulását. Mind a 
vasúton, mind a népgazdaság 
má'S területén. 

Elkészült Érd-Alsó állomás 
új felvételi épülete 

végül kikötöttem a mils:zaki 
kocsiszolgálatnál, ez tetszétt 
meg a legJobban. 

- Mert érdekes és mindig 
újat jelent számomm. A for• 
galmi szolgálattevönek nincs 
két egyforma napja. A pilla
n atnyi helyzet alapján kell 
megítélni mindent. A pálya 
Szatymazon egyvágányú, de 
itt is adódnak nehéz forgalmi 
helyzetek, amelyek megoldásá
hoz szükséges az alapos félké
szültség. 

- Nagyon szerettem volna 

A tisztképző előtt Fertőszent
miklóson járt gimnáziumba, 
onnan többen is választották 
a vasúti szolgálatot élethivatá
sul. 

Az utazóközönség és a vasu
tasok nagy örömére elkészült 
az ország legnagyobb, 44 ezer 
lakosú községének állomás
épülete. li;rd-A!s6 mintegy 20 
millió forintért létesített felvé
teli épUletét július 2-án 
adták át rendeltetésének. 

méter. Az épület egyik szár
nyában korszerű utasellátó 
bisztrót rendeztek be, amely
ben nemcsak hideg-meleg éte
leket, hanem teJterméket is 
tehet kapni. A vasutasok örö
mére pedig minden kényelmet 
kielégítő szociális helyiségeket, 
eszközöket (öltöző-mosdót stb.) 
létesítettek. 

mozdonyvezető lenm. Gyerek
koromban irigykedve néztem, 
hogy a szerelvények miként 
robognak a pályán. Sajnos ez a 
tervem nem sikerült, mert 
s;zemüveget viselek. Voltam 
motorszerelő, mozdonylakatos, 

- Hová kerül most, a tiszt
képző elvégzése után? 

- Visszamegyek a soproni 
t,ontatási főnökséghez. Eddig 
is ott dolgoztam. 

K. L. 

Az új létesítmény nem =

pán impozáns külsejével, de 
méreteivel is felhívja magára 
a figyelmet : nyolcszor nagyobb 
mint a régi volt. Várótermé
nek alapterülete 150 négyzet-

Az új felvételi épület J;!rd 
kö?.ség ötödik ötéves tervben 
átadott .első nagy ber1 1h�7,ása. 

S. lL 
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Átadták a MÁV Kórház 
új központi rendelőintézefét -,-=--A- ·�;�� 
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A MAY Kórház úJ központi rendelőintézete a Rudas László utca felőli főbejárattal 
(Csontos Gábor felv.) 

A vasutasnapi programok 
�i.k jelentős eseménye volt 
július 8-án a MA V Kórház új 
központi rendelőintézetének 
átadása. Megjelent az ünnep
ségen Urbán Lajos miniszter
helyettes, a MA V vezérigazga
tója, dr. Aczél György egész.. 
ISégügyi miniszterhelyettes, 
Bonifert Ádám, az MSZMP 
lCB osztályvezetóhelyettese és 
Molnár Györ{J1J, a vasutas
szakszervezet titkára.. 

Az átadási ünnepség vendé
geit dr. Tari Endre, a Vasút
egészségügyi Igazgatóság ve
zet.ője köszöntötte, majd dr. 
Holló Lajos, a Vezérigazgató
ság Tervgazdasági és Műszaki 
Fejlesztési szakoszály vezetője 
tett jelentést az építke7ái be
fejezéséről. Ezután Urbán La
;os miniszterhelyettes méltatta 
a létesítmény jelentőségét. 

- Nagy örömmel látni ezt 
& korszerű, szinte minden 
igényt kielégítő rendelőt, 
melynek létesítését elsősorban 
az indokolta, hogy az ötven 
évvel ezelőtt épült, lényegesen 
kisebb forgalomra tervezett 
intézményben már nehéz volt 
az orvosi feladatok eUátása -
mondotta bevezetőjében, majd 
így folytatta: 

- Az új központi rendeló
mtézet terveinek készítése so
rán figyelembe vették a ren
delkezésre álló terület adott
ságait és a korszerű egészség
ügyi követelményeket egy
aránt. Sikerült megvalósítani 
az awnos szakrendelések egy 
egységben történő elhelyezé-

megfelelő gazdasági egységek
kel együtt. 

- Amikor átveszem az új 
rendelőintézetet mindany
nyiunk nevében ígjlrhetem, 
hogy minden itt dolgozó tudá
sa legjavát fogja adni ahhoz, 
hogy a vasutasok továbbra is 
korszerű, hatékony orvosi el
látásban f'észesüljenek. Olyan 
ellátásban, amely nem nélkü
lözi a szakszerűség mellett a 
jó szót, az emberi kapcsolatok 
etikus kialakítását a szocialis
ta egészségügy szellemében, a 
vasutas társadalom hasznára 
- mondotta befejezésül az 
igazgató főorvos, 

Az új létesítményben a ren
delést július 12-én kezdték 
meg. Már az első két napon 
megállapították, hogy a bete
gek száma lényegesen több a 
szokásosnál. A rendelés zavar
talanságát nehezíti a beteg
nyilvántartás új adminisztrá
ciós f'endszere, amit a gépi 
adatfeldolgozás érdekében ve
zetnek be. A betűs ablakoknál 
ezért torlódások vannak, de az 
int.ézmény vezetői - a bete
gek türelmét kérve - mindent 
elkövetnek, hogy a kezdeti ne
hézségek megszűnjenek és az 
új rendelőintézetben színvona
las betegellátás legyen. 

Urbán Lajos miniszterhelyettes beszéde után dr. Vajda György 
a MiAV Kórház igazgatója vette át az új rendelőinté7.etet 

(Csontos Gábor felv.) 

Újítási ankét 
Szegeden 

Újít.ás! ankétot és kiállítást 
rendeztek a szegedi vontatási 
főnökségnél. Az elért eredmé• 
nyeket - a Vasul.aook Szak• 
szervezete, a vasúti fóooztály 
és a Találmányi Hivatal kép-
viselőinek jelenlétében 
Tóth Imre, a vontatási főnök
ség vezetője ismertette. 

Az elmondottakból kitúnt, 
hogy a főnökség tavaly nem 
véletlenül került a második 
helyre a szegedi igazgatóság 
húsz szolgálati főnökségének 
újítási versenyében, a szente
si építési főnökség mögött, il

letve a vészt.ői vontatási fő
nök.ség előtt. 

Szegeden a legtöbb újítási 
javaslatot - hetet - Csúcs 
Imre nyújtotta be, s ezek kö
zül hatot el is fogadtak beve
zetésre. Rajta kívül kiváló újí
tó még Tóth Mátyás, Kirí Ist
ván, Barna János, Sári Jó
zsef, Solymosi Lajos, Csonka 
Inván - a főnökség vezető
jét nem is e'!n!ítve. Ok és 
munkatársaik az elmúlt év
ben 19-cel több újítási javas
latot nyújtottak be. mint a 
IV. ötéves terv első évében. 
Az elfogadott újításol, 6Záma 
is 15-tel haladta meg az 1971. 
évit 

Az ankét és a kiállítás a 
még jobb eredmények eléré
sét s.zo.Igál. ta. 

Jó kezi,khen .•• 

Ovisok a színpadon 

Tapolca keleti városrészé
ben, a Barackosi lakótelepen 
csak az elmúlt ősszel kezdte 
meg működését az 5. számú 
új óvoda. Hogy a gyerekek -
köztük a vasutas szülők gyer
mekei is - milyen nagysze
rű közösségbe kerültek, azt a 
Batsányi Jáncis Művelődési 
Központban nemrég tartott 
óvodai évzáró ünnepség szín
vonalas, szívet-lelket gyönyör
ködtető músora is bizonyította. 
Az óvónénik dicsératesen válo
gatták össze a versmondó és 
éneklő csöppségeket, fáradtsá0 

got nem ismerve tanították a 
szerepeket, s a gyerekek na
gyon ügyesen mozogtak a mű
velődési központ színpadán. 
Nem lehetett könnyű a mese
jelenetek díszleteinek elkészí
tése sem. Jól oldották meg az 
óvodásol, autóbuszos oda- és 
visszaszállítását is. 

A szülők és a magam nevé
ben ezúton mondok köszönetet 
a gyermekintézmény dolgozói
nak, az óvodát patronáló Ba
konyi Bauxitbánya. Vállalat
nak és a művelődési központ 
vezetőségének az óvodai évzá
rón szerzett emlékezetes él
ményért. 

Bognár Károly 
sét. Szintén lényeges, hogy a ----------------------------------------
kiegészítő vizsgálatok szem-
pontjából leginkább egymásra 
utalt nagyforgalmú rendelők 
egymás szomszédságában, jól 
megközelíthető helyen vannak. 
Az itt dolgozók szociális léte
sítményei az igényeket magas 
színvonalon elég!tik ki. 

Urbán Lajos ezi:tán tájékoz
tatta a vendégeket arról, hogy 
a mintegy százmillió forint ér
tékű egészségügyi létesítményt 
a MA V saját beruházó és ki
vitelező szervezete - az Or
szágos Szakipari Vállalat és a 
Kőfaragó Vállalat közreműkö
désével - 41 hónap alatt ép!
tette fel. Hangsúlyozta, hogy a 
rendelő technikai felszereltsé
ge a kor színvonalán áll és a 
jövő igényeit is kielégíl!. 

A létesítményt dr. Vajda 
György, a MA V Kórház és 
·rnzponti Rendelőintézet igaz
•a,tó főorvosa vette át. Meg
�öszönte a vasút vezetőinek. 
1ogy lehetővé tették a rendelő 
·elépítését. Elmondotta, hogy 
lZ új rendelő nemcsak a diag-
1osztika és gyógyítás hanem a 
negelőzés feladatainak is ele
Tet tud tenni. A régi rendelő 
;asználható berendezéseit UJ 
�észülékekkel egészítették ki. 
·-iangsúlyozta, hogy az új 1"en
rlelii átad6.sa nem befejezése, 
hanem kezdete annak a nagy
arányú rekonstrukció�k, 
amely az elöregedett kórhazat 
érinti. Ennek során 350 ágyas 

új szárny, központi mú�ő és 
�aiJ106Ztikus blokk épül a 

DÓZSA GYÖRGY 
,,UNOKÁI" 

Cegléd állomás és Budapest 
- Nyugati pályaudvar Dózsa 
György szocialista brigádja ta
lálkozót és közös ebédet ren
dezett Cegléden. 

A két awnos névadót vá
lasztott brigád tagjai megkv
szorúzták a paraszt forradal
már szobrát, majd Németh Jó
zsefné, a budapesti brigád 
vezetője méltatta Dózsa 
György munkásságát, hősi 
küzdelmeinek jelentőségét. A 
brigádnaplókban megőrzendő 
fényképfelvételeket Hoffelner 
Nándor, a ceglédiek brigádve
zetője készítette el. 

A találkozó a tapasztalatok 
kicserélésével folytatódott, s 
az esti órákban közös szórako
zással ért véget. Tekintve, 
hogy a budapestiek pénztári, a 
ceglédiek pedig vonatkísérői 
szolgálatot teljesítenek, mind 
szakmai, mind kulturális vo
natkozásban hasonló az érdek
lődésük, s megegyezé a törek
vésük. A kialakult kapcsolat 
további elmélyítése jegyében 
legközelebb a ceglédiek tesz
nek eleget a Nyugati pályaud
varon dolgozó Dózsa brigád 
meghívásának. 

Pákozdi István 
Cegléd 

A brigádalapító 

Nyugdíjba ment, 

de tisztségeit megtartja 

Harminchat évi szolgálat 
után nyugalomba vonult Hod
roga Gyula, a békéscsabai 
vontatási főnö'kség belső el
lenőre, aki - régi párt- és 
szakszervezeti taghoz méltón 

sok társaáalmi munkát 
végzett, ezen!dvül többféle 

Ebből is látszik. hogy Hod
roga Gyula -, akinek a fele
sége is vasutas volt - meg
érdemelten kapott számos el
isme1,ést, többek között a Szak
szervezeti Munkáért kitünte
tés ezüst fokozatát. 

Boldizsár Gyula 
közéleti tisztséget töltött be . .-------------

Munkatársai nem felejtik 
el, hogy a főnökségnél az el
sők között alakított szocialis
ta brigádot, méghozzá a nő
dolgozókból. A Martos Flóra 
brigádban egyedül ő, a bri
gádvezető volt férfi, és számos 
nagyszerű tettel kétszer érde
melték ki az ezüst fokozatú 
kitüntetést. 

A tiszteletére rendezett bú
csúztatás és megajándékozás 
után elmondta, hogy tisztségei 
közül nem mi!'.:degyiket ,,adja 
fel", t•agyis megmaf'ad párt
bizalminak, szakszervezeti 
propagandistának, illetve tag
ja lesz az szmt társadalombiz
tosítási osztálya nyugdíja2{isi 
bizottságának, valamint a me
gyei sportbizottságnál a lab
darúgó játékvezetők oktatási 
bizottságának. 

Nöbizottsági ülés 
Záhonyban 

Záhony állomás nőbizotlsá
ga a közelmúl,ban ülést tar
tott, amelyre meghívták Nagy 
lsti-ánnét, a vasutas szakszer
vezet alelnökét és Tóth Já
nosnét, a szaks7.ervezeti köz
pont nőfelelósét is. Az ülés 
résztvevői kicseréltm.t. tapa�z
talataikat, megbeszélték az 
aktuális feladatokat, majd a 
vendégek megtekintették a 
nagy átrakó körzetet. Tóth 
Sándorné, Záhóny áJlomás nő
felelőse azokra a szolgálati 
helyekre kalauzolta a vendé
geket, ahol többségükben nők 
végeznek felelősségteljes mun
kát. 
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Önkéntes határőr 
A Közbiztonsági Érem arany fokozatával 
tuntették ki Sári Miklós jegyvizsgálót 

A Belügyminisztérium ön
kéntes segítőinek közelmúlt
ban tartott első országos érte
kezletén Sári Miklóst, Kis
kunhalas állomás jegyvizsgá
lóját a Közbiztonsági li:rem 
arany fokozatával tüntették ki. 

Sári Miklós 1947-tól dolgozik 
a vasúton. Nevét jól Ismerik a 
csomópont dolgozói, mert aktív 
társadalmi munkás, és tagja 
az „Ezüst lant" címmel kitün
tetett kiskunhalasi vasutas ze- t 
nekarnak is. 1970-tól vezetője 
a jegyvizsgálók és zenészek 
szocialista brigádjának. Tizen
öt . évig NB II minősítésű lab
darúgó játékvezető volt. Min
denél fontosabbnak tartja 
azonban szakvonali munkáját, 
amit mindig lelkiismeretesen, 
nagy ambícióval végzett. 

Kiskunhalashoz közel a Ju
goszláv határ. Az innen induló kes információt feltételezett 
vonatok ellenőrzését végző ön- határsértőről a járőröknek. 
kéntes határőrcsoportnak több Ezt a munkát ismerte el a 
éve lelkes segítője. Eddig hu- Belügyminisztérium a megt:is:z
szonöt alkalommal adott érté- telő kitüntetéssel. 

Szolnok állomás: 

Előtérben a hatékonysiíg növeléso 
Szolnok állomás dolgozói ta

valy élüzem szinten teljesítet
ték vállalásaikat. Ebben az 
évben a munk.aszervezés to
vábbi tökéletesítését és a haté
konyság növelését túztéJF ki 
célul. Fontos feladat a növekvő 
teher- és személyforgalom za
vartalan lebonyolítása, a me
netrendszen1ség és a kocsi
kihasználás javítása, a kocsi
tartózkodás csökkentése. 

Mindezeket azért tartj:ík 
többek között kiemelt fel
adatnak, mert a vállalatok 
1976-ra több mint egymillió 

nél csaknem hat százalékkal 
több irányvonatot továbbítot
tak. 

A munkaversenyben az ál
lomás 31 szocialista brigádjá
nak vezetésével több mint ki
lencszáz dolgozó tesz erőfeszí
téseket azért, hogy az egész 
évi terveket pontosan, baleset
mentesen teljesítsék. Ezt a 
célt szolgálta a vasutasnap tisz
teletére kibontakozott munka• 
verseny, a pótfelajánlások 
sora is. 

Szén Ferenc 
szb-titkár 

ötszázezer tonna áru feladását ,------------
tervezik a csomóponton. Az 
év első öt hónapjában 674 4G9 
tonna árut továbbítottak. Ez
zel az állomás Időarányos 
tervét 100,94; a bázishoz viszo
nyítva pedig 102,3 százalékra 
teljesítették. A munkát segí
tette a MA V és a szállító vál
lalatok komplex brigádmoz,qal
ma is. Kölcsönösen törekednek 
az érkező és induló áruk gyors, 
tervszerű rakodására, továbbí
tására. Ennek az együttműkö
désnek' köszönhető, hopy a 
vagonok tartózkodási tdejét 
lerövidítették, a teherkocsik 
Tcihaszmíltságát három száza
lékkal javították. Az eddigi-

Perui é/J11é11y/Jeszámoló 
A Déli pályaudvar nyugdí

jas csoportja a közelmúltban 
nagy érdeklődéssel kísért 
programot szervezett. Harmati 
Sándor, nyugalmazott MA V 
vezérigazgató-helyettes láto
gatott el körükbe és érdekes, 
képekkel illt:sztráit élménybe
számolót tartott egyéves perui 
tapasztalatairól. al1ol mint 
vasúti szaktanácsadó tevé
kenykedett. 

A másfél órás előadás után 
Harmati Sándor válaszolt a 
hallgatók kérdéseire. 

Ujabb jele a vasúti munka 
megbecsülésének ! 
Egyes budapesti 
szolgálati főnökségeken 

minden év december 28-án 
5000-10 OOO Ft-ig terjedő 

KIEMELT FORGALMI JUTALÉKBAN részesülnek 
a forgalmi szolgólottevő. térfelvigyózó, vóltókezeló, 
kocsimester, tolatósvezetó, kocsirendező, sarus, 
vógónyfékkezelő, vonotfelvevó, kocsivizsgáló, féklakatos 
beosztású dolgozók 1 
A MÁV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
felvesz nőket és férfiakat, orvosi olkalmassógulc, 
iskolai végzettségük és szakmai érdeklődésük szerinL 
a felsorolt beosztásokba, tovóbbó 
kocsifelíró, ótmenesztó, vosútépltő. karbantartó 
vonatvezető, jegyvlzsgóló, és jármújovító szakmunkás, 
személy. és órupénztóros, takarító-segédmunkás 
raktárnok, rakodómunkás, és sok mós munkakörbe. 
mozdonyvezető-gyakornok, 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóit, lsmeróselt 
és barátait várjuk felvételre. 
KOTELEZÖ MUNKAIDÖ: NVUGDIJKORKEDVEZMtNV: 
minden beosztásban egyes munkokörökben 
havi 191 óra. férfiaknál 55 év, nóknél 50 év. 
KERESET: a tanulási idő alott havi 1500-2000 Ft, 
munkakör szerinti vizsga után havi 2000-4000 Ft. 
Be!- és külföldi utazáshoz szabadjegy. 
Csolódtogoknak ingyenes, kedvezményes utazós. 
Díjmentes szállítási utolv6ny 
és még sok más vasúti kedvezmény. 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: 
budopesti és vidéki állomásokon, 
vontatási és pólyafenntortósl 
főnökségeken. volamlnt a 
Munkaerő Felvételi Irodán. 
(Bp. Keleti pu. Cinkotai kapu). 
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IDEÁLIS KÖRNYEZETBEN Társadalmunkban megnőtt 
a művészetek tudatformáló szerepe Sport reggeltől Qstig a S�őnyi úton 

Koszorus Ferenc fótitkár nyitotta meg a vasutas képzómúvészeti kiállítást A 26. vasutasnap alkalmából gazdag eseménysorozat 
színhelye volt a BVSC sportkombinátja 

Huszo.\hatod=r nyílt meg A festészetben oklevelet ka
az idén, a vasutasnapok al- pott: Bottyán János, Burai 
kalmából évről évre megren- István, Czikora László, Csül
dezett Országos Vasutas Kép- Zög Julia, Nagy Lajos, Orvos 
zőművészeti Kiál!!tás, a vasu- Katalin, B. Varga Edit, dija
ta5-6zakszervezet központi ikép- zásban részesült Deák István, 
zóművész.m körének termei- Farkas Antal, Gomota József, 
ben, Budapesten a Népszínház Tuschák Gabriella. 
utca 29. szám alatt. 

Kellner István, a Kultúr
nevelési és sport05ztály veze
tője köszöntötte a megnyitón 
megjelent Urbán Lajos mi
niszterhelyettest, a MA V ve
zérigazgatóját, Koszorus Fe-
1encet, a vasutas-szakszerve
zet főtitkárát, a párt- a társa
dalmi szervek képviselőit, a 
megjelent érdeklődőket, majd 
felkérte a fóti tkárt a tárlat 
megnyitására. 

A :főtitkár megnyitó beszé
dében elsősorban arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az idei 
kiállítás ismételten bizonyítja: 
a vasutas dolgozók nemcsak a 
munkában állják meg a helyü
ket, hanem kulturális felemel
kedésünknek, a szocialista kul
túra megteremtésének is él
harcosai. 

Az elnökség különdíját 
Bottyán János és Gomola Jó
zsef kapta. A témabeli és stí
lusbeli gazdagságával egyaránt 
sikeres kiállítást a megnyitó 
ünnepség részvevői nagy tet
széssel fogadták. 

A kiállítás július 31-ig te-

- Olyan emberekne1e, pá
lyamunkásoknak, váltókeze• 
lóknek, forgalmi szolgálatte
vőknek, esztergályosoknak, 
mozdonyvezetőknek, mérnö
köknek, technikusoknak, tiszt
viselőknek, nyugdíjasoknak, 
vasutas. családtagoknak alko
tásaival találkozhatunk itt, 
akik művelődnek és művel
nek, gyönyörködtetnek, izlést 

Koszorus Ferenc főtitkár átadja az elismerő oklevelet Gome>la 
József festőnek 

A 'szobrászatban: Böde Fe
renc, Garami Ferencné, Job
bágy György, Szente János dí
jazásban részesült, Szántó 
Margit, illetve Lengyel Márton 
oklevelet kapott. 

(Csontos Gábor felv.) 

kinthető meg naponta délelőtt 
10-tól esti 20- óráig a Nép
színház utca 29. sz. alatti köz
wnti képzőművészeti iskolá
ban. 

Sz. F. 

formálnak, híveket toboroznak ----------------------------

Benedek György f estótanár kiállítdsa 
a nagytétényi kastélymtízeurn ban 

- Ahogy megrendeltük! -
sóhajtottak fel örömmel július 
11-én, vasárnap reggel a BVSC 
Szónyi úti sportkombinátjá
ban a 26. vasutasnap buda
pesti sportrendezvényeinek 
szervezői. Való igaz! A kelle
mes meleg, az enyhe szél jó
kedvre derített mindenkit, s 
valamennyi versenyszám 
iránt nagy volt az érdeklődés. 

- Igye/Geztiink új verse
nye/Gkel, az eddiginél változa
tosabb programmal gazdagíta
ni az egésznapos rendezvényt 
- mondta Honti Mária, a bu
dapesti területi bizottság 
sportfelelőse. - Először rende
zünk például olyan atlétikai 
viadalt, asztalitenisz-versenyt, 
ami egyben a területi bizottság 
döntője is, de lesz kocogóver
seny, felnőtt és gyermek úszó
vetélkedő is, méghozzá értékes 
tiszteletdíjakkal. 

A különböző sportágak ver
senyein hat megye - Győr, 
Komárom, Szolno/G, Heves, Fe
jér és Pest - valamint a bu
dapesti vasúti szolgálati he
lyek és üzemek dolgozói vet
tek részt. S legtöbbjük kitűnő 
felszerelésben, ami minden_ 
képpen a vasutas sportegyesü
letek segíteni akarását, támo
i:atását igazolja. 

A legfrissebbek - mint már 
annyi sportrendezvényen - az 
atléták voltak, akik már 9 
órakor a rajthoz készülődtek. 
S nem sokkal később az Is k.i
derült, hogy közülük a győri 
Marton Erzsébet és Mezei Jó
zsef, valamint a budapesti 
Szécsényi István a legfürgébb. 
Marton megnyerte a 100 és 200 
métert. Mezei második lett 
t 00-on s els6 400-on és 800-on. 
A hár�mszoros érmes így mu
tatkozott be: 

vette át a szót a budapesti 
Szécsényi István. - Ferencvá
rosban vagyo/G mozdonyveze
tő tanuló. Azelőtt aktívan fo
ciztam és atlétizáltam. Most 
erre, munkám miatt, sajn05 
nincs idő. A sporttól azonban 
nem tudok elszakadni, most is 
az első hívó szóra jöttem. Kü
lön öröm, hogy sikerült meg
nyernem a 100-at és a 200-at, 
míg 400-on második lettem. 

A három fiatal valósággal 
„tarolt" az atlétikai viadalok 
során, de azért jutott érem a 
Landlerbe, Szolnokra és -
többek között - Tatabánya
Alsóra is. 

S miközben befejezéséhez 
közeledett az atlétikai ver
seny, megindult a nagyüzem 
az asztalitenisz-csarnokban, a 
röplabdapályán, s megkezdték 
döntő küzdelemsorozatukat a 
kispályás labdarúgók is. Ők 
egyben az országos döntőbe 
jutásért is harcoltak. Ezt a jo-

t"'·' 

A délutáni program kocogó
versennyel kezdődött. A leg
nagyobb sikert Pluher János
né aratta, aki utcai ruhában, 
mezítláb futotta le a két kört, 
s nyerte a versenyt, valamint 
a díszes kivitelű hollóházi 
porcelán vázát. 

Ezt követően - már hagyo
mányosan - a labdarúgók 
vették át a főszerepet. Előbb a 
BVSC és a Szolnoki MA V 
öregfiúk mérkőzéseit bonyolf
tották le, majd a BVSC ifjúsá
gi vegyes csapata mérkőzött a 
csehszlovák Lokomotív Nova 
Ves (Igló) együttesével. Az 
előmérkőzésen a szolnokiak 
2 :1 ,  míg az iglóiak 2 :0 arányú 
győzelmet arattak. Am a mér
kőzés végén joggal lehetett 
elégedett Aszódi Sándor, a 
szakosztály elnöke: 

- Csapatunk a most klöre• 
gedett ifistákból tevődött ösz
sze. Nem okoztak csalódást. 

a művészetekne/G - mondot
ta, majd így folytatta : - A 
vasutas képzőművészeti körök 
tagjai évről évre színvonala
isabb művekkel jelentkeznek a 
kiállításokon. Örvendetes, hogy 
a régiek mellé mind több fia
tal kapcsolódik be a körök te
vékenységébe. Külön öröm, 
hogy az idei kiállításon sok 
vidéki kiállítóval találkoz
hatunk. Budapest mellett Deb
,-ecen, Szombathe{y, Szeged, 
Záhony, Szolnok, Tolnanémedi, 
Veszprém, Sarkad, Kemenes
mihályfa, Balatonboglár, Kis
újszállás vasutas képzőművé
szeinek jelentkezését üdvözöl

Nagytétény, Kastélymúzeum. azonban világosan mutatja. - 20 éves leszek, Győrben 
Megkapó, harmónikus környe- hogy többet tes7., mint az, a kocsirendezőknél dolgozom. 
zet, gondozott park, meghitt egyszerű közö&ségvállalás. S Iskolás koromban aktívan ko
csend, nyugalom. Ideális hely ezen a ponton találkozik az sárlabdáztam, de már akkor 
kulturális események rendezé- írás elején egymás mellett em- is naqyon sze,-ettem az atléti• 

Férfi röplabdázók küzdelme a BVSC süllyesztett röplabda.
pályáján 

hetjük. 
Rámutatott ezután. hogy 

hosszú évek kellettek, amíg a 
vasutas képzőművészeti moz
galom a jelenlegi színvonalra 
fejlődött. De próbálkozása, sok 
fáradozással, sokszor meg nem 
értéssel és kudarcokkal is tar
kított útja nem volt hiábava
ló. Hazai és nemzetközi sike
rek, erkölcsi és anyagi elis
merések sorozata jelzi képző
művészeink munkásságát. Je
lenleg is 40 alkotás reprezen
tálja Drezdában, egy nemzet
közi kiállításon, a magyar 
amatőr képzőművész mozgal
mat. Hazánkban kulturális 
forradalom megy végbe, a nép 
által gazdagított képzőművé
szet a tömegek igaz formáló
jává vált és ebbe!l a munká
ban részt vesznek a vasutas 
amatőr képzőművészek Is. 

- A  szocialista társadalom
ban megnövekedett a művé
szetek tudatformáló szerepe, a 
a művelődési forradalom ered
ményeként széles körű, művelt 
közönség alakult ki, amely ér
deklődéssel fogadja az új al
kotásokat - hangsúlyozta -. 
A művészet ma sokkal szoro
sabban hozzátartozi/G a tá-rsa
dalom életéhez, mint bármi
kor. További célkitűzéseit a 
szakszervezetnek, mint legna
gyobb tömegszervezetnek kö
telessége támo!(atni. Ez a kö
telesség a jövőben még foko
zódik, s nem kis feladatot je
lent, tekintve, hogy esetenként 
és helyenként a szocializmus
tól idegen jelenségek is fel
erősödnek művészetünkben. 

A főtitkár végül megkéiszön
te a képz/5művészetl iskola ta
nárainak azt a fáradlságot 
nem ismerő munkát, amit a 
szakszervezet irányítása alatt 
mGködó körök tagjainak neve
lésében végeztek. Ezután ok
levelet, illetve díjat adott �t 
azoknak az alkotóknak, akik 
munkáiukkal leginkább hoz7á
járultak a kiállítás sikeréhez. 
Az Idei tárlaton e�ébként 82 
festménvt. 25 E(l'afikát, 58 szob
rot és Iparművészeti tárgyat 
mutattak be. 

sére. A képzőmúszészetek egy- lített nagytétényi kastélymú- kát. S bár abbahagytam a iá- got a MA V Budapesti 11:pítésl re növekvő számú tábora sze- zeum és a vasutasok képzö.. tékot, most !s igyekszem ki- Főnökség csapata szerezte meg, rencsére mind gyakrabban ör- művészeti köre. használni minden versenyzési megelőzve a ceglédi, a hatvani 
vendhet különféle kiállítások- Benedek György ugyanis alkalmat. Természetesen örü- és a székesfehérvári együttese-
nak . . .  már negyedik esztendeje, pon- lök a mostani sikernek. de an- ket. A hatvaniak ugyanakkor 

Júniusban a „Tétény-pro- tooabban 1973. január 16. óta nak talán méginkább, hogv a a röplabdatorna győzelmével ,, k ik · l a képzőművészeti kör tanára, mi megyénk nyerte az atléti- vigasztalódhattak, míg a rend-montor napo egy Je en-
kai pontversenyt. kívül népes mezőnyű asztalite• tós eseményeként a XXII. ke- s mintegy 120-l30 festő-

_ Én is 20 éves leszek - nisz-versenyen budapesti sike-rületi tanács kiállítást rende- növendékkel foglalkozik. 
rek születtek. A férfiaknál pél-zett a nagytétényi kastélymú- ----------------------------, dául a ferencvárosi Géczi Gyu-zeumban Benedek György fes-
la győzött Boros Pál (Bp. tóművész, a vasutas-szakszer- , 

fb áf f / '/k · ,  

Igazgatóság) és Futó György vezet képzőművészeti iskolája Vasutas termesze ar a a ozo (Hídépítési Főnökség) előtt. festő tanárának műveiből. A 
kb 

fgy ók hárman képviselik a megnyitó ünnepségen Pogány a zempléni Sátoros-hegye en budapesti színeket augusztus ő. Gábor, a Nemzeti Galéria 
12-én a szolnoki országos dön-főigazgatója meleg, de ugyan-

cet Füzér várát, a Boldogkői tőn. akkor tárgyilagos szavakkal, A vasutas természetjárók 
vá;at, Szerencset és természe.: Jól, zökkenőmentesen per• reális értékítélettel méltatta június 4-7. között tartották 
tesen Rákóczi kedvenc pataki gett a műsor, nem unatkoz• azt a művészi színvonalat, XXIII. találkozójukat a zemi: 
va' rát. Megla' togatták a kör- hattak a résztvevők, és az ér• l B ed k G „ k' lén1· Sátoros-hegyekben. Ebbol d klód .k A t"m gsport ame yet en e yorgy 1- . nye' k  mu' z.e"="l't és egyéb ne- e o sem. o e -ké · 1 az alkalomból a Bodrogola.�zi �•-

k 11 tt láth ttak állítása pvJ.Se . 
vezetességeit. Esténként pedig versenve me e a A művész 42 éves, s már MAV Nevelöotthont négy na-
tábortüzek mellett szellemi nemzetközi női kézilabdamérközel két évtizede szerepel a pi.g az ország minden részé-
ve•e'lkedo"ket rendeztek ,,Rá- kózést (a Confécia Bu/Garest Fó k l · bó! összesereglett vasutas tu- ' 

18 10 t BVSC 'len) nyilvánosság előtt. is o a1 
kóczi föidjén _ Rákóczi nyo- : -re nyer a e, , mestereinek neve már önma- risták népesítették be. A ta-
,nában" c!ID' mel. Természete- megtekinthették az MHSz ki-

K t lálkozón ugyanis tizennyolc 
ál • ását ·t· ·s gró gában is sokatmondó: met Y ét sen nem hia' n""'"tt a J"ókedv, ht , az eJ oemyo u -szakosztályból csaknem k - ' - · t élb l "h tt k János és Bernáth Aurél. Be- • t. a tre'fas' vetéllredó és a sport- bemutato , c a o e e a SZáz természe'"'áró vett resz_ • 

· lóté ,,. át nedek György i·ó tanítványnak '' 
versenges· sem. Hungarocam1on „ rre • A résztvevők Jubileumi Ra- • tal t ók · bl·zanyúlt. Évről évre fei'lódve, · · A :ne'gynapos tala'lkozón sok alakitott ha mas u az ocs1-kóczi-év a'kalmából Rá.koczi 

k d 1 · ·  d' m'nd'g valam' ú;at hozva az l A Sá ré"' bara' tság u· i·uu fel és szö- jában, a víz e ve 01 pe ig a • • • ' emlékeit keresték fe • - .,. 
t éf · télk dók U· ;at mutatva generáció;a leg- -�llá h I vódtek u· i· ismeretségek az or- különböző r as ve e -, ' rospatak melletti ,.,... s e Y-

1 k t · · 'llet jobb;ai közé emelkedett. ró! indulva sorra felkeresték szág más-más tájairól érkezett nek ehette szem anui, 1 -
Legszívesebben tájképeket a híres kuruc várakat, Regé- vasutas természetjárók között, ve résztvevői. 

fest. Ez azonban korántsem je-
lenti azt, hogy tájképfestóként 
skatulyázhatjuk be, szoríthat
juk viszonylag szűk keretek 
közé művészetét. Természet
ábrázolása, az ember által hu
manizált természet legjellem
zőbb, legszemléletesebb je
lenségeinek felvillantásával 
napjaink emberét elgondolkoz
tató személyiségét pozitív 
irányban formáló tartalmat 
közvetít. 

Nem könnyíí festi!. Igényes 
a befogadóval szemben, de 
éppen a befogadó néző érde
kében célja elvezetni a szem
lélőt szocialista kultúránk 
megértéséhez, az „érted har
colok nem ellened", József 
Attild megfogalmazása szerint 
szinte kényszeríti a befogadót 
egy nélkülözhetetlen kulturá
lis igényszint kialakítására. 
Találóan irja ról& Tasnádi 
Attila a Népszavában : ,,azok
kai váilal közösséget. akik a 
művészetet a társadalmi meg
ú;hodás fontos tényezőjének, a 
szocialista közösségi tudat el
hanyagolhatatlan előmozdftó
;ának tartják." Benedek 
György közéleti tevékenysége 

München-Montreal-Moszk
va· 1972-1916-1980. Há

rom olimpia, három M betű.s 
i,áros. A mi fővárosunk ugyan 
B-vel kezdődik (liacsale nem 
/GínáljuTG a .világverseny szín
helyéül Mis/Golcot, Mezőtúrt 
vagy Mosonmagyaróvárt), de 
hazánk nevének első betűje 
vitathatatlanul M. Nem tu
dom, hogy a későbbi olimpiák 
szervezői figyelembe vették-e 
ezt de szívünk mélyén vala
mi:nnyien melengetünk ilyen 
reményt. Napilapban is olvas
tam már olyan javaslatot, 
hogy például az óbudai hegy
oldal folyamatban levő fel
töltésekor gondolja11<1k egy 
majdani olimpiára. Mert -
úgymond - az ősi Aquincum 
szomszédságában természetes 
környezet kínálkozile a sport
világ nagyszabású vetélkedé
séhez • • •  

Hogy hol legyenek majd a 
stadionok, ahhoz nem kív_á
nok - ma még - hozzászol
ni. Mondom: ma még, 111;ert 
ha eljön az ideje, miért epp 
é11 legyek az az egy, aki nem 

Olimpia - magyar módra 
szól hozzá, nem helytelenít, 
s nem rendelkezik mindenki 
másnál jobb otlete/Gkel. Ha 
mi kapnánk - mondjuk 2004-
ben, tudtommal az még sza
bad - a rendezés jogát, eme 
öLletvetétkedő lenne az elő
olimpia. Mert mi, magyarok, 
már csa/G azért is megérde
meljük egyszer, hogy házigaz
dák legyünk, amiért jobban 
nálunk vetélkedni kevesen 
tudnak. A feljegyzések szerint 
immár ezer éve dívik a •. kí 
tud nagyobbat kié na

gyobb?" módi. 
Nézzü1t csak meg azokat a 

falusi új utcákat, amelyek
ben a takaros porták néznek 
egymással szembe/ A leg
ú;abb mindip a legtaka,·osaób, 
annak legnagyobb a nappali 
szobája annak nyúlik legma
gasabi;.a a tévéantennája, s 
ott 1'endezik a hét brszáqra 
sz6i6 la/Godalmfl.t is. E ver
sengésből a városok is részt 

kérnek. Ha {gy folytatódik, 
maholnap akkora toronyháza
kat emelnek, amelyek árnyé
ka a legközelebbi város to
ronyházának harmadik emele
téío is elér. 

Vagy micsoda nagy verseny 
az, amely pály�udvarainkon 
- kiváltképp het végén -
játszódik. Még be sem érkezik 
a szerelvény, a legedzettebb
legügyesebbek már fel ís ug
ranak rá hogy a legkényel
mesebbn,;IG vélt (menetirár.y
nyal szemben, nem a napos 
oldalon, ablak mellett) levő 
ülőhelyet lefoglalják. Aztán az 
országos „hízzunk tovább" 
mozgalom keretében elökeriil
nek az elemózsiás csomagok 
és a Legéhesebbek veszik elő 
legelőször a szalonnát. a bics
kát, a kenyeret. Az országos 
,-ekordot, úgy hírlik, az a fér
fiú tartja, aki a Keleti pá
lyaudvaron szá!Zt fel a Sze-

(Tenta György felv.) 

Néhány gyerek a szünidő el
lenére is kitűnően játszott. 

A sportrendezvények befeje• 
zése után este 20 órától a süly• 
lyesztett kézilabdapályán ke
rült sor a kultúrműsorra. A 
műsorban a vasutas amatőr 
együttesek közül fellépett a 
Dunakeszi József Attila Mű
velődési Központ koncert fú
vós zenekara, és férfikara, a 
Törekvés Művelődési Központ 
és a Landler Jenő Művelődési 
Ház citerazenekara, a kétsze
res kiváló együttes címmel ki
tüntetett Törekvés táncegyüt• 
tes, a Vasutas Szakszervezet 
Zeneiskolájának népi zeneka
ra. A műsorban több ismert 
művész is fellépett. Köztük 
Meggyesi Mária, a Fővárosi 
Operett Színház tagja, Szuhai 
Balázs a Vidám Színpad mű
vésze, Erdödi Kálmán színmű• 
vész, Aradszfoy László, Amb
rus Kyri, Tassi Vi/Gtória tánc
dalénekesek. Bojtor Imre és 
Urbán Katalin magyarnóta
énekesek, Georg Borbély, a 
bécsi Raimundlstac Színház 
szólótánc05a, s a Juventus
együttes. A műsort dr. Hege
dűs János konferálta. 

Dobó István 

rencs felé tartó s:iemélyvo
natra. a harapnit:alót Kőbá
nya-Felsőn vette elő, Szilia
lomná! tartott 1iárom perces 
lélegzetvétel-szünetet, majd a 
Jaiatozást versen-yt Füzesbo
kornál hagyta abba. Vetél11-
társa már Felsózsolcánál jól
lakott és feladta. 

S micsoda célzó meg dobó 
számoknak lehetün/G uemta
núi! Verseny folyik: ki az 
ügyesebb, ki tudia pontosab
ban átdobni az ellenirányból 
érkező szerelvény egyik fill
kéjébe az összegyürt papfrga
iacsint: ki tud több szemetet 
liajitani az ülés alá? Egy szó 
mint száz: vetélkedö ország a 
mienk, méltó/G uagyunk egy 
országos összefogással szerve
zett nemzetközi versenysoro
zat megrendezésére. Majd 
2004-ben: igen. akkor bebizo
ni,ithatjuk. mennyire sport
nemzet vagyu11.k. Most viszont 
irány a karosszékbe. a tévé 
elé: kapcso!Ják Montreáltl Ft
gveljii,k, ők hogyan cstnál• 
ják • • •  

F. T. 
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Lövészek 
vetélkedője 

Vasutas bainokságok ,.,fu tosza lagon
r

' 

A easu.tas löi·észklu'hok or
szágos -i:ersenyét szeptember
ben rendezlk meg. Erre ké
szülódve, július 3-án a mis
kolci járműjavítóban tíz csa
pat részvételével „házi ver
senyt" rendeztek a dol_s:ozók. 

Harnilii,:an már a reggeli 
órálman megkezdték a lövé
szetet, majd gránátdobás -és 
távolugrás "következett. Eze!{-
1:>en az ügy=ógi számokban 
a gépi megmunkáló osztály 
fiataljai érték el a legjobb 
eredm�yt. 

Az üzem éttermében elő
ször honvédel!mi ismeretekből 
vizsgáztak a szellemi vetél
kedő résztvevői, utána pedig 
a járműjavító -és Miskolc vá
ros történetének ismeretét bi
zonyították. Az öss7.etett ver
senyt végül is a HI.'1-es KISZ
alapszervezet csapata nyerte, 
de kitűnően 87.erepeltek mind
végig a F /1.. a II 12„ a II/3. é6 
a III/2. alapszervezet csapatai 
.is. 

Az első helyezettek egyhe
tes balatoni, illetve egyhetes 
sóstói üdülésben részesültek, 
má:sok tárgyjutalmakat />s 
könyveket nyertek. Ewnkívül 
minden résztvevő számára so
kat ért, hogy hasznosan, ered
mé-nyesen és sz6rakozt•a töl
tötték el a szabad szombat 
délelőttjét. 

* 

A miskolci Csokonai úti lő-
téren öt napon át ropogtak a 
fegyverek. Itt rendezték meg 
ugyanis a mL"Si!tolci va,;útigaz
gatóság területén do,gozó szo
cialista brigádok Zöi·észrerse
nyét. A mintegy, száz brigád 
csa:knem ezer tagja között ma
gas színvonalú verseny ala
kult kL Az els6 három helye
zést a biztosítóberendez-és
fenntartási főnökség Pavlifo 
János, Tóth Zoltán és Zá
borszki Zoltán vezette brigád
jai srerezté'k !meg. Egyérüle� 
Dargat László (BFF). Pavlik 
János, Bakos László (vonta
tás) és Szabó Gusztáv (von
tatás) került az -él re, így a 
vasutasnap tiszteletére rende
zett lövész.versenyen ők lettek 
a brigádok válogatott csapa
tának tagjai. 

Nyílt túrák 
A Testvériség SE természeti� 

�akosztály,a nyUt túrát szervez : 
Július 26-án a csévharaszti enló
be. TalálkoZás : reggel 7 óra 20 
percltQr a Nyu�at1 pá'iyaudva.rral 
szemben levő sportbOlt e1őtt. 

AugusztUs 1-é-n: Horpács-Bor
eo&berénybe. Találkozás: reggel 6 
óra so perckor Rákospalota-új
J)e6t va.,c;útállomás bejáratanál. 

Augusztus 29-én : a szepezdi 
hegyvidékre. 'l'alálkozás : reggel 6 
óra 30 perokor a 84-es autóbusz 
M

�=m�� 1;��
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em-
léktűra Szécsénybe. Találkozá.s: 
reggel 6 órakor a Keleti pályaud
var 1óh<>mlokzata ell'.!tt. 

A túrákon ll'lnden tennésret-
:'�elieh.;as1�1�oz"t:1á!t;'.!J:; 
zöld-fehér k�zalagos vezető vár
Ja a résztvevőket. 

Az elmúlt hetekben két 
sportágban rendeztek vasutas 
bajnokságot, egyben pedig or
szágos üzemi bajnokságot. 

ÖKÖLVÍVÁS 

A Nagykanizsai MAV TE 
június 18 és 20 között rendez
t" meg serdülő, ifjúsági és fel
nőtt korcsoportban az orszá
gos vasutas ökölvívó 11:>ajnok
,aágot. A versenyre a Heresi 
St,ndor Műi:elódési Központ 
nagytermében került sor. A 
bajnoks{1got nyolc egyesület 
10� versenyzője vett részt. 

A felnőtt korcsoport bajno
kai: 48 kg:  Pírbus Lá.szl6 
PVSK ; 51 kg: MakJ:.ai László 
Hatvan : 54 kg : Lenti Zoltán 
Bo. Törekvés; 57 kg: Pálfal-vi 
Péter Bo. Tö1,ekyés; 60 kg: Se
rt-gé1y Scíndor Bo. Törekvés; 
63.5 kg: Sándi Károly PVSK ; 
67 kg: Kertész Jenő Sopron ; 
71 k!!: Lfrai lstrá-n PVSK : 75 
k<'• Szakáll Isti-án MAV NTE; 
81 k!! : Salga Józ.<ri'f Sooron : 
+s1 kg: Czifra Báli-nt MAV 
NTE. 

A7. egyes korcs.oporto:{ ösz. 
sze�ített pontversenyének 
eredménve: Sl'rdülők: 1. 
PVSK 41) p .. 2. NYVSC 32 p., 
3. Sooroni KSK 22 p. lf;t'l.sá.i;i
ak: 1. PVSK 20 p., 2. Sz. Ha
ladás 1R p . .  3. Hatnni VSE 15 
p. Felnéttek: 1.  MÁV NTE 25 
o.. 2. Bo. Törekvés 15 p., 3. 
PVSK 15 p. 

A három korcsoport össze
tett pontversenyében 1 .  PVSK 
75, 2. Hatvan 39, 3. Sz. Hala. 
dás 37, 4. Nvfregyházi VSC 36, 
5. Soproni KSK 34, 6. MA V 
NTE 28. 7. Mis1<olci VSC 27, 8. 
Bp. Törekvés 16 ponttal. 

A verseny győztesei érem.; 
és tisztelet-díja7..ásban része
sültek. A legeredményesebb 
edzői tiszteletdíjat a serdiiló 
és ifjúsági korcsoportban Hor
�•dth Géza edző PVSK. a fel
nőtt korcsoportban pedig Tóth 
István edző (MÁV NTE) kaP
ta. 

A legtechnikásabb verseny
zői diiat a serdülő korcsoport
ban Buda.t László (Sopron}, az 
ifiúi'ágiaknál Torma Attila 
(PVSK), a felnőtteknél Pál
falt:i Péter (Bp. Törekvés) 
kapta. 

TEKE 

Június 26-án és 27.én a 
Kec,;keméti MA V versenyte
kepályán rendezték meg a 
vasutas üzemi csapat- és egyé
ni  tekebajnoksá,got. Az első 
helyezésért öt csapat verseny
zett. 1. Budapest 2266, 2. Sze
ged 2229, 3. Szom bathely 222-1, 

4. Debrecen 2216, 5. Pécs 218Z 

fával. 
Egyéniben elsó Berta József 

(Budapest) 817, másod<CTc Kol-

!ár Miltály (Pécs) 804, harma
dik Sch.minden György (Pécs} 
801 fával. 

TENISZ 

Az 1976. évi Vasutas kupa 
országos teniszbajnokságot a 
BVSC tenisz-szakosztálya ren
dezte az egyesület Tatai úti 
tenisztelepén. A bajnokságon a 
Szombathelyi HaladásJ a Fe
rencvárosi VSK, a MB. V Ter
vező Intézet SK, a Testvériség 
és a Budapesti Vasutas Sport 
Club teniszezői vettek r!a15zt. 

Eredmények : 1. BVSC 78, 2. 
Szombathelyi Haladás 38, 3. 
Ferencvárosi VSK 9, 4. MAV 
Tervező Intézet SK 6, 5. Test
vériség 5 ponttal. 

Az 1976. évi Vasutas kupát 
a BVSC tenisz szakosztálya 
nyerte. Egyéniben a nőknél 
Schuth Zsuzsa BVSC; a férfi. 
aknál Koller Jenő BVSC vég
zett az első helyen. Az ifjúsá
gi versenyben a fiúknál Kol
tay Arpád Sz. Haladás, a leá
nyoknál Szabó Éra Sz. Hala. 
dás szerezte meg a bajnoki cí
met. 

A vasutasnap alkalmából 

öregfiúk teniszversenye a Tatai úton 

� �l 
x«, ,tl■,-1.11.111& 

Molnir György a BVSC elnöke megnyitja az öregfiúk tenisz
versenyéi 

A Budapesti Vasutas Sport 
01.ub évről évre megrendezi az 
öregfiúk országos páros te
niszversenyét. A rendezvény
re ezúttal Is a vasutasnapon., 
a Tatai úti tenisztelepen ke
rült sor. Molnár György, a 
BVSC elnöke a megnyitó ün
neJ)6égen elmondta : az.ért ren
dezik ezt a versenyt, hogy a 
tenisz szerelmesei találkozza
nak. 

A verseny rangját jelzi, 
hogy a Tenisz Szövetség ver
senybíróság.á.nak elnöke - dr. 
Szüts László - vállalta a ver
senybíróság elnöki tisztét. A 
mez,öny rangidős versenyzője 
a 70 esztendős Pintér Oszkár 
volt. 
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(Tenta György felv.) 

Támadai:mi életünk neves 
személyiségei is rendszeres 
résztvevői a versenynek. 1gy 
Uszta Gyula nyugal:mazott al
tábornagy, aki most 63 esz
tendős. ,Mozgás nélkül a.z éle
tet el s;m tudoni képzelni" -
mondja. Ha társadalmi mun
kája külföldre szólítja, ha te
heti még ott is sportol, 1954 
óta 'teniszezik rend.;zeresen és 
4 gyermekével is megszeret
tette ezt a sport.ágat. 

A Honvéd versenyzoJe -
Borbás Máté nyugalmazott ve
zérőrn.agy - is ott volt az in
dulók köwtt. Megnézte a ver
seny díjait, majd izgalommal 
futott a vörös salakra: -
Haza kell vinnem egyet, mert 

•:rwg nem hiszik el, hogy itt 
voltam" - mondja nevetve. 

Jó kezdeményezés ez a te
ni67lVersenyl Nem csupán 
azért mert játszani lehet, ha
nem ' azért is, mert találkoz
nalc itt a régi harcostársak, és 
ahogy Uszta Gyula mondta: 
,,Jót lehet a szünetekben po
litizálni!" 

A július 10-12. között lebo-------- -------------------------------: nyolított verseny ünnepélyes 

K E R ESZTR EJ TVÉNY 
V(zsz!ntes: f. A vasutasnapot 32. Vízben élő prémes lillat 33. 

megeló:ro esemény volt. 13. űtö- A dunántúli gortium j el7.0Je. 34, 
kártya 14. Nemzetközileg el.foga• Gyakori családnév. 36. J;lteJt ké
dott ·egyszertlsftett Időszámítás. szit. 38. . . .  gál, visszahat. 39. 
15. Egy. németül. 16. Bámés,.ko- Helyeslés. 41.  Méhlakás. 421. Nóg
dó. 18. Kln.a! tartomány. 19. Pest rád megyei község. 44. Juttat. 45. 
megyei község. 20. Egyenlő koc• Tengődik. 47. Zsalugáter. 49. Női 
kázattal (olasz). 22. Skandináv név. 51. Betalcarltás. 53. Nézt�, 
légitársaság betűjele. 23. Az Isteni figyelte. 55. Torbágy !lterközse
szfnjáték irója. 24. Például leve- ge. 57. Pápai koron<>. 58. Fllm
let keltez6. 26. Kis ellentéte. 27. · márka (fon.). 59. Toldó belváro
. . .  -unlon, szakszervezet. 2'8. Egy sa. 61. R. S. U. 621. Klmondot,t 
európai nyelvcsalád. 31.  S. R. A. betűk. 63. Be nem haJtható ko-

vetelés (latin) 65, Gyorsan mű
lik. 

Fllgg6Jeges: 1. Grűz szertartás
mester. 2. Vlzeny6. 3. Szerencse
játék. 4. Kettl)s betű. 5. Kihalt 
germán törzs. 6. FGszernövény, 
kicsit rövidebben. 7. Marokkó fll
városa. 8. Ez. németjll. 9. Ma
radt, a végén. 10. Jön. 1 1. Ko
márom megyei község. 12. Nem 
ment üres kézzel. 17. Az tlzletb61 
egvenlóen r�s,,es!l16. 19. A lel!'k!
sebb ütóereJ!I ltártva a tarokkban. 
21 . Maszk. 23. Nóta. 25. Lfral 
költemény. 26. Hangtalanul né?.d. 
28. lttelt f?.esít. 29. . . . analógia. 
t.en"ertan. 30. Néol játék egves 
vidékeken. 32. Bátor, vitéz. 34. 
Ezeket a kltilntetéseket is a vas
utasnap el6tt adták Olt. 35. Itt 
esett el Pet6fi. 36. A szobát ha
tárolja. 37. Művészeti 1ránYZat. 
40. Tlszta sűly. 41 .  Község Heves 
megyében. 42. Hasad a közepén. 
-<t3. . .  • Ignác {l 792-1866), a 
toma meghonosit61a hazánkban. 
4-6. Német tea. 48. Parancsot ad. 
50. Vé�kllzdelem a sportban. 52. 
Bolt, llzlet. 54. Végtelen erkélv. 
55. A virág része. 56. S,.ovJet 
tartomány. 59. Na,:yáruház 
Moszkvában. 60. Két névell'.!. 63. 
Ellentétes köt6szó. 64. Az arzén 
veeyjele. 66. El6d. 

Bekilldend6: vfzszlntes 1. és 
f0„g51el?es 34. Beküldési batá•• 
ld6: 1976. augusztus 10. 

Az eléiz6 keresztreJtvénv helvpc. 
megfejtése: A vasdtl pályák kor
s.zertlsitése. Az elegyáranüás meg
gyorsítása. 

Egy-egy k!lnyvet nyertek la• 
punk 12. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfeHl
séért: Kiss Istvánné 3600 Ozd, 
Rákóczi u. 24. Llptay János 
9700 Szombathely. Károly A. u. 
7 /B. 1/4. Pintér Márta 1033 BU• 

���áct 
0
�:i �3!iu!� 

űJtelep 19. Honti Jenő 3508 Mis· 
kolc, II„ Csaba vezér u. 34. fsz. 3. 

díjkiosztására a verseny befe
jezését követő napon, kedden 
este került sor a vasutas szak
szervezet Benczúr utcai szék
házában. A szakszervezet és a 
BVSC nevében Koszorus Fe
renc főtitkár köszöntötte az 

öre!!fiúkat" majd értékes 
tiszt;letdíjakat adott át a há
rom korcsoport győztesének és 
helyerettjeinek. 

Az ünnepélyes díjkiosztást 
kötetlen, baráti beszélgetés 
követte a fehérasztal mellett. 

A Hivatalos lapból 

A mvatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink fl
gyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

A Z'I". 19Zámb61 : 106U0/1976. 
Egyen-, munka• és védőruhák fo
gyasztói (kiskereskedelmi) árának 
módosítása. 

A KPM vasúti Ft5osztály, a MAV 
Vezé.rfgazgat6ság és a Vasutasok 
Szakszervezeténelt állásfogla1ása 
,.A baleseti kártérítés engedélye
zése méltányosságból" tárgyú 
116025/1975. sz. utasításhoz. 

A !8. számból: 107528/1976. A Ma• 
gyar Menetkedvezményt Egyesség• 
ben részes közlekedési vállaJaotok 
tényleges dolgozóinak, Igényjogo
sult családtagjainak, nyugdíjasok 
gyermekeinek arcképes IgazotvánY 
kicserélése. A MA v nyugdíjasok. 
valamint a háztartást vezet6k arc-
képes Igazolványának érvényesí
tése 1977. évre. 

107800/1976. Végrehajtási utasítás 
a MAV Kollektfv Szerződés 7. sz. 
mellékleteként közzétett, a dolgo
zók lakásépítésének támogatásá
ról szóló szabályzathoz. 

Névadó. A szentesi építé
si főnökség szegedi gépállo· 
másának pártszervezete és 
szakszervezeti bizottsága a kö· 
zelmúltban névadóünnepséget 
rendezett. Ezúttal Geiger Erika, 
Maros Zoltán, Losonczi Zsolt 
és Sós László névadójára ke
rült sor. A gépállomás veze· 
tője Meskál György köszön
tött� a szülőket, majd átadták 
az ajándékokat. 

- Újítás. A miskolci jár
műjavítóban ebben az évben 
öt hónap alatt 52 újítást nyúj
tottak be, amely 1798 óra meg
takarítást eredményezett. 

- Nyugdíjas-találkozó. Jól 
sikerült nyugdíjas-találkozót 
rendeztek a közelmúltban 
Dombóvár állomáson, amelyen 
kétszáz nyugdíjas vett részt. 
A megjelenteket Márfai Ott6 
állomásfőnök köszöntötte, majd 
a helyi általános iskola úttörői 
ének- és táncműsorral szóra
koztatták a nyugdíjasokat. 

- Új fénysorompók. A sze
gedi igazgatóság az elmúlt hó· 
napokban hat automata fény
sorompót helyezett üzembe 
Kecskemét határában, a bu· 
dapest-52egedi vasútvonal, va· 
lamint az E 5-ös út keresztező
désében. Az igazgatóság terü
letén ezzel a fénysorompók 
száma meghaladta a százat. 
Ebben az évben még további 
harminc ilyen sorompó felsze
relését tervezik. 

- Kigyulladt a villany. Rön
kön, a 108-as vasúti őrházban 
Tamási Imre családja sokáig 
nélkülözte a villanyfényt. A 
szombathelyi igazgatóság von
tatási fónökségének Kossuth és 
Déri szocialista brigádja. az 
igazgatóság KISZ-szervezeté· 
nek Leonov brigádjával közö
sen, társadalmi munkában be
vezették a villanyt az őrházba. 

- KISZ.klub épül. A duna,
keszi járműjavító fiataljai tár
sadalmi munkában vállalták, 
hogy ifjúsági és KISZ-klubot 
építenek. A munkát április kö
zepén kezdték el. Az új épüle
tet augusztus 19-re, az üzem 
fennállásának ötvenedik év
fordulójára adjá,k át. 

- Kiállítás. Az Alkotó ifjú
ság pályázat legértékesebb 
anyagából kiállftást rendeztek 
a szombathelyi igazgatóság 
kultúrtermében. A fiatalok 
szerszámok, gépek, berendezé· 
sek makettjeit, valamint a vas
utasmunka különböző szakte
rületeiről írt tanulmányokat, 
szakdolgozatokat mutattak be. 

- Munkaverseny. A zala
egerszegi vontatási főnökség 

Lakáscsere 
- Elcserélném esztergomJ há• 

rom szobás. komfortos. kertes 
MAY-lakásomat egy Budapest 
vagy Pest környéklre. Minden 
megoldás érdekel. ll:rdekll'.!dn! le
het napcnta 18-20 óra között a 
88!1-401 telefonon. 

- Taksonyban az állomás 
ép!lletében levő 3 szobás. f�l
komfortos lakásomat elcserél
ném Budapest környéki hasonló 
2 szobásra. ll:rdek1<5dés levélben. 
Cím: Téglás László 2335 Tak
sony, MAV-állomá.s. 

- Elcserélném a MAV-lgazl'a• 
tóság épOletében levll 43 négy
zetméteres szoba-konyhás. fürdő
fülkés bérlakásomat tanácsi la· 
kásra vasut.as doleozóval. Levél
cím : 1087 Bp.. Kerepesi dt 1. 
VIT. ép. II. em. ')fl_ Szabadosné. 

- Egy szoba összkomfortos. 
II. emeleti. gázfíltéses lakásomat 
elcserélném belterilletl h:isonló, 
tanácsi lakásra MA V-dolgozóval. 
Esetleg hárma.,q csere is leh&>+c:-ó
ges. lé;rdeklódés levélben. Cfm : 
Németh nona, 1087 Bp .. Kerepesi 
dt 5. IV. ép. II. em. 48. 

- Belvárosi 3 és fél szoba, 
komfortos tanácsi lakásomat el
cserélném egy 2 szobá.s és 1 egy 
szoba komfortos lakásra belterO
leten. ll:rdeklódnl lehet: 1 18-424 
telefonon az esti órákban. 

- Pusztaszabolcsi 2 szoba 
komfortos lakásomat - melyhez 
�azdasági udvar épO!etteJ és 
konyhakert tartozik - elcserél
ném bármilyen cécsl lakásra. Ér• 
deltll5dnl lehet: Bányainé. Puszta
szabolcs. MA V-lak. D. ép., llle•ve 
telefonon Pécs, 1 1-671. 18 óra 
után. 

- Elcserl!lnEm VU. kertllett 
tanácsi, magasföldsz1 ntes egy szo-
ba, konyha. WC, éléskamrás la
kásomat eizy szoba konyhás, V., 
VI .• VO<?Y VIT. kerilletl tanácsi la
kásra. Érdek16dnl lehet: 339-155 
sz. telefonon 8-16 óra között. 

- Tatabánya-újvárosi 2 szoba 
összkomfortos I. emeleti tanácsi 
lakásomat elcserélném rá.fizetéssel 
2 vagy 3 szobás budapestire. ll:r
deklődnl : 297-785 telefonon le
het. 17-21 óra között. 

- E;y szoba komfortos, budai 
vasutasházban levt'5 lakásomat el
cserélném ugyanolyanra, v,gy 
garzonra, csak vasutassal, lc.hf..t,"I ... 
leg óbudalra. ll:rdekltldnl : 358-
599 telefonon. szombat ldvételé
vel, 8-16 óra között lehet. 

1976. JŰLITJS l'f. 

matorszerelői a vasutasnap 
tiszteletére munkaversenyt hir
dettek. A Kandó Kálmán szo
cialista brigád például ennek 
során az egyik 602-es motoc
kocsi M 3-as vizsgálatát, ja
vítását a tervezett határidő 
előtt három iíappal befejezti!. 

- Szép az új ruha, csak 
miért nem kitüntetéssel adják? 

Gerse László raJza 

- Aktivisták versenye. A 
szakszervezetek Csongrád me
gyei tanácsa Szegeden vetélke
dőt rendezett a munkahelyek 
kulturális, agitációs- és propa• 
ganda felelősei részére. A ver
senyző tíz csapatnak a szak
szervezetek feladatával és te
vékenységével kapcsolatos kér
désekre kellett válaszolni. A 
színvonalas versenyen a MA V 
hat tagú csapata a negyedik 
helyet szerezte meg. A nyer
tesek értékes jutalmat kaptak. 

- Szórakoztató müsor. 
Nagy-sikerű szórakoztató elő
adássorozatot tartott a mis
kolci vasutas fiatalok részére 
Győri Ernő színmuvész, a Vö
rösmarty Művelődési Ház 
megbízott igazgatója. Az épí
tési főnökség, Miskolc-Tiszai 
pályaudvar, majd a vontatási 
főnökség fiataljainak nyújtott 
kellemes szórakozást a szín
művész „A dominóban nincsen 
gól" című előadása. 

Halálozás 

Hosszú szenvedés után, 
77 éves korában elhunyt 
Gál Sándor, a Szocialista 
Hazáért Érdemrend tu
lajdonosa, A köztisztelet
ben álló nyugdíjas vas
utas 1917-tól vett részt a 
munkásmozgalomban, te
vékeny szakszervezeti ak
tivista volt. A hamvait 
tartalmazó urnát a hoz
zátartozók, elvtársak -és 
barátok végső búcsúja 
után július 8-án helyezték 
örök nyugalomra a Far
kasréti temetőben. 

A szerkesztőség üzeni 

Czeglédi Sándor, ifj. Kovács 
Béla NY'iri Ferenc, Debreceni 
varia Gyula, Kot.ra Károly, Püs;
pökladány; Csizmazia Béláne. 
Szombathely ; Bognár Károly, Ta: 
polca; Tótb Sándorné, Záhony. 
Sepsi Gyula. Pál Ist.ván, Miskolc ; 
Lévai Laura., Dumbóvár; Gál Jenő, 
��tJ:��g;�: s�J��Jo�: 
Szeged; Jáhni János Mohella Pál• 
né, Budapest; Bene Antal, SOJ>'"' 
ron • Pákózdl István, Cegléd; Ju
hász Ferenc, Szolnok; Pacz Jó
zse!, Curt.!cl ; Su\Sz Jó-zset, Nyír
ábrány; leveleiket la.punk anya-
gábo,z. felhasználjuk. 

László Gyula, Gyt5r; leve!Et Ille
tékes helyre továbbítottuk. 

llAGYAB VASUTAS 
• vasutasok Szal<szerve�el< 

lapJa 
Szerkeszti • szerkesztO bizottság 

F6szerkeszt6: Gulyás JAnos 
Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség, 
1068 Bpest, VL. Benczdr ntca a. 

Telefon vilrosl : 229-1'12. 
0zemJ: 19-f'I. 

a N�:�• �P��iállal.at 
Telefon: IZf-&9. 

Felelc5s kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava '-apkiadó VállalaS 

tgaz,:iató'8 
Csekkszámlaszámunlt: 

MNB ll� - U 859 
76-2650 Szikra t.apnyomda 

Budaoest 
Felelc5s 9'!>�15, 

Bod� Imre 18az1at6 
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MAGYAYvAsUTAS 
A SZOT és a Minisztertanács re ndelete alapján 

kiszélesítették a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálatot 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
A SZOT elnöksége, vala

mint a Minisztertanács ked
vezóen értékelte a jogsegély
szolgálat eddigi tapasztalatait 
és elrendelte a szakszen·ezeti 
jogsegély,zolgálat további ki
terjesztését minden ,.kiemelt", 
,.A' és „B' kategóriába tarto
zó vállalatnál. 

ható képviselet. Büntető 
ügyekben, a gondatlrtnul el
lcövetett bűncselekmény, va
lamint szabálysértés miatt in
dult eljarásban csak kivéte
lesen látható el képviselet. 
Szándékos bűncselekmény 
miatt indított eljárás során 
csak felvilágosítás adható, a 
képi-iselet ellátása kizárt. 

nem adltat. Büntet60gyben 
sem adható képviselet abban 
az esetben, ha több vasutas 
dolgozó szerepel vádlottként 
és valamely vasutas dolgozó 
t·édelme csak a többi vádlott 
vasutas dolgozó terhére lehet
séges. 
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AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS NAPIRENDJÉN: 
A Vasutasok Szakszeri:eze

tének jogsegélyszolgálatát A jogse;:élyszolgálat eljár
hat még : lakás- ; építési en
gely; bölcsődei, ó,·odai felvé
teli, valamint gyámhatósági 
ügyekben. 

A fentieken kívül csak ak
kor látható el képt·iselet, ha 
az adott ügy támogatása nem 
ellentétes a szocialista erkölcs 
követelményeivel és ha a dol
gozónak szüksége van joE:Se
gélyre. 11 szaporodó üze11ú balesetek okai, 

a korábban már me1Zlevó és 
eredményesen működő Utasel
látó Vállalat szakszervezeti ta
nácsán és a budapesti területi 
bizottságon kívül - főállású 
jogtanácsosok bevonásával 
megszercezték a debreceni, a 
pécsi, ct szegedi, a szombathe
lyi és a miskolci területi bi
zottságoknál, valamint a 
GYSEV szakszen·ezeti tanácsá
nál. A területi bizottsáizok 
újonnan szervezett jogsegély
szolgálatai 1976 július l-én 
kezdték meg működé·üket. 

Szerzódésl,ötéseknéZ, ameny
nyiben a dolgozó személyi kö
rülményei és a szerződés tár
gya ezt indokolttá teszi, csak 
a követke=ő esetekben mű
ködhet közre: tartásdíj, élet
járadéló szerződések ; lakás 
bérbeadása, használatára irá
nyuló szerződések; a vállalat 
által támogatott, vagy szerve
zett lakásépítés, llletve vásár
lás keretében a vállalat dol
gozójának a vállalat másik 
dolgozójával, vagy szocialista 
szervezettel kötendő szerző
déseknél. Egyéb ingatlan 
adás-vételi, csereszerzódések
nél a jogsegélyszolgálat nem 
járhat el. 

11 káder- és a politikai tö1negoktattis Kötelező titoktartás 
A képviselet ellátására a 

jogsegélyszolgálat keretében 
meghatalmazást a területi bi
zottság titkára, illetve némely 
esetben csak a területi bizott
ság adhat. Elutasítás esetén 
erről a dolgozót értesíteni kell. 

A szak.szervezet elnöksége 
július 15-én Ulést tartott. 
Először a MAV és az Utasel
látó Vállalat baleseti helyzete 
került napirendre. 

A vasút baleseti helyzetét 
éveken át javuló tendencia 
jellemezte. Sajnos nem mond
ható el ez 1976 első félévéről, 
mert a múlt év hasonló idő
szakához viszonyítva a balese
tek számában - a halálos és 
a csonkulásos esetekben egy
aránt emelkedés van. 

Számottevő a romlás az 
építési és pályafenntarLási, va
lamint a �·ontatási és a mű
helyi szolgálatnál. Emelkedett 
a csonkulásos balesetek s=á
ma a budapesti, a debreceni 
és a szombathelyi igazgatóság 
területén. A tavalyinál több 
volt a halálos baleset a bu
dapesti, a miskolci és a szom
bathelyi területen. 

A balesetvlzsgálatok során 
megállapították, hogy a köz
vetlen kiváltó okok között sze
repel a fegyelmezetlenség, az 
utasítások, munkavédelmi eló
frások megsértése. Főleg a 
munkát közvetlenül irányítók 
részéről tapasztalható a biz
tonsági előírások be nern tar
tását eltűrő magatartás. A 
következm!nyekkel járo ese
tek jelentős részénél kimu
tatható a rendszeres ellenőr
zés hiánya, az ittasság, a 

elmarasztalását is alkalmazni 
kell. 

Az Utasellátó Vállalatnál a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javítására tett in
tézkedések kedvezően hatot
tak. A tárgyidőszakban csök
kent a balesetek száma. Az 
elnökség egyetértve a közel
jövőben teendő intézkedések
kel, felhívta a figyelmet :  a 
beruházási és felújítási teen
dők jobb megszervezésére, a 
tervben foglaltak maradékta
lan végrehajtá�ára; a munka
védelmi ellenőrzés, oktatás és 
a balesetvizs�:ílat még haté
konyabbá tételére és a terüle
ti igazgatók, üzlet\·ezetók 
rendszeres beszámoltatására. 
A szak.szervezeti tanács a fen
ti feladatok segítése mellett 
törekedjen a munkavédelem 
további társadalmasítására, el
lenőrzésére. 

Az elnökségi ülés második 
napirendi pontja volt az 
1975/76. évi káderoktatás ta
pasztalatainak értékelése és 
a jövö é1:i terv megritatása. 

Az elmúlt oktatási évben a 
legfontosabb teendő az újon
nan funkcióba kerültek kép
zé.se volt. 45-50 százalékukat 
sikerült a!apképz:ésben része
síteni. Az 1976 77-e.s oktatási 
évben tovább folytatjuk az új 
tisztségviselők alapképzését 

bentlakásos tanfolyamokon és 
alapszervezetekben esti tan
folyamokon. Ahol mód és le
hetőség nyílik, ott to\'ápbkép
zó tanfolyamok szervezésére 
is sor kerül. Az alapszerve
zeti oktatásban elsődlegesen 
kell foglalkozni a főbizalmiak, 
bizalmial, és bi::a!mihelyette
sek képzésével, különös tekin
tettel a megnövekedett jogkö
rökre. 

Az oktatásban kiemelten 
foglalkozunk: a szakszerveze
tek termelést, gazdálkodást 
segítő munkájával ; a neve
lő tevékenység javításával ; a 
szak.szervezeti demokrácia szé
lesítésével, a jog- és hatás
körrel, különös tekintettel a 
bizalmiak jogkörének széles 
körű bővítésére. 

A továbbiakban a:: elnöl�ség 
megtárgyalta és elfogadta a 
pécsi területi bizottság érdek
védelmi és érdekképviseleti 
jogkörénel, ellátásáról, vala
mint a szakszervezeti politikai 
tömegoktatás 1975, 76. évi ta
pasztalatairól szóló jelentést. 
(Ezzel lapunk más helyén kü
lön cikkben foglalkozunk.) 

Elfogadta az elnökség az 
1977. éne szóló tagdíjbesoro
lás !rányeh·eit Is. Az ir:\nyel
veket a gazdasági tájékozta
tóban eljuttattuk minden ér• 
dekelt szervezethez. 

Milyen ügyekben segít 

a szolgálat? 
A jogsegélyszolgálalhoz for

duló dolgozók jogi ügyében 
(munkajog, társadalombizto
sítási jog, munkavédelem, ál
lamigazgatási jog. polgári jog, 
családjog, büntetőjog stb.) a 

Vasutas dolgozók egymás 
közti peres eljárásában a jog
segélyszolgálat képviseletet 

A jogsegélyszolgálatot - a 
szak.szervezeti tagságtól füg
getlenül - minden dolgozó, 
nyugdíjas, szakmunkástanuló 
igénybe veheti. Ez segítséget 
nyújt még a meghalt személy 
hozzátartozójának; a dolgozó 
munka,·iszonyából, illetve a 
hozzátartozó társadalombiz
tosítási. viszonyból eredő jo-

(Folytatás a 2. oldalon.) 
felvilágosítás, tanácsadás kö- .-------------------------telezó. Ennek keretében a jog-
segélyszolgálat felvilágosítja a 
dolgozót a hatályban levő jog
szabályokról, bírói gyakorlat
ról és tanácsot ad a konkrét 
panasz orvoslására 

Bonyolultabb ügyekben 

A SZOLNOKI JÁRMŰJA VÍ7"6BAN 

sikeresen zárták az első félé vet a panasz kivizsgálása miatt 
- indokolt lehet a felvilágo-
sítás, tanácsadás elhalasztása. Július el:;ó napjaiban a szol- párhuzam05an - módosít.mi 
Ez esetben az új időpontot a naki járműjavító terv- és sta- kellett az ilZem termelési ter• 
dolgozóval egyeztetni kell. ti.,,;tikai o.sz.tá.lyáD „nagyüzem" vét is. A Diesel-mozdonyok 

A jogsegélyszolgálat minden volt. Ebben az idÖ6Zai.1<:ban helyett személy- és tehe!"ko
munkavis=onyt érintő és tár- vették számba ugyanis, hogy csi fóJavítással növelték a da
sadalom biztosítási Ü{)yben el- miként teljesítette első fél• rabs-zámot. Minden átcsoporto-
1áthat képviseletet bíróságok �ves tervét az üzem. A Jár- sít.ás gonddal jár, de a dolgo
és má$ hatóságok előtt. A műjavítób:m úgy tartjá.!., hogy zók megértették, hogy az át

munkaviszonyt érintő kérdé- ha �é a kezdet, nem lehet csoportosítás üzemi, n.épgazda
sekben a dolgozo meghatal- r= a folytatás sem. .€lrthe- ságt érdek. E.'nnek köszönhető, 
mazása nélkül, a szakszerve- tó tehát az érdeklődés a terv- h� a járműjavítóban 8ike
zeti bizott.<.á.i; felkérésére is te!Jesít.és ada:tai iránt. resen zárták az V. ötéves t.erv 

biztonsági előírások megsze- •------------------------- elláthat jogi kép\iselctet. Idézet a statisztikai jele..,- első félévét. 
Cs l 'd ·  · ·· kb · df tésból: ,.Az üzem az el.só fél- A második fél.év sem lesz a a Jogi ugye en m - . könnyu.- A si:ker é-'eke''---gése, a dolgozók alkalmaztatá

Bára vonatkozó jogszabályok 
i;úlyos megsértése. Nem egy 
esetben lebecsülik a veszély
forrásokat, veszélyhelyzeteket. 
Még ma sincs megoldva a pá
lyán dolgozók biztonságos fe
dezése. 

Az elnökség továbbra 1s 
egyik legfontosabb teendőnek 
tartja a munkavédelem javí
tását, az üzemi balesetek és 
foglalkozási ártalmak megelő
zése érdekében a tárgyi és 
személy! feltételek biztosításá
nak szigorítását elrendelő kor
mányhatározat következetes 
betartását. 

Különös gondot kell fordí
tani a veszélyforrások meg
szüntetésére, a munkavédelmi 
hiányosságok felszámolására. 
Haladéktalanul gondoskodni 
kell a pályán dolgozók meg
bízható riasztásáról, védelmé
rol. A legbalesetveszélyesebb 
munkaterületeken tovább kell 
szigorítani az ellenőrzést, a 
azolgálati fe:zyelmet, biztosíta
ni az utasítások betartását. A 
mulasztókkal szemben alkal
mazzanak következetes fele
lósségrevonást ! A baleseti 
helyzet romlása esetén a hi
báztatilatók adminisztratív 

RITKA JUBILEUM 

Fél évszázad a vasiít szolgálatában 

tott pereknél általában a kö- el'> termelési tervet 101,1 7  szá- '" ..,.,., 
vetkező esetekben láthat el i:alékra teljesltette. Az adott meg jobb munkaszervezésre és 
képviseletet a jogsegé!yszol- id&:zakban a tervezett 2291 nagyobb munkafegyelemre lesz 
gálat : gyermektartásdíj meg- hf'iyett 2261 dolgozót foglal- szükség. 
állapítása, folyósltása, össze- koztatott. A termelékenységi A gondos munkaszervezés
gének módosítása; gyermekek tervet 102,38 százalékra telje- hez és a munkafegyelemhez a 
elhelyezése, az elhelyezés sítették." biztonságos, baiesetbentes 

Baranyai Mihály, a miskolci taimat, amely eddii: egyedül- megváltoztatása; szülő tartá- Ezek az eredmények megfe- munka is hozzátartozik. Ez 
jirmújavító hlvatalsegédje álló a miskolci járműjavító• sa; llázastárs tartása. s-z;ftett mll.Ilikát követeltek az utóbbira különösen oda kell 
1926· szeptember lS-é."l, tízen- ba:n. Kivételesen indokolt ese- Ü7.em minden dolgozójától. A figyelni, mert az üzemben az 
hétéves korában lépett szolgá- A 26. vasutasnap kettős ün- tekben, m1·nt példa'ul ·. apaság h . . ok 1sős b lt 

év el
ső öt 

hónapj
ába

n 43 ba
l-

!&tba az akkori MA V miskolci aJra a e or an az vo • eset történt. Ez a szám az eló-
múhely gózmozdonyjavító r.ep volt számára, mert július megállapítása, illetőleg \·éle!- 1_1ogy az első negyedévben az zó esztendő hasonló idószaká-. 'b T ké é . !(l-én töltötte be a 67. életévét. mének megdöntése ; örökbefo- l\Hl-es, M43-as és M47-es so- h · ·tv 21 -• tö"bb reszlege en. izen · t v1 mun- gadás, örökbefogadás meg- az vtszonyi a -= . A 
ka után helyezték át a műhely- Az üzem pénzü,,ayi osztályának rozatú Diesel-mozdonyokat - balesetek miatt kiesett mtm• 
fór.öks..<>ghez irodai altisztnek. lelkiismeretes dolgozója egy szüntetése ; valamint házassá- a tervektől eltérően - nem kanapclk száma 963. A moz-
szolga· 1atát a katonaság szaki·- fél é · d tá · t gi perekben is adható képvi- · donyJ·aVI'tó ~-'-'"y ki"e'tele'vel 
tolta meg. A relszabadu,,_ után 

vszaza u n 1s pon 06an selet. j!Lvttották az üzemben. Eziért valamennyi =te".'.:'.:'.ero· :_._,lyon => és kifogástalanul végzi munká- p I ári • a másodLlt negyedévben a .... ...,,,..., 
h\·•·atalsegéd lett, és ma is - á A b 1 lk lrná O g es 1:agyon1og, növekedett a baleset miatt k1·-
a •nyugdíj korhatáron túl - j t. ritka ju i eum a ·a - ügyekben a tanácsadáson túl- mozdonyo;;ztályból létszámát- esett munkanapok száma. A 
ebben a beosztásban dolgozik. ból a vasutasnapon az üzem menően csak rendkívül inda- csoport:ooítást kellett végre- balesetek többsége a javítási 

A felszabadulás után kéts:zer vezetői és a munkatársak kö- kolt esetben, a körülmények haJtan! a személykocsi o;;ztály- technológia közben történt. Ez 
kapott Kiváló dolgozó jelvényt, szöntötték Baranyai l\Iihályt. gondos mérlegelése után ad- ba. Természetesen - ezzel arra figyelmeztet. hogy na-
lll71-ben pedig a törzsgárda r---------------------------------------""f gyobb gondot kell fordí.tani 
jeiv�y arany fokozatával tün- a munkavédelmi S2abályok 
t<:tték ki. Most. a 26. vasutas- alaJ)O<Sabb megismertetésére és 
nnpon a második arany törzs- az ellenőrzés.re is. 
gárda jelt:ényt is átvette. A Eifő! a második félév sf:ke-
Munka Tönénykönyve érte!- re is függ . • •  
méhen 1951-ben 25 éves, 1966· 
ban pedig a :iO éves szolgála
tért kapott jubilewni jutalmat. 
1976. S2eptember 15-én az 50. 
év is letelik. és ismét megkap
ja az ötven éves jubileumi ju-

· �-----

K. L. 

Cazdasigtalan volt, 

megszüntették 
Lengyel Július 31-én nulla órától 

Tokod és Annavölgyi bánya
Sárisáp között megszűnt a 
vasúti forgalom. &után a 
környék v-.íllalatainak, té
eszeinek áruit a 18. számú 
Volán Vállalat fu�·arozza el. 
A tokodi \'Onalon a szem�ly
szállítás már 1963-ban m.,..,_ 
.szűnt. Azóta autóbuszokk;I 
bonyolítják le a forgalmat. A 
szanálásra többek között azért 
került sor, mert a nyolc kilo
lméteres vonalat 13 helyen ke
;re$ztezi a közút. Ezenkívül a 
pálya állapota annyira le
romlott, hogy mindössze órán• 
ként tíz kilométeres átlagse
bességgel közlekedhettek a vo
natok. A MA V é,·enként több 
mint 1 millió forintot fizetett 
rá az üzemeltetésre. A pálya 
szétbontásáról később dönte
nek, 

vasutas fiatalok Miskolcon 
A miskolci igazgatóság 

KISZ-bizottságának meghívá
aára júHus 3-án Miskolcra ér
kezett a Lengyel Szocialista 
IfjúsáSi Szövetség Krakkói Va
lÚt.igazgatósági Bizottságának 
14 tagú csoportja. A vendégek 
hat napot töltöttek a városban. 

A két vasútigazga,tóság ifjú
Bá4i szervezetei között jó kap
csolat alakult ki. A miskolci 
tiata.Iok jól szervezett, gazdag 
programja lehetővé tette a ven
dégek számára, hogy megis
merjék a vár06 és a környék 
nevezetességeit. EHátogattak 
Debrecenbe, Mezőkövesdre, 
Aggtelekre és Egerbe, de jár-

tak a misko!dak kedvelt ki
rándulóhelyein, Lillafüreden és 
l\fiskolc-Tapolcán is. A KISZ
bizottság baráti találkozón tet
te lehetővé hogy a vendégek 
megismerki:ctjenek a KISZ-fia
talok munkájával. 

A két igazgatóság ifjúsági 
bizottsága el-határozta, hogy 
tovább fejlesztik kapcsolatu
kat. A jól dolgozó fiatalok cse
reüdülésen vehetnek majd 
részt. A vendégek meghívását 
augusztusban viszonozza a 
KISZ-bizottság. 15 tagú cso
port utazik majd Krakkóba. 

Lászka Ildikó 

. -

~ .  --
"',',. 

Az V. ötéves tervben mindtlll vasúti-kö:r.úU kereszteződéfit, ahol autóbusz ·halad keresz
tül, kor�ú bizt-Osltóberemdezéssel ken ell á.tnl. A legforgalmasabb kereszlezödéseknél 
hozzá.kezdtek a fénysorompók felszerelé éhez és az év végéig 160 územbeállílását t>ervezik. 
Gárdony állomáson (képünkön) a közelmúlt ban helyetzték üzembe az új fény- és félso-

rompó&.. A forgalmas átjárón ezentúl biúooságosa.bban közlekedhetnek a Já.rmúvek 
(Tenta György fel.vétele) 
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Ingyenes t11nóaodás, jogi képviselet Közüggyé vált a szakszervezeti 

politikai tömegoktatás Kiszélesítették a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálatot 

1975/76-ban 2040 tanfolyamon negyvenháromezer laallgato tanult 
(Folytattis az 1. oldalról.) 

«ainak érvényesítéséhez, felvi!ágosítást, ta1,ácsot ad a vállalat ösztöndíjas tanulójának, valamint az Igénybevé
telre jogosult dolgozó eltartott hozzátartozójának, özve
gyének, árvájának. 

kolci terűleti bizottság 3527 
Miskolc-Tiszai pályaudvar 
(Miskolc, Zója tér 1 .) Tel. :  
1�7; Pécsi területi bizott
ság, 7623 Pécs főpályaudvar. 
Tel. :  13--03; Szegedi területi 
bizottság, 6725 Szeged, Baross 
tér 3. Tel.: 17-29 ; Szombat
helyt területi bizottság 9700 
Szombathely, Széchenyi u. 
�- Tel. :  15-27 ; Utasellátó 
Vállalat Szakszervezeti Ta
nács Jogsegélyszolgálata : 1053 
Budapest, V., Veres Pálné u. 
24. Tel . :  12-76 ; GYSEV Vál
lalati Szakszervezeti Tanács 
Jogsegélyszolgálata : 9400 Sop
ron, Mátyás király u. 19. Tel. : 
72-83. 

A félfogadás időpontjáról a 
szakszervezeti bizott.,;ágok út
ján körlevélben kell értesíteni 
a dolgozókat. Nagyobb szolgá
lati főnökségeken, üzemekben 
a jogsegélyszolgálat kihelye
zett fogadónapokat tart. A 
Központi Hivatalok és Intéz
mények Szakszervezeti Taná
csa illetékessége alá tartozó 
dolgozó!< a további intézkedé
sig a budapesti területi bizott
ság jogsegélyszolgálatát vehe
tik igénybe. 

Szakszerv@zetUnk elnöksége legutóbbi ülésén értékelte az 
1975/76. évi szakszervezeti politikai tömegoktatás tapasztalatait. 
Az erről szóló jelentés megállapította, hogy a célkitűzéseket 
teljesítették. A politikai tanfolyamok pártvnk XI., a szakszer
vezetek XXIII., és a vasutas-szakszervezet IX. kongresszusa 
határozatainak ismertetésével hatékonyan járultak hozzá a 
vasutasok szocialista gondolkodásának kiszélesítéséhez, a ter
melési és a szállítási feladatok teljesítéséhez. 

SzorosabM vált kapcsolatuk a 
propagandistákkal, rendszere
sebben ellenőrizték a tanfolya
mokat éa � szb-k többsége 
két esetben is tárgyalta a po
litikai tanfolvamok működésé
nek tapasztalatait. A területi 
bizottságok - szakszervezeti 
tanácsok - politikai oktatási 
bizottságai az oktatási évad
ban gyakori látogatói voltak a 
tanfolyamoknak. Több esetben 
adtak útmutatást és intézkep
tek egy-egy helyi panasszal 
kapcsolatban. 

A jogsegélyszolgálatot személyesen, vagy írásban lehet 
megkeresni. lrásbell panasz 
esetén a ;ogsegélyszolgálat 30 
napon belül köteles válaszol
ni. A jogsegélyszolgálat min
den tevékenysége ingyenes. A 
peres és egyéb eljárásban 
szükségszerűen felmerülő költ
ségeket a dolgozó viseli. A 
jogsegélyszolgálat igénybevé
tele bizalmas jellegű, ezért a 
titoktartás kötelező. Kihelyezett fogadónapok 

A jogsegé!yszolgála t közvet
len irányítását és ellenőrzését 
a területi bizottság, llletve a 
szakszervezet! tanács látja el. 
A szakszervezeti központ ösz
szefogja a területi bizottsá
gok, az Utasellátó és a GYSEV 
jogsegélyszolgálatát, elvi és 
szakmai irányítást gyakorol. 

A politikai tanfolyamok szer
vezését a központi feladatterv 
alapján készített intézkedési 
tervek szerint végezték. A ter
veket a társadalnll szerveze
tekkel való egyeztetés után 
testületi üléseken hagyták jó
vá, majd a feladatokat széles 
körben ismertették. 

Szakszervezeti lisztl'!égviselók 
- pártszervezetek - srolgálati 
vezetők, szocialista brigádveze
tők összehangolt, jó szervező 
munkája eredményeként 2040 

tanfolyamra 43 400 hallgató 
;árt az elmúlt oktatást écben. 
Ez azt jelenti, hogy a vasutas 

klegészitőket Is sz.erveztek, 
amelyeket a vasút vezető be
osztású elóadói vezettek. Ezzel 
hozzájárultak a vasút tervei
nek, feladatatnak alapos meg
ismertetéséhez. A propagandis
ták munkáját sokrétű vázlat
tal, tartalmas elvi-gyakorlati 
útmutatással segítették sok 
5zoJgálatl helyen a vezető pro
pagandisták. 

A szakszervezeti politikai 
tömegoktatás közüggyé vált az 
elmúlt oktatási évben. Jelentős 
szerepe volt a vasutasok poli
tikai műveltségének elmélyíté
sében is - állapította meg 
többek között szakszervezetünk 
elnöksége július 15-1 ülésén. 

A Vasutasok Szakszerveze
tének Jogsegélyszolgálata az 
alábbi helyeken működik: 
Budapesti területi bizottság, 
1062 Budapest VI., Rudas 
László u. 24. Tel. : 40-32; 
Debreceni területi bizottság, 
4025 Debrecen, MA V-pá!yaud
var. Tel. : 17-32, 11-44; Mis-

MEGJEGYEZZÜK 

A területi bizottságok jogse
gélyszolgálatát az illetékessé
gük körébe tartozó lgazgató
ságok, szolgálati főnökségek, 
hivatalok, járműjavítók, stb. 
dolgozói, az Utasellátó és a 
GYSEV jogsegélyszolgálatát 
pedig saját dolgozói vehetik 
igénybe. 

A jogsegélyszolgálat munká
ját a dolgozók a valóságnak 
megfe!eló tények ismertetésé
vel, a szükséges adatok, ira
tok átadásával segíthetik. Ez 
lényegesen megkönnyíti a vi
tás ügyek megoldását is. 

Dr. l{urucsai László 

A politikai tanfolyamok mű
ködését az elmúlt oktatási év
ben hatékonyabban segltették 
a szakszervezeti bizottságok is. Horváth Ferenc 

dolgozók 29 szt!zaléka kapcsa- 1-------------------------
lódott be a szakszervezeti po-
litikai tömegoktatásba. A dol
gozók körében népszerű ez a 
politikai oktatási forma, mert 
több érdeklődésre számottartó 

Ellenőrzés a minőségért 
tematika között lehet válo- G11öngyöz6 arccal hajol mun- végzett munkáról. Erzékel-
gatni. kája fölé a munkás. Az arató- heti, hogy 145 ezer vasúti 

Az újítók valamit nem értenek 
A tanfolyamok népszerűsége, gépeknél mezőgazdász vizsgál- dolgozó munkája nyomán 2500 

a színvonal emelkedése a pro- ;a a búza minőségét. A vlz- személyconat miként osztja 
;:,agandisták jó munkájának is műveknél elten6rzik a vlz tisz- szüntelenül percekre és fél
köszönhető. Többségük sok ta- taságát. Az autópályán rend- percekre az időt. 

Tarján Jenő főfelügyeló -
alti a szombathelyi vasútigaz
gatóság forgaJ.mi osztályán 
dolgozik - érdekes kérdés 
tisztázását várja az illetéke
sektól a VasúLi Újítási Sza
bályzat 15. §-ának helyes ér
telmezésével kapcsolatban. 
Szerkesztőségünkhöz küldött 
levelében többek köZÖtt így 

pasztalattaJ és jó vezetést mód- örök ügyelnek a forgalom biz- Napjainkban átalakul a vas-
MÁV vegye figyelembe a ki- bös az újítás megszületésének szerekkel végezte felelősségtel- ton&ágára . . .  útüzem „gyártmányszerkeze-
váló újító kitüntetésre való és haszn05ításána,k a h e l y  e ,  ;es megbízatását. Megfelelő Az ember élete ellenőrzések te". A korszerű mozdonyok, 
€u!leges felterjesztés alkalmá- akkor - núként lehetne a előadói készséggel rendelkez- által határolt. Az ellenőrzések az átépített vonalak, a telepí
ból. Kiderült azonban, hogy a központi elvet az egyes vál- nek és következetes vitapart- a végzett munka hiteles fel- tett biztosltóberendezések kor• 
VUSZ 15. §-a alapján nálunk !alatoknál. így a MA V-nál Is nerei a hallgatóknak. mérései. szerúségük ellenére sem nél-
nem veszik figyelembe az ide- érvényesíttetni. A vezető propagandisták fel- A közlekedés is hozzátarto- külözhetik a vasúti dolgozók 
gen vállalatoknál hasznosított Vagy talán. csak arról van kíszftését magas színvonalon zik az emberhez. A vasút „korszerű" magatartását. E 
újításokat." szó, hogy a „vállalati" ered- végezték az SZMT-k és a teril- ü.zemhatárai országos mére- bonyolult mozgásrendszernél is 

Mit kellene tehát az egyér- mény kifejez.és általán05 ér- Jeti birottságok. Nemcsak az ttlek. Országhatártól onzágha- szükség van a .-endszeres el-
Lk • telmezését egyesek önkénye- adott témával kapcsolatban tárig terjednek. Nyitott ka- lenórzésre, amely nem jelent telmű rende ezés után tisz-

· d k b 1 ·  h Az hata·•ko··rc•orbita·st. Ellenkezo·-ír: tázni? E!ősZÖr is azt, hogy sen leszúkltik kizárólag a ,,sa- tartottak előadásokat a propa- puin min en I e ep et. o-
leg. •A feÍelősségtudatot erö-„újítást javaslatot nyú;ltot- ,,idegen" vállalati eredmény-e ját" vasútunkra? gandistá.kn.ak, hanem 5zakmai kon át betekintést nyerhet a 

tam be egy nem vasúti vál- az a hasron, amit az újítással siti. 
l.alathoz, amelyet ott elfogad- valaki saját népgazdaságUillk ,---------------------------------------""t E felismerések alapján tette 
tak, bevezettek és díjaztak. A területén ér el. Másodszor pe- rendszeressé a forgalmi szak-
vállalat olyképpen is méltá- dia azt kellene világosan le- NBG YED.�4.

.,,,.
ZAD� MQ

""
""'FE[, D'LQ

.,.

.,.Lf 
osztály, hogy belső ellenőr-

l -• _, __ · tla h " 
r, zésekkel feltárja a htánvossá-nyo ta ,..,pgaz......,a!} g asz- szögez:ni, hogy - amikor az nos közreműködésemet, hogy alál H _,_, gokat és mulasztásokat. Leg-

minden külön keretem nélkül Országos T mányi iv...... utóbb ;úlius 6 és 7-én szt!lltak 
lecelet írt a vasútlgazgatóeág- és a Szakszervezetek Orszá- Rontó Lászlóné, a gy6ri pá- mondja és már ,gorolja Is, alatt anvagl károsodás. A:z. ar- fel ismét a mozdonyokra az 
hoz és kérte. hogy az újitá- g05 Tanácsa által adományoz- !yafenntartási főnökség terv- hogy mi mindent csinál 6, és ra rászorulók szakszervezeti ügyintézők. A vasútigazgatósá
sr,m által elért és ktmutatha- ha.tó kiváló újító kitüntetés ügyi elöadója 1950-ben került a háromtagú nőbizottság. segélyt is kapnak. A vissza- gok forgalmi dolgozóival 
tó megtakaritá.& értékét a szempontjából teljesen körom- a MAV-hoz és már a követ- A főnökségen több mint l20 térést úgy segítik, hogy a együttmúködve, mintegy 520 

kezó esztendóben megválasz- vasutas nő ügyes-bajos do!- :tvIA V bölcsődei és óvodai he- vonatnál és 56 állomáson ke

ZAMENHOF KÖVETŐI 

Szegeden találkoztak 
a vasutas eszperantisták 

A szegedi vasutas eszperantó 
szakC60port július 3-án és 4-én 
országos baráti találkozót ren
dezett, s részt vettek azon a 
5zomszédos vasutak eszperantó 
küldöttei is. 

Az első nap estéjén lezajlott 
ünnepségen a Vasutas Eszpe
rantó Szövetség és Szeged vá
ros vezetői köszöntötték a ta
lálkozó mintegy 200 részvevő
ját. Elfrida Kruse, a Nemzet
közl Vasutas :&lzperantó Szö
vetség titkára kitüntetést nyúj
tott át dr. Bácskai Istvánnak, 
s méltatta az eszperantó moz
"'<lomban végzett több évtize
des munkásságát. 

Másnap, vasárnap délelőtt 
emléktáblát avattak Baghv 
Gyula világhírű eszperantó 
költó és író szülőházánál. 

A kétnapos találkozónak 
ezenkívül még számos esemé
nye volt, szórakoztató műsor
ral, városné:ressel, tiszai 6éta
hajózással, strandolá5sal, ta
pasztalatcserével. Valamennyi 
esemény jó alkalmat nyújtott 
a szocialista brigádtagoknak az 
eszperantó nyelv gyakorlására, 
a hazai és a külföldi vasutasok 
közötti barátság elmélyítésére. 
az eszperanti$ta hagyományok 
ápolására 

Szerződés az egyiillmüködésre 

A Vasúti Főosztály terv
gaulasági és műszaki fej!esz
t�i szakosztályán 1970-ben 
Kc.ndó Kálmán néven alakul� 
Egy komplex brigád. El.só cél
kit úzésük az volt, hogy növe1-
•ék a szakmai és a politikai 
'.<épzettségüket, elmélyítsék a 
swcialista együttélést. Hama
c-osan megfogalmazódtak az 
egyéni vállalások is, és a siker 
"\cm váratott magára sokáig. 
572-ben elnyerték a szocialis
'l brigád címet, majd a �ronz, 
s háromszor egymás után az 

.:züst koszorús jelvényt. 
Kollektív vállalásaik között 

első �,e1yen szerepel a társ�
da!mi munka, az anyag- es 
u:ergia takarékosság érdeké
ben tett intézkedések, újítások.. 
culamtnt a nyugdíjas munka-
1á1 sak patronálása. A kollek
tíva az évek során több szocia
lí�ta brigáddal alakított kl szo
ro:; kapcsolatot. Gyaknriak a 

köz.ös kommunista szombatok 
é, a szórakoztató kulturális 
programok. 

Ebben az évben tovább bo5 
vültek a brigádok munka
kapcsolata!, szaporodtak a: 
együttműködést segítő szerző
déskötések. Példa erre a Keleti 
pályaudvaron levő villamos 
fenntartási főnökség brigádjai
nak szerződése a Kandó Kál• 
mán brigáddal. A szerződés 
alapján, a kölcsönös kapcsola
tok erősítése érdekében a Kan
dó brigád segítséget nyújt a be
ruházás! és fenntartási mun
kákhoz, beszerzi a hiányclkke
ket, segít a továbbtanulásban. 
es részt vesz a társadalmi 
munkákban. A brigád máju.« 
22-én már részt vett a villa
m05 fenntartási főnökség ba
latonszepezdi családos hor
gá."Ztanyájának fenntartási 
munkáiban. Egyilttműködésü
ket a jövőben tovább szélesí
t,..k. 

tották nő!elelósnek. Ritka do- gait intézik. Közülük husz.an lyeket vásárolt a tanácstól a resték a hibát és értékelték a 
!og. hogy valakl a szakszerve- veszik igénybe a GYES adta vasutas szülők gyermekei szá- jót. Bár az ellenőrzés során 
zeti tisztségek közül t.öbb mint Jehetóségeket. Kiemelt felada- mára a „minőség" javulását állap!-
25 évig ugyanazt vállalja, ami- tának tartja a nöbizottság a - Hogyáll látja a nőfele- tották meg, érdemes szót ej-
nek először megválasztották. Jnsmamákkal való foglalko- lós, hátrányos helyzetben van- tent a hibákról is. 

- Szeretem ezt a munkát, zást. Az a cél, hogy - a gyer- nak-e a főnökség nödolgozói Még mindig gyakran fordul 
jó!e-;ó érzé, gondoskodni a meknevelés mellett - hasz- a férfiakkal szemben? elő például, hogy lassabban 
�iatalabba:król, segíteni a vas- nosan töltsék O három eszten- - Erre annyit mondhatok, járó vonatokat e:rpresaz- és 
Mhoz kerülő nőknek Jeküzde- döt. Lehetőséget kapnak a to- hogy sok kedvező változás tör- gyorsvonatok előtt küldenek 
ni a munkábaállás nehézsé- vál:btanulásra, sót aZJt Is meg- tént. Soron klvüll előléptetést el. Nem tartják be a Zegkoráb
�el t. Az elmúlt években aok- szervezik, hogy megfelelő nagyobb azámban kaptak, mint bi és legkésőbbi indulás sza
szor volt alkalmam és Zehe- szakemberek korrepeJ;álják a féTfiak. Erre rászolgálnak, 

l
b
é
ályait. A jelzők kéaett
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mert becsületesen, pontosan se miatt sokuor kell e es e-tciséoem arra, hog1J harcoljak, ő;.et. Arról is gondoakodnak, dolgoznak. Fegyelemsértést gesen megállni vagy laJsítani. t2Ján nem is kevés eredmény- hogy a GYES-en levő édes- nem követnek el, az tgazolat- Még gyakori a vlz nélkül fu
nyel a nők érdekeiért anyákat M érje a távollét l.an hiányzás pedig ismeretlen tó kocsi is. Gvorsvonatok ha
--------------------------, a nódolgozók körében. ladnak át állomásokon ü1111e-

- Volt-e arra példa, hogy letes tisztek távollétében. 

HATÁRÁLLO MÁSO N 

A Dr. C!ianidl György szocialista brigád önkéntes halárör 
tagjai 

A határállomásokon dolgozó 
szocialista brigádok tagjai -
állampolgári kötelezettségeik
hez és felaján.lásaikhoz híven 
- nagy figyelmet fordítanak 
a határmenti rend megtartá-
6ára, a határforgalom erea
ményes lebonyolfüisára és el
lenőrzésére, nem utolsósorban 
a határsértők elleni határorott 
és hozzáértő fellépésre. Más 
szavakkal ezt úgy is mond
hatjuk, hogy a szolgálatot tel
jesítő határőrökkel a kölcsö
nös tiszteleten és megbecsil
lésen alapuló viszonyban áll
nak. 

Ugyanez érvényes a képen 

látható tíz vasutasra, a Nyír
ábrány határállomáson dolgo
zó, dr. Csanádi György nevét 
viselő szocialista brigád tag
jaira, korra és nemre való te
kintet nélkül. A felvétel azon 
az összejövetelen készült, ame
lyen a brigádtagok elhatá,·oz
ták, hogy a Min'sztertanács 
26/1975. számú rendelete értel
mében önkéntes határórcso
portot hoznak létre, hogy ezzel 
is hozzájáruljanak az állambiz
tonsági feladatok ellátásához, 
s a hagyományok.hoz híven to
vább erősítsék a vasutasok és 
a határőrök köZÖtti barátsá
got. 

a szakszervezeti bizottság Nemegyszer érkezik a vonat 
szembekerült azokkal a nő- úgy, hogy a fogadására köte
dolgozókkaL aklknek érdeké- lezett dolgozó nem várja azt. 
ben harcolt? Esetenként nem tiszták az ab• 

- Ilyenre � akad példa. lakok, nem pontosan javított 
Szerettük volna a sorompó- a menetrend. 
őröknél - tennész.etesen csak Azt mondtuk, hogy az ellen
a nőknél - megszünitetnl az őrzés nem fejez ki bizalmat
éjszakai műszakot. A:z. érintet- lanságot. Célja a l>izalom meg
tek többsége tiltakorott, mlvel teremtése. E bizalom alapja 
egy szolgálatnál 30 forint az azonban csak az lehet, ha 
éjszakai pótlék és ez havon,ta megszüntetik a hibákat, be
számolva 300 forint kereset- tartják az előírásokat éa a 
csbkkenést jelent. Ennek elle- szabályokat. Az ellenőrzésnek 
nére úgy véljük, hogy helyes ezúttal sem a felelősségre vo
az a törekvésünk, ho(111 a dol- nás volt az elsődleges célja, 
qozó édesanyákat ne terheljék hanem a munka, a szolgálta
é,szakai műszakkal. tás minőségének a ;avitása. Az, 

- A 6Zakszervezetl bizott- hogy a vasúti személyszállitás 
ság titkára elmondotta, hogy betöltse feladatát. Az utasok 

menetrend szerint akarnak céla főnökség nőclolgozói biza- hoz érni. miközben élvezni lommal fordulnak a nőblzott- akarják a tiszta kocsik késághoz. 
_ Ez valóban így van és nyelmét is. Elvárják a vas-

ezt azzal érdemeltük ki, hogy úti információ pontosságát, az 
a hozzánk fordulók kérését udvariasságot. 
mindig megpróbáltuk teljes!- Célszerű lenne, ha a mun
tenl. Olyant sohasem ígértünk, katársak egymást is ellenörtz
amt meohaladta az erónket. nék. Nem kellene megsértődni 
Az Igaz szóra a szakszervezeti azért, ha például a váltókeze
munkásnak vil71láznt kell! lő figyelmeztetné a forgalmi 

Rontó Lászlón<! a munka és szolgálattevőt a hátralékos vo• 
a társadalmi funkció mellett natra, a kocsirendező a másik 
a tanulásról sem f@ledkezett kocsirendezöt a veszélvre é1 

f ln"tt f Jj t 1966 b ha a sorompóór mindig meg-me�: e u e. e · - an követelné az indulási tdö köz-,1.rettséeizett, majd 1972-ben a 
levelező ta�ozaton befejezte lését · · · 
tanulmányait az áLtalános tisz- Az ellenórus n,Hkülözhetet-
ti tanfolyamon. len. A szolgáltatás minőségét 

A fiataloknak a munkában mégis elsősorban a becsülete, 
� a tanulásban egyaránt munka, a szolgálat tránti et• 
példát mutat. kötelezettség teremti meg. 

(Kóhldl) V. Szabó Béla 
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A pályaépítő Kandó brigád helytállása 
A MAV-nak alig van még 

egy olyan szakasza, amely 
egyik napról a másikra any
nyit változott volna, mint a 
Budapest és Bicske közötti vo
nal. Ezen a tájon szinte min
denütt hatalmas földhányások, 
merész vágatok, zúzottkőhe
gyek vannak. A Budapest
Hegyeshalom közötti pálya
rekonstrukció, óriási vállalko
zás. Ebben a .munkában vesz 
részt a Budapesti f:pítési Fő
nökség huszonhárom tagú 
Ka.ndó Kálmán szocialista 
brigádja is, amely nemrég 
vette át a MAV Kiváló bri
gád)a kitüntetést. 

Segítenek másoknak 
Bicskén, Nagy La.;os állo-

másfőnök így jellemezte a 
kollektívát:  

- Megérdemelték a meg
tisztelő kitüntetést. Az el.is
merő vélemény a közös 
együttműködés során fogal
mazroott meg. úgy gondolom, 
ha egy kollektíva igyekszik 
segíteni másokon, az a szol
gálati helyén is jó egyetét' 
tésben él és dolgozik. Az ál
lomás vágányhálózata már 
korszerfitlenné vált, elsároso-

dott az alépítmény. Említet
tem ezt Sziráki Imrének, a 
Kandó b!"igád vezetőjének. 
„Nem fér a keretbe, de talán 
müsoron kívül csinálhatunk 
valamit" - mondotta. úgy is 
lett. Munka.idő után hozták a. 
gépeket és hét fogadó va.ga
nyon megrostálták a. követ és 
aláveTték a talpfákat. 

Ugyancsak műszak után több
ször volt rá példa, hogy va
gonzárakat cseréltek ki és 
megjavították a kitört abla
kol;:at. Természetesen mi is 
igyekeztünk segíteni. Annak 
érdekében például, hogy idő
ben a munkahelyükre, illetve 
műszak letelte után a szállás
helyükre érkezzenek, a hat 
BAK-kocsiból álló K-47-es 
szerelvény mindig pontosan, 
tisztán, menetkészen várta 
őket. 

Pócsík Sándor múhelybi
zottsági titkár is tagja a bri
gádnak. Vele és Vigh Tibor 
építésvezető-helyettessel be
szélgetünk. Előttünk a gon
dosan vezetett brigádnapló. 
Amikor belelapozok, feltűnik, 
hogy ahány név, annyi lak
hely. Van közöttük dunántúli, 
nyírségi, Tisza-menti. 

- Mi ezt csak akkor vesz
szük észre, amikor a hét vé-

gén hazautazunk - mondja 
Pócsik Sándor. - No meg 
disznóölések idején, amikor 
megkínáljuk egymást a táj
jellegű hazaiból. Ilyenkor ta
pasztaljuk, hogy hányféle re
cept szerint készítik a kolbá
szokat az országban . . .  

Szakmai továbbképzés 
Azért a távoli lakóhely nem 

mindig előnyös. A brjgádta
gok többsége családos ember. 
ezért általában szombatra és 
vasárnapra nem rendezhetnek 
kollektív megmozdulást. Hét 
közben ;árnak színházba, 
egyéb kulturális rendezvé-
nyekre és ekkor tartják a 
különböző szakmai oktatáso
kat, brigádgyúléseket is. A 
brigádból Erdélyi István és 
Lukács Zoltán a közlekedési 
főiskolára, Bus Ferenc pedig 
tisztképzőre jár. Eddig nyol
can szerezték meg a vasút
építő és karbantartó szakmun
kás-bizonyítványt. Most újabb 
szakmunkásképző tanfolyam 
szervezésén dol�oznak. Ezen 
már részt vehetnek azok a 
katonák is, akik a leszerelés 
után ,a vasútnál szeretnének 
elhelyezkedni. 

14 óráig az esőben 

, , 

A Ka.ndó brigád eddig már 
többször bizonyította azt, 
hogy nem fél a nehéz felada
toktól, helytáll nehéz körül
mények között is. HIVEN A HACYOMANYOKHOZ 

Pécsett, a blztosítóberende
:z.ésl fenntartási fónökségnel 
dolgozik az anyagcsoport veze
tóJeként Péter János. Még csa.K 
három év múlva lesz 60 éves, 
de már 41 esztendőt töltött a 
vasút szolgálatában. 

- 1935-ben vettek fel pálya
munkásnak a Mohács-Pécs 
Vasúttársasághoz - mondja. 
Később raktáros lett, utána tiz 
evig forgalmi szolgálattev5 
vclt Vszög állomáson. Ugyan
ott a felszabadulást követő 
időkben őt választották me� 
munkat4rsai a s-.takszervezeti 
blwttság titkárává. Egészség-

- Az egyik legemlékezete
ügy! okokból onnan új beosz- sebb eset tavaly szeptember 
tásba került, vagyis a pécsi 30-án történt, amikor Herc<!g
vasútigazgatóság távirásza- halomnál az új nyomvonalat 
ként dolgozott sokáig, de ez- kötöttük be a régibe - kap
ic1őtájt több irányú parlmunka csolódik a beszélgetésbe Vigh 
és az Allami Kereskedelmi Tibor. - Egész nap szakadt 
:E'elügyelőségnél végzett társa- az eső. Kétóránként kellett 
dalmi tevékenysége kötötte le viharkabátot váltani. A brl
s;:.abad idejének egy részét. Je- gád tagjai egymást biztatták. 
lenleg is pártbizalmi. Több- úgy lettünk kész a munkával, 
ször kitüntetett kiváló dolgozó. hooy 14 órán keresztül szinte 

- A legbüszkébb arra, va- még enni sem álltunk meg. 
gyok, hogy a Péter család Sok ehhez hasonló esetet tud
ir.inden tagja hú maradt a nék elmondani, amikor a 
vasúthoz - halljuk tőle. munka a szó igaz értelmében 

Édesapja jegykiadóőr volt hősi helytállást kívánt a bri
Márok megállóhelyen. László gádt6l. Előfordult az is, hogy 
batyját váltókezelő múltjáról a családos emberek azért 
György öccsét forgalmi swlgá- nem utaztak haza, mert 
lattevői beosztásból, Józsefet szombatra vagy vasárnapra 
pedig kocsírendezói helytállá- megérkezett a zúzottkő. Sok
sáról ismerik a pécsi igazgat�- szor kommunista szombato
ség területén. Két nővérük kon tettek eleget vállalt kö
szintén vasutashoz ment férj- telezettségüknek. 
hez, nem is számítva az egyéb - 1976-ra azt a célt tűztük 
rokoni szálakat. magunk elé, hogy megismétel-

Péter Jánost jól végzett jük tavalyi teljesítményünket, 
szakvonali és társadalmi mun- azaz ismét elérjük az egy dol
kája, több mint négyévlizedes gozóra eső 316 ezer forint 
szolgálata alapján a BBFF termelési értéket - mondotta 
szakszervezeti bizottsága i„ a múhelybizottság titkára 
példaképül állítja a fiatalab-
bak elé. Séra Sándor 

,JHatlirlillomás" az ország szívében1 

A kun pusztaság közepén 
egyvágányú vasútvonal húzó
dik. Már-már hozzáképzelné 
az ember : ilyen vonalon csak 
csendes, egy kitérővel vagy 
egy-két mellékvágánnyal épí
tett, hangulatos, piros cserép
tetós régi kisállomások talál
hatók. Kunszentmiklós hatá
rában azonban meglepődik az 
utazó . . . Forgalmas, nagy ál
lomás fogad bennünket hat 
átmenő, egy elegytároló és 
egy raktáli vágánnyal. Kun
aze„tmiklós-Tass több szem
pontból is sajátos hangulatú 
állomás: 

Az elegy zöme: sóder 

Mint Bérczes László, állo
másfónök-helyettes elmondja: 
ez a harmadik csoportba tar
tozó állomás afféle „belső ha• 
tárállomás" a szegedi és a 
budapesti igazgatóság között. 
Ezenkívül rendelkező állomás 
Budapest-Ferencvárosig és 
Kiskunhalasig a Buda.pest
Kelebia vonalon. Innen ága
�k el a dunapataji mellékvo
nal is, amely a Duna-Tisza 
közét a Dunántúllal köti ösz. 
sze, a dunaföldvári hídon át. 
Ez teremtette azt a sajátos 
helyzetet, hogy a személyzet 
és II kocsipaTk a mellékvona• 
lon - Dunaú;városlioz ta.rto
zik . . .  

A személyforgalom csak 
nyáron jelentős. Akkor is in-

kább azért, mert a közked
velt üdülőhelyre, a Szelidi tó
hoz innen indul Dunapatajig 
a személyvonat, onnan pedig 
autóbusz viszi tovább az üdü
lőket. 

Az állomás teheTforgalma 
már sokkal ;e!entősebb. A 
térképet nézve könnyen azt 
hihetnénk: ennek oka a Du
nántúllal való kapcsolat. A 
valóság egészen más. Elsősor
ban a mellékvonal, Szallc
szentmártontg és Dunavecséig 
terjedő része a forgalmas. Du
naújváros felé teherszállít
mány Innen alig megy . . .  

Az elegy zöme: szentmár
toni és vecsei sóder, amelyet 
Kunszentmiklós-Tasson állíta
nak össze Kiskundorozsmára, 
ahol a szegedi házgyár a fő 
felhasználó. Fülöpszálláson át 
Kecskemétnek, Budapesten át 
Szolnokra és Békéscsabára 
küldenek sódert. Napi három 
•. sóder-szerelvény" érkezik 
ide és indul Innen tovább. 

Ki adjon gépet? 

Nos, éppen a sódervonatok 
továbbítása körül van gond. 
Nevezetesen a vonóerő. Sze
Fed nem ad gépet. mondván: 
Budapestre megy az Irányvo
nat killdjenek onnan. A fő
vár�siak érve pedig: a szegedi 
igazgatóság tPrületéről indul a 
szerelvény. ott kell géppel el
látni. Az ostor azután a kun-

szentmtklós-tasst vasutaso1eon 
csattan. Tartalék gépükkel a 
mellékvonalon idáig még csak 
behozzák a szerel vényt, de 
azután néha 24 órát is vár az 
állomáson gépre . . .  

A fővonali teherforgalom
mal kevesebb a gond, már 
csak azért is, mert fokozatosan 
csökken. Az állomás melletti 
nagy TEMAFORG-telep gép
tisztító-rongy szállítmányai, a 
TÜZ:f:P és a Gabonafelvásárló 
Vállalat fuvarjai jelentenek 
olykor még forgalmat. Napi 4 
-5 kocsit adnak itt le, 2-
3-at pedig fel. 

Nincs létszámhiány 

A létszámhiány Ismeretlen 
fogalom. Az állomás állomá
nyába tartozik 55 vonatfékező 
és jegyvizsgáló. akik a fővo
nal mellett a mellékvonal 
vonatait hozzák-viszik. Innen 
látják el emberrel Szalkszent
márton és Dunavecse állomá
sokat is. A dolgozók négy szo
cialista brigádban dolgoznak, 
ezek közül a jegyvizsgálók 
Landler Jenő brigádja bronz
koszorús. 

A jelen örömei és gondjai 
között már a jövő körvonalai 
bontakoznak: néhány éven 
belül villamos mozdonyok 
közlekednek a jugoszláv ha
tárig. 

Szatmári J. István 

Szovjet gyártmányú, Platov rendszerű vágányfektető daru, óránként 600-800 méter hossz-:, 
vágánymező fektetésére, illetve bontására alkalmas. 

(Csontos Gábor felv.) 

Forró napok az üzemben 
Motors.z:erelők, tű.z:ikovácsok munkahelye 

- Halló! t.szald Jánnújavl
tó? 

- Igen. A szakszervezeti bi
zottságról Kerekes László be
szél. 

- Hagy bírják a meleget? 
- Nehezen, mint mások. 
- Olyan munkásokkal sze-

retnék beszélgetni, akik a 35 
fokos hóségné! is melegebb 
mWJ.kahelyen dolgoznak. 

* 

messzebb gurítani a munka
helyektől az izzó CSl!págyper
selyeket. 

- Télen éppen fordítva csi
náljlllk - árulja el a „hadi
titkot" Bartos Márton kovács
segéd. Akkor körbebástyázzuk 
magunkat a megformázott csa
págyperselyekkel, tengelyek
kel, hogy melegítsélc a hátun
kat. Most éppen hidegre len
ne szükségünk. 

Bartos Márton is szocialista 
brigád tag. 1966-ban alakul ta 
és ő is az alapítók között vol. 
A kis kollektíva Landler Jenc 
nevét viseli. 

Amikor ezeket a soroka 
!rom, megered az eső. Talár 
csökken a hőség és könnyebL 
lesz a munka az lllszaki Jár
műjavító forró munkahelyein 
is! 

Kőhidl László 
- Annak semmi akadálya. �-------------------------

Látogasson meg bennünket! 
Délben már a járműjavító 

üzemcsarnoka mellett álldogá
ló M62-es Dlesel-mozdonyra 
kapaszkodtunk fel Kerekes 
Lászlóval. A gépen beszabá
lyozást végzett éppen a Zrínyi 
Miklós szocialista brigád. A 
vezetőfülkében 58 fokot muta
tott a hőmérő. 

- M-05t még tűrhető a me
leg - mondja nevetve Sárai 
György brigádvezető. - H11 
a motor üzemel, a motortér
ben 75 fok a hőmérséklet. 

- Olyan ez a gép, mint egy 
szauna, csak a hideg víz, meg 
a vesszóseprú hiányzik 
jegyzem meg, mire a brigádve
zető hozzáteszi : 

- Víz is van, méghozzá szó
davíz. Ez a védőital. Ilyenkor 
sok:at fogyasztunk belőle. 

Lendvai László, a szakszer
vezeti bizottság elnöke el
mondja, hogy a szakszervezet 
kezdeményezésére az üzem ve
zetői azt tervezik, hogy szó
davlz helyett szörpöt adnak 
ma;d a forró munkahelyen 
dolgozóknak. Szükség is lenne 
rá ilyen hőségben. Lénárt Sán
dor motol'szerelő a beszélge
tés közben árulta el, hogy 
napokig a motortérben dolgo
zott és egy hét alatt hat kilót 
fogyott. 

Ha a motor üzemel, a zaj 
ellen is védekezni ke!l. Erre 
szoliaál a füldugó és a fülvédő. 
Nyulász Gábor szakszervezeti 
bizalmi bevallotta, hogy ko
rábban ő is ellene volt ezek 
viselésének, de hamar meg
győződött róla, hogy szüksé
f.!es. Most már arra Is ügyel, 
hogy viselik-e a többiek. 

- Nehéz munkájukat meg
bec,,üli az üzem? 

Elégedettek lehetünk, 
mert minden ledolgozott órára 
még két forint mozgóbért is 
kapunk - mondja Nyulász 
Gábor. 

- Meddig dolgoznak egy. 
egy gépen ? 

- Ez attól függ, hogy mi• 
lyen állapotban van a moz
dony. Ennek. amelyiken be
szélgetünk, 27-29 nap az 
,.átfutási'' ideje. A forróság el
lenére 25 nap alatt elkészül/ 

A vágányon még egy Die
sel áll, az M62 032-es. Azon 
teljes kábelfelúiltást végeznek. 
70 nap alatt ezt a nagy mun
kát is befejezik. 

- Mit .,tud'" egy telje6en 
felújftott �ép? 

- Annyit. mint egy új. Te
hát le kell futnia a 360 ezer 
kilométert. Reméljük, nem is 
lesi semmi hiba. 

A tiizikovácsok műhelye -
a 45 fokoo hőm,;rsékletével -
az M62-esek „fedélzete" után 
már „hús" helvnek ,-;z:\mft Az 
itt dolgozók igyekeznek minél 

Motor - szerszamok nélkül ? 

A zalaegerszeg-bajáns-enyei 
vonalon utazva, a tavasz óta 
már háromszor tapasztaltam a 
motorvonat Hardy-tárcsájána}c 
meghibásodását. Július 6-án 
Ar.fuáshida és Bagodvitenyéd 
között állt meg a 7832-es mo
torvonat, mert füstölt a Hardy
táresa A motorvezető megál
lapította, hogy abból a csava
rok hiányoznak. 

A javítás - mivel önkölt
ségben utazó vontatási dolgo
zók is segítettek - m-05t csak 
35 percig tartott a nyílt vona
lon. Máskor több !dőt is igény-

be vesz, de csak azért, mert 
- a motorvezető srerint -
fasőbb rendeletre minden mo 
torról le kellett adni a ja.vitás 
nál nélkülözhetetlen feszítőva 
sat, a „speiszer''-t. Most is na
gyon nehéz Volt nélküle bol
dogulni a felfügg,:sztő csava
rok pótlásán.ál. 'Nem is szólva 
arról, hogy az előkerült nagy

kalapácsnak mindig kiesett a 
'll'l/"le. 

Vajon csakugyan tilos meg
felelő szerszámokat tartand a 
vontató járműveken ? 

.!\farkos József 

Főzőüstök mellett - kánikulában 

Az idei rendkívüli kánikula 
különösen megviseli a „meleg" 
munkahelyek dolgozóit. Sok
szor hősi helytállásra van 
szükség, hogy a kohászok. fém
öntők, fűtők, pékek, mozdony
vezetők a nagy m>?!eg ellenére 
is teljesíteni tudják feladatu
kat. 

Tapolca állomáson a,z üzemi 
konyha hét nődolgozóját is 
próbára teszi a hőség. A kony
ha gépesítve van u!?'an, de 

SZÉP EGYENRUHA: 

még mindig sok a fizikai mun
ka, amit nehezít a széntüzelé
sű főzőüstökből áradó meleg 
is. Ezt sajnos a mennyezeti 
ventillátor sem enyhíti, mert 
több napja rossz. A konyhában 
530 személy részére főznek. A 
hét dolgozó gyakran hajnali 
3 órakor kezdi a munkát, hogy 
az ebéd - a rendkívüli meleg
ben is - délben az asztalra 
kerüljön. 

Á megtecJüléJ jele 
Én már nyugdíjban vagyok, mégis örülök. amikor látom, 

hogy a fiatalabb kollégák milyen szép. elegáns egyenruhában 
járnak. Helyeslem azt is, hogy az új egyenruha tervezői 
ui.sszatértek a lia1111ományos kék színhez. mert - valljuk be 
- egyenruhához szükséges a komoly, jó megjelenést kölcsönző 
szín 

Szeretek a tényleges szolgálatot teljesítő kollégákkal el• 
beezé;getni. Egyesek mondják.. hogy a téli ruha anyaga kitűnő 
de a most kiosztott nyári hamar gyűrődik. Nem bírja az esőt 
vagyis. ha elázik. Lehetsége,i. hogy igy van. de - sok évtize
des tapasztalat alapján kérdem : - van-e olyan ruha, amelyik 
kc\zömbös az esővel �zemben ? 

Gyakran g;mdolok a régi időkre. A téli egyenruhával 
mindig kevésbé volt baj. de a nyári az első mosás után 
ósszement. sőt. olyan ráncCIS lett. hogy többé a szabó sem 
tudta kivasalni Aki aztán felvette. Zoro-ra vagy Huru-ra 
hasonlított. Ml akik a balatoni vonatokon teljesítettünk szol
gálatot. a problémát úgy oldottuk meg, hogy elmentünk a 
pe;ti Teleki térre, s megvásároltuk az akkori katonatisztek 
használt. levetett fekete nadrágjait. Azokat szétfejtettOk 
kirr osattuk � a szabónál átvarcattuk. Ha a mér"?t esetleg 
megfe:elt. akkor Is szét kellett fejteni és eltüntetni a két 
oldalon fü!!!!3le11esen futó oiros csíkot . . .  

Mmdez külön kianá�$a! iárt. de - szerenci,énp.Í{ tartot
t'tJk. h�y a vasútnál dolgozhattunk. A mérfükutáni ruha el• 
készítésére akkür nem volt „keret". 

Bognár Károly 
Tapolca 
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A Bocskai Népitánc Együttes sikere 
a zselizi népművészeti fesztiválon 

A Bocskai Népitá.nc Együttes sikeres Kunsági csárdása 

A pozsonyi Szőttes népmű
vészeti csoport tánckara ta
valy nyáron - a Hajdú-Bi
har megyei műVlllődési köz
pant vendégeként - nagy si
kert aratott Debrecenben. A:r. 
idén pedig a látogatás viszon
zásaként - a Csehszlovákiai 
.M'tigyar Dolgozók Kulturális 
Szövetségének meghívására -
debreceniek is részt vettek 
június 4-6-án a csehszlová
kiai m4f1114r dolgozók XXI. or
szágos v,épművészeti fesztivál
ján. 

A debrecenieket ez alkalom
mal történetesen (a megyei 
művelődési központ és a ta
nács művelődésügyi osztálya 
döntéfle alaoján) a járműjavító 
Bocskai Népitánc Együttese 
képviselte. 

A nagyrészt munkásokból 
6116 együttesről elmondható, 
hogy 1951. tavaszán alakult, s 
az&ta töretlenül követi az ala
kuláskor kitűzött celokat:  a 
Tiszántúl néptáncainak gyűjté
:Jét és bemutatását, ti hagyo
mányok őrzését, a népek ba
rátságának ápolását. Az együt
tes évente átlagosan 30--40 al
kalommal szereoel mind a ha
zai, mind a küÍföldi közönség 
l!llótt, s kimagasló sikereinek 
súnhelye öbbször \"Olt Finn
ország, az NDK, ti Szovjetunió 

és Lengyelország, illetve most 
már idesorolhatjuk Csehszlo
vákiát is, ahová június 4-én 
érkezett meg a debreceni jár
műjavító népitáncreainak 35 
tagú együttese. 

Sturovóban a CSEMADOK 
képviseletében 1\fo!ncir László, 
a pozsonyi Szóttes együttes 
szervező titkára fogadta a 
Bocskai táncosait. Beszédében 
ismertette a csehszlovákiai 
magyar dolgozók kulturális 

szövetségének 19·19. :március 
5-i alakuló közgyűlése óta el
ért eredményeket, majd autó
buszon folytatták az utat Lé
vára. A debreceniek még az
nap önálló műsort adtak a 
káLniii múzelödési intézmény
ben. A több mint 800 főnyi 
közönségnek különösen tet
szett az Ajaki leáriytánc, a 
Já�zat verbunJ.os, a Kunsági 
csárdás és a Somogyi kanász
tánc. A kirobbanó sikert te
tőzte Lovas Lajos és Lente 
Lajos, a rádióból is közismert 
énekesek fellépése. 

Az együttes másnap érkezett 
a zselizi fesztiválra. Ott, az 
úgynevezett Schubert-parkban, 
immár a huszonegyedik alka
lommal gyűltek össze a népi 
kultúra hagyományainak leg
jobb ápolói, hogy bemutassák 
a hazai folklór kincseit, a nép
szokások haladó értékeit. A 
reprezentatív szabadtéri szín
padon, mintegy 8000 főnyi kö
zönség irészvételével 24 tánc
együttes mutatkozott be a 
négy6rás műsorban. Közöttük 
voltak az érsekújváriak, a 
gombas-zögiek, a gerencsériek, 
fülekiek, szerénfalviak, kálnai
ak, a nagytúri és a színai nép
művészeti csoportok, s magas 
színvonalú produkcióikkal 
szűnni nem akaró tapsot érde
meltek ki. Nem maradtak el 
mögöttük a debreceniek sem. 

A következő nap reggelén 
zenés ébresztő és térzene kö
szöntötte Zselíz lakóit. Utána 
a fesztivál résztvevői megko
szorúzták a hősök emlékmű
vét, majd 9 órakor megkezdő
dött az ünnepi felvonulás. 
Nagy taps fogadtii a Bocskai 
Népitá.nc Együttes fegyelme
zett, ütemes menettá.ncát, mi
közben Magyar József eredeti 
csikósruhában, karikás ostort 
pattogtatva idézte a hortobá
gyi népszokásokat. A délutáni 
gálaműsorban már c,;ak a 
fesztivál legjobbjai léptek fel, 
köztük a Bocskai Együttes is, 
amely ez alkalommal tánc
kompozíciójával aratott újabb 
sikert. 

Burai Géza és népi zeneka
ro most is, mint mindig, kitú
ttóen klsérte a táncoso1.:at és 
az énekeseket, s önáUó zenei 

--------------------------t músoráva! ugyancsak feledhe

FELNŐTTEK AZ ISKOLAPADBAN 
J 

úlius közepén a budapesti 1>erületn bizottság testületi 
ülá;en vitatta meg az állami felnőtt oktatás elmúlt 
évi tapasztalatait és a további feladatokat. 

tetlen élményt nyújtott a kö· 
zönségnek. A töretlen sikerso
rozat mindemellett elsősorban 
Fadgyas Arpcid, műi-észeti ve
zetö érdeme, aki csaknem 25 
éve szorgalommal és hozzáér
téssel fogja össze az együttest, 
s akinek iz szocialista kultú
ráért kifejtett munkásságát ki
tüntetésekkel is méltán ismer
te el társadalmunk. 

Kocsis Gyula 

·Önkéntes 
határőr 

A vasutasnap kifejezi a vas
utasok társadalmi megbecsü
lését. Az elismerés méltán il
leti meg az o},yan nőket is, 
mint a Bé�scsaba áll� 
lftszámúba tartozó Szkaliczki 
Györgynét, aki 1964 óta telje
sít vonatkísérő szolgálatot. 

Munkájára iellernző, hogy 
többször kapott kitüntetést és 
jutalmat. 1969-ben kit"á16 dol
gozó lett, majd vezérigazgatói 
dicséretben részesült. Leg
utóbb a Közbiztonsági trem 
aranv fokozatával tüntették 
:ki, mert önkéntes határőrként 
elfogott eí11J határsértőt. 

Dicsérete.. t:írsadalmi te•.'é
keny,;égét eló:segit' férje is, 
aki té!'Ja.."Yá.ri bányamotOI'05, 
s a gyermeknevelésben, csa
ládi életükben is példát mutat 
a Sikallczlú házaspár. 

B. Gy. 

Ünnepi 

brigádgyúlés 

Csornán 
j 
11 

Az út kezdetén 
Hús hajnalok zseblámpa f�nye 
világított az út kezdetén. 
Konok hitű lépéselnkbe 
akaratot lehelt ti remény. 

Hegyet alkotó vasromok. 
ömlő lávaként szétlapultak. 
,,Arcciil ..i vasút telét'' 
Szólt iz Párt és kérte a H olniip. 

Indultunk. Nem volt sován11 ti az6. 
Ledöntve véres Idók falát, 
tletre keltett acélk!gyó, 
behál6ztii a miigyar hazát. 

Feléledő szeiivedó tájak, 
felfigyeltek, - ti vonat robog! 
Vitték az ország zegzugába 
;övö hitét a. vasutasok. 

Harmincegy éve, - iikkor! Hiijnal 
zseblámpafénye mii már vakít. 
Expresszvonat robiijú hanggal 
1,-iazi az emberek vágyait. 

Szemafórok zöldszfnű fénye 
új útrii hívjii a tetteket! 
Hirdeti, - mindig győz az ember1 
Az eltűnő nappalok felett. 

Dombos László 

TÖRTÉNELEM - MUNKÁSMOZGALOM 

A szombathelyi osztó.szer
tár-főnökség csornai VIII-as 
számadóságán bensáséges ün
nepségre került sor a va:;utas
nap alkalmából. A számadó
ság Petőfi szocialista brigádja 
tartott ünnepi brigádgyűlést, A NAGY HONVÉDO HABOR'O Bartelski, Le law L 
amelyre meghívták a szám- TORTf.NETE A \'ARSÚI FELKELf;S, 19U. 
adóság nyugdíjasait is. A ven-
dégeket Dienes István, a bri- Oroszból fordította: Horváth 
gád vezetője köszöntötte, majd Zoltá.n-Nyir6 József-Sörös 
beszámolt eddigi eredményeik- Lajos. 
ről. 

Elmondotta többek között A Nagy Honvédő Háború 
hogy a brigád az év ele�n győzelmes befejezésének 30. 
szocialisl<t szerzódé:;t kötött a évfordulójára emlékezve és 
XI-es építés\·ezetőség társszol- emlékeztetve adjuk az olvasó 
gálati Béke brigádjával a kö- kezébe a Nag11 Honvédő Há
zös együttműködésre. A beszá- ború rövidített történetét, me
moló után fehér asztal mellett lyet a Szovjetunió Honvédel
folytatódott a hangulatos vas- mi l'<I.i.nisztériuma Hadtörté
utasnapJ találkozó, neti Intézet.ének tudományos 

1 

Ka ai vasutasok' 

Hatvanban 

munkatársai állltottak össze. 
A Sz.ovjetunió Nagy Honvé

dő Háborúja döntő része volt 
a második ,·ilágháborúnak. A 
szovjet nép becsülettel kiállta 
a r-'cikényszeríLett háború ke
mény próbáját, hősiesen vé
gigharcolta a háborút a győ

Több mint tizenkét é\·es kap- zelmes befejezésig. 
e olat fűzi már össze a kassai Azon az úton, amelyen a 
és a hatvani vasútállomt\sok szovjet nép kemény megpró
szocialísta brigádjait. A 26. vas- báltatásol;: árán elJutott e vi
utasnapon a kassaiak látogat- lágtörténelmi jelentőségű gyö
tak cl Hatvanba, ahol részt vet- zelemig, a következő szaha
tek az ünnepségeken. A hatva- szokat lehet megkülönböztet
niak szeptemberben, a cseh- ni : a meglepetésszerű tárna
szlovák vasutasok ünnepén vi- dás, a fasiszta agresszorok 
szonozzák a látogatást. M06Zh."a alatti sz.étzúza,;a, 

ameJ,y keresztülhúzta a hitle

Lengyelből fordította: Pfeifer 
Dániel 

1944 július utolsó napjaiban 
Lengyelorszag felszabadulása 
immar napirendre került, ám 
a még fasiszták által megszállt 
országban súlyos, tragikus fei
leményckkel terhes ellentmon
dások feszültek. A kommunis
tak, a haladó erők a független, 
szabad, demokratikus Lengyel
országért harcolta!{, a reakció 
viszont a londoni lengyel emig
ráns kormány és az úgyneve
zett Honi Hadsereg vezetésé
vel a régi fóldc,;ú,i-kapitalis:.a 
rcnú,zer vi.sszaállltására töre
kedett. A londoni lengyel kor
mány robbantott.a ki - jórés.ot 
önző hatalmi céljai érdekében 
- a varsói felkelést; 

Egy év oktatási munkájáról a budapesti igazgatós;i.i; 
Jre,szített jelentést, amelynek előterjesztője Balassa István 
ig.:ugatóhelyettes volt. Az ért.ékelés elsősorban az egy évvel 
e:z:előtb hozott határozat végrehajtására vonatkozott, amely 
szerint tíz nag11 csomóponton javítani kell.ett a tanulási le
hetóséget. Ennek értelmében Bp. Nyugiiti, Bp. Keleti c;omó
pontok, továbbá FerencvMos, Székesfehérvár, Hatvan, Ko
márom, Vác, Győr, Cegléd és Szolnok térségében, ldemelten 
kie,Uett foglalkozni a.z alapműveltséggel nem Tendelkezök 
'b€J/.s-l.C'le12ásával. Erre az intézkedésre azért volt szüksé,z, 
mert az általános i&kolai végzettséggel nem rendelkezők 
le&nagyobb tömege a kijelölt tíz. csomóponton dolgozik. öt
Vlln százalékuk 40 éven aluli. 

MÁV Rekordforgalom a 
Közönségszolgá/atnál 

rista villámháborús tervet, a 
sz.táli'ngrádi csata, a Kauká
zusért vívott harcok, az ellen
séges csapatok szetzúzása a 
:curszki kiszögellésben és a 
Dnyepernél, a fasiszta hódítók 
teljes kiűzése a Szovjetunió 
területéről, Ausztrw, Albánia, 
Bulgária, Csellszloi•ákia, Ju
goszlávia, Lengyelország, Ma
gyaro1·szág, Norvégia, Romá
niai felszabad!tiisa a fasi5zta 
megszállás alól és a végső 
gyózelem a fasiszta koa!ició 
felett. 

Bartelski bemutatja az c::z
ményeket, ., a bonyolult prob
lémák elemzésével párhuzamo
san lépésről lépésre bontakoz
tatja ki az eseményeket. ldo
rcndben ismerteti az elökész;. 
tettenül, felelótlenül megindi
tott felkelés történetét, a szov
jet Vörös Hadsereggel való 
együttműködés bűnös elmú
lasztásának következményeit, a 
hazájukért, városukért, népü
kért a felkeléshez csatlakozo.t 
emberek hő:,,es harcát, majd 
végül a városnak és soketer 
lakójának szörnyű pusztulásat. 

Az olvasó úgy érzi, minthr. 
Andrzej Wajda „Csatorna 
című filmjének forgatók-.ny
vét tartaná a kezében. Nem 
egyszerűen képet kap egy vt· 
rcs történelmi korszak esemé• 
nyeiról, hanem megrázó él
mény részesévé válik, súnte 
maga is átéli a küzdő, szenve
dő varsóiak akkori életét. 

Az 1975;76-os oktatási év beindulásakor a területi bi
J:ottság kultúrbizott:;ága, az igazgatóság személyzeti- és ok
tatási ooztályával közösen, csomóponti értekezlete!cet tartott, 
amelyekre meghívta a gazdasági v�tóket is. A megbeszé
lések eredményesek: voltak. 
r A Déli-pál)·audvaron, vafanunt Vác, Győr és, Cegléd cso
m.ópontokon egy-egy új kihely�zett osztály kezdte meg mű
kccúlt. A fel!;Oroltak közül Vác példája bizonyítj.a a leg
;iobban, hogy jó szervező munkával lehet kiemelkedő ered
mtényt elérni. A pedagógusok '\�leménye szerint itt műkö
,dött a legjobb kihelyezett üzemi iskola. Említést érdeinel 
ezen kívu:l Székesfehérvár, Bp. Keleti csomópont, valamint 
,a Budapesti l!:pítési Géptelep Fénökség is, ahol az elmúlt 
()ktat.tsi évben ugyancsak sok dolgozó pótolta hiányo,s isko
Jai végzettségét. 

K iegészító jelcntlist terj€sztett elő, a testületi ülé5en, a 
• t&ülei bizottság kultúrbizottsága, amelyben feltárta 

azokat az ok.oka.t, a.melyek néliány· csorn".Ípon.b.:m fé-
kezték a.: oktatási munka sikerét. Több próbálkozás után 
például teljes kudarcról számoltak be Bp. Déli csomóponton, 
.ah.ol sem kihelyezett osztály, sem az új típúsú munkás.akadé
mia keretlé-ben nem volt lehetséges a dol,gozók tartós beisko
lázása. Ez arra figyelmeztet, hogy a jövöberi a g :i.?:l .ts ÍJ! ve
zetöl. - a közműi·elődési határo:::iit alapján - hatéko
nyabban 11eoítsék az alapműveltséggel ne-rn rendelkező do!
fl()Zók ta.n.ulását. 

A budapesti igazgatóság területén, szép számmal akad 
köVlltendö, jó példa az oktatási munkában. Az eredményes 
srervczés melleit helyesen alkalmazzák az anyagi ösztönző
ket is. Az 1975176-os iskolaév sikeres befejezésekor, a szol
gálati főnökségek összesen több mjnt ötvenezer forintot fi
zettek 'ki tanulmányi jutalom c.fmén és év közben csaknem 
tízezer forint érté-kben "�ároltak tankönyveket. 

A területi bizottság testületi ülésen 
. 
határozta meg az ok

tatási munka to-vlLbi javftáisát. annak folyamatos 
_ szervezését, a gazdasági vezetők és a s2.akszervezeti 

ttrervek fukozott felelősségvállalását, össz�han;tolt tev�'t?,1V· 
eégét. A példák bizonyítják: érdemes erőfeszítéseket tenni 
azért, hogy minél több felnőtt kerüljön az iskolapadba! 

Pálinkás Katalin 

A nyár derekán, kánikulai 
i1öségben látogattunk el a Nép
kötlársaság úti MAV Közön
ségszolgálat irodájába. Mágori 
István hivata.lvezető elmondta, 
hogy a pénztár és a rendelése
ket felvevő ablakok előtt még 
az előzö idényben sem álltak 
olyan hosstú sorok mint az 
idén. Ez azt bizonyítja, hogy az 
utazók szívesen jönnek ide, 
mert tapasztalják, hogy ügyei
ket gyorsan és jól intézik. 

A forgalom növekedését 
szemléletesen tükrözik az 1975 
és 1976 első félévének pénztár
forgalmi adatai. A nemzetközi 
pénztár 1975 elsö félévi forgal
ma 4,8 millió forint volt. Az 
idén hat hónap alatt ez a szám 
6,8 milli6ra emelkedett. A bel
földi pénztár bevétele pedig 3,7 

millió forinttal több, mint 1975 

azonos idöszakában. 
- A csúcsforgalom nálunk 

július 1. és szeptember 15. kö
zött bonyolódik le - mondja 
J\.Iágori István. - Erre az idő
szakra esik az évi forgalom 
75 százaléka. A 19 dolgozó a 
nyári idényben - szabadság 
nélkül - megfeszített erővel 
dolgozik. Itt van az Utasellátó 
Vállalat megbízottja is, aki 
megrendeléseket vesz fel In
tézkedik az iroda által szerve
zett küiönvonatolchoz étkező
kocsiról a belföldi forgalom
ban. A menetrend szerinti sé
tahajó járatokon vállalja ren
dezvények szervezését és asz
talfoglalásról gondoskodik. 

Drégely Vilmos 

A szovjet nép megállította a 
németek ádáz támadását és 
megváltoztatta az egész máso
dik világháború menetét, el
pusztította a német fasiszta 
agresszort. Mi tette ezt lelletó
vé? A könyv bemutatja a 
szemben álló felek fegyveres 
erőinek szervezési elveit, har
cászatát és hadműveleti tevé
kenysé;:ét. A hatalmas terüle
ten lefolyt bonyolult katonai 
eseményeket feldolgozva, gon
dosan elemzi a nagy mennyi
ségű és sokféle haditechnikát 
bevető ütközeteket és hadmű
veleteket, a szocialista állam 
fegyveres védelmének gazdag 
tapasztalatait. 

A haladás táborának ma is 
legfontosabb feladata, ltogy 
megvédje ti békét. Ehhez azon
ban ismerni kell az agresszor 
magatartását és a háború ter
mészetét, törvényszerűségei l 
A Nagy Honvédő Háborúban 
a szovjet nép elkeseredett küz
delmet folytatott és győzelme 
után nagyot változott a világ. 
Ezért is érthető, hogy nem 
csökken az érdeklődés az egész 
-emberiséget megrázkódtató 
második világháború története 
iránt. (Az uzsgorod! Kárpáti 

Könyvki?..dóval közös kiadás.) 

A könyvet fényképek i;.; tér
képek illusztrálják. 

MADRID HATARAN 
(Miniatür kiadvány) 

I 

Összeállította: GJ1áros László 

A spanyol polgárMború ki
törésének és Madrid védelmé· 
nek 40. évfordulója alkalmábó. 
jelent meg a kis kötel Villa
násnyi körképet ad az esemé
nyekről. A bevezetőben Gömö
ri Endre összefoglalja a spa• 
nyol nép nemzeti forradal'Tl 
háborújának Iegfontosab 
mozzanatait, s röviden tá)e• 
koztat Spanyolország mai hel 
zetéről is. A könyvecskének • 
a fejezete három idegen nye. 
ven is olva ható (orosz, spa
nyol, angol). Ezután irodalm. 
szemelvények következnek : E. 
Prados, Komját Aladár Ma
darász Emil, Rafael AÍbettl, 
K. Szimoncv versei, valamint 
Diaz és Ibarruri beszédrészle
tei. A spanyolországi Nemzet
közi Brigádck soraiban har
colt magyarokról Gyáros László 
- az egyik önkéntes - emlé
kezik meg. 

A kis könvvet korabeli fotó
anyag és mÍ:ivészi grafikák Il
lusztrálják. 
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Irigylem a fiatalokat 
k:ig, nevettek, tapsoltak, ,,Ach, 
wie schön"-öket kiáltottak, s 
élvezték a csodálatos tájat, s 
dobálták a puszikat, lengették 
a kendőket a váltóőr kislá
nyoknak, a „palacslntasütós" 
forgalmista-úttörőknek. A mö
göttünk levő kocsiban - a 
külföldiek nevető zajongásá
nak aláfestéseként - a fővá
rosba kirándult vidéki úttörő
csapat zengte az indulókat, a 
népi dallamokat. Ez a csoport 
bájoo énekhangjának teljes 
erejét elszabadítva kürtölte vi
lággá örömét, őszinte érzéseit. 

A FIAM REGGEL nógatás kívánkozását ömlengve, hogy 
nélkül ugrott ki az ágyból. .,milyen csodálatos környezet, 
Szokásától eltérően gyorsan micsqda tiszta levegő vár ott, 
mosdott, öltözött . .,Nem, kö- igazán minden gyerek örülhet, 
szönöm, reggelit nem kérek, aki így is kiszabadulhat időn
ott úgyis azzal kezd;ük a na- ként a városközpont bűzéből, 
pot" - vetette oda édesany- ricsa;ábó!." 
lának, és elviharzott. NEM KELLETT ILYEN szö-

Az úttörővasútra, szolgálat- vegekkel ösztökélni, hogy amit 
ba rohant. A tanfolyamot ta- elhatároz.ott, vigye is végig. 
valy ősszel intézte el magá- Maga is tisztában volt a vas
nak. Jött haza az iskolából, utazás minden előnyével. ,.Tud
eszy úrlap{lal a kezében. Elénk 3átok, a Csányi már negyedi
tette. ,.Az igazgató bácsi, meg kes korában elkezdte, ő mond
a Bellat tanár úr, a csapat- ta, hogy ott nagyon rendes 
vezető már aláírta, legyetek minden. Már a tanfolyam ide
szívesek ti is elengedni. Any,i, ;én vasárnaponként kivisznek 
te intézd el az orvosi vizsgá- a Hűvösvölgybe. Ismerkedünk 
latomat, mert az is kell" az állomásokkal, a vonattal, a 
pattogott, mint két évvel ko- későbbi szolgálattal. Aztán ;ön 
rábban, a tanévnyitáskor. Ak- a foci, vagy ha nagyon rossz 
kor azzal állított be, hogy az az idő, a foglalkoztatóban a 
ünnepélyen nem olvasták a társas;áték. Később szakkör
nevét a régi osztálytársai kö- be is lehet ;árni. Jobbak, mint 
zött. Odament hát az Ilonka az iskolában. Nyáron táborba 
nénihez, és megkérdezte, miért megyünk és olyankor, meg 
maradt ki. ,.Mert másik közös- amikor szolgálatban vagyunk, 
ségbe kerülsz fiam" - hang- naponta ötször kapunk enni." 
zott a válasz. ,,A miénk mos- A legutóbbi megjegyzés 
tantól, kísérleti ;elleggel, ugyan egy pillanatra felborzol
croszt tanul." .,Akkor én is ta az idegeimet, mert otthon a 
oroszt akarok tanulni" napi háromszorit is úgy kell 
ágaskodott a gyerek, és úgy- néha beleimádkozni, de azután 
is lett. megnyugtattam magam: más 

Harmadikos volt akkor. Most még az étvágya is az ilyen kis 
az ötödik osztályt végezte, és embernek, ha tál"Sai között 
az elmúlt év őszétől nagy van, s egész nap azt csinálhat
szenvedélyévé vált az úttöró- ja velük együtt, amit szeret. 
vasút. Amikor elhatározását Mióta elvégezte a tanfolya
közölte, nem lelkendeztünk, mot, és tizenötnaponként rend
hogy ,,;a; de ;ó ötlet volt ez szeresen szolgálatot teljesít a 
fiacskám." Nem növeltük a kisvasúton, este én vagyok az 

elsó, aki kikérdezem: nos, 
mit kaptatok enni? Ea vele 
együtt nyalom a számat, hogy 
milyen jó lehet az a májkré
mes kenyér, a teteJén egy 
csíkocska piros arannyal. Meg, 
milyen jól ismerik az otta.l'li 
szakács nénik ezeket a lurkó
kat, hogy olyan jókat főznek, 
s vacsorára is egy egész szál 
krinolint tálalnak eléjük mus
tárral, kenyérrel, tejjel vagy 
teával. 

Hallgatom a beszámolót a 
oorompóőr tennivalóiról, a 
pénztáros kötelmeiről, a jegy
vizsgáló fontosságáról, és köz
ben érzem, hogy - irigyelem a 
tiamat, 

IRIGYLEM A FIAMAT -
és nem szégyellem. Ellenkező
leg. őrülök, hogy irigyelbetem, 
hogy irigylésre mé,tó az élete. 
Irigylem, hogy határozott, hogy 
tudja, miként kell döntenie, 
s nem ér fel hozzá gondola
tainak egyensúlyát veszélyez
tető, megtévesztö hang, zagyva 
látvány, elhódító ·duruzsolás, 

A láthatatlan, de jelenlétét 
hallgatóa.n bizonyító kórus ül
tetett meg bennem egy új ér
zést. Vagy inkább kitágította 
a már létezőnek a kereteit. 
Akkor már nemcsak a fiamat 
irigyeltem. 

Irigyeltem a fiatalokat. Igy 
pontosabb, helyénvalóbb a 
megfogalmazás. Az egész ifjú
ságot irigylem. Korántsem 
azért, mert olyan öreginek 
érezném magam. Nem erről 
van szó. De tessék csak velem 
utazni egy kicsit a múltba. 
Abba a korba, amelyből elsza
kadva, kinőve oly könnyen 
kimondjuk: .,Ezek a maí fia
talok!" 

zsongás. Jó, hogy élete olyan MILYENEK? &i mostanáig kristályti6Ztán csörgedezi:k, körülbelül csak annyit tudtam mint a legszebb hegyipatak róluk, hogy „hosszúha;úak, vize. slamposak, m!nd abban a koTetszik, hogy kls társaival szos farmerban ;árnak, az utegyütt ó tulajdonképpen a ta- cán is csókolóznak, megbotnulási kötelezettség� kívül ránkoztat;ák a jobb érzésű 
egy kicsit többet tesz. Nem embert." Na és? Ezek csupán csak kap, hanem ad is. Hiva- külsőségek - mondom m06t talos-szigorú ábrázata mögül már. Mert annak idején mais átvibráló mosollyal az örö- guruk mások voltunk? Egyálta• kös futniakarás miatt a kelle- lán nem. Csak nem volt hoszténél talán_ még !ass?bbr-a fé- szú a hajunk, hanem brillan-__________________ ___. ________ kezett felnottes lepte1 vel, egész tinnal simára nyaltuk, és a fe-
komolyan végzett ténykedésé- jwnk búbján hullámoora torvel már szolgálja diáiktársait .nyoztuk. A nadrágunk nem és a felnótt társadalmat. trapéz, hanem kályhacsö, a Jani bács� a szertáros 

Tizenöt évvel ezelőtt, ami
kor a 48 éves balogunyomi ci
pész, Rekovácz János elszer
ződött a Haladás VSE-hez szer
tárosnak, még eléggé mostoha 
körülmények között dolgozott. 
Akkor bizony gyakran reggel 
korán ült fel kerékpárjára, 
hogy megtegye a Rohonci útig 
a 11-12 kilométert. Azután 
nagyon gyakran csak késő 
este vetódptt haza otthonába. 
Szinte elmondhatja, hogy az 
utolsó másfél évtizedet in
kább a vasutas labdarúgók 
között töllötte, mint családja 
körében. Jani bácsi azonban 
annyira megszállottja lett a 
labdarúgásnak, hogy ez fel 
sem tűnt neki. 

Két és fél év óta azonban 
változott a munkakörülménye. 
A Perint-parti stadion több 
éves rekonstrukciója során ó 
is új helyiségbe költözött. A 
földszinti folyosó nyugati vé
gében levő szertárban példás 
rend uralkodik. Pedig ma már 
a kilenc különböző ooztályban 
szereplő játékosok részére 
kell gondoskodnia a „góllövő" 
cipőkről, no meg egyebekről 
is. Jani bácsi azonban annyira 
megszerette ezt a munkát, 
hogy hiába mehetett volna 
már 3 évvel ezelőtt nyugdíj
ba, még nem gondol arra, 
hogy a szombathelyi zöld-fe
hér Játékosoknak ne ő készítse 
elő a felszerelést. 

Az is Igaz, hogy a Haladás 
VSE vezetői és játékooai is na
gyon megszerették Jani bá
csit. Amikor a múlt évben a 
Haladás labdarúgói az MNK
ban az Újpesti Dózsa mögött 
a második helyen végeztek és 

jogot nyertek a KEK-ben való 
részvételre, akkor bizonyítot
ták igazán a labdarúgók sze
retetüket. A Haladás VSE az 
FC La Valetta elleni visszavá
gó mérkőzésre külön repülő
gépet bérelt, amellyel 80 
szurkoló is elkísérhette csa
patát Málta szigetére. Mivel 
a 80 helyből néhány megma
radt, a Haladás VSE elnöksé
ge felajánlotta az üresen ma
radt helyeket kedvezményesen 
az egyesületnél dolgozó társa
dalmi munkásoknak, edzők
nek. Szóltak Rekovácz Jani 
bácsinak is, de ő még a ked
vezményes összegen való uta
zást sem tudta vállalni. Ami
kor erről a labdarúgók érte
sültek, Halmosi Zoli, Farkas 
La.ci, Horváth Arpt összedug
ták a fejüket és elhatározták, 
hogy megbeszélik társaikkal: 
fizessék ki közösen Jani bácsi 
máltai útját. Az elhatározás 
meg is valósult. Ennél jobban 
semmi sem bizonyíthatja a 
játékosok szeretetét és ember
ségét idős, de ma is dolgozó 
szertárosuk iránt. 

Jani bácsi pedig azon mun
kálkodik, hogy hálája jeléül 
úgy készítse elő az NB I-es 
szorribathelyi labdarúgócsapat 
játékosainak felszerelését, 
hogy ebben senki se találjon 
hibát. 

Az eddigi eredmények azt 
mutatják - a Haladás VSE 
1936-ban került be először az 
NB I-be - hogy sikeresen dol
gozik, hiszen négy évtized 
alatt a Perint-parti gárda még 
sohasem állt olyan jól a baj
noki táblázaton, mint éppen 
az 1975/76. évi bajnokságban. 

Kiss Antal 

Két alkalommal kimentem cipőnk duplatalpú, lehetóleg 
a vasútra, amikor szolgálatban minél rikítóbb gojzervarrott. 
volt. Gondoltam, meglesem, S a zakónk? A vállában vas
hogyan teszi a dolgát az én tag tömés, hogy deltásnak 
önálló fiam, amikor nincs az látisszunk. Az szebb volt? Di
atyai tekintet sugarában. vat volt. Elmúlt. Egyszer ez is 

Elsö alkalommal úttörővá-ros el fog múlni. 
állomáson volt sorompoor. Tehát nem rosszabbak ná
Odaérkezvén leszálltam a ,,sze- lunk. Valljuk be. Aztán köny
relvényról" (ők mondják így, nyebben kimondjuk azt is, 
ilyen kincstáriasan), és a to- hogy jobbak. Annyival, 
vagördülő vonat alkotta „fe- amennyit már mi tudtunk 
dezékből" leselkedtem. Alit a adni nekik. A sok okoo könyv
!d& ház előtt a sorompótekerő vel, -a· tudomány világűrt hó
szerkezetnél, bal kezében vörös dító sikereivel, a televízióval, 
zászlóval, jobbjával fü;zteleg- a magunk tapasztalatainak tü
ve. A piros-fehér rudak előtt relmes átplántálgatásával. Ne
meg várakoztak a Trabantok, hogy am higgyük, hógy a fa. 
Zsigulik, Wartburgok, kék- ábrázatot magára öltő ifjú 
ezüst autóbuszok. Az ő „pa- ezeket nem raktározza el. Pon
rancsára" álltak meg. A moz- tosabban: ezekből arra, ami 
dony és a három vagon eldö- hasznos, tartalmas -, nem pe
cögött előtte, s a kocsisor még dig lelkizés, üres frázis, anyon
mindig vesztegelt. őt leste utas unt, százszor hallott szópelyva 
és vezető, engedélyt ad-e a - nagyon is odafigyel, még ha 
megszakított út folytatására. teszi is az unottat. Nem ölel 
A gyerek oda se nézett, sar- keblére, nem rebeg hálás kö
kofordult, és bement a kis szönetet az okít.ásért, útbaiga
őrházba. Egy pillanattal ké- zításért; gyakran inkább kriti
sőbb ismét visszatért, majd zál, biggyeget, mert másként 

a ,,kulcsot" beillesztette a akarja csinálni a dolgát, élni 
felhúzó szerkezet nyilásába, az életét. Rójuk meg ezért 
hogy szabadon mozogjon a te- őket? De hiszen akkor nem
kerő, s a gépkocsik újra neki- csak a jövőnek, hanem a múlt
rugaszkodhassanak. Azok mo- nak is ellentmondanánk. 
torjai már fel is pörögtek, Jól tudják, hogy azt kell 
amikor a srác meglátott. tenniök, folytatniuk, amit az 
.,Apuci!" - üvöltötte túl a ki- apák elkézdtek. A mi gyereke
pufogók zaját, s majdnem hoz- in,k másra nem gondolnak, 
zám rohant, hagyva csapot� mert ebbe születtek, ezt érzik, 
papot. De a lendülő mozdulat értik, s nyilvánvalóan folytat

ugyanabban a másodpercben ni is ezt akarják. Aki eddig 
meg is tört, a két integető kéz mégsem hitte, meggyőződhetett 
a forgatókarra bilincselődött, s róla - ha egyéb módon nem 
a sorompó felemelkedet. A - az ifjúsági szövetség nem
gyerek fülig elvörösödött. Be- rég lezajlott kongre,;;szusán. 
lepirult az önfeledt pillanatot AZ EGYIK TÉVÉNtZOS, követő szégyenbe. Elvégre amit KISZ-kongres,zus estén a tett, mulasztás volt. Nem is fiam „szolgálatból" hazatérve, kicsi. Mert amikor sorompóőr szokás szerint be akart szá-+---------------------------"'! valaki, nem az apu a fontos, molni aznapi élményeiről. hanem a kötelesség. Amikor lepisszegtem, értetle-

HIROSIMA 

Ég-föld 
Víz-Tenger 

Mind egy igaz világgá ny!ljatok -
- Hasztalan kilengés mély ránccal bolyg6nkat 

könnyen megilleti. 
Alvó kisgyerek -

-Repülő-
s -ra;ta bombalav!na .•• 

A za; csak egy gomb ••• ! 
S mind eltűntünk -

Egy hang még: 
Ki menti meg a gyermekemet? 1 

Zöngétlen szavak hord;ák a -rejtelmet -
Torz arcok, csonka gyermekek születnek, 
S hidrogázok borzadályt k-ristályoznak, 
S a se;teknek csak fele az élet. 

Még vannak - lesznek 
S megszűnten szeretnek ••• 

Ég-Föld 
Víz-Tenger 

Mind egy igaz világgá ny!ljatokl 
Vas Katalin 

A MÁSODIK ESETBEN 
Ságvári-ligeten volt pénztáros. 
Igazán csekély elfoglaltságából 
- akkor még télutó volt, ke
vés kirándulóval - jutott idő 
arra is, hogy az érkező vonat
ra feladjon egy ceglédi kanna 
fri.Ss vizet, a következő állo
máson szomjazó pajtásai szá
mára. Ez esetben ő nem pro
dukált semmi „különlegeset". 
(Csak megvetetett három je
gyet velem. Hiába bizonygat
tam, hogy nekem „menettérti 
kéregbilétám" van. .,Tudod, 
o!yan kevés a bevételem. Sze• 
-retném, ha legalább száz fo-
1-int összejönne, de még csak 
kilencoenhét van/") 

An..,á! több élményben ré
szesített a visszaút. A kocsit, 
amelyre a gyors búcsú után 
felléptem, német turisták töl
tötték meg. Fényképezőgéppel, 
filmfelvevővel a kezükben ug-

�-----------------------•l, ráltak egyik ablaktól a mási-

nül nézett rám. Bántott engem 
is a szigorú „ne zavarj!", s 
már-már magyarázgatni akar
tam, hogy gyermekem, én las
san már kifelé megyek az idő
ből, éppen ezért szeretném 
tudni, mi lesz, hogyan lesz 
ezután. De nem kellett ma
gyarázkodni. A gyerek, mintha 
megsejtette volna, milyen ér
zések ültettek a tévé elé, ki
ment a szobából. Aztán az az
napi tudósításnak. is hamaro
san vége lett. 

Irigylem a fiatalokat - áll
tam fel a fotelból -, de jól
esett arra gondolni, hogy irigy
lésre méltó vagyok én is, 
mert jó a fiatalok között len
ni középkorúként, amikor még 
adhat nekik az ember, de már 
tudja, hogy egykor maga is 
bőségesen kapni fog tőlük. 

Kellemes ilyen örvendező 
irigységben élni. 

Weldinger Lászl6 

PÁLYAUDVARI PILLANATOK 
Az elmÚl!it hetekben gyakran emel'kedellt a hőmérő hi

ga,ny-szál,a 30 fok fölé. Ezekben a kániku•Lai napokban több 
ezren irndultak az üdülőkbe, kirándul'ó helyel«-e. Megnőtt a 
pályaudV>arok forgalma, különösen a „hala,toni" vona.tokra 
váltiottaik sok jegyet. A v,asutaook a rua.gy hőségben is helyt. 
álltak igyekeztek elviselhetőbbé tenni az utazást. Képripor
tundt 'a Déli pályaudvaron készült. A fényképezőgép lencséje 
egy--egy utazás elöt1li pil'lanatképet örökített meg. 

Mielőbt a vonat indul, Jólesik ecy kis frissítő 

Sok a csomag. A clpe!tedést könnyíti a kedvelt koffer-kuli, de 
a hon:á.rnak is aJ<ad dolga 

(Ten� György képriportja.) 
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MEGÚJUL A TÖREKVÉS 

BIHARI ÚTI SPORTIELEPE 
.OJ1Jim CIMBORÁK 

- EMLJ!:KPLAKETT. A 

A K5bánya! 6,to:n, a MA V 
f:szaki Jármú}avító Üzem be
Járatánál három�húrom labda
rúgóplakát öt,li;;c az arra jár'Ók 
szemébe: Az e,zy· .-e a Tö:·&-vés 
Öregfiúk együttcs.mek ta;raszi 
sorsolását, a másik egy ifjú
sá�, a ha.rma<li!c pedig egy 
felnótt mérkó-Lés időpontját 
adJa tudtul. Az e<;yik focista 
arcát és törasét nag,•r''zt el
ta..1<arja a felira..: .,75 éves a 
Töri". 

Az adait pontosításra :!'Wrul : 
az egyesület ugyanis tavaly 
iinnepelte fennállásának há
ranmegyed évszázados jubileu
mát. 

A három plakáton kívül 
n,ásról is '.kide..'iil, hogy az 
ürem dolgozói srerellk a spor
tot, s a vezetők igyekezne.'< 
k!el�íteni az igényeket: A 
szocialista és m1.IDkaügyi os--z
tály hirde�t f�gesztett ki az 
irodaé!)ü1et folyosóján. Az ér
deklődők piHa."latok a,latt meg
tudhatják: június elseje és 
augU3::tus harmince-gyedike kö
zött tart nyitt'a a római par
ti vízi sporttelep, a.rnelyet a 
do:gozók, családb.gjaiJI: és is
merőseik naponta reg�el. hét
től este tízig látoga,Wrn,:-na:k. 

Néhány vil-lamosmeg6llónyi
ra. az üzemtól a Tö�e:-cv.l,, Bi
hari úti sporttelepán b�zé.l
getünk Boér Bélá1•al, aki 1936 
óta a Törek\·és SE t:i,gja és 
huszonhatod::'.-c éve függethní-

LÖVÉSZET 

39 csapat 
versenyzett 

A szombathelyi járműjavító
ban a vasutasnapi lövészverse
nyen 39 ötfős csapat és 5 egyé
ni versenyző vett részt. A szo
cialista brigádklub által 1974-
ben alapított vándorserleget 
kitúnó eredményeivel a Diesel
mo-zdony-ja.vító osztály Ku.n 
Béla brigádja hódította el. Má
sodik a teherkocsi-alvázl.akato
sok Steinmetz brigádja lett, 
harmadik helyen pedig a Vö
rös Október szelepjavitó bri
gád végzett. 

Az egyéni versenyt Csejtei 
Géza, a Dieselmozdony-javítók 
Széchenyi brigádjának tagja 
nyerte, tíz lövésből 80 köregy
séggel A második és a harma
dik helyerett a Kun Béla bri
gádból került ki Egyed Zoltán 
és Kőhalmi István személyé
ben. 

A győztes CS3patok érmet és 
oklevelet kaptak, míg az egyéni 
Yersenyzök legjobbjai tárgy
jutalomban részesültek. 

SPORTBIZOTTSÁG ALAKULT 

SZOLNOKON 

Szolnok állomáson - a tö
megsport kiszélesítése érdeké
ben - a közelmúLtban csomó
ponti sportbizottságot alalútot
ta:k. A:z első tanácskozáson 
Szép Ferenc szb-titkár méltat
ta az esemény jelentóségét, 
majd Honti Mária, a budapesti 
területi bizottság sportbizott
ságának vezetője beszélt a fel
adatokról. A:z újonnan alakult 
sportbizottság a területi bizott
sál: irányításával múködlk. 

Tarlale'kosok versenye 
Szegeden megrendezték az 

MHSZ városi és jarási THV
versenyét. A tartalékosok küz
delme szép vasutas sikerrel 
zárult. A II. korcsoport győz
tese az igazgatóság br. Miin,
nich Ferenc tarta.lékosklubjá
nak csapata lett. Tagjai : , dr. 
Fekete István, Hoffmann Lász
ló, és Bobály Béla. 

Az I. korcsoport vel".senyé: 
nek g:yőztese is igazgatósági 
csapat lett. Tagjai : Almási Ist
ván Abrahám G11örgy és Do
rouÍ Péter. Második helyen _a 
vontatási főnökség, n�gyed�k 
helyen pedig Szeged állomas 
csapata véi;zett. 

tett elnöke! Tó:e tud�uk meg, 
hogy a vasula:; s�-zervezet 
se6ítségével 1954 és 1975 kö
zött lebontották a regi fatri
búnt, s a hciy,)J} labdarúgó
pálya lélesült. A nagypálya 
füv.;>sitésére másfél mihl.ió fo
rintot fordítottak. 

Előtte egymillióért korsze-
rú világítási rends:rer létesü1t. 
Rendbe hozták a tornaterme
ket és az ö1töz.ólrot., az élet
veszélyessé vált tenis21házat. 
Új vízvezetékirends:,;ert és 
fürdőt építettek, hogy csa:k a 
legfontosabbakat említsük. Ez
:wl nem ért véget a fejlesz
tés. A birkózó és az ökölvívó 
szakos:::tá.ly részére jör:óre 
megkezdik az új 18X36 méte
res torn'.lcsarnok építését a 
Bihari út és a Szállás utca 
sarkán. 

Boér Béla szavaiból kiderül, 

hogy a Törekvés különböző 
szakos.-itályaiba.n sikeres mun
ka folyt az eltelJt két és fél 
évtized alatt. Birkózásban 
több ifjú<;ági magvar bajno
kot (Zöldi Imre, Csepela Já
nos) nevelt a klub. Súlylökés
ben Horváth István előbb if
júsági magyar bajnok, majd 
fe1nótt váloga1ott kerettag lett. 
Ifjúsági válogatott kerettag 
je!enl� Varga Katalin sík
futó. Mester Miklós gátfutó és 
Juhák István súlylökő. S ami
re mos-tanában .különéi.-en 
büszkék a Bihari úton : Pálfal
vi Péter Kubába utazhatott az 
ökölvívó válogatottal !  

A tervekr61 szólva a spo:t
kör, elnö!-c hangsúlyozta: a ke
rületből, főleg a közvetlen 
környékről igyekeznek ve::-bu
válni az utár.pótlást. s a fel
építendő sportcsarnokot a tö
megsport otthonává is kít:án
/á.k tenni. 

Egyesületünk kitűnő kapcso
latokat teremtett az �za.ki 
Jár:mújavító szocialista bri
�?djaival. A :n,agyürem dolgo
zói a klub sportolói és veze
tői :tanácsai ala-pján mozog
hatnak pályáinkon. Rendszere
s�k az ü7emi KISZ Kupa kiiz
delmel. Száztizenhat dolgozó 
és családtag járja az ország 
legszebb vidékeit az .,!; merd 
me,: hazádat" mozgalom kere
tében. 

-Ojházy György 

Az NB 11-be jutott a Szolnoki MÁV 
Tervs�erü csapatjáték, harco felfogás jellemezte 

a csapat játékát 

tékot kért a csapat'"..61 és biz
tonságos védekezést. Ugyan
csak harcos felfogásban ját
szott az egyesület akkor is, ha 
vendégként lépett pályára. 

celldömölki vontatási főnök
ség II. Rákóczi Ferenc brigád
ja eny-erte az Országos B�I-ce
lan.á(:s emlékplakettjét. A 
vasutasok a plakettet az or
szágban tevékenykedő Rákó
czi brigádok együttmúködésé
nek m-egszervezfuéért, vala· 
mint a 5zovjet és a csehszlo
vák vasutasokkal icialakított 
ió !kapc.ool.atokért kapták. 

- EG:f:.SZSJ!:GűGYI :ELŐ-
ADÁS. Dombóvár iillomás nő
bizottsága a napokban nagy 
érdeklődéssel kísért cgészsé;:
ügyi előadást rendezett a nők 
részére, amit dr. Ma.rosi Fe
renc ellenőrző főorvos tartott 
a rákszúréssel kapcsolatos 
tudnivalókról. A sza.kszerve· 
zeti bizottság kezdem,ányezé
sére a jövőben, ne11yedéven
ként szerveznek majd egé.sz
ségügyi ankétokat. 

- VEND!l;GSZEREPL:f:.S. A 
dunakeszi jánnűjavító fúvós
zenekara július 28-án az 
ausztriai Selzthalba utazott, a 
IX. n épi fesztiválon való ven
diégszereplésre. 

- VASÚTTÖRTJ!:NETI Kt
ALLlTAS. A g_vőri vasutasok 
Arany János Múvelődési Há
zában működő honismereti 
szakkör tagjai a vasutasnap 
tiszteletére vasúttörténeti ki
állít:íst rendeztek Győr állo
más diák-váróterm:füen. A 
kiállított érdekes kortörténeti 
dokumentumok (jelvények, 
menetrendek, :fuvarlevelek, 
fényképek) felelevenítik a 
győri vasút történetét a múlt 
századtól napjainkig. A Ba
ross Gá.bo1i.-ól, Széchernyi Ist
vánról és Kossuth Lajosról 
elnevezett szocialista brigá
dok névadójuk élei>ét, mun
ká,;ságát ábrázoló tablókat 
készítettek. 

- ALKOTÓ TÁBOR. Jú
lius 2j-én megnyílt a III. Or
szágos Munkásportré Amatőr 
Filmfe ztivál alkotó tábora 
Mezőtúron. Az alkotó tábor
ban 60 amatőr filmes (köztük 
töl>b vasutas) "\--eS'Z részt és 

A Hámán�Kató Vontatási Főnökség gépszínében még gyakori 
az ilyen pillanatkép, Az öreg gözösölt nem ritkán szorulnak 

javításra 
(Tenta György felvétele) 

Lakáscsere 
- Elcserélném esztergomi hé· 

romszobás, komfortos, kertes :MA v
Lakásomat egy Budapest vagy Pest 
környéktrc. !111nden megoldás ér
dekel. Erdckl6dnl lehet naponta 
18-20 óra között a 889-401 te
lefonon. 

_ Taksonyban az ál!lornb épO• 
Jet.ében lC'\'Ö :l szobás, félkomfor
tos lakásamat elcserélném Buda-

�e:i�J�!v�i�.16 cim6=2o�l!f:S 

Elektronikus pénztáros 
A Szovjetunió vasútjain a 

nyár beköszöntével rohamosan 
megnöv�kszik az utasok száma. 

Amióta az új NB II. fennáll 
most először fordul elő, hogy 
egyszerre öt vasutas csapat 
szere�! a labdarúgóbajnokság 
másodilc vonalában. A BVSC, 
a DVSC, a MAVDAC mellett 
az 1976/77-es bajnokságban a 
Székesfehérvári MAV és a 
Szolnoki MAV labdarúgói is a 
nemzeti bajnokság második 
osztályában játszhatnak. A 
húsz csapatból álló mezőny ne
gyedét tehát vasutas együtte
sek a1kotj á.k. 

- Miben voltak jobbak 
Szarvasnál? 

a nyolc filmet készítenek a jö-
László 2335 •raJuony, AV• Uo
más. 

Ezért ebben az időszakban 
több mentesítő (naponta közel 
18 ezer) személyvonat közleke
dik. Az ország pályaudvarain. 
és állortk-í.sain 2000 kiegészltó 
pénztár, !!00 tudakozó iroda ir:I 
az utasok rendelkezésére. A 
nyári vakáció ideje alatt kö
rülbelül 20 ezer főiskolai hall
gató is dolgozik vonatkísérő-
ként a különböző hosszútávú 
gyorsvonatokon. A moszkvai 
pályaudvarokat pedig az úgy
nevezett ,,Express" elektroni
kus helyjegyelosztási rendszer
be kapcsolták be. Az elektro
nikus „pénztáros" nem téved. 

- A mi gárdánk ósszeszo
kottabb volt, hiszen az 1974/ 
75-ös bajnokságban is ez a 
csapat szerepelt. Egységesebb 
volt a csapat, tervszerűbb a 
csapatjáték. Mindez annak kö
szönhető, hogy az edző sokat 
követelt és a fiúk vállalták a 

A legnagyobb ha.re a felju- többletmunkát. A sikerhez az 
lásért az NB III délkeleti cso- is hozzájárult, hogy idegenben 
portjában bontakozott ki. Csak jobban szerepeltünk, mint Bé
az utolsó forduló döntött a kés megyei vetélytársunk. 
szolnoki vasutasok javára. - Augusztus 8-án kezdődik 

Hogyan sikerült megelózn! a az őszi szezon az NB U-ben. 
nagy riválist, a Szarva.s csapa- Mit vár a csapattól? 
tát. Erről kérdeztük Szücs 
Györgyöt, aki a bajnoki sze
zon végéig a labdarúgó csapat 
technikai veretője volt. 

- Nemcsak én, ha.nem a 
szurkolótábor, a járműjavító 
dolgozói és Szolnok város 
sportszerető közönsége Is be
csületes helytállást é.J benn
maradást az NB 11-ben„ Sze
retnénk, ha nem lennének ki
esési gondjaink. Fiatal játéko
sok beépítésével kívánjuk még 
ütőképesebbé tenni az együt
test és a jövő érdekében még 
az eddiginél Is nagyobb gon
dot fordítunk az utánpótlás 
nevelésére. Örülünk annak, 
hogy az új szezonban minden 
vasárnap NB II-es mérkőzést 
láthatnak városunk Zakó!. 

vő évi munkás portré film
feszt.iválra. Az al'kotó tábort 
a szolnoki vaisutas művelődé
si !központ amatőr filmszak
köre 5zervezte. 

A szerkesztőség üzeni 

Bódogh Mihály Dombóvár; L4,iz
ka ndlkó, Pál István Miskolc; Bog
nár Károly Tapolca : �ratsztorovics 
József Pécs; Kocsis Gyula Debre
cen : Tarján Jenő SzombathelY : 
Szép Fen!Ilc Szolnok : leveleiket 
lapunk anyagához felbaszn,1Juk, 

Takács Gábor Balatonszem-PS: 
level�t illetékes helyre tovibbi
lotluli. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink fi• 
gyelmébe ajánljuk a következőket: 

A 29. szimból: 15,11976. (VI. 4.) 
EVM-�tilM. A t.éll munk115z0net.röl 
és annak díjazásáról szóló 15'1971, 
(V. 2'2.) E:V"M-MílM számú együttes 
rendelet módositása. 

Tájékoztató az 19,7, februllrjé
ban a Budapesti Müszakl Egyete
men induló sznlanérnökl szakokról. 

Pályázati felhivás. 

A 30. szAmból: 10/1976. (VI. 24.) 
MüM. A munka d!Jszabásával kap
csolatos egyes kér<lések, 

- ElcserélnEm egy szoba �s,<z
komfortos, II. emeleti gáz1ütéscs 
lakásomat belterületi hasonló tnnil.
cstra, MAV dolgozóval. Esetleg 
hármas CF.<e're 1s lehets�ges. 1;rdek-
16dnl levélben lehet: Németh nona, 
1087 Bp., Kerepesi út 5. IV. ép. 
II. em. 48, 

- A IA V Igazgatóság épOleté
ben levő 43 négyzetméteres bér-
1:lkásomat elcserélném MAV dol
gozóval, tanácslra. Lakótelepi ese
tén meg-eg1-•ezéssel (fürdőszoba 
fontos) .  Jsrdckl6dnl levélben lehet: 
Hl87 Bp., Kerepesi út 1. vn. ép. 
II. em. 27, Szabadosné. 

Szibériai betonacél 
A Nyugat-Szibériai Kohá

szati Kombinát évente több 
mint 20 ezer tonna fagyálló 
betonacélt állít elő. Ez a be
tonacél a legalacsonyabb hő
mérsékletnek is ellenáll. A 
fém kiolvasztásánál, hengerlé
sénél és feldolgozásánál UJ. 
speciális technológiát verettek 
be. 

A betonacélból készített vas
beton- szerkezeteket eredmé
nyesen használják fel a Távol
Kelet, Szibéria, s a bajkál
amúri vasútvonal építkezései
nél is. 

- Az egyesület vezetése a 
múlt nyáron azt a célt tűzte 
a labdarúgók elé, hogy nyer
jék meg a bajnokságot és en
nek megfelelően küzdjenek. A 
célki túzés merésznek látszott, 
de akik ismerték a csapat já
tékerejét, azok tudták, hogy a 
cél reális, megvalósítható. 
Ennek megfelelően „rendez
tük" a sorokat és a „legna
gyobb erősítés" az volt, hogy 
nem ment el senki a csapat
ból, sót néhány játékossal 
bóvült is a keret. A Véső ut
cában - Itt van Szolnokon a 
MA V pályája - Hime-r Ist
ván edző támadószellemű já• 

Hosszú évek óta ismét egy , _________________________ _ 
osztályban küzd a bajnoki 
pontokért az MTE és a MÁV ! 

(Kőhidi) 

A Szolnoki MA V NB ll-be bejutoU labdarúgó-csapata 

A HVSE az új bajnoki idényben is 
bizonyítani akar 

Két év híján három évtized 
telt el azóta, hogy a Hala.dás 
VSE NB I-es labdarúgói - az 
elmúlt bajnoki évhez hason
lóan - kitűnő helyezést értek 
el. Már tíz napja megkezdő
dött ugyan a felkészülés az UJ 
bajnoki idényre a vasi fővá
rosban, mégis szakítottak időt 
arra, hogy méltón ünnepeljék 
meg a heted,ik helyezést. 

Az ünnepségen megjelent 
Koszorus Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, Gulyás 
János titkár, Horváth Mik!ó&, 
a városi pártbizottság első tit
kára, Kapronczai János, az 
igazgatóság helyettes vezetője 
és Auguszt János, a szombat-

helyi területi bizottság vezető
je is. 

Simon János, a. szakosztály 
elnöke méltatta az eredménye
ket, majd ismertette az új baj
neki évre kitűzött célokai.. 
Hangsúlyozta, hogy a Hala.dás 
r-;a I-es labdarúgóinak az 
19",6/77. évi bajnokságban bi
zonyítaniuk kell azt, hogy az 
előző évi eredmény reális volt. 

Az ünnepsl°gen Koszorus 
F€renc főtitkár jutalmakat 
adott át a legeredményeseob 
játékosoknak, majd megláto
gatta a Rohonci úti vasútas 
stsdiont, amelyről elismerően 
nyilatkozott. 

K. A. 

Hidak, alul• 
és /ölü/járók 

Az UVATERV, az orszár, 
legnagyobb közlekedési mű
szaki tervezővállalata, az el
múlt ötéves terv időszakában 
8400 tervezési szerzódésnek, il
letve művezetői kötelezettség• 
nek" tett eleget. Szakemberei 
tevékenyen részt vesznek a 
vasút fejlesztését szolgáló fel
adatokban is. 

.. 

Elkészítették az Ml, az M7 
és az M3 néhány szakaszának 
építési és kivitelezési tervét, az 
autópályák szakaszainak ter• 
veit. Tú országos főútvonal 
építését, korszerűsítését és át
kelési szakaszainak kialakítá
sát végezték el a vállalat ter
vei a.lapján. A vasúti keresz• 
teződések megszüntetésére 50 
alul-, Illetve felüljáró, vala
mint számos folyami híd do
kumentációja. készült el 

IIAGYAB VASVTAll 

a va111ta.sok Szakszervezetmek 
lapJa 

Szerkeszll • szerkeaz;UI b!ZOtlsil 
FOszerkesnO: Gulyé.!I Jance 

l'ele1<l6 szer1<esztO: VI.SI rerenc 
SzerkeaztO<;e:, 

1068 Bpest, VI.. Benczur utca G
Telefon vtrotd.: -.-.-ia. 

Uzelll1: 1&-11. 

a Néps��• �p�:ZUJtllalat 
Telefon: 12t-8111. 

FelelOs kladO: GAl>Or WrtOkr 
• Népszava [;.apk :adO VW&lM 

18uaattiis 
Cseltkszámlaszámunlt: 

MNB 111 - U eS9 

76--2821 Szikra Lapnyomda 
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Fetet6!11 vetil!td? 

Boc!er Imre 1&azea:6 



Mezőhegyes: 

Felkészülten várják 
a cukorrépa-szezont 

Mezőhegyes állomás dolgozói 
aikeresen hajtják végre az 
idei évre szóló cselekvési prog
ramot. 

Következetes és jól szerve
zett munkájuk eredményekánt 
az állomás gazdasági és moz
galmi vezetősége a legutóbbi 
értékeléskor megállapította, 
hogy a helyből induló sz;e
mélyvonatok 99,53 százaléka 
menetrend szerint közlekedett. 
A szocialista brigádok közre
működésével sikerült megolda
ru a személykocsik javításá
nak gondját, s ezek rendsze
res tisztítására is új techno
lógiát vezettek be az első fél
é�ben, amely megfelel a kul
turált utazás növekvő követel
ményeinek. 

Anyag- és energiatakarékos
aági c�aik elérésével 143 164 
forintot takarítottak meg hat 
hónap alatt. Jól használtij.k lti 
a kocsik terhelési határát. A 
négytengelyes teherkocsik fo
kozottabb felhasználása lehe
tővé tette, hogy a bázisidő
szakhoz viszonyítva kevesebb 
kocsiban 6147 tonnával több 
árut .szállítsanak el. Nem az 
állomás dolgozóin, hanem a 
mésziszap-küldeményeket fo
gadó termelószövetkezeten (ál
lítólag annak hirelkeret-hiá
nyán) múlott, hogy félévi ope
ratív szállítási tervüket csak 
92,53 százalékra teljesítették a 
mezőhegyesi vasutasok. 

Az év második felében a 
cukorrépaszezon szál_lí tási fel -
adatai állítják még nehezebb 
próba elé az állomás dolgozóit. 
A felkészülés megtörtént. Re
mélhető, hogy az eredmények 
tovább javulnak. En-e lehet 
következtetni a szocialista brl• 
gáda.k értékes vállalá6aiból i6. 

VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

/ 

----..!*·-

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A vasút iúliusi teliesítménye : 

27 millió 700 ezer utas 

és 11 millió 97 ezer tonna áru 
A vasút júliusban 27 millió 

700 ezer utast szállított, amely 
az elmúlt év azonos idősza
kához képest 99, 7 százalé'.<os 
teljesítésnek felel meg. Az 
utaskilométer-tervet 97,9 szá
zalékra teljesítette. Ennél a 
mutatónál mintegy 1,2 száza
lékos crök,kenés tapasztalható 
a bázisidőszakhoz viszonyítva 
is. \ 

A személyszállító vonatok 
menetrendszerűsége sajnos 
romlott. Az egy késetten köz
lekedett személyvonatra eső 
késési idő mintegy 12,2 száza
lékkal eme/1:.edett az előző hó

naphoz képest. A késetten köz
lekedett személyszállító vona
tok részaránya a bázisidős:zak
kal összehasonlítva csak kis 
mértékű javulást mut.at. 

Júliusban a vasút 11 millió 
97 ezer tonna árut szállított, 
amely a bázisidőszak áruton
na-mennyiségét 3,4 .százalék
kal haladta meg, míg a terv
től 1,6 százalékos lemaradás 
tapasztalható. A fontosabb 
áruféleségek közül a bázis
időszakhoz képest jelentősen, 
mintegy 37,1 s:zá7.alék.kal nö
vekedett a kavics, 9.2 százalék
ital a kő, 9,5 százalékkal a 

cementgyántmány-küldemé
nyek aránya. Ménsékeltebb 
volt a szállítá� tégla-, cserép
és cementklildeményekbő!. 
Ugyancsak csökkent - közel 
50 százalékkal - az élőállat
küldemények mennyisége. 

Az egyes forgalomnemeknél 
növelredett az árumennyiség. 
A belföldi áruforgalom 2,6, az 

export 17,4, a tranzit 7,6 szá
zalékkal volt nagyobb, mint az 
e!öző év azonos idősza/uiba:n. 
Az import forgalom azonban 
3.1 százalékkal maradt el a 
bázisidőszakban elért men,nyi
s ·, ·öl. 

A tranzitforgalom 8, az im
port pedig mintegy 9 száza
lékkal volt alacsonyabb a ter
vezettnél. Viszont az export
és a belföldi áruforgalom kö
zel 12, illetve 0,5 százalékkal 
haladt.a meg az előirányzatot. 

Az árutonna-kilométer tel
jesítmény a bázilShoz képes,t 2,2 
százalékkal nőtt, a tervhez vi_ 
szonyítva 3,7 százalékkal csök
kent. Ez az átlagos szá1 1ítá�i 
távolság csökkenésének tulaj
donítható. 

A tehervonatok rnenetrend
szerüsége közel 2 számlékkal 
romlott, a gépre t·árnsok szá

hoz képest egyaránt emelke
dett. 

A jó eredmények között 
említendő a teherkocsik stati
kus terhelésének mintegy 7,1 
százalékos emelkedése a bá
zisidőszakhoz viszonyítva. Ja
vult a tehervonatok kihaszná
lása is, mivel a júltlusi áru
mennyiséget kevesebb teher-
vonallal szállította el a vasút. 

A mozdonyok fajlaJgos ki
használása a villamosmozdo
nyolcnál mintegy 4,8 százalék
kal javuit. Az egy tehervonati 
mozdonyra jutó haszonkilo
méter teljesítmény azonban a 
gőz- és a Die;el-mozdonyok
náJ a bázisidőszak szintjét nem 
érte el. 

---------------------------~ ma pedig az előző hónaphoz 

Augusztusban a szállitá.si 
igények erőteljes növekedésé
vel kell számolni. A hónap vé
gén már megkezdődik a cu
kon·épa-szálilítás. Növekedés 
várható az import- és tranzit
forgalomba,n. Alapvető feladat 
a belső kapacitástartalékok jó 
kihasználása, fóként a kocsi
forduló idő csökkentése, a ren
dezőpályaudi,arokon pedig a 

torlódások megakadályozása. 
Nagy felada.t elé állítja a vég
rehajtó és irányító szolgálat 
dolgozóit a gépehlátottság biz
tosítása. ib'"SZha..-i,gban az uta
zószemélyzet ,szo·e;álati ve

zénylési rendjével. Mindez 
tervszerű, fegyelmezett mun• 
kát igényel az irányító és vég
rehajtó szolgálattól egyaránt. 

HÉVÍZEN MEGNYÍLT 

a 120 személyes 

MÁV Szanatórium 

viszonyítva 17,l százalékkal 
emelkedett. A:z elegymozgás 
kismértéln1 lelassuláwa utal, 
hogy a rakott kocsiforduló-idő 
a bázishoz és az előző hónap-

Teljesltette f elajá1alását 

a Vörös Csillag brig�i•I Hévízen, a Bacsó Béla utca 
1. s::ám alatt augusztus 5-én 
megkezdte működését az új, 
120 személyes MAV Szanató
�ium. Köztudott, hogy a reu
ma,ikus mozgásszervi betegek 
száma vil.ágszect.e emelkedik. 
A hévízi szanatórium létesíté
sét is a vasú ti foglal'kozásoik
kal együttjáró, gyakori moz
gásszervi megbel.€\gedések in
dokolták. 

A modern, tetszetős kivite
lű, ötemeletes létesítmény 42 
millió forintba került, melyhez 
a Vasutasok Szakszervezete a 

tét és - a beutal� beteg álla
potától függően - az ápolás 
időtartamát is. 

Az új Hévízi MA V Szanató
rium jelentősége igen figye
lemre méltó abból a szempont
ból is, hogy az ott létesített 
gyógyintézmény a gyógyító tu
domány klasszikus és legmo
dernebb módszereit használja 
fel a betegek gyógyítására. Al
landó orvosi felügyelet mel
lett biztosítani tudja a gyógyí
tás, megelőzés, gondozás és re
habilitáció magasztos céljait. 

A békéscsabai pályafennbar
tási főnökség IV. pá_l.,-ameste1i 
szakaszán dolgozó Vörös Csil
!.ag szocialilSta brigád pótfel
ajánlást tett április 4.. május 
1,. a vasutasnap, augusztus 20. 
és november 7. tiszteletére. 
Vállalásaikat eddig még min
dig teljesítették a brigád tag
jai. 

A:z. alkotmány ünnepére 
Szelcercés Mihály műszaki in
téző tájékoztatása szerint -
folytatták az idei évre felajá.n-

lott 20 mázsa ócskavas gyuJ
tését. A tervezett mennviség 
eléré.e után abból kiválÖgat
ták a felhasználható, illetve 
még beépítésre alkalmas al
ka !részeket, majd a többi fé
met átadták a szertárnak. Há
rom újítást is beadtak a bri
gádtagok. ezenkívül - válla
lásaikhoz híven - 22 angol
kitérő, felújításával végeztek. 
Társadalmi munkájuk kiterjed 
a Kulich Gyula lakótelep óvo
dájának patronálására is, 

1/2%-os Önkéntes Támogatási.-----------------------------------------
Alapból 6 millió forinttal já-
rult hozzá. 

A hévízi gyógyvíz elséisorban 
a reumatológia körébe tartozó 
betegségekre, idült gyulladá
sok kezelésére, sérültek utóke
zelésá:e alkalmas. Az ivókúra 
pedig jelentős az idült gyomor
hurut gyógyításában. 

Az új szanatóriumban, az 
arra rá.�zoru1t betegek beuta
lását a lakóhely sze1int illeté
kes lvrA V szakorvosi rendelő
intézetek, valamint a MA V 
rendelőintézetek körzethaitá
rán kívül lakó VSZ biztosítot
tak esetében a lakóhely sze
rin,t illetá\:es állami egészség
ügyi szolgálat rendelóin.tézetei 
javasolhatják. 

A szabályszerúE"!l kiállított 
és záradékkal ellátott beut.alá
si jwaslatot a területi egész
ségügyi közpcmt keretében mű
ködő szanatóriumi beutaló bi
zottsághoz kel.l eljuttatni. Az 
állami egészségügyi szolgálat 
rendelőintézetében kiállított 
javaslatokat pedig a vasút
e6észségügyi igazgatóságnál 
működő biwttsághoz kell to
vábbítani. 

A beutaJó bizottságok a be
érkezett javaslatol,at elbírál� 
ják és továbbítjái'< a szanató
riumba. A bizottságoktól be
érkezett javaslatok alapján a 

szanatórium iqa::go.tó főorvo.,a 
dönt a behít>ás sorrettdjérő!, 
meghatározza az ápolás kezde-

Augusztus 20, alkotmányunk ünnepe 

J\'.Gnt minden évben az idén is látványos programold.al, nagyszabású ünnepségekkel teszik em
lékezetessé alkotmányunk ünnepét. Egyik leg�o.1zóbb esemény a Parlament előtt, a Dunán 

rendezett vízi- és légiparádé. 

"Mindenki iskolája" 

M
ég néhány hét és a szabad idő értékes óráit a szo
kásostól eltérő, újszerű módon lehet felhasználni. 
A munkában elfáradt ember, a második műszakot 
végző asszony, félórára megpihen a rádió mellett, 

vagy a televízió képernyője előtt. Idejét harminc percig 
nemcsak kellemesen, de hasznosan is tölti el, hiszen mi
közben szórakozik, egyúttal tanul is. 

.,Mindenki iskolája". Ezzel a címmel indít progra
mot szeptembertől a Magyar Rádió és Televízió, hogy 
hatékonyabban segítse a munkásművelődést, a közokta
tási problémák megoldását. Napjaink gondjai 1:özé tarto
zik a nyolc általános iskolai végzettséggel nem -rendel
kező, alacsony képzettségű dolgozók „újratermelődése" 
beiskolázása. A nappali tagozatos iskolapadból kikerült 
fiatal, a tanulmányait régebbeu abbaha;yó idooebb mun
kavállaló, nehezen határozza el magát arra, hogy hiá
nyos iskolai tanulmányait a munka mellett pótolja. Ben
nük az igény felkeltése, a tanulási szándék megvalósí
tása, a cél elérésének segítése -az egyéni érdeken tűl -
közüggyé, társadalmi feladattá válik. A tudásanyag elsa
játíttatására évek ota közbs erőfeszítéseket tesznek az 
iskolák tanárai a vállalatok, üzemek gazdasági és moz
galmi vezetői. 

Az eredmények mégsem kielégítőek. Az iskola rend
szerű felnőttoktatás önmagában nem képes a problémák 
teljes megoldására. Sokoldalú összefogásra van tehát 
szükség. 

A televízió és a rá.dió - a minisztériumokkal és 
egyéb országos szervekkel történt előkészítő munka után 
- a „Mindenki iskolája" sorozat elindítáöával, valóba!} 
mindenki számára megteremti a lehetőséget a művelő
désre. Tanulhatnak azok, akik részt vesznek valamely 
szervazett oktatási formában (üzemi kihelyezett, vagy te
rületi iskolában), akik önállóan készülnek a vizsgákra, 
akiknek középfokú tanulmányaik megkezdéséhez régebbi 
iBmereteik felfrissítésére van szükség, s azok a szülők is, 
akik a gyermekeikkel szembeni műveltség különbséget 
szeretnék feloldani. 

A 
műsorok a 7. és a 8. osztály ismeretanyagát foglal
ják össze. Az előzetes elemzések ugyanis azt mp
tatták, hogy az általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkező dolgoz,ók: többségénél ez a két 

osztály hiányzik. 
A televíziós músorrendszer alapja a dolgozók általá

nos iskolájában bevezetendő új tanterv, amely az 1976/ 
77-es tanévtől lesz érvényben. A tananyagot a televí::ió 
16 hétre osztotta el és ez idő alatt minden tantárgyi mű
sor háromszor ;elenik meg a képernyőn. A:z egyes műso
rok 30 perc időtartamúak. 

A televízió a következő isrneretanyagokból készít 
műsort: 1976. szeptembertől 1977. januárig - a 7. osztá
lyos anyag - matematika, fizika, biológia, földrajz, tör
ténelem, magyar irodalom. 1977. februártól júniusig - a 
8. osztályos anyag - fizika, földrajz, kémia, matematika, 
történelem, magyar irodalom. 

A rádió magyar nyelv és irodalomból, valamint tör• 
ténelemból sugároz adásokat. Itt a tantárgyak kiválasztá
sában az játszott jelentéis szerepet, hogy a rádió adott.sá.
gai és eszközei révén teljes élményt nyújtsanak. 

Az egyes adásokban elhangzott, illetve az �kola1 tan
órán hallott anyaggal kapcsolatban felmerült kérdésekre 
minden második héten szombat délelőtt 30 perces kon
zultációs mű.sor keretében adják meg a válaszokat. Az 
előadásokról magnetofonszalag sorozatot készítenek, 
amelyek megvásárolhatók lesznek. 

A kiváló művészek közreműködésével elhangzó adá
sok - a több éves alapoo előkészítő munka és jelentős 
pénzügyi kihatás ellenére - sem biztosítanak teljes si
kert, ha a munkahelyek gazdasági és mozgalmi vezetői 
nem teszne/c meg mindent a cél elérése érdekében. 

F
ontos, hogy az új oktatási formáról, annak jelentő
.ségéről, részleteiről mindenütt értesliljenek azok 
a dolgozók, akik nem rendelkeznek a nyolc álta
lános iskolai végzettséggel. Az agitációs-propa-

ganda munkát tehá.t szé!es kőrben keU kifejteni. A tá3é
koztatás nem lehet egy ember dolga. A felvilágosftó 
munkában részt kell vennie minden szakszervezeti tiszt
ségviselőnek és a gazdasági vezetés illetékeseinek is. Fel 
kell hívni a figyelmet, az oszlályvizsgák lehetőségeire é,s 
ösztönözni kell a jelentkezőket arra, hogy éljenek is ez
zel a lehetőséggel 

Az agitációs, szervező munka természetesen nem me
rítheti ki a munkahelyek közreműködési formáit. A gaz
daGági vezetőknek az 1973. évi 41. sz. Hivatalos Lapban 
megjelent 110 436/1973. sz. rendelet értelmében vannak 
tennivalóik. Az anyagi és tárgyi feltételek biztosítása el
engedhetetlen követelmény. A szükséges tankönyvek idő
ben történő beszerzése, a konzultációs órák megszerve
zése, az i6kolával, tanárokkal való kapcsolatteremtés lé
nyeges feltétele a jó oktatási eredményeknek. Ahol a 
magnószalagokat megvásároljálc, újabb segítséget nyújta
nak a munkások tanulásához. 

Meg kell szervezni a munkahelyek értelmiségi, kép
zettebb dolgozói között a tanuló munkatársak patronálá
sát is. Szorgalmazni kell, hogy a szocialista brigádok 
kulturális vállalásaiban név szerint szerepeljenek azok a 
7-8. osztállyal nem rentlelkező b1igádtagok, akik -le
hetőleg vizsgatételi szándékkal - részt vesznek az új 
oktatási formában. A művelődési intézményeknek adott
ságaik révén, mindenütt kapcsolódniok kell a munká
hoz. 

A szaTcszervezeti bizottságok ebben a munkában is 
segítő partnerei a gazdasági vezetésnek. A tisztségviselők, 
aktivisták közvetlen kapcsolatban vannak a dolgozókkal, 
s így a személyes ráhatás mellett a legrövidebb úton ér
tesülnek a felmerülő problémilkról ilS. A jelentkező gon
dok, bajok megoldását pedig ugyancsak ők tudják szor
galmazni. 

A szervezé�t segítő munkának egyúttal párosulnia 
kell az ellenőrző tevékenységgel is. Éppen ezért a moz
galom katonái legyenek az ügy ékes szószólói, ltilSérjék 
figyelemmel a gazdasági vezetés intézkedéseit s ott ahol 
a lehetőségek kiaknázatlanok, mutassanak rá a teriniva
lókra. 

A 
„Mindenki iskolája" mindenkihez szól. Az adások 
eljutnak majd nemc,,ak a városokban, hanem a 
falvakban, településeken, munkásszállásokon élő 
emberekhez is. S bár a hiányos alapműveltség 

pótlására az iskolarendszerű képzés továbbra is elsődle
ges helyen áll, az oktatási forma - ha közösen akarjuk 
- újabb lépést jelent előre, kö?..múvelődési feladataink 
megoldásában. 

Pálinkás Kab,lln 
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IRÁNYELVEK KÁ DER OK TA TÁS 

a szakszervezeti tagdíjak A bentlakásos tanfolyamok tapasztalatai 
1977. évi megállapitására A szakszervezet elnöksége 

július 15-én tárgyalta a káde
rek és tisztségviselók oktatá
sának 1975;76. évi tapasztala
tairól és a ;övő oktatási év ter
veiről szóló ;elentést. A jelen
tés néhány megállapításával, 
elsósorban a bentlakásos tan
folyamok értékelésével foglal
kozunk cikkünkben. 

sök, gazdaság! felelősök, a 
számvizsgáló bizottsági elnö
kök tanlolyamát. Mód nyílt a 
nyugdíjas 5zervezök, elnökök 
fobizalmiak oktatására is. A 
tervezett 1500 foböl 1460 'kép
zését sikerült biztosí;ani Bala
tonkenesén. A részt vevők 
mintegy 95 százaléka korábban 
nem vett részt hasonló tanfo
lyamon. 

16 személyi és tárgyi feltéte
lek megteremtésének szüksé
gessége volt. A hallgatókna.t 
a vitákon kialakult véleme
nye i6 megerősítette a követ
kező időszak egyik legfonto
sabl> szakszervezeti feladatát 

Két tagdíjosztállyal hóviilt a besorolási táblázat • Differenciált 

jogfenntartó tagdíjat fizetnek a nyu gdíjasok 

A kongresszus) határozat
ban megjelölt szakszervereti 
feladatok megvalósításához -
egyel> feltételek mellett jelen
tős anyagi eszközökre is szük
ség van. A le.;számottevől>b a 
szakszervezeti tagság önkén
t-es , ta�díjfizetese, melyne.i: 
az enmkéntl általános l>eso
N>lás ari;:almával állapítják 
meg a tagok egyetértésével. 

Szaksze1'Vezetünk elnöksége 
Július 15-én tárgyalta az 1977. 
évre érvényes tagdijbesorolás 
irányelvett, és az általános 
tennivalók meµett meghatá
roota a szakmai sajátosságok
l>ól adódó részletkérdések el
bírálási és vé;;rehajtá::,i szem
pontjait 1s. 

tén a tag évközbeni besoro
lásmódooítást kérhet. 

A:z új tagok (akik évközben 
lépnek a szakszervezetl>e, vagy 
más vállalattól, intézménytől 
kerülnek az alapszen;e7,et tag
jai sorál>a), · valamint a tény
leges katonai szolgalatl>ól le
szerelt, gyermei·g<Jllldozási se
gélyról, illetmény nélküli 5za
badságról visszatért tagok tag
díját a várhaló keresetnek 
megfelelően kell megállaplta-
11.i. 

Elónyben részesültek 
az új füztségviselók 

Az 1975 76-os oktatási év 
szerves részét képezte az 1975. 
decemberében elfogadott öt
éves káderoktatási tervnek. Az 
első év teendőit mindenekelőtt 
a szakszervezeti választások 
határozták meg. A választások 
során bekövetkezett naeymér
vú cserélódés miatt elsődleges 
feladat volt az új tisztségvise
lőkkel megismertetni a leg
alapvetőbb tennivalókat. Gon
dot fordítottunk arra, hogy ké
pet nyerjenek az egyes tevé
kenységek összefüggéseiről, 
megismerjék a testiileti munka 
alapjait, s reszortfeladataikat. 
Kiemelten foglalkozunk a 
jog- és hatáskörök ismerteté
sével, gyakorlati alkalmazásá
val. 

A tapasztalatok azt mutat
ták, hogy a hallgatók reszort
feladatuk megismerésén túl; 
nagy érdeklódést tanúsítanak 
a testületi vezetéssel kapcsola
tos kérdések, az általános 
szaks7.ervezeti ismeretek iránt. 
Ez arról győzte meg a tanfo
lyamok vezetőit, hogy a tiszt
ségviselők magasabb szinten 
kívánnak megfelelni vállalt 
kötelezettségüknek. 

Másik vitatott kérdés az 
üzemi demokrácia érvényegí
tése a vasút területén, az egy
személyi ielelós vezetés és a 
kollektív vezetés közötti ÖIISZ

hang hiánya. Ha kisebb mér
tékl>en is, mégis felvetődött a 
függőségi viszony, a társadal
mi tisztségviselők helyzete. 

Több vitár� adtak alkalm:it 
a munkaidőn kívül tartandó 
5za:-SZerveuti rendezvények 
megoldási lehetőségei. örven
detesen egységes volt az állás
pont a munkafegyelem továb
bi megszilárdítását, a baleseti 
helyzetet illetöen. Ezekl>en a 
kérdésekben a szakszervezet 
konkrét szerepét, a nevelő, 
felvilágosító feladatokat is ön
kritiku:<an határozták mei a 
hallgatók. 

Körültekintő szervező munkával 

Az au,,"Usztusban �OITakerü
lő l>esorolások a.z eddigieknél 
is körültekintőbb politikai és 
szervezési feladatot jelentenek 
az alapszervezetelmek. Az új 
alapo,--zabály szerint ugyanis 
a szakszervezeti tagokat ezút
tal megváltozott feltételek 
mellett kell besorolni. 

Megváltoztak a tagdíjos-má
Iyok is. Az eeyes kategóriák 
között arányosal>l> lett a ke
resettől fü�ő Jépesooet.e56ég, 
s a besorolá.$i táblázat két 
ta.gdíjosztállya.l is bövült. Vál
tozás az is, hogy - a nyug
díjasok kívánságának megfe
lelően a nyugdíjas szakszer
vezeti tagok az eddigi egysé
ges 3 forint jogfenntartó tag
díj helyett a jövól>en a nyug
díj ö.sszegéhez Igazodóan dif
ferenciált összegű, azaz 3, 5 és 
10 forintos ;ogfenntartó tag
díjat fizetMk. Ezzel lehetövé 
válik a nyugdíjasok szociális 
�gítésének bóvít�. A nyug
d1jasok tagdíjl>evétele ugyan
;& teljes iisszegében a nyugdi
jas csoportolcná! marad, elsó
sorl>an S2JOCiális célokra. 

Lényeges változást jelent to
vábl>á az is, hogy bérkerewt
tel nem rendelkező, vagy a 
:,,-z:..kszervezeti szervezlésl>e nem 
voaható munka!erületckre át
helyezett, de korábl:xm osztá
lyos tagdíjat fizetett t.agok 
kedvezményes, 3 forintos úgy
nevezett „jogfenntartó tagdíj-

fizetéssel" bizonyos esetekben 
tagsági idejük folyamatossá
gát fenntarthatják, de anyagi 
ju�tatásokra - például segé
lyekre, üdülésre stb. - nem 
;ogosultak. Ilyen „részleges 
jogfenntartók'' lehetnek 3 fo
rintos tagdíjfizetés mellett a 
következők; 

1. Akiknek a munkaviszo
nya önhibájukon kívül (sú
lyos c.-;aládi prol>lémák stb.) 
átmenetileg szünetel, jogfenn
tartó tagdíjat fizethetne.1(. leg
feljel>l> 1 évig. 

2. Ak:iJlc fegyveres testüle
teknél hivatásos állományl>a 
léptek, vagy sz.övetkezetekl>e, 
munkakö-�ekl>e ., tag" -ként 
léptek l>e, 5ZÍil1tén fizethetnek 
3 forintos jogfenntartó takdí
jat. Ezek l:>esorolása ott 1őrté
nik, ahol e-L idö s-zerint dol
goznak. 

Továbbra is teljes jogú, te
Mt kedvezményekre jogosító 
tagság alapján fizethetik a 3 
forinto:; jogfenntartó tagdí
jat a gyermekgondozási se
gélyen levők, az idenymun
kások, továbbá az illetmény
nélküli szabadságon - akár 
belföldön, vagy külföldön -
Ieuők, amennyil>en keresö 
foglalkozást nem folytatnak. 

A szakmun.kástruiulók és a 
felsőoktatási intémiények 
hallgatóinak 2 forintos tagdíj
fizetése továbbra sem vált-0-
.zik. 

A besorolás alapja : az 1975. évi átlagkere et 
A dol{1ozók, 1.'<l.gyis az osz- mium), különl>öző jutalékok 

tályos tagdíjat fizetők beso- (ó.;zj csúcsforgalmi, !or,galom
rolásának a.lapja az 1975. évi tó! függő, kiemelt forgalmi 
átlagkereset. Ennek megállapí- stl>.). 
tásához a táppénzes hónapo- b) Bérpótlékok: utazó sze.. 
kat termész.etesen nem kell mélyzet kilométer és óraáta
figyeleml>e venni, !gy ezek lánya, éjjeli pótlék, id.ónypót
számával a 12 hónapos osztó- lék, murrkahelyt pótlók, man
számot csökkenteni kell. Táp- kópénz, egyél> pótlékok) cso
pénzes hón4pnak minősül portvez.etöi, póti.ocsivontalf1Si. 
minden olyan hónap, amely- építési pótlékok, korpótlék 
ben a tag egy '1Ulpi.g is táp- stb.). 
penzes állományban t"Olt. c) Kiegészítő fizetések: ké
Az átlagkereset kiszámíuísá- szenléti díj, fizetett munka
nál az év végi nyereségrésze- közi szünet dija, munka;a;ün.e
sedés és a nyereségprémium ti nap díjazása, szénpernye és 
ű;sregét mind::m. esetben 12- egyéb hulladék gyűjtl'"Séért já
vel kell osztani. ró díj, utánfizetési és jegyei-

A tartós külföldi szoJgála
tot teljesítő dc)gozók esetél>en 
az átlagkereset kiszámitásán.ál 
a külfólcU szolgálatot közvet
lenül megelőző hónapra l>el
földi l>eooztás után járó alap-
1:>ért és bérjellegű pótl<!ikokat, 
valamint - a külföldi szolgá
latot közvetlenül megelőző 
naptári évl>en, tehát január 1-
töl december 31-ig a uéralap 
terhére kifizetett jutalom, pré
mium és év végi része'edés 
egy hónapra eső hányadát kell 
íigye!eml>e venni. 

A besorolástól eltérő tagsá
gi díjat egy hónapos l>etegá!
lományt követően lehet fu.et
ni a táppénznek mt..,gfelelö 
tagdíjosztály, szerint. 

A beoorolás alkalmával a 
tagkartonok adatait e;zyeztet
ni kell a beszedett tagkünyve!k 
adataival és az esetleges el
téréseket tisztázni kell. A tag
könyl'ek felülvizsgálatát a 
tagdijelmaradá.sok rendezésé
re is cdszerú felha..z1Uilm. 

Minden taggal 
be zélni kell 

Törekedni kell arra. hogy a 
szal-s7..ervezeti tiszt'légviselők 
es a bizalmiak minden taggal 
beszélgessenek. Eze;;el az al
kalmakat ls használják fel a 
tagság és a s:zak.57..ecvezet kö
zötti kapcsolat továl>l>l erősí
tésére. A szen;ezettséa növe
lése érdekében beszéljenek 
olyan dolgozókkal is, akik még 
nem tagjai a szakszen;ezetnek, 
vagy tagjai vol1,ak ugyan, de 
valamilyen Jogos, t·agy vélt 
sérelem miatt tagságukat meg
szüntették, illet1,e ta{Jdijhátra
lékban t•annak. Ezt a munkát 
a tisztségviselők tekintsék 
fonto,; politikai !el&datnak, 
vegeZ7.Cl'lek széles körű ao::itá
ciót é,; propagandát a tagdíj
fizet.lsi készség 'további javi
tása és a szerverottség eme
lése érdekében. 

Feltétlenül szükséges, hogy 
a számvizsgáló biwttságo:c 
segítő ellenórnéssel működje
nek közre a tagdíjbe;orolások 
eredményes lebonyolításánál. 
Kísérjék figyelemmel I\Z elő
írások pontos l>etartását, s in
dokolt esetben megfelelő in
tézkedéseket k.?Zdeményezze
nek. 

Az oktatási év folyamán fel
használtunk minden keretet, 
amit felsól>b párt- és szakszer
vezeti iskolákra kaptunk. 
Ugyanez mondható el a szak
szervezeti megyei tanácsok ál
tal fenntartott iskolaközponlok
ra is, ahol az oktatási évben 
1852 tisztségviselőnk tanult. A 
területi bizottságok a koráb
biaknál tevékenyebben kapcso
lódtak be előadá�ok, konzul
tációk tartásával, önálló osztá
lyok szervezéséhez adtak segíL 
séget. 

Az elnökség álláspontja, hogy 
az ilyen tanfolyamokat a jövő
ben is igénybe kell venni. Kü
lönös jelentőséget kap ez a 
képzési fonna a közeljövöl>en., 
amikoris a balatonkenesei ok
tatási központ átépítés miatt 
nem üzemelhet. 

A temlnet megfelelóen 

A központ által szervezett 
bentlakásos tanfolyamokon el
sooorban azokat oktattuk. akik 
az új választás során kerültek 
funkcióba. emellett mintegy 
600 türsadalombiztosftással fog_ 
Jalkozó aktivi ta képzését pa
rancsolóan írtn elő az új tár
sadalombiztosítási törvény 
megjelenése. 

A terveknek megfelelően tar. 
toltuk meg a tömegpolitikai ok
tatással foglalkozó ve7.ető pro
pagan<listák felkészítő tanfo
lyamát, a szociálpolitikai fele
lősö!c és munkavédelmi fel
ügyelök képzését, az szb-titká
rok, a termelési- és bérfelelő-

A legpozitíval>b tapasztalat 
a:z. volt a hallgatók érdektó
dését, aktivitását, hozzáállását 
érté.kelve, hogy a választáso
kon általában olyan új tiszt
ségvi6elók kerültek funkció• 
ba, akik megfelelnek a tagság 
és a mozgalom nagyobl> elvá
rásának. 

�lagasabb szinten 

A hallgatók aktivitása, az 
elöadások és a konzultációk 
minőségének következménye
ként, megfelelö volt. Helyes
nek tartották a csoportos kon
zultációs formát, mert lénye
gesen többen fejthettélc ki vé
leményüket. Újításnak számí
tott ebben az oktatási évben, 
hogy a csoportos konzultá
ciókon felvetett közérdekű 
kérdéseket összevontan a 
hallgatók egé,"'Zével ismertet
ték, így valamennyien tájéko
zódtak az elhangzott fonto
sal>l> témákról. 

A legvitatottabb téma, amely 
szinte minden tanfolyamon az 
&=evont és csoportos konzul
táción felmerült. a bizalmiak 
megnövekedett jog- és hatás
körének érvényesítését szolgá-

Egy ég e álláspont 

Ami bírálat tárgyát képezte, 
szinte valamennyi tanfo!ra
mon, hogy a fejlódés ellenére 
sem volt elegendő a gyakorla
ti munkával való foglalkozás. 
Jövól>en ennek az igénynek a 
kielégítését az előadások 6ra
s1.ámának csökkentésével kell 
biztosítani. 

A szabad idő kulturált eltöl
tését a tanfolyam vezet&ége 
által szervezett programokon 
túl, az önkormányzatok és a 
tanfolyamhallgatók öntevéke
nyen is biztosították. A szelle
mi és sportvetélkedók eavik 
tanfolya.maról sem hiányoztak. 
A találékonyság és kezdemé
nyezókészség a kulturált 152Ó
rakozá.son túl a kollektívák 
kialakítását is nagy6Z.er1le:i 
szolgálta. A kedvezőtlen idő
Járás okozta nehéz1;égeket tár-
as szórakozásokkal hidalták 

át, amel!y·el jelentésen hozzá
járultak az elvtársi, baráti 
légkör kialakításához, a jó 
hangulathoz. 

Információ - lújékozlnlús 
Információs 

kérték: 
jelentésekben 

- Alkalmazzanak a vasút
nál is - a TOZ:e:P-� ha
sonló - kedvezményes tüzelő
anyag vásárlási akciót. 

munkai dó-beosztása .szerint 
min.á.egyikén mW1.kát kell-e 
V\!geznie vagy �m. 

A l>esorolás alapját képe?.Ó adási jutahlk, ü7.emvesz..élyes 
átlagkereset kiszámításánál, sérülések felfedezésének díja, 
illetve megállapítasáná! a kö- kocslsérillés és helytelen súly
vetkező kereseteket kell figye,- l>erakás felfedez.éséért járó ju- r--------------------------
leml>e venni. talék, egyéb le nem dolgowtt, 

Az országos tüzelóellátást 
biztosító l>elkere:<kedelmi háló
zat árpolitikai célú kedvezmé
nyét a MAV nem ;ogosult al
kalmazni. A dolgozók és nyug
díjasok igényeinek jol>b kielé
gítése érdekél>en a MA V meg
állapodást kötött a TÜKER
TOZ:e:P - vállalatokkal, vala
mint az AFESZ szervekkel, 
melynek alapján a mindenko
ri árakon MAV tüzelöa.nyag
utalványokra ís kiszolgáltatnak 
tüzelőt. A MA V dolgozó és 
nyugdíjas választhat. hogy 
szükségletét a MA V háztartási 
tüzelő el!átásl:>61, vagy be1ker. 
ellátásl>ól oldja-e meg. 

Ez, a szatxilyt kell akalma7.
ni a forduló szolgálatos do:
gozóknál is. Az elszámolás 
alapja a dolgozó havi kötelezó 
munkaidejének egy na))Ta eső 
része, ami a fordulósw!gál11-
tos dolgozóknál is átlagosan 
és egysegesen 7,33 órában 0011 
megállapítva. A:z ismertetett 
szal>ályokl>ól következöen a 
dolgozó saibadságán töltöLt 
idejére járó munkabért (át:ag
kere-;etet) nem a szal>adságon 
töltött napokra ütemezett 
munkaórák számának arányá
l>an. hanem a havi kötelczó 
munkaidőnek egy napra eso 
részére kapja. 

1. Bértömeg terhére fiZetett idök fizetett díjazása) állá6idö, 
;árandóságok: sorozás. szavazás, "tanuzás, 

a) Alapkeresetek: fizikai munká,;órség, tanáostagként, 
dolgozók törvényes munka- népi ülnöltkánt eltöltött idók 
időre járó munkabére, dara!>- díjazása, kötelezö orvosi vi.75-
béres. teljesítményl>éres kere- gálat, úton töltö:t idó, !elmon
oote, mázsadíja, és prémiumos dásí idó, fizet.ett szal>adsúggal 
időbére, havil>éres dolgozók járó l>érek, tanfolyam stl>.). 
alapl>ére (ran,g- és munkaköri 2. Részesedési alap terhére 
bér), különböző prémiumok fizetett juttatások: év végi 
(l>alesetmentesséi;i, murtlrus- nyereségrészesedés, nyereséu
minóségi, központi, 1.áhon:i,i prémium. 
verseny, teljesítménytől füg- 3, A másodállású keresetet 
gő, üzemanyagmegtakarítási, szintén figyelembe kelt venni 
darukezelői, kocsirendezói, sík- az átlagkereset kiszá.mitásá
tolatási, irányvonati, célpré- nál. 

Amit nem kell  a besorolásnál figyelembe venni 

Nem kell az átlagkereset 
megállapításánál fígyeleml>e 
venni: a bértömeg terhére fi
:z,etett jutta-tá90k közül a túl
órát, túlóraáta!ányt, túlóra
pótlékot, túlórapótlékátalá:nyt, 
egészségre ártalmas munka 
után járó pótlékot. munka
gz;üneli napon végzett munka 
díjazábát, újítási díjat, egyen
ruhamegváltAsi diJat, veszé
lyességi pótlékot, valamint a 
részesedési alap terhére fize
tett juttatások közül az e.se
ten:kénli jutalmakat, törzs
gárda jutalmakat, k!tünteté-
5ekkel járó jutalmakat és a 
jubileumi jutalmat. Végül pe
dig a mellékfoglalkozasú és az 

alikalmi munkák után járó dí
jaz.ás:. 

A nyugdljaso.'c tagdíjl>esoro
lásán.ak alapja a nyugdíjuk 
i)s<;ze�e. A munkát végző 
nyugdíjasok bére nem vehető 
figyelembe. A nyugdíjasok 
tagdíjl>esorolába nem éven
ként, hanem csak a nyugdíj
megál!apit.á6nál, illetve a ké
söbbiclc során az alapnyu!ldíj 
általános tµnelését követcien 
történik. Az éi:enkénti rend
szeres nyugdíjemelés után a 
tagdíj összege nem változik. 

A tart� � jelentös jövede
lemcsokkenéisel járó - válla
laton l>clüli munkahely, 
vagy munkakör változás ese-

Tizenegy név a márványtáblán 

Az emlékmfi és épitóiuek egy csoportja 

Néhány héttel a 26. vas
utasnap előtt határozták ei. a 
szombathelyi vontatási főnök
ség utazó szociali,{a brigádjai, 
hozy emlékmúvet állítanak az 
územl baleset következtében 
elhunyt társaiknak. Megtaka
rított pénzükből megvásárolták 
az emléktáblához szúkséges 
anyagolrnt, majd a szocialista 
bri 1ádok !árad iságot nem 16-

merye több napig dolgoztak az 
emlékmú felépítésén. 

A va:sutasnapi ünnepségsoro
zat eg_vik jelentős eseménye 
volt a vontatási főnökség iro
daépülete elött elhelyezett em
lékmű leleplezé;e. A fe:tete 
márványtáblára tizenegv mun
katárs nevét jeeyezté!, fel é, a 
ti�zteletadá� je· eként a főnö'<· 
sé1 dolgozói nevében koszorút 
helyeztek el a táblánál. 

- Történjék intézkedés M-
43 és M-47 sorozatú Die-;el
mozdonyo:c zajszintjének csök
kentése érdekcl>en, amely a 
megengedetmél maga.<;abb. 

Miután a prob.ema mind
azokon a szolgálati fónöksé
geken jelentkezik, ahol ilyen 
típusú mozdonyokat üzemel
te:nek, ezért valamennyi terú
letre egységes rendelkezés kl
adá:,a 5zükoog05. A rendelet 
kiadása - a Vasutasok Szak
szervezete egyetértésével 
folyamatba.11 van. A rendelet 
me;;,ielen6.é1g , alamennyi ér
dekelt szolgálati fönökség sa
ját hatáskörl>en járjon el a 
mozdonyveze ők védóeszk.öa.el 
törté.né ellátá,;a érdekébe-t. 

- Hogyan történik a for
dulószolgálatos do:i::ozók sza
badság idejének elszámolása. 

A szal>adságon töltött na
pokra a dolgozót a 6. 1967. (X. 
8.) MOM számú rendelet 14. 
§-ban foglalt szal>ályok sze
rint kell elszámoL"'ll. E felsöbb 
jogszal>ályi rendelkezés szerin: 
a szal>adság kiadása tékinte
tél>e

:1 
a het minden napja 

mum:ar.ap - a dolgozó heti 
pihe.,önapját és a munkaszü
neti napokat k!vév(! - fügnet
lenül attól, hogy a munkahely 

Az Államvasutaknál a llC'J 
48 órás munkaidöről a he•i 
H órás munkaidőre tört.ént á:
térés miatt rendell,ezett a 
MAV Vererigazgatóság a 
102 0 10  1975. MOSZ. A. szárr,u 
utasítása a jogszal>álvoknak 
megfel<>lő helyes elszámolá.> 
érdekélx-n. 

A fenti rende!ke7.ések.kel el
len.tétes gy„korlat törvénysér• 
tó. 

A pályamunkás 
diplomát szerzett 

1944-l>en pályamunkásként 
kezdte va:;úti pá.J,yafutását Pa
t:zki György. 'l'izenegy évvel 
késöbb diplomát szerzett, 5 je
lenleg szakaszmérnök a bé
késcsabai pályafenntartási f6-
nökségen. 

Most is kitartó szorgalom
mal dolgozik, mint ahoey 
munká�ként megszokta. Ko
r:1.n regi::el a munkahelvén 
van, s késő este hagyja abba 
a munkát. 

A . 26. ,·a<;utasnapl 0Me'I)· 
ségre meghívót kapott a sze
gedi igazgatóságtól. és ott Ki�, 
Ktirol11 il!•'IZ!!a16 adta át ré-
67ére az trdemes vasutas ki
tüntetést. 
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Mi okozta a sorhanállást 
, 

a MA V Kórház rendelőintézetében 
Beszélgetés dr. Genszky Ká:zmér igazgató-föorvossal 

Egy hónap telt el azóta, 
hogy megnyílt a MAV Kór
ház új Tendelöintézete. A mo
dern épületben, a frissen má· 
zolt falak között az eJ:,;ő he
tekben óriási vo1t a forgalom. 
A felvét.eli ablakoknál hosszú 
&JrOkban álltak a betegek. Az 
idegölő várakozás miatt soka
oodtak a panaszok, nőtt a tü· 
relmet.J,ens<',l, és gyorsan meg
fogalmazódott a bírálat : mo
dern a reruleló, de biiTokra
tik-us az adminisztráció, éssze. 
Tútien a betegek fogadása. Mi 
az i�g ezzel. kapc:sola.tban, 
valóban rosszul szervezték az 
adminisztrációt? Erről beszél
getünk dr. Genszky Kázmér
Tal, a rendelőintézet igazgató 
föorvosával. 

- A panaszok a nyitás utá
ni első két hétben jogosak 
voltak, de ez nem az átszer
vezett adminisztrációra vezet. 
hetó vissza. Az igazság az, 
hogy a 160-180 ezeT karton 
elraktározására alkalmas új 
gépegységet a szeTeló vállalat 
csak két héttel a határidő után 
adta át. Pedig az új adatfel
dolgozó rendszer ezekre a iJé
pekre épül. 

- Mi ennek a lényege? 
- Ez a kartonozási mód, az 

növekedett. Napi nyolcezer 
vizsgálatot végzünk és ezt a 
Tégi létszámmal már nem le
hetett győzni. Az a tapasztala
tunk, hogy most már helyre
á!Lt az egyensúly. C-;ak hétfőn 
és kedden a reggeli órákban 
van sorbanál.lás az ablakok 
előtt, a többi napokon vára
kozni sem kell. Az orvosi el
látás minősége. a rendelés 
gyorsasága kifogástal.an. Ezzel 
kapcwlatban nem is érkezett 
panasz. A hétfó és a keddi 
csúcsfor�lom csökkentésére 
egy pótkartonozó ab1akot nyi• 
t.ottunk. Vanl!l.alk azonban ren
delése�c, ahová nem kell ta
sak, a betegnek nem kell az 
ablakhoz állni. Ilyen a máj, 
cukor, onkológia, nőgyógyásza
ti onkológia, nemibeteggondo
zó és a fogászat. Eze.1;:ben a 
rendelókben külön ka.rtonozás 
van. 

- Vissza lehetne-e i=ét 
térni a régi adminisztrációs 
rend,;zerre, amikor minden 
osztály maga vezette a kar
tonokat? 

- Ez a decentralizálás nép· 
gazdasági szempontból sem 
lenne célszerű, mert nem szol
gálná a gyógyszertakarélcossá-

got. Tobb vi?.Sgá!at esetén 
ugyanis a kezelő orvos a ta
sakban levő kórlapok.ró! leol
vashatja a diagnózist, és a7Jt, 
hogy eddig milyen gyógysz.ert 
írtak a betegnek. A gyógyszer. 
ta.1<arékosság persze nem a be
teg rovására történik. 

- A jelenlegi adatfeldolgo
zás tehát modern, megfelel a 
lVIA V rendelóint€zet igényei
nok? 

- Egyelőre igen. A jövő út
ja azonban kétségtelenii! a to
vábbi gépesítés, a komputeT
rendszer bevezetése. Egy lyuk
kártyarendszcrú számítóköz
pont a kartonozóban minden 
gondot megoldana. Negyedére 
csökkenthetnénk a személyzet 
számát és még gyorsabb len
ne az adminisztrálás. Ez ak
kor lenne igazán hatásos, ha 
a vasútegészségügyön beliil 
megoldanák a számítóközpon
ton alapuló adatbanktárolást. 
A jelienle� kartonozógépet 
már ennek az előfutárának le
het tekinteni, mert a régi mód. 
szernél mindenképpen előnyö
sebb és remélhetően a jövő
ben. kevesebb panaszra ad okot 
- mondotta dr. Genszky Káz. 
mér. (Kasza la) 

úgynet•ezett tasakrendszer, ,----------------------------
nemzetközileg elfogadott, a ré • 
ginél lényegesen előnyösebb, 
mert csökkenti az adminiszt
rációt, egyszerűbbé teszi a be
tegek adatainak tárolását. 
Minden betegnek egy hat 
számjegyből álló kódja van, 
ami a legfontosabb adatokat 
tartalmazza. A név és a szü
letési év közlése után a h--ru
tonoz.ó dolgozója megnyom 
egy gombot és a gép auto
matikusan kiválasztja, lehozza 
azt a dobozt. amiben a kere
sett tasak van. A beteg ez
után közli, hogy melyik osz
tál�,a akar menni, és a ta
sakba behelyezik a kórlapot. 
Minden c=t.á.Jynak más s-zínű 
a kór-lapja. E:zékre az orvosok 
felje;zyzik a diagnózist a 
gyógy;;:ezelés módját stb. A két 
hét alrrlt. amíg a gépek nem 
működtek, felhalmO?.ódott az 
adminisztrációs munka, sok 
volt a panasz. A srerelő vál
lalat másfél hete Ü7.e.-nbe he
lyezte a géprort. Mi is tettünk 
néhány intézkedést. A közpon
ti kartonozóban a személyzet 
létszámát hatTól tizenkettőre 
emeltilk és a betegfelvételt -
a Tégi11él korábban fél 
n11olckar kezdjük. 

- Működnek a gépek és 
mégis növelni kellett a sze
mélyzet számát? 

- Erre azért volt szükség, 
mert az Intézet forgalma a 
tl)itás utan lényegesen meg-

LEVÉL SZOLNOKRÓL 

Legfőbb tán1aszunk a szakszervezet 
A Szolnoki MAV-Kórház 52 éves dolgozója vagyok. Fér

jemmel - aki hat évig rokkantsági nyugdíjban volt és 1974 
márciusában hunyt el - nehéz köTülmé11yek között neveltük 
gyermekeinket. József fiam a Mú.,;7,aki Egyetemen végzett -
már családot alapított -, így e!(Yedüli keresöként többször 
kaptam anyagi támogatást a szakszervezettől. 

Ez év januárjában mégis „idegenként", nagy-nagy szoron. 
gással kerestem fel a Benczúr utcai központot. a II. emeleti 7. 
számú szobát. Megnyugtatott azonban. hogy kérésemet megér
téssel fogadták, s kedves biztatással ígértek segítséget. 

Nehezemre esik leírnom is, nem pedig látnom Marika leá. 
nyom egykor még oly reménytelen helyzetét, sorsát. 0 193-1-
ben született s egyéves korában gyermekbénulást kapot1. 
A sok testi-lelki szenvedés közepette mindkét lábára bénán 
nőtt fel, míg végül is 1976 januárjaban lehetőség nyílt arra, 
hogy Trabant Hycomat gépkocsi fgénybevétc!ével megszaba
duljon a helyhezkötöttségtól. Hogy járjon-keljen, új arcokkal, 
tájakkal ismerkedjen, új benyomásokat szerezhe;;i;;en, tehát: 
- éljen. De nem volt pénzünk egy ilyen i;épkocsi megviisár
lásához., ezért kerestem fel - mínt említettem - a Vasutasok 
Szakszervezetét. 

A megígért segítség nem is maTadt el. mert Marika lán1,1om 
ápri!is 5. óta máT tulajdonosa a Hycomat gépkocsinak. Orb
münket csak az tudja igazán megérteni, aki volt már hosszú 
ideig ágyhoz. vagy helyhez kötött beteg. 

Most, amikor a segítséget megköszönöm, elmondhatom azt 
is, hogy a támogatii.3t igyekszünk a magunk módján viszonoz
ni a társadalomnak. Koromnál fogva tőlem már „nagy tettek" 
nem várhatók, de a fiamat becsületes, szorgalmas embernek 
neveltem. Hiszem, hogy a lányom is a társadalom hasznos 
tagjaként fog dolgozni. Most egyetemen tanul, programozó ma
tematikusnak készül. 

Rol.'53 Alajosné 

KÖZÖS ÜGY SZOLGÁLATÁBAN 

„Civil" lett az egyenruhás tudósító 
Ha a MAV-nál statisztikát 

készítenének arról, hogy kik a 
legismertebb, legnépszerűbb 
\·asutasok az országban, ali�
hanem Szűcs · Ferenc vizsgáló 
f6kala uz is a névsor elejére ke
rülne. Mert nem csupán mun
kaköre, sokoldalú szakmai te
vékenysége alapján épített ki 
kapcsolatokat három és fél 
é\iizedes szolgálata alatt az 
emberekkel, hanem széles körű 
társadalmi munkássága a1ap
ján is ismertté vált, jó hírnevet 
szerezve mind önmagának, 
mind pedig a vasutasságnak. 

A bányában kezdte 

A legutóbbi 'alálkozásunk
kor tőle szokatlan módon : ci
vil TUhát viselt. 

- FuTcsa ennyi idó után, 
hogy niw:s szárnyaskerék a 
g<11léromon, de . . .  nyugdíjba 
mentem - szólt némi nosztal
giával. Azután elbeszélgettünk 
a tovatűnt idökről. Borsod köz
ségben született (most Edelény 
a neve), s tizenhatéves korában 
állt be munkásnak a helybeli 
bányába. Három év elteltével 
vonatfékező lett Miskolcon. 
Atvésze:t szerencsésen jóné
hány elbocsátási hullámot, de 
a háború után - amikor már 
Párttag volt - az akkori bo
nyolult viszonyok között furcsa 

modon belistá:::ták. Beállt ren
dőrnek, s 1949-ig Nagybátony 
körzetében teljesített szolgála
tot. Bár szerette a közbiztonsá
gi feladatot, szíve mégis vi. z
szahúzta a vasúthoz. Kész volt 
mindent előlről kezdeni, s an
nak is örült, amikor 1933-ban 
- már a vasút kötelékében -
.áthelyezték vonatfékczőnek 
Hatvanba. Pedig akkor múr 
négy esztendeje volt a Heve!.; 
megyei Népújság és a l\lagyaT 
Vasutas (a Szocialista Vasút
ért) tudósítója. 

- Sokat láttam, tapasztal
tam, s közben mindig úgy 
éreztem, hogy segítenem kell 
az emberek meggyőzésében, a 
közös ügyek intézésében, pana
szok és problémák megoldá.-;á
ban. Ezé1i vettem elő gyakran 
a tollat - mondja. 

Ráköszönnek az emberek 

Havonta jegyvizsgáló kén·, 
illetve 1970 óta a budapesti va
sútigazg&tóság vi7.sgáló föka
lauw.ként átlagosan 8-9 ezer 
kilométert utazott. Alkalma 
nyílt észrevenni a jót va.!(y a 
rosszat. A 1\IagyaT Vasutason 
kivül így lett tudósítója. illetve 
állandó külső munkatársa a 
Nógrádnak és rr.ás megyei lap
nal,, a Népszabadságnak. a Lo· 
bogónak, az MHSZ-tletnek, a 
Munkásórnek. Szerkesztósé-

günk szoldiso évi értékelése 
alapján, például háromszor ér
demelte ki az év legjobb tudó
sítója címet. Megjelent cikkei 
nyom.ín a legnagyobb elisme• 
résnek mindig azt tartotta, 
amikor jártában-keltében az 
emberek - akikről írásai szúl
tak - itt is, ott is ráköszön
tek. 

De ő nemcsak szóban és írás
ban ,•:.illalt ell;:ötelezettséget, 
hanem tettekkel is kiemelke
dően szolgálta az ügyet. Kifo
gástalanul végezte munkáját, 
emellett megannyi társadalmi 
tisztségében is megállta a he
lyét. Népi ellenőrként tevé
kenykedett, s alapításától 
kezdve máig is tagja a mun
kásőrségnek. Szakszervezetünk 
budapesti területi bizottsá:zá
nál a munkásellátási bizottság 
aktivistája. Kiváló újító. Hat-
vanban lakóhelyén 
a vasutasok B-tipusú I\IHSZ 
IÖ\·észklubjának a titkára. Am 
ez a felsorolás nem teljes. 

- Jólesik. 1,ogy észrevették 
és elismerték a munkám -
jegyzi meg Arról azonban nem 
tesz említést, hogy é\•ek során 
szerzett kitüntetései talán el 
sem férnek zubbonyán, arról 
nem is be:-zélve, hogy okleve
leivel beboríthatná a szobája 
falát. Többek között tulajdono
sa a Szaks=err:c=eti munkáért 
kitüntetés ezüst fokozntnnak, 
a Közbiztonsági Éremnek, a 

Vidám vakáció 

Turnusonként 450 vasutasgyerek üdül 
a balatonkenesei gyermeküdülőben 

A vasutas-szakszervezet ba
latonkenesei gyermeküdülőjé
ben az idei nyáron a következő 
évek.re tervezett fejlesztés be
vezetőjeként, nagyobb munká
latok folynak. Ez azonban 
egyáltalán nem zavarja a tuT· 
nusonké.nt ide sereglő 450 kis
fiút, kisleányt abban, hogy pa
Tadicsomi állapotok között 
érezzék magukat, jól iidiilje
nek, eTősödjenek a dús növény
zetű, pompá.s levegőjű, bárso
nyos vizű tó partján. Legfel
jebb azt veszik észre, hogy a 
tágas, rendezett „főtérre" be
ton virágtartók kerülnek, sok 
színes virággal, a parkban a 
konyha átalakítási munkálatai
ból kitermelt friss földbe új 
fákat, bokrokat ültetnek, uta
kat töltenelc, egyengetnek : szé
pítik az amúgy is szép üdülőt. 

Ki mit tud ? 

Az ő gondjuk azonban nem 
.ez. A gyerekeket elsősorban az 
izgatja, hogyan készüljenek az 
aznapi játékos „Ki mit tud" 
vetélkedőre. Gyakran össze
dugják fejüket a tábortűz mű· 
sorának összeá!Jítása céljából, 
vagy lázas izgalommal várják 
a „nemzetközi" focimeccset, 
asztalitenisz viadalt, céllövő 
versenyt és a többi nemes ver
sengést. 

Nem tévedéből használjuk a 
.,nemzetközi" szót, hiszen köz-
tudomású, hogy a kenesei 
gyermeküdülöben nyara.nta 
szép számú általános iskolás 
korú �·asutas gyermek vakáció
=ik a baráti országokból, meg 
a szomszédos Ausztriából, cse
reképpen a mi hasonló számú 
rasutas csemetéinkért. A bala
toni üdülés általánosan ismert, 
mindennapi gyönyörűségeit a 
külországból jött pajtásokkal 
való együttlét, a közös játék, a 
\·etélkedőkben, sportversenyek
ben megnyilvánuló barátkozás 
knronázza me!'(. Az idén először 
az NDK-beli Knrl-Marx-Stadt 
Vasútigazgatóságának terüle
téről jártak itt pajtások, őket 
követték a Szovjetunióból, a 
brjanszki vasutas gyerekek, 
majd Krakkóból jöttek lengyel 
fiúk, lányok. Látogatásunkkor 
az NDK-be!i Erfurtból nyaralt 
itt 48 gyerek. Ebben az idény
ben még 18 osztrák gyermek 
érkezését \·árják. 

A tábor kis magyar lakói ér
deklődéssel, nagy figyelmesség
gel, rokonszenvvel veszik körül 
•ülföldi pajtásaikat, akik ha
sonlóan viszonozzák ezt. Hosz
szú időre. lehet, hogy egé<;z 
életre szóló barátságok szövőd
nek köztük, s a búcsúzáskor 

Felszabadulást Emlékéremnek, 
a Haza Szolgálatáért, a Honve
delmi és a Szolgálati érdem
érmek különböző fokozatainak. 

Vannak követői 

Öröm a sok siker, de a 
legtöbbet számomra mégis az 
jelenti. hogy a fiatalok, köztük 
az én gyermekeim is, átveszik 
az örökséget. Az egyik lányom 
- aki kereskedelmi vonalon 
dolgozik - ,illamosmozdony
vezető felesége. A másik -
aki jelenleg szülési szabadsá
gon van - már három éve 
munkásőr. a férje pedig mint 
autószerelő. az M:HSZ oktatója. 

Szúcs Ferenc immár nyugdí
jas, de búcsúznunk nem kell. 

- Idám most még több lesz 
- mondja -, ígu még gyak-
Tabban jelentkezem tudósf/cisa-
immal . • • Séra Sándor 

sokan lakcímet �serélnek, hogy 
az ismeretséget levelezéssel 
tartósítsák. Igy van ez most az 
augusztus eleji turnusban Is. 
Az erdőkertesi Lukács Tibor 
például a vele egykorú Diet
mar MiilleTrel barátkozott ösz
sze és cserélt címet, a dombó
vári Ormos11 Gábor AndTeas 
Clausszal kötött barátságot és 
beszélt meg levelezést. Az 
élénk tekintetű Volker Fütte· 
rer büszkén mutatja, hogy neki 
három levelező partnere is 
akadt, mégpedig kettő a lány
pajtások közül, Budai Ildikó 
Kiskunfélegyházáról, Dakó Ju
dit Záhonyból, harmadiknak 
pedig Ivánfi Imre Miskolcról 

Andreas Claus elmondja :  
magyar barátai közveUensé
gükkel „főzték meg" őt. Bár
hol, bármikor öss:zetalálkoztak, 
az először látott magyar fiúk 
szívélyesen közelítettek hozzá
juk „Guten Tag"-gal „szer• 
vusz"-szal szia"-val üdvözöl
ték és miri; futballozni, ping
pongozni, vagy evezni hívták 
őket. 

Két menüból 
lehet választani 

A kis Andreas Stiisselnek azt 
tetszik, hogy reggelinél, ebéd
nél, vacsoránál két menüből 
választhat. Egy szép szőke 
leányka, KeTstin Mucke el
mondja :  az első perctól kezdve 
úgy éTezte magát Kenesén, 
mint otthon. Matthias Heman 
arra büszke: a magyar pajtá
sok is elismerték asztalitenisz 
tudását és versengtek, hogy ve
le játszhassanak. ll:rdekes, 
hogy a fiúk asztalitenisz ver
senyének első helyezettje még
is magyar versenyző lett, a lá
nyok mérkőzését azonban Ul
rike Seifert nyerte. A futball· 
csatákban ugyancsak német 
pajtás, a jó labdakezelésű, 
gyors I\Ieik Gerlach tűnt ki. 

A barátkozásnak nem akadá
lya a nyelvek különbözősége, 
mert az orosz nyelv, amit a né
met általános iskolások is ta
nulnak, kölcsönös megértéshez 
segíti őket. A német csoport 
négy vezetője, Horst Riehie 
vasúti szakközépiskolai tanár 
és felesége, Brigitte Rielhe is
kolatitkár és Günther GTass 
tanár és Han.nelore Schmaltz 

Hétfőtől, péntekig 

tanárnő is dicsérik a pompás 
üdülőt, a finom kosztot, a kel
lemesen és hasznosan eltöltött 
napokat. Alig győzik köszönni 
Pallós László vezető pedagó
gusnak, meg Vágó István gond
noknak a szíves vendéglátást, a 
finom kosztot, továbbá Pataki 
Ildikónak és Paksi Margitnak, 
a szegedi egyetem utolsó éves 
német nyeJvszakos hallgatói· 
nak a tolmácsolást, a német 
pajtásokkal való sok-sok törő
dést. 

Féltó gondoskodás 

A nyár első felében Csöndes 
János volt az üdülő vezetőpe
dagógusa A két vezető-peda
gógus turnusonként 42 nevelő, 
4 gondozónő, 2 orvos. 2 ápoló· 
nő 1,özreműködésével valóban 
nagy odaadással, fáradhatatla
nul gondoskodott róla, hogy az 
eleven gyereksereg hasznosan, 
vidáman, de fegyelmezetten 
üdülhessen, változatos program 
szerint szórakozhasson. 

A hűvösre fordult napokon 
a két orvosnak, dr. MolnáT 
Miklósnak, a MA V Közegész
ségügyi Intézet igazgatójának, 
valamint dr. Madarász Gyulá· 
nak, a Budakeszi MA V Kórház 
osztályvezető főorvosának és 
munkatársaiknak sikerült 
megakadályozniok, hogy az 
előfordult hűléses megbetege
dések súlyossá váljanak. 

Vágó István gondnok és 
munkatársai lehetetlent nem 
ismerő szívóssággal küzdenek, 
hogy a gyenge zöldség- és gyü
mölcsellátási viszonyok között, 
ha nehézségek árán is, mindig 
kerüljön friss zöldfőzelék és 
gyümölcs az éhes gyereksereg 
asztalára. Sipos Józsefné dél
előttös főszakács és Bakó Fe· 
Tencné délutános vezetó-sza
kács voltak ebben nagy segít
ségére. Mindketten finom, ma
gyaros ízekkel szolgálták a 
gyerekek jó étvágyát. Kőzl:ien 
akadt elég gondjuk, mert az 
üdülő régi, agyonhaszaált „Ny
sa" teherautója „lerobbant", 
emiatt sokszor akadozott az 
anyagellátás. Remélik azonban, 
hogy hamarosan megkapják a 
megígért új teherautót és ak· 
kor nem lesz nehézség a szálli• 
tással. 

Szász Ferenc 

Nyári napközis tábor a Római-parton 
tuk a vállalati közii6séggel. A 
tanfolyam idején az otthonma
radt kicsinyekre a szocialista 
brigádok ügyelnek. 

Új kezdeményezés az a szo
ciális juttatás is, amely laikás
épitési támogatást biztosít a 
vállalat részesedési alapjából. 
Követelmény, hogy az igénybe 
vevő legalább öt éve dolgozzék 
az Utasellátónál. Természete
sen az elbírálásnál a szociális 
helyzetét is figyelembe veszik. 
Kiemelkedő gazdasági, társ:i
dalmi munkát végző fiatal há
zasok vagy többgyermekes csa
ládok 5-20 ezer forint támo
gatásban részesülhetnelt. 
amelyet nem pénzben fizetnek 
vissza, hanem esetenként 5-7 
vagy 9-11 évi további munka
viszonyra kötelezik magukat a 
vállalatnál. Gáspár Judit 

Az Utasellátó Vállalat szo
cialista brigádjrunak kezdemé
nyezésére a Római-parton 
.,Nyári napközis tábor" -t léte
Gítettek. A táborban 6-12 éves 
korú gyermekek kéthetes tur
nusokban szakképzett pedagó
gusok felügyelete mellett játsz
hattak, szórakozhattak:. Hétfő
től péntekig - amíg a szü
lők dolgoztak - reggel negyed 
nyolckor a HÉV Batthyány té
ri végállomásánál vártál.e a 
gyerekeket, akiket HÉV-vel és 
a 3-1-es autóbusszal a napközis 
táborba kísértek a megbízott 
pedagógusok. A táborban tíz
órait, ebédet és uzsonnát kap
tak a gyerekek. A kulturáltan 
berendezett faházakban ebéd 
után pihenés következett. majd 
délután 16,14 órakor vízibusz
szal szállították őket a Margit
hídig, ahol a hozzátartoz6k 
már várták a táborla.l<:ókat. A ,--------------

szülök napcnta 16 forintot fi
zette/e a gyerekek ellátásáért. 

Balatonszabadiban, az Utas
ellátó Vállalat üdülőjében. 
turnusonként egy többgyerme
kes család ingyenes üdülteté
sét is biztosította a vállalat. 
Miskolctapolcnn pedig a gyer
mekes családok részére házat 
béreltek. ahol kéthetes turnu-
5okban 6 gyermek és 6 felnőtt 
üdülhetett. 

A vállalatn.'íl igen sok nő 
dolgozik. Közülük az ö-;szlét-
67..ám 10 százaléka gyermek
"'Ondozá,si segélyben részesül. 
A vállalat a kismamák rész�r·e 
lehetővé tette kiilönböz/5 szak
mai tanfolyamok - cukrász. 
felszoloáló, .•za1,ács s:b. - el
régzését. E tanfolvamoko'l 
�•�km�' kt<nesftést s7ere7'l"k 
Ezáltal megmarad a kapc:sola-

Jól dolgozó 

albizottság 

A józsefvárosi pályafenntar
tási főnökségnél példamuta
tóan tevékenykednek a beteg
ellenőrzési albizottság tagjai. 
Elsősorban nem Is ell.,.nór� 
hanem összekötők a munk�ból 
kiesett beteg dolgozók és a 
szolgálati hely között, akik
nek fő céljuk : segítséget adni 

az egyéni gondok megoldásá
hoz. a mielőbb! gyógyulás éT
dekében. Lntogatások alkal
mával magukkal viszik és a 
nervezett dolgozók nevében 
átadják a szakszervezeti bi
zottság kedves kis ajándékcso-
magját. A behegek nazyra ér
tékelik, hogy a munkahe're-n 
gondolnak rájuk és törődnek 
velük. 
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Jovoslotok és válaszok 
1111, 111/ért •1111 vett,k li11Y•l1111 be 

a koll,klív sz,nödis szabá/yalaak k Jalakításáaál 

JútiU& l-én életbe lépett a. 
Magyar Atlann:a..•utak 1980-ig 
s.::oló kollektív s=crződése. A?. 
elő'.!:�tés idején a tervezetet 
tárgyaló fórumokon közel száz
e-,:er vasutas ve,t részt és 
mintegy húszezren mondták el 
Yéleményüke:, javaslataikat, 
melyek jelentős rás,:ét a vég
Je6es szaoolyo:, ltlalakHásá.nál 
iigyelembe ,-e�t�k. 

�lhang:z.ottak ol;-:in javasla
ok ús, a:mely<:K meg valÚ6.Í tá&á

hoz eg,}Tészt n!ncs.<!!',e:, m.:,g a 
""-'ilksél:es pánzügyi feltótelek, 
Yagy egy�b okok miatt nem 
oldhatók meg, másr�t fel
sőbb jog,sza.oályokban vannak 
::,,:ab,ályozva_ \"t1ID· jellei:ükn�l 
fogva nem u:u-to:1:aDJk a kollek
riv szerződ& s.iabályozá..;i kö
rébe. 

Azokról a javas-la'lokról, me
lye:t a kolle;.ctív sLer-.wdes ,i
táiban elhangzottak, de a sza
bályok kiala.kításá:1ál :nem let-
1 ek figyelembe \'<Ne, a .MAV 
vezéri:,a.zgat6ja. a. t·asutas
szakszercezct elnökségét Lrá.s
ban tájékoztatta. Az elnö«sé;; 
a felmerült de megvalósítá6-
r� nem került javaslatokra a 
,·ezér!gazgató vaia=t elfo
gadta. 

A megvalósításra n<?m ke
rült javaslatokat ú; a,: azokra 
a<lott válaazo:cat lapwikoon 
f->l>,natosan kJ,:öljük. 

JAVASLAT: A munkakörön 
cs 11,unkahelyen kil:ü!i munka 
felsó ha.tarát egil naptárt éve,i 
uelül legfeljebb 3 h611apra kvr
látoz:::ák. 

V ALASZ : Az érvényben 

VÁLASZ : A kollektív szer
zódés 22. §-a (1) bekezdésé
nek e-pontja értclmében a 
swlgálat átvételére, illetve át
adására elöírt id.mek a szol
gálatonként fél 6rát me(Úlaladó 
tartalmát mu:nkaidöként kell 
f�lembe w-nn.i. A munkaidó 
kezdetére a dolgozónak min
den munkahei}•en munkára 
ké„-z. állapotban kell lennie. A 
mun.kavégzéshez srukséges 
esLközöii: elií:<é�zitésé,·el, atöl
töz.é5sel, stb. b'.zonyo.;; idö 
minden munkahelyen e1telik. 
�t teljesen n.am lehet ki!tü
szóböln.i. A vasút az elmult 
évben a kormány segitsége
t>el és önerőből jelentös mér
tékű munkaiáú csi.Jkkentést 

hajtott vegre. Ezért nem t:ol
na célszerű további improduk
tiv idókre a. renaelk.)zésünk
re áUó bérfejlasztési alapból 
nagyobb összeget elvonni. (ER,
nek bérkihalása éves mn;,en 
mintegy 28 millió torlnt len
ne.) 

A szolgálat átvételére és át
adására szükséges idő a vasúti 
munka sajátossága miatt bi
zonyos vonat:mz:ísban eltér az 
ipari terüle:eken kialakult 
;?_,akorlt,ttól. lmprodu{t1v ele
meket is tartalmaz. Az állo
m:is bejárásra vonatkozó swl
ga!aii rendclkez t1,1lajclon
képpe.'l munkavégzési kötele
ze�get lr elő. Ez a tevé
k.mysé;; tehát nem vonható az 
előbbiekben említett eléítés-di
let fogalma ala. 

Mindezek íigyelembevételé
vel az állomás bejárásra vo
r.a tkozó szolgálati rc.1delkt!"ks 
felülvizs,gálás.át és kors7,eríísl
téwt megkezdtük t."S rendezni 
fogjuk. 

lyát az elmúlt évben a 
Munxaügyi Minisztérium 
panasz nyomán - felülvizis
gáita és törvényesnek m.linósl
Letie. 

JAVASLAT : A laká.!on töl
tött /;észenlét az -ut<Jz6személy
zct részére is leg-yen elrendel
hető. 

VALA.SZ : A kollektív szer
z.xl.:!:; 22 §-ána.:c (3) beke-zrlése 
ú;iy rende:kezik. hogy arokat 
az utazószolgálatot telJesítő 
dol:;;o:wka:. akik részére rend
,J.eres munlcaidóbeosztás nem 
késáthető (forda s?Jerint nem 
vezényelhetők) legkésoob s::zx>l
gálatuk leteltekor értesíteni 
kell, hogy legközelebb mikor 
é; hol jelenbkezzene'., szolgá
latra. E rendelkezéssel elloo
tétben álina a hká.son töltött 
késze.-ilét <,;lrende!é..ére is le
hetőséget biztosítani. 

JAVASLAT : A munlcahe
lyen és a lakáson töltött ké
s=enléti díjazás mértékét emel
;ék Jel. 

VALASZ : Ezt a MAV anya
gi lehetéít.ége nem teszi lehe
tővé, de nem is látjuk e'11t in
dokoltnak. Elsődleges célkltú
z.é&ünk a produktív !dök, ille
tőleg a végze1:t munka díjazá
sa. vag)• további ösztöm;ése. 

JAVASLAT: A munkaközi 
s::ün.et díja;ascr.t emeljük fel. 

V ALASZ : Az óraoores dol
gozóknál távlatb:in tervezzük 
a munkaközi szünet clijazásá
nak rendez25ét. Ehhez azon
ban jclen'.e-;: rne�felcló any.:'.(l 
fcde?.et nem áll rendelkcA?
sünkre. Ez éves szinten kb. 
76 millió forint bcirkih<ttá•t 
eredményezne. Erre ké.söbb kí
vánunk visszatérni. 

levő szabály. an1ely ennek fel
, ó határát hat hónapban álla
pította :neg, a gyakorlatban 
be\•ált. A jelenlegi munkaeró
hel:i,-.retb.m a munkáltatást 
szűkebbre korláto.r.ó szabály 
bellttat.ásával ne:n volna cél-
:.:erú :nehl!'dteni. 

JAVASLAT; Az éjszakai 
pótlék összegét emel;ük fel és 
a jelenlegi di/fere11ciálá.st 
szüntessük meg, terjesszük ki JAVASLAT : A jogcíme, ju
a felügyeleti e!Lenörzési tevé- ta:om.szabadság eltörlését visz
kenységel ellátó dolgozók ré- szalépé6nek minősítik. kérik 

JAVASLAT : A munkaidővel s::ere is. annak ismételt felvételét, llle-
cs a munkaerővel való Qazdlil- • tőleg szabályozását. ko<tá.st egyllrimi iigltmé, li11 'VALASZ : Az éjszakai. pót-
az évi munk,aidőJ.:eretet nem lék ö,;szegét. illetőleg mertékét VÁLASZ : A jogcímes juta
/tavi, hanem negyedécl keret- a köz.elmúltban emeltük feL lamszabadság évről évre s.za
re kel!en.e lebonta.n,i, u1111a.n- Az éjszakai pótlékot nem az ·  porodott és már nem klvánaakkor túlóra úi Lényegesen ke- ébre11létért, hanem ai ejsza- tos méreteket öl1.. Ugyanakkor t•esebb merülne fel. ka.i munkáért fizetjük. Ezért az ev1 rPndes szabadságot, 

VÁLASZ: A kollektív szer- a dlfjerenciálást - figyelembe amely a dolgoz1:t pih<"llését 
ződé:; 15. §. (2) ba;cez.dése úgy véve az eltérő értékű terhe- srol;(fúja a végrehajtó szolgá
rende!kezik. hogy az ,h:i mun- lést - nem kivánju1e meg- latnál n gyon sok helyen n� 
1.:aldúkeretet függe!Jkben 3Z szüntetni. Az összeg felemelé- tudták kiadni. Fő celkitúzé-üzemviteli Igényeknek. megfe- séTe J. elenJeg nincs lehetö.re- .. k • · d '--_, -
le!óe?i ha.vi egyenlőtlen ke- , sun • a.z ev1 ren cs s=avu.usag 

retre kell lebo„tani. Két.�égte- gün,k, de nem is tartjuk in- biztos,tá.sa és kiadása minden 

len, hO\.'Y ne::(yedé,·! keretre do!;:oltnak. A munkaidőn ki- szolgálati helyen. 
való lebontás es�tt'n jobban le- vül Vt!;lZelt felügyeleti, ellen- A kollektív szerződés !smé
hetne a munkaidővel ga.-:dal- ör-�>s1 tevékenysé;! ügyeleti teleten szabályozza (33 §.) a 
kodru. l'igyd„mbe kell azon- 6ZOlgálatnak minősül amelyért swl.gálati főnök által adható 
ban venni, hogy túlmunkálta- e dolgozók azonos tartalmú jutalom,,-z.abadság rnérMkét és tás esetén a dolgozók csak a szabad időben részesülnek feltételét, természe:esen a kone1n,-euévet kö,·ető htmapban Ehhez éjszakai pótlék nem kapnák m� a túlmunka díja- rabbinál swlidal>b módon. 
zást. Erre való tekintettel a lca.pcsolható. A kollektív s�r
javaslat további meC\,l'ontoJá,;, ződés er.re vonatkozó szabá
e.s vizs�latot ig„nyel. 

ne célszerű és indokolt ha C'L- FO/SKOLA UTAN 
.;Ital a tú!munkáltatást elke-

(Folytatjuk} 

A Déli pályaudvar utascsaruoká.ban Jólesik a pihenés a pá.11ná.k árnyékába.n 
(LaCT.kó Ildikó teh·.) 

Párhuzamos életutal{. 
Portrévá::lat két m ühelybizottsági lilkárról 

A szolnoki járműjavítóban 
két s..:orgalmas munlcásember
rel ismerkedtem meg. Csabai 
József az idósebb, de Hernek 
Ferenc egykor ba.rna haját Is 
ószesre fastette már az idó. 
l\1indketten túl vannak a negy
venen, s i mmár 27 es..:tendőt 
töltöttek a szo:noki üzemben. 

emcsak ·zakmál tanultak 

A felszabadulás után a Tisza
parti vasutasváros legnagyobb 
múlttal bíró ü7.eme még soká
ig a MAV műhely volt. A fe
ketén !ényló, pöfékelő göz.ösök, 
meg a csillogúra fényezett vas
úti kocsik különösen vonzották 
a szolnoki és a körn,ékbell 
gyerekeket. Nem csoda, hogy 
.. protektor" is kellett a felvé
telhez. 

1919-ben, az akkor 19 esz
tendős Csabai József segéd
munkásként állt a MAV szol
i:álatába. Hernek Ferenc pe
dig az általános iskolai tanul
mányok befejeztével ipari ta
nuló lett. 

Hernek Ferenc vasutas élete 
ki„gyensúlyozottan Indult. Az 
oktatók a szakma kiváló értői 
voltak. ll(y tanulta ki az eszter
gál�•os iszakmút. Csabai József 
sem maradt sokáig segédmun
kás. 1950-ben átképezték he
gesztövé és jelenleg a nagy 
pontosságot követelő röntgen
hegesztés a feladata. Büszke 
rá, ltogy hiba.mentesen dolgo
zik! 

A műhelyben nemcs3k s?.ak
mát, hanem emberismeretet is 
tanultak. A munkásmozgalmi 
hagyományokkal rendelkező 
üzem öregjei azt is megtanítot
ták velük, hogy tenni kell egy
másért, a közösseoért, az üze· 
mért, a vasútért! :E:s ők meg
tanultak tenni ! Az eltelt évek 
alatt jó társadalmi munkárnk
ká váltak. Csabai József a 
,,Béke" szocialista brigád veze
tője. Egyszer nYerték el az 
ezüst és két alkalommal az 
aranykoszorús jelvényt. A bri
gádvezető háromszor kripta 
meg a Kiváló Dolgozó ki!ün
tct,t',st, 

munkások töhbbége 

30 éven aluli 

Hernek Ferenc 1958-tól so· 
káig volt szakszervezeti bizal
mi, 1970-től pedig szaks7..erre
.-:eti tanácstag, kétszeres kiyáló 
dolgozó. a II. Rákóczi Ferenc 
szocialista brigád tagja. Es is
mét egy közös pont az életraj,:
ban : ma mindketien múhe!ybi
zottsági titkárok! 

A X-es múhelybi2ottság, ahol 
C ·abai Jól.Seí a titkár, a jár
műjavító teherkocsi részlegén 
működik. Ez az úgynevezett 
VII a:;ztály. Meg zúnóben 
van ez a munkahely, hiszen 
1930 körül Szolnokon már nem 
toglalkcrr.nak a teherkocsik fő
vi?.Stlá.iával. A jörö a Diesel
mozdony jal'itó osztályé/ Ott 
tevékenykedik az V-ös számú 
múhelybi7-<>ttság, amelynek 
Hernek Ferenc a titkára. 

munkában, a tanulásban és a 
s..:abadidó hasznos eltöltésében. 
A Die el-mozdony javítóban 
három műhelybizottság irá
nyilja a szakszervezeti mun· 
kát. 

Eltér a munkájuk abban, 
hogy - a termelést segítő te
' ékenybégén túl - másképpen 
kell foglalkozni az emberek
Kel a Diesel-osztályon és má.1-
képpen a teherkocsi részlegnél. 
A Diesel-osztályon a leg,na
gyobb gond a Zétszámfe;lesztés, 
az új szakmunkások nevelése. 
Kezde'.ben a képz-,st az :E:szakl 
Járműjavító oldotta meg, de 
jelenleg a szolnoki tanmúhely
be:i már évente 100-110-en ta
nulnak. Euk közül mintegy 
kilencvenen maradnak a jár
mű.Javítóban. A KISZ-nek és a 
mtíhetybizottságnak az a fel
adata, hogy segítse a. beilles::-
1,edésiil;et, a vasutassti válá3 
folyamatát. 

z,n ukban mindig 

bíznak az emberek 

A teherkocsi részlegról egyre 
több munkást irányítanak át a 
Diesel-osztályra. őket arról 
kell meggyózni .  hogy saját ér
dekük minél elöbl> megismerni 
az új feladatokat. Elsősorban 
a fiatalokat biztatják. Termé
szetesen nem csupán beszé'.
getésról, meggyőzésről \'an 
szó, hanem arról is gondosko-
dik a mtihelybizottság, hogy 
utmeneti!eg se érjen senkit 
nnyagi ve;zteség és az új he
lyen már most jobbak legye
nek a szociális körülmények. 

Bevezetése csatt akkor len-
, 

,, , 

l�f �:tj�;�11�:1;-�; Fiatalon a szakszervezet vezetíítestületeiben 

Azon a munkaheb·en egyelőre 
500-520 ember dolgozik, de 
1980-ra 1800 lesz a létszám. A 
munkások 75-80 százaléka fia
tal. 30 éven aluli ! Ugyanakkor 
a teherkocsi részleg munkásál
lománya egyre korosodik. Hiá
ba. a fiatalok az új iránt érdek
lődnek. 

A műhelybizottsági titkárok 
gondjai végeredményben kelle
mes gondok. Biztató szavuk
ban. - hogy jobb lesz az új 

munkahelyen -, hisznek az 
embereid 

t�;et a havi � negyedévi 
keret me;;állapitására. 

JAVASLAT: A kollektív 
s::er::údes az ut.i.::ós::emélyzetre 
conatl,o:::óa n állapítsa meg az 
ern1 szolgálati úton teljesíthető 
t,it-olléti órálc felső határát, a. 
forduló állomási várakozási 
1dő felső ha.tárá.t és emelje fel 
a honállomási pihenőidőt. 

VALASZ :  Az utazC:,.,"'7.emély
zet srolgálati és tá\'Ollé.i ide
Jét a kollektív srerzódés 17. 
e,; 18. §-a ré.;.zl,.,.test'll szaoo
Jvozza. E szabályokat a vita 
alapján továl>b finc,mltoituk és 
meghatároztuk a s·t.01-:(.\lnti óra 
i'ogalmát. amelyet eddi;:i küliln 
utasítás tarta'mazott. Ez lé
nyeges e'.Ö!'elépést jelentett. 
'.l'ovábbi korla.to::ó szabályt 
nem kLránunk felt·enni. A ja
vaslatba,, s,:ereplő kérdések
ne.:c külön sza bályozásira a 
tordák megfelelő e:készítéhe 
c,eté:1 nlncs is !>l.ük. eeci. Szük• 
6ég ,·an �iszont a t•e?:énylé-i 
munka ja\;tá,;ára. ho;w az 
e:nlftott kérdése-k a gYakorl!lt
ban ne o:wzzanak p:oblém01l, 

JAVASLAf; A szolgálat át

adáaár<1 és átvételére fordított 
tdot a Jcollcktiu szerz6dés is
merje el munlwido1.;éut. 

Ked,·es Ferencné forgalmi 
értékelö Győr tíllomá�on. A 
szerény, halk.�zavú fiatalasz
szony beo�ztása mel!eit több 
�v., ks7erve..:e1i tisztséget is be
tölt. Tar,ja a Vasutasok Szak
szervezete elnökségének, köz
ponti vezetőségének és nőbi
zottsúgának. Ezen kívül mun
kahelyén szakszervezeti bizal
mi. 

- Hogyan került ilyen ma
·�:v, szaksren,ezet.i tis..:tségek
be? 

- A Va„mtaso1, Szakszerve
zetének lX. ko,•oresszusán vá-
lasztottak meQ. Korábban 
,.csak" bi.zalmi voltam 
mondja szerényen. 

- Könnyebb, vagy nehezebb 
most a munkája?  

- Sokkal töub időt fordítok. 
most a szak.�zen:ezeti munkára, 
mint korábban. A kong1·e,;szus
ig csak az volt a feladatom, 
ho6v közvetítsem a szak.szer
vezeti bizottság és a mű.helybi
zotlsá:; h:;tározatait. kéréseit a 
�:,.aks,.ervezeti csoportom tag
jaihoz. illetve a tags.;g irzé
tn-eit. é�7.revételeit továbbítot
tam a . zak�zervezeti l>izottság
ho,. Most szélesebb /,örben 
gyújtörn a tapas=tC1latokat, és::
rem;tele1:et, hogy azokat az el
nökségi és köz;mnti ve::eLósJgi 

üléseken e1mondhassan. Ez 
nem könnyű. viszont jó dolor(, 
hogy a vúlasztott szervek ülé
sein friss infonn.iciókat ka
pok. lgy még az szb-titkárok
nak is tudok új dolgokat mon
dani. 

- Milyen feladatokat kapott 
a Yála. ,tott szervekté>l ? 

- Az elnökség és a közpon
ti vezető�ég munkájával még 
csak most i ·merkedem. A nö
bi:::ottság viszont megbízott aZ
zal, hogy mérjem fel. milyen 
körülmények kö:ött dolgoznak 

a. nók Győr ál!omáson? :E:rvé
nyesülnek-e jogaik? Megfe.e
ló számban kerülnek-e ,·ezető 
beosztásba? A c.-somópont nö
fe! elösei vel Is tanácskoztam 
már azóta. hogy megválasztol· 
tak az említett funkcióba. 

- Hogy éni magát a vasút
nál? 

- Nagys7erűen és ennek leg
főbb biwny!ték'1. hogy Szege
den a Vasútforgalmi Techni
kumban érettségiztem, majd -
munka rr..ellett - a főiskolai 
tanulmányaimat is befeieztem. 
A középiskola elvégzése óta 
a vasútnál dolgozom. 

- Milyen munkaköröket töl
tött be eddig? 

- Az első szolgálati helyem 
Lakitelek t•olt, ezután Kecske· 
mét köretkezett, a.hol öt hónap 
a.latt megs:::ere:::tem t'alameny
nyi szakclzsgát. Ezekben a: 
években s:::inte minden forga!
mi munkakörbe „belekóstol
tam", de talá11 legérdekesebb 
t·olt forgalmi szolgátattevönel, 
lenni. 1969-től dolgo:::om G••5r· 
ben. Itt is forgalmista coltam 
az első években. 

Ked,•esné férje is vasut.�s. Győr állomáson munkaügvi ve 
zetö és a szaks,:erveze1i bl· 
zotts:íg elnöke. 

(kl) 

1930 tehát Ismét egy közös 
évsuim esz a két munkru-em
ber életében : ekkorra bontako
zik ki teljes nagys.ágában a 
Diesel-bázis és kislétszámúvá 
i.sugorodik a - csak futójavi
tást végzó - teherkocsi rész
leg. 

A múhelybizottságj munka 
sokban hasonlít mindkét rész
:egnél. de el ls tér egymá.<;tól. 
Megegyezik abban. ho:zy a 
Diesel- és a teherkocsi rés..:leg
nél is a szakszervezeti mu11ka 
legfóbb segítöi a szocialista 
brigádok. A teherkocsi részleg
nél 23, a die,eles:eknél 13 szo
cialista brigád van együtt a 

Két dolg06 munká--emberrel, 
szakszervezeti aktiv:stával Is
merkedtem meg. :\f!ndketten 
jól ismerik a járműjavító jö
vő.iét. Vallják, ltogy a t:asút ma 
is biztos kenyeret a.dó. a niu,i
ká.sol,ró! messzemenőktg go,i
doskodó munkahely. Nem bán
t,\:c me,�. hoey akkor. 1949-ben 
a 67.0lnoki múhe:y-be kerültek. 

A két párhu?.am05 életút 
csak o:t tér el. ho,zy - közülült 
a fiatalabb - Hernek Ist\'án a 
Oie�el-osztályon dolgozik, míg 
a néhány évvel idő�ebb Csa
bai Jóxsef erős szálakkal ki>
tódik a teherkocsi részleghez. 
Ahogv mondta : már ,nnen s:;e
retne nyugdíjba. me,ini . • .  

- i l -

\-'asutas �-határőrök" Löküsltázán 

Lökösháza. határállomás va�
utasai mir eddig is sokat se
cítet:ák a halárorök mun tá 
j,it. Nem kis res,ük van abl;:m 
ho;:v a határórök az év el , 
fd�ben tizenkilenc olyan s,.,_ 
mélyt fogtak el. a'.,ik i lleg·íl s 
úton a',arták :\tl�p:,i a Ma
gyar l'.l:épkö,:t.ár,;asá,: határát. 

A napokban önkéntes vas
l't.is haláror csoportok alaku
,ás.íról kaptunk hír.. Már meg
, !,dődött a tíz- és a hé.tagú 
, >port elméleti képzése. Ezek 

a vasutasok a jövóbi-n mést ha
t '·onyabbá teszik majd az 
e vüttmúködést a határ niva
tásos őrei veL 
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Korszerű munkaszervez·és 

A ketskeméti pályalenntartási főnökségnél 
bevált a főpályamesteri szakaszok rendszere 

A Vasutasok Szakszerveretének IX. kongresszusa hatá
�to� hozott ar.:a!. hogy _javítani kell a va�utas dolgozók 
elet

-_ . � munkakor_uL-nénye1t, emelni kell életszínvonalukat, 
szociális, társa�alm1 és <;gészségügyi . ellátásukat. Külön pont
ban fo�1:1lko� a határozat a palyafennta,·tás1 dolgozók 
munkakorulme1;y_e1yel: ., • . .  meg kell ol,dani a dolgozók mun
kahelyre szál!itasat, hogy csökkenteni lehessen a távolléti 
td?t· Jai,_íta!li kell a p�l!J<in dolgozók munkal«>rülményeit, 
�!ndenekelott ét��z!e�esuket, ivooizzel ,>a.ló ellátásukat.'' 
.�Iindez<;k me_gvalo.s,t�t �ak a korszerű üi:em- és munka
:;zerve2e5 seg1U1eti elo hatékonyan. 

Még csak egyes szakaszokon javul tak 
a munkakörülmények 

A központi vezetőség mel
lett működő pályafenntartási 
5za.kbizottság a közelmúltban 
ülést tartott és - a debrece
ni, valamint a miskolci igaz
gatóság jelentése alapján 
megvitatta, hogy a kongresz
szus óta milyen előrelépés mu
tatkozik a pályafenntartási 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javításában, az 
üzem- és munkaszervezés fej· 
lesztésében. A debreceniek je
lentésében olvashatjuk : .,A 
vasutasok élet- és munkakö
rülményeinek, valamint szociá
lis ellátásának megoldásában, 
a munkásellát<is kulturált kö
rülményeinek biztosftás<iban 
sajátos helyet fogla,l el a pá
lyafenntaf'tási és épitési dol
gozók, a nyílt vonalon tevé
kenykedők ellátása. Munka· 
helyre töi-ténó szállításuk, az 
időjárás viszontagságaitól való 
Yédelmük, a dolgozók tisztál
kodási lehetőségeinek megte
remtése, valamint étkeztetésük 
megoldása elsődleges feladat." 

A miskolciak így kezdték je
lentésüket : ,,A nyílt vonalon 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek javltására már ed
dig is több intézkedés szüle
tett. A legnagyobb eredményt 

a nehéz fizikai munkát felvál
tó gépesítés jelentette a fenn
tartási munkáknál. Sokat javí
tott a pálya:fenn tartási dolgo
zók helyzetén, hogy a r.lA V 
személy- és teherszállító jár
műveket szerzett be és korsze
rű szociális létesítményeket 
épített". 

Mindkét jelentés készítői 
megállapították:, hogy még csak 
egyes szakaszokon javították 
megfelelően a munkakörülmé
nyeket és a szociális helyze
tet. 

Ott volt a tanácskozáson -
és felszólalt - Szabics Istv<in, 
a kecskeméti pályafenntartási 
főnökség vezetője. Jól ismeri 
munkahelyét, hiszen 21 éve dol
gozik itt, egy esztendeje főnök, 
korábban pedig két évtizeden 
át vezető mérnöki beosztásban 
tevékenykedett. Elmondta, 
hogy további előrelépésre csak 
akkor van mód, ha ujszerü 
szervezési formákat hoznak 
létre a pályafenntartási főnök
ségeken. Náluk ez már létre
jö.t : 1975. október l-től a kis
létszámú p<i!vamesteri szaka
szokat centralizálták és létre· 
hozták a fópályamesteTi sza
kaszokat. 

Az adminisztráció vol t  a fontos 
Mit jelent a gyakorlat

ban a főpályamesteri szaka-
11,zok létrehozása? 

Eddig 16 pályamesteri 
3zaka.szunk t·ol,, egyenként 3-
4 dolgozói:al. A szakaszhatá
rok rövidsége nem tette lehe
tővé a gépesítést és néhány 
ember szállításához közlekedé· 
si eszközöket is nehéz bizto
sítani. A régi szervezés mel
lett nem nyílt lehetőség az ad
minisztráció egyszerűsítésére 
sem. Minden pályamesteri 
szakaszna.k önálló „il'odája" 
volt és a pályamester a. sok 
nyilvántartás vezetéséi•el, va
lamint jelentések írásával töl
tötte idejének nagu ,-észét. 
Egyre kevesebb idő jutott a 
felügyeletre. Az volt a fontos, 
hogy mindenről készü!Jön je
lentés, minden „be legyen fr
va" és ha papíron jól admi-

nisztrálták magukat, akkor az 
nem volt baj, ha elmaradt a 
felügyeleti munka. Ez persze a 
vasú ti közlekedés biztonságát 
veszélyezteti. Ezért parancsoló 
szükségszerűségként jelentke
zett a korszerűbb szervezési 
forma keresése. Ennek jegyé
ben fogtunk hozzá a múlt év 
őszén a főpályamesteri sza
kaszok kialakításához. A ko
r<ibbi 16 pályamesteri szakasz 
helyett 5 föpályamesteri sza
kaszt hoztunk létre. Például a 
jelenlegi III-as főpályamesteri 
szikaszon korábban hét pálya
mesteri szakasz volt. Az új 
rendszer kialakításával szak· 
képzett munkaerő szabadult 
fel és két pályamestert átcso
portos!thattunk a Budapest
Szeged közötti nagyforgalmú 
fővonalra. 

Önál:óan végz�k munkájukat 
- Milyen előnyei mutatkoz- szakasz önállóvá vált. úgy 

nak az átszervezésnek? alakítottuk ki ezeket az egy-
Minden főpályamesteri ségeket, hogy önáLlóan - :-ül.. 

só segítség nélkül - tudjana'll 
dolgozn1. !gy slncserét is meg 
tudnak önerővel oldani. 

- A:z. új s:rervezési forma 
bevezetésével hogyan szak060"' 
dott a munka? 

Minden f/lpályameste-ri 
egység élén áll egy főpálya
meste·r, a szakaszon pedig egy 
el.sz<imol6 és egy felügyeleti 
pályamester dolgozik. Ez utób
binaik nem kell jelentéseket 
írrú. Feladata a felügyelet, az 
időszakos vi?JSgálatok:ait kell 
gondosabba,n elvége7.Illie. Ezál

tal könnyebbé vált a főnök
ség operatív irányítása is. 
Amíg korábban egy-egy Lntéz
kedésröJ 16 pá,tyamestert kel
lett értesíLen.i, most csupán az 

öt főpályamtmerl � 
kell „ki&zólni". 

- Stkerü1t-e előrelépni a 
nehéz fizikai munkák gépesí
tésében? 

- Sokkal eTedményesebben, 
mint korábban. A főpályames
teri szakaszok nagyobb lét
számmal, hosszabb vonalsza
kaszokon dolgozn.alc, így lcöny. 
nyebb és gazdaságosabb is a. 

gépesítés, mint a korábbi szeT

vezésben. Az is természetes, 
hogy 5 munkahelyet sokkal 
könnyebb ellátnri a fizikai 
munkát megkönnyftő kisgé
pe_lckel, mint 16-ot. Az irodai 
munkát is k=űsíteni leh� 
tet.t : - számológépek, írógé
pek gyorsítják itt a munkát. 

Egyszerűbb lett a munkásszáll ítás 
Az új 57..ervezési forma 

mennyiben járul ho-.aá a &,0-

c:iális körülményeit javulásá
hoz? 

- Jelentősen/ EgyszeTúbb 
lett a munkásszál!ít<is meg
sze·rvezése. Erre két 37 sze
mél.yes Ikarus-autóbusz, egy 
19 személyes Robu,- busz és 
fedett kényelmes ülőhe
lyekkel felszerelt - teherau
tók állnak rendelkezésre. !gy 
távolabbi falvakból is toboroz
hattun:k munkásokat.. Az au,ó
busz a lakástól a munkahelyig 
és vissza sz.állítja öacet. A 
jobb körülmények hatására 
megs;zünt az elvándorlás. A 
főpályamesteri szakaszok nö
velni tudták a létszámukat. 
Ehhez természetesen nem csu
pán a mUJllk.ás.«7..áhlítás járult 
ho=í. hanem az is, hogy a 
mozgó pálya:fennt.artási egysé
gelmél rendszeresített pótlé
kokkal növekedett a kereset. 
A pályamunkásoknál 7-800 
forinttal, míg az elómunkások 
bére átlago,;an 1000 forinttal 
lett több. Megoldobtuk az ivó
vírellátást és az étkeztetést. 
Az ivóvlzet 25 literes tejes
kannákban szá!Utjuk a mun
kahelyre. A kannákTa csapo
kat szereltünk és az edénye• 
ket szigetelő burokkal láttuk 
el. !gy nyáron nem meleg-7.ik 
fel, télen nem h ül le az ivó
víz és az is jelentős, hogy 
mL'ldig j6mlnóségű és azonos 
he'.yről származó vizet tudunk 
adni dolgozóinikin-'llk. Megoldot• 
tuk a me1eg ebéd kihordását 
is a munkahelyre. A MA V 
üzemi konvháiró! 57.áJJított 
ebédért 6 fcn=intot, az ÁFÉSZ
tői vá-eftrolt ebédért 8 forintot 
fizetnek a dolgozók. 

- Mennyi időt ve-sz igény
be az utaz.is a munkahelyek
re? 

- Ez különböző. Vannak 
olyan dolgozóink, akik napon
ta 4 órát töltenek utazás.�al. 
Javasoltuk, hogy ennek egy 
részét vatamiképpen anyagilag 
is honorátjuk. Erre eddig nem 
nyílt lehetőség. Azt is java
soltuk, hogy egyszerűsítsük a 

napidíj-elszámolást. Adjunk 
mindenkinek egysegesen 120 

forintot havonta. A jelenlegi 
elszámolási rendszer teljesen 

átte'ti.nthetetlen. Területan'kön 
ugy.a!1is a közigazgatási hatá
rok több helyen a vasútvona
lak mentén húzódnak. !gy, ha 
vala.ki mondjuk a jobb sínpá
ron doligozi:k, akikor jár ne'lct 
napidíj, ha a balon, akikor nem 
és fordítva. Az átalányfize
tésre vonatkozó javaslatun,kat 
első fokon elvetették. A Vas
úti Főo.>ztály illetékesei sze
rint ez u,zya:nis :Igaz.gatósági 
jogkörbe tartozik. az igazgató
ság képvioolöje visz.ont azt ál
lítja, hogy belsó rendelkezés 
köti meg a kezüket és így ók 
nem jogosultak a döntésre. 
Gyakorlatilag aTTót van szó, 
hogy meg kell változtatni egy 
rendeletet, a mely máT elavult, 
de úgy látszik, hogy a ,-égi
től nehezen válnak meg. Pe
dig a javasolt in1ézkedés nem 
járna töl:>bletkol":séggel, ugyan
akikor lényegesen egyszerűsí
tené az üzyinté'zlést és lgaz
�ás:o-•abbá tenné az anyagi ja
v ... ,, elosztását. 

Nem kell annyit 
kísérletezni 

Véleménye szerint ho
gyan, milyen ütemben lehet
ne kiterjeszteni országosan a 
főpályamesteri ren<lszert? 

- Fokozatosan/ Egyszerre 
mind a 37 főnökségnél ez nem 
megy. Nem tartom helyesnek 
azokat a próbálko-z.ásoklat, ami
kor egyes főnökségek csupán 
egy-egy fópályame;teri sza
kaszt hoznak létre, kísérleti 
jelleggel. Csak a teljes átál
lásnak van értelme. Az új szer
vezési formára els&orban 
azokban a körzetekben kell 
sürgősen áttémi, ahol nagy az 
ipar elszívó hatása. A mi ta
pasztalatunk is azt bizonyít
ja, hogy a munJ<a- és életkö
rülmények javulása csökkenti 
a létszámingadozást, a gépe
sítés, az élelmezés megoldása 
és a munká<s,7.állítás megvaló
sítasa új dolgozókat is vonz a 
pá;yaienntartás munkahelyei
re. 

Kóhidi László 

Terven felü l, társadalmi  munkában . • •  

A Kandó b. igád minden általa e/!enórzött fódarabért felelósséget vállal 

Az l1..szaki Járműjavítóban a 
Randó Kálmán szocialista bri
gád végzi a villamosmo7.do
nyok fődarabjainak mérését és 
a gépek .. minósíté<;éf ". A bri
gád tagságának 60-70 száza
léka közepfokú végzettséggel 
rendelkezik és ezenkívül egy
egy ujabb szakmát is megta
nultak. Vannak a kollektívá
ban villamosjármű lakatosok 
és vasútgépé<;z technikusok. A 
brigádvezető - Cze,-man Mi

hály - villamosipari techniku
mot végzett és e,sajútította a 
villamosjármű lakatos szak
mát. Elmondotta, hogy szükség 
\'an magasfokú képzettségre, 
mert a 22 tagú brigád végzi a 
műszerasztalok korszerűsíté
sét. Ezenkívül egv 25 kilowat
tos fels6vezeték működtetése. a 
kapcsolá,i és földelési problé
mák megoldása is a próbate
rem dolgozóinak munkaköri 

kötelessége. De lík végzik a te
tószerelvények feszültségpró
báit i<J. 

Bartucz József, a próbaterem 
vezetője, a X-es osztály mű
helybizottsági titkára mondta, 
hogy az üzem minden javított 
mozdonyra hathónapos garan
ciát vállal. Ez vonatkozik a 
mozdonyok villamos berende
zésére is. A brigádban min
deriki az általa ellenőrzött fő· 
da1'abért t:által felelősséget. 
Nem kis büszkeséggel beszélt 
arról, hogy amennyiben az 
osztály valamelyik brigádja 
felajánlja, hogy terven felül 
javít. vagy újonnan legyárt 
egv-egy villamos berendezést, 
ald,or a p,-óbaterem ifjúsági 
szocialista bri(ládja ugyancsak 
terren feWl. társadalmi mun
lGában végzi cl a szükséges mé
réseket. 

Az elmúlt években jó kap-

csolat alakult ki a szocialista 
brigád és az Eszaki Járműja
vítóval együttműködő vontatá
si főnökségek szocialista bri
gádjai között. Igy, ha például 
M!skolcról az Északi Járműja
vítóba küldenek egy Diesel
mozdon.vt. akkor a miskolciak 
nyugodtak lehetnek, mert jó 
ismerö;;ök gondjaira bízták a 
javítást. 

Jó a kapcsolat a szolnoki 
jármújavítóval is. Nemrégiben 
- három héten keresztül 
hetenként 15-en érkeztek az 
,.Eszakiba", ahol a Kandó Kál· 
mán brigád tagjai hibakeresési 
eljárásokkal ismertették meg a 
testvér ütem dolgozóit. 

Nemcsak a munkában mu
tat példát az ifjúsági szocia
lista brigád, hanem a tanulás
ban is. Többen részt vesznek a 
Szakma ifjú mesteTe mozga
lomban. Bü,;zkék arra is, hogy 

a b1igád két tagja - Rácz 

Gyula és Stiller M<ityás - el
só lett a nemes vetélkedőn. A 
brigád együtt ünnepelte meg a 
sikert. 

Mint minden fiatal. a „Kan
dó" brigád tagjai is szeretik a 
sportot. Különösen népszerű 
az üzemi kispályás labdarúgó 
bajnokság. Időnként a próbate
rem dolgozói két csapatot al
kotnak. Igy mérkőztek meg 
egymással nemrégiben a nőtle
nek és a nósök. Az összecsapás 
a nőtlenek 3 :2-es győzelmével 
végződött. Együtt ünneplik a 
születés- és névnapokat, sőt 
még a házas,;ági évfordulókat 
is. 1 

Mind a huszonketten szak
szervezeti tagok, és a brigád 17 
tagja a KISZ-ben is aktívan t� 
vékenykedik. 

K. L. 

Az ifjúsági parlamentek elé 
A z e1só vasutas ifjúsági parlamentek meggyó-Lóen bizo-

nyították, hogy a tanácskozások a fiatalok fórumává, az 
üzemi demokrácia részévé váltak, ahol a fiatalok a jogokkal 
és a kötelességekkel való élést tanulták és gyakorolták. Hama
rosan megkezdődnek a második ifjúsági parlamentek. Ezek 
szervezése, lebonyolítása nagy feladatot jelent a gazdasági és 
a társadalmi szervezeteknek egyaránt. 

A munkahelyi üzemi parlamentek.re szeptemberben és ok
tóberben ke1'iU sor, 4 középszintu, illetve igazgatósági parla• 
mentek pedig novemberben és decemberben lesznek. 1977 ja
nuárjában rendezik a másoclik országos vasutas ifjúsági par
lamentet, februárban pedig a tárca szintű (KPM) ifjúsági par
lamentet. A munkahelyi parlamenteken biztosítani kell min
den fiatal részvételét. A középGzintü parlamenti küldöttek ki
választása a szakszervezet és a KISZ feladata. Küldötteknek 
olyan fiatalokat kell ;ai,asolni, akik a politikai, szakmai tájé
kozottságukat, ifjúságpolitikai ismereteiket már bizonyították 
és képesek a fiatalok jogos kéréseinek képviseletére. Ahhoz, 
hogy a fiatalok aktívan közreműködhessenek, hogy maguké
nak érezzék a munkahelyi detnokrácia ezen új fmrrnáját, elen
gedhetetlen, hogy a parlamentek összehívása előtt tájékoztas
sák, !elkészítsék óket. 

Az ifjúság számára nélkülözhetetlen a vállalati és a helyi 
intézkedési terv ismerete, mert csak ebben az esetben tudnak 
érdemi hozzászólást teruú. 

Az ifjúsági parlamenteknek az is feladata, hogy éTtékelje 
az Ifjúsági töTvény végrehajt<isi utasít<isait, továbbá az 1974. 

évi ifjúsági parlamenteken elhangzott javaslatok végTehajtását. 
1,:-zen kívül ajánlást kell tenni a végrehajtás további felada
taira is. Fontos feladata a parlamenteknelt, hogy a fiatalok 
közelebbről ismerkedjenek meg a vasút V. ötéves tervével. Is
merni kell azt is, hogy annak végrehajtásával kapcsolatban 
milyen feladatai vannak a gazadsági vezetőknek a munka- és 
üzemszervezés, valamint a takarékosság terén. Ugyancsak tá
jékozottnak kell lenni a szaksze,-vezet ifjúság köTében végzett 
nevelő, szervező és éTdekvédelmi munkájában, a Vasutasok 
Szakszervezete IX. kongresszusának hatáTozataiban. 

Az ifjúsági parlamentek megteremthetik a lehetőségét a 
fiatalok közéleti tevékenységének kibontakoztatására a szo
cialiBta demokrácia továbbfejlesztésére. Tényleges sidnlerévé 
és hasznos segítőjévé válhat a munkahelyi demokrácia gyákor
lásának, az ifJúság eszmei, politikai nevelésének és mozgósí
tásának. A szakszert•ezeti szerveknek elő kell segíteni, hoay az 
ifjúsági paTlamenteken a gazdasági vezetők beszámolója fe
letti vita érdemi, reális legyen, a további felada.tokat illetően 
pedig követelménytámasztó, de nem követelődző. Az igények 
kielégítésére törekvés mellett a kötelességek vállalása. a mun
kafelajánlá.sok megtétele arányosan kerüljön szóba. MutaS<Sa
nak rá arra is. hogy a mindennapi munkában való becsületes 
helytállás teremti meg igazán a közösségért vállalt felelósség
érzést, a közösséghez való tartozást. 

Az első ifjúsági parlament elősegítette a fiatalok bevoná
sát saját ügyeik intézésébe, az ifjúsági érdekeket swlgáló dön
tések meghozatalába. Az eredmények mellett a további előre
haladás megkövetel i a nyílt és őszinte véleménycseréket a 
közös cselekvési programok kialakítását és azok következe'tes 
végrehajtását. Ezért tekintünk ismét v<irakozással a közelgő if-
júsági parlamentek elé. Pallos György 

l f  jú  szakmun kások 

Kun József vontatási főnök jutalmat és oklevelet adott á.t a 
legjobb tanulóknak 

A közelmúltban a szombat
helyi szertár tanácstermében 
került sor a vontatási főnök
ség 23 ifjú szaKmunkásának 
ünnepélyes avatására. 

Kun József, a főnökség ve
zetője meleg szavakkal fogad
ta a szakmát szerzett kocsi
lakatos, villanyszereló, eszter
gályos, motor- és mozdonyla
katos fiatalokat, illetve mo
torvezető gyakornokokat. Kér
te őket, hogy a megszerzett 

tudást, az elkövetkező időkben 
tovább gyarapítsák. 

Az ifjú szakmunkások nevé
ben Potor József megígérte, 
hogy méltóak lesznek a biza
lomra. Megköszönte a tanárok, 
az oktatók. az idősebb szak
munkások fáradtságos munká
ját, amellyel tanulmányaik
hoz hasznos segítséget adtak. 

Örvendetes, hogy a fiatalok 
között többen is vannak olya
nok, a kik folytatják apjuk hi
vatását. 

Ami még a szolgáltatáshoz tartozna 
Ebben az éYben a Rákóczi túrát járom, közben keserúen 

tapasztalom, hogy a nyári menetrend időszakában isem törőd
nek a közlekedési vállalatok a csatlakozások tervszerü.ségé<vel. 
A rvIA V dolgozóina,k a figyelmessége is legfelje-l:>b odáig ter
jed, hogy egyre gyakrabban közlik a hangosbemondó jól is
mert, de nem éppen vigasztaló szövegét: ,,A késésért szíves el
nezést kérünk . . .  " 

Csak egyetlen eset a sok közül: június 26-án Tatán jártam, 
s a helyi autóbusszal igyekeztem elérni a 833. számú vonatot. 
A sofőr kényelmesen, ráér-ósen hajtott. Biztatásunkra - mert. 
a von.at indulásáig már rövid volt az idö - egyszerűen azt vá
laszolta, hogy a vonat úgyis mindig késik. Most azonban téve
dett, mivel az állomáshoz kanyarodó autóbuszból láttuk hogy 
fél perccel korábban elment. 

' 

A következő vonat - amellyel Budapestről Szerena;re már 
egyébként sem tudlmn volna tovább utazni - csakugyan 25 

perces késéssel érkezett, !gy végül is csak másnap délben ér
tem h.aza. 

Nem csoda, ha az emberek gyak'"t'a.'l mondogatják a közle
kedési szolgá_ltatás jelenlegi_ i;z;u_ivonal�nak jellem?Aséül, hogy 
bezzeg :Jl�":Ilt \'Olt ez a gozösök koraban. Al,ltor még a vas
utasok 1s tobo gondot fordztottak a vonat és mas tömegközle
kedési E:SZkiizök cs:itlakoz{i•;i,ra. 

Most is többet kellene törődni vele/ N. P. 
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11 dunakeszi járműjavító művelődési központja 
Dunakeszi e!rugas7.kodása a 

paraszti életmódtól tulajdon
képpen a vasúttal kezdődött, 
és ez a vasúthoz kötóclés a 
századfordulón át a mal napig 
ecyre jobban erósödö és meg
határ<Yzó folyamattá vált. A 
MAV a vasútvonal mclletti 
köz:legelót, h=zú alkudozá- . 
rok után, négyswgöleniként két 
koronáért megvetie a község• 
tót azzal, hocy a 77 holdnyi 
területen föműhelyt és lakó
telepet JétE ít. 

A mai járműjavítóhoz elö
ször az Iparvágányt készítet
tS<: el. majd az c-Jső világhá
ború kitöré,;e elött még felépí
tették az irodnépülebet, a por
tát, egy műhelyt, a szertárépü
letet és a kultúrházat. 

A munkáskultúra (elleg,á!a 
A Dunakeszi Józ.�f Attila Í'tlűvelödési Ház épülete 1914-bcn 

A fe!:«zabadulás a kultúrott- gyon sok sikeres szereplés kö
hon életében is vá.:.toz.1st ho- vette. 

Az iparvágá.nytól néhány 7.ott. Az épületet ért háborús A művelődési intézmény 
méLerre büsz.1<éJ,kedett a kul- károk rendbehoz.á.5.\ban szinte életében sok változást hozott 
tú�ház emeletes épülete könyv- egyemberként vettek részt a az 1957-es esztendő. Mint ön
tárhelyiséggel. színházterem- vosuta<;0k, s igy röi:id idő álló költségveté�i egysfg a 
mel, klul><>zobákkal. alatt mC'gteremtődtek a jobb Vasutasok Szakszeri-ezete Jó· feltételek a miit·elődés számá- f Atna r lt · tth é A fómühely céljára 1éte:;ís ra. A régi műkedvelő csopor- zse 1 �u uro on n v_en 
tett elsó épületeket s a kul- folytatta tevckeny.ségét, a jar
túrházat az első világháború tok mellett fokozatosan új ága- műjavító s?.akszervezeti bi
alatt hadikórház céljára z.atdk jötte:-c létre. Az i ntéz- zott ·ágának irányításával. A 
vette'k  i«e·nybe. Főmíihely- mény n<;pnevelési tevékeny,sé- \"áltozás kedvezöcn hatott a „ ge egyre szélesedett, kisugárzó t :rt 1 · n.ká és ként csak 1926. május 23- hatás� nőtt. a m1 mu ra • az esz-
án kezdett dolgozni, akkor, közíejlcsztésre egyarant. 
amikor már a 126 lakásos la- Elsőként a fúvoozenelrar A 4000 kötetes könyvtár íej-
kótelep is állt. Jöttek is öröm· kc7.dte meg mun,káját. A szov- lesztési üstzege ugrásszerűen, 
mel a S7�'lkemberek. Szeged- jel hadsereg képviselöinek ké- 20 ezer forintra emelkedett. S • b- réaére Pozsgai Antal kiarna,ey ró!. Pécsről, l\Tu kolcról, De vezetésével már közreműköd- a s7.aks.zervezet anyagi segit-
recenból. Kapo,,várról. Buda.. 

t,-k az e'ső helyi fel-azabadulá-· ,;égével sor kerülhetett az épü· 
peströl, hogy városi módrn, vá- si ünnepségen. Ez.t sorozatban let részleges karbantartására. 
rosi lakásban éljenek nemcsak követtélc a nyilvános szerep- Az elavult, keskenyfilmes mo
munJca- és 1akóhelyi, hanem Jéo;ek, térzenék, zeneka.:ri talál- z!berendezés helyébe, a SZOT 
kulturál:is közösségben is. kozók helyben és a környék 300 ezer forint anyagi támo-

A vasúti munkások kultu- kulturális rendezvényein egy- gatásával kétgépes s;élesrász-
r-.í.Us szervezetét, a Magyar;;ág a.r..int. nú vetítőrendszer lépett. Ezt a 
Dal és Önképző Egyesületet szakszervezet támogatáMval és 

mú közösség, az énekkar és 
a fúvószenekar munkájában 
bekövetkezett változások tör• 
ték meg rövid időre. Az 1957-
töl Maklári József, Párdányi 
Judit, Fürjes Lajos karnagyok 
vezetésével ez idöben is sok 
sikeres hazai és nemzetközi 
szereplésen részt vevő kórus 
lét.qzárna 1970-re az elörege
dés következtében alaposan le
csöh:.kent. Hasonló helyzet állt 
elő a fúvószenekar életében is. 

A járműjavító gazdasági ve
zetői, társadalmi szervei, a 
vasu tas-szakszervezette! közö
sen hathatós segítséget nyúj
tottak. Az új erőre kapott 
együLiesek irányítására ettöl 
kezdve Szirmai János fúvósze
nekari és Tófü Bél.a. énekkari 
karnagyok kaptak megbízást. 
Munkájukat dicséri, hogy 1974 
-75. óta már a fúvó$zenekar 
a koncertfúvós kategóriában 
„Aranylant", az énekkar pedig 
„Aran ykos·orús'' minősítéssel 
bü ·zkélkedhet. 

A felszabadulás óta eltelt 30 
esztendö legeseménydúsabb 
idöszak.ának az utóbbi öt esz
tendő tekinthető. 1970-71-ben 
a t·asutas-szaks=errezet 1 mű· 
lió forintot meghaladó támo
gatásával megvalósult épület
bődtés 1.öi·etke=tében 6 
klubhelyiséggel, kö::te egiJ nagy 
teremmel - a lehetőségei 
megnőttek. A tartalmi munká
ban jelentős eseménynek szá
mítanak az 1970 óta megren
dezésre kerülő „Dunakeszi l\1ú.
t•észeti Napok", amelyek tevé
keny részese, szervezője a mű
velődési központ. 

Hatóköre literjtdt 

is 1926-ban hozták létre. Mu- A 1,. t ,I"( • r, a járműjavító segítségével A programjain szereplő ren-
lat<;ágokat, táncestelmt, kirán- SZ-a11.Szen·eze Stbl ebe megvalósult 20 ezer kötet tá- dezvények - komoly- és köny-
dulásokat rendeztek. Az egye- rolására alkalmas könyvtár nyűzenei hangversenyek, kiál-
sület megalakulása után né- Az újjáal,aJ,."tll:t színjálszó bővítése követte. lítások, kulturális szemlék, 
hány év alatt a munkáskul- csoport új tartalommal töltött gye,;-mekműsorok, író-olvasó 
túra jelentős bázisává vált. színvonalas színházi el6adásai, Í'

J
· form•J.. ' nt.pmu·'el•.•bnn találkozók, előadói estek, iro-

1\Iükedveló c.-,oportjal eitridö- szabadtéri músara.i mellett je- t, .. 11. " ' ' '-' ' dalmi színpadi előadá'><>k, vi-
ben alakulta:k ki. A �nját zó lentő.<en kivette részét a nép- tafórum - jó lehetőséget ad-
c;oport 50 fóvel jött lé<txe nevelési munkából, a falujá- A feltételek javulásával a nak az intézmény munkájá-
Vaifl.;etti Endre bérel,;7,'Ímoló rásból. Vasárnaponként a kör- kulturális élet is tovább szé- nak megismertetésére, sokol
és Kurucz Frigyes villany57ie- nyék községeiben tartottak elő- lesedett. A meglevök mellett dalúsá;ának felvonultatására. 
relő vezetésével. A csoport adásokat, közreműködtek a folyamatosan új népművelési A fejlődést elősegítette az is, é-vent.e 2-3 bemutatót tartott, társadalmi ünnepek rendezvé- ágazatok jöttek létre, többek hogy a művelődési központ köde . okw.or s:zierepeltek az or- nyein. között munkásakadémia, nök zös fenntartásba került. tgy sz.ág vasutas kttltúrházaiban A MÁV Férfikar néven új- akadémiája, képzőművészeti, azontúl, hogy 1974. január 1-l& jáalakult énekkar szakmai irá- bélyeg, méhész, galambász, tói kezdve a Vasutasolc Szak-A főműhely dolgozóiból és nyitását Váradi Istt:án kar- horgász szakkör, nyugdíjas és szert·ezete és a Dunakeszi diák.okból alalmlt a száztagú lmk.l nk szimfonikus zenekar. Első kar- nagy végezte, majd Szőke Ti- fi ub, s a mu averseny- Nagyközségi Tanács József 
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SZEGEDI SIKER 

,,Ezüst I'' minősítést kapott 
a Törekvés ttincegyüttes 

A Vasutasok Szaksz.ervezete 
Törekvés táncegyüttese ebben 
az esztendőben ünnepli fenn
állásán:ik 15. évfordulóját. 
Eredményes működésüket 
szá.mtala!ll sikeres előadás, ha
zai és külföldi elismerés bizo
nyította. A létszámában meg
növekedetit és megfiatalodott 
együttes nagy erőfeszítéssel, 
bizakodiJ;Sal és lzgalom.-nal ké
szült a Szakszervezeti Nép
táncfesztii'ál XI. találkozójára, 
amelyet július 16-18. között 
rendeztek meg Szegeden az 
ország tíz rangos, nagymúltú 
együttese részvételével. 

Ez a iesztivál egyben a IT. 
Országos Minősítő Találkozó 
volt ahol a zsüri kilenc ka
tegóriába sorolta a részvevő
ket. A Törekvés együttest a 
bemutatott félórás programja 
alapján az "Ezüst I." kategó
riára tartotta érdemesnek. Ez 

: ' 

a minősítés r:negfelelt a vára
kozásnak, bizonyította az 
együttes vezetőinek, fiatal tán
cosainalc, újonnan a!akult ki
tűnő zenekarának tehebségét éa 
szívós munkáját. 

Az együttest még tJZ a meg
tiszteltetés i., érte, h0f11/ a 
Szegedi Szabadtéri szlnpador. 
rendezett gálaműsorban is sze
repelt, amelyen CS<Lk négy, a 
zsüri által kijelölt együttes lé
pett fel A műsor utim nagyor 
sokan gratuláltak a Törekvé, 
színpadi produkciójához, fe
gyelmez.ettségéhez, kollektivi
tásához, mely a szakemberek 
résztvevók ás nézők ooztatlar 
elismerését, tets:r.ését váltott.a 
lti. 

Kiemelkedő munkát végez
tek az együttest vezető Man• 
ninger testvérek és Ban11ák 
Nánd01' vezető prímás. 

• 
, 

- A játékomat szeretn&n megjavíttatni . . .  
(Gerse László rapza.) 

Helsinki szelle,nében dolgoznak · 
a vasutas eszperantó szakcsoportok 

mestere Vajda Imre művezető bor, Jurányi János és Lukin mozgalomhoz jól kapcsolódóan Attila l\1íit·el6dési Központja 
volt. A műkedvelők operett- László követték egymást, kialakuló szocialista brigád- nét-cn folytatja tevékenységét, Most, augusztusban Poprti• szlovák eszperantisták között, előadásain működtek közre és akiknek munkája eredménye- klub. ·E csoportok azóta is a hatóköre kiterjedt egész Duna- don illetve Kassá.n kerül alá- s amelynek az a célja, hogy az 
önálló hangversenyeket is ként 1949-ben a Zeneakadé- művelődési központ közösségei. keszi nagyközség lakóterületé- írás�a az az együttműködési eszperantó mozgalom eszkö
adta.k. Tagja:iból - megalaku- mián a munkáskórusok nem- Ezekben az években az in- re és a 10 támogató üzemre szerződés, amelynek megköté- zeivel is, Helsinl,i szel!emében, lásával egyidejüleg - népi és zetkö;:i találkozóján első díjat tézmény tartalmi munkájának is. séröl nemrég esett szó Nyír· a népek közötti barátság elmé-
szalonzenekar, továbbá 14 tag- nyertek. Ezt késóbb még na- folyamatát a két nagylét.szá- Szónyi Lajos egyházán a magyar és a cseh- lyítését szolgálják a szerz.ödő s:a:I fúvósrenekar is létrejött. felek. Ez utóbbi első karmestere Vo- .-----------------------------------------------------T Az előzmények sem érdekte-:i:ák Lajos volt. akit 1929-től •. 

nem éppen olcsó áron por- Jenek. Június 11-én 1\filan Za· Hargitai (Hoprick) János kö- OT NAP SELZTHALBAN 
tékáit. vara és Mihail Kucin vezetésé-vetott. Akkori tagjai közül ma 

asárn vel 25 tagú, szlovák eszperan-is közreműködnek még a ze- Augusztus l-én v ap tó küldöttség érkezett Nyír· ne-karban Kígyósi István, Ko- A du111ake.•c-:z; tUhC',u.,.as fiu" ., ,/4":zenek,hr délelőtt 1 0  órára közel kétezer egyházára, hogy találkozzanak vásznai Lőrincz é,, Takács '1 J, 111 J/VltJ l,4 J/VJ. U főnyi közönség gyűlt össze a vasutasok, valamint a 2. szá· György nyugdíjasok, akik a Festzeltben, kíváncsian várva mú általános iskola úttörőinek sikereit mellett a pálya-

k l A • h 
a magyar zenekar szereplését. és a 107_es Szakmunkásképzc, fenntartásnál 19 filléres óra- s.; Qel'll'OC'011'1 sze'l'l!'ope t usztr11a" lhn S amikor az együttes elfoglalta Intézet tanulóinak eszperantis-bérrel alkalmazva éve.ken 111 I '-�" · 111 I '- I, "1111 helyét az emelvényen, hatal- táival, illetve szakköri és szak• át vártak arra, hogy a főmű- , mas taps köszöntötte. csoportbeli tagjaival, alkalma helvbe bekerüljenek és szak- A Dunakeszi JármOjavitó bánál fekvő kis\·áros rende- emelnek át a sz.állító dömpe- A műsor változatosságával keresve a nyelv gyakorlásár<-májukban dolgozhassanak. József Attila Művelödési Köz- zettségével, tisztaságá\·al von- rekbe. Mint a tájékoztatóból egyre fokozta a közönség elis· és a szorosabb együttműködés pontjának fúvószenekara július ta magára figyelmünket. Az ltitúnt a számítások szerint merő tapsait. A sokszínű mű· kialakítására. 

Királydijas tórus 

A dalárda hatvan taggal ala· 
kult, s Müller Károly karnagy 
vczetesével sok országos sikert 
arattak. A sikerek jutnlmául 
1933-ban mindkét e�vüttes 
kéthe�es lengyelorszá.l;i ven
dég._-s-<1ereplé:-;en vett részt. Ezt 
követően Rajter Lajos, a rá
dió vezető karna;zya irányítot
ta sikerrel az együttest. A kó
rus tagsága ekkorra 120 ta· 
gúra gyarapodott, s 1910-ben 
Gvőrö,t az Országos Dalver.,;e
n);en elöadott kórusművekkel, 
köztük munkásda!okkal a leg
nagyobb kitüntetést, a Király 
díjat nyerte el. 

A „Magyarság" létrejöttével 
egyidóben teremtették meg a 
ma\ József Attila Müvelöd�d 
Központ kónyvtárának elődjét 
is. A tagok adományoui.-;á):>ól, 
a befiwt.ett havi 20 l'illeres 
könyvtári díjból é:s évi 1000 
pcn"Ó ellátmányból tartották 
terd:. Az 1936-os filwt!..at::tló
gus 1,zerint a könyYállomány 
ekkor mindöss7.e háromezer 
kötet volt, amoly.nelc n.-1gy ré· 
sze a más:x:lik világháborúban 
el is pusztult. El6ó künyvtá
rosa Zsidau l&tt·án, mint nyug
d jas ma is az intézményben 
dt' t,OZlk. 

28-án az ausztriai Seltzhaiba ösrégi, 11 ezer lakosú bányavá- még 50 évig biztosítja a bánya sorösszeállítás, a magyar nép- A vendégeket Sóstón, a 
érkezett, hogy részt vegyen a ros Ausztria t:asérctermelésé- az osztrák vastermeléshez az dalok, a keringők, sanzonok, nyíregyházi pályafenntartás 
9. nyári népfesztiválon. A 3500 nek csaknem 100 százalékát ad· ércet. indulók váltakozása tomboló főnökség szakszervezeti bízott· lako�ú község Stájerországban ja. Másnap Grazba utaztunk, sikerré fokozódott. Igy a 3 ságának hétvégi üdülőjében ta!álh tó, a Seltzhalt Alpok tö- Az 1460 méter mngas Gipfel- ahol a Reininghaus-Puntigam órás műsor végén még ráadá- szállásolták el, s a részükn vében. Seltzhal je!entós vasúti kreutz csúcsig a legmodernebb nevű sörgyárat látogattuk meg. sokat kellett adnia a zenekar- szervezett több napos programcsomópont, s a vasutasok ki- eszközökkel, lépcsuzete.sen fo- A gyárban mintegy 4-5000 li- nak. ból - ame!yben városnézés. váló fúvószenekarral rendel- Iyik az érc kitermelése, külszí· ter sört termelnek és szállíta- A búcsúzásnál megjelentek műsoros est, tánc, baráti bekeznek. nen és a hegy gyomrában egy- nak az osztrák megrendelők vendéglátóink és azok család- szélgetés, közös szalonnasütés l\Iár az utazás is rok élményt aránt. A bá.nya ét·i termelése raktáraiba. A gyárlátogatás tagjai. A vonat elindult, s nagy is szerepelt - kiemelkedett a nyújtott. Végig az Osztrák AJ- közel 18 millió tonna. Láttuk a után az üzem hatalmas étter- kendőlobogtatás közben lassan kapcsolatok bóvítésére irányupokon, ahol a hósipkás hegyor- bányászat múltját a szabadtéri mében elköltött ebéd után, eltűnt szemünk elől a selztha!i ló hivatalos megbeszélés. Ezen mok váltogatták egymást az múzeumban, az embertelen megkósoltuk a gyár végtermé- vasútállomás régi épülete és Járó Antal, a vasutas eszpe-idó által csupaszra borotvált munkakörülményeket egy régi két is. sikereink színhelye a Festzelt. rantisták szakköri elnöke üd· hegycsúcsol,kal, s a fenyőer- tárna mélyén. Elképesztő kü- Amikor Grazból visszaérkez- Sikeres és élményekben gaz- vözölte a három klub tagjait, s dőkke! borított hegyoldalakkal. Jöbségnek voltunk szemtanúi a tünk, meghallgattuk a Fest- dag napokat töltöttünk Selzt- nagyra értékelte az együttmü· A fák közül apró hegyipatakok régi és a mai termelési módok zeltben a selzthali vasutas fú- halban. Elsősorban azért, mert ködés kezdete óta eltelt időezüstös csíkja csillogva csobo- között. A kézitermeléstöl a mai vószenekar műsorát. Magas a zenekar lelkes munkával, szak eredményeit. Hasonló akgott lefelé. A völgyek mé!yé- legmodernebb módszerig hosz- színvonalú, biztos hangszerke- plusz prób.íkat vállalva áldoz- tivitásróJ számolt be Milan ben pedig a .kis tavak már- szú út vezetett és sok bányász zeléssel, változatos műsort ad- ta fel szabadidejét a cél, az Zavara, majd az együttműköványsima felszínét Nak néha izzadt véres verejtékkel a kéz- tak, amelynek végén kedves eredményesség érdekében. Fe- dési kész.�éget nyilvWtotta ki fodrozta be a lenge szél. zel cipelt vasérc alatt. jelenet játszódott le, a zenekar gyelmezettségük külön említés- valamennyi felszólal.._ köztük A megérkezés pillanata is A modern külszíni fejtéssel karnag 'a Schulzbacher saját re méltó. Szirmai János kar- Csujna János szb-titkdr, Daniel emlékezetes marad. A vonat a lépcsózetessé változtatták a hc- szerzeményének kottáját adta nagy na.gy s7.akmai gyakorlatá- Papak, Mihail Kucin, Harsányi selzthali vasutas fúvószenekar gyet és lgy 00 km hosszú 20 m át a mi zenekarunk karna- ra, hozzáértésére vall, hogy Sándbr és Leveleki Miklós. patto

;i
ó ritmusú indulójára járt szélességü utat n�'ertek, ame- gyúnak Szirmai Jánosnak. A nagyszerű müsorszerkesztéssel Szakszervezetünk vezetősége be az állomásra. l"en ma 30 tonnás dömperek han

0
°verseny nagy közönsé,.�i- meg tudta nyerni a magyar ze- 'b O bá s ·  d deb-• � b nét eg)•álta1a·n nem 1·smero· neve en r n an °", a l\Iá.snap megkezdodött az öt- s:állltják az ércet az örlőma· kert aratott. selzthali közönse'g szi·ve·t. Di·- receni területi bizottság titkár napos program. Eisener, Graz, lom fenel;etlen torkába, ahon- L" l?00 ·t h hel tt fid ·· .. lte talál Lie:en meglátogatfu a révén nan p1llanatok alatt tünik el 
iezen - mc er magas e- cséret illeti a dunakeszi műve- ye ese vozo a • 

megismerkedhettünk St;íjcror· akár emberna
0n,•ságú szikla i"l, �:�0�

1
���j�ro�!!�!t�

os �- lődési központ vezetőségét is, k
h
·ozó résztvevőit, s klfejte

ál
tte,

1 szág sz.1mos nevezetességével. ' ,t, � ' ., n. - mert a felkészüléshez szüksé- ogy a területi bizottság ta 
Eiső utunk 29-én, Eisenerzbe lesz belőle őrölt vasérc. ltt karos utc:\k, szépen karbantar· ges feltételeket - az átépítés is támogatott eszperantó szak• 

vezetett, ahol Ausztria legna- minden óriá. i, a dömperek. a tott épületek, templomok. miatt nehéz körülmények kö- csoport értékes tevékenl/5égel 
gyobb va !�cbányatelcpe van. markológépek, amelyek egy Mindenütt tisztaság, rendezett- zött is - biztosította. fejt ki a népek közötti barát· Ez a 2000 m ma;as hegyek lá· markoU"issal 4-5 tonna ércei ség. Üzletek sokasága kínálta Tóbiás Béla ság és a béke elméllfltéaéérl. 
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Megbízhatóbban, gyorsabban, olcsóbban 

Konténerszállító exportvonatok 

a Szovjetunióban 
Srovjet szalremberek kiszá

mították, hogy egymillió ton
na áru konténerekben való 
szállítása.kor 200 erer köbmé
ter faanyagot, 260 tonna fémet 
és 20 millió négyz,etméter cso
magoló textHiát takarítanak 
meg. Ezen kívül töt>bszörösé
re csökken a rakodási idő és 
maximálisan garantálható az 
áTUk épsége is. A megtakarí
tó& összege 22 millió rubel. 

A Szovjetunió úttörő szere. 
pet; játsz.ott a konténeres te
herszállítá6 bevezetésében. 
Most e szfillí<tási módot a vas
úti és közúti, valamint a vízi 
úton bonyolított áru.for{l'alom
ban is fejlesztik. 1973-ban 
-iöbb mi-nt 40 millió tonna 
árut szá!Utottak konténereTc
ben. A száfütások átlagos tá
volsága 1500 kilométer. 

Sajátos vonások 

A Smvjetunió konténeres 
szállítási rendszerének sajá
tos vonása, hogy a szállítás 
legnagyobb '!'észe vasúton tör
ténik. Ez azzal ma,gyarázható, 
hogy az ország hataITTUJs te
rületén a rideg téli viszonyok 
köwtt a legbiztosat>b szállító
eszköz a vasút. A szovjet vas
utak jelenleg több mint 800 
ezer különféle rendeltetésű 
konténerrel és modern kiszol
gáló technikával rendelkeznek. 

A nagy teherbírású konté
nereket speciális állomásokon 
kerelik - Moszlwába.n, Le
ningTádba.n, Rigában. Harkov
ban, Csapon és Ungeniben. 
Közép-Ázsiában, a s:ziibériai és 
a távol-keleti vonalakon 
Irkutszkban és Habarovszkban 
- is létesítenek ilyen lronté
nerállomásokat, amelyeket 
nagy teherbírású darukkal, 
különleges elektromos és ön
rakodó t>erendezés,ekkel sze
relnek fel. Egyes állomásokon 
- többek között Minszkben 

- a konténerek cím szeriTllti 
elos2'Jtására szolgáló számító
gépes rendszerek is készülnek. 

A Szovjetunió vasútjain spe
ciális konténerszállító ex
presszvonatok közlekednek. 
Legha.tékonya.bb a konténer
száliítás a Moszkva-Lenin
grád közötti és a Transzszibé-
1iai fővonalon. 

A Szovjetuniót>an 1971. és 
1975. között a vasúti lkonténer
szá.llítás volumene 1,7-szeresé
re nőtt. 

A vasúti konténerszállítás 
után legjobban fejleszrtett a 
folyami és a tengeri konté
neres szállítás. A Szovjetunió
ban most folyik a kikötők re
konstrukciója, amit az ország 
megváltooott összetételű ten
geri flottája igényel. A keres
kedelmi hajópark nagy teher
bírású és speciális hajókkal 
bővül : konténer- és rön.kszál
litókka.l., vízszintes rakodású 
egységekkel, tartályhajókkal, 
hiítőhajókka!. 

Komplex automaták 

A:z első specializált konté
ner végállomást Leningrádban 
helyezték üzemt>e. Daruk he
lyet nagy teherbfrású komplex 
automaták dolgoznak, egyen
ként és óránként 30 konténer 
termelékegységgel. A konté
nereket teleszkópos keretek
kel emelik a molóra, ahon
nan önra:kodó kocsikkal jut
tatják őket a raktárakt>a vagy 
a vasúti szerelvényekre. A 
technikát kezelő dogozók :rá
diókapcsolatot tartanak fenn 
egymással. 

A leningrádi állomás a� 
országot kelet-nyugati irány
ban áts:zielő új konténerszállí
tó vonal legfontosabb lánc
szeme lett. A transzs.zibériai 
konténe'I' szállító vonal 1,5-
2-szeresére csökkentette a ja
pán áruk útját Európába. Ed-

A Béke és Barátság vonaton 
Kijevbe, Moszkvába, Leningrádba 

Tíz éve részesU(nek jutafomutazásban 

az élenjáró vasutasok 

A Béke és Ba.Tátság vonatok 
immár régóta kedvelt formái 
a 11zervezett társasutazások
nak. A Magyar Aliamvasutak 
vezetői az élenjáró dolgozókat 
tíz éve rendszeresen ugyan
csak szovjetunióbeli utazás
ban részesítik. A Legutóbbi 
alkalommal - június 1 1-től 
22-ig - a vasutas dolgozók 
újabb 315 tagú csoportja lá
togatott el Kijevbe, Moszkvá
ba, Leningrádba. 

Az utazást a MAV Verer
igazgatóság készítette elő, 
méghozzá olyan jól, hogy az 
IBUSZ kísérőinek megállapí
tása szerint: ,,már alig akadt 
dolguk a hivatásos szervezők
nek". Azért persze az IBUSZ 
Keleti pályaudvari 4. számú 
irodája is körültekintően vé
gezte munkáját, elősegítve, 
hogy a csoport útját zavarta
lanná tegye a szolgáltatások 
bősége, a tájékoztatás menet
közbeni színvonala, az utaskí
sérők szakszer(! . tevékenysége. 
Mindez előfeltétele volt an
nak, hogy a résztvevők jól 
érezzék magukat, s élmények
ben gazdagodva térhessenek 
haza. 

A hosszú vo.n.atozás után 
Ki;evben fél óra alatt megtör
tént a szállodai elhelyezés, 
arnl még tapasztalt kísérők 
=nnt is rekordnak számít. Ez 
a többi kijevi program sikerét 
is megalapozta. Leningrádban 
l1usonlóan remekeltek a. szer
vezők. Ott a Szovjet-Magyar 
B.u-áü Társaság székházában, 
majd pedig a Vasúti .Mérnök
képző Főiskola kultúrpalotá
já.l)an rende:z;ett találkozó, il-

1 
letve a műsoros est lett min
denki számára az egyik leg
kedvesebb emlék, nem Is szól
va a 'műkedvelő bábjátékosok 
előadásáról. 

Leningrád egyébként az a 
város, amelyet nem elég egy
szer látni, hiszen még a több
szöri látogatás után is ma
radnak „fehér folt"-ok. A fe
hér szó egyébként rögvest 

eszünk:t>e juttatja a fehér éj
szakákat. Etek.intetben is ép
pen jókor érkeztünk. A cso
port tagjai családjuk körét>en 
bizonyára sokat emlegetik, 
hogy este 10 órakor még lám
pavilágítás nélkül lehet olvas
gatni az utcákon . . .  

Moszkvábim - bár a társa
ság eléggé kifáradt Leningrád
élvezetében - az élménygyíi
tés újabb lehetőségei vártak 
ránk. Az Inturist-kísérók is
mét szakét,te!mük, tárgyi tu
dásuk és emberségük számos 
bizonyítékát adták elismerés
re méltó munkájuk végzése 
közben. A mosz!cvai program
ból külön említést érdemel a 
kirovi kerület pá'l'tbizottságán 
létrejött baráti találkozó, 
amelynek meghittsége feled
hetetlen marad számunkra. 
Arra pedig talán moszkvai 
barátaink is sokáig emlékez
nek majd, hogy a magyar 
vasutasok többszázas csooort
jának kettós sora a Lenin 
Mauzóleumnál lezajlott koszo
rúzáskor csaknem á� a 
történelmi Vörös te1'et. 

Sokmindent láttunk és jól 
szórakoztunk. A részivevők 
véleményét, ezernyi benyo
mását nehéz lenne felsorolni, 
de igen dicséröek azok a sza
vak, amelyek egy-egy étkezés
nél, városnézés közben vagy 
a mílsoros esteken, kiállításo
kon hangzottak el, s többnyire 
az út megismétlésének lehető
ségeire céloztak. Ezek is iga
zolják, hogy a Béke és Ba1'át
ság vonatok hasznos szerepet 
töltenek be a szocialista or
szágok egymásközti idegenfor
galmában. 

Csoportunk tagjai nevében 
köszönetet mondunk mind a 
MAV, mind az IBUSZ szerve
zőinek, különösen az utazás 
vezetőjének : Somoskői Jó
zsefnének. Szervezzenek és 
bonvolít.sanak le még sok 
ilyen jól szervezett utat, a 
dolgozók örömére! 

Dr. Kovács László 

dig ugyarus va.."Y a Panama
csatornán. vagy pedig Afrika 
megkerülésével történt a szál
lítás. 

A Szovjetunióban. a vasúti, 
a tengeri és a folyami konté
n,erfuvarozás mellett, a „ház.. 
tól-há7lig" szállítás mind szé
lesebb körben való beveretése 
érdekében szoro-.,a;bb együtt
működést alakítanak ki a kü
lönféle közlekedési ágak !kö
zött. A speciális rakterű gép
kocsik segítségével például 
fokozottabban a1ka1mazhatják 
a jól bevált „vagon-gépkocsi" 
és ,,gépkocsi-va,gon" szállítási 
módszert. 

Intenzívebb kapcsolat 

Mivel a belföldi és a nem
zetközi vasútforga!J.omban a 
közepes befogadóképességű 
konténerek is gazdaságosan al
kalmazhatók, a szovjet vas
utakon a modern konstrukció
jú nehéz konténerek széles 
körű t>evezet-ésével egyidóben 
még hosszú idei,g alkailma2lZák 
a kw,épkategórJájú konténere
ket is. Nyilvánvaló, hogy a 
Szovjetunióból irányuló kon
ténerszá.llításokban érdekelt 
európai országok szállítópark
jában meg kell tarta:ni a kü
lönféle közepes t>efogadó ké
pességű konténereket. Anrnál 
is inkább, mivel a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet meg
erősítette a 2,5-3 és az 5 
tonnás szovjet konténere.k: 
használatát. 

A:z utóbbi években a kelet 
és a nyugat kapc".,olatai egész
ségesen fejlődnek. A szovjet 
szakemberek véleménye sze
rint ideje interrz.ívebb kap
csolatokat teremteni a konté
ners7..állítással íogla1kozó szo.. 
cialis,ta és a kapitalista orszá
gok szállítási szervezetei kö
zött, hiszen ez a földgolyó 
t>ármely pontjám irányuló 
szállítás legko1-szerűbb módja. 

Uszty-llimszkbe indultak 

Győr és HegyeshaJ.om állomások között a csehszlovák AZD-Praha ká.belfektetó művek 
az új térközben vonalkábeleket fektet 

(Tenia György fe�e) 

Számítógép 

7,áhonyban 

A záhonyi átrakókörzetben az 
átrakás irányítását, szervezé
sét, a beérkező információk 
gyorsabb feldolgozását számí
tógépre bízzák. Már megkezd
ték egy számítógéppel ellátott 
üzemirányitó központ építését. 
A terv s:z;erint R-22-es típu
sú számítógép működik majd 
itt, és ezzel lényegesen ja
vulhat a szállítás hatékony
sága, egyenletesebbé válik az 
áruk elos:zitása, összehangol
tabb lesz a vasút és a szállító 
partnerek együttműködése. A 
tervek szerint 1978-tól már a 
számítógép segíti a záhonyi 
vasutasok munkáját. 

Korszerű biztosítóberendezeDelc 
ElkészUlt az 1000. kilométer automatizált pólya 

és a 150. 6llom6si dominó-rendszerű berendezés 

A f�évi, számvetések ide
jén a magyar vasút fejlesz· 
tésében elért sikerek élére két 
olyan esemény kívánkozik, 
amely a biztosítóberendezési 
és automatizálási szakszolgá
Lait dolgozói nevéhez fűződik. 

ennek a biztonsál1flak megte
remtésével oovezetett, csak 
mozdonyvezetővel közlekedő 
vonatok rendszerét, ami szá
mottevő munkaerő-megtakarí
tást tesz lehetővé. 

Az 1000. kilométeres auto
maitiz.ált pálya felbecsülhetet
len has'Zllla még az is, hogv 
a vona.tbefolyásol:ásira alkal
mas vonalakon az útátjárókat 
e5ak.nem 100 százalékban el
látták önműködő sorompók
kal, főleg fénysorompókikial. 

Vasutas KISZ-esek tová/,bították 
a fiatal építőmunkáso}< különvonatát 

Ebben az időszakban, pon
tosabban júnáust>an építették 
meg a MA V tör7.sháil&zatán a 
vonatbefolyásolásra alkalmas 
önmúlcődő térközbiztositó be
Tendezéssel ellátott 1000. kilo
méter pályát. Ezeket a beren
dezéseket a hatvanas évek kö
zepén kezdték el építeni. Az
előtt olyan térkö-z;biztosí tó t>e
:rendezések épültek, amelyek 
nem 'ro!tak a1ka1ma&ak jelfel
adásra. Igen na.gy jelentőségű 
tehát az 1000. kilométer jelfel
adá.sos térközbiztosító t>eren
dezéssel. működő biztonságos 
pálya; amely a tör2Shálózat 
egyharmadát jelenti és az eu
rópai vasutak viszonylatában 
is számottevő. Ezen a pályán 
a sínben keringő áram hatá
sára a mozdonyon elhelyezett 
vevőfej jelzése.'lret ad a moz
Qanyveretónek, oly módon, 
hogy mutatja a jelzők színké
pét. A mozdonyvezető tehát 
sűrű ködben is tájékozott. A 
be'l'endezés „Megállj" jelző 
meghaladása esetén például 
önm1íködően megállitja a vo
natot, ezenkívül áUandóan el
lenőrzi a mozdonyvezető éber
ségét. 

Az automatizált vonalaik épí
tésével egyidejűleg tervszerű
en haladt az állomások kor
szerűsítése is. Dominó 55 rend
szerű állomási biztosító beren
dezéssel. Ugyancsak júniusl>a,n 
készült el a 150. dominó-rend
szerű állomási biztosító be
rendezés, amelyet Kiskunfél
egyháza állomáson szereltek 
fel. Ezzel együtt most már a 
törzshálózat állomásainak há
romnegyed részén van ilyen 
karazerű biztosító berendezés. Vidám ünnepség színhelye 

vo1t augusztus 9-én este a Ke
leti pályaudvar csarnoka. A'k
kor búcsú2ltatták ugyams azt 
a háromszáz KISZ-fiatalt, 
akik részt ve.5znek a KGST 
programjában készülő us:zity
ilimszki faipari kombinát épí
tésében. 

A Kommunista Ifjúság! Szö
vetség Központi Bizottságának 
felhívására jelentkezett több 
mint másfél ezer vállalkozó 
közül kiválasztott, csaknem 25-
féle szalanunkán dolgozó fia
tal egyenruhában érkezett az 
ünnepségre, ahol jelen volt dr. 
Maróthy László, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a KISZ KB első titkára, Jakab 

A szomszédomnak az a hob-
byja, hogy minden este 

lefekvés előtt szá;harmoniká
ján világgá muzsikálja: ,,Nem 
tudom, az életemet hol ron
tottam én el" (6 tudja, hogy 
miért nem tudja), Bélavári 
kollégám ked�,enc kedvtelése, 
hogy a véget érni nem akaró 
értekezleteken karikatúrát raj
zol az összes felszólalóról. Az 

ugyancsak a közelemben lakó, 
divatos táncdalénelces, ha.csal: 
teheti, szétszedi, majd Ismét 
összerakja almazöld gépkocsi
ját (autósze'l'előnek igazán ki
váló lenne). Néró császárként 
is verseket írt és mellesleg, 
ráérő félórájában felgyújtotta 
Rómát. Fouché - a francia 
Direktorium, majd XVIII. La
jos buzgó miniszte1·e - min· 
dig azt árulta el, akit éppen 
szolgált: az „isteni" Loló ál
ruhát ölt és amikor nem áll a 
kamerák előtt, fotósként ő kap 
má.sok.at lencsevégre . . .  !gy 
van ez ősidők óta; az embe
rek lellcül, mélyén já.tékos ked
vűek, szeretik az ;zgalmakat 
és csaknem mindenkinek van 
valamilyen hobbyja. 

A kollektív szellem diada· 
lára vall, hogy nálunk már 
nemcsak az egyes embel'ek, 

Sánd01', az MSZMP KB osz
tályvezetője, Bondo1' József 
építésügyi és városfejlesztési 
miniszter, a Központi Bizott
ság tagjai, F. P. Bogdanov, a 
Szovjetunió budapesti nagykö
vetségének tanácsosa. 

A tíz kocsiból álló különvo
natot vasutas KISZ-esek to
vábbították. I!!l.dulás előtt Pál 
Gábor, a Keleti csomóponti 
KISZ-bizottság megbízott tit
kára muta.tta be a mozdony
vezetőt, illetve a különvonat 
vezetőjét, Szilágyi Zoltánt és 
Tóbi Istvánt, akik mindlketten 
a Keleti csomópont dolgozói, 
emellett vezetői tisztséget töl
tenek be alapszervezetükben. 

(S. R.) 

A legkc:xrszerűbben biztosí
tott pálya másilc nagy haS7l!la 
a biztonságon kívül az, hogy 
a MAV kiterjesztheti, éppen 

Hobbyról hobbyra 
hanem a nagyobb csoportok, 
sőt az intézmények, hivatalok, 
válla.latok is önálló hobbynak 
hódolnak. Abban az üzemben, 
ahol a. minap jártam. divatos 
hobby az oroszlán-utánzás. 
Mindenki ordít. Először az 
üzemvezető ordított a műhely
főnökkel, amiért tudtán kívül 
riporter settenkedett az üzem 
területére, majd a műhelyfő
nök hordta le egyik múveze
tőjét az ébe'l'ség e nagyfokú 
hiánya miatt. A művezető a 
portást becézte „holdkóros ál
modozó"-nak, aki ezek után 
minden arra jövő-menöre rá
ripakodott, hogy értelmesen 
dikt�lják be: kinek az enge
délyfivel és mi járatban van
nak. A jövő-menők este a fe
leségükkel (férjükkel) z,urpar
léztak, amiért nem elég meleg 
a vacsora (a piacon nagy a 
drágaság és megint kevés a 
kosztpénz), míg végül az is
kolás fiúk kaptak egy-egy jól 
irányzott nyaklevest, akik bá
natukban a tankönyvükben 
szereplő költőknek és hadve
zéreknek rajzoltak Bzakállt, 

bajuszt, szemüveget, vagy vi
rágmintás csokornyakkendőt. 

Ki ne ismerné ama össznépi 
hobbyt, melynek a.lapja a bű
vös nyolcbetús szó: határidő. 
Határideje mindennek van -
az új ház átadásának és a ci
pőtalpalásnak, a síncserének 
és az OTP-tartozás kiegyen
lítésének, a vasúti menetrend 
véglegesítéséneTc és annak, 
hogy Karesz igent mondjon 
Klári utolsó ultimátumára. Re
mek hobby a határidő-módosí
tás. A játékszabály szerint 
hivatkozni lehet objektív aka
dályokra, népgazdasági érde
kekre, kedvezőtlen időjárásra, 
anyaghiányra, géphiányra, em
berhiányra, a konkrét terve/e 
hiányára, influenzára és Ame
rikába szakadt rokon váratlan 
felbukkanására, ám a legcél
ravezetőbb széttárt karral es
küdözve - mindent a partne
rekre hárítani. (Példák: nincs 
kész a ház, mert nem hoztak 
gerendát; nincs kész a cipő, 
mert leltározta/e a talpraktár
ban; nem vehetem feleségül 
Klárit, mert mégsem aka1' 
elválni tőlem a feleségem . . . ) 

A hatvain,as évek elejénkez
dődött a dominó-rendszerű be
rendezések felszerelése az ál
lomásokon, az Integra svájci 
cég szabadalma alapján ma
gyar gyártással. Az elsőt Vá
mosgyörkön, a századikat pe
dig Gödön avatták fel 1971 
ösrzén. A századikat tehát elég· 
gé hamar követte a százötve
nedik. A gyons munka méltán 
dicséri a biztosító berendezé
si és automatizálási szolgálat 
dolgozóinak igyekezetét. 

Az V. ötéves terv időszaká
ban még 70 állomási dommó
_rendszerú t>erendezést szerel
nek feL 

(Szász) 

Hobby a vonaton kizárólag 
a menetiránnyal szemben ül
ni, még akkor is az ablak mel· 
lett, ha az más számára biz
tosított hely (ha jön a kalauz, 
hobby vele is vitázni); hely
jegy birtokában az utolsó 
perc legutolsó másodpercében 
az állomásra érkezni; ha. csi• 
nos a kalauznő - leguen bár 
csak húszeves {s - néninek 
szólítani; utitársatnknak éle
tiink egész történetét elmon· 
dani csecsemőkortól a kilence• 
dik csalódásig; nehéz csoma
gokkal nyaralni menő tájé
kozatlan szomszédunkat Bala• 
tonszévlak alsó helyett Szép
lak fels5n leszáll!tani; tilalom 
ellenére rádión, vagy magnón 
beat-zenét hallgatni, kivált-
1,épp, ha a többi utas a nyug
díjkorhoz közeleg és feltehe
tőleg n� kedveli a beat-ze
nét . . .  

. • .  Sorolhatnám hasábr6Z ha. 
sábra a régi és ú}keletú hob
bykat. de ne legyünk telhe
tetlenek: hobbyból ts megárt 
a sok. S még azt hihetnék 
egyesek: az a hobbym, hogy 
mások hobbyját figyeljem, 
majd világgá kürtöljem! 

F. T. 



a M A G YA R  V,\ � l' TA S  

Várakozáson aluli szereplés 
Alontrealban ketiés pontot szereztek a vasutas sportolók 

Sokáig emlékezetesek ma
radnak arok a közvetítések. 
amelyek a montreali olimpia 
eseményeit örökítették meg. 
a csodálatos teljesítményeket, 
a magasszint.ű versenyeket és 
a váratlan fordulatokat is. 
Mint azt már korábban me6-
írtuk, a vasutas sport képvi
selói ls kijutottak a XXL nyá
ri já!.en:okra bár a .,hajrában'' 
egy-két változás történt az 
összeállításban. ÍC\Y Gerevich 
Pcil .-í,·ó súlyos sé,:ülése miatt 
nem utazhatott a tengeren 
túlra. tagja volt viszont a 
küJdöt1 ·égnek .: szombathelyi 
Koma.tits József tórvívó és a 
sztlkedehérvári Barta.los Zol
tán kézilabdázó. lgy aztán ösz
szesen 12 budapesti és vidéki 
vasutas versenyzó lépett po
rondra, többek között azért, 
hogy megpróbálja elérni a 
négy év előtti eredményt, ami
kor a BVSC, a MLskolci VSC 
és a Testvériség sportolói 
28, 75 pontot gyűjtöttek össze. 

Sajnos ez nem sikerült. több 
mint 20 pont hiányzik a mün
cheni mérlegből, s különösen 
a BV se visszaesése szembetű
oo. A magyar vasutas sport 
8,51 pontjának a megoszlása 
ezt mutatja : BVSC 4,44, Ha:a
dás 2, Nyíregyházi VSC 2, 
Székesfehérvári MAV 0,08, 
öszesen tehát a,51 pont. 

S bár a számok elég lehan
golóak, mégis most eli>ször 
azokról emlékeztünk meg, 
akik igazolták a várakozá t és 
szereplésükkel öregbítették :i 
vasutassport hínevét. Az elsö 

dik, s ezzel a vidék:ielmek 
pontszerzője. A h!l.Mnadik vi
déki helyezett Bartalos Zol
tán kézilabdázó jó teljesít
mérmyel járult ahhoz hogy 
a• magyar válogatott a 6. he
lyen végzett. 

Utoliára hagytuk a BVSC 
vívóit. aklk n m tudták meg
ismételni, sót megközelíteni 
sem müncheni bravúrjaikat. 

Az egyetlen, aki teljes pon
tot hozott az egyéni verse
nyekben, Bóbis I ldikó világ
bajnoknö volt, a nói tőrözók 
••·tizde!mében a ha1odik helyen 
vé0zett. Klubtá1 ·ával Maros 
Magdai:al v:szont sikerült hoz
zájárulnia, hogy a válogatott 
a csapatbajnokságban bronz
érmet szerzett. Dr. Fenyresi 
Csaba vívásán meglá ·zott, 
hogy az utóbbi években töb
bet volt sérült, beteg, mint 
e észséges és Erdös Sándorral 
együtt csak a negyedik hely
hez tudták segíteni a magyar 
csapatot. Bár messze maradt 
a korábbi olimpiákon mutatott 
vívásától dr. Kamuti Jeni5, őt 
mégsem lehet elmarasztalni. 
mert 39 éves kora ellenére 
vállalta, hogy felkészül ötödik 
oliinpiájára is, s nagy tapasz• 
talataival igyekszik se!líten.i a 
mélyponton levő magyar tőr
vívó sportot. 

A tizerú:ét vasutas küldött 
kö,;il! helyezetlen maradt még 
a súlyemelő szombathelyi An
talovics Ferenc. a birkózó deb
receni Fodor Mihály és a tőr
vívó 5zoml>ahcl>i 1 Komatits 

József is. Mindhárman megpró
báltak előbbre jutni, de ez 
nem sikerült ürtes kézzel kel
lett haz:itérnit,Jc 

Montreal - akárcsak min
den olimpia - nemcsak felejt
hetetlen. hanem tanubágos 
versenye !,; volt a magyar 
,:;port reprezenwns.iinak. veze
toinek. Tanulságos, mert észre 
kell vennünk. hogy mé" az 
eddiginél is al posabb, okol
dalúbb, a tudomány. az orvos
tudomány közr muködé,es.·el 
végzett felkészülést kell foly
tatni, mert különben Moszkva, 
a1. 1980-a · olimpia az ellen
feiek m � nagyobb .,m mi;:
rásait'' hozhatja. S ez vonat
kozik. a rasutas sportklubokra 
is, ahol még megauipozottabb. 
még teri:szerübb es még erő
teljesebb munkát kell végez
ni. A minusz 20 pont minden
nél többet mond . .  , 

Y.01.ák Iihály 

helyen a 22 éves Horkai �---------------------------

György áll, akl a ma�;-ar ví
zilabda-válogatott er:yik kulcs
embere volt, s kitúnó játéká
val, nagys:rerü technikájával. 
irányító készségével és jókor 
lótt góljaival hozzájárult az 
olimpiai győzelem kivívásához. 
Méltán ünneplik ót a BVSC
ben, a szak05ztályban. annál 
JS ink-.ibb, mert sajátnevelésű 
sportoló, Babarczy Roland ed
ZÖ fedezte fel, az 6 irányítása 
alatt jutott a legmaga,,,abb 
szintre. 

Egyaránt 2-:l pontot hozott 
haza a nyú-egvházi Szabó Il
dikó, aki a nói távolugrás so
ha nem tapasztalt erös mezó
nyében az értékes ótödik he
lyet harcolta ki, és mit tagad
juk: kis 5zerencsével még 
elóbb is végezhetett volna : 
Rehus-Uzor György Szombat

hely súlyemelósportjának egyik 
reprezentánsa a félnehéz-
sú!J"ban lett ug)·ancsak ötö-

SZOI\IB THEL YI TERt'LETE1 

Az idén többen sportoltak, 
mint a korábbi években 

A vasutas-szakszervezet 
s1,0mbathelyi területi bizott
sáRának ez évi tömegsport
rendezvényeit úgy állították 
cio;5ze, hogy a Július 1 1-i vas
utasnapra befeJczé>.-t nyerje
nek. 

Mint azt Németh Gyula, a 
területi bizottság kulturális és 
sportbizottságának vezetöje el
mondotta, a különböző sport
ágakban :részive.-ók száma 
mintegy 350-400 fóvel több 
volt, mint a.z elöző évekbe1i. 
Ez egyrészt annak az eredmé
nye, hogy a gazdasági vezetők 
és a társadalmi szervek fel
ismerték a testnevelési és 
sport jelentóségét a dolgozók 
eJé�gének megóvása érde-

kében, má,;részt a szakszerve
zeti bizottságok jol agitáltak. 

Ort:endetes volt az is, hogy 
ebben az é!'ben több i:asutas 
nődoloozó t:ett részt a �·e1·sc
nyeken. S t, olyan jarnslat 
is elhang-,..ott, hogy 1977-btlll 
necsak a férfiak, hanem a 
nök részét-e L írják ki a kis
palyás labdarú o bainoksagot. 

„Félsiker" az e ső fordulóban 

A területi döntő előtt, amely 
S?.Ombathelyen keri;lt megren
dezésre, harom heiyen - Cell
dömölk, Pc,pa és S:ombathely 
- bonyolí!ott:ik le a selejte
zőket. Az üzem�k · szolg·ilati 
hel}-ek közul ki kell eme1ni 
a szombathelyi jármúja,ít5 
dol:;ozóinak kitűnő szerep'.ését, 
de elismerés illeti a szomba -
helyi vontntasi fónökség, a 
celldömölki vontatási főnök
s �. vala.'Tllnt Pápa és Tapol
ca állomás dol"ozóit. 

K. A. 

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS 

50 éves a Fót-Kisalag VSC 
A sportkörök történetében 

i:iagy eseményt jelent az 50 
eves évforduló. A váci járá,;
ban a Fót-Kisalag VSC a kö
zelmúltban ünnepelte félévszá
zados fennallá,;át. ötven évvel 
ezelőtt három lelkes fiatal Né
meth Kálmán, Gulyás Jenö és 
Gulyás Gyula ösaefogásával 
alakult meg a sportkör. Az el
nök NemetÍ1 Kálmán, az intéző 
Gulyás Jenő volt. 

Az 50 éves jubi.:eumi ünnep-
5éi:et egtsznapos műsorral tet
tek emlékezete&Sé. A kultúr
otthonban a kisa,!agi 3. számú 
altalános iskola bélyegszakkö
re sportbc?lye:::-kiállítást ren
dezett. Ebbol az alkalomból 
külön emlél,)aoot, kétfajta le
velezőlapot jclentettek meg és 
alkalmi postabélyegzót hasz
náltak. 

Az ünnepi köz!(Yúl€se:1 Sze
beni Ferenc, a sportkör elnü
ke köszön:otte a meghívo.t 
vendégeket él, a megjelent két 
alapítotagot, Németh Kálmánt 
e,; Gulyás Jenőt. 

A 73 éves Németh Kálmán 
faszobrász művész és a 70 
éves Gulyás Jenő a megalaku
lás eseményeit elevenítették 
fel. 

A járási sporthivatal ajándé
ltot adott át az ünner,eltek:nek. 
A sportpályán pedig négy 
csapat küzdött a kisalagi ku
páért. Az általán05 bkolások 
részére kispályás labdarúgó
mérl,ózést rendeztek. A ku
pát Dorozsmai József, aki 42 
évig dolgozott a dunakeszi 
j,irmújavitóban, ajánlotta fel. 

Az öregfiúk mérkózó,,en a 
váci járá,;i labdarúgó-szövet
ség aktivistái és a kisa.1agi 
öregfiúk mérkőztek. A kisala
gi csapatban szerepelt a 64 
éves Wolfrád János i.6, aki 
1 938-ban a magyar labdarúgó
válogatottban is játszott. 

A jól sikerült egésznapos 
műsor méltó volt az 50 éve; 
jubileumhoz. 

Solymosi László 

Gyöngyösi lövészek Krakkóban 
A Gyöngyösi Kitérőgyártó 

üzem sportlövé.,zei a közel
múltban nagyszabású nemzet
közi versenyen vettek ré zt 
Krakkóban. Az eg) ik lengyel 
klub. a GTS Wisla fennállásá
nak 70. evfordulójára rende
zett Jubileumi versenyen a há-

A fogszakorvosi 
ellátásról 

Az elmúlt időszakban több 
panasz merült fel, hogy a fo<,;
�7.akorvosi rendelők nem lat
táJ· el a MA V tényleges es 
ny,.igdlj::is dolgozóit. 1\1 !.c
resé,ünkre az E;;:ész.régügyi 
Minisztérium 33 211 (1676. Ill . l  
1 .  ,zámú lenlében a fővár< i 
és \·alamennyi megyei Tanács 
VB Egészségügyi feladatokat 
ellúló szak!ga,�atási szerv ve
zetójével közölte, ho;:y a ma
gyar állampol�árok gyógyflő
megelózó ellátá áról szóló 
7 1976. (VI. 24.) Eü. M. sz. 
rendelet és az ennek végrehaj
tásával fo�lnlkozó 17 1975. Eü. 
K. 12.'Eü. M. sz. utasítás sze
rint, az állami cges::ségügyi 
s::o1gá1at köteles a magyar ál
lampolgárnak a sziikséges gyó
!ll/ito-megelozö ellátá.�t nyúj
tani, függetlenül attól, hogy 
az áluimpolgár a J\IAV t•aoy 
más szerv egészségügyi ellatá
sába tarto=il:, illeti:e azt is 
igénybe t:eheti. 

zlgazdán és a kitérőgy/Lriakon 
kÍ\'ül r�zt vettek a Gwardia 
Katowice, a Wawel Kraków 
és az MHSZ Egri Csillagok 
Tsz lövé;zklubjának sportolói 
is. 

A rendkivül nehéz vetélke
désben a kltérógyáriak megáll
ták a helyüket. 

Lakáscsere 

- Elcserélném & MA V Kórhb 
mellett levő kettc5 szoba, konyha, 
cl6szob.l, fUrtlő&zotás, olcsó bé
rú MAV-bérlaklsomat két és fél, 
\'agy három szoba öS'St'komfortos 
t.anácst lnkM'ra. csak vasutas rtol
goz6\.al. A c..,;cre költsél;eit térí
tem. Le\ élclm : Havay Sándor, 
1002 nuctnpe t, no.das László u. 
95. Tf'lC!on : 311-266. 18 órn ut.'i.,, 

- A :\J.\ v Jr:a7;a�6ság épOlet.é
ben levo 43 négyzetméteres bér
la'k.ásomR.t elcs r 1ném M .• .\ V-dol
c:o.zóval, ba..�M..ra. Lakótelep! ese
'-"" megegyezéssel (fDrd6s7cba 
!ontos). :E:rtleklMnl Jev b n le
het: 1087 Bp., Kerepetl út t. VU. 

éy. u. em. :!7. Sz.abadosné. 

- Taksonyban az á.llomá!'. épU
letében tevó 3 szobás, félkom!or
tos lakásomat cle.serélném Buda
pest környéki h.:isonló 2 szobásra. 
�rdeklöd s levélben. Cim: T -=lás 
Laszló, 233S Taksony, M.AV-Al:o
más. 

- Elc:r,;erélneln esztergomi há
ron·.szobás. komfortos. kertes 
l\iAV-lakasomat egy Bud:t.pes.t 
vagy Pest kéirnyéklre. MiJld(>n 
megoldás érdekel, �rdeklődnl le
het naponta 18-20 óra közutt a 
8�01 telefonon. 

Négy év ut6n újra az NB /l-ben játszik 
a Székeshhárvári MÁV Elő. e 

Székesfa'1érvárott az NB h 
raj•janak napján nem kellett 
kérdezősködni, hogy merre van 
a MA V Előre pálya. Sűrű so
rokban igyeke,,:tek a szurkolók 
a vasútállomás felói, hogy ta
núi legyenek a labdarúgás má
sodik vonalába került fehér
vári csapa:t első mérkőzésé
ne:-c 

sz01.Lunl<. Ez a sikerélmény len
dületet adott tavasszal és vé
gül 53 pontot gyűjtöt.t a csa
pat. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  

A Székesfehért'ári MAV Elő
re nr•gy évig jcits::ott alacso
nyabb osztályban. Az 1975-
76-os bajn,;,kságban i<; úgv 
tűnt. hogy meg kell elégedniü · 
a második he.Uyel é, marad
nak az NB III-ban. Az 1\ILSZ 
döntés� al:!pj:in az nban osz
tá.!yozó mérkőzést já szhattak 
a Vúc e;\yütte�evel. 5 :2-re 
győztek és ezzel az eredmény
nyel bejutottak az • '13 II-be. 

A Székesfeh , ár-. 'a<?Vka
niz.,a mérkózé. előtt be,7.élget
tü·1k Dévényi Tibor ügy,·ezetö 
eln1>kkel. a'·i fe' 'dézte az el
múlt bajnok.s:íi: Izgalmait: 

- Azzal kezdődött a baj•10-
ki szezon. hogy új edz<i. Kere
kes Imre kerfüt a csapathoz. 
Az első mérkó?.é:e'< nem hoz
tak sikert. ö• merkózésen 
mlndös.sze 4 pontot szereztünk. 
La:-..san kialakult a csapat ge
rince: - beépült az együttes
be a Sárbogárdrúl h;awl' Fil
löp és Cs. Hon·áth u unó kö
zéppályásnnk bizonyu�t. E�Y
mást kö,·ették a g, ozelme;c. 
sót a Magyar 'ép',ö;,; ársas.·.� 
Kup5han is jöl men• a csap'.lt
nak. A leejobb nyolc közé _i_u
tá.sért a Ferenc,·árossal iat-

- Kik távoztak és kik az 
új fiúk ? 

- Csupán Cs. Hort·áth ment 
el tőlünk Győrbe. Az a véle
ményünk, hogy az NB l-re 
éret.t játékosokat nem �zabad 
visszatartani, ezért adtu:· ki 
az ETO-nak. A Videotonból 
vl„zont két rutinos játékost 
1�azoltunk a középpályára : -
Hartyán!t és Burkát. Marad az 
edző Kerekes Imre is, akinek 
1077 július 31-i:: szól a szer
ződ ·se. Neki nem k'.s része 
van abban, hogy egy osztály
Jynl feljebb lépett a csapat. 

Közben Tompa játékvezető 
sípjelére elkezdódott a talál
kozó. Bátortalanul játszottak 
a vasutas fiúk és a 4--4-2-es 
h-idrenddel átengedtél< a kez
deményezést a rutinosabb 
Nagylrnniz,,ai Ola}bányász
nak. Az első játékrészben csak 
Paulu. z l., Lechner és S::abó 
önfeláldozása mentette meg 
a fehérvári kaput a góloktól. 
A második félidőben a közép
pályáról el6rehúzódott Tóth 
és a három csatár már sok ve
szélyes helyzetet teremtett. 
Fgy alkalommal csak a kapu
fa „segített" az olajbányászok
nak. Végeredm ·nyben meg 
kellett elégedniük a 0 :0-ás 
dóntctlenneL 

k51tő (1871-1919). z. Személyes 
névmás. 3. Német város a Duna 
r,1ellct.1.. 4. S:>Anyol tan.omány. 5, 
csucsiv (!ranc;,3). 6. Az áram Is 
teszi. 7. urunis. 8. Kettős bctü. 
0. SZ'lVjet gépkOCSl'Tlárka. 11. 
Volt óttusázónk C"ia:ádi neve. 1:?. 
Baran} c1 megyei ;coz.sé:;. 13, K -
nálban van. 11. Talár rr.él� 
\Tolt. 19. Erd l) 1 város. :?l. Por
tug 1 fol:·ó. 22. Igen filrge !\:: "· 
24. Ellit1ok. 2j. A gazda.s.\go, abb 
t.C!rmelé'> máo;ik mOOja. 26. Vonat
KC�ó névmás, u\rgyra gal. 23. 
S.ír. 29. Ana�i lüas. 30. N'émet 
SLemé,;y névm�s. 22. . . • anyag, 
l�ém.J.aj reakcióOO nem Up<5 anya�. 
3,�. Jellegzetes vidAk Bács megyé
teu. 37. Község Heves megyében. 
3:> . ...  ·emzetközl Ol!.m:p1ai. Bizottság. 
�O. Felforgat. lcdfnt. 4-l. Női név. 
H. Pest megyei kőzs�g fele. 48. 
Kelet!. méltóság. 49. A csel.gáncs 
p�ntozúsl egysége. 51. Becézett 
fc.rii.n�v. 53. .A� asztáclum ve"'y
jeie. 54. Európai nep, 56. Vicc 
l<ÖZCpe, w. A zslrafklék család-

r--t--t---t
,, 

{�J�!:a :e:i
1
�u:�J;e1 

6
i�1;:��- :!: Köze!-keletl orsz4g. 57. FO'"'pnszt.a

rnarka. 69. Kolbászban me talal
hat1. 70. lránt uralkodó. 71. • • .  
halom, sírhalom az Alfoldön. 72. 
F'öi.é eUentcte. H. Egymást kö
vető betűk. 7j_ A tantál veg:y�e
lc. 

BekOldendo: vlzszlnt.., !. és a 
fűggö1enes 2j. Bclnlldési határidö : 
U'i5. szeptember 10. 

Az el�.z6 keresztrejtvény helyes 
me�feJtcse : TörzsgardajcI\'ények 
Kl.adasa. Kiváló es érdeme:; v�
utas. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
14. �zá111ál>an megjelent kereszt
rejtvény hclye!I mci;feJt.l�éért: 
Kondlcs Arpádné, �0j3 Bodajk 1-
lc,mfls. szabó József, 3528 Miskolc, 
r-; ... ve nber 7. t�r 6. Kun Ernőné. 
"Jl3:! G)ékényes 2. Aranv J. u. o. 
Fóidváry Emil, 10.;5 Budapest, Tó 
u. 20. Budai Anta!né, 2060 Bicske, 
Ady Endre u. :w. 

1976. AUGUSZTUS 18. 

Nyugdíjas búcsúztató. 
Meghitt ünnepség színhelye 
volt a napokban a nagykani
zsai Kodály Zoltán Múvelódé
si Ház, ahol hat nyugdijba vo
nuló vasutast búcsúztattak. 
Valamennyien több évtizedet 
töltöttek a MA V szolgálatá
ban. Közülük Csaba Lajos ál
lomásfónök-he!yettes és Her. 
czegh József vonatvezető 
negyven évig dolgozott a vas
útnál. 

- Kirándulás. A dunakeszi 
járműjavító munkásőrei a tö
megszervezetek kezdeménye. 
zésére a közelmúltban egyna
pos kirándulást szerveztek, 
amelyen részt vettek a család
tagok i ·. Három autóbuszon 
97-en indultak útnak. Megte. 
kintették Gyöngyfut, Mátrafü
redet és Mezőkövesdet. 

- Egészségügyi elóadá!I. A 
békéscsabai va utas klub
könyvtárban július 21-én jól 
sikerült egészségügyi előad ·t 
rendeztek, amelyen 170 nyug. 
díjas veti részt. Az idÓ5 embe
rek életmódjáról szóló elő
adást dr. Veres László, a sze. 
gedi igazgatóság területi egész
ségügyi központjanak verető
je tartotta. 

- Véradónapok. Hatvan és 
Balassai;yarmat csomóponto
kon félévenként tartanak vér
adónapokat. Az idén már má. 
sodszor rendezett véradonapon 
a két csomóponton összesen 
123-an 4 l liter vért adtak té
ntésmenle<en. 

- Vasutas munkásszöntke
zet. A vasutasok Jobb áru
eliátása érdekében több mint 
kétszáz ta��al munk��zövet
kezet ahkult Záhonyban. A 
tuzséri AFÉSZ-en belül létre
jött munkástagoz.atba belépők 
100 forintos ré;;zjegyekkel a 
fejleszté t is elősegítik. Töb
bek között eey új ABC.áruhaz 
építését is tervezik Záhony
ban. Az ellátá�t javító boltot 
jövőre adják át. 

- ,,Atnyergelnek·• a laka
tosok. A kbterenyei ,·ontatás! 
főnökségen 17 járműfenntartó 
lakatoo v �gz1 a mozdonyok 
karbantartasát, biztosítja 
üzemképe ,égüket. A hamaro
san lezajló dieselesitésre ké
szülve közülük m5r többen 
megszerezték a Die:el-motor
szereló képel'ítést. Az átkép
zést a második félévben még 
nagyobb ütemben folytatják. 

Munkaverseny. A 26. 
vasutasnap tiszteletére mun
kaversen�·t hirdettek a nyír
egyházi állomáson. amelyben 
ré,zJ v�ttek az állomás for�a.l_mi es kereskedelem1 dolgozo1. 
A ver,;eny egy hónapig tartott, 
s ez alatt a bevételi tervet 106 
százalékra teljesítették, a ko
csi tartózkodást pedig ki:enc 
óra alá csökkentették. 

A szerkesztéség üzeni 

Baranyi József, Lökösháza : Ra• 
pi József, Budaoest; Kiss An·al, 
Cs..zmaz1a Béláné. Szombathely; 
Varga Gyula. PD�pöklada.ny; Pacz 
Joz&e!, Curttci; Bencze Gyö�y. 
Gyöngyös; Sep I Gyula, Mi.sk:o.c; 
Boldizsár Gyu!.a. Békéscsaba; s1,a
bó Sándor. Balassas::� armat: St0!'S 
Ferenc, Hatvan ; Váríalvi c-�u1a. 
�a.e::rkanizsa. Le\�cteiket. lapunk 
anyagához felh.'.tsm.iljuk. 

A Hivatalos Lapból 

A avntalos L11pból a sz.akSZCr• 
vczett birotlságok éS olvMllmk 
f1gycl:nébe ajánljuk a következ6-
k

1: 31, llfZAmból : 1066i4 1976. l\tAV 
épltölpart 1tépek. munkaeszközök 
es JArmúvek kölcsónbérlcU d1l• 
táb�ázat nak mórlo'-f•t.ísa. 

ll'85H l!r.G. A :,ZOT s•ers;ezésf· 
ben httelczcttcn utazok baleset· 
b!ztositása. 

&lAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok S,:.akszervez.et.é:nell 
lap1a 

Szerke:sztt a szerkeszt.O bttottsáG 
F6szerke�1tO: Guhés Jéno! 

f'elel06 u.erte:esztO: V1sJ íerenc 
Szericei,tOsé:!J! 

1068 Boest. v 1.. ee:1czllr utca t1 
Tel�fon vé ro�1 : 229-111. 

Q2eml: ,._'11. 
Kla�Ja � •�rJesrtl: 

a Népszava Lap!Uado Vállalat 
Telefon : 224-619. 

l"elel6• l<lado: Gabor Mérten, 
a N psz.ava Lackrn:20 v•llaiat 

lR:tJ7:Q&t01e 

C1�\ckc;1ámlas1ámunk� 
M...-...:-a ni - u aso 

76-3032 szikra Lapnyomda 
t>u:'laC'es, 

P'e1e-h1• v'"1ett1: 
Roder Imre 111az1at4 
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Kezdődik a répakampány 

Hatvanban tapasztalt vasutasoA 
szolgáQák ki a cukorgyárat 

A MA V Dunakeszi .Járműjavító Vzem fennál lásának ötvenéves jubileuma alkalmáb_ól ren-
1 

Hatvan csomóponton hosz- irányításával bonyolítják 
szú évek ól.& kialakult rendje majd le. Mindhármuknak 
van a cukorrépa idény lebo- húsz év körüli szolgálat& és 
nyolításána.k. Mégis évről gazdag tapasztalata van. Mel
évre gondot okoz és külön fel- léjük ugyancsak hasonlóan ki
készülést kíván a Hatvani Cu- próbált hat kocsiren<lezöt vá
korgyár kiszolgálása az Ó5zi. logatnak össze a három túr
répaszállítási időszakban. ba. Számukra a kampány ide-

Amint Kőrösi Gyula, állo- jére megszűnik a pihenőnap 
másfőnök-helyettes elmond- és a kollektív szerződés sze
ta, a gyár igyekszik meg- rinti túlórát fizetik nekik. 
könnyíteni a vasút munkáját: Ilyen módon keresetük ha
a répaidényre kibérel egy vonta 600-tól 800 forintig ter
gőzmazdonyt a vantatasi fő- ;edő összeggel növekszik a 
nökségtől, a maga belső ki- kampány tartama alatt. Ezt 
szolgálci.sára. Ez a gyáron be- senki sem irigyli tölük, mert 
!üli mozgástól teljesen mente- mindenki tudja, hogy alapo
síti a csomópont személyze- san rászolgálnak. 
tét, de nem valamennyitől, Ebben az idényben körülbe
mert a bérelt gépet nem ki- lül 200 répás súlyvagon befu
zárólag a cukorüzem, hanem tását várják naponta Hatvan 
a konzervgyár kiszolgálásáraallomásra, ami nagyjából meg
is felhasználják. tgy marad felel a múlt évi mennyiség
munka elég az állomási tar- nek és az állomás feldolgo
talékgépnek is. zási kapacitásának, az előt·e

Nagy gond 
a munkaerőhiány 

Az állomás a répa-,kam-
pány idejére a rendszeresített 
két tartalékon kívül egy 411-
est is munkába állit. Ez kizá
ról:ig a gyár<,ldakm t l�ft 
swlgála tot: az é,·:,ező répa
vonatokat betolja a gyár te
rületére, mérlegelést végez és 
a kiürített kocsikat kihúzza. 

láthatólag szeptember 10-e 
táján induló kampány idejére. 

Természetesen a répa-vona
tok nem mindig érkeznek 
egyenletesen. Elófordul, hogy 
torlódnak a szállítmányok. 
Ilyenkor egyrészüket átirá
nyítják a Cukoripari Tröszt 
11 kilométerre levő szomszé
dos üzemébe, a Selypi Cuko-r
gyárba. Hatvan és Selyp ál
lomá.;. között emiatt a kam
pány idején termé,,·zctesen 
még a rendszeresnél is szoro
sabb az együttműködés. Csik 
Béla, Selyp állomásfőnöke lá
togatásunk idején éppen Hat
van ál,lomáson tartózkodott. 
Az ílyen alkalamszerü meg
beszélések a kampány kezdete 
előtt gyakoriak a két főnök
ség között. Céljulc, a kölcsö
nös ki. egftés technikai lebo
nyolításának megbeszélése. 
Ha ugyanis Hatvanban a ka-

padtásnál több a feldolgozan
dó kocsimennyiség, Selypen 
pedig történetesen kevesebb 
- és ez elég gyakori eset -, 
a többletet nyomban átirá
nyítják. Szerencsére ma már 
ennek a műveletnek csak a 
technikai lebonyolítása terhe
li a két állomást, mert a 
múlttal szemben, amikor a 
hatvani áruirányító döntött 
a kocsik átadásáról, tavaly 
óta már a helyzetet jobban 
áttekinteni képes központi 
áruirányítás működik. 

Selyp állomáson 
nyugd1jasok segítenek 

Csik B<-la szerint Selypen 
napi 80-90 répás vagon ér
kezésére számítanak az idei 
kampányban. Feldolgozására 
a szükséges többletlétszámat 
nyugdíjas vasutasok felvé
telével teremtik elő. Régi, be
vált gyakorlat ez Selypen. Az 
idén 5! nyugdíjas vasutas S!!
gitségét veszik igénybe, eb
ből 15-16-ot a gyár foglal
koztat. Ilyen szervezéssel a 
pihenőidót Is ki tudják adni. 
Nemcsak Selypr9l, h� a 
szomszédos állomásokról, Kis
terenyéről, Salgótorjánból, 
Hatvanból, Adácsról és más
honnan, már megállapodtak 
nyugdíjas \"asutasokkal, akik
nek létt>Zámából fedezik a 
gyári mérlegelő személyzetet 
is. Hatvan-Selyp között kü
lönben a többletkocsik to
vábbítását, a gyári mérlege
lést, a kocrubeállítást, a kam
pány tartama alatt külön er
re a célra beállított géppel 
végzik a selypiek. 

Szász Ferenc 

dezeU ünnepség elnöksége (Tudósítás az 5. oldalon) (Koppány György felvetele) 

EL Ő FÉLÉVI MUNKAJÁV AL' 

A szombathelyi igazgatóság nyerte 

a Vörös Vándorzászlót 
Augusztus 12-én ülést tartott szakszervezetünk elnöksége 

A szakszervezet elnöksége Felhívta a területi bizott
Jegutóbbi ülését augusz:tus 12- ságok és a vállalati sza!kszer• 
én tartotta. 1976 első félévé- vezeti tanácsok figyelmét, 
nek eredményei alapján érté- hogy a kollektív szerződések 
kelte a vasút�ai,gatóságok tel- szabályainak végrehajtásához a 
jesítményeit. A MA V vez.ér- gazdasági vezetőlrnek adjanak 
igazgatójával egyetértésben a segítséget. Ugyanakkor kísér
Közlekedés- és Postaügyi Mi- jék figyelemmel és ellenőriz
niszl:értum és a vasutasok zék azok ma.radéktalaai. betar
szakszervezete központi vf!Le- tását. 
tösé,ge Vórös Vándorz1s7Jaját Az aaaps7.ervez,ett,k testületi a szombathelyi igazga.tóságnal, ülésén, 1977 elején, a gazdaadornányoz:a. A MA V v�- sági vezetők beszámolói alaPigazg-atója és a :vasull!lso.< ján érté."!teljék a kollektív =szakszervezete e1nokségének zóc!és szabályainak mikénti érDicsérő Oklevelét a szegedi 

vényesülését, a helyi -regr,e,. 
hajtás tapasztalatait. 

A vasutasok szakszervezeté
nek feladatai a munkásmúve
lödés és a munkahel;i kö-zmű
velódés fejlesztésében című 
előterjesztést, valamint a köz
ponti vezetőség, az elnökség, 
a titkárság és a munkabizottság feladatára. hatáskörére. 
munkarnóclszerére vonatikazó 
javaslatot az elnökség eUo
gadta. úgy határowtt. hog1 
mindkettőt a központi vezető
ség elé terjeszti jóváhagyásra. 

Igazgatóság kapta. .--------------------------

A napirend �ik pontja 
a kollektív szerződések me-g
köté,;ének tapasztalatairól szó
ló jelentés tárgyalása volt. A:z 
e,nökség a jelentést elfoisadta. 
Fellrerte a MAV Ve-u.'-rigazga
tóságot, s megbízta a közgaz
dasági osztályt, hogy közösen 
készíts& el a kollektív szer
ződés egyes szabályainak egy
értelmú végrehajtásához szü.:<
séges állásfoglalásokat. Szük
ségesnek tariia irányelvek ki
dolgozását a függelék megkö
tésére felhatalmazott szolgá
lati főnökségek részére. 

Rendezett, tiszta állomások 
A Velencei-tavi Intézőbizottság 

jó egyuttműköclést alakított ki a vasutasokkal Ez eddig rendben is lenne, 
a 411-es győzi a munkút, an
nál nagyobb gond a talatósze
mélyzet kiál!itása. Az utóbbi 
időben szinte generációvál
tás történt Hatvan állomáson, 
sok korhatárt elért dolgozó 
vonult nyugdíjba, alaposan 
megritkult a régi, tapasztalt 
vasutasok sora. Helyüket 
nagyjából sikerült betölteni 
fiatalokkal, de még így is 
nagy a munkaerőhiány. Je- 1---------------------------------------

A Velencei-tó környékén a környék aZak!tása, formálá
évről évre több ember pihen. sa végett iS, mert ez sok he
Ezért nyáron különösen meg- lyen összefügg a vasúttal, tgy 
nő a vidék vasúti forgalma. például közösen hoztunk ha
Az 1958-ban megalakult Ve- tározatot a vasúti sorompók 

lencei-tavi Intéző Bizottság megszüntetésére, illetve áthe
(VIB) rendszeres ka-pcsolatot Jyezésére. A közelmúltban ké
tart fenn a budapesti vasút- szült el a 26 millió forintos 
igazgatósággal, mi több Ne- költséggel épített kápolnás
meskéry Ervint, Gárdony ál- nyéki közúti felüljáró. Ezzel 
lomásfőnökét tavaly a VlB lehetővé vált, hogy Velencén lenleg 14 kocsirendezö, 15 vál

tókezelő, 11 saruzó, 14 állo
mási tartalékos, tehát 54-en 
hiányoznak az állomáson. 
Ilyen körülmények között 
nem könnyú összeállítani a 
túrokat a répa-vonatokhoz. A 

problémát átszervezéssel old
;ák meg, megpedig úgy, hagy 
4 személyzetet a régi tapasz
talt dolgozók közül válagatiále 
össze, olyanokból, akiknek 
már szinte a vérében van a 
t"épamazgatás. ők már szinte 
el sem tudják képzelni a 
munkát az őszi kampány nél
kül � llgy várJáK kezdetét, 
mint harcba készülő katona a 
rohamra indító trombitaszót. 
Am a fiatalokat sem zárják ki 
belőle, sót utánpótlás-nevelés 
szempontjából közülük is be
vonnak néhányat, olyanokat 
akik szívesen vállalják az éj
szakai munkát, hogy fokoza
tosan szokják-tanulJák a ré
pa-idény teendőit. 

A répa-vonatok beállítása 
ugyanis csaknem kizárólag 
éjszakai munka. A gyárral va
ló megegyezés értelmében, a 
jobb időkihasználás céljából, 
az üzem napközben a közúton 
érkező répát fogadja, éjjel pe
dig a folyton mozgó, üteme
sebben dolgozó vasút-szállít
mányt veszi át. A beállított 
vagonokat nyomban ürítik 
Is, az Elfa-rendszerű mosó
berendezéssel. 

Három tolatásvezető, 
hat kocsirendező 

A gyors mozgást, az ütemes 
kiszolgálást, ami nemcsak 
gyári, hanem népgazdasági ér
dek is, a most következő kam
pányban három kiváló tola
tásvezető, 1\1aczonkai lsti·án. 
Fehér László és Ocsorni János 

MISKOLC-TISZAI PÁLYAUDVARO� szakbizottságának tagjai közé megszüntessük a veszélyes 
választották. vasúti átjárót (sorompót), 

lesz miről beszli1nolni a fiataloknak 
a közelgő ifjúsági parlamenten 

E kapcsolat eredményéről amelyet Velence-fürdöre he-
lyezünk áL Gárdonyba egy besz.élgettünk dr. Filkey La- hónapja a régi helyett fényjossal, a VIB főmunkatársá- sorompót szereltek fel. A sze.. vaL mélyi biztonság fokozása érde-

- Mi addig semmiféle fej- kében Agárdon akarunk épl
lesztés.i munkát nem kezdünk teni egy gyalogos aluljárót, 
el, amíg a vasutasok vélemé- amely a közút és a vasút 
nyét meg nem hallgatjuk. En- alatt halad majd át a tópartig. 

Miskolc-Tiszai pályaudvar 
azok köze a munkahelyek kö
z.é tartozik, ahol a legutóbbi 
ifjúság! parlament óta válto
zás történt az állomásveze
tésben, de új irányítói van
nak a szakszervezeti és a 
KISZ-munkának is. Arra vol
tunk kíváncsiak, hogy az új 
vezetői garnitúra hogyan 
tudja figyelemmel kísérni az 
1974. május 8-án megtartott 
ifjúsági parlament észrevé
teleit, a fiatalok Jogos kíván
ságai, kérései miképpen vál
tak és válnak valóra? 

Segít a jegyzókönyv 

1974 májusában Pásztor 
Zoltán, akkori állomásfőnök 
számolt be a fiatalok előtt az 
ifjúsági törvény helyi végre
hajtásáról. 0 jelenleg a mis
kolci vasútigazgatóság forgal
mi osztályának a vezetője, az 
ifjúsági parlamenten elha�
zott kérésekről azóta sem fe
ledkezik meg. Makó lmre ál
lomásfőnök szerint most még 
erőteljesebben megköveteli, 
hogy a hatás1cörébe tartozó 
vasutas-munkahelyeken tö
rődjenek a fiatalokkal. Pász
tor Zoltánt ezúttal is meghív
ják a Tiszai pályaudvar ifjú
sági parlamentjére. hogy sze
mélyesen is tapasztalja: 1974 
óta mit tettek a pályaudvaron 

f. t l k ·1 t é k k.. u'i· menetrend bevezetése óta nek az a magyarázata, hogy a u· él én 'ti a 1a a o · e e - s mun a a- legtöbb ember vasúton érkezik - m1 a v cm ye a vasu 
rülményeinek ;avításáért. 
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A�;; a tóhoz, s ez így lesz a jövő- menetrendről? 
A legutóbbi ifjúsági parla-

is büszkék, hogy kezdemé- ben is. A MAV-va.l való - Az az igazság, hogy nyá-
ment je;;yzókönyve sok segít- együttműködésre azonban ron zsúfoltak a vonatok, mert séget ad ahhoz, hogy elem�z- nyezoi voltak: dolgozzanak a nemcsak közvetlenül az uta- kevés áll meg közülük. Tóth zék: miben sikerült ered- (Folytatás 4 3, oldalon.) zás miatt van szükség, hanem János vasútigazgató ebben az ményt elerni? Ezért lapozgat- ügyben is többször járt ná-tuk együtt a már sárguló do- ---------------------------, Junk és beszélgetett a vezetó-kumentumot Makó Imre állo- séggel a menetrendróL Sajnos másfőnökkel, Gajó Józseffel, Az őszi forgalom kUszöbén a távolsági vonatokat vasút-a szakszervezeti bizottság gazdasági szemPontból nem közgazdasági bizottságának 

k 
lehet megállítani. Ezért a vezetőjével és Gutassy Béla 

Jo' 1 szervezett mun a VlB a jövőben egy olyan au-bizalmival. A fiatalok észre- tóbuszköriáratot tervez, ameli, vételei a munkával, a szociá-

11 
a Velencei-tó központiába, !is körülményekkel, a tanu-

Debrecen a' oma'son Gárdonyba hordaná az utasa-lással voltak kapcsolatosak. kat Kápolnásnyéktől Dinnyés-
Nagy Ferenc, Miskolc-Tiszai 

- ká k dt tni ·11 t 24 t 1· 
ig

:.._ Elé!!edettek-e a vasuta-pályaudvar I-es KISZ-alap- A:z év eddig eltelt idosza t e e , 1 e ve na.gy e Je-
nká~ • szen·ezetének titkára azt ki- céltudatos munka jellemezte sítményü mozdony, ugyan- sok mu javai? 

fogásolta, hogy a fiatalok Debrecen állomáson, ahol még ennyi vona.tl..-isérö faglalkozta- _ Tapasztalatom szerint 11 
gyakran 300 órás távollétre is most Is tartanak a rekonstruk- tása vált bizonyos időszakok- Velencei-tavi állomások 4 
kényszerülnek akkor, amikor ciós építkezések. Hét hónap ban fölöslegessé. Az utazószol- legtisztábbak, a legrendezet
a vállalatok jelentős részénél alatt 9846 vasúti kocsit rak- gálatot teljesítő dolgozók s:za- tebbek közé tartoznak. Külö
már bevezették a 41 órás tak meg áruval a debreceni badságolási ütemtervének biz- nösen saka.t hallat magáról 4 h t. A:z. ·11 · r· ··k gyárak, üzemek, s a tervezett tosltását, valamint a túlórák munka ete a omas ono 

, é ek • á 1 Béke szocialista brigá"' örömmel számolhat be majd 111 501 tonnával szemben csökkentés n ldoar nyos te - ..., 
az ősszel sorra kerülő parla- 12! 328 tonnát szállítottak el jesítését ily módon is elósegí- amelynek egyik fő célkitú=ése 
menten arról, hogy 1975. ia- a vasutasok. Ez a száll{tási tette a jól szervezett munka. a kulturált utazás biztosítása. 
nuár 1-tól a Tiszai pályaud- terv 11,5 százalékos túlteljesi- A kocsiforduló idő rövidité- Ez a kollektíva segítette eló 
varon is valósággá vált a 44 tését jelenti. séhez elsősorban a rendezőpá- a többi között Gárdonyban 
órás munkahét. Az igaz, hogy Ha a kocsikihasználás:i terv lyaudvar és a kereskedelmi annak a muzeális gőzmoz
az utazószolgálatnál most is szempontjából vizsgáljuk a szolgálat dolgozói járultak donynak a felállítását, amely 
elég sok a túlóra, de azért hét hónap eredményeit, kltű- hozzá. Eredményeik azt mu- lassan már a környék egyík ezen a területen is lényeges nik, hogy a felkínált áru• tatják, hogy minden egyes ko- keresett látvánv06Sága lesz _ a javulás. Ugyancsak a KISZ- mennyiség elszállításához 1133 cs!, amely január 1. és július fejezte be nyilatkozatát d1'. titkár vetette fel, hogy a ve- kocsival ke\·esebbet használ- 31-e között megfordult Debre-
zetés nem teszi lehető\·é ifjú- tak fel Debrecenben. Ezáltal cenben. 40 perccel kevesebbet Filkey Lajos. 
sági brigádok alakítását. A:z. 24 vonatot nem kellett köz.le- tartózkodott a megengedettnél. s. B. 
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A szakszervezeti szervek feladata: 

Minden szinten megismertetni 
a bizalmiak megnövekedett jogkörét 
A Smkszervezetek Országos 

Tanácsa elnöksége 1976. június 
22-én hagyta jóvá azokat az 
irányelveket, amelyek a szak
szervezeti bizalmiak hatáskö
x'ére vonatkoznak a szakszer
vezeti jogok gyakorlásában, 
valamint meghatározza a bi
zalmiak és fóbizalmiak ta
nácskozásának szerepét. Az 
irányelvek kiadása tulajdon
képpen a magyar szakszerve
zetek XXIII. kongresszusa ha
tározatának realizálását je
lenti, ugyanis a kongresszus 
az egész mozgalom felad.ata
ként határozta meg a bizal
miak munkájának továbbfej
lesztését, jogaik bővítését, 
szerepük és felelősségük erősí
tését a szakszervezetek előtt 
álló feladatok végrehajtásá
ban és a szakszervezeti de
plOkrácia erősítésében. 

Ismerjük meg 
az irányelveket 

A Vasutasok Szaksrerve-
zetének vezető testületei is 
megvitatták a határozat vég
rehajtásával kapcsolatos fel-
adatokat. Napjainkban a 
legfontosabb tennivaló: a 

SZOT elnöksége irányelvei
nek i.smertetése. Ezzel párhu
m.mosan kell megismerni a 
gazdasági vezető'k, a szakszer
vezeti aktivisták - a főbi
z.almiak és bizalm1ak -, va
lamint minden szerv�tt 
vasutas véleményét az irány
elvekben foglaltakról és 
azok aJkia.l:mazásáról. Mind
ezek figyelembevételével 
szakszervezetünk is kidolgoz
za - a vasút sajátossá,gait 
figyelembe véve -, a- bizálmi 
munka továbbfejlesztésével 
k.apcsoJatoo tennivalókat. 

A SZOT elnöksége irányel
vei tulajdonképpen megha
tározzák a végrehajtással kap
C60latos reladatokat is. Ez
zel foglalkozik az irányelvek 
IV. fejezete. Ennek megfe
lelően szakszervezetünk el
nöksége - a Vasúti Főosztály
lyal egyetértésben - megszer
vezi a bizalmiak. szerepének, 
jogkörének i.smertetését a 
fel,ső-, közép- és alsószintú 
gazdasági vezetők részére. Ez 

az Utasellátó Vállalat fő
igazgatója felülvizsgálja a 
gazdasági vezetés jog- és ha
táskör rendszerét. Ennek 
keretében sor kerül a hatás
körök: további decentralizálá
sá:ro.. A szakszervezeti szer
vekkel közösen azt is .kialakít
ják, hogy a különböző szinte
ken dolgozó giazdasági vezetők 
hogyan tartják a kapcsolatot 
a bizalmiakkal. 

A tanfolyamokon is 
oktatják 

A végrehajtásról szóló fe
jezet arról i.s intézkedik, hogy 
az elnökségi irányelvet min
den alapszervezetben a bizal
miak, főbizalmiak tanácsko
zásán kell ismertetni. Szak
szervezetünknek is meg kell 
szervezni a bizalmiak töme
ges oktatását, llletve tovább· 
képzését. Rendszeresen biz
tosítani kell tájékoztatásukat, 
politikai és szakmai ismere• 
teik gyarapítását. Ehhez el 
kell juttatni a bizalmj;akhoz a 
különiböző szakszervezeti ki
adványokat (Bizalmi tájé
koztatókat, a Magyar Vasutast 
és a Táncsics Kiadó kiadvá
nyait.) A Magy,ar Vasutasban 
eddig is rendszeresen tájé
kozódhattak a bizalmiak arról, 
hogy a különböző munkahe
lyeken hogyan dolgozn.ak a 
szakszervezeti tisztségviselők. 
Lapunk a jövőben is rendsze
resen bemutat majd olyan bi
zalmiakat, akik gazdag ta
pasztalattal rendelkeznek. A 
gazdasági vezetők pedig ar
ról vallanak majd, hogy 
mennyivel könnyebb helyes 
döntéseket hozni abban az 
esetben, ha a bizalmiak tájé
koztatása alapján megismerik 
a szervezett dolgozók vélemé
nyét, javas1atait. Arról is 
olvashatnak. a lap hasábjain, 
hogy mit jelent a bizalmi 
egyetértési joga, mi a vélemé
nyezési és javaslattételi jog, 
hogyan érvényesítheti a bi
zalmi. az ellenőrzés jogát, mi 
a képviseleti és a kifogásolási 
jog. 

Smkszervezetünk arról is 
gond=kodik, hogy a SZOT 

irányelveit a tan.folyamokon 
is feldolgozzák. Többek kö
zött Zamárdiban - négyszer 
háromnapos turnusokban -
megszervezik a szakszervezeti 
biwttságok titkárainak okta
tását. 

Az irányelvek szellemében 
- a vasút sajátosságait fi
gyelembe véve - szakszerve
zetünk is szabályozza a bizal
miak és főbizalmia.k tanács
kozását. Ugyancsa-k megha
tározza a bizalmi munka to
vábbfejlesztésével, a megnö
vekedett bizalmi hatáskör 
gyakorlásáva,J kapcsolatos 
tennivalókat. Mind.erre szak
szervezetünk kidolgozza a 
saját irányelveit és megteszi 
az intézkedéseket, hogy meg
történjenek a szükséges mó
dosítások az alapszervezetek 
múköd.ési szabályzatában. Az 

irányelv kidolgozása során a 
oogyobb szakszervezeti bizott
ságok titkáraival a szal=er
vezet választott vezető tiszt
ségviselői konzultációs jellegű 
megbeszéléseket tartanak. 

Rendkívüli 
bizalmi tájékoztató 

A bizalmi munka új voná
sainak jobb megismerése cél
jából a SZOT elnöksége és a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnöksége által készített irány
elveket rendkívüli bizalmi 
tájékoztatóban jelentetik meg 
és megküldik a központi ve
zetőség tagjainak, a szakszer
vezeti bizottságoknak, a mű
hely- (osztály-) bizottságok
nak, a főbizalmiaknak, bizal
miakniak és bizalmi helyette
seknek. 

Az év végéig minden szak
szervezeti alapszervezetben 
taggyűléseken is megvitatják 
a SZOT elnökségének és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nökségének irányelveit. Szak
szervezetünk elnöksége ezek
kel az íntézkedésekkel kíván
ja elérni, hogy minden szer
vezett vasutas megismerked
jen a szakszervezeti bizalmiak 
megnövekedett hatáskörével. 

(Kóhidi) 

a gyakorlatban azt jelenti, ---------------------------
hogy a MA V, a GYSEV ve
rerigazgatója, valamint az 
Utasellátó Vállalat főigaz
gatója a szakszervezet el
nökségének egyetértésével 
megszervezi a gazdasági ve
zetők oktatását. Először a 
felső-, majd a közép- és ez
után az alsó szinteken d.olgo
zó gazdasági vezetők tanul
mányozzák az irányelveket, 
hogy valamennyien tisztában 
legyenek azzal, hogy miként 
kell partnernek tekinteni a 
bizalmiakat. A MA V és a 
GYSEV vezérigazgatója és 

Szocialista kollektívához méltóan 
A celldömölki Széchenyi 

István ifjúsági brigád 1974-
ben alakult és tavaly nyerték 
el a szocialista címet. A'brigád 
tagjai fékezők, jegyvizsgálók, 
és vonatvezetők. Programjai
kat, vállalásaikat körültekin· 
tően szervezik. Ott voltak a 
közelmúltban - Nagycenken 
rendezett Széchenyi szocialis
ta brigádok első országos ta
lálkozóján is. Hat alkalom-

ma! vettek már részt a csa
ládtagokkal közös kirándulá
son és üz.eml.átogatáson, pat
ronálják a celldömölki öregek 
napközi otthonát. 

A brigád gyakran rendez 
politikai vitadélutánt is. Az 
elmúlt év nyarán az egyik 
munkatársukat - öttagú csa
ládjával együtt - brigád.köit
ségen üdüUették. 

Járható utak 
Az elmúlt hetekben több 

szakszervezeti testületi ülésen 
oktatáspolitikai feladatokat 
tűztek napirendre. A téma 
tárgyalásánál mind.enütt elő
térbe került a 8 általánossal 
nem rendelkező dolgozók hely· 
zete, a beiskolázásukkal kap
csolatos he"lyi tapasztalatok, 
Legutóbb Budapesten az Épí
tési főnöks-ég szakszervezeti bi
zottsága, Miskolcon a területi 
biwttság kultúrbiwttsága, és 
Győrött a csomópont mozgalmi 
és gazdasági vezetői részére, a 
budapesti területi bizottság 
kultúrbizottsága tartott megbe
szélést. A tanácskozások célja, 
mindhárom helyen a problé
mák feltárása, a szervező mun
ka javítására irányuló tenruva
�ók meghatározása volt. 

Jó ösztönző módszer 

Nem kell véka alá rejteni, 
hogy egyes gazdasági vezetők 
részéről, még azon a területen 
is fellelhető szemléletbeli hiá
n;vosság, ahol egyébként szép 
oktatási eredwényekről adhat
n"1< számot. Az ilyen helyeken 
nemcsak az agitációs propa
gandamunkát kell fokozni, ha
nem a szakszervezeti bizottsá
gok ellenőrző jellegű tevékeny
,;égét is. 

.Jól ismert az a probléma, 
mely szerint az alapműveltség 
megszerzése önmagában, távla
tokban sem biztosít előnyöket. 
Éppen ezért a tanulmányok 
folytatására való ösztönzés 
hangsúlyozott feladatot jelent. 
Ezzel kapcsolatban helyes 
módszerról számolt be Baranyi 
István, a miskolci területi bi· 
zottság kuJtúrbizottsága előtt, 
amikor az igazgatóság oktatási 
munkájáról adott tájékoztatót. 
Elmondotta, hogy területükön 
a dolgozókkal való személyes 
beszélgetések alkalmával is
mertetik a velük kapcsolatos 
terveket, elképzeléseket is. 
Konkrétan megbeszélik a kü· 
lönböző szaktanfolyamra való 
jelentkezés lehetőségeit, vala
mint azokat a munkaköröket, 
amelyekben a tanulmányait 
befejező dolgozót foglalkoztat
ni tudják. Lényeges, hogy a le
hetőségek ismertetése a beisko
lázás előtt megtörténjen, mert 
ez - tapasztalatok szerint -
sok esetben inspirál a tanu
lásra. 

A dolgozók ismerjék 
a kedvezményeket 

Az ösztönző mód.szerek közé 
tartozik, a tanulással kapcsola· 
tos különböző ked.vezmények 

i.smertetése is. A felvilágosító 
munka során mód nyílik ar· 
ra, hogy az 1974. évi 45. sz. Hi
vatalos Lapban szabályozott 
kedvezményekről az érintett 
dolgozó részletes tájékoztatást 
kapjon. 

A legtöbb baj a munkaidő
kedvezmény biztosításánál 
mutatkozik. A győri csomó
ponton tartott megbeszélés 
részvevői - főleg a gazdasági 
vezetők - elmondották awkat 
a nehézségeket. amelyek a te
rületi szétszórtság miatt nehe
zítik a munkaidő-kedvezmény 
biztosítását. Főleg a pálya
fenntartási szakszolgálatnál 
dolgozók iskolába járása okoz 
gondot, akiknek távoli munlq,
helyük miatt tanítás; napon
ként nem elegendő a „legfel
jebb egy óra" munkaidő ked
vezmény. 

Miután a győri csomóponton 
is tekintélyes azoknak a száma, 
akik 8 általános iskolai vég
zettséggel nem rendelkeznek, a 
megbeszélés résztvevői helye
sen látták: ;1z agitációs és pro
paganda munka fokozásával 
egyidőben keresni kell azokat 
a munkaszervezéssel kapcsola
tOs lehetőségeket is, amelyek 
révén könnyebben valósítható 
meg az oktatási feladatok vég
rehajtása. 

AJÁNDÉKMŰSOR 

FÜRDŐZŐKNEK 

Július 23-án a békéscsabai 
vasutas klubkönyvtár citera
zenekara Gyulán járt, a Vár
fürdőben. A nemrégiben át
adott új medencéknél ajándék
műsort adott a fürdőző ven
dégeknek. A műsornak nagy 
sikere volt. A zenekar által 
előadott sok dalt lelkes taps
sal jutalmazta a nagyszámú 
hazai és külföldi vendég. 

Este a vasútállomáson szár
nyalt a dal, ahol a vonatra vá
rakozóknak adtak térzenét. Itt 
is nagy sikere volt a Serfőző 
Zoltán vezette zenekarnak. . 

'Baráti talállm,só 

Az elmúlt hónapban a KISZ 
KB meghívására hatszáz fia
tal érkezett harzánkba az NDK
ból, az I. magyar--német if
júsági taláJ!kozóra. A német 
fiatalok egy csoportja július 
23-án Szegedre látogatott. Kö
zül ük harmincat a MAV KISZ
bizottsága látott vendégül. 
majd szakmai bemutatót tar
tottak részükre Kiskundorozs
ma állomáson. A fi,a,t;alok meg
teki:ntebték a modern bi2itosí tó
berendezéseket és megismer
kedtek az állomás munkájá
vail. 

Amatőr filmesek 
Nagykanizsán 

Tizenegy napig volt gazdája 
a nagykanizsai vasutas Kodály 
Zoltán Művelődési Ház a me
gyei amatőr filmesek táborá
nak, amely augusztus 21-én 
zárta be kapuit. Ez idő alatt 
kilenc filmet mutattak be a 
megye üzemeiről, közöttük 
Nagykanizsa állomás forgalmi 
dolgozóinak a munkájáról i.s. 
Ez a film nagy sikert aratott a 
szakemberek körében. Az ün
nepélyes táborozáson Szabó 
Balázs filmesztéta és Varga 
Csaba, a pécsi filmstúdió veze
tője tartott szakmai értékelést. 

Aranyjelvényes törzsgárdatag 

Sokat érő ember Hegyalja kapujában 
Szerencs nemcsak közleke

dési csomópont, hanem jelen
_tős idegenforgalmi hely is: a 
Rákóczi-emléktúra egyik állo
mása. A vonatok ablakán ki
tekintő, vagy a vonatról le
szálló utasok az év minden 
szakában meggyőződhetnek 
róla, hogy a p.arkosítc.U, fásí, 
tott, az állami ünnepekre kü
lön is nagy gonddal feldíszí
tett állomás „Hegyalja kapu
jához" illően, történelmi és 
kultúrtörténeti rangjának 
megfelelő külsővel fogadja lá
togatóit. 

Nagy része van ebben Vin
cze József főellenőrnek, az állo
más anyag- és leltárszámadó
jának, akinek 40 éves szolgála
tát az idei vasutasnapon ün
nepelte a kollektíva 

Mindig f.igyelmes, jókedvű 
ember. Pontos, lelkiismeretes 
szakvonali munkája mellett is 
állandóan vannak tervei, el
képzelései az állomás szépí
tése, tisztasága, a dolgozók 
munkahelyének .kulturáltabbá 

KITÜNTETÉS 

tétele érdekében. A dekoráci
ók - amelyeket alkotmá• 
nyunk ünnepére is az ő elkép
zelései szerint valósítottak 
meg a szerencsi vasutasok -
jó ízlésről tanuskodnak. Az 
ötletek elfogadhatooágához 
hozzájárul a sok-sok tapaszta
laton alapul«'.. tekin{Jly és JZ 
ezzel párosuló példamutatás, 
hiszen Vincze József - azon 
túl, hogy vasutas családból 
származik - végigjárta az 
igaz embeTTé válás legnehe
zebb útjait. A négy évtized 
során volt ő vonatkísérő, for
galmi szolgálattevő, kocsiin· 
téző, raktárnok, személy- és 
árupénztáros, sőt, még állo
másfőnök is. Korábban Rima
szécs, Rozsnyó, Pelsőc, Bán

réve és Taktaharkány állomá
sokon szolgált, majd két év
vel ezelőtt lett Szerencs ál
lomás anyag- és leltárszám
adója. Az ott dolgozó swcia
lista brigádnak is értékes, 
hasznos tagjává vált kezdettől 
fogva Az arany törzsgárda
jelvény méltó tulajdono.sa. 

a közművelődésben végzett 
eredményes munkáért 

A kulturális miniszter az 
alkotmány ünnepe alkalmából 
kitüntetéseket adományozott a 
közművelődés terén kimagasló 
eredményt elért kultúrmun
kásoknak. A központi ünnep
ségre a SZOT tanácstermében 
került sor, ahol Simó Tibor, a 
SZOT Kulturális-, Agitációs 
és Propaganda Osztályának 
vezetője köszöntötte a megje
lenteket, majd Kiss Károly, a 
SZOT alelnöke adta át a ki· 
tüntetéseket. A kitüntetettek 
között volt Gulyá$ Ferenc, a 

vasutas-szakszervezet szegedi, 
Kocsis Gyula, a vasutas-szak
szervezet debreceni területi 
bizottság kulturális és sportbi
zottságának vezetői, valamint 
Sándor Géza, a Landler' Jenő 
járműjavító művelődési házá
nak igazgatója. 

Gulyás Ferenc, a felszaba
dulás óta végez kultúrmunkát. 
Kezdetben mint a színjátszó 
csoport tagja, majd annak ve
zetőjeként hosszú éveken át 
tevékenykedett. 25 évig ját
swtt előbb a szolnoki, később 
a szentesi fúvószenekarban. 

-------------------------, 1969-ben került a szegedi te

KEZDŐDIK AZ ÚJ TANÉV 
rületi bizottság kulturális bi
zottságának élére. Eredményes 
mu"nkája elismeréséül kapta a 
Szociali.sta Kultúráért kitünte
tést. 

Felvételt hirdet szakszervezetünk 
zeneiskolája és képzőművészeti köre Kocsis Gyula Is korán, szin

te már gyerekfejjel jegyezte 
el magát a kultúrával. A fel
szabadulás után bekapcsoló
dott az ifjúsági mozgalomba, 
s munkahelyén, a debreceni 
járműjavítóban tagja lett a 
színjátszó csoportnak. Emel
lett feladatot vállalt az okta
tási munkából is. Hosszú évek 
alatt szerzett tapasztalatai 
alapján, 1971-ben lett a deb
receni területi bizottság kul
túrnevelési bizottságának ve
zetője. Ebben a beosztásban 
is eredményes munkát végez, 
amit a Szocialista Kultúráért 
kitüntetés is bizonyít. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Központi Zeneiskolája (Bp. 
VII., Rózsa Ferenc utca 22.) 
és képzőművészeti köre felvé
telt hirdet az 1976/77-es tan
évre. A képzőművészeti kör 
festészet, grafika, swbrászat 
tanszakokra vesz fel tagokat. 
A tandíj egy évre 400, a vas
utasok és családtagjaik részé
re 200 forint. .Jelentkezni le
het szeptember l-től naponta 
15-20 óra között a képzőmű
vészeti kör helységében, Bp., 
VII., Népszínház utca 29. 

A zeneiskola az alábbi tan-

A Budapesti Építési Főnök
ség szb-ülésén általánosnak is 
mondható oktatási gondokról 
számoltak be. ld.e sorolható a 

munkásszállásokon végzett agi· 
tációs propagand.a munka fon· 
tossága, és - valljuk be őszin
tén - sok esetben eredmény
telensége is. A tanulástól való 
elzárkózás nem mindig a rossz 
szervező munka, az elégtelen 
felvilágosító tevékenység kö
vetkezménye. Az otthonuktól 
távol lakó munkásembert ne
hezebb meggyőzni a tanulás 
fontooságáról. különösen ak
kor, ha közvetlen környezeté
ben sem tapasztal hasonló 
szándékot. 

Nagyobb figyelmet 
a munkásszállásokra 

A munkásszállások lakói 
gyakran cserélődnek. Az új ar
cok, új emberek mindmegany
nyi új feladatot is jelentenek 
az oktatási munkában. 

A kelenföldi munkásszállá
son tavaly nem sikerült kihe
lyezett általános iskolai tago
zatot beindítani. A szakszerve
zeti bizottság legutóbbi ülésén 
úg•1 határozott, hogy az 1976-

77 -es oktatási évben, megszer
vezi a d.olgozók tanulását. Eh
hez az anyagi és tárgyi feltéte
lek biztosítottak. Az eredmé
nyességhez most már türelmes 
szervező munka, meggyőző ér
velés. és a munkásszállások kis 
közösségeinek összefogási1 
szükséges. Pálinkás Katalin 

szak.okra hirdet felvételt kez
dő fokon: zongora, hegedű, 
harmonika. A tandíj évi 800, 
illetve a vasutasok és család
tagjai részére 400 forint, Ha
ladó fokon zongora, hegedű, 
ének hangképzés, opera-ope
rett, múdalkorrepetálás. Nép
zene és tánczene oktatás is 
indul különböző hangszereken. 
A tandíj 140·0, illetve 900 fo
rint. 

A melléktanszakokra 
szolfézs-zeneelmélet, zenetörté
net, kamarazene, nép- és tánc
zenei gyakorlatok - augusz
tus 25-től szeptember 15-ig le
het beiratkozni. 

Tagfelvételt hirdet a vas
utas-szakszervezet központi 
énekkara és szimfónikus ze
nekara is. Mindkettőre szep
tember 3-tól (Bp., Vll., Rózsa 
Ferenc u. 22.) lehet jelen tkez
ni. Az énekkarba szerdán és 
pénteken, a zenekarba pedig 
kedden és pénteken este fél 
hattól fél nyolcig a próbákon 
jelentkezhetnek az érdeklő
dők. 

Sándor Géza, a Színmdvé
szeti Főiskola elvégzése után 
13 évig volt a Nemzeti Szín• 
ház tagja. 1970-ben a színészi 
pályát felcserélte a Landler 
Művelődési Ház igazgatói be
osztásával. Az új munkaterü
leten jól kamatoztatja tudá
sát. Eredményes munkájáért 
Miniszteri dicséretben része
sült. 

Felhívás szellemi vetélkedőre 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá• 
nak tiszteletére a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 
ágazatainak területén tevékenykedő Magyar-Szovjet Baráti 
Társaság tagcsoportok „A magyar-szovjet kapcsolatok a 

Nagy. Októberi Szociali.sta Forradalomtól napjainkig; A köz
leked.esi és hírközlési együttműködés fejlődése" tárgykörben 
országos vetélkedőt rendeznek. 

A vetélkedőn részt vehetnek a vasúti, hírközlési, gépjár
mú közlekedési és javítóipari, hajózási, légi közlekedési városi 
közlekedési és közlekedési építőipari ágazatok intézményei, 
vállalatai, hivatalai, munkahelyei, szocialista brigádjai, tár
sadalmi szervei, kollektívái, valamint a közlekedési és hír
közlési dolgozók körében a vetélkedni szándékozók ez alka
lomra alakult csoportjai. 

A vetélkedőt két fordulóban bonyolítják le: 
Elsó forduló: a vetélkedő első részét a közlekedési és hír

közlési ágazatok a saját területükön országos jelleggel szer
vezik meg és 1977. jtí.nius hó 30-ig bonyolítják le. Az elsó 
ütem győztes csapatai díjazásban részesülnek és közülük a 
legjobbakat nevezik az ágazatok közötti vetélkedőre. 

Másod.ik ford.uló: az ágazatok közötti vetélkedő amelyet 
1977. novembe� 7-ig rendeznek meg. 

A győztes csapatok díjazásban részesülnek - a vetélkedó feltételei szerint. A vetélkedővel kapcsolatos szervezési kér
désekben az MSZBT tagcsoportok adnak részletes felvilágosítá&t. 
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Nyári kánikula után, 
őszi forgalom előtt 

MISKOLC-TISZAI PÁLYAUDVARON 

lesz miről beszélni a fiataloknak' 
a közelgő ifjúsági parlamenten 

Szómvetés a Hántán Kató Vontatási ,őnölcségnél 

Nyílik-csukódik a várakozó
nak is használatos beíróhe
lyiség a)taja; útra készülö 
mozdonyvezetók térnek be 
rövidebb-hosszabb idöre. Ki
töltik a mozdony teljesítmény
lapját, de gondolatuk már a 
masinán, a távolba vezető sín
kígyón barangol. Vajon hoz-e 
eseményt - és ha igen, mi
lyent - a mai szolgálat? 

Az idöjárás kellemes. Ennek 
a különi>en angol párbeszé
dekbe illö megállapításnak e 
i;zabálytalan nyáron oka van: 
sokáig tartott a júniusi-jú
liusi kánikula, és ez utast
vasutas egyaránt megviselt. 
Figyelmetlenebbekké, fára
dékonyabbá, ingerlékennyé 
váltak az emberek. Vasúton 
az utas sem lehet figyelmet
len - ám a mozdonyvezető 
még kevésbé! A koncentrálás 
legkisebb hiánya is végzetes 
következményektl;.e] járhat. 

A gőzösökön 
mindig meleg volt 

- Meleg volt, nagyon me
leg - ismeri el a beíró he
lyiségben tartózkodó Kormos 
Ferenc Diesel-mozdonyveze
tö -, de hol van ez a meleg 
a régitől? Ami a gőzösökön 
volt! Ott a leghidegebb téli 
napon is elviselhetetlenebb 
volt a hőség, mint a Dieselen, 
kánikula idején. 

Két társa - Szalai Géza 
és Kövecs! Mihály - egyet
értően bólogatnak. Igaz, Kö
vecsi Mihálynak nincsenek 
személyes tapasztalatai a 
gözösökről; fiatalember, 1971-
ben került ide, a Hámán Kató 
Vontatási Főnökséghez moz-

donyvezető-gyakornoknak 
(eredeti szakmája géplaka
tos); 1973 öt.a vezérli a szél
sebes gépóriások.at. De hogy 
milyen is a gőzös, mégis 
tudja: a ma már nyugdíjas 
édesapja dorogi mozdonyve
zető - tőle ered a vasút sze
retete. 

Kormos Ferenc és Szalai 
Géza viszont saját emlékeire 
hagyatkozik. Életpályájuk
ban sok az azonosság: mind
ketten 1947-ben kerültek a 
MAV-hoz (Kormos Ferenc jú
niusban Vácott, Szalai Géza 
januárban itt, az egykori 
Északi Fűtőházban). Voltalt 
salakosok, fűtők, a gőzösökön 
allomá.si szolgálatot is telje
sítettek -, majd 1970-ben, il
letve 1971-ben Diesel-moz
donyvezetői vizsgát tettek. 

- A felvigyázók igyekeztek 
úgy vezényelni va!ameny
nyiünket, hogy elég időnk ma
radjon a pihenésre - kanya
rodik vissza beszélgetésünk az 
elmúlt hetek eseményeihez. -
A nyugodt éjszakai alvás 
rendkívül lényeges az ilyen 
melegben, még akkor is, ha 
mi rövid távolságra visszük a 
vonatokat. A hideg szódavíz 
mindenkor rendelkezésünkre 
állt , jól is esett, és itt, a fő
nökségen olyan korszerű, fe
hér-fekete rendszerű öltöző
mosdónk, van, amely csábít a 
naponta akár többszöri zuha
nyozásra is. 

Szóba kerül a lajosmizsei 
laktanya is: hosszú évekig 
okkal volt a panaszáradat 
egyik célpontja: Rendetlen 
szobák, piszkos ágyak várták 
a megpihenni vágyó varuta
sokat. Ma? Kórház sem lehet
ne tisztább! - vallják. A2 
ágyneműt minden ott alvó 
után - így természetes! -
kicserélik, a két-három ágyas 
szobák barátságosak; jólesik 
ott pihenóre térni ... 

Javult a mozdonyok 
üzemkészsége 

Ha a kánikula nem okozott 
is jelen..ósebb gondot a Há
mán Kató Vontatási Fónök
ség mozdonyvezetőinek, az 
esztendő el6ó hét hónapja 
mégsem volt rrientes minden 
gondtól. Am e számszerű 
eredményekröl már a fönö
ki irodá',an bef.zé!getünk Sza
kos Istvánnal, a főnökség ve
zetőjével és Harkai Imre 
üzemgazdásszal. (Úgy mond
ják: abban, hogy a főnökség 
területén igen sok a fa, a ki-

sebb ligetekben padok van
nak, s az irodákban megany
nyi virág tarkállik, a főnök
nek - az egykori mozdony
vezetőnek - jelentős szerepe 
van. Tény: jóleső érzés áraszt
ja el a látogatót, miközben a 
Tatai utcai bejárattól a fő
nökségi épület felé tart - az 
egykori kormos fűtőház ma 
barátságos-meghitt jellegével 
hívogat.) 

Papír kerül elő, rajta szám
sorok: a tavalyi és az idei 
első félév eredményadatai. 

- A villamos mozdonyok
nál a tavalyi 84,9 és a terve
zett 85 százalékkal szemben 
87 százalékos volt az üzem
készség, a Dieseleknél pedig 
a tervezett 84 százalékot 2 5 
százalékkal tetéztük meg 
mondja Szakos István. - Ez 
már feszített eredmény, alig
ha lehet „megfejelni", az 
üzembiztonság nem tűr meg 
többet. 

- Legutóbbi, tavasz.i be
szélgetésünkkor elpanaszolta: 
sok volt a döccenő a Romá-
niából vásárolt tizenkét 
M47-es Diesel-hidraulikus-
mozdonnyal. Javult-e ér
demlegesen a helyzet azóta? 

- A tavaly vásárolt 
M41-esekkel már nincs külö
nösebb gondunk. Eleinte ba
jok voltak az irányváltó be
rendezésekkel, a hútőberen
dezésekkel, a hajtómű
csapágyakkal, az inditó moto
rokkal. Például a csapágyak 
nem bírták a dorogi kanyar
gós-emelkedő pályán a ter
helést. Néha a nyílt pályán is 

szolgálatképtelenek marad
tak ... Időbe telt, amíg a mű
szaki hibák kiderültek. A mi 
mozdonylakatosaink és az uta
zó mozdonyvezetők is tanács
talanok voltak, hiszen nem is
merték ezt a típvst. A 7. szak
osztály segítségünkre volt: 
kapcsolatba léptünk a gyártó 
céggel és annak magyarorszá
gi szervizével: kicserélik a 

csapágyakat és a gyorsan el
romlott alkatrészeket ;obb 
minőségúvel váltják fel. Egy
ben a tartalékalkatrész-ellátás 
is lényegesen javult. 

Bevált a CSM-rendszer 

ték át a szerelvényeket. Elő
adódott, hogy a vonatok a tíz
tizenkét órai szolgálat alatt 
mindössze egy-másfél órát 
mentek, de átlagosan négy 
óránál még ma sem több a 
menettartalom/ Okkal zsör
tölődnek emia:tt a mozdony
vezetők, hiszen lényegesen 
alacsonyabb a jövedelmük. 
Voltaképpen két ember mun
káját látják el egy szolgálati 
idő alatt, a változó illetmé
nyük viszont a korábbi 50-60 

forintról 11-25 forintra esett 
vissza. 

A főnökség a haszonkilomé
ter-t€rvet csak 95,7 százalékra 
teljesíthette - ám az ok köz
tudott: országszerte ke1,•e
sebbet szállított a vasút. Ha 
nem az ő hibájuk is, mégis 
nehezíti az Élüzem-szint tel
jesítksét. A Nyugati motor
színben nem csökkent, hanem 
emelkedett a létszám - több 
villamos mozdonyt irányíta
nak ugyanis oda. A mozdony
vezetőknek, a fűtőknek 
mintegy 60 vasutasnak - vi
szont nem a mosdóban, ha
nem a szerelőcsarnokban tud
tak csak helyet biztosítani, 
ahová ruháikat elhelyezhetik. 
(S eközbel), a vontatási fönök
ség területén a korszerű öl
töző-mosdó kihasználtsága 80 
százalékos csupán!) 

Az őszi forgalomra 
készítik a gépeket 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

tehervonatokon is női vonat
vezetők. Azóta nói vonatkísé
rő brigádjaik is vannak. A 
fiatal lányok, asszonyok tevé
kenységével elégedett a 
mozdonyszemélyzet. 

Kulturált 
éjt?zakai pihenőhely 

Tovább lapozunk az 1974-
be."l felvett jegyzőkönyvben. 
Varga Borbála jegyvizsgáló 
kérte, hogy szervezzék meg 
jobban az éJszakai fordás sza
kaszok elhelyezését Miskolc
Tiszai pályaudvaron. Felve
tése nyomán intézkedtek és 
ma már a 21 óra után érkező 
és a hajnali órákban induló 
szakaszokat kulturált körül
mények között pihentetik. 

A legutóbbi parlamenten 
fel vetődött az is, hogy sokat 
segítene a vasutas-fiatalok 
helyzetén, ha a budapestihez, 
a székes!ehérvárihoz és a 
szombathelyihez hasonlóan 
Miskolcon is megépítenék az 
albérlők házát. A beszélgetés 
részvevői elismerik, hogy erre 
nagy szükség lenne, de az el
múlt parlament óta csak any
nyi történt ebben az ügyben, 
hogy már tárgyaltak egymás
sal a miskolci igazgatóság és 
a városi tanács illetékesei. A 
megoldás azonban még várat 
magára. Talán az őszi parla
menten arra is választ kap
nak a miskolci vasufas-fiata
lok, hogy mikor lesz a váro
sul,ban albérlők háza? 

nan belépő jegyvizsgálókat 
például az oktatási fönöksé
gen készítették elő a jegy
vizsgáló tanfolyamon. Ez az 
előkészítés most Miskolc-Ti
szai pályaudvaron folyik és 
az elméleti képzéssel párhu
zamosan megoldott a gyakor
lati oktatás is. 

A tanulással volt kapcsola
tos Hencze! FeTenc személy
zeti előadó hozzászólása. Azt 
kérte a fiataloktól, hogy ne 
halogassák a ta,mlást, ::nert az 
állomásnak is szüksége van a 
jól felkészült utánpótlásra. 

A legutóbbi parlament idő
szakában sokan mentek nyug
díjba és kevés fiatal jelent
kezett a vasúthoz - mondja 
Gajó József. - A kedvező in
tézkedések hatására azonban 
sokat fiatalodott az állomány. 
Most az utazószemélyzet 50 
százaléka fiatalokból áll. Az 
utánpótlás biztosítása viszont 
továbbra is feladat, mert 
évente 70-80 vasutas megy 
nyugdíjba. Jegyvizsgálónak 
már elég fiatalt kapnak, de 
kocsirendezőnek, ahol jobban 
ki vannak téve az időjárás 
viszontagságainak, és forgal
mi szolgálatra, ahol sokat kell 
tanulni, kevesebbet. A tanu
lásra kelZ tehát elsősorban 
buzdítani a fiatalokat a leg
közelebbi parlamenten/ 

1974-ben Várhegyi Judit 
érdekes témát vetett fel. Azt 
javasolta, hogy a főnök be
szélgessen el minden fiatal 
dolgozóval, aki már legalább 
6-8 hónapot a munkahelyén 
eltöltött. Ez hasznos a veze-

tőnek, mert megismeri az új 
munkatárs véleményét a 
vasútról, és az általa betöltött 
munkakörről, de jó a fiatal
nak is, mert közvetlenül a 
főnökétől tájékozódhat az őt 
érdeklő témákról. 

,,Nyitott ajtó" 

Makó Imre állomásfőnök 
elmondta, hogy ő a „nyitott 
ajtó" hive. Naponta sok fiatal 
felkeresi, de aki nem jut el a 
főnöki irodáig, azt ő hívja 
meg egy kis eszmecserére. 

Gutassy Béta bizalmi, sze
mélyzeti ügyintéző még el
mondta: örömmel állapítot
ta meg a beszélgetés kapcsán, 
hogy az elmúlt két és fél esz
tendőben sokan előléptek 
azok közül, akik felszólaltak 
fiatal munkatársaik érdeké
ben a legutóbbi parlamenten. 
Várhegyi Judit például az 
igazgatóságon dolgozik, Be-
regszásziné kocsitakarítóból 
jegyvizsgáló lett, Mező Ferenc 
állomásirányító pedig jelenleg 
vezető mérnök a Tiszai pálya
udvaron. 

Az ősszel sorra kerülő par
lamenten tehát lesz miről 
számot adni! Az állomásfő
nök már előre kéri a fiata
loktól, hogy fordítsanak még 
több időt az önképzésre. Ak
tív részvételt vár tőlük a ter
melőmunkában és szeretné, 
ha a parlamenten minél több 
hasznos javaslat hangzana el. 

Kőhidi László Immár az őszi forgalomra 
készülnek. Tüzetesen átvizs
gálják a mozdonyok alkatré
szeit, még akkor is, ha a Há
mán Kató Vontatási Főnök
ség masinái elsősorban a sze
mélyforgalmat segítik. Dehát 
ősszel is sokan utaznak majd 
a Dunakanyarba, a Pilis he
gyei be, s a Balaton déli part
jai is vonzza még egy ideig a 
természetkedvező turistákat. 

Botka László raktárnok ar- .-------------------------� 
ró! beszélt 1974-ben, hogy a 

A beíró-helyiségben tar-
tózkodó mozdonyvezetők sem 
a <:élelőt.tiek immár: Kormos 
Ferem! 14 óra 46 perckor in
dult Esztergomba, Szalai Géza 

fiatalok nem ismerik eléggé 
az ifjúsági törvényt és ezért a 
jogaikkal sem tudnak megfe
lelően élni. Makó Imre állo
másfőnök úgy látja, hogy az 
elmúlt években erősödött a 
KISZ-szervezet felvilágosító 
munkája és így alaposabban 
megismerték a fiatalok az if
júsági törvényt is. 

Kocsitakarítóból 
jeg}"·izsgáló 

6 perccel később Lajosmizsére A továbbtanulási lehetősé
és Kövecsi Mthály is mozdo- geket reklamálta Beregszászi 
nyán van immár, hogy 16 óra Sándorné, aki akkor kocsita-
56 perckon ugyancsak Lajosmi- karító volt és azóta - mert 
zse felé indítsa szerelvényét. tanult - jegyvizsgáló lett. 
Most mások készülödnek; a Mező Ferenc állomásirányí-
vasútnál nincs megállás. tó az oktatási rendszer felül-

Földes Tamás vizsgálását javasolta. Az újon-

Táblák a Déliben 

A Déli pályaudvaron láttam 
két nagy táblát. fehér alapon 
piros betűkkel. Lehet azon
ban. hogy több ilyen Felhívás 
is van a pályaudvaron. ame
lye}I: a vágányok szá.mozásáról 
tájékoztatják az utazóközönsé
get. 

Hiba. szerintem bosS'zantó 
hiba, hogy a Vérmező sz,ót ki!! 

MEGJEGYEZZÜK 

kezdőbetűvel írták, s az ő be
tűn iS rövid az ékezet. Ha a 
Déliben megforduló tízezrek 
közül ezt még senki nem tet
te szóvá. én most helyettük is 
megte:;zem, Nyelvimk védel
mében és a Vérmezőn kivég
zett magyar jakobinusok irán
ti tiszteletünk jes)'ében. 

B. K. 

A jegyváltás kálváriája Javult - nem javult. Be
szélgetésünk során e szópár 
elő-előjön. Ami a munkaerő
helyzetet illeti - kell-e han
goztatni, már-már hagyomány r----------------------------

A vasút által az utasoknak nyújtott szolgáltatás - annak 
színvonala - általában nem anyagi ráfordításon, hanem a 
munka szervezésén, a vasúti alkalmazottak rátermettségén, 
szolgálatkészségén múlik. Ezt példázza többek között az a 
levél, amelyben S. L. írta meg szerkesztőségünknek egy jegy
váltás történetét. 

- nem Javult. Az utazó sze
mélyzet a tavalyi 586-nál 
hússzal ismét kevesebb. Több 
mozdonyvezető otthonához 
közelebbi, vidéki szolgálati 
helyre kéri át magát. S ami 
igencsak bosszantó: a vizsgá
ra jelentkező fiatalok nem rit
kán már a vizsgát követő na
pon közlik - a fővárosban 
nagyon drága az albérlet, vagy 
heteken belül házasodnak és 
a fiatalasszony szüleihez köl
töznek . . . vidékre. Igaz, ott is 
a MAV-ot szolgálják, de a 
Hámán 'Kató Főnökség gond
jain ez vajmi keveset változ
tat. 

Baleseti helyzetkép? tr-
hatjuk, hogy javult - de az 
ellenkezője is igaz. Tavaly fél 
év alatt 12 személyi sérüiés 
történt, az idén 16 (tehát 
romlott), a balesetek miatt 
kiesett munkanapok száma 
viszont 576-ról 350-re csök
kent (tehát javult). Egyér
telmű viszont: tárgyi balese
tek miatt a tavalyi 28 162 fo
rinttal szemben csupán 18 950 
forint a kár. 

- Hogyan vált be a villamos 
mozdonyok vonatvezető nél
küli közlekedtetése? 

- A GSM-rendszert, vagyis 
a „csak mozdonyvezetővel" 
közlekedő tehervonatokat 
napok alatt átkeresztelték 
,,csináld magad"-mozgalommá. 

A júliusi bemutatkozás sike
rülhetett volna lényegesen 
jobban is. Kétségkívül olyan 
módszerről van szó, amely 
ésszerű és Európa számos or
szágában jól bevált - ám, 
hogy nálunk se legyenek zök
kenők, ahhoz a forgalomtól 
nagyobb segítséget kérünk. 
Oly rosszul készítették elő a 
menetokmányokat, hogy a szo
bi határon - a félig kész 
okmányokkal - nem enged-

Debrecenből különvonattal 

a Szegedi Szabadtéri Játékokra 
Augusztus 13-án 800 vasutas és hozzátartozója 

tekintette meg a Cigánybárót 

A debreceni területi bizott
ság, a vasutas-szakszervezet és 
a vasútigazgatóság közremű• 
ködésével augusztus 13-át> 
nagyszabású kulturális prog• 
ramot szervezett a Szegedi 
Szabadtéri Játékokra. Külön
vonattal, mintegy nyolcszáz 
vasutas és családtagja utazott 
Szegedre, a Cigánybáró című 
operett megtekintésére. 

A nagyobb csomópontok 
szakszervezeti bizottságai eb
ből az alkalomból több juta
lomjegyet vásároltak a Leg
eredményesebb szocialista bri
gádok, il1etve tisztségviselők 
részére. A program lebonyolí· 
tásába bekapcsolódott a sze
gedi területi bizottság is. A 
különvonat utasai részére 
napközben csoportos váro6!lé
zést szerveztek, és lehetővé 

tették a város nevezetességei
nek, művészeti értékeinek a 
megismerését. 

Az utazást gondos szervezés 
előzte meg. A várakozáson fe
lüli érdeklődés miatt a na
gyobb csomópontokon: Deb
recenben, Nyíregyházán, Má
tészalkán, Püspöktadányban 
és Kisújszálláson szervezési 
felelősöket jelöltek ki. A szak
szervezeti bizottságok kultu
rális, agitációs és propaganda 
bizottságai a szolgálati főnö
kökkel együtt segítették, irá
nyították a szervezö munkát. 

A Cígánybáró nagy kulturá
lis élmér.yt jelentett vala
mennyi vendégnek. A külön
vonat nyolcszáz utasa O óra 
30 perckor indult vissza a 
szabadtéri játékokról 

Eredményes együttműködés 
Dunakeszi állomás vezetői 

tavaly kötöttek négy évre szó
ló szerződést a hűtőházzal. 
Havonta 120-150 speciális hű
tökocsit bocsátanak a hűtőház 
rendelkezésére. Az együttmű
ködés eredményesnek bizo
nyult. Az elmúlt évben nem 
volt olyan áru, amely vagon
hiány miatt késett volna. 

- A konzervgyár évente 
1200 kocsit igényel tőlünk, az 
együttműködés velük is kifo
gástalan - mondja Gyurcsik 

Mihály állomásfőnök. 
Nyolcvágányos állomásunk 
újabb rakodóterülettel bővül. 
Ha elkészül, harmincöt kocsi 
fér majd el a rakodón. A jö
vőben szeretnénk szocialista 
szerzödést kötni a járműjaví
tóval is. Célunk az, hogy a ko
csik ne várakozzanak sokat a 
vágányokon, hanem megérke
zésük után azonnal az üzem 
területére tudjuk vontatni. fgy 
kisebb a kocsirongálás veszé
lye is. 

A levélíró augusztus 7-én, szombat reggel 6 óra 30 perc
kor azzal a szándékkal állt sorba a Keleti pályaudvar nem
zetközi pénztáránál, hogy három vasúti jegyet váltson az 
augusztus 9-én, 7.30-kor induló Pannónia Expresszre, Subo
ticán át Novi-Sadig. Háromnegyed 8-kor még nem került rá a 
sor, ezért dolgavégezetlenül távozott, hiszen munkába kellett 
mennie. Aznap délben 12 óra 45-kor megjelent a MAV Nép
köztársaság úti reprezentatív nemzetközi jegypénztáránál. 
Kiállította a jegyigénylési nyomtatványokat, oda-vissza útra 
szólóan, hat példányban. Ezután - 13 öra 55 perckor - végre 
odakerült a pénztárhoz. A kolléganő ekkor tudtára adta, hogy 
a három jegyet - egy teljesárut és kettőt a FIP-igazolványra 
- csak a jövő hét szerdájára képes elkészíteni, mert neki 
most, 15 órakor lejár a munkaideje. 

S. L. az utazást nem halaszthatta el, mire a pénztárosnő 
azt ajánlotta, hogy menjen át a Nyugati pályaudvar nemzet
közi pénztárához. Még arra is vállalkozott, hogy telefonon 
tisztázza, kiadhatja-e ő a helyjegyeket a Pannónia Expressz
re. A telefonálgatás végén kijelentette: ,,A Pannóniára má1' 
nincs helyjegy, de az aznapi má.s vonatokra még tudok adnt. 
ha igényli." Az utas vásárolt a felajánlott „maradékból". 

A Nyugati nemzetközi pénztáránál sem volt szerencséje. 
Közölték ve!é, hogy - mivel a vonatja a Keletiből indul -
menjen a Keletibe jegyet váltani. Esetleg az IBUSZ-hoz, a 
Nyugatiban. 

Az IBUSZ-nál a MAV pénztáraihoz utasították mondván 
hogy FlP-igazolványra ők nem adnak jegyet. 

' ' 

Este 19 óra 20-kor egyetlen nemzetköz.i pénztár működött 
a Ke�eti�_en, amikor utasunk is�ét sorba állt. Háromnegyed 
10 előtt ot perccel (21.40-kor) vegre a pénztárosnő szine elé 
jutott. A kolléganö át is vette az igénylést, valamint a jegyek 
ellenértékét, sőt a Népköztársaság útján váltott helyjegyeket 
is kicserélte a kívánt vonatra. A feltétel csupán az volt, hogy 
az utas másnap reggel 5 óra és fél 8 között jelentkezzen a 
menetjegyekért. 

Ha nem is fél 8-ra, de fél 9-re ismét a pénztárhoz került 
Ekko_r egy másik pénztárosnő fogadta, s ki is adta az elkészí� 
tet_t Jeg;yek<:t, me� _a !�adott h�rom útlevelet - a helyjegyek 
áranak i.smetelt k1J1zetese elleneben. (Más kérdés, hogy később 
a megadott telefonszámon közölték az utassal: ,,Tévedés tör
tént, a helyjegyekért csakugyan nem kellett volna újra fi• 
zetni". 

A Vi�z�mtagsá�os_ jegyváltás után kézenfekvő a tanulság. 
Ne'!1zet�oz1 pé�ztaramkban feltétlenül javítani kell a szolgál
tatas szinvonalat, hogy kevesebbet bosszankodjanak az utasok. 

S. L.-nek - főként ennyi keserűség után - abban is 
igaza van, hogy megkérdezése nél.kül miért számítanak (el 
JE;gye�ké!1t 10 forlnt.?6 biztosítási dijat, ami az ő esetében a 
viteld1Jkent fizetett osszeg 50 százalékát teszi ki. 

Dr. S. L. 
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Javaslatok és válaszok II. 
NESZMEL y ÉS SÜTTŐ Közön 

Szembe menesztettek két tehervonatot 
•11, lllllrt ••• r,1t1k /1111/1111111 • k1//1ktir sz,rz/ilb 

ntM/fmlld kltlldílbátil? 
A mozdonyszemélyzet éberségén múlott, hogy nem történt baleset 

Süttő állomás szolgálattevőjé
nek sikertelen jel.zőállítási kí
sérleteiről - meg sem próbál
ta saját biztositóberendezését 
kezelni. A vonatot úgy indítoc
ta. hogy menetengedélyt sem 
kért résrere. 

Neszmély állomás forga.lmf 
szolgálattevője a 3591-es vo
nat indítása elölit - mivel tu
dott a Süttő állomáwn törbént 
sikertelen je!zóállftásokról -
megsem próbálta a biztosEtó
berendezését kezelni. Tudomá
sul vette Süttó állomás for
galmi szolgálattevőjének köz
lését és nem kereste a hiba 
okát. A vonatot menetenge
dély nélkül indította el az ál
lomásról. anélkül. hogy távbe
szélőn, vagy a biztosítóberen
dezésen hozzájárulást kapott 
volna. Amikor Süttő állomás 
szolgálattevője a sikertelen 
jelzóállítási kísérleteit közölte, 
nom érdeklődött. hogy miért 
akar ja a kijárati jelzőt sza
badra állitani. hisren. a bizto
sitóberendezésen nem adott 
ho1.zájárulást a vonat indítá• 
sához. 

A:r. alábbiakban folytatjuk a 
kollektív szerződés vitájában 
elhangzott, de a szabályok ki
alakításánál. figyelmen kívül 
hagyott javaslatok és az azok
ra adott válaszok közlését. 

.tAVASLAT: A gyakorlati 
idó számításánál. a más válla
laltnáJ. hasonló munikakörben 
eltöltött idót teljes mértélkrben 
Vegyük figyelembe. 

folytában 30 naptári napot 
meg nem haladó betegállo
mányban töltött idejét mun
kában töltött időnek kell te
kinteni. Ez a. t'endelkezés sé
relmes azoknak a dolgozók
nak, akik 30 napnál hosszabb 
Ideig vannak betegállomány
ban. 

V ALASZ : A kollektív 
szerződés hivatkozott ren
deLkezése összhangban van 
a vonatkozó (17/1975. (VI. 14.) 
Mt. sz. rend.) jogszabállyal. 
A megszakitás nélkül 30 na
pot meg nem haladó kereső
képtelenség időtartamát az 
év végi r<lszesedés szempont
jából ,olyannak kell tekinte
ni, mintha a dolgozó ez idő 
alatt is munkát végzett vol-
na. 

nyesül, egyrészt szerepe van 
az időbérnek, másrészt a tel-
jesítménybérnek, alapbérük 
id6bér, amely függeUen a 
végzett teljesítménytől. Tel
jesítménybérüket a menet
rend szerinti menettartamra 
alapoztuk, hogy ezzel is ösz
tönözzük egyik alapvető mu
tatónkat a menetrend szerin
ti közlekedést. 

Igaz, hogy ez nem kifeje
zetten az utazó személyzettől 
függ, hanem több szolgálati 
ág, illetőleg a végrehajtó 
szolgálat le bonyolításában 

Június 22-én Süttő és 
Neszmély állomások között a 
3594-es és a 3591-es számú 
tehervonatokat szembe me
nesztették egymással. Az egy
vágányú pálya ellenmenetet ki

záró biztosítóberendezéssel, ál
lomástávolsá.gú közlekedésre 
van bere'lldezve. Az esemény
nek szerencsére nem lett kö
vetkezménye, mert a 3594. sz. 

A BERENDEZÉS 

HIBÁTLAN VOLT 

VALASZ : a kollektív szerző
dés 43. §·ának b. pontja ki
mondja, hogy te'le mértékben 
lehet csak sz.árnít.u,ba venni a 
más vállalatnál a hasonló mun
tk.a.körben eltöltött időt, k.ivéY"e 
az ügyviteli munkaköröket. Ez 
a szabályozás a tényleges s,.ak
mai gyakorlat eli,-merését 
:;zol.gálja. A más t•állalatnál el
töltött ídöból szakmai aya,kor
latként csak a.z azonos mun• 
kaleőTÖkben eltöltött időt tud- A hivatkozott jogszabály 
juk figyelembe venni. A ja- alapján a 30 napot meghaladó 
vaslat sz.erint �les körű ki- betegállományban töltött időt 

t.erjesztése nem volna célsze- a kétszeres kifizetés elkerülé
rú. se céljából kellett kizárni. 

részt vevő dolgozók együtt
múködésén€k eredményeként 
jelentkezik. Ebben azonban 
nagy szerepe van az utazó 

személyzetnek is. Ezt az alap
vető elvet, ez idő szerint -
amíg ennél jobbat nem talá
lunk - nem kívánjuk felad
ni. 

vonat mozdonvfútője és a Megá1lapíthat6 tehát, hogy 
3591 sz. vonat mozdonyvezető- Süttö állomás szolgála.tevój� 
je időben észlelte a. veszélyt, a bizt.osftóberendezésen adoct 
és a megállásra tett azonnali hozzájárulás nélkül akarta a 
intélJkedés nyomán a két vo- 3á94-es vonatnak a kijára'.i nat egymástól harminc méter vágányutat felépíteni. Miv�I távolságban megá.!lt. Ébersé- ez a kísérlete sikt:rtelen ma• gükkel súlyos közlekedési bal- radt a biztositóberendezé:.t esetet · hárítottak el, ezért 8 üze�éptelennek nyilvánította b�dapesti ig8;gatósá� v_ezetője és írá,sbeli rendelkezéssel ha
'!1111dkét doloozót d1c.se�t-be.1 talmazta fel a vonat személ11-es pénzjuta1o1;1ban 1�=�tet�. zetét a.z állomásból történő A vonatveszélyezbet"5_ ,v:=ga- kihaladásra. A szolgálattevő a 
l�ta. során rekonstmal,ák __ a k"J'árati vága.n' yút felépítése tört=teket. Tanu16ági.éilt ko- � • • .. 61 zöljlik a részleteket. elott nem l(Yozódott meg a:1' , 

hogy a biztosftóberendezesen 

FELELÓTLENÜL 
CSELEKEDTEK 

JAVASLAT: Forduló állo- Ugyanis figyelembe kell ven
m.áson, vontatási főnök5égen a n.i, hogy év végi részesedés 
szolgálati órán felüli idő szol- és jutalom után - egyéni át
gálati óránként, a laktanyában !agk:ereset után - a 17,1975. 
el.töltött idő az alapbér 50 szá- (VI. 14.) Mt.. számú rendelet 

zalékával kerüljön díjazásra. 27. §-ának rendelkezése sze-
VALASZ : K ülönbsé� kell rint táppénzt folyósítanak, ha 

tenni a ténylege. munka díja- a dolgozó keresőképtelensége 
zása és a nem munkavégzés- megszakítás nélkül 30 napnál 
sel el.töltött, inproduktív idők hosszabb ideig tart. Ez tehát 
díjazása között. További kü- magában foglalja a megelőző 
lönbséget kell tenni a díjazás évben folyósított év végi ré
�rtéke körott, amikor az in- szesedést is. 

JAVASLAT: A vezető jegy
vizsgáló - hasonlóan a CSM
es mozdonyvezetöhöz - a 
vonatvezető és a jegyvizsgáló 
bérét kapja meg. 

VALASZ: A csak mozdony
vezetővel közlekedő vona
toknál a mozdonyvezetők
nél - rendkívüli felelósségú
ket figyelembe vé\·e - al.kal
mazott plusz bérezést nem 
kívánjuk szélesebb körre ki
terjeszteni. 

MENETENGEDÉL Y 

N ÉLKÜL 

Süttő állomás forgalmi szol
gálattevője június 22-én me
netengedélyt kért Neszmély áJ
lomás forgaJmistáiától a 3594-
es számú vonat részére. Utá
na állította a kijárati vágány
útban fekvő váltókat. majd a 
kijárati jelzőt szabadra akar
ta állítani. Am azon a tovább
haladást engedélyező jelzési 
kép nem jelent meg. A for
galmista ekkor távbeszélőn tá• 
jékoztatta Neszmély állomás 
forgalmi szo].gálatlevőjét a si
kertelen je1:zóállít..:ísról. majd 
egy újabb kisJrletet tett. Saj
no.s ez sem járt eredménnyP.l. 

van-e hozzájárulás a vonat in
ditásához. Enélkül tette a si
kertelen jelzóállításokat, és en
nek alapján nyilvánította 
üzemképtelennek a berende
zést. Pedig az kifogástalanul 
működött - csak éppen nem 
kezelték !  A forgalmista szol
gálatát ezután is szabálytala
nul látta el, mert nem keres
te a hiba okát, továbbá, ha 
a berendezést üz.€mképtelen
nek nyilvánította. a. meneten
gedély kérését meg kellett vo!
na ismételnie még az írásbeli 
rendelkezés kézbesítése előtt. 
Ebbe a harmadik személyt. a 
tanút is be kellett volna von-

A két ál:omás forgalmi sw,'!. 
gálattevője figyelmetlen. fele. 
lótlen munkájával súlyos ve
srelyhelyzetet idézett elő. A 
jól múködő, védelmet és biz
tonságot nyújtó biztosítóbe
rendezést üzemképtelenn.?1c 
nyilt•ánitották, holott azt csak 
kezelni kellett volna/ 

produktív időt a dolgozó nem JAVASLAT: Az utazó 
laktanyában tölti el. Ezért szolgálatos dolgozók teljesít
'11.em lehet egy nevezőre hozni ménybérüket ne a menetrend 
a. laktanyában és az ezen kí- szerinti menettartamra kap
vül eltöltött idő díjazását. (Ha ják, hanem a megtett kilomé
laktanyai elhelyezlést nem biz- terre, vagy a tényleges órák
tosi-tanak, akkor az alapbér 50 ra. 

JAVASLAT: Az üzemek ré
széről (MA V Fa telítő üzem 
stb.) felmerült, hogy a máso
dik és harmadik műszaki pót
lék bevezetésére a kollektív 
szerződés adjon rendelke
zést, illet.őleg felhatalmazást. 

VALASZ: A javaslatot hasz
nosnak és megvalósíthatóniak 
tartjuk, ehhez azonban meg-
felelő anyagi fedezetet kell n.ia. 

Az ismertetett eseménynek 
az a tanulsága, hogy hiába áll 
rendelkezésre az üzemképes 
biztosítóberendezés. ha azt 
nem kezelik, és ezenkívül még 
a legelemibb biztonság:! sza
bályokat is figyelmen kívül 
haizyják. A veszélyhelyzetet 
elóidéw szolgála tevőket szi
gorúan megbüntették. 

Szendrödi János százalékát, ha ilyen el helye- V ALASZ :  Ilyen bérezési 
zést biztosítanak, akkor pedig rendszer már korábban volt, 
óránként 1 Ft díjazást kell el- azonban a gyakorlatban nem 
számolnl.) vált be. Az utazó személy-

Mindez,ek figyelembe véte'lé- z.etnél i;ajáto& bérezés érvé-

megteremteni, megvalósítá-
sára tehát késóbb visszaté
rünk. 

(Folytatjuk) 

Üból tájékoztatta Neszmél.v ...------------------------
állom forgatmis,áját. hogy 
a berendezés üzemképtelensé
ge miabt írásbeli rendelkezést 
á11ít ki a vonatszemélyzet ré
szére. "A kijárati jelző nem 
kezelhető, mellette kézijelzést 
nem a.dnak" írásbeli rendel
kezéssel hataurnm.a fel a vo
nat sremélyzetét az állomás
ról történő kihaladásra. 

A S O RO M P.ÓSZ E R E LŐ -..el a javaslat nem valósítható --------------------------meg. '" 
JAVASLAT: A pénzkezelési 

pótlékot -ljük fel és ter
j�k ki a munkabért fizetó 
dolgozókra .is. 

V ALASZ: A pénzkezelro 
pótlékot a közelmúltlban emel
tük fel, további emelésére ez 
föó S7.elin t nincs lehetös.igünk, 
de nem 1.6 tartjuk indokoltnak. 

Munkabért firető dolgozók
lnl való kiterjesztését a vonat
!rozó jogszal>My nem tEszi le
hetóvé. 

JAVASLAT: Különböz6 bér
pótlékot, munkahelyi stb. ki
terjesztését javasolják. 

VALASZ: A bérpótlékok 
évek hosszú során a kívána
tosnál nagyobb mértéket öltöt
tek. Nem célszerű további ki
terjesztésük. Távlatban fe1ül
Yizsgálásukat és csökkentésü
ket tartjuk szukségesnek. Ter
mészetesen egyidejűleg az 
alapbér ösztönző srerepét nö
srelnü n,k kell 

JAVASLAT : Minőségi la
ltá'iCSerékhez is adjunk köl
esönt. 

V ALASZ : Ennek jogs,:a'bá1yi 
akadálya \·an, ugyanis a 
!!6 '1971 ÉVM-MüM-PM sz. 
rendelet értelmében ilyen cél
ra nem lehet kölcsönt foly66i-
tani. 

JAVASLAT: A szombat. va
sárnapi munkára vezessünik be 
pótlékot. 

V ALASZ: Korábban való
ban terveztük ennek bevezeté
sét. Jelenlegi anyagi lehetősé
günk azonban e�yelőre ezt 
nem tesz.fk lehetővé. Bértö
megünkból ez jelentős össze
get von'lla el és nem tudnánk 
:rn,egvalósitani bérfejlesztési 
cél ki túz.ésein'ket. 

JAVASLAT: A kollektív 
11zerzódés 9. sz. mellékletének 
3, pontja szerint az év végi 
részesedésre való jogosultság 
szempontfföól a dolgozó egy-

SOMOSKŐÚJFALU 

Véradók a jármüjavÍtóban 

A szombathelyi járműjaví
tóban már hagyományai van
nak a véradásnak. Az elmúlt 
hónapban rendezett térítés
mentes véradónapon 201-en 
adtak vért. A többszörös vér
adók az arany, ezüst és bronz 
fokozatú kitüntetéseken kívül 
jutalmat is kapnak. Rendsze-

resen sz.erveznek véradótalál
kozókat is. Legutóbb, július 
23-án rendeztek hasonlót, 
amelyen száz véradó vett részt 
és hallgatta meg dr. Istdn 
Lajos főorvos egé6zségügyi 
előadását. Utána a vöröske
resztes szervezet vendégúl lát
ta a résztvevöket. 

A vonat kihaladása után a 
swlgálattevő távbeszélőn kö
zölte Neszmély állomás for
galmistájával a 3594-es sz. 
vonat indulási idejét. amire 
azt a választ kapta, hogy ó 
is elmenesztette a 3591 számú 
vonatot Süttö állomás felé. 

Nesmiély állomás sz.olgálat-
tevője a biztosító-berendezésen 

A 
Dllr"''O''"'l. }i;,.'JHÚÍO vítóban nem adott hozzájárulást Sübtó 

,,Jli 'lt,. a1 J / állom.ás szolgálabtevöjének a 
3494-es számú vonat indításá-

etedményeseR működik az AISZBf-tafcsoporl �
zt 

v� áll�!=
1

�1r
0

� 
·w ,·etun.i6 és a Fáklva. cúnű fo- 3591-es késett tehervonat. 

A miskolci járműjaVl tél Amikor Neszmély állomásra 
MSZBT-tagcsoportjána.k el- lyóirotokat 165-en rendel 

e ez behaladt, a forgalmi szol- A harkányi toronyóra ti- 111a szertnék itt végezni, 
nöksége a kö?.e1.múitban szám- meg. Két szocialista 1:m.gád 

gálattevő már a kiállított írás- zenegyet mutat. Az állomásra hogy holnap Siklóson kezd
vetést készített működésük ed- pedig rench-zeres kapcsolatot beli rendelkezéssel várta a vo- érkező vonatról sok utas száll hessem a munkát - mondja a 
digi eredményeiről és kapcso- tart a moszkvai rádió levele- natot, és ó is a „kijárati jelző le. A zöldövezetben épült pécsi I I-es számú pályameste-
lataikról. A miskolciak a ző rovatával. Jelenleg készül- nem kezelhető, mellette kézi- szállodák és vállalati üdülök ri szakasz dolgozója, miköz-
moszkvai testvélrüzemmel nek a közlekedési tárcán be- jelzést nem adnak" szöveggel felé igyekeznek, ahol a világ- ben megtörli izzadságtól gyön-
1968-ban vették fel a kapcso- lül indított MSZBT-tagcsopor- hatalmazta fel a a59l-es számú hírű gyógyvizű strand is van. gyözó homlokát. - A mi mun
latot. Az utóbbi öt év alatt tok közötti szellemi vetélke- vonat szernélyzetét az á1lomás- Balló Béla sorompószerelő kánk sok vándorlással jár. Ma 
33 szovjet. ihletve �yar vas- dőre. ból történő kihaladásra. A már reggel óta dolgozik a tű- itt, holnap ott. Pécs-Bere-
utas tett cserelátogatást. Az Pál István szol,gálattevő _ mivel tudott ző napon. mend, Pécs-Barcs, Középri-
idén - szeptember 2-án - a góc-Sellye, valamint Harkány 
miskolci üzemből 23 tagú cso- r----------------------------------------1 -Szentlőrinc szakaszon vég-
port utazik Kijev-Moszkva- zek fenntartási munkát már 
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��::�Íában Eszperanto' v·11a'gkongresszus Athe'nben ���
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� J1tv-n�f���� 
öt év alatt tizenkét ön.álló ki- dobszán lakom. Minden nap 
állítás szerepelt, amelyeket hajnali félnégykor kelek és 
mintegv hatezer látogató te- Dr. Ferenczy Imre győri Ufemorvost ismét megv6/asztottálc az UMEA titlcórává este nyolc óra mire Ismét ba-
k.intett meg. A kiállítási anya- zaérek. Eddig Sárközi Ferenc-
gok egy része elkerült pél- Augusztus első hetében a ségügyi dolgozók tevékenysé- egyhetes találkozót szerve- cel együtt dolgoztam, de ő a 
dául a DIMAVAG-ba, a Pa- görög fővárosban rendezték géröl, valamint a Vasútegész- zünk hazai és külföldi eszpe- köz0lmúltban átkerült a szek
mutfonóipari Vállalathoz. az meg a 61. eszperantó világ- ségügy című tudományos fo- rantista egészségügyi dolgozók szárdi fönökséghez. Azóta 
Ózdi Kohászati üzemekhez és kongresszust, amelyen negy- lyóirat eszperantó nyelvű ösz- számára. egyedül vagyok. Még étkezés-
a Borsodi Vegyi Kombinát- ven országból mintegy 1200 szefoglaló anyagáról. - Mikor és hol találkoznak re is alig jut időm . . .  
hoz. Az egyiket pedig Lenin- küldött vett részt. Hazánkból - Mit tervez az UMEA a legközelebb a világ eszperan- - Senki sem segít a mun-
városnak ajándékozták. húsztagú csoport utazott At- következő években? tistái ? kában? 

Szovjetunió eredményeit. la- hénbe. Köztük volt dr. Fe- - Rendszeresen megjelen- _ Vezeték, huzal, láncs=a-kóinak életét az üzemben ed- renczv Imre, a györi csomó- tetjük folyóiratunkat, a Medi- - 1977 nyarán Izland fói:á- kadás esetén Pengősi József dig nyolcszáz fén}'képen és pont vasút-üzemorvosa is, aki cina Internacia Revuo-t, most rosában, Reykja?:ikban rende- ál t k .  é . d"  
tablón mutat.�lc be. A Szov . ké í .. 1 . zik meg az eszperantó világ- P yames er ·er sem re min 111 .., a világkongresszus munkájá- sz tJú e az orvosi szakszó- ad segítséget. ró! az alábbiakat mondotta: tárt. A jövő év nyarán Krak- ko11{1res.�z1'st, 1978-ban pedig a 

- A szakmák, a különböző kóban megrendezzük a szocia- bolgár tengerparton, Várná- - Mi volt ma a feladata? 
körök képviselői külön mun- lista országok eszperantista ban. Az utána következő évek- - Az eÍmúlt napok nagy 
kaülésen találkoztak és cse- konferenciáját. ben Svájc, Brazília és Egyip- esőzései miatt ma különösen 
rélték ki tapasztalataikat. Jo- - Hazai tervek? tom várja a világ eszperantis- sok dolgom volt. Fel kellett 

Szuiális helyiség a vonatkísérőknek gászok, orvosok, vasutasok, fi- - A Budapesti László kór- táit. bontanom a víz és iszap által 
latelisták, zenebarátok és szá- házban és a hódmezővásár- Dr. Ferenczy Imre üzemor- elöntött csatornákat, aknákat, 
mos más foglalkozási ág, il- helyi kórházban már működik vos 1972. óta tölti be az hogy kitisztíthassam. Most ép-

Somoskőújfalu határá11<:>máson_ a _vonatkí:5érők�ek eddig 
nem volt pihenő- és szoc1ál1S hely1séguk. A kozelmultban ezt 
a gondot szüntették meg a salgótarjáni VII-es pályamesteri 
szakasz dolgozói akik átalakították Somosköújfalu á11omáson 
a Salgótarjánba' költözött VIII-as pályamesteri szakasz _he
lyiségeit. A vonatkísérőknek _rövi_� idő 1;11att áta_dták . a; egesz
séges pihenót. öltözőt, mosdot, furdőt es étkezohe�ym:_g�t. ;A� 
átalakítást a VII-es pályamesteri szakasz dolgoz61 rov1d 1do 
alatt végezték el. 

letve bobby képviselői jöttek szakcsoport. Kórházainkban, UMEA európai titkári tisztét. pen a csigák. láncok. sorom-
össze. Az Eszperantista Orvo- egészségügyi intézeteinkben A korábbi években a Nemzet- pómotorok vizsgálatát vég-
sok Világszövetsége - Uni- szeretnénk ú;abb csoportokat, közi Vasutas Eszperantó Szö- zem, s kicserélem a hibás al
versala Medicina Esperanto- nyelvtanfolyamokat szervezni. vetség (Internacia Fervojista katrés7.eket. Holnap már egy 
Asoclo, UMEA - értekez.le- A jövő év márciusában Buda- Esperanto Federacio) ifjúsági másik állomáson kezdem a 
tén értékeltük múlt évi mun- pesten tudományos elóadásso- tagozatát vezette - eredmé- munkát. A sorompóknak mln-
kánkat. A résztvevők elisme- rozatot rendezünk külföldi elő- nyesen. denütt biztonságosan kell üze-
réssel szóltak a magyar esz- adókkal, a nyáron pedig a melnl . . .  
perantista orvosok és egész- dél-magyarországi Mártélyon N. L (Kesztyüs) 



fflS. SZEP'l'EMBER L MAGYAR VASUTAS 

ötvenéves a vasúti személyszállítás bázisa ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ 

Kilenc vasutas fúvószenekar 
mutatkuzott be Dunakeszin Dunakeszin nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg 

a jármüjavító félévszázados jubileumáról 
Augusztus 14-én - a du:oo.- Az esti műsort a pécsiek mll• 

Dunakeszin augusztus 20-e 
az idén nemcsak az alkot
mány, az új kenyér fogalnlá
val ötvöződött egybe, hanem a 
jánnfijavitó üzem 50 éves 
fennállásával is. 

A 7..ászlóerdóbe öltözött 
Ozemmel együtt ünnepelt au
gusztus 19-én az egész nagy
község lakossága, hisz leg
többjük az üzem dolgozója A 
reggeltól délutánig tartó ren
dezvénysorozat a művelódési 
központban kezdődött: fél 10-
kor az ifjúsági klubban nyi-

tották meg az üzemtörténeti 
kiállítást. Az 1926-tól napjain
kig eltelt idószakot bemutató 
ipari-közlekedési tárlaton 
fényképek. dokumentumok il
lusztrálták az üzem fejlődé
sét, megörökítve az első itt 
készült pullmankocsikat, az 
elsó szerelvény futópróbáját, 
a régi műhelyekben gyártott 
favázas kO<:Siszekrényeket. 
Majd a háborús évek fotóin 
látható a kórteremnek beren
dezett csarnok. 

Egymást váltják a korszakok 
A felszabadulás elótti he

tekben a munkásoknak sike
rült megmenteni az üzem gé
peit, s így az 1945. január 29-
én készült képek már az élet 
megindulásáról tanúskodnak: 
helyreá!lít;ák a sérült vágány
hálózatot. Peregnek az ese
mények: egymást váltják a 
korszakok. 1945. májusában 
megszületik a jelszó: ,,Arccal 
a vasút felé!". Az ötvenes 
években HÉV, BSZKRT motor 
és pótkocsikat, büfé- és háló
kocsikat gyárt az üzem. A ki
teljesedést a Bah típusú négy
tengelyes személykocsi gyártá
sa jelenti, amelyból 15 év alatt 
1800-at adtak át a forgalom
nak. 

tözőt, mosdót, üzemi konyhát, 
munkásszállót, óvodát, ipari 
tanuló kollégiumot. Végül a 
járműjavító területét teljesen 
átfogó makett érzékelteti, 
hogy a félmilliárdos rekonst
rukció megvalósulásával mi
lyen lesz az üzem a hetvenes 
évek végén. 

A kiállítás megnyitása után 
tömegesen érkeztek a sport
pálya elé a zászlókkal, táb
lákltal felvonuló dolgozók: 
osztályonként, gyárrészlegen
ként csoportosulva haladtak 
el a tribün elótt. Több mint 
száz szocialista brigád 1570 
tagja képviseltette magát az 
ünnepségen. ötletes, óvodai 
hangulatot idézó bábukat hoz
tak magukkal a bölcsőde és 
az óvoda fehérköpenyes dol
gozói. Az üzem fóvúszenekara 
szünet nélkül játszotta a pat
togó ritmusú indulókat. 

Már a megnyitás n.ap;án sokan tekintették meg az üzemtör
téneti kiá.llítást 

(Koppány György felvétele) 

kedő szocialista brigádokról, vezetóje, Bakó Károly pedig a 
ifjúmunkásokróL Kiváló dolgozó jelvényt és ok-

Végül körvonalazta az V. levelet nyújt<. ta át ötven dol
ötéves tervben az üzemre vá- gozónak. 
ró feladatokat, melyek meg- Göndics La;os, az Alagi Al
valósítását biztosítottnak lát- lami Tangazdaság igazgatója 
ja, mivel olyan kollektívára az ipari és mezőgazdasági 
számíthat a népgazdaság, munkásság szoros összetarto
amely négy alkalommal nyer- zását, barátságát fejezte ki. 
te el a Minisztertanács és a Hagyományos jelképként ez 
SZOT Vándorzászlaját és alkalomból új búzából sült 
nyolc alkalommal túzhették kenyérrel ajándé!kozta meg a 
ki az üzem homlokzatára a minisztert. 
kitüntető Élüzem címet. Az Internacionálé elhangzá-

Az ünnepi beszéd után Rödö- sa után látványos kultúrmű
nyi Károly miniszter és Urbán sor és tornabemutató szóra• 
La;os miniszterhelyettes ki- koztatta az ünnepelteket. 
tüntetéseket adott át, az üzem Horváth Anita 

ikeszj járműjavító fennállásá- sora verette be, ezután a sze
nak 50 éves évfordulója al- ged.i, a békéscsabai, a miskol
kalmából - elsó 1zben ren- ci és záróműsorként a dunake
dezték meg a vasutas fuvós- szi zenekar következett. Egy� 
zenekarok országos találkozó- más után hangzottak fel Liszt, 
já,t. A reru:lezvénysorozat dél- Kodály, Farkas Ferenc, I>'arko.3 
utá:n kezdődött. Az ipari ta- Antal, Strauss, Stolcz, Kéhler 
nuló kollégium előcsarnokában műveinek fúvószenekart fel
közlekedési bélyegkiállítás dolgozásai. A langyos nyári e;.. 
nyilt. amelyen 19 felnőtt és tében a közönség hangu,latl 
4 ifjúsági bélyeggyűjtő mutat- mind forróbbá vált. amit leg
ta be köz!lekedéstörténeti gyűj- jobban a fel-felhangzó taps
teményének legértélkesebb da- orkán bizonyított. Isméblések
rabjait. A legeredményesebb re azért nem kerülhetett sor, 
kiállltók Szekeres Sándor, Sze- mert minden zenekarnak csak 
keres László és Szendrei Sán- 30 perc ái11t rendelkezésére. 
dor, a dunakeszi művelódé@ Másnap délelábt a zenek,i,. központ bélyeggyűjtó szakkö- rok teljesítményének érték:elérének tagjai voltak. ail<4..k sére került sor. amelyen a egyébként oros:zJ!ánrészt vál- karna._�yok és a zenekari ve
=l �s. 

kiállítás megrende- zetók vettek részt. A zsüri M-
A vasutas fúvószenekMok rom tagja Marosvölgyi Ká-

roly, Somlai Ferenc és Sellei első országos találkozóját dél- Gyula elismerésüket fejemék után 15 órakor Koszorús Fe- ki tal 'lk · ., · é renc a vasutasszakszervezet a a ozo megren.uezes • 
főtitkára nyitotta meg. Besz:é- évt, �dak�t állítva azt más 

dében hang.súlyozta. hogy az � ele. A z.e11�k�k. tel
amatór művészeti moogalam J�1tmenyé� _egyenkent erték�
fellendítése érdekében került �- Mll:'_káJuk�t a kisebb hi
sor· tailálk , d , . bák, hianyossagdk feltárása 
re 

a ow megren ezese- mellett a jóindu.latú segitö-

Bes7Jéde után elsőnek a kis- készsé?,. tanács�dás jellemezte. 
kórösi vasutas úttöró fúvó.s- A"' zsunvel ffi!-nden karna� 

zenekar mutatkozobt be A e�y�tértett. � �gy� a _zsu
gyerekek már megjelenésükkel n JÓ munkáiat ,s Jelenti. 
kiváltották a közönség tapsát. Az értékelés alatt a zeneka
Ezután a kiskunhalasiak kö- rok Fóton. a gödi. fészekben. 
vebkeztek. őket a szombathelyi valamin,t Dunal,eszi több pont
zenekar követbe. A délutáni ján térzenével szórakoztaiták 
műsort a nyíregyházi. zenekar a laikosságot. 
zá.r1ta. T. B. 

Az utóbbi évtizedekben erő
teljesen megváltozik az üzem 
arculata: felépül a B-csarnok, 
korszerűsödnek a műhelyek, 
bevezetik a szalagszerű gyár
tást. A kocsiszekrénygyártás 
európai színvonalú. Dunakeszi 
a személyszállítás fontos bá
zisává nótt fel, a MAV négy
tengelyes kocsiállományának 
'TO százalékán az üzem gyár
tási tábláját láthatjuk. A 
kiállítás híven tükröz.i a meg
változott szociális körülmé
nyeket: bemutatja az ú; öl-

A pálya zöld gyepén áll!tot- ..-------------------------
ták fel az elnöki emelvényt, 
mellette külön helyet jelöltek 
ki az „üzemalapftóknak", az 
1926-os esztendőtől itt dolgozó, 
ma már nyugdíjas kortársak
nak, akiket úttörók és ifjú.gár
disták piros szegfűcsokrokkal 
köszöntöttek. 

Urbán Lajos miniszterhelyettes ünnepi beszéde 
" zett a fokozatosan fejlódő 

üzem összekovácsolódott kol
lektívájának fáradságos, de 
sikerekben gazdag útjáról: 

A Himnusz felcsendülésével, 
majd Benjámin László: Ta
vasz Magyarországon cimű 
,·ersével, melyet Egressy Ist
ván adott elő, kezdődött az 
ünnepség. 

Bakó Károly, az üzem igaz
gatója a vendégek sorában üd
vözölte Rödönyi Károly köz
lekedés- és postaügyi minisz
tert, Urbán Lajos miniszter
helyettest, a MA V vezérigaz
gatóját, Gulyás Jánost, a Vas
utasok Szakszervezetének tit
kárát, Balogh Lászlót, az 
MSZMP Pest megyei Bizott
ságának titkárát, Barát End
rét, a váci járási pártbizottság 
első titkárát, Jámbor Miklóst. 
az SZMT vezető titkárát, to
vábbá a megyei. járási és nagy
községi párt-, állami, társadal
mi vezetóket, a hazai és kül
földi testvérüzemek képvise
lőit. 

Az i�azgató köszöntó szavai 
után Urbán Lajos miniszter
helyE>ttes, a MA V vezérigazga
tója mondott ünnepi beszédet. 
Bevezetójében megemléke-

- A Budapest-Vác vasút
vonal megnyitása után 80 esz
tendővel, 1926-ban alapították 
és helyezték üzembe Dunake
szin az akkori Pullman
rendszerú, négytengelyű sze
mélykocsik MÁV ;avító
üzemét, 660 dolgozóval. A mai 
jubileumi évforduló az üzem 
életén kívül nagy jelentősé
gű az egész ma!?)'ar közleke
dés, a Magyar Aliamvasutak 
fejlődésének történetében is 
- mondotta. 

Visszapergetve az éveket, a 
járműjavító hósi korszakaként 
jelölte meg a közveilenül a 
felszabadulás utáni idószakot. 
Akkor a népgazdaság vérke
ringését jelentó kqzlekedés új
jáépítési feladataiból nagy 
rész hárult a dunakesziekre, 
mivel a MAV személy
kocsiparkjának 60 százalékát 
elhurcolták, s az országban 
maradtaknak is 56 százaléka 
megsemmisült. Uyen körülmé
nyek között kellett megterem
teni az alapvető személyszál
lítást a magyar vasúton. Ezt 
vállalták a dunakeszi üzem 
dolgozói is. Később a javítási 
feladatok mellett új profilt 
kapott az üzem: megkezdték 
a négytengelyes kocsik gyártá
sát is. 

- Ma, 25 év távlatából 
megállaoíthatjuk, hogy a ket
tós tevékenység nélkül a MA V 
jelenlegi személvkocsiállo
mánya nehezen alakulhatott 
volna ki - hangsúlyozta a 
minisztE>rhelvettes. - Ez idő 
al.att 2635 járművet gyártot
tak itt. 1cöztiik sp�ciális háló
és biifékocsik. sót, műszaki 
célt swlgáió, uizsgálatokat. 
méréseket és más funkciót 
ellátó kocsik is készültek. 

1980-ra a kapacitás 
90 százalékát a személykocsik javítása köti le 
A vezérigazgató említést 

tett a hetvenes évekre jellem
ző folyamatról: A gyártási és 
iavitási arányok megváltozá
�áról, miszerint 1980-i"a az 
uzem kapacitásának 90 száza
lékát a ;avitás köti majd le. 
lgy kívánja a MA V kocsi park
jának gazdaságos fenntartása 

- A jelentős termelési és 
fejlesztési eredményekhez a 
párt, a szakszervezet és a 
KISZ összehangolt segítségére 
is szükség volt - hang.súlyoz
ta, majd elismerően szólt az 
üzem kommunistáinak élenjá
ró munkájáról, s a különbözó 
versenymozgalmakban jeles-

KITÜNTETÉSEK 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a MAV Duna
keszi Járműjavító Üzem fenn
állásának 50. éves évforduló
ja alkalmából - több évtize
den át végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül - a 

MUNICA FlRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetésben részesítette: 
Márkus Klára villanyhegesz
tót. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter a 

KÖZLEKED8S 
KIVALO DOLGOZOJA 

kitün<tetésben részesítette: 
Reisz Ödön termelésirányítót. 

- Száz címet iruta.tiunk tel 
a poros iratok kÖZött. A pin
cétó! a padlásig felforgattuk az 
irattárat az 1926. évi ügyirato
kért, létszámkimutatásokért, 
kerestük az 50 évvel ezelótt 
itt dolgozók névsoráJt. Jubilál 
az üzemünk. s ez alkalomból 
az ,.alapító tagokat", a gyár el
só munkatársait meghívtuk a 
találkozóra. ötvenöten vála
szoltak levelünkre ... 

Szúcs Istvánné munkaügyi 
elóadóval a ÖU..'lakeszi jármü
javító üzem kapujában vára
kozunk az érkezókre. attól 

hrtva. hogy a borongós, esőre
hajló idóben kevesen jönnel, 
majd el az augusztus 17-i ta
lálkozóra. 

De mind az ötrenöt eljött 
Szikár, ősz hajú férfiak, hajlott 
hátú öregemberek, lassú, óva
tos léptű hetvenévesek. 

„Nézd, itt a Károlyi Marci 
is, ott meg a birkózóbajnok . •. 
Te a feleségedet is elhoztad?" 
- Kedélyesen egymás vállá
ra csapnak, szemükben fiata
los fény villan. mint azakOIIl 
a reggeleken, amikor arz: ola
jos műhelyekben üdvözölték 
egymást. 

- Negyedóra múlva indu
lunk Királyrét;,e! - haingzik 
a gyülekezőkhöz a figyelmez
tetés. Míg beszállnak az Ika
rusba, kihasználom a pár 
percet, s megkérem elevenít
sék fel az ötven es?Jten.dóvel 
ezelőtti napokat. 

Kígyóssy István: - Apám, 
aki a forgalomnál dolgozott, 
csak protekcióval tudott be
juttatni a gyárba. Asztaloo 
voltam. egészen 1966 szeotem
beréig. amikor nyugdíjaztak. 
Fiatal koromban elvégeztem a 
zeneiskolát, !gy tagja lehet
tem a zenekarnak. Legszebb 
emlékeim ehhez fűződnek. a 
mai napi� is játszom, vadász
kürtös vagyok. 

Csetényi Ferenc: - Har
mincnyolc filléres órabérrel 

KIV ALO VASUTAS 
kitüntetésben részesítette: 
Módos Ferenc munkavédelmi 
megbízottat. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója 

�&DEJlm8 �!ASl.JlllAS
kitüntetésben részesítette: 
Garamszegi Károly meóst, 
Gábor József lakatos brigád
vezetőt. 

VEZ8RIGAZGAT01 
DICS8RETBEN 

rés:resítette: Axman Ede vil
lanyszerelőt, Kurucz János 
gőzfűtési lakatost, Kertész 
Károlyné műszaki ügyintézőt. 

A Dunakeszi járműjavító fúvószenekara a közönséget sz6.ra.-
koztatja 

ALAPÍTÓ TAGOK 

Vendé/sé/ben az üzemben 
Emlékeznek 

a Dunakeszi MÁV Jármújavító első munkásai 

kezdtem az asztal.o.smúhelyben. 
Apám hadiro1'..kantként iitt 
volt éjjeliór. A D-paivilon,ban 
ahol most az öltöző van. obt 
húztuk meg m;;.g�at a pin
cela.kásba:n. Azt a munkát, 
amit akkor kellett végezni, ma 
miniszteri fizetéssel se vállal
ná egy fiatal. Na.gy, háromki
lós gyaluval abrihtoltuk a 
tölgyfagerendákat, a kocsi
szekrények oldaláJt. Egy mil
limétert sem tévedhettünJt. 
mert j&tt a laka1os művezető 

kat. Abban az időben fából 
készültek a személykoos'k is. 

Sövényházi Pát: - En télk

lakatos voltam 33 évig, de most 
sem hagyom el magamat. Ki
csi a bors, de ha össze is 
szárad. az erejét nem veszti el 
75 éves vagyok. a Gyümölcs
és Fózelékkonzerv Gyárban 
ma is vállalkozom időszakos 
murukára. 

Békési Károly: - 1926 srep
i;ember 13-án léptem be. még 
ma is emléksrem. péntek volt. 
Kovács mesterséget tanultam. 
s én voltam a faluban a leg

lretlméte:-es vonalzójával. s szi- erósebb legény, talán még itt 
gorúen ellenórizte a munkán- is. 

Az iizem alapítótagjai az ünnepségen 

(Koppány György felvétele) 

Nagy Sándor: - Ma 75 éves 
vagyok. 1923-ban és 1927-ben 
országos birkózóbajnok vol
tam. Kocsifényezó és kárpi.tos 
segédként dol.gootam akkor ••• 

Schneider Pál: - Legmara
dandóbb emlékem az illegális 
mo:iiga,iomhoz kaposolódilk, 
amikor vörössegélyre gyűjtöt
tünk. a,gitádtunk a vasutas 
munkások lakbérének leszállí
tásáért. Ezért büntetésból át 
is hely€2ltek egy hónapra 
Szombathelyre ..• 

Vályi József Ozemlakatos, 
Várnai Károly az egykori vil
lanyszerelőből lett termelési 
osztályvezetó helyettes. Zsi
day István számosztályvez,etó, 
Bessenyöi József lakatos ... ki
fogyhatatlanok az emlékek>ből, 
de az autóbusz motorja sür
getően [elzúg. Indulás Király
rétre. ahol az idós nyugdíjas 
munkásokat útt,örák várják 
dallal. virágcsokorral. s elkí
sérik őket az erdei sétára. 
megmutatják az úttöró vas
utat, amelyen a Dunakeszi 
Já;rműjavítóban készült vona• 
tok futnak. 

Az egész:napos program dél
ben. az üzemi ebédlőben foly
tatódott, majd az egyk01i 
munkahelye�ket keresték fel, 
s nem gyoztek csodálkozni, 
hogy mennyire megváltozott, 
m1lyen sokat fejlődött itt min
den. Négy óraikor kézilabda
mérkőzésen szurkoltak az üze
mi csapatnak. hatkor a víz.i
sport-telepen fóvárosi színé
szek szórakoztatták őket örok
zöld dallamokkal. ötven év 
humoros kabaré..'Tlűsorával. Es
te nyolckor a fúvószenekar és 
az énekkar adott hangversem1 
tiszteletükre. 

Az ötvenöt idős ember kési! 
este térhet<;>tt haza. fáradtan, 
de életük egyik legszebb em• 
lékéveL 

e. A. 
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Otvenéves a Dunakeszi VSE 
SPORTKAPCSOLATOK 

a magyar-szovjet barátság jegyében 
Ünnepi közgyúléB - Kitüntetések a jubileum alkalmából 

Alapítótagok emlékeznek 

A Dunakeszi Vasutas SE 
augusztus 18-á,n ünnepelte 
megail.a;kulásának 50. éves ju
biil.eumát. Az ebből az alka
lomból. rendezett ünnepi köz
gyűlésen megjelent Gulyás Já
nos, a vasutas-szaks:rervezet 
ti1ikára, Vá1'fi Ferenc, az. OTSH 
osztályvezetője, Bania József, 
a Pest megyei sportbizottság 
elnöke és Bakó Károly, a jár
műjavító igazgatója. Az ün
nepség résztvevőit Hoffmann 
Károly, az egy,esület elnöke 
köszöntötte, majd Gulyás Já
nos méltatta az -eltelt ötven év 
eredményeit. 

A fél év..-zázados jubileum 
a1kalmából jutalmazásokra is 
sor került. A Népköztársasági 
Sport Érdemérem l>ronz foko
zatávail tüntettélk ki Gács 
Lászlót, a labdarúgó-sza.kosrz;
tály vezetőjét. Ezek után át
adtá:k a Testnevelés és Sport 
Kiváló Dolgozója klitüntetést, 
valamint az öt évtized alatt 
végzett eredményes munikáért 
az emlékplaketteket. 

* 

kosi AC ellen. A második V>l- nyertünk. Az edzói pályafutá
lágháború után gyorsan meg- som alatt találkoztam Jeszmás 
erősödtünk. sokswr gyalog György labdarúgóval is, aki 
mentünk Újpestre játszaml, példaképe volt az ideális 
olya:n lelkesek voltunk. sportolónak. Ma ő az úttörők 

- Mikor mondott búcsút a edzője. Én 1947-ben fejeztem 
labdarúgásnal,? be sportpályafutásomat. Lajos 

_ 1947-beln Tizenegy éve bátyám is �. labdárúgással fog-

. 
. . lalkozott. Ja!swtt a magyar m�tem ny�gdiJba, és ez . a válogatoutban. A lányom, Zsuma, találkozas olyan voH mmt zsa az ötvenes években. or-8,,,"Y szép álom. szágos ifjúsági gátfutól>ajnok 

A 88 éves Harváth Gyula voLt. 
az egyesület első ed.zóje volt. 
Ma a Budapesti Labda.rúgó 
Szövetségbe11 dol.go:.<ik. A 72 
éves Várkonyi (Wéber) János 
pedig a Törekvésből jött Du
nakffiZire játszani. 

Jobboldali középpályás 
poszton szerepeltem 1926-tól 
1933-ig - magyarázza. - Ne
kem a labdarúgás „aranykar
szaka" ;utott. Hétszer voltam 
válogatott. A Testnevelési Fo
iskolá:n edzői Vizsgát tettem. 
Tíz éven át voltam aktív tár
sadalmi edző. A legszebb em
lékeim között őrzöm az 1939-
es mérkőzést, a.mikor az FTC 
ellen játszottunk és 4 :3-ra 

Solymosi László 

A Haladás VSE gyó� röplabdacsapata 

A Mari Szovjet Autonom 
Köztársaságból már jártak 
labdarúgók Szombathelyen és 
a Hal.adás is eljutott a 2900 
km-re fekvő Joskar Olaba. 
1974. decemberében a Haladás 
VSE női röplabda csapata uta
zott a távoli testvérterület 
fővárosába. 

Csaknem két év telt el az
óta, hogy a szovjet röplabdás 

lányok viszonoc,:ták a vendég
látást. A Joskar Ola-i Rádió
mechanikai Technikum női 
röplabda csapatát Borisz Gri
gor;evics, a kerületi pártbi
zottság titkára és Gavilov Vla
gyimir Miha;tovics, a Mari 
ASZSZSZK Minisztertanácsa 
mellett működő sportbizottság 
elnöke vezette. 

Szombathelyen Szanati An-
Az ünnepi kÖ7.gyúlés után �----------------------------------------- na, a pártbizottság titkára és 

alapítótagokkal beszél�ttün.:.,. Nagy János, az MTSH elnöke 
Rozsnyai Oszkár, Várkonyi ÜZEMI BAJNOKSÁG fogadta a sportküldött..séget. 
János. Bakács Károly, Péter- Másnap Vámos József, a me-
falvi József, és Horváth Gyv.-

0 d'' k s I k D k • 
gyei tanács elnökhelyettese 

la egykori labda!"úgók eleve- rsza' gos onto" zo no on e's una esz1n adott fogadást a szovjet sport-
nítették iel az öt évtized ese- küldöttség vezetői tiszteletére. 
ményeit. Rozsnyai Os�ká.r 71 A harmadik napon pedig a 
éves. szovjet lányok, a Haladás VSE 

- 1913-ban kerültem Duna- Asztaliteniszben budapesti, kispályás labdarúgásban vidéki sikerek születtek és a Spartacus Styl női röp-
keszire _ mondja. _ Először labda csapatai körmérkőzést 
a gyár helyén működő Hadi- Több mint négyszázhúsz ször vett részt a küzdelemben 2. Budapesti Központi Hivata- vívtak a Safra1;ko úti��11.; 
kórház SC labdarúgója let- labdarúgó és csaknem kétszáz- a Budapesti Központi Hivata- lok és Intézmények Szakszer- ��9
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tteste-m. majd az. Alagi SC és a ötven asztalitenisz csapat kép- lak és Intézmények Szakszer- vezeti Tanáo.sa, 3. Budape6t. �
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Dunakeszi SE csapatában ját- viseletében, a legjobbak rész- vezeti Tanácsának csapata. Az A labdarúgás hívei Dunake- h
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tt szottam, amely 1926 nyarán é lé ezés " k által ·b 11 - ka k h' 't al 
1 a e Yl ranga O ove ·eze ' v te vel került megrend - uionco -ra a an je emzo szire pta meg 1vo , 10 amelyen szintén a vasutas-alá:kult meg. A ti.reaegy labda- re az üzemi kispályás labda- elfogódottság játékukban egy héttel az asztalitenisz dön- csapat bizonyult jobbnak. Be-rúgót nyolc egyesületből vá- rúgó- és asztalitenisz-bajnok- egyáltalán nem látszott meg tók után, a hat területi bizott- fejezésül a Joskar Ola-Spar-

logatták. A mai pályát 1928. sá.g országos döntője. Sőt, némi meglepetésre, de ság és a GySEV Igazgatóság , k-zés d március 25-én avattuk fel. A A területek reprezentánsai teljesen megérdemelten, a fér- legjobbjai mérték össze tudá- ��
us Styl me
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gödöllői IK ellen játszottunJ, először Szolnokon találkoztak, fi és női csapatversenyben sukat. A döntő eseményei szo- • meg, ame Y ! ven egei1 
altkor és 10 :1-re győztünk. Ab- ahol a kaucsuk-labda szerel- egyaránt maguk mögé utasi- ;.osan beilleszkedtek abba a győzelmével ért v get. 

ban az évben ni,ertük el II mesei augusztus 12-15-ig há- tották a mezőnyt. nagyszabású sport- és kultu- A városi . sporttelügyelőség 
Corint'l.ián dijat is. ami 35 év rom napon keresztül látvá- Az egyéni versenyek során rális programba, amelyet Du- által felajánlott szép kivitelű 
alatt rajtunk kívül csak egy nyos mérkőzések.kel, forró lég- érezhetően fokozódott az iz- nakes::in az egyesület és az serleget a Haladás n.yerte el. 
vidéki csapatnak sikerült. A körben küzdöttek az értékes galom. Az elmúlt évek bajno- üzem fennállásának 50. éves A Joskar Ola együttese pedig 
döntőt az FTC-pályán játszat- díjakért. A hat területi btzott- kai és helyezettjei é1:ezték ;ubileumára szerveztek. A egy új Gála mérkőzéslabdát 
tuk és 3 :1-re győztünk a Rá- ság válogatottja mellett elő- csak igazán, hogy mennyire mérkőzések ugyanazon ido- kapott jutalmul, míg a szovjet 

kiegyensúlyozott lett a me- ben egyszerre három pályán csapat részéról a Spartacus 
----------------------------, zőny. A meglepetések itt sem zajlottak, igazi csemegét ki- Styl edzőjét lepték meg egy 
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- Norvég vendég a ldálll
&áson. Győrött a vasulasolt 
Aranv János Művelődési Há
zanak nagytermében az alkot
mány ünnepe tiszteletére reP
rezenta tív kiállitást rendez
tek a szakkörök alkotásaiból. 
A kiállítást augusztus 16-án 
Vincze Sándor, a csomopont 
pártbizottságának a titkára 
nyitotta meg. Másnap a kiállí
tást megtekintette Egil Bal
vorsen, a hazánkban tartóz
kodott norvég vasutas-szakszer
vezet főtitkára is, aki a látot
takról elismerően nyilatkozott. 

Felhívás 
A MAV Széchenyi-hegyi 

úttörővasút Vzemfónöksé
ge felvételt hirdet az 
1976. szeptember 16-án 
induló úttörővasutas és 
postás tanfolyamra. Je
lentkezhetnek a budapesti 
és Budapest környéki út
törő pajtások, akik az álta
lános iskola IV., V. és VI. 
osztályos tanulói. Tanul
mányi eredményük leg
alább 4-es átlagú, egészsé
gi szempontból úttörő
vasutas szolgálatra meg
felelnek és az iskola úttö
rőcsapata erre a kitüntetés
re ja vasalja. 

A felvétel ideje és he
lye: 1976. szeptember 1-12, 

között naponta 9-18 óráig 
az úttörővasút Üzemfó
nökségén Hűvösvölgyben. 
Felvilágosítás: üzemi tele
fonon 52-7413. Városi tele
fonon : 167-621. Felvételi 
lapot a főnökség kívánság
ra küld. Vasutas szülők 
gyermekei előnyben része
sülnek. 

- OJ bisztrók. Az Utasellá
tó VáUalat korszerű bisztrót 
nyitott augusztus 17-én Szol
nok, augusztus 18-án pedig 
Berettyóújfalu új autóhusz
pályaudvarain. Az új bisztrók
ban frissensültek, hideg.kony
hai és cukrászipari termékek, 
valamint üdítő és egyéb italok 
bő választékával gondoskod
nak az utasok ellátásáról. 

Vasutas olimpikonok fogadása 
maradtak el és végül valóban nálva az ünneplő házigazdák- plakettel. 
a jelenlegi legjobbak vehették nak. Bár a két testvéregyesület - Kirándulás. A miskolci 
át a győzteseknek járó tiszte- A jól felkészült és kiegyen- között elég nagy a távolság, vontatási főnökség szakszerve-

A montreali olimpián rés2lt vett vasutas sportolók tiszte
letére a MA V Vezérigazgatóság és a vasutas-szakszervezet el
nöksége 1976. augusztus 17-én, hétfő délután fogadást adott 
a szakszervezet Benczúr utcai székházában. A fogadáson meg
jelent Koszorus Ferenc főtitkár, Oroszváry László, MA V ve
zérigaz,gató-helyettes, Gulyás János és Molnár György tit
károk. 

A vezérigazgatóság és a szakszervezet elnöksége nevében 
Molnár György titkár köszöntötte a vendégeket, majd rövid 
beszéde után jutalmakat adott át a sportolóknak és a sport
vezetőknek. 

Dr. Fenyvesi Csaba versenyzőtársai nevében megköswnJ a 
vendéglátást és a Jutalmakat 

(Gyergyói János felvételei) 

letdíjakat. súlyozott csapatok küzdelmére mégis ez a találkozó is bizo- zetének kultúrbizottsága au-
Az idei országos döntőn elő- misem jellemzőbb, mint az, nyitotta, hogy a népeink kö- gusztus 13-án és 14-én k1rán

ször került megrendezésre a hogy a középmezőny helyezé- zötti barátság, amelyhez na- -dulást szervezett a szegedi 
párosok küzdelme. A párok seit, a szabályok adta sok le- gyon sokszor hozzájárul a szabadtéri játékokra. A két 
összeállítása előre jelezte, hetőség ellenére csak sorsolás- sportkapcsolatok ápolása is, nap alatt a dolgozók és csa
hogy az első helyezésekért a saJ lehetett eldönteni. eredményesen fejlődik. A ko- ládlagjaik megismerkedtek 
budapesti és a szambathelyi A versenyt végül is az egyen- rábbi hetekben már különbö- Szeged nevezetességeivel és 
párosok vívnak majd óriási letesen, jó teljesítményt nyúj- zó küldöttségek érkeztek megtekintették a Cigánybáró 
küzdelmet. tó Gyöngyösi Kitérógyártó Szombathelyre, de a sportkap- című operettet. 

Végül a szombathelyiek, vi- üzem csapata nyerte. Egyet- csolat ápolása révén még ta
gasztalódva a csapatversenyek len pont különbséggel szorult lán közelebb került egymás
során elszenvedett vereségért, a második helyre a GySEV hoz a két testvérterület, mint 
mindkét párost veretlenül Igazagtóság csapta. Harmadik ahogy ezt a Haladás VSE ve
megnyerték. Eredmények: a szombathelyi járműjavító, zetói is igyekezte.11: minden 

Nöi csapat: 1. Budapesti negvedik a debreceni vontatá- vonalon bizonyítani. 
Központi Hivatalok és Intéz- si főnökség, ötödik a nagyka- Kiss Antal 
mények Szakszervezeti Taná- nizsai vontatási főnökség, ha-
csa, 2. Budapest, 3. Szombat- todik a Budapesti Távközlő 
hely, 4. Szeged, 5. Pécs, 6. és Biztosító berendezési Épí
Debrecen. tési Főnökség, hetedik Szen-

Férfi csapat: 1. BKHI Szak- tes állomás csapata lett. 
szervezeti Tanácsa, 2. Szom- A torna legjobb kapusa, 
bathely, 3. Budapest, 4. Sze- Orosházi István, Iegeredmé
ged, 5. Debrecen, 6. Pécs. nyesebb játékosa Nemes Mi-

Női egyéni: 1. Németh Ist- hály, mindketten a debreceni 
vánné (Szombathely}, 2. Foga- vontatási főnökség csapatának 
rasi Ilona (BKHI Sz, T.), 3. tagjai voltak. 
Rádóczi Lászlóné (Szeged} és A Vasutasok Szakszervezete 
Horváth Elemérné (Budapest). által alapított vándorkupákat 

Férfi egyéni: 1. Szabó Gábor a Budapesti Központi Hivata
(Debrecen), 2. Kilyénfalvi Bé- !ok és Intézmények Szakszer
la (BKHI Sz. T.), 3. Bors Pál vezeti Tanácsánál, illetve a 
(Budapest) és Vörös Gyula Miskolci Területi Bizottságnál, 
(Szeged). míg a GySEV Igazgatóság ál-

Nöi páros: 1. Szombathely, tal felajánlott kupát az össze-
2. Budapesti Központi Hivata- sített eredmények alapján a 
lok és Intézmények Szakszer- szombathelyi területi bizott
ve7.,eti Tanácsa, 3. Budapest. sá,,,"nál őrzik egy évig. 

Férfi páros: 1. Szombathely, Székely György 

Jól szerepeltek a Váci VSE 
molorcsó,iak-versenyzói Szegeden 

Augusztus 14-én és 15-én 
Szegeden rendezték meg a 
nemzetközi és egyben országos 
motorcsónak bajnokságot. A 
sok ezer néző előtt lebonyolí
tott versenyen jól szerepeltek 
a váci vasutas sportegyesület 
versenyzői. Dr. Kovács Fe
renc, a 700 kcm-es kategóriá
ban, nagy küzdelemben - a 
nemzetközileg is elismert -
jugoszláv és olasz versenyzők 
után harmadiknak ért célba. 
A magyar bajnokság döntőjé
ben pedig az első helyet sze
rezte meg. Takács Imre 

ugyanebben a kategóriában a 
harmadik lett. 

A Jo sportteljesítmények 
alapján várható, hogy az ez év 
szeptemberében Olaszország
ban megrendezésre kerülő 700 
kcm-es sporthajók bajnoksá
gán dr. Kovács Ferenc és Ta
kács Imre is indulhat. A Ma

gyar Motórcsónak Szövetség 
elnökségétől a váci vasutas 
sportegyesület kapta meg an
nak a jogát. hogy Olaszor
szágban a magyar színeket 
képviselje. 

Lakáscsere 

Komáromi két. szoba kom„ 

fortos szolgálati lakásomat elcse
rélném hasonló budape�tlre. :Ma
gasabb komfortfokozat esetén kü
lönbözetet - megegyezéssel -
fizetek. Levélcím: Szöllősiné, 2900 
Komárom Rákócz.l rkp. 8. fszt. 

- A MA V Igazgatóság épületé
ben levő 43 négyzetméteres bér
lakásomat elcserélném MAV-dol
gozóval, t.'.lnácslra. Lakótelepi ese
tén megegyezéssel (fürdőszoba 
fontos). €rdekl6clnl levélten lehet : 
108, Bp., Kerepesi út 1. VIL ép. 
u. ern Zi. szabadosné. 

- El<Serélném a MA V K6rh4z 
mellett levő kettő szoba. konyha. 
előszoba, tür:lőszobá.s. olcsó bérű 
MA V-bérlakásomat két és !él vagy 
három szoba összkomfortos taná
csi lakásra, csak vasutas dolgozó
val. A csere l;:öltségeit téiit.ern. Le
vélcím : Havay Sándor, 1062 Bu
dapest, Rudas László u. 95. Tele
fon: 311 -266, 18 óra után. 

A szerkesztőség üzeni 

Pál István, Sepsl Gyula, Mis
kolc; SzUcs Ferenc, Hatvan : Bor
sits Istvánné, Szombathely ;  Pintér 
Lajos, Vácrátót ; Németh Pál. Sze
rencs: Várfalvi Gyula, Nagykani
zsa; Kovác� János. Orosháza ; Bol
di7.sár Gyula, Békéf;csaba: leve
leiket lapunk anyagához rethasz
nliljuk. 

Szalay Gézáné, Pusztas-z.abolcs : 
Németh Ferenc. Baja; Borkuti 
András. Olaszliszka ; Balogh Ist
vánné. Tar� Gebula Gábor. Kun
sz-ent:mártcm: Ladányi Pál. Mez6-
tűr; id. Pánti Lajos. Karca� :  SzUcs 
Ferenc. Hatvan ; Murányi Tibor, 
Bánréve : Rónaszéki lstvánné. He
eyeshatom: le\.•drlket illetékes 
helyre tovi\bbltottuk. 

- Brigádvezetők h,nácslm• 
zása, A miskolci jármújm,tó
ban a szocialista brigádveze
tők és műszaki vezetők rész
vételével tanácskozásokat tar
tottalc, amelyeken az első fél
év termelési eredményeiről 
számoltak be. Fontos téma volt 
ezen kívül az anyaggazdálko
dás, amelyről sok brigádveze
tő mondta el véleményét, ja
vaslatát. Szó volt a munkásvé
delem érdekében tett intézke
désekről is. 

- Egy na.1> a városért. Oros
háza állomás dolgozói már 
harmadszor vesznek részt az 
.,Egy nap a városunkért"' !"1101-

galomban, amelynek kereté
ben egynapi munkabérükkel 
járultak hozzá a lakóhelyükön 
épülő új óvoda költségeihez. A 
városi tanács csekkszámlájára 
eddig 56 ezer forintot fizettek 
be. A város vezetői ezért dis· 
merésüket fejezték ki az állo
más dolgozóinak. 

111\GVllB VllSUT-'11 
• Vasutasolr Szakszervezetének 

lao!a 
S:zerkes?tt a nerkesztO bttottsáa 

Föszerkes1to: Gul:vés J�oos 
f!etelOs sz:erke-st.tö:  vts:, Ferenc 

Sz�rll:�zti\Sé(I: 
1068 Boesi.. Vt.. BenezOr utca CL 

Telefon véros1 : t29-l'JI. 
o,eml: 111-n. 

Kla'1la és ter,esrtl: 
a NépSlSV& t.aok.1ad6 Véllatat 

Telefon : Z2t-819. 
Felelős k..1ado: Gabor Márton, 
a Népszava r„ackta:jó Válla.lat 

terneatója 
Csekks?S!m!as,ámunk: 

MNB _Jt� - U 861 
76-3258 Szikra Lapnyomda 

eu.,.,,..., 
P'elelt'te. V07fl't,,� 

Roder Imre taazaat4 
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MAGYAR VASUTAS 
a szombathelyi vasútigazgatóságnak 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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'AUGUSZTUSI GYORSMERLEG :  

A vasíít 27, I núllió" utast 

·és 11 millió 110 ezer tonna árut szá/Utott 
A negyedik negyedévben tovább kell ja'\-'-Ítani a teherkocsik 

és a vontató jármúnk gazdaságos kihasználásat 

A v.a.sút au.,"'Usztusban 27,4 
millió utast szállított, amely 
a bázist alapul véve 96,3, a 
tervhez viswnyttva pedig 96,1 
százalékos teljesítésnek felel 
tneg. Az utaskilométer tel
!ies!tmény a bázisban elértnél 
3,7 százalékkal. a tervezett.né! 
pedig 3,3 százalékkal keve
sebb. A személyszállitás au
gusztusi minooégét reprezentá
ló menetrendszenlség és .késé
si idő is lényegesen javult, 
amit jól tükröz, hogv az előb
bi a bázisbeli 94,60/o-ról 96 
százalékra nőtt, az utóbbi pe
dig több mint 25 százalékkal 
csökkent. 

Az áruszállítás volumenét a 
bázisidőszakhoz viszonyítva 

dáJil..-odás sürgős megjavitására 
hívja fel az illetékes dolgozók 
figyelmét. Emellett természe
tesen. nagyobb gondot kell for
dítani a mozdonyok á1bal fel
használt üzemanyag fajlagoo 
értékeinek csökl,entésére is. 

Az év há-tJralevő részében a 
szállítási igények erőteljes 
emelkedésév� kell számolni, 
különösen a belföldi és az ex
port !or,galom vonatkozásá
ban. Az igények kielégítésé
nek bir.osítása érdekében fo
kozn,i kell a teherTcocsik és a 
vontató ;á.rmílvek kihasználá
sát. A 1>eherkocs.igazdálkodás 
javítúsa érdekében elsósorba."l 
a statikus terhelés növelését, 
valamint a koesifo:rouló idő 

ma."<imális szin,tre történő 
csökkentését kell szorgalmaz
ni. Ez utóbbi a raitodási idők 
jobb kihasználásával, a ki.szol
gáló menetek növelésével, a 
géprevárások és vonat-
ácsorgások további l'Sök-
kenté&...&vel. a rendez6pályaud
va:r:i munka gyorsításával és 
nem utolsósorban a nagy pá
lyaudvarok és vámha.tárállo
mások előtti torlódások meg
akadályozásával érhető el, 
míg a vontatójármű gazdál
kodás hatékonyságának növe
lése a fordulók belartásával, 
a személyz.etvezénylés korsz,e.. 
rúsítésével, valamint a vona
tok terhelésének növelésével 
biztosítható. 

erőteljesen emelkedő tendan- i--------------------------

cia jellemezte. Az elszállított 
11 millió 110 ezer tonna Tcözel 
S százaléTckal volt több mint 
1975 azonos idöszakába.n. En
nek ellenére a tei.-v felső ha
tárának időarányos részét -
mivel attól 1,4 szá.za.lék!kal el
maradt - a vasút au.,ausztus
ban sem tudta teljesíteni. 

A bázisidőszakhoz viszonyí
tott forgalomnövekedés elsó
i;orban a belföldi és export
.szá.ll.ításokat jellemezte, ahol 
az elszállított árumennyiség 6 
illetve 29,6 szá7alékkal emel
kedett. A tra!lZli.tszállítások 
mennyisége ennél mét"sékel
tebben. 1,7 százalékkal nőtt, 
az únportiküldemények volu
menénél pedig 6,3 százalékos 
c::sökikenés következett be. 

A tervhez viszonyítva a bel
földi és export áruknál túl
teljesítés, az :import és tranzit 
áruknál pedig nagymértékű 
lemaradás jellemezte az au
gusztusi áruszálli tás mennyi
ségét. 

Naponta 21 ezer ülőhely 
az „R"-hetüs vonatokon 
Bővítik a Központi Helyelosztó Irodát 

A Keleti pályuudvar ér
kezési oldalának első emele
tén működik a Központi Hely
jegyelosztó Iroda. Az itt fo
lyó munkára jellemző, hogy a 
naponta közlekedő 17 „R"-be
tús vonaton 21 ezer ülőhely 
van, s ennyi helyjegyet a 
szükségletek szerint szétoszta
ni egyáltalán nem könny1'.!. 
Ezenkivül az iroda dolgozói 
tartják a kapcsolatot a nem
zetközi helyelosztó irodával, 
hogy közreműködjenek 35 
külföldi expressz- és gyorsvo
nat napi 18 ezer ülőhelyé
nek kijelölésében, a helyje
gyek szétosztásában. Erről a 
munkáról beszélgettünk Fülöp 
Lajossal, a budapesti igazga
tóság forgalmi 01Sztályvezetójé
vel. 

- Mindig elkelnek a hely
jegyek? 

gyek elosztásával kapcsolatos 
telefonbeszélgetés közben nagy 
az elhallás veszélye. A köz
pontban is nagy a zsúfoltság, 
s az egyidejű beszélgetések 
részvevői zavarják egymást. 
Igy könnyen előfordulnak té
ves rendelkezések. 

- !.\,fit lehet tennii ez el
len? 

A vasútigazgat6ságok első 
félévi munkája, illetőleg a köz
pontilag meghatározott célki
tűzések teljesítése alapján, a 
szombathelyi igazgatóság 100,7 
százalékos összesített eredmé
nyével elnyerte a Közlekedés
és Postaügyi :Minisztérium és 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének vörös 
vándorzászlajá;t. 

A vándorzászló finnepélyes 
átadására i;zeptember 3-án 
került sor Szombathelyen, a 
Városi Ifjúsági Ház színház
termében. Részt vett az ün
nepségen és az elnökségben 
foglalt helyet Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes, Koszo
rus Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára, Czirák Fe
renc, az MSZMP Vas megyei 
Bizottságán.alt titkára, dr. Bors 
Zoltán, a megyei tanács el
nökhelyettese, Hort:áth Milc
lós, a városi pártbizottság el
ső titkára, Gyurácz János, a 
városi tanács elnöke és Ma
gyar Gyula, a Szakszervezetek 
Vas megyei Tanácsának veze.. 
tó titkára. 

Az ünnepséget Auguszt Já
nos. a va"rutas-5zakszervezet 
szombathelyi terilletl bizott
ságának titkára nyitotta meg, 
majd dr. Horváth Lajos, az 
igazgatóság vezetője számolt 
be az első félévi eredmények
ről és azokról az erőfeszíté
sekről, amelyek ismét sikerhez 
vezettek. A szombathelyiek 
ugyanis egy évvel ezelőtt is 
elsők voltak, de a második 
félév, illetve az 197'5. évi ösz
szesített eredmények alapján 
a debreceni igazgatósághoz ke
rillt a vándorzás7.Jó. 

Most, hogy a nyugat-dunán
túli vasutasok ismét bizonyí
tottak, s első helyezésükhöz 
nem fért kétség, Varga Imre, 
a debreceni igazgatóság veze
tője és Volosinovszki János, a 
debreceni területi bizottság 
titkára személyesen vitték el 
Szombathelyre a vándorzász
lót. 

Köztudott, hogy a vasút az 
első félévben 63 millió 920 
ezer tonna árut szállított, 
amely 3 százalékkal kevesebb 
a tervezettnél és 1 .6 százalék
kal maradt el a bázis időszak
ban elért eredménytől. Az is 
ismert, hogy a lenuiradás nem 
a vasút hibájából történt, ha
nem azért, mert a szállfttató 
felek 2.2 millió tonnával ke
vesebb árut adtak fel fuvaro
zásra, mint tavaly. Nos, a 
szombathelyiek az áruszállí
tásban ennek ellenére is jó 
eredményeket értek el, hiszen 
a tervet 100.6 százalékra telje
sítették. Ami pedig a kocsi
gazdálkodást illeti, 104.91 szá
zalékos teljesítményükkel a 
hat igazgatóság közül a legjobb 
eredményt értéTc el. Méghoz
zá úgy, hogy a központi Tw
csikiegyenlitési igényeket is 
rendszeresen kielégítették! 

Az igazgatóság egyébként a 

Koszorús Ferenc fófüká.r és Szabó Béla vezérigazgató-helyct
tes át.adja a. vándoná.szlót dr. Horvlith Lajos igazgatónak és 

Auguszt Já.nosnak, a területi bizottság titkárának . 
(Tóth Imre felvétele) 

kal csökkentette. Az átlagos
nál jobb az igazgatóság terü
letén a tehervonati mozdo
nyok kihasználása és a kor
szerű mozdonyok üzemkésmé
ge. 

Dr. Horvá.th Lajos beszámo
lójából csak néhány számot, 
a legfontosabbakat ragadtuk 
ld, mintegy bizonyosságául an
nal,, hogy céltudatos gazdál
kodással, az esz.1-özök jobb ki
használásával, a takarékosság 
érvényesítésével lehet igazán 
kimagasló eredményeket elér
ni. 

Szabó Béla vezérigazgató
helyettes is kitért erre ünnepi 
beszédében. Ezeket mondotta: 

- A szombathelyi vasút
igazgatóság dolgozói első fél
évi munkájukkal bebizonyí
tották, hogy nagyon.is reális a 
Vasutasok Szakszervezete IX. 
kongresszusán megfogalmazott 
követelmény: a szállitási fel
adatokat nem mindenáron kell 
teljesíteni, hanem úgy, hogy a 

gazdaságosság és a takarékos
ság követelményei is érvénye
süljenek. 

Beszéde további részében 
arra hívta fel a szombathelyi
ek figyelmét, hogy a siker 
senkit se tegyen elbizakodot
tá, mert ami ma elég az első 
helyezéshez, az lehet, sót, biz-

tos, hogy holnap kevés lesz, 
majd í:gy folytatta: 

- úgy vélem, hogy ez az 
ünnepség a versenyben legjobb 
eredményt elértek kimagasló 
munkájának elismerése, egy
ben a vasutasság egésze áLtaZ 
végzett munka elismerését is 
jelenti. Sokszor elmondtuk -
ez így is van -, hogy a vas
út olyan üzem, amelynek ke
rítése az országhatár. Olyan 
egységes hálózat, amelynek 
bá.mcly pontján, bármely kör
zetében végzett jó vagy ke
vésbé jó munka hatását az 
egész hálózat megérzi. Ne fe
ledjük: a legjobbak eredmé
nyéhez is hozzájárul azoknak 
a munkája, akik esetleg né
hány százalékkal elmaradr'4k 
a legjobbaktól. Ezért engedJék 
meg, hogy ezt az alkalmat is 
felhasználjam arra, hogy kö
szönetemet é& elismerésemet 
fejezzem ki minden vasutas
nak az év eddig eltelt részl
ben végzett eredményes mun
kájáért. 

Ezután a vasút előtt álló fel
adatokról beszélt a vezérigaz
gató-helyettes. Elmondotta, 
hogy az év hátralevő részé
ben, vagyis négy hónap alatt 
mintegy 46 millió tm,.,aa áru 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

A fontosabb áruféle,,égek 
közül kőből 1 5,7. kavicsból 
43,1, cementből 1 0,4, cement
gyártmányokból 9,5, műtrá
gyából 12, 6 s?.ázaJék.kal töb
bet, mészből és tüzifából Vl
szon.t 8, 7, illetve 17,9 százalék
h--a.I kevesebbet szállított a 
vasút, mint a bázisidőszak

- Ez bizony sok mindentől 
függ, A7. utasok ülőhe:y 
iránti igénye teljesen rapszo
dikusan nyilvánul meg, hi

szen a napi killasználtság ál
talában 50-90 százalék kö-

- Vannak rá határozott ter
veink. Sót: éppen a hibalehe
tcíségek csökkentése érdeké
ben most folyik a Központi 
Helyjegyelosztó Iroda bővíté
se, s az új helyiségek tele
fonjainak felszerelése. Ez 
még nem jelent gépesítést, de 
később arra is sor kerül. Ter
vünk az, hogy kapcsolódunk 
majd a nyugat-európai és más 
helyjegyelosztó központokhoz, 
s ezzel párhuzamosan a bel
földi elosztást is modern gé
pekre bízzuk, amelyek gyor
sítják a munkát és kizárják 
az emberi tévedést. Addig is 
persze, szeretnénk, ha keve
sebb panaszra lenne okuk az 
utasoknak . . •  

célkitűzéseket valamennyi mu- ,--------------------------

ban. 
Az ár.itonnakilométer tel

le;ítmény a bázishoz képest 
1,1 százalékkal. nőtt, a terve
zettnél azonban, egyrészt a 
volumennél mutatkozó lema
radás, másrészt pedig az át
lagos szállítási távolság csök
kenése következtében 3, 7 szá
zalékkal kevesebb. 

Az áruszállítási minóségre 
utaló adatok nagy része ked
vezóeai. alakult. !gy például az 
időre ki nem állított teherko
csik száma a bázishoz viszo
nyítva több mint 50, a gépre
várá.sok száma 31,9, a vonat
ácsorgási esetek mennyisége 
43,3, a vonatfeloszlatások szá
ma pedig közel 75 százalékkal 
csökkent. 

A kocsi.gamálkodást illetően 
kedvező, hogy a teherkocsik 
statikus terhelése a berakás
nál 5,7 százalékkal magasabb. 
az idegen teherkocsik átlagos 
tartózkodási ideje pedig 7,5 
százalékkal alacsonyabb voLt 
a bázisnál. 

A korszerű tehervonati moz
donyok napi haszonikilométer
ben kifejezett termelékenysé
ge a villamos vontatásnál 2,5 
százalékkal javult. a nagytel
jesítményíl Diesel-mozdonyok
llál VÍSZ<7!lt Z,8 százalékkal 
csökkent a bázisidőszakhoz vi
szonyítva. A Diesel-mozdo
nyoknál mutatkozó terrnelé
kenységrollilií., a vonóerógaz-

tatónál túlteljesítette. A 100 
elegytonnakilométerre eső faj
lagos önköltséget például 6.4, 
a fajlagos üzemanyag- és 
energiaköltséget 1,7 százalék-

zött ingadozik, figyelembe vé- -------------------------
\'e a 60 napos elóreváltás le-
hetőségét is. 

Vonat helyett autóbusz - Miért sok a panasz a 
helyjegyek úgynevezett ket
tős kiadása miatt? 

- A helyjegyek elosztása 
nálunk még nem géppel tör
ténik. Külföldön is csak a 
Frankfurt am Mainban levő 
központhoz kapcsolódó Wal
ter-készülék enyhít valamit 
ezen a gondon, de még ott is 
előfordulnak tévedések. A 
legtöbb hibát az okozza, hogy 
az utazóközö-nség nem tájéko• 
zódik az utazás megkezdése 
előtt, és rosszul vált menet-, 
illetve helyjegyet. Nálunk 
történetesen gyakran az a 
hiba forrása, hogy a helyje-

Pécs és Harkány 1,öJSött 
,negs,:sűnt a a,onatlorgalo,11 

Augusztus 31-én 23 óra 43 
perckor befutott a harkányi 
pályaudvarra a Pécs felől ér
kező utolsó vonat. Ezzel meg
szűnt az 1913. július 17-én 
avatott vasútvonal. Az utaso
kat ezentúl 25 sárga panorá
maautóbusz, az árut pedig 
hét Skoda telierautó szállítja 
Pécstől Harkányig és visz
sza. A MA V mintegy hétmil
lió forintot fizetett rá éven-

te a kis forgalmú vonal fenn
tartására. 

Nyolc esztendeje született 
kormányhatározat arról, hogy 
meg kell szüntetni a kis for
galmú, gazdaságtalan vasút
vonalakat, s ezeken a helye
ken a szállítást közutakon, 
autókkal kell megoldani. 897 
kilométer normál és 1030 ki
lométer keskeny nyomtávú vo
nal megszüntetését irányozták 
elő 1980-ig. Ebből 1975 végéig --------------------------.- 350 kilométer normál és 765 

Francia vasúti fi lmnap 
a Technika Házában 

A Közlekedéstudományi Egyesület és a Budapesti Francia 
Műszaki é& Tudományos Tájékoztatási Központ szeptember 
3-án, pénteken francia vasúti filmnapot rendezett a Technika 
Házában. 

A filmbemutatót Rödönyi Ká1'oly közlekedés- és posta
ügyi miniszter, valamint Raymond Bressie1', Franciaország 
budapesti nagykövete nyitotta meg. Az immár hagyományos 
filmbemutatót a vasút- és a társközlekedési ágam.tok s:ziak
embereinek népes csoportja tekintette meg. 

kilométer keskeny nyomtávú 
vonal szűnt meg. 

Az idén megszüntették a 
nyolc kilométeres Tokod-Sá
risáp szakaszt, s az év utolsó 
napján áll le a vasúti forga
lom, s indul meg az autó
buszjárat Kaposvár és Sziget
vár között (54 kilométer), to
vábbá Nagyatádtól Barcsig (39 
kilométer), valamint Sárospa
taktól Zemplénagárdig (51 
kilométer). A kormányprogra
mot 1980-ig pontosan végre
hajtják. 

HATARFORGALMI  V ERS �NY  

Rajka l,atárállomás dolgozói 
nyolcadszor nyerték el a vándonászlót 

Rajkán, a közös magyar
csehszlovák határállomáson 
augusztus 27-én ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
vándorzászlót, amelyet az 1976. 

A magyar vasutasok nyol
cadszor nyerték el a vándor
zászlót, amit az ünnepségen 
PeczáT István adott át Kassai 
Zoltán állomásfőnöknek. 

első félévi eredmények alap- ____________ _ ján Rajka állomás dolgozói 
nyertek, Megjelent az ünnep
ségen Peczár István, a buda
pesti területi bizottság titkár
helyettese és Miroslav Barci• 
ak, a Csehszlovák Vasutak ke
leti igazgatóságának helyettes 
vezetője is. 

Kassai Zoltán állomásfőnök 
mondott ünnepi beszédet. El
mondotta többek között, hogy 
Rajkán a 1"1A V-CSD között 
1961-ben indult meg a szo
cialista munkaverseny, amely 
az évek során nagyon ered
ményesnek bizonyult. Növeke
dett- az üzemváltó állomás 
kihasználása, egyre több vo
nat közlekedik. 1971 első fél
évében még 8/8 vonat közle
kedtetése volt a cél. Jelenleg 
ez a szám a kétszeresére 
emelkedett. Ezt a teljesít
ményt a szocialista kollektí
vák versenye nélkül nehéz 
lenne elképzelni. 

SOPRON 

Mf9nyílt a GYSEV 
Lokomotív irodája 

A GYSEV az utóbbi évek
ben nagy gondot fordít a 
szolgáltatások színvonalának 
emelésére. A Lövérekben lé
tesített Lokomotív Szálló a 
hozzátartozó éttermekkel a 
soproniaknak is kedvelt szó
rakozóhelye. A _korszerúsített 
utasellátó egységek, vasú ti 
kisvendéglők is látogatottak. 

Most újabb szolgáltatással 
bővült a GYSEV hálózata. 
Sopron belvárosában szeptem
ber 6-án megnyi1t a l.,okomo
tív utazási iroda, amely vala
mennyi idegenforgalmi szol
gáltatással foglalkozik. Cé
lul tűzték ki a magyar--oszt
rák határmenti idegenforga� 
lom fellendítését is. 
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};SZAKI JARMÚJA VÍTO: 

A bizalmiakra épül a szakszervezeti munka 
A magyar szakszervezetek 

XXIII. kongreszusa az egész 
mozgalom fontos feladataként 
határozta meg a bizalmiak 
munkájának továbbfejleszté
�t, jogaik bővítését, szerepük es felelősségük erősítését a 
szakszervezetek előtt álló fel
adatok végrehajtásában és a 
szakszervezeti d<"mokrácla erő
sítésében. A Minisztertanács is 
foglalkozott a bizalmiakkal és 
az alábbiakkal kiegészítette a 
Munka Törvénykönyve vég
rehajtásáról szóló korábbi 
rendeletét: 

.,A szakszervezete1e egyet
értése szükséges a dolgozó 
személyi alapbérének megál
lapítása, miniszteri vagy 
magasabb szintű kitünteté-
sekre vonatkozó javaslatté-
_tel, valamint jutalmazása, fi
zetett rendkivüli szabadság
ban vagy jutalomszabadságban 
részesítése, részére vállalati 
lakás vagy lakástámogatás, 
valamint szociális juttatás 
adása esetében. A vállalat 
szakszerpezeti szerve ezt a 
jogát a szakszervezeti bizal
mi útján gyakorolja." 

A káderutánpótlás 
legfőbb tartalékai 

Az intézkedések nyomán 
milyen mértékben növekedett 
a bizalmiak jogköre, valóban 
beleszólhatnak-e a dolgozókat 
érintő ügyek intézésébe? Erre 
a kérdésre kerestük a választ 
a MAV Északi Járműjavító 
Üzemben. Beszélgettünk Csel• 
Gyulával, aki a villamosszi
getelő csoport szakszervezeti 
bizalmija és Kecskés Kál
mánnal, a kommutátorjavító 
részleg helyettesével. Egyéb
ként a bizalmiak és helyette
seik jelentős káderutánpótlási 
tartalékot képeznek a vezető 

kat kezd a bérekről, jutalma
zásról, az üdülőbeutalók el
osztásáról, kikéri-e a mun
katársak véleményét? 

- Eddig nem, de a mű
helybizottsági ülésen úgy dön
töttünk, hogy a jövőben ez a 
véleménykérés sem maradhat 
el, mert csak így beszélhe
tünk valóban az üz=i de
mokrácia teljességéről. 

A jó bizalmi figyelme 
mindenre kiterjed 

A bizalmihelyettessel, Kecs
kés Kálmánnal a bizalmi
munka más területeiről 
többek között a munkavéde
lemről, érdekvédelemről, és 
az újítások bevezetéséről 
beszélgettünk. 

- A mi munkahelyünkön 
egészségre ártalmas vegyi 
anyagokkal, műgyantával dol
gozunk, de a forrasztásoknál 
az ólomártalom is fellép. 
Ezért műhelyünkben sokat 
foglalkozunk munkavédelem
mel. Javaslatokat teszünk el
szívó berendezések felszerelé
sére és figyelemmel kísérjük 
azt is, hogy a munkások idő
ben megkapják-e a védőfel
szerelést. Akik közvetlenül a 
műgyantával dolgoznak, vagy 
forrasztanak, heti 42 órát 
dolgoznak. Szeretnénk, ha 
ezek az egészségre különösen 
ártalmas anyagok minél ke
vesebb munkatársunk 5zer
vezetét károsítanák, ezért a 
szakszervezet azzal a javaslat
tal él, hogy amennyiben az 
üzemi és a népgazdasági le
hetőségek ezt megengedik, a 
heti munkaidőt tovább csök
kentsék. Itt jegyzem meg, 
hogy azok, akik nem köz
vetlenül dolgoznak az egész
ségre ártalmas anyagokkal, de 
ugyanazt a károsító - mér-

gezett - levegőt szívják, 10 
százalékos egészségügyi pótlé
kot kapnak. A 5zakszervezeti 
bizalmiak azt is figyelemmel 
kísérik, ha valaká ebból az 
üzemrészból más munkahely
re kerül - de hosszú távon 
az egészségre ártalmas kör
nyezetben dolgozott - ne 
csökhenjen " fizetése. 

Az üzemrészben sokan újí
tanak. Most is előkészület
ben van 2-3 olyan újítási 
javaslat, amelynek elfogadá· 
sa és bevezetése után tőkés 
valutát lehet megtakarítani a 
népgazdaságnak. 

Az újítások sorsát is 
figyelemmel kísérik 

- Mit tesz a bizalmi annak 
érdekében, hogy a hasznot 
hozó újítások bevezetésre ke
rüljenek? 

- Munkatársaim újítási ja
vaslatait ismerem. Amikor az 
üzemrész vezetéió.vel tanács
kozunk, mindig napirenden 
szerepel, hogy mi lesz az 
újítási javaslatok sorsa. A 
mielőbbi bevezetés, népgaz
dasági, üzemi és egyéni ér
dek. Az újítások bevezetésé
vel nekünk bizalmiaknak azért 
kell foglalkozni, mert ez is 
érdekvédelmi feladat. 

Az 11:szaki Járműjavítóban 
szerzett tapasztalatok kedve
zőek. A bizalmiak többsége 
tárgyalóképes, higgadt, de 
ugyanakkor bátor is. Mer
nek igent, vagy ha kell: ne
met mondani. Ha a munká
juk, a figyelmük arra is ki
terjed, hogy minden kérdés
ben ők is kikérjék dolgozó
társaik, a szakszervezeti cso
port véleményét, akkor még 
eredményesebben betölthetik 
szakszervezeti tisztségüket. 

Kőhidi László 
szakszervezeti szervek ré- ..----------------------------
i;zée - Múhelybizottsági titká
nmk tanfolyamon vett részt, 
ahol megismertették vele a 
bizalmimunkával kapcsolatos 
új elvárásokat - kezdi a be
szélgetést Cseh Gyula. - Ezt 
a múhelybizottság ülése kö
vette, ahol részleteiben is 
megvitatták, hogy miben áll 
a bizalmi jogkör szélesítése. 
Nem ért bennünket váratlanul 
a műhelybizottság titkárának 
ismertetője, mert valameny
nyien figyelemmel kísértük a 
szakszervezetek XXII:(, kong
resszusának eseményeit. 

Szeptember 18-án kezdi munkáját 

a Hazafias Népfront VI. kongresszusa 
Szeptember 18-án és 19-én 

tartja VI. kongresszusát a Ha
zafias Népfront. A kongre,;z
szusi küldötteket - akik kö
zött több vasutas is szószólója 
lesz majd egy-egy terület köz
ügyeinek - már hetekkel ez
előtt m.egválas:z;tották. 

A Hazafias Népfront-mozga-

main eredményesebben lehet 
segíteni a széles körű társa
dalmi felelősség kialakítását íS, 

A Hazafias N épfroI!Jt VI. 
kongresszusán részt vevő va
lamennyi vasutas küldöttnek 
eredményes muillk.át, sok sikert 
kívánunk! 

NAPIRENDEN Szellemi vetélkedő 

a miskolci területi bizottság 
inlormátiós tevékenysége 

A miskolci Járműjavíté 
szakszervezeti és KISZ-bi

zottsága - kéioZel nyolcvar 
szocialista brigád részvétele 
vel - szeptemberben szellem 
vetélkedőt indít. amel11 öt hó 
napig tart. A témaköröke 
úgy válasz�atták meg, h� 
azok minden hónapba!Il más 
más téma megismerésére ad 
janak lehetőséget. Októberne; 
például a munkásvédelem é 
a balesetek megelőre.se, no 
vemberben a műszaki és kul, 
turális ismeretek, december, 
ben a soort és a honvédelerr. 
jtanuárban a közel 12< 
éves járműjavító törllénelmé 
nek ismerete. februárban pe 
dig szakszervezeti · és politika 
kérdések kerülnek napirend· 
re. 

A Vasutasok Szakszervezete 
miskolci területi bizottsága 
augusztus 27-én Berente ál

lomáson kibővített ülést tar
tott. Az ülésen meghívottként 
részt vettek Berente állo
más gazdasági és mozgalmi 
vezetői, a múhelybizottságok 
titkárai, valamint bizalmiak 
és szocialista btigádvezetők. 
Az értekezleten az infonná
ciós munkával kapcsolatos ta
pasztalatokat és Berente ál
lomás szakszervezeti bizott
sága munkájának értékelé
sét tűzték napirendre. 

Az információs tevékeny
ségről szóló jelentést Tóth 
Antal, a területi bizottság 
kultúrbizottságának vezetője 
terjesztette a testület elé. A 

jából. Javasolta: az informá
ciós albizottság fokozza se
gítő, ellenőrző tevékenységét 
a SZOT-határozat végrehajtá
sa, a dolgozók tájékoztatása, 
valamint a jelentések tartal
mi színvonalának növelése ér
dekében. Felhívta a fi,:Yelmet 
arra, hogy az alapszervezetek 
cselekedjenek határozottan és 
gyorsan a dolgozók érdekében. 

Berente állomás szakszer
vezeti bizottságának munká
ját a területi bizottság jónak 
értékelte. A TB-titkár elisme
rően szólt azokról az eredmé
nyekről, amelyeket a szakszer
vezeti bizottság áldozatos mun
kával elért. 

(Pálinkás) 

A döntőt márciusban a tel
jes anyagból rendezik és a: 
első öt helyezett közö1't össze. 
sen 8400 forint jutalmat osz. 
tanak ki. 

tapasztalatok összegezéséből ,--------------------------

kitűnt, hogy a politikai tisz
tánlátást, szakmai ismereteket 
és nagyfokú felelősséget 
igénylő információs munka, 
a SZOT-határozat szellemé
ben, jól segíti a dolgozók jel
zéseinek feltárását. Az elért 
eredményeken túlmenően 
azonban továbl:rl feladatok 
megoldása is szükséges. Ar

ra kell törekedni, hogy az in
formációs jelentések minden
kor a reális közhangulatot, a 
véleményeket tükrözzék, s a 
jelzések összegyűjtése ne egy 
ember feladata legyen. 

A hozzászólók többnyire ar
ról beszéltek, hogy a fel vetett 
problémákat nem mindig kö
veti megfelelő intézkedés, és 
több esetben hiányzik a gyors, 
sokoldalú tájékoztatás is. A 
testület ezzel kapcsolatban 
így foglalt állást: nem fordul
hat elő, hogy a dolgozók ész
revételeire ne reagáljanak. A 
tájékoztatást a munkahelye
ken széles körben kell végez
ni. Ez azért fontos, hogy a 
felsőbb szintű döntésekről, in
doklásukról a munkahelyek 
közösségi viszontinformációt 
kapjanak. 

Zombori La,;os, a tP-rü'l�t!l 
bizottság titkára zárszavában 
hangsúlyozta, hogy a hangu
lati elemek feldolgozása, a 
problémák intézése közös fel
adat. f:ppen ezért a szakszer
vezet információit a gazdasági 
vezetésnek is állandóan figye
lemmel kell kísérni, a tájéko
zódás és a szükséges intéz
kedések gyors megtétele cél-

Miskolci járműjavító: 

Kalló István országgyűlési képviselő 

választói között oz üzem f[JSZ-klu/Jjó/Jan 

Ka!ló István ország-gyűlési képviseló (középen) beszámolójá1 
tartja (.Kaposvári Konrád felvétele) 

- Mit várnak a megnöve
kedett jogkörtől? lomban a szakszervezetek is ,----------------------------

Augusztus 25sén a miskolci 
járműjavító' KISZ-klubjában 
szocialista brigádvezetők, va
lamin\ az üzem társadalmi és 
gazdasági vezetői találkoztak 
Kalló István országgyűlési 
képviselőivel, aki beszámolt a 
város III-as választási körze
tének közlekedési és vasúti 
vonatkozású gondjairól, ter
veiről. 

Szeytemberhen az ország
gyűlés Budapest és öt klemelt 
város közlekedési helyzetét 
tárgyalja majd. A beszélgetés 
során szóba került a Tiszai 
pályaudvar fejlesztési terve és 
a város közlekedésének javí
tása A jelenlevők beszámol
tak az üzem ipari és kulturá
lis fejlődésének tapasztalatai
ról, majd Kalló István kérdé• 
sekre válaszolt. 

- Mindenekelőtt az üzemi 
demokrácia kiszélesítését. A 
bizalmiak munkájának elő-
térbe helyezése azt is ;elenti, 
hogy a közösség észrevételei, 
igényei ;abban érvényesülnek. 
Ezáltal jobb lesz a munka
helyi közérzet. A vezetők is 
több információhoz Jutnak, ha 
jobban odafigyelnek a bizal
miak véleményére és ez 
hozzásegítheti őket a helyes 
döntések meghozatalához. 
Ugyanezen a csatornán áram
lanak vissza azok az informá
ciók is, amelyeket a vezetők 
kívánnak minden dolgozó szá
mára ismertté tenni. A meg
növekedett feladatok és ;og-
körök birtokában kijelenthe
tem, hogy nálunk a bizalmi 
megszűnt csak bélyegárusító 
lenni. 

A vezetőkkel közösen 
könnyebb a döntés 

Figyelembe veszik-e a vé
leményét? 

- Igen! Mindig véleményt 
nyilvánítok akkor, amikor 
bérügyekről, kitüntetések el
osztásáról, segélyekről, jutal
makról esik szó. 

- Kivel beszéli meg mind
ezt? 

- A csoportvezetővel és a 
művezetővel. 

Előfordult-e már, hogy 
valamilyen kérdésben szem
be került a munkahelyi ve
zetőivel? 

- Vitáink voltak, de min
dig sikerült egységes állás
pontra jutni. Azért van ez 
így, mert ők is és én; is . ;ól 
ismerem a munkatarsaimat. 
.A7, emberek ismeretében nem 
nebéz igazságos döntéseket 
hozni. 

Az üzemd demokrácia ak
kor teljes, ha a szakszerve
zeti csoport tagjainak is bele
szólásuk van az eldöntendő 
ügyekbe. Mielőtt a munka· 
helyi vezetőkkel tárgyaláso-

részt vesznek. üzemi szakszer
vezeti javaslat alapján válasz
tották a Népfront különböző 
szervezeteiben a mun,kásokat, 
dolgozókat. Ez is erósíbi azo
kat a közvetlen szálakat és 
kapcsolatokat, amelyek a szak
szervezetek és a népfront
mozgalom között kialalmltak. 
A,kiket a népfront tisztségei
be választottaik, a szakszerve
zetek iskoláin részesítik kép
zésben, hogy jártasabbak le
gyenek a szocialista demokra
tizmus fejI.esztésében, a társa· 
dalmi erők cselekvésre kés:z
t etésében. A népfront fóru-

A megérdemelt pihenés következik 
Kedves ünnepségre jöttek 

össze a közelmúltban Békés
csaba állomás kereskedelmi 
szakszolgálatának dolgozói. Ez 
alkalommal búcsúztatták el 
dr. Kovács Lóránd főtaná
csost, feladási árupénztárost, 
aki 34 évi vasúti szolgálat 
után nyugdíjba ment. 

Dr. Kovács Lóránd több 
mint feladási árupénztáros. A 
hosszú gyakorlat alatt meg
szerzett szaktudásáért, szor-

galmáért és, segítőkészségéért 
nemcsak kollégái, hanem a fu
varoztató vállalatok dolgozói 
is szerették. Munkája során 
jó kapcsolatot alakított ki a 
vállalatokkal, hasznos taná
csokkal, útmutatásokkal segí
tette az eredményes együtt
működést. Szakvonali munká
ja mellett mint a „Munkácsy" 
szocialista brigád vezetője is 
i�en értékes tevékenységet 
fejtett ki. 

Egy szb-titkár portréja 
Amikor Balatonszentgyörgy 

állomás főnökét, dr. Simon 
Istvánt, a közel kilencventa
gú kollektíva szakszervezeti 
életéról faggattam, ő elsőnek 
Papp József szb-titkár nevét 
említette, akinek nagy szere
pe volt a jó munkahelyi köz
érzet megvalósításában. 

Papp József kocsirendező. 
Munkások között él évtizedek 
óta. Szorgalma, szakmai tudá

tudtam a vasútról. Gondoltam, 
megpróbálom és nem bántam 
meg. 1957-ben már bizalminak 
választottak a munkatársaim. 
Nagyon igyekeztem, hogy ne 
csalódjanak bennem. 1969-től 
vagyok a szakszervezeti bi
zottság titkára. Ma is emlék
szem arra, amikor megválasz
tásom után valaki megkérdez
te tőlem: - Most persze meg 
akarod váltani a világot? 

Ideje megérteni: 

A bizalmi szavának súlya van 
Most már törvény Is előír- javaslatot figyelembe véve 

ja, hogy a munkahelyi veze- döntsenek ... 
tőknek tiszteletben kell tarta- Javaslata most is lenne. A niok a szakszervezeti biza!- Velencei-tó mentén fekvő miak megnövekedett jog- és szolgálati helyekre gyakran hatáskörét. Csurgó Bélánét, a bekopogtatnak a külföldi tuGárdony állomáshoz tartozó risták, főképpen a csehszlováAgárd önálló elszámolású kok, németek. A kért informá-megállóhely egyik pénztárosát ció azonban a nyel,ismeret munkatársai két évvel ezelőtt hiányában rendszerint elmaválasztották bizalminak. Fia- rad. A bizalmi javaslata az, tal vasutas, de H170 óta hogy jó lenne német nyelvtanmiután felvették a MAV-hoz folyamot szervezni ebben az 
- nagy igyekezettel szerezte idegenforgalmi /cozpontban a meg a szakvizsgákat. Előbb vasutasoknalc. többnyire csak a szülési sza-
badságon levő kolléganőit he- Közérdekű Igény az is, hogy 
lyettesítette, de később a gár- a megálló peronját pormente-

sítsék. Nagyon sok az áthaladonyi állomásfőnökség nyu- dó, megállás nélkül elrobogó godtan rá merte bízni az agár-
di pénztárt. vonat, s elhaladásuk közben 

akkora porfelhő kerekedik, 

sa jó példa az állomáson. 11:len - Nem, csak azt akarom 
jár a társadalmi munkák szer- megváltoztatni itt nálunk, ami 

- Molnár Istvánnéval váit- hogy a várakozó utasok hirte
juk egymást - mondja a len semmit nem látnak. Félő, munkájáról. - ltt dolgozik hogy egymást véletlenül a kemég a három sorompókezelő: rekek alá taszítják. A nagy 
Szabó János, Szabó Erzsébet tömegben gyakran a sorompó
és Kiss József, ezenkívül nyá- kezelők is alig tudnak a so• ; ron kisegít bennünket a mál- rompóhoz kijutni. Orvoslásra házói teendők elvégzésével két várna továbbá az a panasz, 
nyugdíjas, Steiger János és hogy ne csak egyetlen sze-vezésében. rossz - válaszoltam. 

- Jelenleg öt szocialista Terve a munkatársak, a brigádunk van - mondja az szocialista brigádok segítségéállomásfőnök. - Irányításukat vel sikerülL Évek óta nincs Papp József végzí. Minden év- létszámhiányuk, gazdasági ben jobb eredményeket érnek feladataikat teljesítik. Az idén el, fejlődik a közéleti tevé- tizenhárom dolgozójuk kapott �enységük „ is .• R�t , ."'.'eszne_k jutalomszabadságot. Gondosovodák, _bölcsódek UJJáépíte- kadnak az utánpótlásról is. 
�ében.! bov!téséhen �- le?utóbb 'F:vente öt új dolgozót képezok . kovi,���k ki a kozseg Pe- nek ki. Amikor súrgós segíttőfi utcaiat. ségre van szükség, számíthat-

- 1954-ben kerültem a vas- nak a nyugdíjasokra is. Kö
úthoz - emlékezik a kezdés zéjük tartozik Kovács Endré-
éveire az szb-titkár. Itt, né és Horváth Lászlóné sze-
Bal.atonszentgyörgyön, kezd- mélypénztáros, valamint Her-
tem a munlcát. Akkor tula;- czeg Zoltánné távgépírli'· 0zelő 
donképpen még nem sokat is. Szerencsére nincs sok gond 

a táppénzesekkel sem, mert 
kevés a beteg. Ez elsősorban 
dr. Kiszling Mátyás ellenőrző 
főorvosnak köszönhető, aki 
vérbeli vasutasnak vallja ma
gát, mert az édesapja is· vas
útorvos volt. 

Papp József 45 éves. Fárad
hatatlan, energikus ember. 
Több éve tanácstag. Szabad 
idejében sokat olvas, tanul 
Azok közé tartozik, aki szereti 
a munkáját, a vas,utat ... 

(Kesztyüs) 

Bíró József. Valamennyien métgyűjtő kukája legyen a 
szakszervezeti tagok va- nagyforgalmú helynek, tekint-
gyunk . . • ve, hogy szemétszállítás he-

- Kikérik-e, igénylik-e a tenként csak egyszer van. Az 
bizalmi véleményét a jog- és irodák, várótermek takarítá
hatáskörét érintő ügyekben? sára is csupán heti egy alka

- Előfordul, de nem min
dig. Azt például a két év alatt 
még soha nem kérdezte meg 
senki, hogy a csoportomba 
tartozó vasutasok közül ki ér
demelne jutalmat. A bizalmi 
pedig elsősorban arra való, 
hogy a dolgozótársait érintő 
minden fontosabb kérdésben 
kikérjék a véleményét, s a 

lommal jön egy takarítónő, s 
a sok szemét láttán többnyire 
fejüket csóválják az •1tasok . 

Lám, a bizalmi észrevételet 
fölött ez alkalommal sem le
het egyszerűen átsiklani. Már 
csak azért sem, mert egyik
másik ügyben könnyen és 
gyorsan intézkedhet az állo
másfőnökség. 

Kesztyüs Ferenc 
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Uj társadalmi vezetőséget választanak 
a művelődési klubok és intézmények 

a technikumban és az oktá'tási központokban 

A szcrr titlrarságánalk. 1976. 
júruus 7-i határozata értel
mében az év vógéig meg kell 
tartani a művelődési köz,pon
tok, művelődéii házak, klub
könyvtárak, szakszervezeti 
k.J.ubak társadalmi vezetősé
geinek újjáválasztását. Azok
ban az iDJtézményekben, ame-
lyek önálló ik.öliségvetkssel 
rendelkeznek, szárnvi2sgáló 
biwtlságot is kell választani. 
A váaasz:tások során a tartós 
!kö:ros.ségek (művészeti csopor
tok, klubok, sz.a:kl,örök, stb.) 
vewtl,s,égeit 57Jinitén újjá kell 
vála:sztami. Olyan mű<velódési 
inté:zlményekben, ahol egy éven 
belül volt társadalmi vezető
ségválasztás, nem kell újabb 
választást tartani. 

A vál=tások l,ebanyolítáBa 
nem egyszerű technikai fel
adat. Politikai jelentősége 
van. l!:ppen ezért olYan fele
lösséggel kell ik:ezeln.i, mint 
az ala,ps:rervezeti vál=zitáso.: 
kat. 

A:z a cél, hogy a múvelódési 
intézményekben is jobban ér
vényesüljön a vezetés demok
ratizmusa, er&ödjön a mun
k;áf.oo.zt.áiY veretó sz;erepe. 

A választásokon ismertetm 
és népszerűsíteni kell a párt 
XI., a szakszervezetek XXIII., 
és a. Vasutasok Szakszerveze
te IX. kongre,sszusának ha
tározatait. Ismertetni kell a 
vasút V. ötéves tervének főbb 
szempontjait. A közmú<veló
désért felelős helyi gazdasági, 
társadalmi és tömegszervezeti 

vezetőiket fokozottabban be 
kell vonni a munkába. 

A társadalmi vezetó.,,--.ég'\'á
lasztárokon be kell szá'!noln.i 
az elmúlt négy év munkájá
ról, számot kell adni az ered
ményekről, és é=intén fel 
kell tárni a hiányosságokat. 

A beszámoló jelentést a 
művelődési intézmény vezető
jének a társadalmi vezetőség 
elnökével köz.ö6en kel:l elké
s.zítend. Ezután vezetőségi. ülé
.sen kell i.smerteúni és megvi
tatm, majd a működtető =k
SZOl'Vereti bizottságnak be
nyújtani jóváshagyásra. 

A működtető S7.aks,zer,vezeti 
bizottságok felelőssége rend
kívül nagy a választások le
bonyolításáva,l. kapcoolatiban. 
Azontúl, hogy ;óváhagyják a 
beszámoló jelentést, nekik keU 
jóváhagyni a választásra ke
rülő társadalmi vezetőség lét
számát, a vála.sztás program
ját, a helyi párt, állami, gaz
da,sági és társadalmi szervek
kel egyetértésben a jelöltek 
névsorát és a vezetőségvá
lasztásra meghivottak kö1'ét. A 
jelöltelcirel el kell bemél,getni 
és arra kérn.i őket, hogy meg
bízatásukat pártmegbfaatás
ként, KISZ-munkaként, szo
cialista brigádvállalásként fo
gadják el. 

A jelöltek kiválas-ztásánál 
fő szempontok : a politikai 
tisztánlátás, megbízhatóság, 
megfelelő aktivitás, kellő mú
veltség, és a közművelődéssel 

kapcsolatos ismeretek. A 
szárnvia,g,áló bi'ZOtiság jelölt
j-einél fontos a megfelelő 
pénzügyi ismeretek birtok!.ása. 

A működtető szerv kötel�
sége továbbá biztos.ítaní a vá
lasztás nyilvánosság-át és el
lenőrzését, valamint a válasz
tás során felmerülő javasla
tok és éslxevételek megvála
szo1ását. 

A választásokat, elsőnek a 
tartós közösségekben, október 
15-ig kell me:gtaJI,lan.i. Ott kell 
megválasztani - a vezetőség 
tagjain ik:ívül - a társadal
mi vezetőségvá:laslJtás küldöt
teit is, a ta1'tás közösség lét
sz:i.'llának megfelelően. A vá
lasztásért, a beszálmoió elké
szítéséért, annak jóváhagyá
sáért a művelődési intézmény 
igazgatója,, illetve vezetője a 
felelős. A beszámoló a gya
korlati munkáról adott szám
adás mellett tartalmazzon je
len:tést arról is, hogy mit tet
tek a politikai nevelés érde
kében. 

A tartós kö200Slégek vezietó
ségvála=t:ása a társadalmi ve-
zetóségvála:sztás főpróbája. 
Ered'ményességétól nagyban 
függ a vezet.óségválasztás si
kere. A művelődé:,i intézmé
nyelt igazga-tóinak, vezetőinek, 
munkatársa.inak ez az elkö
vetkező hónapok egyik legfon
tooabb feladata. A működtető 
szaksrziervezeti bizottságok is 
teki.OJ1sék ezt a munkát súly
ponti feladatnak. 

Tóbiás Béla 

Honismereti akaé:Iém ia Nyíregyháián 
A mozgalom célja: a mult megismerése, a hagyomanyok "ápolása 

,r : . a hazafit ttllblzottsig1>61 kahely iránt szinte minden 
szinte mint ö.n ereje nem is• 

meréséböl származó elcsügge• 

dést61 egyformán megóvni 

egyedül a lumim>.eret képes • •  n 

(F&,yes Elei<) 

Az idén július 26-31-ig 
rendezték meg Nyíregyházán 
a Bessenyei György Tanár
képzó Főiskolán a IV. Orszá
gos Honismereti Akadémiát, 
amelyen mint művészeti pro
pagandista vettem részt a 
Vasutasok Szakszervezete 
debreceni területi bizottságá
nak képviseletében. 

emberben meglevő kötődést, 
ragaszkodást, érdeklődést. Ki
alakítható tömegp_olitikai
közművelódési tevékenység a 
helyi kötődés, a nemzeti ön
ismeret, a szocialista tudat el
mélyítésére, a közö.s kultúra 
haladó hagyományainak ápo
lására, az alkotó hazafiság és 
nemzetköziség érzésének fej
lesztésére. A szakszervezeti 
művelődési házak, klubok ke-
1'etében a gyárak, üzemek egy 
1'észében már működnek hely
történeti és üzemtörténeti 
csoportok, amelyek írják a 

Az akadémia - a honis- munkahely történetét, gyűjtik, 
mereti mozgalom továbbkép- helyreállitják a múlt tárgyi 
zési rendszerének legmaga- emlékeit, feljegyzik a munkás
sabb fóruma - gazdag prog- hagyományok fellelhető ada
rammal várta hallgatóit. A ta.it. A honismereti mozga
hat nap alatt előadások hang- lomnak részesei a munkásdal
zottak el a mozgalom mód- körök, színjátszó együttesek, 
szertani problémáiról, nyelv- egyéb művészeti csoportok. 
művelési, néprajzi, irodalmi A debreceni igazgatóság te-kérdésekről, valamint - mi-
vel a Rákóczi-évforduló je. rületén a honismereti mun
i,yében zajlott le _ II. Rá- kának nincs múltja. Pedig 
kóczi Ferenc koráról és a üzemtörténeti ' kutatómunkát 
szabadságharc kutatásáról, a ott is lehetne végezni. Nagyon 
kutatások eredményeiről, a sok olyan idős, nyugdíjas vas
hagyományok továbbéléséről. 

A résztvevők egész napos 

utas van, akik értékes ada
tokat tudnának adni a vasút 
egykori munkájáról. A szo
cialista brigádok naplóinak 
irására- is nagvobb hangsúlyt 
kell fektetni. Ennek a jövó 
szempontjából van nagy je
lent&ége. 

Nem tudományos szintű ku
tatómunkát kíván a mozga
lom, ez a tudósok feladata. 
Saját területünk, környeze
tünk megispierése a cél, min
den terillet�n más és más 
módon. Hiszen olyan mozga
lom ez, amelynek úttörőktól 
az idősebb munkásokig, pa
rasztokig tagja, részese lehet 
mindenki. A múlt megismeré
se, a hagyományok ápolása a 
cél. Miért? Ady Endre szavai 
szépen magyarázzák : .,Az az 
igazi ember, aki a jelenben 
a múltat és a jövendőt sze-
1'eti." 

A szakszervezetek kulturális, 
nevelómunkájához nagyon sok 
5egítséget, ötletet adott ez a 
rendezvény. 

Hangyál Zsuzsanna 

HOZZÁÉRTŐ VEZETÉS 
Ki mit tud? 

Sokszínű, kulturális élet 
az egri csomópont klubjában 

Még lehet jelentkezni 

A Ki mtt tud vetélkedók 
népszerűsége kész:tette a tár
sadaJroi szerveket arra, hogy 
immár hatodszorra is meghir· 
des6ék a játékos ismeretter
jesztésnek ezt a kedvelt for
máját. A tizenöt évvel ezelőtt, 
vetélkedő győzteseinek nem 
egy tagja ma már népszerű 
művész, bűv.!sz, előadó. 

�-

Tizenöt év után újra e1in
dulha.tnak a tehetséget érző 
fiatalok a különböző művésze

. ti és egyéb kaiegóriákban. 
• hogy bizonyíisák tudásukat. ./l. 

fiatal vasutasok között is ked
veltté vált a Ki mtt tud, f 
nem egy esetben a versenye]; 
id6&zakán túl is rendezte,· 
ilyen természetű veté}kedóke' 
helyi viszonylatban a műve
lódési intézmények. 

A megyei müvelődési házzal közösen rendezett sajtótájékoz
tató résztvevői a vasutasklubban 

Ű)ra itt van tehát a-z alka
lom, hogy a helyi vetéllredő
kön szerzett tapasztalatol,1., 
gyümölcsöztessék fiataijain.1-. 
Az 1976-77 évi Ki mit tud 
vetélkedő országos ve=yso
rozata rövidesen megkezdódi:Jc. 
s ezzel megteremtik a. kiíró 
szervek a tehetség, a tudás 
bizonyításának lehetőségét. 

Aki Eger állomáson a vo
natról leszáll, óhatatlanul 
szembe találja magát a vas
utasok klubjával. Egyszerű 
külsejű, földszintes, nem hi
valkodó épület ez, amelyen kí
vülről a felületes szemlélő az 
életnek apró jeleit fedezheti 
fel. 

Ez azonban csak a látszat. 
A szerény külső mögött ugyan
is tartalmas és mozgalmas 
belső élet rejliik. Szervezői, irá
nyítói emberek, a.kiknek - bár 
munkájuklcal hangos szóval 
nem ké!'kednek cselek1.·ö 
hétköz71llpja.ik eredményeire 
mégis oda kell figyelni. 

Három szakszolgálat dolgo
zói látogatják a klubot. A for
galmi, vontatási és pályafenn
tartási munkákat ellátó több
száz vasutas zöme szocialista 
brigádokban dolgozik, s a kö
zös munka egyúttal elősegíti a 
közös művelódést, szórakozást 
is. 

Szocialista módon dolgozni, 
tanulni, élni - hangzik a 
hármas jelszó és Eger állomás 
klubja ezek teljesítéséhez 
nyújt segítséget. No, persze 
nem személytelenül, hiszen 
Nagy Károly szb-titkár és No
váki Tivado.r klubvezetó áldo
zatos és hozzáértő szervező 
munkája nélkill ugyancsak ke
vés sikerről lehetne számot 
adni. 

területű góckönyvtár mellett, 
a nagyobb munkahelyeken 
több letéti könyvtár is bizto
sítja. a dolgozók olvasó igé
nyeinek kielégítését. 

A rendszeres könyvolvasók 
elsősorban szocialista brigád
tagok, akik számára a klubve
zetőség szorgalrn.azza az olva
sott művek élményének közös 
megbeszéléseit is. Az elmúlt 
esztendóben például tizenegy 
brigádmegbeszélésen került 
sor egy-egy könyv tartalmá
nak ismertetésére, értékelésé
re. 

A könyvtár fontos szerepet 
tölt be a tanulás segítésében 
is. Nyilvántartja a továbbta
nulókat és - alapfoktól a fel
_ső fokig - biztosítja számuk
ra, nemcsak a kötelező, ha
nem az ajánlott iroaalmat i.s 

Az olvasók mellett jó kap
csolatot tart a Megyei Levél
tárral, ahonnan killönböző bri
gádvetélkedőkhöz igényel köz
lekedési, helytörténeti anya
gokat. S bár a könyvtári órák 
szabályozottak, az elmúlt év
ben a pályafenntartási fónök
ségeknél létesített letéti 
könyvtár a hivatruo.; ',rák után 
is az olvasók rendelkezésére 
állt. így vált lehetségessé, 
hogy a pályafenntartás terüle
tén dolgozó két szocialista bri
tJád tava.ly összesen 182 darab 
könyvet olvasott el. 

Eger állomás művelődési 
klubja nem rendJdvüli dolgo
kat valósít meg, Hétköznapi 
munkát végez, csendben, ész
revétleniil Ezt a munkát 
azonban a helyes látásmód, a 
tenniakarás és a közművelő
dési pártluitározatnak megfe
lelő cselekvés fémjelzi. 

Pálinkás Katalin 

A vetéll,edőre 14 éves kor
tól 26 éves korig bárki nevez
het. Bábjátékban 14 éve'll ai1u
liak is részt vehetnek. 

Jelentkezni csak a.matórök
nek lehet és csak azoknak, 
akik az eddigi Ki mit tud ve
télkedőkön nem kerültek a te
levízió képernyőjére. Nevez
hetnek továbbá úgynevezett 
,,alkalmi társulások" is. 

A jelentkezésre a központi 
szervek által kibocsátott neve
zési lap szolgál, amelyet a he
lyi művelődési otthonok:n41, 
KISZ-alapszervezetekné1. Bu
dapesten a kerületi ta.náoso:c 
művelődési osztályain, illetve 
a kerületi KISZ-bizottságokon 
lehet igényelni. Ugyanitt be
szerezhetők az útmutatók és 
a versenyzésre való felhívá
sok is. A nevezési lapokat ki
töltve oda kell vi6szajuttatni, 
ahonnan azt kérték. NeveZÉSi 
határidő: szeptember 25. 

A megyei bemutatókat 1976. 
okitóber 15. és december 15. 
között kell lebonyolítani. Az 
országos válogató 1976. de
cember 27-től, 1977. január 
8-ig tart. A:z elő- és közép
döntőket a televízió 1977. ja
nuár 27-március 24. között 
egyenes adásban közvetíti. A 
döntőre 1977 áprilisában kerill 
sor, felszabadulásunk 32. év
fordulójának tiszteletére. 

T. B. 

Az egri csomóponton dolgo
zó vasutasok m1!velódésének 
irányítása. azonban, szeren
csére jó 1cezekben van. Ennek 
bizonyítéka a killönböző klu
bok, szakkörök működtetése, 
vetélkedők, előadások, kiállí
tások eredményes lebonyolítá
sa, nyelvtanfolyam szervezése, 
a rendszeres olvasók létszámá
nak növelése, egyszóval a ta-
nulni, művelődni vágyók igé- ,----------------------------

nyeinek megfelelő kielégítése. 
A klub soksztnü, kvltur His 

tevékenységéről csa.k elisme
rően lehet szólnt. S ha már a 
teljes munkát dicsérettel i!let
tilk, külön is példaként említ
hetjük a könyvtári tevékény
séget. 

A könyvtár határkörzete 
Maklártól Királd állomásig 
terjed. A viszonylag kis alap-

LANDLER MÚVELÓD:ÉSI HÁZ: 

PeZfgó élet a szocialista brigádklubban 
A szocialista brigádok klub

ja 1972-ben alakult meg a 
Landler Jenő Művelődési Ház
ban. A kezdeti 6ikertelenség 
után gyorsan megtalálta a 

művelődési ház és a klub ve
zetősége, hogyan lehet a 183 
brigád többségét érdekeltté 
tenni a programok tervezésé
ben., illetve szervezésében. 

kiránduláson ismerkedhettek 
Szabolcs-Szatmár Il)egye ne
vezetességeivel. Jártunk Va
ján, Vásárosnaményban, Tá
koson, Csarodán, Tarpán, 
Nyíregyházán, megnéztilk a 

Ha azt mondom: metró, 
mire gondolok ma? Első

sorban a sebességre. Arra, 
hogy a szerelvények expressz
sebességgel robognak a föld 
alatt. Meg a lassúsál)l>'a. Arra, 
hogy az autóbuszok, sze
mélygépkocsik csigalassúság
gal araszolna1c a metróépítés 
miatt a főváros több útvona
lán. 

Hamlet-expressz a III-as vágányon 
tani? Ha például Pestről Nyir
egyháza felé menet előadnák 
a Hamlet operaváltoza.tát, Po
lonius már Füzesabonynál tör
végen végezhetné, Ophé!ia 
Nyékládházánál fulladhatna a 
folyóba, Hamlet Laertest Gö
rögszállásnál, Claudiust, a. 
trónbitorlót pedig Füzesbo
kornál döfhetné le, s miTe a 
Tokaj-expressz Nyíregyházára 
ér, kihalhatna az egész dán 
királyi család, finálé, végál
lomás, kiszállni! Ha e ja
vaslat megvalósul, a Tokaj
expresszt -a.kár Hamlet-exp
resszé keresztelhetnénk át . . .  
A repiilőgépeknelc kétféle 
programot ajánlok: egyfelvo
násos vígoperát menetrend 
szerinti utazás esetére, vagy 
a Wagner-trilógiát gépeltéri
tés idejére. 

Előbb az arany-, ezüst- és 
bronzérmes brigádokat, majd 
a többieket is felkérték egy
egy összejövetel megrendezé
sére, egyúttal a klubvendégek 
kiválasztására. ők pedig szin
te presztizs-kérdésként fogták 
fel, hogy melyik brigád össze
jövetele sikerül jobban. A 
klub vendége \'olt azóta töb
bek között Sarlós István, Pálf 
József, Bernáth László, Vitra, 
Tamás, Ava.r István, Alfon:c 
Hofi Géza, Szuhay Balázs stb 
A közéleti személyiségek, il
letve művészek - kivétel nél
kill - örömmel tettek eleget a 
meghívásnak, s a kötetlen be
szélgetések, élménybeszámolók 
műsorok rendszerint azza 
végzódtek, hogy a részvevo:, 
tiszteletbeli brigádtaggá vá
lasztották a klub vendégét 
Még az ajándékként készített 
emléktárgyakat sem a mÚ\·e· 
lódési ház igazgatója adta át 
- mint sok más helyen 
hanem a brigádvezetók, akik 
a klubnapot megnyitották és 
levezették 

múzeumokat, templomokat, 
tájházakat. Felkerestük a 
gergelyugornyai általános- és 
középiskolai honismereti tá
borokat, megismerkedtünk 
munká::ukkal, tanácsokat ad
tunk nekik a további kutatá
saikhoz. Szabad fórumon 
mondtuk el az egyes terillete
ken dolgozók gondjait, a hon
ismereti munka további fej
lesztésének lehetőségeit, ja
vaslataikat. Beszámoló hang
zott el a II. országos honis
mereti konferenciáról, hatá
rozatairól. Ismertetésre került 
a honismereti továbbképzés 
rendszerének terve. 

Az akadémia előadásait ne
ties tudósok, akadémikusok, a 

honismereti mozgalom veze
tői, múzeumok igazgatói tar
tották. Az előadók végig együtt 
dolgoztak a hallgatókkal, s a 
azünetekben hasznos beszélge
tések, viták folytak. 

A honismereti mozgalom 
feladata, hogy segítse a szillő
'löld, a lakó-, illetve a mun-

Ha azt mondtam: metró, 
mire gondoltam hozzávetőleg 
egy évtizede? A zenére. Az 
első magyar beat-zenekarra. 
Am azóta az a Metró meg
szűnt (manapság a honi beat
világba.n Skorpiók, Nautilu
sok, Syconorok dívnak), az el
ső földalatti metrót pedig 
a.Iig több mint három hónap 
múlva a második követi. 
Azért - érdekes módon - a 
zene és a közlekedés kapcso
lata megmaradt: ma is van 
ExpTessz-együttes, meg M7-
es, söt Lokomotív is. 

Nem mernék tudományos 
értekezést írni arról, hogy ki 
szerzette ( és melyik szerző
társ melódiáiból) az első köz
lekedési slágert, de tény, mi 
tény: már a klaszikus operet
tek korában is dalolta pri
madonna, meg bonviván, hogy 
„Hálókupé, hálókupé" . . .  s 
eközben a vonat robogott. Az� 

tán ;ött a „Jön a lux-, 30n 

a lux-, jön a luxusvonat, / 
Fogd a cso-, fogd a cso-, fogd 
a csomagomat/" mondta a 
táncoskomikus meg szubrett, 
és talán még ma is fogják, 
ha meg nem haltak, vagy el 
nem engedték. Nagymamá
nak nagypapa azt dúdolta, 
hogy „Ejjel az omnibusz tete
jén, emlékszel kicsikém, de 
csuda volt"; apáink korában 
úgy szólt a dal, hogy „Negy
venhatos sárga villamoson ro
hanok a babámhoz". Aztán a 
„Troli-trolibuszra vártam én, l 
Jött is gyorsan, könnyedén", 
arról nem is szólva, hogy 
ugye „Hegyek között, völgyek 
között zakatol a vonat" . • •  

A közlekedés és a zene va
la.milyen formában mindig is 
kapcsolatban állt egymással, 
s nemcsak azért, mert min
denki közlekedik és valami
lyen zenét mindenki hallgat. 
E kapcsolat - némi lele
ménnyel, - még szorosabbá 
válhat. Noha villamosokon, 
autóbuszokon, vasúti fülkék
ben ma még tilos táskarádiót, 
va1111 táskamagnót hallgatni 

(legalábbis elvileg) - a. vi
zeken már megvalósult a két 
műfaj békés egymás mellett 
élése. Mind a Dunán, mind a 
Balatonon e tovatiint nyáron 
is népszerűek voltak a zenés 
sétahajók, amelyeken a fia
talok a zenehallgatás mellett 
táncra perdü!hettek. Igaz, a 
pesti 6-os villamoson, 1.,agy a 
12-es buszon ma még nehéz 
lenne rock and rol!-ozni, de 
a tömegkultúra további térhó
dításával és a tömegközleke
dés áhított javulásával pár
huzamosan elképzelhetőnek 
tartom, hogy előbb-utóbb Mo
zart-muzsika nyugtatja a fel
borzolt kedélyeket, s amikor 
az aluljáró-építkezések miatt 
terelő útvonalon kanyarog a 
busz, St1·auss-keringő anda
litja a hepe-hupálwn billenó
ket. 

Az utóbbi évtizedben sokat 
fejlődött a honi vasúti közle
dés: helyjegyes expresszek rö
pítik szélsebesen az: utaso1cat 
nagyvárostól nagyvárosig 
miért ne lehetne a két és fél, 
három órás utakat is a köz
művelődési szolgá!a�ába álli-

S ha képzelgéseimnek meg
felelően a „legyen a zene min
denkié" mozgalom teret hó
dit a közle1'edésben is, ket
tős sikert aratunk. Művel
tebbek leszünk (nem megve
tendő szempont), és sajátos 
módon működünk közre a 
kulturált közlekedés mettte
remtésében. 

,,Kedves bakter úr, l a so
rompót nyissa fel/" . . .  

F. T. 

Ahol igazi klubélet megte
remtése a cél, és ahol a. mint
egy 2000 dolgozó 60 százaléka 
bejáró, ott nem is lehet más
képp. A brigádklub valóban a 
szocialista brigádoké. 
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M A G YA R  VA S U TA S  

Átadták a vörös vándorzaszlót Várják a kezdési engedélyt 

a szombathelyi vasútigazgafóságnak A lelsővezetékaépítők le/készültek 
a kelebiai lővonal villamosítására 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

elszállítása vár a vasútra. Ez 
Mm kis feladatot jelent, fő
képpen akkor, ha számí'Oásba 
vesszük az időjárást, az őszi 
esőzéseket, a tél eleji ködöt 
és fagyot. KÖf"ültekintő, •egyel
mezett, balesetmentes munká· 
ra van szükség, ha azt akar
;uk, hogy minden feladott áru 
{11/orsan és biztonságosan el
jusson rendeltetési ne!yére. 
Márpedig valamennyien erre 
törekszünk. 

A vezérigazgató-helyettes 

beszéde után Koszorus Ferenc 
!őtitkár, a központi vezetőség 
es a maga nevében elismeré
sét fejezte ki a versen3•ben 
első helyezést elért szombnt
helyi igazgatóság kollektívá
jának és kérte, hogy folytas
sák a versenyt, ha lehet még 
nagyobb lendülettel, mert az 
őszi hónapokban nagy munka 
vár a vasútra. 

Ezután Varga Imre, a debre
cen! igazgatóság ve7..etöje, 
maid dr. Bors Zoltán, a me
gyei tanács elnökhelyef :Pse 
gratulált a szombathelyi igaz
gatóság vezetőinek, valarne.1y-

nyí dolgozójának a vörös ván
dorzászló elnyerése alkalmá
ból 

A beszédek elhangzása után 
az adományozó szervek képvi
selői, Szabó Béla vezérigazga
tó-helyettes és Koszorus Fe
renc főtitkár átadták a ván
dorzászlót az igazgatóság ve
zetőjének. Ezt követően pedig 
Ki1.'ál6 dolgozó kitüntetésben 
és pénzjutalomban részesítet
ték az arra érdemes vasuta
sokat, gazdasági és mozsalmi 
vezetőket. 

Vlsi Ferenc 

Befejezés előtt a MÁV Villamos Felsővezeték Építési Főnökség új üzemépület& 

A negyedik ötéves terv nagy 
munkái, a szajoli, a lökösházi, 
az ujszász-hatvani vonal villa
mosítása után, az ötödik öt
éves terv kezdetén átmeneti
leg „békésebb" időszak kö
szöntött a MAV Villamos Fel
sóvezeték J!;pítési Főnökség 
dolgozóira. Hiszen köztudomá
sú : az idén, az év elsó felé
ben készültek el a Hegyesha-
lom határállomás felsővezeték 

alatt házilag megtervezték a 
felsővezetéket, utána pedig hat 
nap alatt lebontották a régit 
és fel is építették a 9 kilo
méteres szakaszon az újat. 

Ilyen és el1hez hasonló bra-

ugyancsak szerelókból álló 
kollektíva, a Bláthy Ottó bri
gád, Bíró Gusztáv vezetésével, 
s a Maldrik Péterné irányítá• 
sával dolgozó Aprllis 4. mű
helyi brigád. 

Egy dicsérő oklevél és ami mö,götte van 
rendszerének teljes átépítésé
vel, hogy alkalmassá tegyélc 
az osztrák és a magyar rend
szer közötti feszültségkülönb
séget a két rendszer össze
kapcsolására. Az állomás egész 
térvi!ágítását is ők szerelték 
át, nem beszélve arról, hogy 
a két rendszer összekapcsolá
sához szükséges távvezérlési 
automatika kábeleit is a fő
nökség dolgozói fektették le, 
mégpedig úgy, hogy a terve
ket nem kapták meg hozzá 
idejében. 

A szegedi igazgatóságnál az országos átlagnál jobb az eszköz-, 
a költség- és az energiafelhasználás 

A szegedi Igazgatóság dol
gozói az első félévben elért 
eredményeik alapján a máso
dik helyen végeztek a vasút
igazgatóságok versenyében. 
Ezzel elnyerték a MA V vezér
igazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége „di
csérő qklevél" elismerését, a 
velejáró négyszázezer forint 
pénzjutalommal. 

A kitüntetés átadására 
augusztus 31-én Szegeden, a 
Tisza Szálló koncerttermében 
tartott ünnepségen került sor. 
Az ünnepségen részt vett és a2 
elnökségben foglalt helyet 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes, Koszorus Ferenc, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára, Török József, az 
MSZMP Szeged városi biwtt
i;ágának első titkára, Horváth 
Gyula, a Csongrád megyei 
pártbizottság munkatársa, dr. 
Ágoston József, a Sszakszer
vezet Csongrád megyei Taná
csának vezető titkára, Prágai 
Tibor, a Szeged városi tanács 
elnökhelyettese, továbbá a 
fuvaroztató vállalatok, intéz
mények képviselői. 

Az ünnepséget Acsai Mi
hály, a vasutas-szakszervezet 
EZegedi területi bizottságának 
titkára nyitotta meg, maid 
Kiss Károly, a vasútigazg.art.6-
ság vezetője tett jelentést az 
első félévi munkáról. Beveze
tőjében elmondotta, hogy az 
igazgatóság dolgozói megértet
ték, hogy a MA V soron levő 
feladatait csak az üzem- és 
munlcaszervezés céltudatos ja
vításával, ésszeru takarékos
sággal, jobb munkafegyelem
mel, nagyobb tervszeruséggel 
és következetes célratörő mun
kával lehet végrehajtani. 

A 1zegedi vasútigazgatósú.g 
összesített eredménye az első 
félévben 106 százalék volt. 
Személvszállítási tervüket 97 3 
százalékra teljesítették, e�l 
egyidőben tovább nőtt a sze
mélyszállítás kulturáltsága, 
több szolgáltatást élvezhettek 
az utasok. A személyszállító 
vonatok 98,4 százaléka menet
rend szerint közleked,;,tt, csök
kent a zsúfoltság, nőtt az át
lagos utazási sebesség, vala
mint új expresszvonatokat 
vezettek be :  Budapest-Sze
ged és Budapest-Békéscsaba 
-Gyula viS?.onylatokban. Va
lamennyi telepállomáson meg
teremtették a feltételeket a 
szerelvények naponkénti nagy
tlsztí tásának. 

Az áruszállítási Igényeket, 
több mint 4,7 millió tonna 
áru elszállításával maradékta
lanul kielégítették. Az igazga
tóság területén egyre inkább 
tért hódítanak a korszerű fu
varazási módok, a szállítótar
tályos forgalom 16 és fél szá
zalékkal, a csere-rakodólapos 
forgalom 3,4 százalékkal, az 
irányvonatok.kal történő áru
továbbítás 15 százalékkal nö
vekedett. Az idegen kocsik kö
rültekintő felhasználásával pe
dig hozzájárultak devizamér
legün.k javításához. 

lgen kedvezően alakult -
az országos átlagnál jobb -
az eszközfelhaszná!ás, a költ
ség- és energiagazdálkodás. 
Nőtt a tehervonatok átlag06 
terhelése, a mozdonyok napi 
haszno.s futása. Javult a jár
múvek műszaki állapota, 
üzemké&z.sége. 

A vasútigazgatóság üzem
és munkaszervezési te>Vékeny
ségei közül legfontosabb az 
üzemvitel korszerűsítése. Az 

év elejétől a sz.olnok-békés
csabai, majd augl16Ztus 5-tól 
a cegléd-szegedi vonalon is 
bevezették a „csak mozdony
vezetővel" való közlekedést. 
Ezzel a 600-as vonalon 33 
vonatvezető szabadult fel, aki
ket más munkaterületre cso
portosítottak át. 

Sokat tettek a vasutasok 
élet- és munkakörülményei
na!� javításáért. Az igazgató
ság területén több szociális 
létesítményt építettek az utób
bi időben. Jelenleg Szentesen, 
Makón és Kiskunfélegyházán 
épül hasonló létesítmény. A 
munkások szállítását újabb 
autóbuszok beszerzésével se
gítették. Javították az egész. 
ségügyi ellátást, a munkás
szállások és laktanyák felsze
relését. 

Az igazgatóság vezetőjének 
jelentése után Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes elisme
rését fejezte ki a szegedi igaz-

gatóság kollektívájának. Kér
te, hogy további jó munká
jukkal segítsék a MA V őszi 
forgalmi feladatainak tsikeres 
megvalósítását, különös te
ltintett.el a cukorrépa és a ré · 
paszelet fuvarozására. E fel
adatok megvalósításához kí
vánt a sregedi vasutasoknak 
sok sikert. 

Koszorus Ferenc főtitkár a 
vasutas�zerve-zet elnöksé
ge üdvözletét tolmácsolta a 
szegedieknek, majd Szabó Bé
la vezé:rigazgató-helyettesssel 
együtt átadta a dicsérő okle
velet Kiss Károlynak, és Acsai 
Mihálynak. 

Török József, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára a megyei és a vá
rosi pártbizottság, valamint a 
városi tanács nevében köszön
tötte az igagatóság dolgozóit. 

Az ünne!)Gé.g színvonalas 
kultúrműsorral ért véget. 

Gelléri Jó:zsef 

Köszönő távirat a gondoskodásért 

Nem csekély teljesítmény 
volt ez. Csárádi János, a fő
nökség vezetője és Mikus Já
nos szb-t.itkár, a III. számú 
építésvezetőség művezetője, 
ma is izgalommal emlékezik 
arra az aktívaértekezletre, 
amelyre márciusban hívták 
össze a szocialista brigádokat 
és amelyen közösen megál
lapították: az 50 kilométernyi 
kábel lefektetését csak úgy 
lehet elvégezni, ha kommu
nista műszakokat tartanak. 
Meg is szervezték a négy 
kommunista műszakot, ame
lyen a főnökkel az élen min
denki kint volt kábelt fektet
ni, még a Vasúti Főosztály 7. 
szakosztályáról is kaptak se ;\"illam-OS felsóve7.eték-szerelők munka közben 
gítséget önként jelentkező fia- vúros teljesítményekkel egy- Miközben a brigádokat még 
taloktól. formán kitüntette magát va- ezek a munkák foglalkoztat-

Ezzel párhuzamosan, a he- !amennyi brigád, de különö- ták, már a vezetők a követ
gyeshalmi vonalon Budaörs- sen a Kandó Kálmán műsza- kező nagy feladatra gondol
Bicske között, ahol vonalát- Jd brigád, Rónai András ve- tak. úgy számították, hogy a 
helyezés történt, vagy a pá- zetésével, a Gregus Sándor ve- második félévben az eredeti 

Nagybátony állomás forgal- tókezelője. 1973-tól azonban lyaépítés más okból tette zette Ságvári Endre szerelő- program szerint hozzákezdhet-
mi szocialista brigádja tűzi- rokkants;jgi izyug,:fíjban van. szükségessé, új villamos fel- brigád, a Szilágyi Lajos bri- nek a 160 kilométeres kelebiai 
fát vásárolt, amit Szilas Ist- A brigád többször segített ső\·ezetéket építettek. És hogy gádvezető irányításával do!- vonal villamosításához. A 
van mátraverebélyi lakására már egykori munkatársuknak, milyen gyorsan, arra jellemző : gozó Petőfi oszlopállító bri- program kiadása azonban át
szállított. Szilas István több aki a legutóbbi gondoskodá- amikor szükségessé vált a Ta- gád, a szerelőkból álló má- dolgozás miatt pillanatnyilag 
évtiredig volt Nagybátony áJ- sukért dísztáviratban mon- tabánya-Almasfüzitó közti sik Kandó brigád, amelynek késik. A július második felé-
lomás kocsirendezője és vál- dott köszönetet. bal vágány átépítése, két hét Papp Antal a vezetője, az ben megtartott termelési ta-

_-------------------------------------------------------, 
nácskozáson szóvá is tették a 
dolgozók : mi lesz a kelebiai 

Magasabbak a követelmények 

Feladatainak döntő részét a 
kiváló szinteket meghaladó 
eredményekkel teljesítette az 
elsá félévben Dunaújváros ál
lomás. Tették ezt anna:k elle
nére, hogy az örvendetesen 
gyarapodó, iparát tekintve is 
szüntelenül fejlődő szocialista 
városunkban igazán nem 
könnyű a vasutasok dolga. 
Szállítási feladataik szüntele
nül növekednek, míg a vég
rehaj,táshoz szükséges helyi 
adottságok ma is ott „topog
nak" valahol az 50-es évek de
rekánál. (Ma is kézi állítású 
váltókkal dolgoznak, s bizony 
nagyon várják az ígért Tcét 
vágányos állomásbővítést!) Az 
állomás jelent&égére utalva 
érdemes megjezyezni. hogy 
áruszállít.qsuk volumene wa 
már m�,)laladja a pécs·i igaz.. 
<;a tóság ö<;sztebjes'1lményének 
20 százalékát. 

Több irányvonatot 
indítanak 

A személyvon.at'i menebrend
szenlségben 98,6 s-zázalékot ér
tek el. I�ocsitakarítóik szor
galmasan dolgoztak, így nem 
volt, nem is lehetett. panasz 
a személyvonatok tisztaságára. 
A tehervonatok menetrend
szerű indításában előírt 68 szá
zalék helyett 70,77 százalékot 
teljesítettek. Jól szervezett 
munkával a vonatkö-zlekerlési 
terv előirányzott 64 százaléká
nál is jobbat. 65,55 százalékot 
értek el. A tervezettnél jóval 
több 1500 tonnás tehervonat 
összeállítá.�ával 100 százalék he
lyett 101,9 százalékra telje
sítették a tehervonatok átiaaos 
terhelési előirá1t11zatát. Tekin
télyes számú irányvonat in
dításával is hozzájárultak a pé-

Új alapokra helyezték a versenyt Dunaújv6ros állom6son 

csi i,gazga. tóság még hatéko
nyabb munkáJához. Ebben a 
tekintetben júliusban érték el 
a.z idei leg3obb eredményüket: 
128 irányvonatot indítottak. 

Koch István állomásfőnök 
és helyettese, Takács Imre, 
akikkel együtt értékeltük az 
et•edrpényeket, arról is szól
tak, hol szorít még a cipő Du
naújvárosban . . .  

- Néhány ver11enytényezőt 
tekintve még Lemaradásban 
vagyunk, de hangsúlyozni sze
retném. hogy egyik sem raj
tunk múlott - jegyezte meg 
Takács Imre. - Az elszállí
tott áru-tonnát tekintve például 
azért nem tudtuk teljesóteni az 
első félévi tervet, mert a ked
vezőtlen vízállás miatt keve
sebb vasércet hoztak az uszá
lyok a dunaújvárosi kikötőbe. 
Az év végéig azonban feltkt
lenill leszállításra kerül a ter
vezett vasérc teljes mennyisé
ge. 

Megszűnt a létszámhiány, 
kevesebb a túlóra 

A l(orszerű mozdony
forduló elóítását 90 helyett 
csak 76 százaLékra teljesíthet
te állomásunk - vette át a 
sz6t Koch István -. mert az 
itteni fűtőháznál nincsenek 
Dieselek, csak az érkező géppel 
tudunk vonatot küldeni . . . 

Az év hátralevő részében 
nagy erőfeszítéseket tesznek a 
dunaújvárosi va<;utasok. hogy 
vállalásuk minden pon•tia mi
nőségi munkával teljesüljön. 
Több vona•tkozásban rendel
keznek is az ehhez szükséges 
elófel tételekkel. 

- Nagyon kedvezően hatott 
állomásunkra - mondotta az 

állomásfőnök-helyettes -, 
hogy tavaly október óta mun
kahelyi pótlékot kapti.ak a ná
lunk doLgozó kocsirendezők, 
váltókezelők, forgalmi szolgá
latte vók és egyéb közvetlen 
forgalmi munkakörökben dol
gozók. Sikerült a létszámunkat 
feltölteni és megszüntettük a 
kOrábbi nagy arányú túlórá
zást. Januárban már a 14 hoz
zánk kirendelt dolgozót is Vi"2-
sza tudtuk küldeni, akiket a 
4-es tur megszervezéséhez ve
zényel1ek hozzánk. Most mun
kánk minden területén a mi
nőség javítása a legfontosabb 
feladatunk. 

Ennek követelményeit iSme
ri. vállalta és jórészt a maga 
területén már teljesíti is az 
állomás 237 tagot számláló 17 
szocialista b.ri.gád;a. A 5za:k
vonali és mozgalmi vezetők 
mindenben segíLik, támogatják 
a bt·igádo!rnt. Az idén a ko
rábbiaknál magasabb fokon 
teremtették meg ennek szer
vezeti kereteit. 

ü; kezdeményezésként 
követeiményszinteket dolgoz
tunk ki, hogy brigádjaink elő
re tudják, mit kell tenniök 
egy-egy kitüntetési fokozat el
nyeréséért. Ezeket a szinte
ket brigádvezetői értekezlete
ken megvitattak és több mó
dosítás után fogadták el azo
kat alapkövetelményként a 
brigádvezetők mondotta 
versenys2ervezésük módszerei
ről szólva Koch lstván. - A 
versenyfele!ősön kívül társa
dalmi munkafelelóst iS kine
veztünk. aki az t!11en irányú 
vállalások teljesítését i1-ányít
ja. szen,ezi A fo�ozott segít
ségnyújtás érdekében öt mun
k'lterületre osztot-tuk az állo
másunkon dolgozó brlg•rl"'•at. 
Mindegyiken e�y-egy felel& 

vezető kapta feladaitul a brigá
dok segítését, munkájuk folya
matos .f!i.gyelemmel kíséré6ét. 

A szintek teljesíthetők 
Megszervezték Dunaújvá-

rosban, hogy min.dinkább a 

hármas Jelszó követelményei 
szerint bontakozzék ki a bri
gádok élete, működése. A kul
turális vá!lalások teljesítésé
hez na.gy segítséget kaptak az 
állomás szocialista brigádjai 
a Dunaújvárosi Munkás Mű
velődési Központtól a megkö
tött szocialista együttműködési 
szerződés alapján. A rendsze
resebb színházbajárást segíti 
majd, hogy szeotember elején 
a Bartók Bél.a Művelődési 
Házzal is szocialista szerződést 
kötnek. 

Kezdetben sok vita volt a 
követelményszintek körül, mert 
sokan nem bízitak a teljesítés 
lehetőségeiben. A mind ered
ményesebb munka azonban 
minden.kit meggyózött: nem
csak teljesíthető!< a szintek, de 
túlteljesítés-ükre is van lehe
tőség. Csakhogy eze!-cért való
ban dolgozni, tenni kell -
szocialista módon törekedve a 
közooségi élet fejlesztésére. Az 
elsá fá,Jévi értékelé5 s-zerint a 
dr. Cs�nádi György forgalmi, 
az Ady Endre forgalmi. a Kun 

Béla kereskedelmi szocialista 
biigád máris jelentős előnyt 
szerzett vállalásához viszonyít
va. Több brigád máris „pá
lyamódosítást" hajtott végre 
eredeti vállalásához viszonyít
va. tgy például a ra.ktárnokok 
Kossuth szocialista brigádja, 
amely először csak bronzra 
pályázott. most az ezüstielvény 
elnyerésére módosította válla
lását a munkában. tanulásban 
elért eredmények alapján. 

munkával? A brigádvezetói ér
tekezleten is ez volt a téma. 

Azt éppen nem lehet mon
dani, hogy nyugtalankodnak a 
késedelmes kezdés miatt, de 
mivel megszokták a folyama
tos, ütemes munkát, ehhez 
szeretnék magukat tartani 
most is. A vezetőség minden
esetre közölte, a felsz61alók
kal, hogy a főnökség a maga 
részéról minden előkészületet 
megtett és valamennyi előfel
tételt megteremtett a júliusi 
kezdéshez. Ráadásul kivétele
sen olyan szerencsés helyzet
be kerültek, amire a múltban 
nem mindig volt példa : a 
MAVTI már ezt megelőzőleg 
átadta az erre az évre elő
irányzott kelebiai munkákra a 
kiviteli tervdokumentációt. 

Az építkezés megkezdéséhez 
minden anyagot beszereztek. 
A főnökség rákosi telepén 13 
millió forint értékben jó ide
je raktáron van nagy mennyi
ségű cement, vezeték.tartó osz
lop, vörösréz huzal, hengerelt 
acéláru és minden egyéb, ami 
kell. Kunszentmiklós-Tasson, 
ahol a vonalvillamosítás fő 
építési bázisa lesz, megkezdték 
a felvonulási előkészületeket 
és megtették a szervezési in
tézked'éseket. Nagyon bíznak 
benne, hogy a programmódo
sítás már nem tart soká és 
rövidasen megkapják a kez
dési engedélyt. 

Egyébként a főnökség rá
kosi telepén, a Jászberényi 
úton, építészetileg mt.r telje
sen elkészült az új üzemépü
let. A modern vonalvezetésű, 
háromemeletes székházban 
csupán a szerelési, festési 
munkák vannak még bátra s 
előreláthatólag hamarosan be
költözhetővé válik az épület. 

Régi hiányt pótol az új 
épület, a főnökség végre fel
számolhatja az ósdi ba1'akok
ból álló kóbánya-felsői tele

pét. A tágas, szép új központ.i 
létesítmény méltó helyet ad 
a főnökségnek irányítási mun
kájához. 

Szász Ferenc 
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Gondolatok a táppénzes helyzetrdl 
AZ ELMOLT HETEKBEN szakban tettilnk a vasutas do!- dolgoz61c egésuégée h festi 

szakszervezeti .szerveink és a gozók élet- és mun.kakörülrné- épségét védő szabályok beta-rgazdaság1 vezetők úgyszólván nyeinek javításáért. az egész- tása stb. 

Javaslatok és válaszok 
Mit, mllrl ••• r•tt•k 011•1••• 

minden szinten tárgyalták a 6égügy1 megelőz.és és ellátás Nem új feladatok ezek. s 
d?lgooók egészségügyi ellátá- színvonalának emeléséért. Mi nem is választhatók: el a min
aat, a reális táppénzes hely- sem 1,agyunk mentesek azok- dennapos munl;ától. A határo
zet ki.alakításának feladatait, a tó! az objektív és szubjektío zatok. jogszabályok. utasítások márciusban megjelent kor- tényezőktől, amelyek a táp- következetesebb megvaJ.ósítámány- s az azt követő ellllök- pénzes helyzetet alapvetően sáról, önmagukkal és munka
llégi határozat alapján. befolyásolják. Ilyen a munka- társaikkal szemberu Jgényes-

• koll,klír a,nőlís adál,-laú k/a/akíttúá11ál 1 

A vasutasok egészségügyi el- erőhiány, az emberek leter- ségről van szó. melyet gaul.a
látása, a vasútegésZISégügyi helése, a munkafegyelem l&- sági. társadalmi fejlődésünk szervezet, a jól kép:rett. hiva- zulása, a munkahelyre val:S objektív szükségszerűsége köiásukat szerető, vasút-egészség- utazás, az orvosi ellátással vetel. 

A július l-én életbe lépett, 
és 1980-i.g érvényes MAV 
Kollektiv Szerződés vitájában 
elhangwtt olyan javaslatokra, 
amelyek megvalósítására je
lerueg n:incs lehetőség, lapunk 
augusztus 16-i és szeptember 
1-i 62lámában közöltük Ur
bán Lajos miniszterhelyettes
nek, a MA V vezérigazgatójá
nak írásban adott válaszát. 

Ezúttal a kollektív szerző
dés &Zabályozá&i körébe nem 
tartozó kérdésekkel kapcsola
t0s javaslatokat és a minisz
terhelyettes azokra adott vá
laszait ismertetjük. 

JAVASLAT: A kiküldeté!!ek 
esetén járó élelmezési költ
ség ösmegét 1951-ben állapí
tották meg. Azóta több ár
emelés történt, és a közeljö
vőben újabb áremelésre kerül 

VALASZ: A rangfolrozatl 
rendszer felulvizsgálá6át és 
korsrerús!tését tervbe vettük, 
amelyre várhatóan a követ
kező évben kerül sor. 

JAVASLAT: Ogyi<ntézői 
mulllkakörben a gya.1<.orlati 
időnél 20 év felett is legyen 
differenciálás. 

VALASZ : A vonatko2l6 uta
sítás, MüM rendelet alapján 
készült el, a rendelet megje
lenéiekor. Ennek módosítása
'kor a felvett kérdéssel fog
lalkozni f� .. lt, a magunk ré
széról indokoltnak és megva
lósíthatónak tartjuk. 

JAVASLAT: Ozemt étkezte
tést igénybe nem Ve'Jők ké
rik, hogy a vállalati hazzá
járulás kifizethető Jegyen ré-
5'7i.ikTe. Ugyanehhez kapcsoló
dó kérdés, hogy az árrendezés 

kapcsán a MAV emelje a vAJ.. 
la.lati hozzájárulás összegét. 

VALASZ: Az üremi étkezte
tés igénybe vételének lehet.6-
sége minden dolgozónk réaé
re fennáll. E,z termész.etbent 
juttatás. Nem tartjuk oéls7Je. 
rúnek, hogy az igénybe nemi 
vevők eren a címen pénzbe. 
ni díjazásban részesüljenet, 

JAVASLAT:  Több helyen 
felvetették, hogy a mun.kasr;Q. 
neti és a heU pihenőnap el
számolása nem egységea, 
Szükséges volna a vonatko
zó utasítások felülvizsgálása él 
újból kiadása. 

VALASZ: A javaslattal 
egyetért link. Ellenőrzéseink 
során m.a...i:unk is észleltük él 
megkezdtük a vonatk02J6 uta
sítások felülvizsgálását és új
bóli kiadásának előkészítését, 

Ügyi dolgoz.ók munkája nyo- nem be!oly-.iso!ható ma1"atar- l\1agasabb színvonalon, sze-r
mán magcisabb színvonalú, tás, az állam.egészségügy helyi 11ezettebben, hatékonyabban 
szer11ezettebb. mint az állam- szerveivel nem kielégítő kap- kell dolgoznunk. Ez minden
egészségü{11J területén. Az al- csolat, a szako.rvoook nem kivel szemben igény. Ez a 
kalmassági vizsgálati rend= kellő vasútüzemi ismerete. az szocialista brigádmozgalom fejlesztése és decentralizálása, üzemorvosi rendelők többségé- célkitűrese is. Ennek elvá
az üzemellenórző orvosi háló- nek korszerűtlen állapota., a laszthatatlan része a vasuta
zat kiépítése. a kizárólagos ke- rendelő és feh.-vőbeteitin-téze- sok e;iészségügyi helyzetével 
resóképtelenné n}ilv[mítás, a tek zsúfoltsága. s orvosainknál való fokozottabb töródés. me
tápl)énzlbm•ételi jog biztosítá- itt-ott s:r.erencsére kis lyet nem lehet számításon kf
sa. a gon,dozói mld,;zerek egy- számban - még fellelhető vüI ha.,ryni, a munka- és 
séges rendje és szélesítése, a szubjektivizmus, liberalizmus, ü=ervezés. a munkafegye
rendelőintézetek és kórházak hogy csak néhányat említsek. lem megszilárdítása, a mun
összehangolt seg'tő murukája, a Ezek megsziintetését a vasút• kaerő-ga2ldálkodás, a mwtka
gyógyházak tevékenysége biz- nál is szorgalmazni kell. verseny, a szocialista br.igád
tosttotta és biztosíthatja a EZT SZOLGALJAK azak az mozgalom. a jobb és eredmé
;övőben is a vasút egész mun- intézkedések és feladattervek, nyesebb munká.a való törek
kájához -nélkülözhetetlen., ;ól melyeket a vasútigazgatósá- vés megvalósításánál. Gazda
szervezett. magas színvonalú gok, az egészségügyi iga,zgató- sági vezet6k, oxvosdk, szak.

és hatékony egészségügyi meg- �- a területi bizottságok, sz.ervez.eti tisztségv:iselók 
eUizést, ellátást. ii=ek, vállalatok, inth.mé- együtbes felelősségével. rend-

sor, amely növelni fogja az
,--------------------------

élelmezés költségét. Időszerű 
volna a vonatkozó rendelkezé
sek felülvi�ása.. 

AZ EL°&RT EREDMI!:NYEK nyek kidolgoztak. Ezeket a szeres együttműködéssel. köl
vitathatatlanok. hiszen a táp- terveket a gazdasági vezetők, csönoo és időbeni tájékozta
JJénz!s !!-elyzet a _va.s�tnál az az egészségüg,i és a sza;icszer- tással, a dolgozók s"Zléles körű 
elmult ot évben általában 6,6 vereti szerveit feladatai,t jól bevonásával lehet és ke!J meg
százalék körül stagnált. Ezen- meghatározó vonások jellem- teremteni a reális táppém,es 
belül �tóságonként á! zik. Nagyon helyesen a f5 helyzet feltételeit. 
üzemenként sajnos nagy a kérdésekre irányítják a fi- AZT IS KELL LÁTNI ér
szóródás. Legmagasabo a bu- gyelmet. Hogy melyek azok? tend és megérteni, hogy a 
daI>Esti és a deb1eceni igaz- Mindenekelött az iizemegész- teendő intézkedések nem irá
gatósá,g_ az UtaseUátó Válla- ségügy tárgyi és személ11i fel- nyulnak a betegek ellen. Tár
lat, a járműjavító üzemek, il- tételeinek javítása, a megelő- sadalrnunk nem sajnált és 
lelve a fatelít.ó táppénzes ző gondozás kompletté tétele, nem sajnál áldozatot hozni a 
helyzet.e. Ezzel szemben igen a társadalmi és szakmai el- beteg ember gyógyulásáért az 
kedvez.ó a táppén?.eS helyzet Zenórzés fejlesztése. az integ- egé=égügyi mei;elóz.ésért, • a 
a szombathelyi igazgatóság te- rált egészsé(/Ügyi ellátás meg- dolgozók életének. testi épsé
rületén. :tvek óta az országos valósítása; a swmba.thelyi pél- gének védelméért. Ezi>Tt fel 
átlag alatt áll, mind a vasúti, dát követve. az ellenőrző or- kell lépni mindazokkal szem
mind egyéb szervek, intézmé- vosi, felülvizsgálati munka ben, akik visszaélnek, vagy 
nyek vonatkozásában. konzekvensebbé tétele, bizto- vissza akarnak él-ni azoklcal a 

A 6,6%-os táppénzes hely• sítani a rendszeres egészség- lehetőségekkel. amelyet tá-rsa
zettel azonban, a vasit sajá- üUiti felvilágosí:6 munkát, a dalombiztosítási intézményünk 
tosságait i8 figyelembe véve, Vöröske-reszttel és a KISZ- biztosít az emberek számára. 
nem lehetünk elégedettek. Ez szervezettel együttműködve, a Ez is közös feladat. s ez az 
a szám :nincs összhangban hivatásának következetesen és igény találkozik minden józan 
azokkal az erőfeszítésekkel, becsületesen eleget tevő egész- éraésú. munkáját szerető vas-
ráfordítások!kal. fejlesztések- ségügyi dolgozók megbecsülé- utas dolgozó akaratával 
kel, amelyeket az elmúlt idő- sének növelése és védelme; a Dr. Bordi István 

Milyen támogatást nyújt az ÖTA. 
a többgyermekes családoknak? 

A Minisztertanács 1073-ban 
határozatot hozott a népesedé
si helyzet javítására. A népe
sedéspolitikai határozat szá
mos szociális, gazdasági és 
egés:?.<légügyi intézkedést tar
talmaz. A közvetlen anyagi 
juttatások közül n.;.gv jelentő
ségűek a határozat alapján 
hatályba lépett betegségi biz
tosítási rendellcezések. 

ugyanis kimondja. hogy a se- kor kórház:!, gyógylnté7.eti, 
gély napi összege a dolgozót szülóotthoni ápolásban ré62,e
megi!l.etö táppénz eg11havi ösz- sül, táppénzének 80%-át kap
szegének 90°/o-áig terjedhet, ;a. Az ŐTA terhére ezekre a 
ha 3 vagy több, 80%-ig. ha 1 napok--ra napi 20 Jo't-ot kell a 
-2 hozzátartozója van, 55"/oig. tappénzen, terhességi-gyermek.-
ha eltartott hozzátartozója áulli segélyen felül folyósltani. 
nincs. A népesedéspoUtikal hatá-

Itt szeretnénk megjegyemt, rozat végrehajtása nem kam
hogy az eltartott hoz.zátartozó- pányfeladat. Allandóan keres
kon egyrészt azok értendő:t, ni kell azokat a Ichetóségeket. 
akik a társadalombiztositá.si amelyek lehetővé teszik a ha
tórvény értelmében betegségi w.rozat hatálya alá tartozó 
és anyasági ellátás szempont- dolgoz.ők és családtagjaik szo
jából hozzátartozónak tekin- ciális és egészségügyi helyze
tendók, másrés:it azo..lt, akiket tének javítását. Az ŐTA ee
a 1/2%-os ŐTA -szabá.Jyzata gélyrendszerének fejlesztésé
szerint az ŐTA terhére hoz- né! is fontos tényező ez. hi
zátartozának elismertek. A szen a segélynemek célszerű 
munkaviszonyban álló feleség kialakításával a nagycsaládos 
nem tekinthető hozzátartozó- � a gyermeknevelés gondját 
nak. magára vállalo vasutas dolgo-

E segélyhez kapcsolódik az zók anyagi, szociális helyzetét 
a további rendelkezés. misze- tudjuk javit:an.I. 

V ALASZ : Ez magasabb 
szintű jog:s.zabály-hatásköroe 
tartoz.ik, tehát központi ren
dezést kíván. 

JAVASLAT: A Ruházati 
Utasitással kapcsolatban több 
é5zrevétel és javaslat hangzott 
el a jogosultság, a járandó
ság, a minőség és a járandó
ság biztosítása vonatkozásá
ban. Például a csizma he
lyett bizonyos niunkaikörökbe 
bakaru:sot, pénztárakban ISZ.ol
gálatot teljesítő nőknek 
egyenruha helyett formakö
penyt adja.na.le. Eg:res járaruló
ságok - rnunka.nlha, esőkö
peny - minősége gyenge. 

VÁLASZ : Az elhangwtt 
észrevételek egy rés-zkt a 
101902/1976. sz. utasítás, amely 
a Ruházati Utasítást mód06í
totta, rendezte. Megjelent a 
MAV Hivatalos Lap 1976. évi 
20. s:,-.árnában. A többi kér
dést reszl.ete6en megvizsgáljuk 
és az érintett smkszolgálati 
ágakkal egyeztetjük, és a Ru
házati Uk-lsítás mód06ítása so
rán rendezni fogjuk. 

JAVASLAT: A korkedvez
ményes mun,k.a.körökben is 
terjesszék ki a veszély�gi 
pótlé.1<:ot. 

V ALASZ: A korkedvezmé
nyes munlkaköröket a közel
múltban magasabb jogszabály 
rendezte. Ennek úja,bb ren
dez,ése egyelőre nem kerül 
napirendre. A joi:szabály-mó
dosítás kapcsán a kérdéssel is
mételten foglalk07.ni fogunk. 
Ugyanez von::itkozlk a veszé-
Iyességi pótlékra is. 

JAVASLAT: A t�a
juttatást emeljük és a 30 éves 
törzsgárdatagsáJ,t esetén ado
mányozásra kerülő 57,abadje
gyct a háza6társra is terjesz-
szük ki. 

VÁLASZ: A tö�atag
ság emelésére ez idő szerint 
nincs megfelelő fedezetünk. A 
szabadjegyet nem kívánjuk 
kiterjeszteni hűzastáTSra. En
nek nem menetkedvezményi, 
hanem személyhez kötött iu
talom jellege van. A család
tagok menetkedvezménvét a 
e 52. sz. utasítás rende-1..i. 

JAVASLAT: Több javaslat 
hani:;::,,ott el a rangfok07.ati 
rendszer korszerűsítésére és 
emelésére. 

Mivel a ½¾-os Önkéntes 
Támogatási Alap egyik alap
V,)t,ó célja a vasutas társada
lombiztosítás hatálya alá tar
tozó biztosítottak és e:r.ek hoz
zátartozóinak a társadalombiz
tosítási és egészségüi,:yi ellá
táson - a jogszabályokban 
meghatározott mtdékben 
túlmenő segélyezése. szükség
szerű volt az ŐT A egyes se
gélyeinek a népesedéspolitikai 
határozatban foglalt elvek sze
-rinti továbbfejlesztése. 

Intézkedési terv 
írja eló 

rint az ügykezelési bizottság
.-------------------------által engedélyezett segélyben 

Szakszervezetünk központ.! 
vezetősége intézkedési te,.·vbe:l 
határozta meg a szakszerveze
ti srerve!rnek, ezen be! ül a 
l.'2%-os ÖTA-nak a népese
déspolitikai határozatból adó
dó feladatait. Ennek értelmé
ben a központi ve-t:etöség -
szükség esetón az alapszabály 
módosításával is - kezdemé
nyezi a 1:2%-os ÖT A-segély 
formáinak olyan irányú széle
sítését, amely a többgyerme
kes családok számára nyújt 
fokozottabb támogatást. 

A táppénzigényét kimerített, 
de további keresőképtelensége 
miatt semmiféle vasúti szol
gálatot ellátni nem tudó és 
ellátásra nem jogosult ÖTA
tag segélyezésére az alapsza
bály lehetőséget ad. A segélyt 
ilue-n esetben az ÖT A ügyke
zelési bizottsága engedélyezht?
tt. legfeljebb egy év! időtar
fiimra, A segély napi ösSzegé
nek megállapításánál a sza
bályzat figyelembe vesZi az 
igénylő biztosított által eltal 
tott boz.zátartozók számát, 

részesülő dolgozóndlk a meg
állapított segélyen felül min
den olyan eltartott hozzátar
tozója után 200-200 Ft kiegé
szítő segélyt kell folyósítani, 
aki után sem ő, sem pedig ve
le ero,iitt élő házastársa (élet
társa) nem igényelhet családi 
pótlékot. 

:Mikor ddható 
egyszeri segély ? 

Az ŐTA-tag részére 120 
napos megszakítatlan táppén
zes állományban töltött 1d·5 
után 800 Ft egyszeri segélyt 
kell folyósítani. A terhességi.
gyermekágyi segélyezés e 120 
napba nem számítható be. A 
szabályzat azonban kivétel
képpen lehetővé tesz:i a segély 
kifizetését a bba.,i az esetben, 
ha a dolgow nó táppénzes ál
lománya után megszakítás nél
kül részesül terhességi-gyer
mekágyi segélyben és a szü
lésig a terhességi-gyermekágyi 
segély időtartamával eléri a 
120 napot. 

Mint ismeretes. a dolgozó 
nő a terhesséi;i-gyennekágyi 
segélyezés awn napjaira. aml· 

M E G J E GY E Z Z U K  

A létszlimhiliny néha csak jelszó 
A létszámhiány több vállalatnál, a MA V-nál Is sok gondot 

okoz. Szinte naponta találkozunk ezzel a fogalommal, halljuk 
a rádióban, olvassuk az újságokban. itrdekes levelet küldött 
ezzel kapcsolatban szerkesztőségünknek Varga Gyula, a püs
pökladányi vontatási főnökség mozdonyvezetője. Levelében 
többek között ezt írja: 

.,Csomópontunkon ts gyakran hivatkoznak a létszámht6.-ny
-ra. Nem vagyok szakértő a munkaszervezésben, de vélemé
nyem szerint a sokszor indokolatlan létszámhiányt felsőbb in
tézkedés nélkül, a helyszinen is meg lehetne szüntetni, ha az 
illetékes szolgálati vezetők szakítanának a hagyományokkal. 
En i8 utazó vagyok, ezért sa;át munkaterületemről említek 
néhány példát. 

Nem tudom, mit gondoljak a létszámhiányról, amikor azt 
látom, hogy a három kocsiból álló személyvonaton hatan tel
jesítenek szolgálatot. Nem sok ez egy kicsit? Az is többször 
előfordul, hogy a tolató csapatban két vonJtvezető van. Meg
kérdeztem az egyiket, hogy miért vannak ketten. Azt vála
szolta, hogy kevés az órám. Tehát nem azért vezényelték oda, 
mert szükség van rá ! Pedig nagyon sokszor előfordul, hogy vo
natvezető-hiány miatt nem Indulhat a szerelvény. úgy látszik, 
a vasút egyes szolgálati helyein még mindig első az egyéni ér
dek. Pedig az ésszerű munkaszervezés többek között arra is jó, 
hogy ritkábban használjunk egy jelszót: létszámhiánnyal 
küzdünk/'.: 

I N F ORMÁC IÓ  - TÁJÉ KOZTATÁS 
- Hogyan törtfoik a meg

határozott időre felvett dol
gozó nők továbbfoglalkozta
tása, gyermekgondozási ide

jük lejárta után? 
A Munka Törvénykönyve 

28. §-a szerint, a határozott 
időre létesített munkaviszony 
megszűnik annak az időnek 
elteltével, amelyre létesítet
ték. E szabály alól nem kivé
telezettek a gyermekgondozá
si segtüyben -részesülő -nők 
sem. Megszűnik tehát auto
matikusan a munkaviszony, a 
gyermekgondozási segélyre jo
gosító idő alatt is. Ebből kö
vetkezik, hogy ha a gyermek
gondozási segély időtartama 
túlnyúlik a határozott idejű 
munkaszerződésben rögzített 
időpontnál, a gyermekgondo
zási segélyben rt'.-szesülő nő -
ha arra jogosultsága meg
szűnik - már nincs munka
viszonyban. Volt szolgálati fó
nökségét tehát foglalkoztatási 
kötelezettség nem terheli. Az 
5/1969. (I. 28.) Korm. sz. -ren
delet 1/ A § Z. be1:. szerint a 
gyermekgondozást segélyre 
való ;ogosultságot a feltételek 
fennállása esetén, nem érinti 
a munkaviszony megszűnése. 

- Van-e lehetőség arra, 
hogy a dolgozók részére biz
tosított fizetési előlegke-ret 
összeget emeljék? 

A fizetési előleggel kapcso
latos tudnivalókat a 129.02j/ 
1976. I/3 A. sz. rendelet sza
bályozza. A jogszabály úgy 
-rendelkezik, hogy az engedé
lyezhető fizetési előleg nem 
haladhatja meg a dolgozói, 

egyhavi bruttó alapke-reaetét, 
de legfeljebb 800 forint le
het. Kivételesen indokolt eset
ben azonban - az illetékes 
szakszervezeti bizottság írá
sos javaslatának figyelembe
vételével, hathaV'i levonás 
mellett - magasabb iis,szegil 
fizetési előleg is engedélyez
hető. Az ilyen magasabb ösz
szegű fizetési előleget átruhá
zott hatáskörrel, csak a 
KPl\1 munkaügyi és szociál
politikai szakosztály vezetője 
engedélyezheti. Az engedélye
zett összeg azt a keretet ter
heli, amelyből az érdekelt 
dolgozó fizetési előlegben ré
szesülhet. Rendkívüli esetnek 
tekinthető például, házasaág
kötés, gyermekszületés, beteg
ség, baleset, haláleset, tanul
mányok folytatása, költözkö
dés stb. 

Magasabb összegű fizetési 
előleg nem engedélyezhető 
olyan esetben, amikor az 
OTP-tói ilyen célra hitel igé
nyelhető. Például családiház
építés stb. A fizetési előleg 
visszafizetésénél figyelemmel 
kell lenn! a Népköztársa&\g 
Elnöki Tanácsa 1955. évi 21. 
számú tvr. 136. §-ára, mely 
szerint a dolgozók munkabé
réből, legfeljebb 33 százalékot 
lehet levonni. 

- Sok panasz érkezik • 
„Flóra" kéztisztító szappa11 
minősége ellen. Hol o-rvosol
ták a panaszokat? 

A kéztisztító szer használa-
tát a KERMI engedélyezte, és 
időszakonként részben a 
gyártó vállalatnál, részben a 
kereskedelemben ellenőrzik. 

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 

nőket 

FELVESZ 

ÉS KIKÉPEZ 

férfiakat 
, 

es 
orvosi alkalmossóguk, Iskola! végzettségük 
és szakmai érdeklódésük szerint: 

forgalmi szolgáloUevö, mozdonyvezető-gyakornok, 
váltókezelő, térfelvigyázó, kocsivizsgáló, féklakatos, 
kocsirendező, sarus, vasútépitő, karbantartó, 
kocsifelíró, vonatvezetö, Jármüjovitó szakmunkás, 
jegyvizsgáló, sieméfy. állomási és kocsitakaritó, 
és árupénztáros, raktárnok. betanitott és segédmunkás 
rakodómunkás, és sok más munkakörbe. 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóinak, 
ismerőseinek, barátainak jelentkezését várjuk. 

Egyes munkakörökben munkásszállás. 

Jelentkezés, bővebb felvilágosltás: 
budapesti és vidéki állomásokon, 
vontatási és pályafenntartási fónökségeken, 
valamint a Munkaerő Felvételi Irodán. 
(Bp. Keleti pu. Cinkotai kapu) 
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A szovjet vasutak oktatási rendszere Vendégek Norvégiáb_ól 
Főiskolák, technikumok, oktatási központok Beszélgetés Egil Halvorsennal, 

A Szovjetuniót méltán ne
vezik vasúti nagyhatalomnak. 
Vasutunk részesedése 52 szá
zalékot tesz ki egész földünk 
v.�sutai:Ilak áruforgalmából. 
Ezt a gigantikus szállítószala
got jól képzett vasúti tiszt
viselők és a szakemberek ha
talmas serege, majdnem 3,5 

millió vasutas szolgálja ki. 
Erőfeszítéseík, tehetségük ré
vén a vasút állandóan fejlő
dik. 

A szovjet vasutak részére 
jól szervezett oktatási intéz
ményhálózat készíti elő a 
szakkádereket. A Szovjetunió 
Közlekedési Minisztériuma ke
retében 15 főiskola, 36 tech
nikum és majdnem 1800 álta
lános műveltséget nyújtó is
kola működik. Az elmúlt év

, ben ezekben több mint 800 
ezer, többségében vasutas 
gyermek tanult. Rajtuk kívül 
125 ezer leendő középvezetőt 
és 112 ezer olyan hallgatót ké
peznek ki, akik, ha befejezik 
tanulmányaikat, magasabb 
beosztásba kerülnek. 

Sokoldalú segítseg 

a továbbtanulóknak 

Napi munkájuk mellett so
kan tanulnak az összszövetsé
gi vasú ti mérnökli főiskolán, 
az esti technikumban, illet
ve a vasútigazgatóságoknál és 

hanem embert is, aki marxis
ta-leninista elmélettel, széles 
kulturális ismeretek,lcel rendel
k,ezik. Olyan ember lehet jó 
kö2ilekedési vezető, aki sokol
dalúan képzett, aki a kompli
kált, modern üzem szakavatott 
irányítója. Ezt a célt szolgálja 
a szovjet vasúti közlekedésnél 
meglevő, a káderek szakmai 
továbbképzésére és átképzésé
re létrehozott okliatási rend
szer. A vezetőket, a szakembe
reket, a főis.koláJk és techniku
mok mellett működő speciális 
tanfolyamokra irányítják. 

A káderek továbbképzését 
srolgálják még a nagy vasúti 
csomópontokon, a vasúti al
igazgatóságoknál és vasuti 
igazgatóságoknM működő, a 
műszaki haladást szolgáló 
egyetemek, kommunista mun
kaiSlkolák és a különféle tanfo
lyamok. Ezeken, a munka
helytől való függetlenítés ?Uil
kül tanul, mintegy 111,<Úfél mil
lió szovjet vasutas. És mi lesz 
a segédmozdonyvezetővel, aki 
mozdonyvezető szeretne lenni, 
vagy a váltókezelővel, aki ar
ra törekszik, hogy az automata 
gurítódomb kezelőjének a ké
pesítését szerzi meg? Termé
szetesen erre egyedül is felké
szülhet könyvekből, szakem
berek segítségével. A többség 
azonban a műszaki főiskolát 
választja, ahol tapasztalt elő-

adók segítségével lényegesen 
könnyebben tanulhatja meg az 
új ismereteket. Ott vannak 
makettek, modellek, működő 
berendezések, és vannak kü
lönleges oktatók is, ailtik segí
tenek a mesterség ti-tkainak el
sajátításában. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A swvjet vasúti lközl�kedési 
intézetek és technikumok szo
ros kapcsolatot tartanak a 
testvéri szociruista országok 
rokon tanintézeteivel. Ezek 
kölcsönösen kicseréliuc munka
tapasztalataikat, tanterveiket, 
tanítási programjaikat és me
todikai segédleteiket. Rendsze
res a vezető professzorok utaz
tatása , más országokba, bele
értve a legjobban képzett elő
adókat is, hogy előadásokat 
tartsanak, együttes kutatásokat 
végezzenek. 

A moszkva,i vasúti mérnök
képző főiskolát régi barátság 
köti a budapesti műszaki egye
temhez. Nem véletlenül ado
mányozták a moszkvai vasúti 
mérnöki főiskola rektorának, 
F. P. Kocsnyev professzornak a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
a Tudományok doktora meg
tisztelő cúnet. 

J. Hrakovs'1lkij mérnök, 
a Gudok közlekedési rovatának 

szerkesztője 

a norvég vasutas-szakszervezet főtitkárával 

Szakszervezetünik meghívá
sára augusztus 17-én hazánk
ba érkezett Egil Halvorsen, a 
norvég vasutas-szaksziervezet 
főtitkára és felesége. Itt-tair
tó:?Jkodáslllk pihenéssel kezdő
dött a SZOT balatonlellei üdü
!Jőjében. Üdülés köz,ben azon
ban vasúti létesítmények meg
tekruntés:ére és szakszerveze
tünk vezetőivel hlvatalos tár
gyalásokJra is sor került. 

A vendégek Lelléről elláto
ga,ttak Hévízre, ahol az augusz• 
tus elején felavatott MA V 
Gyógyházat, Tapolcán pedig a 
Batsányi János Művelődési Há
zat tekintették meg. Ezen.kívül 
jártak Miskolcon és a hÍ1'€5 
töI'lé.nelmi borvidéken. Tokaj
hegyalján. A tíznapos magyar
on;zági tartózkodás végén Ko
szorus Ferenc főtwkár szaik
=vezetünk 57..é'kházában fo
gadta a vendégeket. A fogadá
son jelen volt Gulyás János és 
Molnár György titká,r is. 

Szakszervezetünk vezetése 

Egll Halvorsen, a norvég 
vasutak szakszervezetének fő

tibkáira 
(Katkó István felvétele) 

- Temiészet.esen. Nálunk 
tn-OSt Iegfonrt;osabb feladat a 
vasúthálózat kor.szerúsítésle. A 

norvég vasutak hossza 4400 ki
lométer. Ennek több mint 11 
fele, 2600 kilométer villamo
sított, a többi dieselesített. A 
villamosított fővonalakon bo
nyolódik le a foogalom 80-90 
százaléka. Oslóban pedig 
most épül az új közponrtn sze
mélypályaudvar, amely 1979-
re lesz kész. 

Ami pedig szaks?,ervezetünk 
munkáját illeti, elöljáróban 
sreretném elmOirldamd, hogy ná
lunk két vasutas-szakszerve
zet van. Egyik a mienk, a má
sik a mozdonyvezetőké. A 

miénk a nagyobb, 11 ezernél 
valamivel több tagunk van, 
míg a mozdonyvezetőknek 
csak 1840. Köztünk nincs sem
mi ellen<tét. J61 együtt dolgo
zunlk a moztlonyvezetőlcicel 
Vasutasainik egyébként 40 órás 
munkahétben do1goznalc, ami 
arZJt jelenti, hogy miJIJ.den szom
bat szabad. 

a nagyvállalatoknál működő ,---------------------------

nevében Koszorús Ferenc fő
titkár kÖSlZÖntötte a vendége
ket. Hangsúlyozta: - Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a 
meghívást elfogadta, és ismét 
ellátogatott Magyarországra. Ez 
a találkozás is jó alk,alom volt 
arra, hogy kapcsolataink to
vább fejlődjenek. - A főtitkár 
rövid beszéde után az elnök
ség és a titkáTSá,g nevében 
ajándékkal kedveskedett a ven
dégekne'k, majd kötetlen be
szél,g;etésre került SO<r'. Arra a 

- Az együttműködés szem
pontjából feltétlenül na,,ry je
lentősége van a különböző or
szágok szakszervez.eti vezetői 
kmötti deLegációcserének. Meg· 
ismerni más népeket, !kicserél
Il!i a szakswrvezeti munkában 
szerz.ett tapasztalatokat, ez az 
alapja a jó munikána'k. Ezért 
a magunk részéról arra tő
re kszilnk, hogy k,apcsolataink 
tovább javuljanak és delegá
ciócserékre is gyakrabban ke
TÜljö-n sor, mint eddig. 

Elmondotta még a f/5titkár, 
hogy társadaloml>iztosítási 
rendsrerük és egészségügyi el
Látásuk jó, a norvég vasuta
soknak saját betegbiztosításuk 
van. :Évente minden vasutas 
10 nl'.)(["'Vég koronát fizet be -
keresetre való tekintet nélkül 
- abba az alapba, amelyből a 
szak,sz,ervezet betegség esetén 
se:.,<>él.yt, külön,böző juttatáso
kat nyújt az arra rászoruió 
tagoknak. 

oktatási központok esti fakul
tásain. Azok számára, akik 
esti tanintézetekben vagy ma
gánúton tanulnak, külön ta-

' nulási programokat, módszer
tani segéd1eteket készítenek. 
Rendelkezésükre á1lnalc kü
lönleges vasúti kocsira szerelt 
laboratóriumok, amelyek idő-
6Zakonként nagyobb vasúti 
csomópontokra mennek. Ezek
ben lehet laboratóriumi mun
kát végez.ni, az előadóval kon
zultálni, meg lehet védeni a 
tanfolyamon kapott feladatot 
vagy tervet, lehet beszámo
lót, vagy vizsgát tenni. 

A vasutak számára még szá
mos szakmai, műszaki tanin
tézet készít., elő ,kádereket, 
akik szakmai képesítéssel 
együtt érettségi bizonyítványt 
is kapnak. Az általános közép
iskolai oktatásra való áttérés, 
amely moot fejeződik be a 
Szovjetunióban, egyike a vi
lág első szocialista állama ál
tal elért eredményeknek. 

A tudás, a tapasztalat - a 
legnagyobb gazdagság. A szov
jet emberek szívesen osztjálk 
meg ezt a garoagságot bará
tai�. A KGST-országokból, 
sok európai, ázsiai, afrikai és 
dél-amerikai országból száz és 
száz ifjú és leány kap közleke
désmérnőki diplomát a Szov
jetunió vasúti főiskoláin. A 
legtehetségesebbek, bizonyos 
idő után visszamer.nek „főis
kolájukra", hogy a sz.ovjet tu
dÓS<ik vezetésével előkészítsék 
kandidatúrájukat, esetleg dok
tori disszertációjuluit. 

Nemcsak 

szakmát tanulnak 

A nemzetközi értekezlete
ken, konferenciákon, szimpo
ziumokon, melyeket közleke
dési kérdésekben tartanak, 
gya,1."Tan tatálkozna'k volt isko
latársak, s emlékeznek a fe
lejthetetlen tanulói évekre, a 
tanárokra, a barátokra. 

A főiskola és a technikum 
nemcsak szakembert képez, 

Zambiába új vasútvonalat építenek 
Zambia földrajzi helyzete 

olyan, hogy nincs kijárata az 
óceánhoz. Régóta függőségben 
tartja az országot, hogy Dél
Afrika körzetein, elsősorban 
Rhodézián keresztül haladnak 
át. Ezt a körülményt a fajvédő 
hatalmak nem egyszer kihasz
nálták arra, hogy Zambia gaz
daságát fenyegessék és nyo
mást gyakoroljanak az ország
ra, politikai céljaik megvalósí
tása végett. 

Angola és Mozambik, volt 
portugál gyari;natok szab,addá 
vál�a a h�lrze.tefr- �öke,,esen 

megváltoztatta. Máris terveket 
dolgoznak ki olyan vasutak 
építésére, amelyek közvetlenül 
összekötik majd Zambiát An
golával és Mozambikkal, ezzel 
együtt az óceáni kikötőkkel, 
ami kétségtelenül kedvező ki
hatással lesz az ország gaz.da
ságának továbbfejlesztésére. 

A zambiai vasutasok már 
most felkészülnek erre az ese
ményre és teljesen kicserélik 
azt a személyszállító gördülő
anyagot, amely a gyarmatosító 
időkből ,UI{lr�d t vissza. 

Vonattal az örök hó biroda.lmába 

- Halföatnánk valamit a 
norvég vasutalm-ól és a vas
utas-szal=vezet munkájá-, 
ról? V. F. 

lrerdésünkre, hogy elő:ző !áto- ,_ __________________________ _ gatása óta - öt év távlatában 
- hogvan látja hazánk fejlő
dését, Egil Halvorsen a követ· 
lrezőket mondotta: Mi okozta az amerikai 

vasutak hanyatlását? - Igazán nagy öröm tiolt 
számomra, hogy feleségemmel 
ismét eljöhettem Magyaror
szágra. Elmondhatom, hogy na- Két éve sínes, hogy az újsá- csak egyik a felszerelés eiha
gyon kellemes tíz napot töl- gok hírt adtak egy nagy ame- nyagolt állapota. Az amerikai 
töttünk itt. Amik-or megérkez- rikai vasúti katasztrófáról, vasutak nem bírták a versenyt 
tünk, Hegyeshalomnál léptük amely nem messze New York- a gépkocsi- és a légi közleke
át a határt. Attól kezdve, bár· tói zajlott le és amelynél a désse!, ezért és a nagymérvű 

, merre járt1t!J.k, azt_tapasztal-_ ,,fennsylvania. Centra�. váll!!- . i�flác_ió m_!.a_tt han_:vatlani kezd
tuk. hogy országuk rohamosan lat két személyvonata ütközött tek. 1974-'Den az üzemanyag ki
fejlődik. Ez -nemcsak a szépü:ő össze. A szerencsétlenség kö- adások 104 százalékkal emel
városokon. falvaJco-n, hanem a vetkeztében 232 ember került kedtek, a sínek ára pedig 42 
naqu gépkocsifm-galmon is le- kórházi ágyba. százalékkal drágult. 
mérhető. Szívből kívánom, A kat";Szt:ófa a.p<:3Imat adott A másik súlyos probléma a 

Iá .""'- [ k Ez a ,,játékszer"-vonat a hogy a fejlődés üteme a jö- az amenka1 saJtonak arra, vasúti rakományok lassú át-A Rima Jacva az ango O 
vőben még gyorsabb legyen. hogy ismét szóba hozza az or- dolgozása. Megállapított"· építettek vasutat a mú!,t szá- trópikus övezetből néhány óra ="' 

zad végén. Ez a va-sút a ma- alatt feljut az örök hó birodal- - Mi a véleménye szak- szág vasúti közlekedésének sú- hogy az amerikaialrnak a leg-
gas hegyvidéken fekvő Dar- mába. 5ll€!I"Vezetemk kapcsolatáról? lyos pro!Ílémáit. Ezek közül jobb esetbe.n egy hónapig kell 
Jémeng üdülőtelephez veze- várniok, amíg a vasútra fel-
tett. Korábban az angolok ide.-----------------------------------------, adott áruhoz hozzájutnak, t,. 

csak a Tibetbe menő karavá- vasúti vállalatok semmiféle kö-

A BAM , t l t „ t , t 
telezettséget nem vállalnak a nokkal jutottak el. 

vasu vona or ene e gyors kikézbesítésért. Néme-
A vonalat normál nyomtávú-

• 
lyik vasúti csomópontot, mint 

ra építeni - alagutakkal és például Chicagóét, másképp 
vízátereszekkel - célszerűt- Már a múlt század kilenc- Jeti allapjait, amely kiért vol- kerítésének e!l.ákészületei foly- nem nevezik, mint a „Tako-
len lett volna. Ez gyakorlati- venes éyeinek elején felvetet- na a Csendes-óceánhoz és ta!k, e szakasz sínpárait fel- mányok temetőjét". 
lag is keresz,tülvihetetlen volt. ték az orosz utazók a Bajkál amelyet több átlós irányú szedték g, a Volgához szállí- Miután az amerikai vasúti 
Ezért a mérnökök abban ál- ész,aki partján rejlő természeti szárnyvonal kötött volna össze tották. Rövid idő alatt meg- vállalatok a tönk szélére ju· 
!apadtak meg, hogy a nyom- kincsek kialcnázásának gondo- a transzszibériai fővasútvon.al- épült a Szaratov-Sztálingrád tottak, segítségért a szövetségi 
táv 600 milliméter lesz, a sí- latát. Azt javasolták, hogy a !aL Kiválasztották azokat a vasútvonal, amelyen a sztálin- hatóságokhoz fordultak. Az 
nekből pedig a nehéz típust közlekedési fővonalat azokon a támpontokat, amelyeken a grádi csata sikeres kimenete- Egyesült Allamok kongresszusa 
alkalmazzák. A mozdony ka- helyeken fektessék le. De a s:�árnyvon,a!,ak keresztülhalad- lét biztosító tartalékokat szál- ezzel kapcsolatban határozatot 
pacitása 70 lóerő volt, amely forradalom előtti Oroszország tak volna: Uszty-Kut, Nyizs- !itatták. hozott egy magán és állami ve· 
csak néhány nyitott és fedett technikai eszközei, az örök nyeangarszk, Tinda, Urgal, Nyomban a háború után to- gyes testületnek, az „ATREK"· 
vagont vontatott fel. A kereszt- fagy birodalmának csekély is- Amuri Komszomolszk, Bam, vább folytatták a keleti és nek létrehozására, amelynek az 
ben fekvő €€Y-egy padon alig merete nem tette lehetővé en- Berkakit, Szovjetszkaja Ga- nyugati szakasz építését. Meg- lenne a feladata, hogy emelje 
fért el három utas. nek a grandiózus tervnek a vany. épült az Amuri Komszo- a vasúti közlekedés hatékony-

megvalósítását. Meg1kezdték az ezer kilomé- mols:?Jktól az Amguny folyóig ságát. Ki is dolgoztak egy ter-
A vagonkákat úgy kapcsol- Nemcsak az orosz utazók és teres vasúti szárnyvonalak húzódó vasútvonal. A Szihote vet a vasutak átszervezésére, a 

ták össze, hogy a vona,t köny- gyárosok keresték a hétpec6é- építését, amely a tra'!IBzszibé- -Aliny hegygerincen alagutat helyzet azonban azóta sem 
nyen vegye a rendkívül kis tes titok alatt rejtőző temérdek riai vasútvonaltól Jakutszkig fúrtak. A nyugati szakaszon változott, a hozott rendszabá
ívú kanyarokat. A legmerede- kincsekhez vezető utaikat. 1904- húzódott. De ·csak a Bam- me�ezdődött a Tajset-Léna lyok nyilván nem elegendők. 
kebb helyeken az ú,t zegzugo- ben egy francia vállalkozó, Tinda szalcaszt sikerült meg- vonal. építése. Az ötvenes Erre mutatott rá a 250 ezer 

:Jc , , Lowis de Lobell több amerikai építeniük (Bam a szkovoro- években óriási szerepet ját- tagot számláló közlekedési sa.n haladt, amelyne a vegen 
szindikátus megbízásából azzal gyinói elágazásnál le-vő állo- szott a bratszlki vízierőmú épí- dolgozók egyesített szakszerve· voht egy vá!Jtó és egy vakvá- a kéréssel fordult II. Miklós más), amikor meg;kezdődött a tésémél. zete. Miközben a szakszervezet 

gány. cárhoz, hogy engedélyezze a Nagy Honvédő Háború. J. Taranov, segtíségére van a vasűti válla· 
Szibériai-Alaszka vasútvonal 1942-ben, amikor a hitiler- a történettudomá'!1yok Iatoknak, a hatóságok nem 
felépítését, hogy hozzáfér!Íes- ista csapatok sztálingrádi be- kandidátusa tesznek semmit sem azer',. 

Automatikus forgalomirányítás 
senek· a· kelet-oroszországi kör- hogy könnyebb Jegyen a mun-
zetek kincseihez. kája és élete azoknak, akik• 

C6ak a szovjethatalom évei- tői függ a vasutak sikere. Új elek,tronikus vasúti for
galomirányító rendszert pró
bálnak ki a Moszkva-Klin 
közötti 90 kilométeres szaka
szon. A forgalom minden moz
zanatát lyukkártya program 
fonnájábain előre rögzítették, 
kitérve a szakaszszinten min
den forgalmi jellegzetességre. 

A lyukkártyát a moto,:,ko
csiban elhelyezett programozó 
készülékbe helyezik, innen ke
rül az információ ae alapve<tő 
m·3szerekhez, Az automatikus 
irányítás paneleit férnszelcré
llYekben helyezték el. Ez a 
rendszer „agya", innen induJ.
nak ki a villanyvonat mecha
ni21musainak szóló utasítások. 

De hogya,n veszi figyelembe 
az automata a vasutakon á,
landóan változó forgalmi fel-

tételeiket? E célból a kerekek
re különleges detektorokat sze
reltek fel, ezek adatokat kö
zölnek a sínek tényleges ál
lapotáról. Az elektronikus ro
bot összehasonlítja ezeket a 
programban szereplő pa>ramé
terekkel, elvégzi a szükséges 
számításokat és indOlkolt eset
ben önállóan korrigálja a prog-
ramot. 

Természetesem az automata 
gépész nem tudja teljesen pó
tolmi az emberi munkát, de 
elősegítheti a vonatnak legki
sebb energiafelhasználással 
történő irányítását, a forgalom 
sűrítését, növeli a vasútvona
lak áteresztő 'képességét, ami 
a kiterjedt vasúti hálózattal 
rendelke�ő Szovjetunióban kü
lönösen fontos. 

ben indulhatott meg ama 
leendő vasútvonal helyének 
mélyenszántó és rendszeres ta
nulmányozása, amely ahhoz 
szűkséges, hogy bevonhassák a 
népgazdaság vérkeringésébe 
Szibéria és észak természeti 
ki'Ilcseit. 

1932-ben, amikor az Amuri 
Komszomolszk épült, határoza
tot hoztak arról, hogy megépi
tik a keleti vasúti szárnyvo
nalat a Bajkálon túli Urusa 
állomástól az új városig. De 
az igen nehéz geológiai viszo
nyok, a gyenge felszereltség 
miatt a kutatók nem tudták 
befejezni a tervezést. 

A harmincas években kidol
gozták a Bajkáltól északra hű
zóctó ama új vasútvonal elmé- A BAM vonal mentén a tajgába.n emeletes házak épülnek 

Örömet szerzett 
a Béke brigád 

A tapolcai szertárfőnökség 
Béke szocialista brigádja több 
éve patronál egy hozzábarto
zók nélkül élő beteg özvegy
rulSZO'tlyt. A brigád tagjai rend
szeresen kitakarítják a la,kíi
sát, többször kimeszelték H 
szobákat. Ezenkívül még örö• 
met szereznek az óvoda ki� 
lakóinak is. Társadalmi mun• 
kában textilmaradékból babá; 
kat, mackókat és egyéb játé

kokat kÉ5ZÍtettek a kicsiknek. 



• M A G YA R  VA S U TA S  

A Z  ATL ÉT I KA SZ E R E L M ES E  
Bemutatjuk Gibba lstvant, 

Tehetsegkutató 

erdei futóverseny 

A Budapesti Igazgatóság 

19'76. SZEPTEMBER l!I. 

a Haladás VSE atlétikai szakosztály technikai veze tőjét 

1976. június 27-én Szombat
helyen a kétnapos országos kö-, i 
:zépfokú iskolai atlétikai baj
n?ksá� ünnepélyes eredmény
hu'(]e-tése után egyre-másra 
i;;zorongatták a kezét Gibba 
István MAV-felügyelónek, a , 
:V;1"Senybíróság elnökhelyette
�nek. 0 azonban a töle meg
szc:úott szeré:lységgel hárítot
ta el a sok dic,,&etet, amelyre 
ezúttal is ráS1.olgált. Egy biz
to.s, hogy az 1969. évi országos 
'l.idéki, majd az 1 973. évi or
szágos köz.épfokú atlétikai baj
nokság után már három évvel 
később újra Vas megye fóvá
rosá-t, Szombathelyt bízták 
meg, abban oroszlánrésze volt 
Gibba Istvánnak, a Haladás 
,VSE sok éven át volt szakosz
tályvezetőjének, jelenlegi tech-

annyit emlitünk meg, hogy 
Szombathely múr nem egy 
nemzetközi verseny és orszá
gos bajnokság rendezési jogát 
kapta. Ebben persze közre ját
swtt az is. hogy tudták: Gib
oo István vezetésével nem le
het gond a rendezéssel. 

Az alacsony termetű, csupa
szf v, most 49 éves Gibba Ist
ván olyan agilis sportember, 
aki három területen is példás 
munkát végez. 

Sport Klubjának tájfutó szak
osztálya szeptember 26-án va· 
sárnap 9 órakor a hűvösvölgyi 
úttörővasúttól kiindulva tehet
ségkutató erdei futóversenyt 
rendez a 13-23 éves lányok és 
fiúk részére. A cél az, hogy a 
vasutasok gyermekeit megis
mertessék az egészséges, érde
kes tájfutással, és a tehetsé
geket bevonják az aktív spor
tolásba. 

Az 1000-3000 méteres tá
vot szines, szalagozott útvona
lon kell lefutni, néhány ellen
őrzési pont érintésével. 

- Rádió a várakozóban. A 
miskolci vontatási főnókség 
személyzetének várakozó he
lyiségében a vonatra váró dol
gozók hasznosan tölthetik az 
időt. A klubszobában televí
zió, sakk-készlet, folyóiratok 
segítik a szórakozást, a múve
lódést. A közelmúltban a fő
nökség egy rádióval gazdagí
totta a várakozó eddigi iel�ze
relését. 

- Társ..-\da.Jml munka. Mis
kolc-Tiszai pályaudvar szocia
lista brigádjaitól kértek segít
séget az általános iskola fes
téséhez Sajóhídvég község ve
zetői. A személyvonatos rész.. 

leg brigádjainak 140 tagja há
romezer óra társadalmi mun
kával tett eleget a kérésnek. 
Ezen kívül elvégezték még a 
körömi iskola festését és a 
neon világi tás beszerelését is. 

nikai vezetójének. 
Ol)·an ember ó, a!d a szom

bathelyi igazgatóság pénzügyi 
osztályának is megbecsült dol
gozója A Haladás VSE a1.lé
tikai szakosztály pedig össze
nőtt nevével az elmúlt negyed
század alatt, akárcsak a szö
:vetségi társadalmi munka. 

Lengyel Zsófoa, Szabóky Klára, 
Gábzsa Klára, Hori-áth Janka, 
Németh Márta. Amikor a 
MASZ kiírta az NB I-es atlé
tikai csapatbajnol'5ágot. a Ha
ladás VSE lányai öt éven ke
resztül szerepelie't a legjobb:;'!,; 
között. 

Szövetségi mtmkájáról csak 

Amikor beszélgetésünket be
fejeztük, akkor is inkább a 
szakosztály életéről és a szö
vetségi munkáról ejtett több 
szót. A Haladás VSE atlétikai 
szakosztálya már harmadik 
éve a Rohonci úti sporttelepen 
edz és versenyez. Ha azonban 
elkészülnek az atlétikai pálya 
újjáépítésével, minden remény 
meglesz arra, hogy három
négy év múlva a Szombathelyi 
Haladás VSE „B" kategóriás 
atlétikai szakosztálya a legjob
bak közé, az „A" kategóriába 
kerüljön. 

Kiss Antal 
Gibba István nélkül szinte -----------------------------------------

el sem tudunk képzelni atlé
tikai versenyt Szombathelyen, 
legyen az minőségi vagy csak 
tümegspo•rt jellegű. A sport 
szeretetét még édesapjától örö
költe, aki Széke·sJ'ehérvárott 
kergette a bórlabdát. A Hala
dás VSE-nél már a felszaba
duiás előtt is működött atléti
kai szakosztály, de újjászer
vezésére még néhány évet kel
lebt várni. Egy alkalommal 
Szabad.fi József, a terilleti bi
zoti:;ág ak.'-tori titkára tetté fel 
Jieki a kérdést : 

- Pista, jó lenne ismét meg
alakítani az atlétikai sza/co$z
tályt. 

A válasz rövid gondolkodás 
ntán igenlő volt. !gy alakult 
újjá a Haladás VSE atlétikai 
szakosztálya 1949-ben. Az ak
l;i:ori vezetőség tagjai közül -
Gibba Istvánnal együtt - ma 
már csak Aradi István, Szabó 
Gyula és Pálos Kornél maradt 
llű az atlétikai sportághoz. 

Az 1950-es évek elején egy
re-másra alakultak meg a Vas 
megyei szöve�gek. Elnöknek 
legalkalmasabbnak Gibba Ist
vánt találták, aki jelenleg is 
mint főtitkár végez a szövet
iégben társadalmi munkát. 

Több mint negyedszázad telt 
el aZÓta, hogy segftótársaival 
hoz:zá kezdett a Haladás VSE 
atlá,tikai szakosztályának új
jásrervezéséhez. Azóta a lel
kesedés egy percre sem ha
gyott alább, s olyan atléták ne
velkedtek Sz.ombathelyen mint 
Czvitkovics Anna, Csáki Irén, 
Szabó Gyula. Farloas Erzsébet, 
Szenteleki Sára, Séfer Rozália, 

Nem számított érmes helyezésre 
Villáminterjú Szabó Ildikóval, a Nyíregyházi VSC válogatott atlétanójével 

A Nyíregyházától Budapes
tig közlekedő gyorsvonat egyik 
másodosztályú nemdohányzó 
6Zakaszában ismerős arc öt
lik a szemembe. Azonnal fel
ismerem Erdélyiné Szabó l!- Í 
dikót, a Nyíregyházi Vasutas 
Sport Klub atléta.nőjét. 

válasz . Hogy mást ne 
mondjak. két világcsúcs szüle
tett az év első felében: előbb 
Voigt (NDK), 692, röviddel 
utána honfitársnője. Sigrund, 
699 centimétart ugrott. Rajtuk 
kívül több NDK-bell és srov
jet vetélytárs közelítette meg 
a világcsúcsot. Mindezt figye
lembe véve. edzőmmel együtt 
úgy számoltWJk, hogy az el
ső nyolc közötit fogok végezni. 
Most utólag Is mondhatom: 
a várakozásnak megfelelően 
izerepeltem, idei legjobb ered
ményemet értem f-l Montreal
ban. (Ezt csak augusztus kö
zepén, a magyar bajnokságon 
sikerült túlszárnyalnia. A 

- Az ötpróba magyar bai
'IWk�ágra utazom - újságolja 
a kölcsönös üdvö2llések után. 

Csakhamar az olimpiára te
relódik a szó. 

- Miért nem folytatta a 
versenyzést a 200 méteres sík
futásban 1 

- Meg voltam fázt--a, influ
enzás tünetekkel kezeitek. Dél
előtt Tetrán injekciót kaptam, 
így indultam az előfutamban. 
U tán.a  derült ki. hogy már 
aznap délelőtt sor kerül a rná
sodil, futamra;  mindössze 
négy órát pihenhettem volna. 
A tények ismeretében. s a 
vezetők javaslatára délután 
nem álltam rajthoz. A to
vábbjutásra egészségesen sem 
lett volna sok esélyem . . .  

- Miért nevezték be erre a 
versenyszámra? Hiszen erede
tileg úgy volt. hogy teljesen 
a távolugrásra összpontosít. 

- Molnár István, a szak
edzőm. valóban nem akarta, 
hogy szétjorgácso!jam az erő-

szerk). 
Indul-e a következő 

met. Am az olimpia előtti hé-
olimpián? 

ten, a nyári eredményeim - A XXI. Nyári Olimpiai 

alapján, a Magyar Atlétikai Játékok idején, július ti.zen.

Szövetség vezetősége úgy itél- kilencedikén töltöttem be hu

te meg, hogy 23:4-es idővel szonegyedik életévemet. Hu
eljuthatol, a középf.ttamig. szonöt évesen még feltétlenül 

- Tava,ly távolugrásban 666 versenyezni szeretnék a szov
CEIDtiméteres eredményével a jet fővárosban. Remények? 
viJágranglista második helye- Természetesen vannak. De 
zettje volt. Több szakértő és nagyon mes= Val!l még a 
a közvélemény jelentős ré- mos2Jkvai olimpia, addig sok 

é minden történhet. sze rmet várt öntől. - A közeli· övő tervei? 
- Az idei külföldi eredmé-

nyek lényegesen jobbak voltak . - S�e�etnék jól szerepel
az enyéimnél _ hangwtt a lll az 1den Budapesten rende

zendő magyar-csehszlovák vá-
---------------------------------------, logatott viadalon: eló-relátha-

K E R E S ZT R E J TVÉ N Y  
Vlzszlntes : 1. Rövidesen sorra 

l:erüló országos er,eméoy. 13. A 
terror áldozatául c.sett chllei köl
tő. u. Egy Sba!cespeare-darab 
tündér:ldrá!ya. IS. A szerelmi líra 
görög műzsája (ék. fel.). 16. 
:Uet . . •  , életvitel. 1n Felett ellen
téte. 10. Török méltóság. 20, . . .  A! 
Ras!d (765-ll09), hireS arab kali
fa. %2. Dal. 23. Orosz zeneszerző 
(1833-1887) . zj, A nobéUum vegy
Jele. 21. Római 101. 28. Bizony a 

Halotti beszédben. 29. Azonoo be
tük. 31. l\:T.ár nem kedvel. 32. 
. . .  Thomas Alva (1847-1931) ,  No
bel-díjas tudós. 35. Ré,·edeziik:. 37. 
A Potiék:ával teszi az árus. 38. 
Járda. 39. Tetejére. ¼O. Keleti mél
tóság. 41- Megkövesedett állati 
maradvány. 4t.  l!:lJetek boldogan !  
(latin). t6. KJmondott betű. 47. 
Idősb. -!8. Rágöszerv. 50. A liUum 
vegyjele. 51. Római súlyegység. 
"3. Több bor jel:z.0Je. 57. Az i gö-

,cg neve. 60. Olajbc;gyó. 61. Halk 
hang. 63. • • •  tage, remetelak. 6á, 
Jugoszláv :tolyó. 66. Aszta!ose1.er
szám. G7. Dávid legyözöttjc. 69. 
Gyenge tdegzeta. 

tólag távolugrásban, a 4xl00-as 
váltóban, esetleg még a száz 
- vagy kétszáz méteres sik
futásban indulok. 

* 
Szabó Ildikó szor,galmasa.-i 

edz tovább, tele van tervek
kel és nem kerget rózsaszÍnű 
álmokat. Azért nem elképzel
hetetlen egy kiugró teljesít
mény. egy emlékezetes siker, 
a következő években. Talán 
éppen négy év múlva, a 
moszh.--vai olimpián . .  

OJbázy György 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
Déli púlyaud\•ar nyugJíjas 
csoportja a közelmúltban mű
soros est keretében vendégelte 
meg tagjait. A tálálkozón részt 
vettek az állomás társadalmi 
és gazdasági veZP.tői is. A be
tegség miatt távol maradt 
nyugdíjasoknak ajándékcso
magot küldtek. 

- Elismerés túzvédelemért. 
A fővárosi V-VI-VII. kerü
leti tűzoltó-parancsnokság au
gusztus 18-án bensőséges ün
nepség keretében adta át a 
tűzvédelmi munka terén kifej
tett tevékenység elismerése
ként Kijácz Józsefnek, a Nyu
gati pályaudvar állomásfőnö
kének a kerületi tűzoltópa
rancsnok dicsérő oklevelét. Az 
ünnepségen megjelentek a pá
lyaudvar gazdasági és társa• 
dalmi vezetői is. 

- Kitüntetés. Kedves ün
nepség színl1elye volt az el
múlt hetekben a budapesti 
területi bizottság. Szabó La
josnak, a székesfehérvári mű
velődési ház igazgatójának és 
Osztertág Istvánnak. a Keleti 
múszaki kocsiszolgálatot szb
titkárának adták itt át nyug
díjba vonulásuk al.kalmából a 
Szakszervezeti munkáért ki
tüntetés arany' illetve ezüst 
fokozatát. A kitüntetéseket 
Végh Ferenc, a területi bizott
ság elnöke adta át. 

- Mnnkás-pa.rasz& találko
zó. Baráti találkozót tartottak 
a közelmúltban a Miskolc-Ti
szai csomópont dolgozói. A 
festői szépségű Csanyik-völgy
ben az állomás forgalmi és 
vontatási brigádjai Sajóhíd
vég kö-zség küldöttségét látták' 
vendégül 

- Búcsú a vasúttól. Har
mincöt évi szolgálat után vo
nult nyugdíjba a közelmúlt
ban Galambos Lajoo, Pápate
szér állomás vezetóje. A több
szörös kiváló dolgozót ebből 
az alkalomból köszöntötték a 
munkatársak és Veszprém
varsány állomás szakszerveze
ti bizottsága is. 

Szigetvári kirándulás. 
Dombóváron a szakszervezeti 
bizottság nyugdíjas csoportja 
egynapos kirándulást szerve
zett Szigetvárra, abol megte
kintették a konzervgyárat és 
a Zrínyi Miklós-várat, majd 
fürödtek a gyógyhatású híres 
termálvízben is. 

- Vasutasbérlet A színházi 
évad első vasutasbérleti elő
adására október 3-án vasár
nap délután fél három: órakor 
kerül sor a József Attila Szín
házban. Bemutatásra kerül : 
Eduardo De Philippo: Sz.om
bat-vasámap-hétfó című ko
médiája. 

Függőleges : 1. A vízszintes l-ben 
szerepló ie.zervezet tontos felada
ta. 2. zcusz hitvese. 3. Folyó a 
Szovjetunióban. 4. Az utaB, de 
végtelcnUI. s. Allam1 bevétel. 6. 
Az erdők lakója. 7. A zenében 
gyöngéden. 8. Numero. 9. 11:. B. 
A. 10. Hires biazU futballista. 11. 
Francia pénz. 12. Vtsc;:za: ez a mu• 
latság. 16. szo'\Jet népcsoport. 17. 
ltégi hangszer. 20. Téli csapadék. 
21. A nikkel vegyJele. 23 . • • •  geog
rl.fia, élet{öldraJZ. 24. Bibliai bár
kás (ák. hiány). 26. Oszlopokkal 
alátámasztott kerek épU!et (gö
róg). 27. Pesterzsébeti kulttirott
hon. 30. Egy szovjet város lakó
ja. 31. Az olasz kommunista p.irt 
lapja. 33. Tejtennék. 34. Horony. 
35. A vasút névjele, 36. Ritka mu• 
•atószó. 42. N61 név. 43. sz:ig .. 
függvény. 45. Becézett férfinév. 
48. Köwég. 49. Szabolcs megyei 
helység. 52. Etel tulajdona. 54. 
A-val mérgeskí;!yó. 55. A rádium 
vegyjele. 56. • . •  Charles (l8ll
lBa4), angol regénytr6. 58. Köz-
6ég Szabolcsban 59. Határozószó. 
€1. szel. 6�. Feslében van. G4. 
I. A. E. 68. Keverve égj. 68. Har:g
tala.nul tar. 69. Vitt a közepén. 

Nemzetközi sportlövőverseny 
A GTS Wisla Kralc6w sportlövészei Gyöngyösön 

Nagyszabású meghívásos nyek: Felnőtt férfi köspu. 40 
lövéses térdelő: 1. Edes János 
kitérőgyár 384 kör. Férfi fel
nőtt z. légpuska 40, 1. Szabó 
László kitérógyár 376 kör. Női 
felnőtt stpu. 3x20 1. összetett: 

Vérbeli szurkoló 

- Kala.uz úr, gól volt? 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

,·ezet! bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következO
ket: 

A 32. számból: A baleseti da
ruk kitámasztás! technol1giájának 
módosítása. 

A 33. °"ámból: 108 414.'l.976. A 
munkabérek és a szakmunkás-
tanuló-ösztöndíjak klegés7Jtése. 

l� 461.'1976. Az 1976. �"i év végi 
részesedés változó keret részére 
jogosító feltételek. 

A 3t. száinból : 1119 HS/1976. 
Vasutas Ifjúsági parlamentek szer• 
vezése és lebonyolítása. 

A 36. s;i;ámból : 103 101 '1976. A 
pénzügyi, számviteli, gaZdaságl 
elemző és ellenőrző munkakörben 
foglalkoztatott doJgoz�k szakmai 
képesítése. 

A szerkesztóség üzeni 

Bognár Károly, Tapolca; Né,, 
meth Pál. Szerencs; Pál István1 

Miskolc; Rapi József, Budapest; 
Szücs Ferenc, Hatvan ; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba ; Urbán József.. 
Hegyeshalom ; Nemes Ferenc, Szi
lasliget : Léval Laura, Dombóvár: 
leveleiket lapunk anyagl1hoz fel
használJuk. 

Imre István, Szombathely: le..-e-
1� illetékes helyre iovábbft.ottul<. 

Lakáscsere 

Elcserélném esztergomi M• 
romszobás komfortos, kertes MA v. 
lakásomat budapestire vagy Pest 
környékire. Alinden megoldás ér
dekel. 11:rdekl5dnl !ebet naponta 
18-20 óra közöli a 8811-401 telefo
non. 

- Komá.rom.l két szoba komfor
t.,s szolgálati lakásomat elcserél
ném hasonló budapestire. Maga• 
sabb komfortfokozat esetén külön
bözetet - megegyezéssel - flZe
tek. Levélcím : Szöllősiné, 2900 Ko
márom, Rákóczi rkp. 8. :fszt. 

- Elcserélném a l\lAV Kórhú; 
mellett Ieyö kettó szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszobás. olcs1 béru 
MAV-bérlakásomat két és tél vagy 
három szoba összkomfortos tanácsi 
lakásra, csak vasutas dolgozóval. 
A csere költségeit térítem. Levél
cím : Havay Sándor, 1062 Buda• 
pest, Rudas László u. 95. Telefon : 
311-266, 18 óra után. 

- Elcserélném nagykanlzsai kéi 
szoba komfortos, gázfiltéses. els6 
emeleti "MA V-lakásomat budapestl 
egyszobás lakásra. LeVélcfm : özv. 
Baranyai Lajosné, 8802 Nagy„ 
kan1zsa, Oswald József utca 4. 

- Dunakeszi-gyártelepi kétszo
bás külön bejáratú, komfortos. 
gáz!Gtéses, első emeleti lakásomat 
elcserélném budapesti 1 va,zv 2 szo
básra. Lehet garzon Is. Költsé!(
térftést vállalok. Levélcím : Hld• 
véE?i Károly, 2120 Dunakeszf-Gyár
telep, Allomás-sétány u. 1S. I. e. 
4. ajt. 

IIIAGVAB VASUTAS 
a vuutasot szakszerv�elr 

laP1• 
szerkemtt a Herkeszt6 blzottstl 

F&.raerke•-.tll, Gutyas ,Hnoa 
Felel&! szerkeszti!: Vls! l"ereno 

Bzerk:1!9ztll�, 
Beklildend(I: vizs,intes t. és 

függőleges 1. Beküldé<II batárfd6: 
1976. Október 10. 

sportlövő versenyt rendezett a 
közelmúltban a gyöngyösi ki
térőgyár r.msz vasutas lö
vészklubja. A versenynek kül
földi résztvevője is volt. Az 
idén fennállásának 70 éves 
jubileumát ünneplő lengyel 
sportklub, a GTS Wisla Kra
ków volt a vendég. Tizennyolc 
versenyzőjük csapatversenyt 
is vívott a gyöngyösiekkeL 

Seszták Zsuzsanna kltérőgyár 
564 kör. Junior leány stpu. 
3x20 1. összetett: Berlcics 
Krisztina kltérőgyár 565 kör. 1068 Bl>eSt. VI.. Benezór utca a. 

Az elöz.6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: a túlórák számának 
csökkentése, a munkaidő Jobb ki• 
használása. 

Egy-egy k6nyvet nyertek la
punll: 16. számában megjelent ke
resztrejtvény helyM megfejtésé
ért: Kovács Gyula, 2740 Abony, 
Szolnok! u. 83. : Rohonczy József
né. 6722 Szeged, Jósika u. 26-28. ; 
Simon István, 1172 Budapest, Os
agárd u. 3. ; Várszegi Ferencné, 
9400 Sopron, Ady Endre u. 39.; 
Vajda Gyula, 7140 Bátaszék, Bony
hádi út 4. 

Az olimpiai ponttáblázat 
szerint lebonyolított versenyt 
- a kltűnó átlagteljesítményt 
nyújtó - kitérőgyárlak nyer
ték 138-106 arányban. Az 
egyéni verseny résztvevője 
volt még a Budapesti Igazság
ügyi MHSZ, a Budapesti Egri 
Csillagok tsz lövészklubja és a 
Gyöngyösi Zalka HSE. 

Legjobb egyéni eredmé-

Ifjúsági fiú stpu. 3x20 1. 
összetett:  első Szőke György 
kitérőgyár 552 kör. Ifjúsági fiú 
stpu. 60 1. fekvő: Stanislaw 
Grzesik Wisla 591 kör. Sport
pisztoly 40 1. ifjúsági fiú: 
Ciusniak Waldemar Wlsla 342 
kör. 

Junior fiú légpisztoly 40 1 .  
Körmendi Tamás kitérőgyár 
362 kör Sportpisztoly 60 1. 
felnótt férfi : Zdzislaw Pasz
kowski Wisla 522 kör. 

Telefon „orosl' !2§-t'II. 
02em1, lo-11. 

lt1adla !s terJeszt!, 
a Népsrava "8pkladó V'1lalat 

Telefon: 2%4-810. 
Felellls ldadO, GO bor M�rton, 
t Néoszav• r...,okt•dó Vllllalat 

IH•l!ató1a 
e""kk•dm1a.,,omun1r, 

76-3458. Szikra Lapnyomda 
MNP nf - 0 811  

9ndallfft 
l"ell'l/lo .,�..,11, 

Roder Imre taazea!Jo1 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A KÖZPONTI lEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN: 

A Vasutasok Szakszervezetének feladatai 
a munkás- és közművelődés fejlesztésében 

A sza::,szervezet központi 
vezet�géne:, szeptember 14-i 
illésén első napirendi pontként 
A Vasutasolc Szak.szerve::eté
nek feladatai a munkásmike
lódés és a közmű.i:elódés fej
les::tésében cimű el6\erj�zt:,s 
került tárgyalásra. 

Az elnökségben helyet fog
lalt Rödönyi Károly kö.de'.te
dés- és postaügyi miniszter, 
Feleky Pál és Nagy Istvánné 
alelnök, Koszorus Ferenc fő
titi:ár, Gulyás János és ll1o!-
1lár Györgu titkár, Szücs Zol
tán vezérigazgatóheJyettes. 

Feleky Pál megnyi_tója után 

részt vevők korrepetálásából laliano:C nagsobb részt a ter
vizsgákra való felkészitésé� mé-,zettudományo.s, tá1s:ida
b51. Kísérjék figyelemmel a lomtudo:ná.nyi, műszaki, tec:1-
mun.kásfiatalokat, s az arra nikai ismeretek terjesztéséből. 
al:rnlmasakat javasolják az Megkülönböztetett gondo,éretbégi nélküli mJ,!nkásfiata- sággal kell fo;;:lalkozni a dol
lo:c egyetemi előkészítőjére. gow nőkkel, figyelemmel a Az előkészítőkön részt vevő- kettős hivatásukból származó ket segítsék a felvételi vizs- nehézségekre. Tovább kell erőgá'cra. síteni szerepüket a társadalmi 

Segítsék a kförnűvelódási é3 g3.zdasági életben egyaránt. 
programok tervezését, s a Ehhez az szükséges, hogy toprogramok végre.':lajtásában vább ja-.:ítsuk a nők ku!turá!is aktívan vegyenek r"5zt : 1.•á!- hely:etét. 
!aljanak előadói, propa,gandi.s-
ta stb. megbízatásokat, vál· (Folytatás a 2. oldalon.) 

az előterje.;zt�.Jiez Gulyás ,---------------------------
János fűzött szóbeli kiegészí
tést. Az alábbiakban részlete
ket közlünk a jelentésből. 

,.. 

Uj tanéP - tij feladatok 
,.. 

a .lWA V Tisztképző Intézetbc;i 
Szeptember 13-án kissé 

me�tletődve, az öröm és a 
várakozás vegyes érzelmével 
érkeztek a hallgatók az ízlé
sesen díszített MA V Tisztkép
ző Intézetbe. 11 órakor a 
Himnusz hangjai után meg
kezdődött a Tisztképdí 89/90. 
t� :e. 

Dr. Kun Dezsó, az intéret 
igazrsatója üdvözölte az elnök
ség tagjait és a hallga tó kat. 
Az igazgató megnyitója után 
Ferencz Mária tiszt, 1976-ban 
végzett hallgató elszavalta : 

tonságos és gazdaságos mtm
kára, az elméleti és a gyakor
lati munka helyes elsajátitá
s!ira hívta fel a hallgatók fi
gyelmét. 

Az ünnepi beszéd után az 
új hallgatók képviselői átvet
ték a végzett hallgatóktól az 
in ézel zászlajat és Igere et 
teltek, hogy huek lesznek a 
nemes hagyományokhoz, ha_z
nos tagjai lesznek a vasút 
nagy családjának, becsülettel 
megőrzik a zászlót, 

A záhonyi átrakókörzet nyerte 

a vörös vándorzászlót 

A határállomások közül Bátyu és Záhony 

végzett az első helyen 

A debreceni és a lvovi vas
útigaz..gatósá;,: több mint 10 
éve határozta el. hogy a két 
ország hat.árállomásai köZött 
tovább fejleszti a szocialista 
munkaversenyt_ A határki;)rze
ta't dolgozói azóta az erre a 
célra alapított vörös vándor
zászló elnyeréséért versenyez;.. 
nek. A verseny már az elrriúlt 
években is kimaga,s.l.ó munka
sil{ereket eredményezett. 

A swvjet és a magyar part
ner, a két vasútigazgató-.,ág • 
közösen megállapított 97:em
pontjai alapján a munkaver
seny állását havonta egyezte
ti, a verseny értékelésére pe
ct;g félévenként, fel\"áltva 
srovjet és magyar till"ületen 
lcerül sor. 

Az első félév eredményeit Volosinovszki János, a területi bizottság titkára üdvözli a ta• 
szeptember elején értákelték a ná.cskozá.s résztvevőit 
debreceni va:;uti.gazgatóság la-
nác.;termében. A szovjet dele- lektiváitól. Jól tudják erzt a 
gáció G. N. Csernovol, a lvovj záhonyi és a szovjet határ
vasútigazgaw3ág helyettes ve- körzet dolgozói egyaránt. Ezért 
zetője és G. I. O!ehnovics, a bizakodva tekintenek a mind 
l\·ovi .-usutas-szakszervezet el- nagyobb szállítási próbatéte
nöke vezetésével vett réSzt ll 1-ek elé és a pártkong-resszu• 
megb�szélé.l€:n. sok tiszteletére indított verse-

Az értekezletet Volosinovsz- nyek lendiile�t fofoozva az 
ki Já1ios, a va-sutaG-szak.szer- új ötéves te-rvek indulásának 
vezet debraceni területi bizott- első félévében is kimagasI5 
ságának titkára nyitotta meg, eredményeket értek cl. 
majd Varga Imre, a debrece- A verseny mozgósító ereje 
ni vasútigazgatóság vez.etője és valamenyi szolgáilati helyen ér
G. N. Csernoi:o! ismertették vényesül. A számszerű adatol, 
az eredm:myeket. Mindketten alapján, az 1976. első fél 
elmondták. hogy a két orszáJ év; eredményeket figyelemb,; 
vasu:asalnak munka.-ersenye véve. a határállomások köZÖtl 
eredményesen szo:gál.ia a2 Bátyu, illetve Záhony ha.tár
c-gFe növét\'Ő szálltl.á,i fel· áliomások, a körzeti összesí
adatok végrehajt.i•át. tett adatok alapján pedig a 

bizonyultak eredményesebb
nel,. Ezzel elnyErték a vörös 
vándorzászlót. 

A tervfeladatok teljesítésé
vel e6yidőben a határállomá• 
s;>k dolgozói és vezetői között 
évről évre eradményesebb elv
társi kapcsolat alakul ki. Ez a 
jó .kapcsolat amgymértékben 
hozzájárul a tervfeladatok 
megvalósításához. a két nép 
megbonthatatlan barátságána'lt 
elmélyítésélv>...z. 

A verseny ereclmé;nye.it do
kumentáló jegyzőkönyvet. 
amelyben meghatározták a II. 

félév hátralevő részének to
vábbi feladatait, a két ország 
delegációjának gazdasági és 
szakszervezeti vezetői írták 
alá. A versenyben a két ország- záhonyi átrakókörzet dolgozói 

mi.:- közel 10 ezer va�utas dol-
dol.gozója vesz ré.zt. Fóbb cél- r---------------�------------

kitűzések: az expcn-t, import és 
1,-anzit ái-uszál.!ítási tervek te!- Napirenden 
jesítése, a vcmó�szközök gaz
daságos kihasználása. a napi 
vonatfogalmi tervek, a kocsi
ta-rtózlrodási terv te!jesitése, 
a nemzetközi határforgalmt sze
mélys:állítás menet1"e11d sze
rinti inc!itása. 

A .. ;.;iti:l�- :teija&íté,;. 
nagy fel dat el� állítja mind 
a szovjet, mind a magyar vas
uta,okat. A feladatok végre
hajtása egyre pon,tasabb é3 
minfu�gileg iS jobb munkát 
kíván a határállomá.iok kol-

az önműködő kocsikapcsolás 
Szombathelyen tan6cskoztak az európai szocialista 

országok vasúti szak�rtői 

le� rr..i.nwms módszerné-1 lm• 
tonságosabb és ko;.··sz.en1bb 
automatikus ös.szeh--apcsolásra, 
szétsz.erelésre. 

Szakszervez�tünk nevelő és 
érdekvédelmi funkciója egy
aránt megköveteli, hogy a fej
lett szociallzmu� építése so
rán mind nagyobb fe}elfus.&g
gsl foglalkozzunk a dolgozók 
- a munkásosztály - műve!t
regének gyarapításával. Ez el
sősorban a munkahelyen, a 
munkahelyi közö.,�ge'<.ben va
lósítható meg. A munkahelyi 
nevelés segitése, kiszélesítése, 
fejlesztése minden tisztségvi
selő köteless,.;1!!. Az e téren 
kiaknázható Jel,.-:�kkel a 
jövőben fo'rnzottabban kell 
élni. Indokolja ezt az is. ho_zy 
a munkahelyi közösségekben 
alakul l-e�'1atz.konyiab<ban a 
dolgozók tudata, ";lágné'zere, 
munk,ierkö:cse, munJ,ai:egyel
me, magatartása és közösségi 
élete. 

VáC7i Mihi!y: ,,"Még nem elég" r--------------------------
című versét. Ezután Szabó 

Szombathelyen. s:zeptcmber 
21-é:n. befejeződött az európai 
szocialista. országok vasúti 
szakétiiiin.e!k tanácskozása. A 
nyolcnapos megbeszélésen a 
rés:ztvevók megtárgyalták, hol 
iart országukban az előkt..'szítő 
munka a vasúti kocsik önmi1-
köd-ő összekapcso!á.sára és 
szétkapcsolására. Európa vas
útjai ugyanis - más kontinen
sekhez hasonlóan - az 1980-as 
esztendőkben áttérnek a jelen-

A szocialista országok közö
sen dolg07..zák ki az átállás 
egyes lépéseit. A l\IAV és a 
Villamosipari Kutató In,tézet a 
tanácskozáson bemutatta az 
öruműködő ka�lók elektro
mos rendszeréhez tervezett 
biztonsági berendezés doku
mentációját. 

A munkahelyek nevelő-. kö
zfuség- és tud:üformáló erejét 
bizonyítják a szocialista brigá
dok, akik pél&i.jukkial, tevé
kenységükl{el. .kedvező hatást 
gyakorolna', a munkahely 
egá,zére. Ők képviseiik a dol
gozók legaiktívabb rétegét. E 
közösségie!tre kell erőteljeseb
ben támaszkodni a jövőben a 
munkahelyi nevelésben. 

A szocialist-a brigádok le
gyenek a munká..<miűvelódés 
�ai, példájukkal gy-akorol
Janak hatást valamennyi dol
gozóra. 
. � vasutasság körében nagy 
szamban vannak bejáró dol
gozók, akiknelt speciális mű
velódési helyzetére a jövőben 
nagyobb figyelmet kell fordí-
tani. Műveliságük fejlesztése 
nem old�tó meg külön-külön 
sell1; a munkahelyen, sem a 
lakobelyen. Közös összefogás
�a van szük.ség a munkahely 
es a lakóhely szakszen:ezeti 
1zen:ei, tanácsi szen·ei között. 
A munkahely szakszervezeti 
vezetői ke1,e · 3!c fel olyan te
lepülése!c szalanaközi bizottsá
gait, tanácsi és társadalmi 
szerveit, ahol nagy számban 
laknak vasuta., dolgozók. 

A munkahelyi nevelés egyik 
területe a munkásszállás, 
amelynek feltételei rendkívül 
eltkrőe!c. A jövő feladata fo
kozatosan csökkente1ti, 1.·égsö
soron fe!s-:ámolni a korszerút
le.n, csak éppen alvó lehetősé
get biztositó munkásszállól;.at. 
A kulturális alapc;wlgáltaiás
hoz biztosítani kell a feltéte
leket. Fennakadás nélkülivé 
k_e}l tenni a rádióval, televí
z.toval való ellátást, azok javí
tását, a könyv és a hírlapellá
tást. A befogadóképesség csök
kentése árán is ki kell alakí
tani a kulturális alapszolgál
tatáshoz szükséges helyiséget, 
klubszobát. 

A közművelődési tevékeny
ség fellendülését er:'.íteljesen 
segíthetik a munkahelyeken 
az értelm.isági dolgozók. Vál
laljan'.lk nagyobb szerepet az 
állami és sz.akmai oktatásban 

Béla vezérigazgató-helyettes 
mondott ünnepi beszédet. A 
fejlődés következményeine:
meglelelő szintű képesítés 
megszerzésére hü-ta fel az új 
hallgatók figyelmét. Hangsú
lyozta : a 90 éres vasúti tiszt
képzésnek s.zép hagyománuai 
van na.1;. Bővültek az intéz.e! 
feladatai, mivel a jövőben a 
továbbképzést is el kell lát
nia. Szólt a vezérigazgató-he
lyettes az el végzendő felada
tci'cról is. m�ye!,kel tanév 
közben részletesen megismer
kedne:, majd a MJ.lgatók. 

Befejezésül a vasúti munka 
sze,eteLére. a szolgála ti ágak 
jó együttmúködésére, a biz-

ÁTADTÁK A MAVNAK 

az 50. osztrák pályafenntartási gépet 

Szeptember 14-én az osztrák 
Plasser és Theui·er cég nevé
ben dr. Kurt Eichtnger vezér
igazgató átadta a MA V-nak az 
50. nagyteljesil�nényű pálya
fenntartási gépet. A most át
adott ágyazatrostáló gép már 
a szajol-békésc.,ai:>ai vonalon 
munkába áHt. A MÁV már 
éve;c óta Hyen gépe!ckel vé.;zi 
a fővonalak rekonstrukcióját. 

Az 50. gép átvételénél 

Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes hai1gsúlyozta 
hogy az osztrák gyúrtmányu 
pályafenntartási ,g�pak igen 
megbízhatóak és ezekkel a 
magyar pályafenntartási szalt
emberek elégedettek. Az o;z;t. 
rák képviselők kiemelték, hogy 
Jászkist!ren a l\1AV olyan épí
tőgép karbantartó bá:aist léte
sített. amely példa lehet a vi• 
lág nagy vasútjai szó.mára. 

A rakodási versenyt korszerű, i>njáró markológépek Is segítik. Képilnkön Vác á.llomáson 
vashulla-ilékot raknak a vagonba (Tudósítás a 3. oldalon) 

(Koppány György felvétele) 

A közlekedésmérnök-képzés 25 éve 
Kiállítás a KIJ.dekedési lffúzeumban 
Ünnepi tanácsülés a lflúegyetemen 

Nagy jelentőségű évforduló
ra irányítja rá a figyelmet az 
a kiállítás, amelyet Rödönyi 
Károly közlekedés- és posta
ügyi miniszter szeptember 20-
á.n „A közlekedésmérnök-kép
zés 25 éve" címmel nyitott meg 
Budapesten a Közleltedési Mú. 
zeumban, 

Amint a miniszter megnyt
tójában elmondta, a felszaba
dulás után az egységes szocia
lista közleltedés fejlesztésének 
megke,xlése új típusú mérnök
képz;ést kívánt, amely összetett 
módo.n gondosk<Xlik a techni
kai, szervezési és gazdasági is
meretek oktatásáról. Ezért a 
Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa már 1951-ben elren
delte, hogy a közlelcedés- és 
postaügyi rrúniszter felügyele
te és irányítása alatt Szegeden 
Közlekedési Műszaki Egyete
met kell felállítani. Közép-Eu
rópában ez volt az el,sö ilye.n 
rendeltetésű műszaki felsőok
tatási intézmény. Az egyetem 
a v,:,sútépítő mérnöki és közle
kedés üzemmérnöki szak meg
indításával kezdte el tevékeny
ségét. 1951-55 között tehát 
döntően vasúti profilú volt. 

Amint a kiállítás be Is mu
tatja, a MA V 1955-ben a III. � 
IV. éves hallgatókat létszámá
ba vette és kék váll-lapos vas
utas egyenri:hát adott nekik, 
a váll-lapon fekete-arany pa
szománnyal. A kiállítás lépés-
ről lépésre szemlélteti az egye
tem fejlődését. 1955-tól az ok
tat.ás a Budapesti Epitő!pari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem 

közlekedésmérnöki karán folyj 
tatódott és az intézmény jelen.
leg is mint a Budapesti Műsza
ki Egyetem közleltedésmérnö
ki kara működik. A fejlődés a 
negyedszázad alatt csaknem 
évről évre erősödött, és jármú
g<'\pész, valamint építő- és 
anyagmozgató gépészmérnökök 
képzésére is kiterjedt. A karom 
ma már második diplomát adó 
közlekedés6el kapcsolatos szak
és gazdaságimérnök-képzés is 
folyik. A közlekedésmérnöki 
kar, amely legutóbb átvette a 
hajós szakemberek felsőszintű 
képzését is, az elmúlt negyed
században több mint három
ezer mérnöki ok.levelet adott 
ki a nappali, az esti és a leve
lező tagozaton tanulóknak. 
Ezeknek többsége vasúti mér
nök. 

A Budapesti Műszaki Egye
temen ünnepi üléssel emlékez
tek meg a hazai közlekedés
mérnök-képzés negyedszázados 
évfordulójáról. Az ünnepséaen 
részt vet.t dr. Polinszky Ká�ly 
okta-tási, Rödönyi Károly köz
lekedé.--,_ és pootaügyi minisz
ter, dr. Ábrahám Kálmán köz
lekedés.. és postaügyi állam
tilkár. 

Az elmúlt negyedszázadra 
dr. Orosz József dékán emlé
kezett. A jubiláló kan dr. Po
linszky Károly és dr. Abrahám 
Kálmán köszöntötte. Ezt köve
tően a miniszter több személy
nek kitüntetést nyújtott át. 
Dr. Meisel Jáno.� rektor pedig 
�gyetemi emlékénnet adott át 
Rödönyi Károlynak és dr,' 
Orosz Józsefnek. 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN: 

A Vasutasok Szakszervezetének feladatai 
a munkás-- és közművelődés fejlesztésében 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A gyennekgondozási segé

lyen levő nők továbbképzését 
- amennyiben. elegendő je
lentke<Zá van - segítsük kis
mama osztályok szervezésével. 

A művelődési intézrnények 
llZel"Ve.Zzenek külön programo
kat, egés.zségügy:i ismeretter
jesztő előadásokat a kisma
máknak. 

Kiemelt feladat a fiatalok
kal. való foglalkozás, tanulás
ra ösztönz.ésűk. elsősorban a 
B cHtalános iskolát el nem vég
zetteknél. Fel kell használni 
a hiányos iskolai végzettség 
megszüntetésének összes le
hetőségét. (esti iskola, vi7.5gá
ra való egyéni felkészülés, rö
vidített idejű ta.nJ'olyam„zerü 
tanulás sbb.) 

Ugy,ancsak kiemelten kell 
foglalkozni a „Mindenki isko
lája." rádiós és televíziós ta
nulási lehetőség kihasználásá
vaL 

A művelődési intézmények 
gondo.sléodjanak a megnöveke
dett szabad idő hasznos eltöl
téséhez a lehetőségek megte
remtéséről. Feladatuk, hogy 
tartalmas, pihentető elfoglalt
ságra ösztönözzék a dolgozó
kat. Felvilágosító munká.val 
értessék meg, a passzív, cél 
nélküli, tartalmatlan időtöltés 
káros hatását. Társadalmi ér
dek, hogy a szabad időt a 
dolgozók ésszerűen, hasznosan 
töltsék el, és abban helyet 
kapjon a műveltség, a szak
képzettség fejlesztése is. 

A központi vezetőség 1980-
ig az alábbi feladatok végire
hajtására hozott hatá<rozatot: 

- A szakszervezeti politi
kai iskolákon évente 45-50 
ezer dolgozó képzése biztosí
tandó. 

- A szocialist.a brigádveze.. 
tók közül _10 OOO fó resziesül
jön politikai oktatásban. 

- f:vente 100 vezető propa-
gandista felkészítését kell 
biztosítani. 

jük a vasútépítő és karbantar
tó szakmát megszerzők szá
mát. 

- Az oktatási főnökségek
kel öcsszhangban a betanított 
munkások 60-70 százaléká
nak továbbképzéséről gondos
kodunk. 

- Lehetőséget kell keresni 
arra, hogy minden munkás
szálláson legalább egy helyi
ség szolgáljon művelődési cé
lokra. 

- G{)ndoskoclni kell a szál
lásokon letéti könyvtárak lét
rehozásáról. 

- Az ötödik ötéves terv so
rán lehetőleg minden műve
lődési intézmény felújításra 
kerüljön. 

- A letéti könyvtárak szá
mát 10 százalékkal kell nö
velrni. 

A napirend vitájában f>el
szólalt Rödö-nyi Károly köz
lekedési- és postaügyi rrtinisz
ter is. 

Mari néni 

példát mutatott 

Pokovai Ferencnét, a józsef
városi pályafenntartási fő
nökség XV. magasépítési sza
kaszának nyugdíjba vonult ta
karítónőjét a közelmúltban bú
csúztatták munkatársai. Mari 
néni - így nevezte őt min
denki - tíz évet töltött a 
szakaszon, s gondosan rend
ben tartotta a munkások má
sodik otthonát, vagyis a lak
tanyát, a fürdőt, ebédlőt. Sze
rette a tisztaságot, s annak 
szeretetére buzdított másokat 
is. Tekintélye és rangja 
volt, úgyis, mint szocialista 
brigádtagnak. A szakszervezeti 
politikai oktatások alkalmá
val szintén példát mutatott, a 
szorgalmáért könyvjutalomban 
részesítette legutóbb is a 
szakszervezetli bizottság. 

Nyugdíjba vonulásakor a 
vezető-bizalmi méltatta ér-
demeit, s átnyújtották neki a 
kollektíva ajándékát: egy szép 
konyhafelszerelést. Kérték, ha 
előveszi, jusson eszébe ez a 
munkahely. 

19'76. OKTOBER 1. 

Köszöntő 
A:z ország népe minden é v  szeptember 29-én - a 

fegyveres erők napján - köszönti a néphadsereg kato
náit, a határőröket, a rendőröket és a munkásőröket. 
Forradalmi hagyományainkhoz híven ezen a napon em
lékezünk a c.tőzelmes pákozdi csatára, a szabadsághar
cos és forradalmár elődeinkre. 

Ezen a napon a vasutasok is szeretettel köszöntik 
a velük szoros kapcsolatban szolgálatot teljesítő fegy
veres erők tagjait. A határállomásokon például a ha
tárőtök és a vasutasok együttműködésének már hagyo
mányai vannak. Fontos tényezői lettek a biztonságos é1 
menetrendszerű közlekedésnek. 

A vasút munkáját katonai építő századok is segí
tik. Jó kapcsolat szöródött a katonák és a vasutasok 
között, amit közös kulturális rendezvények is bizonyí
tanak. A katonáknak, a határőröknek, a rendőröknek 
helyt kell állni a napi szolgálatban, a munkásőrök>tek a 

termelésben és a gyakor1atokon. A vasút munkásőrei is 
szívesen vállalják ezt a megtisztelő feladatot. Önfelál
dozó szorgalmukkal segitenek akkor is, amikor munkás
kéz kell a vasút gondjainak enyhítésére. 

Nehéz, fele!ósségteljes megbízatásuknak mtnden kö
riJ.lmények között eleget tesznek, amihez a fegyveres 
erők valamennyi katonájának, tisztjének, vasutas mun
kásőrének további eredményes munkát és sok sikert 
kívánunk/ 

Vasutasok. Szakszervezete Elnöksége 

MISKOLC:  

Szocialista brigádnaplók kiállítása A közép- és felsőfokú okta
tásban va,ló részvéte1re első
sorban azokat a fiatalo'.<at kell 
ösztönömi, akik vezetői, kö
.zépvezetöi utánpótlás srem
pontjából figyelembe jönnek, 
akiknek magasabbio!<ú kép
zé5e indokolt, és emellett a 
munka folyamatos végzésében 
nem okoz fennakadást. 

- A 8 általános alapkép
zettsé��el nem rendelkezők 
arányát 28,4 százalékról 19,6 
százalékra kell csökkenteni. 

- A Vasúti FöoSz;tállyal kö
zösen folytatjuk az á,ltatános 
iskolával együtt szervezett 
szaktanfolyami kép7Alst. 

Továbbiakban elfogadták a 
központi vezetőség, az elnök
ség, a titkárság, valamint a 
munkabizottságok feladat.adTa 
hatáskörére, munkamódszeré� 
re való előterjesztést. Jóvá
hagyta a központi vezetőség 
a ½ 01

0-os önkéntes Támoga
tási Alap ügyrendjét, szabruy
zatának és eljárási utasításá
naik módosítását. 

Mari néni csendes, megha
tott szavakkal mondott köszö
netet a feledhetetlen perce
kért, az ajándékért, s meg
ígérte, hogy ezután is felke
resi a szakaszt, a brigádot, ha 
engedi az ideje. 

A mhskolci vontatási fő
nökség területén, a korábbi 
évekhez hasonlóan, ez évben 
iB megrendezték a szocialista 
bnigá<lo.k által vezetett n,ap,ló.k 
kiállítását. 

Az igényesen és ízlésesen 
megrendezett kiállítás értékét 
növelte, hogy ez évben a Tye
reskova szocialista brigád ja
vaslatára, a brigádok életét 
és tevékenységét bemutató 
tablókat is készítettek és állí
tottak ki. Megtalálható volt a 
kiállításon a brigádtagok ál
tal készített asztalterítők, fal
védő!,, szőnyegek és különbó
ző kézimunkák. 

Egész közművelődési tevé-
kenységünkben támaszkodni 

- Évi. 350-400 főre növel- Rapi József 

kell a fiatalságra, annak cse- r----------------------------------------

lekvó, kezdeményező aktivitá
sára. 

A munkahelyi nevelés segí
téséből, támogatásából a jö
vőben az eddiginél sokkal na
gyobb részt kell vátlaln>iolc a 
gazdasági vezetőknek, közép
vezetőknek. Meg kell szüntet
ni azt a nézetet, hogy a mű
velődési feladatok megoldása 
kizárólag a kultúra munkásai
ra, a művelődési intézmények 
dolgozóira tartozik. 

A munkahel}i inevelésból 
származó feladatok összehan
golt végrehajtásáért egyetem
legesen felelós a munkahely 
politikai, gazdasági- és szak
szervezeti vezetése. Mivel pe
dig a munkások műveltségé
nek emelése hooszú évek mun
káját igénylő feladat,' ezt fo
lyamatos, megszakítás nélküli 
napi munkának kell tekinte
ni. 

A munkásmúvelődés jelen
tős bázisai a múvelódési in
tézmények és a könyvtárak. 
Feladatuk az üzemi, munkahe
lyi közmúvelddési igények ki
elégítése mellett, a lakóhel11i 
közösségek közművelődési 
programmal való ellátása. 

,Gyöngyös állomáson· megnőtt 

11 szakszervezeti · biz11ln1i11k lelelőssége 
Nem könnyű Gyöngyösön 

szakszervezeti bizalminak len
ni, mert a vasúti szolgálat 
meglehetősen bonyolult. Egy
egy vasutas időnként né,,ay-öt 
munkafeladatot is ellát, és 
csak ezután lehet eleget tenni 
a szakszervezeti megbízatás
nak. Gál Antalné negyedszá
zada dolgozik a vasútnál. So
káig bizalmi helyettes volt, 
két éve pedig bizalminak vá
lasztották. 

Nincs önalló 

alapszervezetük 

Hogy mi a munkaköre? 

Közben bekapcsolódott a 
beszélgetésbe Fehér János 
párttitkár is, aki forgalmi 
szolgálattevő Gyöngyösön. Ar
ra a kérdésre, hogy mit vár a 
bizalmiaktól, a következőket 
válaszolta: 

- Mindenekelőtt azt, hogy 
legyenek minél közvetleneb
bek az emberekhez. Igyekez
zenek megismerni a problé
máikat, de ismertessék meg a 
szakszervezeti tagságot a jo
gaikkal, kötelességeikkel is. 
Mint párttitkár megteszek 
mindent, hogy a jövőben a bi
zalmiak véleményt mondhas
sanak minden vitatott kérdés
ben, de ugyanakkor azt kérem 
tőlük, hogy a közösen hozott 
dö-ntések helyességét együtt 
magyarázzuk. 

- Szükség is van erre 
mondja Gálné - mert nemré
giben előfordult, hogy olyan 

nyű ezen a - látszólag kis 
forgalmú - állomáson. Egész 
évben nagy itt a turistaforga
lom és az utasok akkor is a 
MAV-ról alkotnak képet, ami
kor a gőzmo.:dony vontatta 
szerelvény másodosztályú 
kocsijaiban utazva közelítik 
meg a kényelmes mátrai üdü
lőket. Az export-feladásoknak 
is időben el kell menni. Helyt 
kell állni azok helyett is, akik 
szabadságon, vagy betegállo
mányban vannak. Gálné pél
dául - amikor Gyöngyösön 
jártam - éppen „hosszúzott", 
reggel fél 8-tól este B-ig dol
gozott. tgy kívánta az állomá.3 
érdeke és ő szívesen helytállt. 
És még arra is szakított időt, 
hogy a szakszervezeti munka 
hatékonyabbá tételéről vitat
kozzon. 

K. L. 

A hagyományosnak mond
ható kiállításon közel 100 bri
gádnapló közül válogabták ki 
azt a hatvanat, melybe a nagy 
nyilvánO&Ság is betekinthetett. 
Az arany, ezüst és bronz jel
vénnyel kitüntetett brigádok 
naplói közt megtalálhatók a 
magasabb kitüntetést elért 
bri!(ádnanlók is, köztük a 
Munka Vörös Zászló .trdem
renddel kitüntetett November 
7. szocialista brigád naplója. 

A kiállítást a nvitvatartás 
két hete alatt, kö,iel ezer ér
deklődő. köztük számos szocia
lista brigádvezető tekintette 
meg. 

(Kisvárdai) 

A látogatók érdeklödéssel tanulmányozták a kiállított napi ó 
kat 

(Visegrádi János felvétele) Az intézmények építsenek 
ki kapcsolatot a környe2ő is
kolákkal. Hozzák összhangba 
tevékenységüket az iskolák 
közokta•tási munkájával. 
Emeljék a kihelyezett iskolai 
osztályok számát, kössenek 
szerződéseket az E� üzem -
egy iskola mozgalom kereté
ben. Biztosítsák a pedagógu
sok segítségét a továbbtainuló 

Azon a napon, amikor meglá
togattam., egyszerre volt kocsi
fe!író, hangosbemondó, felvi
lágosító, távírász és málltázó. 
Egy kis állomáson mindenhez 
koell érteni, sok mindent kell 
csinálni, főként akkor, ha lét
számhiánny� is küzdenek. munkatársunk kért segélyt, .-----------------------------------------

dolgozóknak. 
A jövőben ís arra kell töre

kedni ül<, hogy szorgalmazzák 
a 8 általános iskolát el nem 
végzetbek számának csökken
t�. A kismamák részére 
sZJervezzenek külön osztályo
kat. 

A lehetőségekhez mérten 
hozzanak létre szociaiista
brigád-klubokat. Biztosítsák 
ezekben a művelődéshez szük
séges feltételeket. 

Szervez,.enek ismeretterjesz
tő szakköröket, előadásokat. A 
fiatalokat ösztönözzék amatőr 
művészeti együtt.esek.be való 
bekapcsolódásra. 

A könyvtárak főleg a nólret 
és a fiatalokat vonják be az 
olvasók táborába. Működjenek 
közre az általános művelődé
si igények kielégítésében. Tá
mogassák és propagálják az 
Olvasó népért mozgalmat. A 
könyvtárosok vegyenek részt 
az Olvasó munkásért mozga
lomban. 

A nyitva tartási időket ala
kítsák a mű.szakokhoz, hogy a 
dolgozók a legkisebb idővesz
teséggel tudják igénybe ven
ni a szolgáltatásolcat. Hiszen 
a 'szakszervezeti könyvtárak 
le�agyobb előnye, hogy akkor 
és ott kapcsolódik a dolgozók
hoz, amikor és ahol legfonto
sabb társadalmi tevékenysé
güket a közös munkát végzik. 

Szakszervezeti csoportjában 
12-en vannak: forgalmisták, 
málházók, kocsifelírók. Raj
ta kívül még három bizalmi 
tevékenykedik Gyöngyös állo
máson, ahol a vasutasok lét
száma 45. Nincs önálló szak
szervezeti bizottságuk, Vámoo

györk állomáshoz tartoznak. 
Korábban, amikor még na
gyobb volt a létszám, önálló 
szakszervezeti bizottság tevé
kenykedett GyöngyÖSÖI1. Az 
állomásfőnök ebben az idő
szakban a pártti tkáITal és az 
szb-titkárral osztotta meg az 
állomásvezetés gondjait. 

- Kétszeresen megnöveke
dett a bizalmiak felelőssége -
mondja Gálné. - Most a tit

kár helyett is nekünk kell a 
különböző kérdésekben véle
ményt alkotni. Természetesen 
hozzánk is eljutott a SZOT 
Elnökségének határozata a 
bizalmi mun!m megnövekedett 
jelentósé�éről és a bizalmiak 
feladatkörének bővüléséről. 

Az állomás vezetése 
igényli-e a biz-"llmiak vélemé
nvét a dolgozókat érintő kér
désekben? 

A párttitkiír segíti 

a bizalmiak munkáját 
- Eddig erre nem kerii.lt 

sor. Mondtam már én is a fő
nölc elvtársnak, hogy kérje · ki 
a véleményünket, mert mi ná
la jobban ismerjük a közvet-
len munkatársaink tevékeny
ségét. Gondolom, hogy a SZOT 
Elnökségének határoziata a 
vezetést is arra ösztönzi majd, 
hogy jobban támaszkipdjon 
ránk akkor, amikor a dónté
seket előkészlti. 

akit „az ital juttatott betegál
lományba", a tagdíjat sem fi
zette, de elvárta volna, hogy 
segítsen rajta a szakszervezet. 
Az ilyen embernek aztán ne
héz megmagyarázni, hogy csa•k 
azok élvezhetik a szakszerve
zet áltaJ biztosított jogokat, 
akik a kötelezettségeiket is 
becsülettel teljesítik. 

Szó esett arról, hogy kevés a 
fiatal. Nem vonzó Gyön.gyösön 
a vasutasélet? Kicsi az állo
más, így nincsenek jól körül
határolt munkak.örök. A „ve
gyes" munkát pedig a fiatalok 
nem szívesen vállalják. Meg 
sok a „konkurens" vállalat is, 
ahol munkát találnak. Ilyen 
például a Gagarin Hőerőmű, 
az Egyesült Izz� Gyáregysége, 
és a MÁV Kiterőgyártó Üze
me. A kitérőbe szívesebben 
mennek dolgozni, különösen a 
�kmával rendelkezők, mert 
mindenki megtalálja a sz,ak
májának, felkészültségének 
megfelelő munkakört. • 

Reggcltöl estig 

szolgálatban 
Gyöngyös állomáson a 45 

dolgozó egymást segítve dol
gozik. Négy szocialista brigárl
ba tömörülve tevékenyked
nek. A brigádok közül jó 
munkájával kitűnik a keres
kedelmi szolgálat Kossuth 
Lajos és Baross Gábor bri-
gádja. Mindkét közösség sok 
szakszervezeti elismerés birto
kosa. 

A7..zal kezdtem, hogy nem 
könnyű Gyöngyösön szakszer
vezeti bizalminak lenni. A be
szélgetés arról győzött meg, 
hogy a vasutasélet sem köny-

MÁSODSZOR KISÚJSZÁLLÁSON 

J u ta lomha ngverseny pá lya m u n kásoknak  
A kisújszállási pályafenn

tarLási főnökség, már másod
szor rendezett nagy sikerű 
jutal.ornhangversenyt a pálya
munkások, pontosabban a sw
ciaiista brigádtagok és hozzá
tartozóik részére. Ez alkalom
mal - szeptember 8-án -
mintegy háromszázan gyűltek 
ös.sze az e célra igénybe vett 
Ady-moziban, hogy a Debre
ceni MAV Filharmonikus Ze
nekar előadásában meghall
gassák a Rossini, Verdi, Pucci
ni, Brahms, Curtis, Johann 
Strauss és Lehár műveiből 
összeállított műsort Szabó 
László karnagy yez.ényletével, 
a Csokonai Szmház magánéne
keseinek a Liszt-díjas Tréfás 
György, Mohos Nag11 Eva és 
Győrgyffy József - közremű
ködésével. 

Ez önmagában is nagyszerű 
h ír, kiemelkedő művelődés- és 
kultúrpolitikai esemény. El 
szeretném azonban mondani 
azt is - mint a debreceni fil
harmonikusok zenekari igaz
gatója -, hogy hivatásos nép
művelői körökben is ritkán 
tapasztalunk olyan alapos, 
mindenre kiterjedő, tartalmas 
előkészítő munkát, mint ami
lyet a kisújszállási pályafenn
tartási főnökség és annak 
szakszervezeti bizottsága fejt 
ki a koncertek rendezésekor. 
Az a véleményem, hogy 
nem túlzás: - tanítani kelle-

ne, ahogyan Horváth I;tván 
szb-titkár irányitásáool meg
va!ósítják Kisújszálláson a 
párt munkásművelődésről szó
ló határozatát. S ez is záloga 
volt a sikernek, 

Meghatóan jó érz,és volt 
számunkra, hogy a zenekart 
már az állomáson fogadták a 
munkások és a főnökség veze
tői, kedves szóval, szeretettel, 
valanúnt a szükséges szállitó
eszkÖ7..ökkel, Az előadásra 
„kölcsönkért" mozihelyiségben 
ragyogó tisztaság fogadta a 
közönséget. Még a szfnpadot 
is felmosták, hogy pormentes 
jó levegő legyen. A munkahe: 
lyi vezetők jelenléte, a mű
vészek és az ünneplóbe öltö
zött közönség kalauzolása 
mindjárt otthonos légkört te
remtett. 

Mi, a vendégek mégis izgul
tunk egy kicsit a közöns.égért 
mert az időpont egyeztetése óu'i 
kiderült, hogy éppen ezen az 
estén - a műsorral egy idő
ben - közvetíti a televízió a 
svéd-magyar labdarúgó-mér
kőzést. De nem volt baj : a 

meghívottak zöme ott volt a 
teremben. s az elsó számok 
elhangzása után mindjárt iga
zi hangversenyhangulat kerí
tette hatalmába a közönséget. 

A további szavak fölöslege
gesek a siker érzékeltetésére. 

Talán még annyit, hogy az elő
adást követően örömmel hal
lottuk az összehasonlító észre
vételeket a Szegedi ünnepi 
Játék alkalmával és a most 
előadott produkciók közötti 
különbségről, s még inkább 
örültem, amikor a kisújszállá
siak a mieink javára döntöt
tek, hozzáértően indokolva, 
hogy miért. 

Vendéglátóink meg is aján
dékozták a szereplőket, majd CJ 

k.özös vacsora baráti "aiátko
zónak is beillett. Szívesen 
válaszoltunk a kérdésekre, s 
a kisújszállásiak szintén kész.. 
s�gesen bes:z.éltek munkájuk
ról, életükről. Nekik hihetet
lennek tűnt, hogy mennyi pró
ba kell az évi 60 hangver
senyhez és a 1 10 operaelő
adáshoz. mi pedig azon ,cso
dálkoztunk, hogyan képesek a 
pályamunkások ma fele annyi 
létsz.ámmal, több és igénye
sebb feladatot ellátni, mint 
évekkel ezelőtt. 

úgy érezzük, kölcsönösen 
szép élménvekkel búcsúztunk 
ezen az estén. A magunk ré
széről ezúton is köszönjük a 
lelkes tapsokat és az érdeklő
dést. Kisújszállásra és 
máshová is, ahol ilyen közön
ség van - a jövőben újra 
örömmel elmegyünk. 

Márton Gábor, 
a MA V Zenekari Főnökség 

igazgatója 
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KONTÉNEREK TÁ VOL-KELETRE 
,, 

Oszi forgalom Vácott 
Jól indult a rakodási verseny 

a Pest megyei vasúti szolgálati helyeken 

Mint ismeretes, szeptember 
15-tól rakodási versenyt hir
detett a MAV : a vagonpark 
jobb kihasználására, az éj
szakai és hétvégi rakodásolc 
megszervezésére. A verseny 
első szakaszában amely 
október 31-ig tart - a cukor
répa, a szóló és az alma szál
lítása jelent na,,")' feladatot. A 
rakodási verseny a MA V-tól, 
a VOLAN-tól, valamint a fu
varoztatáktól egyaránt szer
vezett munkát klválll. A buda
pesti igazgatóság Pest megyei 
hálózatát vizsgálva a nagyo�b 
állomásokon - Vácott, Ceg
léden, Nagykőrösön és a töb
bi exponált fel- és leadó he
lyeken tapasztalhattuk, 
hogy szombat és vasárnap is 
fuvarozott a VOLAN az állo
másokról, s az iparvágányok
ra kiállított vagonokat igye
keztek a meghatározott időn 
belül kiüríteni a vállalatok, 
üzemek. 

Az ország legrégibb vasút
vonalán nagy a tranzitforga
lom, de Vác állomás is fon
tos gócpont az áruszállítás te
kintetében. Föle« m0<>t ősz 
idején. Nagy feladatot jelent 
a Cement- és Mész Művek 
váci gyárának kiszolgálása : 
naponta 120-130 vagonnyi 
terméket ad fel. Jelentős 
szállíttató partnerü'c a Ma
gyar Hajó- és Darugyár váci 
konténergyára : havonta 100-
120 húszlábas konténer indul 
i„nen távolkeleti útjára, Ja
pánba. A Beton- és Vasbe
tonipari Művek vac1 üzeme 
naponta 5-10 kocsit rak meg 
mederlapokkal. szegélykövek
kel. A FORTE gyár 24 órás 
átlaga két exporttermékkel 
rakott kocsi, s az Egyesült Iz
zó is 3-4 vagon:nyi fénycsövet 
továbbit Vácról az ország kü
lön bözó részei be. 

Az állomásfőnököt nem ta-
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láltu.k irodájában, amikoi;- ott 
jártunk. Éppen állomásbejá
ráson volt. A kettes é'irtorony
ból értesítették, a rakodóté
ren várt ránk. A rakodógép 
markoló csápjai mohón mé
lyedtek a teherautó platóján 
tornyosuló vashulladékba, s 
egy halom göndörödő acél:for
gácsot felkapva, átrepítette a 
vagonok fölé. A hulló vasda
rabok éles fémhang_ia mindun
talan belevegyült beszélgeté
sünkbe. 

Nagy Lajos állomásfőnök 
elégedett a verseny eddigi 
eredményeivel. 

- Naponta 16-20 tehervo
natot á!Lítunk őSsze - mon
dotta. - A DCM-ból pedig 
irányvonatot továbbítunk a 
rákosrendezői és a ferencválro
si pályaudvarra. A teherszál
lítmányok más részét Szob, 
Balassagyarmat és Romhány 
irányába küldjük. Kielé
gítők az éjszakai, hétvégi 
ra:rndások, _egyötödére csök
kent a késve kezelt kocsik szá
ma, holott a verseny előtti hé
ten 50 százalékos volt. Megfe
lelő a gépesítés. A TÜZ:f:P, a 
VOLAN éjjel-nappal gépek
kel üríti a vagonokat. Nem 
különben á DCM : saját ipar
vágányán gépesítette a rako
dást. Vas-árnapra például 1200 
tonna cementhez és 380 tonna 
mészhez rendelt vagonokat. 

Hét végén is jól dolgozó 
partnerü.nJc a MÉH. A leg
utóbbi munkaszüneti napon 
tíz kocsit rakott meg vashul
ladékkal. 

Dicsérte a FŰSZ:f:RT akti
vi tá.sát, mert éjjel-nappal fo
gadja az árut. A Híradástech
nikai Gyárat viszont eLmarasz
talta, annal� ellenére, hogy sa
ját iparvágánya van, mégis 
késve kezeli, rakja ki a vago-

nokat: augusztusban 342 órás 
kocsiá.lláspénzt fizettek, tiz 
kocsira vetítve 12 ezer 488 fo
rintot. A VOLAN viszont az 
elmúlt év hasonló időszakához 
képest felére csökkentette a 
késedelmes vagonk.irakás 
miatti kötbéret. 

A váci vasútállomáson há
rc..m komplexbrig;á,d is műkö
dik: a MA V dolgozóiból, illet
ve a DCM, a VOLAN, a BVM 
kollektíváiból tevődnek össze 
a brig;á,dok. Munkájuk össze
hangolt, s kapcsolódik az állo
má&i dolgozók verseny-válla
lásaihoz, amelyek alapja az 
élüzem szint. Az év elejétől 
augusztus véQéig 148,9 száza
lékra teljesítette az állomás 
szállítási feladatait. Ez idő 
alatt 16 ezer 972 vagonnal 488 
erer 013 tonna árut fogadtak, 
illetve továbbítottak a cím
zetthez, a feladott kocsik szá
ma 19 ezer 364 volt, 506 ezer 
394 tonna áruval. 

A jó eredményekben nagy 
része van a VOLAN 1. számú 
VálLalatnak: bár az M 3-as 
autópálya építése a gödöllői, 
váci üzemegység gépkocsi
parkjának nagy részét leköti, 
azért jó s:i,ervezéssel, elegendő 
gépjárművel kielégítik a váci 
fuvaroztatókat is. 

A cukorrépa-idény még nem 
érezteti különösebben hatását 
az állomáson, csak az átmenő 
forgalomban. Balassagyarmat. 
Romhány, Diósjenő körzetéből 
várják a répát és Rétság tér
ségéből : a Hatvani és a Selypi 
Cukorgyárba továbbítják. A 
répakarnpáJny október l-el in
dul Vácott, a Rádi Termelő
szövetkezet erre az időpontra 
jelezte a szállítás megkezdé
sét. Kilencven va!'(onra becsü
lik az állomáson feladásra ke
rülő répa mennyiségét, az 
idény alatt napi öt va�<Ylra 
számítanak. n. A. 

Naponta érkezik a répa Sarkadra 
A gyár az idén 187 ezer tonna cukorrépa feldolgozására készült fel 

gozók fele nyugdíjas, akik kö
zül többnek már na..'lY gya
korlata van a munkában. A 
kedvező körülményhez hozzá
járult az is, hogy az elmúlt 
szewn befeje2lése óta több új 
dolgozó került ho-a..ánk. Két 
női forgalmi szolgálattevőnek 
és három váltóórnek viszon1 
ez az elsó répaszezvnja. Éppen 
ezért igen fontos fel,adatnak 
tekintettük a fiata

t
k munka

helyi beiJ.leszkedés • a szük
séges ismeretek e ajátítását. 
Hasonlóan foglalkoztunk a2 

zik a csúcsidőszak. a1l1kor Bé
késcsaba és V�sztö irányából 
is két-két vonattal érkezik a 
répa. 

Az áUomásfönök elmondot
ta azt is, hog 1J a cukorgyárral 
jó a kapcsoiatuk. Szinte órán
ként beszélik meg a tenniva
lókat, s ha probléma adódik, 
awnnal intézkednek. Ügyelnek 
arra, hogy üzem termelésében 
fennakadás ne legyen. A gyár 
is tekintettel van a vasút me
netére. 

Gellért József 

A N E G Y E D I K  N E G Y E DÉ V B E N  

Tö/,/, szénvonat indítására készülnek 
Tatabánya-Felső állomás dolgozói 

Sok nehézséggel küzd az 
idén Tatabánya-Felső állomás. 
A legnagyobb gond - még 
akkor is, ha nem állnak eb
beli egyed;il a vasúton - a 
létszámhiány. Több kocsiren
dező, saruzó és váltókezelő 
hiányzik. Emiatt azután foko
zottan megnövekedett a meg
levő lél6zám igénybevételle, 
hisz az állomáson és a guri
tón is csökkentett létszámmal 
kényteLenek teljesíteni a nö
velcvo fel,adatolcat. 

- Az Jdei első félévben 
ugyan több versenytényezót 
tekintve elmaradtunk a kivá
ló szin ttól, de azért nincs 
okunk a szégyenkezésre -
mondotta Horányi József ál
lomásfónök-helyd'.tes. - Nem 
akarok mentegetőzni, de tény, 
hogy amiben lemaradás mu-

len vonatot Indítottak mint
egy 140 ezer tonna áru gyor
sabb továbbítását biztosítva 
ezekkel. 

Bár túlóra nélkül eddig sem 
győzték a munkát, a pihenő
napokat megkaptálc az állo
más dolgozói. Ezt egyszerűen 
az tette leheőtvé, hogy a nyá
ri időszakban, amikor keve
sebb szenet igényeltek a fel
használók, a bánya szomba
tonként pihent. Ilyenkor az 
állomáson is győzték a mun
kát kisebb létszámmal. 

- Az ősz, a tél közeledté
vel nehéz időszak elé né
zünk . • • - mondta az állo
másfőnök-helyettes. - A szén
osztályozóról jelezték, hogy 
most már egyhamar nem tar
tanak szabad szombatot. Fo
lyamatosan igénylik a kocsi-

kat. Országosan =gyon meg
növekedett az igény a hagyo
mányos fűtőanyag, a szén, • 
különösen a jó minőségű tata

bányai szenünk iránt • • •  
Az elmúlt időszakban Kor-. 

sós Imre, Győri Vilmos és 
Sztojka István térfqnökök 
forgalmi, valamint Kondor 
Ferencné és Hüvös István rak
tárnokok kereskedel.mi sz<X:ia
lista brigádjai értek e1 számos 
jó eredményt Tatabánya-Fel
sőn. Tőlük vár az elkövetke
ző nehezebb hetekben, hóna
pokban is fokozott helytállást, 
példamutatást az állomás moz
galmi és szakvonali vezetése, 
hogy az elsö félévinél azért 
minden vonatkozásban jobb 
eredményeket írhassanak fel 
az állomás versenytáblájára. 

L j. 
tatkozik, arról nem mi tehe- , ----------------------------tünk . . .  

- Például ? - kérdeztük. 
- Ilyen a tehervonatok me-

netrend szerinti indítása, ami
ben a 87 százalékos kiváló 
szint helyett, bár szerettük 
volna túl teljesíteni, csak 72,21 
százalékot sikerült elérnünk 
az első félévben. 

- És mi okozta a lemara
dást? 

- Két tolatós tehervona· 
tunk is, a 893-as és a 895-ös 
naponta 2-3 órás késéssel ér
kezik. Hogyan tudnánk akkor 
ezek vonatpárjá.t mi időben 
elindítani? - tette fel az 
aligha megválaszolható kér
dést Horányi József és válasz
ra sem várva folytatta : - Ha
sonló nehézséggel küzdünk a 
helyi kocsitartózkodási idő 
csökkentésében is. A gyakori 
géphiány és gépre várás sok
szor megnehezíti a dolgun
kat . . .  Ebben az előírt és ál
lomásunk kollektívája által 
\'állalt 96 százalék helyett 
csak 93.33 s1.ázalékot értünk 
el, de hangsúlyoznom kell, 
hogy csak a legnagyobb igye
kezet mellett. 

Amiben viszont lehetett, az 
elsö félévben is megtették a 
magukét Tatabánya-FelSó vas
utasai. !gy például a kocsiki
használás 100 százalékban elő
írt kiváló szintjét 101,15 szá
zalékra teljesítették. Az előírt 
32,96 tonna helyett kocsinként 
átlagosan 33,34 tonn1;t árut to
vábbítottak az első félévben. 

A törzsgárda példás helyt
állása és a körültekintő, az 
adott lehetőségekkel helyesen 
számoló munkaszervezés segí
ti át az állomást a létszám
hiányból és a különböző for
galmi problémákból adódó 
nehézségeken. !gy érték el azt 
a minőségi teljesítményt, hogy 
az első félévben feiadott, 
mintegy 35 ezer megrakott ko
csijuk 77,2 százalékát továbbí
tották a Tatabánya-Felső ál
lomásról indított 965 irányvo
nattal. Ezen felül 173 kozvet-

l'rfEGJEG YEZZÜK 

Utazni - várakozás nélkül ! ?  

,,Mit szólnak vajon azok a külföldi utasok, akik megfOT• 
dulnak Matyóország fővárosában, pontosabban Mezőkövesd 
állomáson, s azt tapasztalják, hogy az új, modern kivitelezésű 
felvételi épületben nincs váróterem?" - kérdezi kritikus 
hangvételű levelében lapunk egyik olvasója.. 

A válasz rövid : semmit. 
Nekünk még furcsa, de a legfejlettebb országokban már 

egészen természetes, hogy az újonnan épülő vasútállomásokon 
fölösleges a váróterem. Bázelben például, Svájc egyik legfor
galmasabb vasúti csomópontján csak fedett peronok vannak. 
Az utasok ismerik a menetrendet, s ahhoz igazodva mennek 
ki a vonatokhoz. A miskolci vonal közlekedése viszonylag 
sűrű, s szerencsére elmúlt már az az idó, hogy az utasok kény
telenek az állomás várótermében éjszakázni, illetve ott napo
kat, félnapokat eltölteni, a vonatra várva. 

Fogadjuk el, hogy a mezőkövesdi felvételi épület tervezői 
nem „kifelejtették" a váróhelyiséget, hanem engedelmeskedtek 
a kor szellemének, amellyel sokszor nehezen barátkozunk meg. 
Ha pedig · az utasok esetenként többet várakoznak a vonatra, 
mint kellene, akkor ne a tervezőket vagy az építőket bíráljuk, 
hanem azt keressük, hogy mi okozza a vonatok késését. Mert 
a kor szelleme a pontos, menetrendszerű közlekedés megte
remtését parancsolja számunkra - várótermek építése helyett. 

Ez a jobb, célszerűbb megoldás! 

ROSSZ „JATEK" 

IH a szakasz ! Hol a szakasz ? 

Selyp állomásra befutott a 
32;i, számú vonat. Nem sok
kal' később megérkezett a 
Hatvanból Salgótarján felé tar
tó személyvonat is. Ekkor a 
hangosbemondó így szólt: 

- Figyelem! Szolgálati köz
lemény! A 325-ös személyzete 
szálljon át a Hatvanból ér
kezett 324-esrel Szakaszváltás 
történik!" 

Az előbb érkezett szerel• 
vényről a vonatvezető és a 
két jegyvizsgá 16 átszállt, de 
bizony a másik vonattal nem 
jött helyettük semmiféle sza-

kasz. Ha csak az az egyenru
hás vasutas nem egymagában 
képviselte a vonatkísérő sze
mélyzet minden tagját, aki a 
324-esröl leszállva, felment a 
vonat mozdonyára. Ez ami.kor 
ugyanis megtörtént, a forgal
mi szolgálattevő nyugodtan 
jelt adott az indításra 

Sajnos, sok ilyen eset for
dul eló, s már-már ott tar
tunk, hogy jegyvizsgálót csak 
elvétve látnak vonatainkon az 
utasok. 

Szúcs Ferenc 

Megkezdődött az egyik leg
jelentósebb öszi mezőgazdasá
gi termény, a cukorrépa fu
varozása. Fogadására nemcsak 
a gyárak készültek fel. ha
nem a vasút is. A cukorgyá
rakat kiszolgáló állomásol<on 
Ilyenkor ugrásszerűen nő a 
forgalom., és a vasutasok sok
szor csak a legnagyobb erőfe
szítéssel tudják teljesíteni fel
adatukat. lgy 1.'an ez Sarkad 
állomáson is, a.hol a forgalom 
1973 óta á!landóa.n emelkedik 
Az elmúlt szezonban 269 ezer 
tonna répát fogadtak és fel
dolgozás után 26 ezer tonna 
cukor, 65 ezer tonna egyéb 
áru - mela,,--z_ répaszelet -
hagyta el az állomást. 

idekeriUt nyugdíjasokkal és úi i----------------------------------------------------felvét.eleseklkel is, hiszen � 

A:I. idei kampányra való fel
készülésről beszélgettünk 
Koczka, János állomásfőnök
kel 

- Az elmúlt évek tapasz
talatai alapján készültünk fe! 
a cukorrépa fogadására 
mondotta. -. Enr,ek egyik 
fontos része minden évben a 
kampányértekezlet, ahol a 
gyárral közös= egyeztetjüg 
feladataiillkat. Az idén, au
gusztus 23-á.n tartottunk ilyen 
értekezletet. A gyár vezetői
nek tájékoztatása szerint a 
most kezdődött szezonban 187 
e::er tonna répa feldolgozása 
várható, ami 130-135 napos 
üzemidönek felel meg. Tár
gyaltunk a répaszállító vona
tok közlekedéséről, a kocsik 
beállításáról, a kiadott üres 
és rakott kocsik továbbításá
ról, a szükséges létsz;ímról és 
11z elszámol.ás módjáról. 

Létszán1gondjaik van
nak-e? 

- A hiányZÓ létszámot si
került pótolnunk. A kampány 
kezdetére áHomásunl, létszáma 
majdnem megduplázódott. Ti
renhat főt állítottunk munká
ba : négy-négy kocsifelirót 
1zámfejtőt. számlálót és mér
legelö raktárnokot. Az új dol-

kampány speciális, összehan
golt munkát kíván mindenki
től. A kezdö váltókezelóket az 
idősebb, tapasztaltabb vasuta
sok mellp osztottuk be, hogy 
a szolgálat közbeni felügyele1 
mellett átvehetnék awk ta
pa5ztaJatait. 

- Mikor kezdődött a :répa
kampány ? 

- A gyár szeptemb<Jr 10-é'l 
kezdett termelni, de már 8-cir. 
érkezett a répa. Azóta pedig 
naponta 30-120 k0csi között 
ingadozik a befulits. A répa
berakó állomások többsége 
csalt szeptember végén kezd 
üzemelni. A feladásunk napi 
50-60 kocsi nedves é:; fony
nyasztott szelet, 8-10 kocsi 
cukor és 5 kocsi melasz. 

- A szezon beindulása nem 
okozott különösebb nehézsé
get. pedig a cukorgyár kiszol 
gá!ásá.nak rendje megváltozott 
Korábban a kihúzóvágányo1, 
adtuk át és vettük t·issza a 
kocsikat, most pedig az érke
zett répát a hatodik vágányra 
állítjuk be, ahonnan a gyár 
saját gépével viszi touább. Ai 
üres és rakottakat pedig a he
tedik vágányon adja vissza 
A!lomásunkon külön tartalék 
nincs. a szükséges tolatást vo 
natgépekkel végezzük. Jelen
leg két, naponta közlekedő te
hervonattal fogadjuk a feldo,
gozandó répát, de ha elérke-

SZOCIALISTA MÓDON 

,,Így teljesebb az életünk . . .  " 
- NézzélG csak. tisztviselők 

jőnnek kocsit mosni! - csat
tant fel nem kis iróniával egy 
váltókezelő. aki éjszakai szol
gálatból hazatérőben nézege
tett ki vonatja ablakán a Ke
let; pályaudvaron. - Kocsit 
mosnak, méqhozzií társad-almi 
munkában - jegyezte meg 
hümmögve a társainak. 

- lgy szokták - szólt va
laki. - Személyzetisek az igaz
gatóságról 

Azután már egy szó se volt 
több. 

Szoros kapcsolat 
a külszolgálattal 

A budapesti "asútigazgató
ság személyzeti és oktatási osz
tályán dolgozo tizenhárom 
brigádta!!.. vagyis a November 
7. szocialista brigád tagjai 
1973 őszén kötöttek szerződést 
első alkalommal, majd utána 
minden évben vállalták az ef
féle társadalmi munkákat. Ok 
azt mondják: - Azért, hogy 
teHesebb életet élhessünk . . •  

11-Iert azóta valóban tartal
masabbak. moz,,;ékonyabbak a 

napjaik. A külszolgálatt.al szo
rosabbra fűzött kapcsolat le
hetőséget teremtett arra is, 
hogy jobban segítsék a fónök
ségeket. Tervszerűbb a káde
rek utánpótlása. Több ener
giát fordítanak a szakképesí
tés tuda�os fejlesz!ésére, a ki
képzésben ré.3-zvevő dolgozók 
segítésére stb. 

Mindez , persze, áldozatot ts 
követel a brigádban dolgozó 
nőktől és férfiaktól, hiszen 
többségük családos. !gy még 
értékesebb a vállalásokban 
szerepló és el is végzett társa
dalmi munka. Tavaly például 
szabad idejükből több mint 
200 ói-át fordítottak Kelenföld 
állomás m1omtaianítására. A 
BVSC sporttelepén 1260 négy
zetméternyi fal- és kerítésfe
lületet festettek. illett-e mázol
tak át háromszorosan. majd 
az idén úiabb 600 négyzetmé
teren végezték el a három ré
tegű felhordást. A Keleti pá
lyudvaron több mázsa féklus
kót szedtek öSsze a vágányok 
közül. s ilymódon nemcsak a2 
ócskavasgyújtés,scel növelték ér
demeiket, hanem azzal is, 

hogy nagy mértékben csök
ken tették a baleseti veszélyt. 

Nem érzik nyugnek 

Amikor az igazgatóság párt
bizottsága az idei nyári fol'ga
lom megindulás előtt kiadta 
felhívását. hogy minden bri
gád tíz tiszta személykocsival 
járuljon hozzá a kulturált uta
zás feltételeinek megteremté
séhez. a személyzeti és oktatá
si osztály November 7. bri
gádja az elsők között jelent
kezett. Szabad szombaton 
mindjárt elvégezték eg11 sze
relvény teljes külső és bel
ső tisztítását, mosását. S olyan 
lelkiismeretesen dolgoztak, 
mintha saját otthonukat csi
nosítanák. Ezenkívül a fo�al
mi vizsgával rendelkező bri
gádtagok tehervonatok továb
bítását is vállalti:lt. ha vonat
vezetőkben hiánv mutatkozott 

Az újszászi belterületi álta
lános iskola Petőfi Sándor út
töröcsapatát két éve patronál
ja ez a brigád. Számos fény
kép és levél bizonyí1ia. hogy 
sikeresnek mÓ::idható a szer• 

zódés végrehajt.'lsa. Köl�ö 
rek a látogatások. Több alka
lommal rendezte/e pályavál.asz
tási tanácsadást ú jszászon. az 
újszászt úttörők pedig a l>ri
gádtagok ka!,au=olásávai is
merkednek a főváros neveze
tességeivel. a vasúti munlca 
érdelcességeivel, a hívat� 
szépségével. A gyerekek szin
te már kis vasutas kollégák
nak számítanak a romantikw; 
kirándulások és baráti �ze
jövetelek alkalmával. S hogy 
az ilyen kapcsolat kialakítása 
nem valami nyűgnek érzett 
feladat, az abból is látszik. 
hogy a brigádtagok kezemun
kája nyomán került� p<'lcok 
és virágok a bud('lpesti XV 
kerületi Lenin utcai általánol 
.iskola osztályai!>a. 

Híven a jelszohoz 

A hármas jelszó követel• 
ménylnek még sokféle módon 
lesznek eleget a November 
7. brigád tagial. Gyakori ven• 
dégel a színházaknak kiá!lít
tásoknak. a Szovjet · Kultúra 
Házána1-, hasonló intéz.mé
nyeknek. Tanulnak. szórakoz
nak. SzociaJi,:ta emberhez mél
tóan élnek. M"gavózódtek ar
ról, horn, í�v szebb. sót csak 
így érdeme<; 

Kovács János 
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.Az V. ötéves tervben IFJUSÁGI PARLAMENTRE KÉSZÜLNEK 

Várhatóan 480 millió forint lesz 
, ,,  

a MA V lakásépítési alapja' 
Az Utasellátó alapvető érdeke 

az utánpótlás tervszerű nevelése 
Szakszervezetünk elnöksége dolgozó mi ntegy 10 millió fo

szepllember 9-i ülésén tárgy<!!.- rint támogatást kapott a ré
ta a vasutas dolgozók lakás- szesedési alapból. 

üzemi rekonstnlkciókkal egy
idejűleg oldják meg. Beszélgetés a vállalat gazdasági és mozgalmi szerveinek vezetőivel 

helyzetének alakulását a IV. A lakásépítés vállalati tá
ötéves terv idószakában, majd mogatása, e,,,ryéb lehetőségei
a vasút vezetésével egyetér- nek keretén belül, 6536 dolgo
tésben meghatározta a MA V zó „C" menetlevelet, 647 fő 
lakásgazdálkodási feladatait munkagépet vett igénybe ked
az V. ötéves tervidőszakra. vezménJ"esen, 3594 vasutas pe-

Az elnökség megállapította, dig bontási anyagot kapott. 
hc>.,"Y a vasútnál - hasonlóan E kedvezmények összege a 
a népgazdaság más területei- tárgyidőszakban 81,9 millió fo
hez - egyre több nehézséget rintot tett ki 

Korábbi elnökségi határozat 
alapján megkezdődött a fiatal 
házasok otthonának létesítésé
vel kapcsoiatos előkészítő 
munka. A fiatal házasok ott
honának megvalósítása - az 
üz.emi érdekekkel összhang
ban - nagy mértékben előse
gítené, hogy a drága albérlet 
helyett, átmeneti lakás bizto
sításával a fiatal házaso'.mak 
lehetőségük nyílna a végleges 
mégoldást jelentő, saját laká
suk:hoz szükséges előta ka,:é
k06sági összeg összegyűjtésé
re. 

A főigazgató irodájában ban legfőbb feladatunk a vál-
na.gy a sürgés-forgás. A válla- lalati tervek maradéktaian tel
lat párt-. szakszervezeti és jesítése. Ehhez jó munkájuk
gazdasági vezetői egymás után kal a fiatalok jelentősen hqz• 
gratulálnak Kovács József zájárulhatnak. Ezért azt vár
KISZ-titkárnak, akit a.a; Utas- juk tőlük: keressék, kuta_ssák. 
ellátó termelési és é1-tékesí- az újat, hogy még eredmenye
té3i =tályának helye;tes ve- sebb legye·n a Utasellátó muri
zetójévé neveztek ki. Nem ő kája, 

okoz a munkaerőhiány az üze
mi feladatok végrehajtásában. 
Az állampolgárok szociális 
szempontú lakásellátá.sa - így 
a vasutas dolgozóké 1s -
alapvetően állami, tanácsi fel
adat. Ugyanakkor a mun,raerő 
biztosítása és megtartása 
sz.empontjából döntő, hogy a 
vasút is kellő mértékben tud
ja segíteni dolgozóit a lakás
építésben és a laká,,hoz jutta
tásban. Éppen ezért mind a 
lakások elosztásánál, mind pe
dig a lakásépítés támogatásá
nál - a nagy családosok és 
fiatal házasok megfelelő rész
arányánal, biztosítás a mellett 
- továbbra is elsődlegesen az 
üzemi érdek, ezen belül pedig 
a szakkáde-r-utánpótlás bizto
sítása kell, hogy a lakásgaz
dálkodás irányát megszabja. 

Újabb lehetőségek 
a gondok enyhítésére 

Az V. ötéves tervidőszak-
N 

• 
J ban a l\IAV lakásépítési aiap- aplfell( Cll 

ja várhatóan 480 mmió forint 
nd '· k I , körü.l aiaku�. Ebből vállalati a nyu!í 11aso lllZa 

bérlakások építésére 90, a 
dolgozók lakásépítésének tá- Elnökségünk, határozatában 
mogatására 290, a bérlő, illet- - többek között - utalt ar
v,e vevő kiválasztási jog meg- ra, hogy szociális és lakásgaz
szerzésére 70, lakáskárt.alaní- dálkodás.i. szempontból indo
tásra 12, egyebekre 18 millió koltnak tartja nyugdíjasok há
folintot tervez a MAV. zánaT, építését, amelynek, 

A pénzügyi támogatáson kí- pánzügyi feltételeihez a ½ %
vül a családiház építé.séhez a os ÖTA nyújtotta céltámoga
vasút továbbra is biztosít bon- tá&i lehetőséget is figyelembe 
tási anyagokat, kedvezményes kell venni. 

az egyetlen. aki a fiatalok _ Az új keresését illetően közül felelős beosztásba ke-
rült. mire gondol ?  

.. 
Mindezt Tóth László fóigaz· - Elsősorban az u�azóko-

g tót -1 t dtam ki:nelt . zönség kulturáltabb kiszolgá-
a_ .. 

0 u n:eg; a lására. Gazdasági ered.mé-�21".ugye az . utánpotlas ,  s ha nyeink jók, ezek mellé azon-1deJe engedl nagy szeretettel ban mea kell szerezni az uta
foglalkozik a fiatalok nevelé- zóközön;ég elismerését. E te
sével. Mint mondja :  .,az után- kintetben sokat várunk a fia
pótlás biztosításri az Utasellá- taloktól. Szemléljék kritiku
tó alapvető érdeke, hiszen a sabban egymás �u.nkáját is. 
6700 dolgozó közül 3 ezer fia- Bl�tassák a_ tanulusra_ iu�at. 
tal" Nem csod hát hogy a a.1uknek_ h1anyos a;: altal_!1110<S 

_ _  · , a ' . . . . műveltsege, mert csak muvelt. fo�gazg,atotól a KISZ-��,g ember lképes kulturált módon mmdenk.1 lelkesen készül az kielégíteni az utasok igényeit 
dfjúsági parlamentekre. A lehetőségeinkhez mérten tá

Legfőbb feladat 
a tervteljesítés 

mogatju:k a fiata,J.okat a nyelv
tanulásban a politikai tovább
képzésben.· s az általános mű
veltség megszerzésébe.'\ egy
aránt. szállítást, szerszámok kölesön- Egyeté1-tett azzal. hogy a 

zését, tervezési-műszakl segít- Budapest XV. kerületi Land-
séget stb. Az újabban kiadott ler-lakótelep építése újabb 425 Kovács József kapásból so-

Kedvezo
#
t]eilCbb jogszabályok további lehető- lakással az OTP b�ruházásá- rolja. hogy októberben hol és Legyen a kiszolgálás séget teremtettek a lakásgon- ban tovább folytatódjon. mikor rendezik a területi par-

dok enyhitésére. Ennek során Felhívta a gazdasági és lamenteket . A vállalati szintű kulturált és udvarias az országos átlagnál m
m
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J�Ó ifjúsági parlamentre ped.41 - Milyennek látja a nagy-,. . 1976 december 6-án kerül sor. 

ű Az elnökség ténylként állapí- hoz a jogos lakásigény mérté- kapcsolatot a helyi tanácsok- állomások Utasellátó zemei-totta meg azt is, hogy a Yas- kéig toldaléképítéshez szintén kal a lakásproblémák megol- Már azt is számbavették, hogy nek munkáját? utasok lakáshelyzete kedvezőt- adható kamatmentes vállalati dásában. Munkásla:,ás építési miben léptek előre 1974. már- _ 
Nehéz 10"

·
ne 

most 
vala-Jenebb az országos átlagnál. A kölcsön. A viszonylag szűkös és vásárlási akció esetén szor- cias 15-e óta. Ekkor rendez- =� 

MAV-la,kások döntő többsége lakásépítési alap mel'lett vala- galmazzák, hogy a nem vasu- ték meg ugyanis a legutóbbi mennyiről értékít�etet alkot
régi építésű, ezért nem felel- niennyi l\IAV-szerv részére le- tas házastárs munkáltatója is - vállalati szintű - iljúsá,gj ni. Ehelyett emeljünk !ti há-
nek meg a mai igényeknek. hetőség nyílt arra, hogy a tár- biztosítsa az előírt támogatást parlamentet. rom állomást. Nyíregyháza, 
Tellemzo-, l1ogy anu·g az or- sa"alm' mun'·- keretében saját dolgozói·a részére. A va- Pécs és Miskok példáját. A .,. u , MJo Tóth László főigazgató de- , h · · 1 · 11 -Szág lakas· álloman· yának 18 •,égzett rendkívüli tel;"esítmé- sútigazgatóságok · és a kijelölt :ny1regy azia ,.ra Je emw, " cernl>er 6-án nem csupán az h kult 'lt k" l"ála· s százale'ka a múlt száziadiban nyek ellenértékéből is képez- üzemek, intézmények 2 évre ogy ura a 1szo " , ifjúsági törvény helyi végre- · k t Ped" z épült, addig ez az arány a hető legyen olyan pénzügyi előre ismerjék meg a rendel- szep a örnyeze . 1g e 
MAV-nál 33 százalékos, a,zaz aiap, a mely lakásépítés támo- kezésükre álló lakásépítési ke- hajtásaról ad majd számot a volt az egyik legvegyesebb 
csaknem kétszerese az orszá- gatására fordítható. Ezeket a retet, hogy nagyobb biztonság- fialaloknak, hanem arról is .,vendégkörú" egysége a válla-b�.s, hogy a lEagutóbl:>i par• 1 t ak. M étt =s a' tlage' nak. lehetőségeket a MAV Kollek.- gal tervezhessenek és tárgyal- �,---.... a n a az erem a va-.,� lamen ten fel vetett pr-oblém:á:< 1 k.ul •" ta'--b · Hosszabb távon is ·nehezen tív Szerződés 7. sz. melléklete hassanak a tanácsokkal. " dt 1 . ,_ ros egyik eg turéu. •J ven-
megoldható gondot J·e1ent a tartalmazza. Az V. ötéves tervben a megoldo a ,-e és termesze..,. déglátó helye_ ahová szívesen A sen köz:vetíti a vállalatvezetés l>éd . vasútnak, hogu a tulajdoná- A IV. öté,·es tervidószakhoz 1\I V mintegy 4800-5000 dol- kéréseit is. Ezek közül mát térnek be e elr.i. vacsora

al
z-

ban levo• laka·sok 25 sza·zalék�t hasonlóan az V. ötéves terv gozójának kiván segítséget ad- ni azok is, akik nem utazn e. = 
l má · ld · most - az ifJúsngi parlament nem tényleges vasutások, ha- ideje alatt a munkakörrel ni laká.l'prob é Ja mego a-

előtt _ ismertet�tt néhányat: Ha felújítják, illetve átépí-nem jó, illetve rosszhiszemű kapcsolatos szolgálati lakások sához. 
Baranyai Zoltán _ Az V. ötéves teri:idószak- tik l\1iskolc-Tiszai pályaudi:ar jogcím nélkülinek minósítet- építését el.sósorban a nagyobb 

felvételi épületét. ott is kul-tek haszruí.lják. !gy a vasút je- ,----------------------------------------1 turáltabb lesz az Utasellátó lentős számban olyan lakáso- étterme. A jelenlegi nem kat is kezel, ameiyek a vasút- mondható annak, de az is az üzemi érdekek szempontjából KISTERENYE' igazsághoz tartozik, hogy az már nemigen vehetők figye- Utasellátó, nem váloga,thatja 1embe. 

d • k meg vendégeit. Miskolcon so-
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at
v:!�� és

az
a 

új
fe1�1

t
ilIZt kintetében. A lakásoknak több mindenütt sokat tehetnek 

mint a fele komfort nélküli, azért, hogy ne a szesszel teli-
1125 órházi lakásban nincb 

J tett emberek gyülekező helye villany. A jelenlegi 14.5 ezres Nélkülük nehe2.ebb lenne az őszi forgalom ♦ Harminc kirende t Budapesten legyen az utasellátó étterme. lakásállomány állagának 
Minőségi változás a fiataloknál • Az aktivisták leszerelték a „hangadókat" Pécs jó példa arra. hogy megóvása, a lakások felújítá-

régi épületben. ütött-kopott sa, korszerűsítése a kellő 
A b d t· ' t" t • csu··1e·st, s am1·ben lehet, tárno- Macska István nyugdíjas fö- k.. t"- · k t · 'ent anyagi háttér hiányában szín- u apes 1 vasu igazga o- ornyeze =u 1s so a Je. 

te megoldhatatlan feladat elé súgra háruló feladatok meg- gatjuk őket, ezáltal is viszonoz- felügyelő, aki Kisterenye ál- ha a személyzet udvarias. a 
állítja a vasutat. oldásához nagy mértékben já- va helytállásukat - szól az lomás közvetítésével kapott kiszolgálás gyors, figyelmes. 

rul hozzá Kisterenye állomás. szb-titkár. megbízást a Selypi Cukor-A problémák: számbavétele 1 h gya· rtól. Volt s?�lgálat,· fő- Látsz6lag ez nem tartozna az � Bizonyíté e en·e az Js, ogy a Az ilyen beszélgetésre azért = 
Tú.sá 1 1 · f 1 mellett az elnök:ség elismero- fővárosi pályaudvarokon har- .. ksé t a . nökls.égéné! még csak egy meg- 1 J gJ par amentre va o e -J.eg állapította meg, hogy a IV. nu· nc állandó k'•endelt k'�t=-

van szu g, mer s 1 n
á
os, 

h1·tt 1>e-'Ji!.et&.re sem került készülés témakörébe, de hogy . d- zak 1 tt � = � egyes, szűk látókörű kolleg· k �= - w ·g· h 1 t k tt bben az öteves tervi os a a a vas- renyei vasutas telJ·esít szolgá- • ,. "k sor ez iránvban. Hatvanban me 15 e ye ·apo e út - a rendelkezésáe álló le- rész.érol n.,-ha elhangzi · a , (rásban, annak az oka az. hogy hetőségek figyelembevételével latot. Vajon most, a cukorré- megengedhetetlen megjegy- sem élnelc a szolgálati veze- a felsorolt példákban minde- megfelelően, kellő rugal- pakamp.ány idején hogyan zés: ,,Nem volt elég a 30-40 tök ezzel a lehetooéggel. nütt fiatalok szerepelnek massággal foglalkozott a do!- tudnak ennyi embert nélkü- éd szolgálat, hogy még min- Kisterenye állomásfőnöke akiknek munkájával a fóigazgozók lakásépítésének és la- lözni a terenyeiek ? dig "IJisszakfrá.nkoznak az öre- szerint a nyugdíjasok foglal- gató és az utazóköZÖnség is káshoz juttatásának segítésé- - ősszel évről é t•re számít- gek a vasúthoz? !" A rosszin-
koztatása azzal az előnnyel is elégedett. L hatunk :a nyugdíjasokra - dulatú, elhamarkodott vélemé-

a gyakorlatot is. hogy azoTc
nak, akik tiszthel·,;ettesi rend
fokozattal szeri,!nek le. mun
kábaálláskor rendkívüli pénz
jutalmat és jutalomszabadsá
got adnak. A szakmunkásta
nulók is kérték az étkezési 
kedvezményt, amit azóta meg 
is kaptak. 

„A fiatalokra 
mindig számíthatunk" 

A KISZ-tikár a
. 
továbbiak

ban elmondta. hogy teljesítet
ték azt a kérést is, miszerint 
a vállalat ifjúság! vezeléii 
időnként találkozhatnak, hogy 
megbeszéljék. a legfontosabb 
szakmai feladatokat. Erre 
azért van szüks�g. mert a 700 
,,utasel1átós" KISZ-tag a cso, 
mópontokon eg\'ütt dolgozik a 
többi vasutas fiat::.llal. Azt is 
igényelték, ho�y a speciális 
szakmai feladatok megvitatá
sára is nyíljon lehetőség. 1974-
ben szorgalmazták a (latalok. 
hogy Jegyen mód a szomszéd 
országok utasellátó vállalatai
nak megismerésére, a külföl
di tapasztalatcserére. Ez a 
kapcsolat eddig az NDK-val 
és Lengyelor,zággal alaku.L1 
kL 

Még néhány Yélemény a 
fiatalok munkájáról Dr. Ju
hász J ózsefne, a pártszervezet 
titkára: 

- A fiatalokra lehet tá
maszkodni. A termelési és ér• 
tékesttési osztály létszámának 
fele 30 éven aluli. Nagyon jó 
velük dolgozni a pártmunká
ban is. Szívesen vállalnak tár
sadalmi munkát és mindig lel
kiismeretesen teljc•sítik a meg
bízatásokat. 

1\1alomhegyi Imre. a szo.. 
ciálpolitikai és munkavédelml 
csoport vezetője: 

- Az elmúlt két esztendő
� sokat javítottunk dolgo
zóink szociális helyzetén és ez 
a fiatalo:rnt is érir.ti. A GYES
en lévő édesanya/e számára le
hetővé tettük, hog11 szakmai 
tanfolyamokra járjanak, to
vábbképezzék maguk<ft. Üze
mi klubot létesítettüri.k, ame
lyekben könyvtár. társasájáté
kok. szórakozási lehetőségek 
állnak a fiatalok rendelkezé
sére. Ilyen klub működik pél
dául Záhonyban, 11,'Iiskolcon és 
Hatvanban. 

A vszb szervező titkára. He• 
nyei Ferenc arról szólt. hogy 
a szakszervezeti munkából iS 
aktívan kiveszik a •l'álzül,et a 
fiatalok. Az csak tennészetes, 
hogy a szakszervezet is törő
dik a fiatalok parlamentjének 
előkészítésével. Összehívták az 
szb-titkáro!rnt, majd az sz'J, 
ifjúságJ felelősöket és ismer• 
tettélc velük. hogy mil11en fe!
adat:aik vannak �z ifjúsági 
parlamentek előkészítésében, 
Különösen fontosnak tartják a 
KISZ-en kívüliek mozgeí6itá• 
sát. 

Kritikusan 
és önkritikusan ve mondja Csécsei Ernő állomás- nyeket, téves nézeteket az ál- járt, hogy - mivel nem égető A föiga:z�atö után Kovács főnök. - Ismét jöttek, s beá1l- lornás gazdasági, politikai, a létszámkérdés, válogatni le- József KISZ-titkár arról adott Az ifjúsági parlamenteket tak jegyvizsgálónak, más ré- társadalmi vezetői, aktivistái het a felvételre jelentkező fia- számot. hogy a legutóbbi par- megelőző beszélgetést dr. Gróf szük pedig a Selypi Cukor- igyekeztek idejében l06zerel- talokban. Csak azokat V€6zik lamenten felvetett kérések József szemé!yzeti igazgató a gyárban működik közre a szál- ni. Mindenki megérti, hogy a fel, aldk minden szempontból megoldásáért mit tett a válla- következő gondolatokkal zár-

öt év alatt 
561 lakás épült lítási feiadatok elvégzésében. nyugdíjasok beállítása nélkül me,gfelelnek a követelmények- lat vezetése. ta: 

A IV. ötéves tervidőszakban 
a vasút lakásépítési alapjából 
120 millió forintot fordított 
szolgálati lakások, illetve válla
lati bérlakások építésére. A 
Budapesten jelentkező súlyos 
lakásgondok enyhítésére az & 
döntés született, hogy Rákoo
palotán 455 vállalati bérlakást 
kell felépíteni. Az építkezés 
befejezése áthúzódott a jelen
legi ten,időszakra, s közben 

olyan m6dooílás történt, hogy 
a 455 lakásból 130 lakás kivi
telezésére magánerőből. kerül
jön sor. 

A vasút lakásállaga az el
múlt öt  évben 561 szolgálati és 
MAV-bér!akással bővült. La
kásépítési támogatásban 3550 
fő részesült 168,3 millió forint 
összeggel. Bérlőkiválasztási 
jog megvásárlásával 272 vasu
tas jutott lakáshoz. A kifeje
zetten lakásépítési célokra 
fordítható összegeken felül 414 

Kisterenyén a nyugdíjasok- még az évi szabadságok kl- ne!,, és meg is maradnak a - Kérték a fiatalo1<. lwgy - Az előző parlamenten kal való aktív foglalkozás adása is milyen nehézségekbe , . a sorkatonai szolgálat idej<? többnyire arról esett szó. hogy dmi én 1 kul '·' ·· ti „ 

vasutnál. A mennyiség he- alatt '• kapJ"ák meg a ••asu·t1· ere „nyek t a a t A'..i ez u rnzne. - v milyen jogok illetik meg a . h k , bé ta talh I:i•lny nyugdíJ·as vállalt lyett a murukaerő minősége szabad1·egyet e·s a ,,50,'o-os e't. k a mas 01 eves pasz a- - ,�, · · - fiatalokat és hog:;;;.n élhetne tó. igen kedvező helyzet. Az munkát az idén? dominál, ami bizony nem sok kezési kedvezményt. A ke- ezekkel. Az idén elsősorban tudniillik, hogy a nyugdíjas - Huszonöt. Elsőként pél- helyen van így. rést teljesítette a vezetés, sőt. arra hívjuk fel a fiatalok fi-vasutasok inkább a MA V-nál, dául Vass Béia bácsi, a'ti 38 Sz. F. ezen felül még bevezették azt gyelmét, hogy milyen felada-mint más vállalatoknál keres- évet szolgált vonatkfs.Eiröként, r-------------------------; tokat kell az idösebbekkel nek megfelelő elfoglaltságot, vagy itt van Petre Józsi bácsi 
együtt megoldaniuk, a jobö jövedelemkiegészítő munka- régi vonatvezetőnk, aki 1945 vállalati eredmények érdeké-lehetőséget. A korábbi évek- óta volt a szakszervezeti bi- Zuglói úttörők táboroztak brn. A mi d0lgozóink mu.nka-l>en az állomás vezetősége le- zottság tagja, majd 1964-tól közben az emberek százaival velet irt az idős vasutasoknak, szl>-titkárként tevékenykedett O _n,[Á V Gé

'P,
']·a vító szán tódi üdülő'}"ében 

találkoznak. Ezért nem mind-vag:ris a cukorrépaszezon nyugdíjazásáig. Most mind- e-gy, az sem, hogy miként vi-megkezdése előtt felkérte őket, ketten jegyvizsgálók. s.e!kednek, mert magatartásuk-hogy segítsenek, ha egészsé. Kisterenyén azonban nem- Budapesten, a XIV. kerület gyerekek. Kirándultak Tí- kal közvéleményt formálnak, gük, családi körülményeik le- csalt olyan vasutasok ké1-tek Ungvár utcai általános iskola hanyba és Badacsonyba, Jar- jóra. vagy · rosszra nevelnek. hetővé teszik. Az idén már részt a feladatokból, akik itt veztősége és úttörő csapata tak Kőröshegyen és Földvá- Az Utasellátó párt-, szak-nem kellett levelet írni : jöt- laknak vagy innen mentek levélben mondott köszönetet ron. ) szervezeti és gudasági vezetői tel< önként jelentkezni, ahogy nyugdíjba, hanem jöttek más- a MAV Gépjavító üzem veze- Különösen emlékezetes volt fontos fórumnak tekintik al megszokták. honnan is, ahol a szolgálati tőinek azért, hogy szántódi számukra az üzem KISZ-szer- ifjúsá!( parlamentjeit és ennek - A termelési tanácskozá.- főnökségek még nem építették üdülőjüket a nyáron táborozás vezetének küldötteivel való megfelelően készülnek a tason a tényleges dolgozókkal is ki kapcsolataikat a nyugdíja- céljára átengedték úttörőcsa� taláUrnzás. Tábortűz mellett nácskozásokra. A fiataloktól megbeszéltük, hogy az őszi for- sokkal. patuknak. Az üdülő barátsá- beszélgettek a kis vendégek- őszinte véleménimyilvámtást galom idejére visszatért nyug- - f:n Salgótarján állomás dol- gos kis házaiban és játszóte- kel az úttörőmunkáról és a kritikus és önkritikus fellépést díjasokkal éreztetjük a megbe- gozója voltam mondja rén jól érezték magukat a KISZ-tagok életéről. várnak. (Köhidi) 
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!ró-olvasó találkozó a „Fészekbe,i" 
Besúlgetés Moldova Györggyel a vasútról írt riportsorozatáról 

Nagy izgalmat. érdeklődést 
váltott ki, 6Zakrnai berkekben 
vihart kavart Moldova György 
MA V-ról szóló riportsorozata 
amely a Kortársban folytatá
sokban jelenik meg április 
óta. A folyóirat azóta pár nap 
alatt elfogy. (Vasutasoklkal be
széltem. akik azzal büszkél-
1,edtek, hogy :idáig minden 
példányt sikerült meg.swrezni, 
ottho.n őrzik a könyvespolcon.) 
De Moldova „mozdonyának 
füstj,e" a civileket is megcsap
ta. A vasút, pontosabban az 
ott dolgozó 150 ezer vasutas 
élete, sorsa azokat is izgatni 
kezdte, akiknek semmi közük 
a MAV-hoz. 

Miért ez az érdeklődés, a 
szimpátia? Mert az olvasót a 
valóság egy darabjáook tény
sz,erú, nyers, eleven ábrázolá• 
sával gondolkodásra ingerel
ték, mert lírai ilüetettségű 
óSzinteséggel bilincselték le. 
Veres Péteren kívül eddi,g 
a:ligha írt valalki ily.;m esztéti
kai rnaradandósá�gal a vas
utaook ik.üzdéséról, közér:z,eté • 
ró!, bánatáról és öröméről. 

Októberben j<c>len.ik meg a 
Kortársban a riportkönyv utol
só része. A VasuLasok Szak
szervezete a sorozat befejezé-
6'e előtt. szeptember 17-én te
rem tett lehetőséget az íróvaJ 
való találkozásra a Fészel, 
Művész/clubban. Meghívták a 
találkozóra a riportkönyv né
hány szereplőjét, és 11.--: ötven 
vendég között ott volt Urbán 
Lajos miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, Koszo
rus Ferenc, a vasutas-szak
rszervezet fótitkára és a vasút 
több vezetője is. 

Koszorus Ferenc főtitkár megnyitja a. beszélgetést 
(Csontos Gábor felvételei) 

Rendhagyó író-olvasó talál
kozó volt ez. Talán helyesebb 
lenne úgy fogalmazni, hogy 
több volt annál. 

Ez a nem minderunapi találl
kozás a napjainkban újraéledó 
riporti rodalom l!'lépszerúségé
nek is koozön..'fietö. Bonyolult 
világunk társadalmi problé
máit, jelenségeit elemzö. való
ságfeltáró riportok sokszor 
közéletünknek is rangos ese
ményei, A műfaj legavatot
tabb művelői közé tartozik 

véleménye a könvvről megerő
sítette azt a napjainkban egy
re fokozódó igényt, hogy szük• 
ség van a szociografikus ele
mekkel, dokwnentatív részle
tekkel átszőtt riportra. Szük• 
ség van az olyan irodalmi 
igénnyel készült irá.sokra, 
amely a ma emberének gond
jait. a társadalmi élet egy-egy 
;elenségét a dokumentum hite
lességével örökíti meg. Segít
ségükkel nem elképrel.t. fan
tázia szülte hósök életével, 
gondolataiva-1 ismerkedhet meg 
az olvasó. hanem az övéhez 

A találkozó résztvevői az írót hallgatják 

Moldova György, akinek ed- hasonlóval - bizonyítható, el
dig megjelent könyvei (pél. lenórizhető. létező környezet
dáu1 a Negyven prédikátor, ben. A hétköznapok emberéneii: 
vagy az őrség panasza) mél- -eselekvéseit sokszor nyersen. 
tán váltottak ki nagy vissz- durván bemutató riportok (jé 
ha;n,got. Ez alól a vasútról írt riportok) mélyén valahol min
könyve sem kivétel. Megirá5á- dig ott feszül a fizikai mun
nak körülményeiről Gulyás Já- ka iránti tisztelet, az egysze
nos megnyitója, illetve Koszo- rúség, az olajos ruhás munkás 
rus Ferenc főtitkár vitaindító• becsülése. Ez a „hétköznapi 
ja után vallott az író: költész,et". pátosz hatja át a� 

renddel kitüntetett miskolci 
November 7. szocialista bri
gád ve2Jetője, 

Urbán Lajos miniszterhelyet
tes. a MÁV vezérigazgatója is 
elmondta véleményét a könyv
röl. 

- Irodalmi szinten. vitára 
ösztönzően írtak rólunk. Az 
itt ülők és magam is több;ZÖr 
elolvastuk az egyes részeket 
Örülök, hogy én aohattam en
gedélyt, segítséget az írónak 
ehhez ·a munkához. hogy meg
ismerjen bennúnket. Ahol 
százötvenezer ember dolgozik 
ott minden nagyobbnak lát
szik. A hibák és az eredmé
nye/e is ... Az író olyan jelen
ségeket is kinagyított. amil,et 
én - részben elfogl.altsúgom 
részben egyéb okok mia.tt -
sohasem ismerhettem volno 
meg, A felgyorsult életritmus 
a vasutasokra is vonatkozik. 
Ma már az ;s lehet igazi. 
megszáilQtt vasutas. aki „c.:,ak'' 
10-15 éve dolgoz.ik nehéz kö
rülmények között. A forga
lomnak - a munkaerőhiány 
ellenére is - menni kell. de 
nem mindenáron. hanem oko
san, biztonságosan. gazdaságo
san ... Én Jcöszöaöm Mo!dov:1 
Györgynek ezt a művet, és ha 
mégegyszer jönne hozzám egy 
megbízólevé!ért. egy engedé
lyért - biztos:m találnék a 
számúra még egy ilyen pa
pírt. 

Moldova legújabb szociográ
fiája a tervek 6zerint könyv
a,lakban is megjelenik a Szép
irodalmi Köayvkiadó gondo
zásában. Kortársirodalmunk, 
ezen belül a fe1virágZ6 riport
műfaj lesz általa gazdagabb 
És természetesen a vasút, men 
egy kicsit az önJ.smeretü'llket i, 
mélyíti. Kasza.la Sándor 

Szabadságot Luis Corvalánnak ! 

a 

Chilei szolidaritási nagygyülés 

dunakeszi járműjavító üzemben' 
Három éve, hogy az áruló ta orszfu(ok, elsősorban a 

tábornokok - Pinochet veze- Szovjetunió internacionalista 
tésével - összejátszva a nagy támogatásának jelentóségét, 
monopóliwnokkal, megdöntöt- amellyel a chi1ei nép hósi 
ték a Salvador AUende vezet- harcát segítik, támogatják. 
te törvényes chilei kormányt, Hozzászólását a chilei és a 
meggyilkolták az elnököt és magyar nép barátságának él-
fasiszta diktatúrát veo-.ettek be. tetésével fejezte be. Hugo 
A náci Gestapo mintájára lét- Robles után Péter László 
rehozott DINA koncentrációs aranykoszorús brigádvezető 
táborol�ba vetette Chile leg- kért szót, majd az elnöki tisz
jobbja:it és halomra gyilkolja tet betöltő Bősz József, a szak-
hazáj,:;nak leghűbb fiait. , , ,, A terror elleni tiltakozás, \,. 
Luis Corvalan és a többi ha- M' 

r��::::::�%�;1:;� 1��1
1

�� 
hétfőn S?JOlidaMt.á.�i nagygyű-

1 lést tartott a dunakeszi jármű
javítóban, amelyen megjelent 
Koszor1J.S Ferenc, szakszerve
zetünk fötitkára, Kardos Ti
bor a 10. sza·kosztály vezetője, 
valamint Barát Endre ország
gyűlési képvi6eló, a járási 
pártbizottság ti tká.ra. 

szervezeti bizottság titkára 
felolvasta a magyar vasutas
ság tii takozását tart.alma.zó 
távirat szövegét. 

A nagygyűlés forradalmi 
hangulatát a dunakeszi hűtő
ház pol-beat zenekara blztosí
totta. Befejezésként előadták 
a Vencoremos című forradal
mi dalt. Ennek meghallgatá
sával véget ért a nagygyűlés. 

T. B. 

A nagycsarnokban, mintegy 
kétezer vasutas dolgozó elött 
Rélcasi István., a budapesti te
rületi bizottság titkára tartott 
beszédet. Hangsúlyozta, hogy 
az uralomra került katonai 
junta el akarja pusztítani 
mindazokat, a•kiiknek számára 

A szolidaritási nagygyűlés résztvevői 

a szabadság, a demokrácia, a 
béke szent. Veszély fenyegeti 
Luis Corvalan és harcostársai 
életét. A meggyilkolt Salvadol." 
Allende neve mellett, a mártí-
rok egész sora jelzi a kegyet-
len !€Számolást. Ismertette a 
Népi Egység kormányának 
békés erőfeszítéseit, három 
éves uralmának sikereit, je
lentős gazdasági vívmányait, 
az emberibb élet megteremté
séért vívott küzdelmeit. Meg
ható szavakkal ecsetelte Sal
vador AUende békeharcos te
vékenységét, a Béke Vi1ágta
nácsában betöltött sze�epét. A 
szónok ezután arról szólt, 
hogy a fasi�.zta katonai junta 
a chilei reakció segítségével 
ismét utat nyitott a népet ki
zsákmányoló nagy külföldi 
monopóliumoknak. 

Be6zéde befejező részében 
arra buzdított, hogy az egész 
haladó világgal egyetemben 
mindenlci teljes erŐLiel vegyen 
részt a Luis Corvalan és min
den bebörtönzött hazafi ki
szabadításáért folyó harcban. 

Rékasi István beszéde után 
Hugo Robles a chi!,ei küldött
ség tagja kért szót. Felszólalá
sa középpontjában a Chilében 
folyó terror elleni tiltakozás 
állt. Hangsúlyozta a 620Cialis-

Tanácskozás 

Nagykanizsán 

A szolidaritási nagygyűlés távirata 

a Magyar Szolidaritási Bizottsághoz! 
A MAV Dunakeszi Járműjavító Üzemben rendezett szoli

daritási nagygyűlés résztvevői 150 ezer szervezett vasutas ne
vében mélységes felhciborodá.sulcat fejezi/e ki és tiltalcoznalc a 
Chi!ében uralkodó fasiszta terror ellen. Megdöbbenéssel vet
tük tudomásul, hogy a katonai junta május végén újabb erő
szakos, tömeges elnyomói intézlcedéselcet léptetett életbe az 
antifasiszta szervezetek, a szakszervezeti mozgalom és a chi
lei nép ellen. A .demokratikus mozgalmak több ezer vezetöjét 
és harcostársát tartják fogva. Sokulc ho1léte hosszú hónapok 
óta ismeretlen. A bebörtönzötteket agyonlcínozzálc és fennáll 
a!'nak _a gyanúja is,. hogy a junta koholt vádalc alapján kivég
zi az ismert, halado gondolkodású személyeket a chilei nép 
hű fia.it. 

' 

Három évvel a chilei, fasiszta lcatonai áll.amcsíny után a 
munkások, az egész nép helyzete lcilátástal.anná vált. A dikta
túra által előidézett válság mia.tt a munlcanélküliség ma több 
mint hatszázezer embert érint, s az infláció is meghaladja a 
200 százalékot. 

A magyar vasutasok helyeslik és támogatják a chilei dol
gozó;'<�a� és a chilei néppel szolidáris szakszervezeti bizottság 
felhw?-�a_t, amely a fasiszta junta elleni akc-ióegységre, bojkott
ra szo11tJa fel a szakszervezete/cet, a demokratikus erő/cet és 
a világ haladó gondolkodású dolgozóit. 

Erélyesen követeljük az embertelen kínzások beszünteté
sét, a chi!ei hazafiak, politikai foglyok, a sokat szenvedett 
Luis Corvalán elvtárs azonnali szabadon bocsátását a lcon
centráei6s táboTok és az embertelen lcínzá.sok felszá�olását a 
demokratikus szabadságjogok helyreállítását. 

' 

A vasutas szolidaritási nagygyűlés résztvevői 

Chilei küldöttség látogatása 

a miskolci járműjavítóban A KözlekedéStudományi 
Egyesület területi titkárai a F'"'

.
,_., 

közelmúltban Nagykanizsán a 
vasutas művelődési házban 
tanácSlkoztak. Az ország min-
den megyéjéböl jelen volt ven- ' 
dégeket Gyulai János, a KTE 
nagykanizsai helyi csoportjá
nak elnöke köszöntötte, majd 
beszámolt munkájukról. Az 
1976. évi tudományos tevé
keny6égról és a jövö évi fel
adatokról Solymos János, az 
egyesület fötit.kár-helyettese 
beszélt. 

- Több mint tíz éve gon- ,.Akit a mozdony füstje meg- ,--------------------------
doltam arra elósZÖr, hogy csapott" című riportkönyvet is. 
írok a vasútról. de eddig egy- Solcat jelent ez a könyv a 
szerűen nem !ehetett hozzá- vasútnak/ - mondotta egy ol
fémi. Két évvel ezelőtt Wés vasó, - A teljes-ítményekröl 
E_ndre, a Szépirodalmi Könyv- olvashatunk a statisztikákban, 
kiadó igazgatója beszélt ve- az újságokban., de ezek a ri
lem és azt mondta, hogy na- portok azt fedezték fel, hogy 
gyon örülnének ha ímék egy a teljesínmények milyen áron 
riportkönyvet. Miről akarok születnek, hogyan valósítja 
lrni? - kérdezte Csa.lc a vas- meg a MA V a terveit. mi 
útról, mondtam; de sajnoa rejlik a számok, az elszállított 
akadálya van, mert egy másik áruk ezertonn,ái mögött." 
!ró már meglcapta ezt a témát. ,.A vasúton percröl percre 
Megígérte, hogy beszélnek az helyt lce!! á!lni. Nehéz Jcörii.l. 
lróval, hogy engedje át ne- ményelc között dolgozunk, ami kem, !gy is történt. Tavaly szintén hozzá tartozilc mun
ianuár elején felkerestem Rö- kán/e szépségéhez. A felelós
döny; elvtársat. majd később i;ég fontosságát. a munkahelyi 
Urbán Lajos vezériga.z,gató fo- körülményeket az újfelvéte
gadott. Közölték velem, hogy lesekkel is köZÖlni keH. szé
munkámhoz minden segítséget pités nélkül. hogy később ne 
megadnak. Másfél évet tö1töt- csalódjanak. A riportsoroza,t 
tem a vasút11ál, több száz em- hatására nem jelentlte-t.tu fel
berrel beszéltem, és el kell vételre az eddiginél keveseb
mondanom, hogy soha, egyet- ben. Lnkább az tapasztalható. 
len riport-utam során sem hogy a kívülállók is megér
�ptam ennyi segftséget. nem tóbben szemlélik munkánkat" 
1zereztem ennyi ba.rátot . . . - fejtegette Pozsonyi Tibor. 

A találkozó résztvevöinek a Munka Vörös Zászló Érdem-

11 hivatás dicsérete 

Előzékeny, udvarias ügyintézés 

az Építési Géptelep Főnökségen 
Az Észalci járműjavítóban 

dolgozom, Szilasligeten lakom 
és építkezem. A Maglódi úti 
téglagyártól vásárolt anyag el
szállításához kedvezményes 
fuvart igényeltem, úgynevezett 
C-menetlevélre. Az ügy in
tézése céljából fel kellett ke
resnem a MAV Építési Gépte
lep Főnökséget. 

Kérelmem gyors, ,,csúszó
pénz " nélküli, elbírálása, a 
fuvar pontos teljesítése is elég 
lenne ahhoz hogy köszönete
met fejezzem ki a főnökség 
dolgozóinak, s név szerint kü
lön is Avár Lajos előadónak. 
Neki azonban még arra is ki
terjedt a figyelme, hogy a vá-

rakozók között egy fehérbotos, 
erősen csökkent látóképességű 
kolléga van. Mindannyiunktól 
elnézést kérve szólította öt eló
re, s hellyel kínálta. Engem 
pedig megkért, hogy legyek 
szíves befizetni a pénzes utal
ványt a fehérbotos ügyfél he
lyett is, nehogy baleset érje. 

Örömmel segítettem, közben 
arra gondoltam milyen kár, 
hogy sok, hivatalból hiányza
nak az Avár Lajosok, illetve 
a hozzá hasonló, figyelmesen 
és lelkiismeretesen dolgozó 
ügyintézők. Pedig nagyon nagy 
szükség van rájuk. 

N cmes Ferenc 

A chilei küldöttség meglátogatta a. Luis Corvalán szocialista 
brigád munkahelyét 

A chilei szolidaritási hét 
megnyitóját Miskolcon tartot
ták szeptember l0�n és töb
bek között a járműjavítól>a ls 
ellátogatott egy öttagú chilei 
csoport. 

A vendégeket az üzem 6Zak
szervezeti bizottságának nevé
ben Paci! Atti1a üdvözölte, 
majd Sazbó László, a jármű
javító MSZBT tagcsoportjának 
ügyvezető elnöke tájékoztatást 
adott a munkáról és az üzem 
dolgozóinak együttérzé6éról. 

Az · ünnepi köszöntő után 
Kerülő Károly, a kocsijavító 
osztály hegesztő swciali6ta 
brigádjának vezetője - bri
gádtársaiva1 bejelentette, 
hogy a brigád felveszi a Chi
lei Kommunista Párt főtitká-

(Ba.jkó János felvétele) 
rának, Luis Corva.!ánnak a 
nevét. 

A chilei küldött.ség ezután 
bejegyzést tett a brigádnapló
ba, majd átvette az üzem fi
gyelmességét bizonyító aján
dékokat. Ezután a vendégek 
felkeresték a Luis Corvalán 
szocialista brigádot munkahe
lyén, a VII/a kocsiosztálvi ia
vítócsarnokban, ahol megte
kintették a brigád hegesztő 
munkáit. 

A délelőtti üzemlátogatás és 
az ebéd után a szocialista bri
gád néhány tagja elkísérte a 
chilei vendégeket a Szakszer
vezetek Megyei Tanácsának 
színháztermébe, ahol részt 
vettek a nagygyűlésen. 

Pál István 
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Jó pihenest 

Magdi néni ! 

Harmincöt évvel ezelőtt, 
mint vasutas szillők gyer
meke lépett a MAV szolga
latába Jerszi Istvánné, min
denki szeretett Magdi né
nije. A tíztagú családban 
bizony szükS.:g volt min
den kereső kézre. 

Kezdetben mint gyors- és 
gépíró tevékenykedett Mis
kolc-Tiszai pályaudvaron, 
de a szakvlzs�ak megszer
zése után, 1916-ban Sie
mens-távirász tett. Ebben a 
beosztásban dolgozott több 
mint 30 évet, a nyugállo
mányba vonulásáig. 

Közben 1919-ben férjhez 
ment. Férje ugyancsak vas
utas dolgozó, de vasutas lett 
három gyermeke közül a fia 
is. 

Jerszl Istv.l.nné, amikor 
munkájárol besze1túnk. 
mosolyogva mondta. hogy a 
30 év alatt nagyon sok táv
iratot vett fel és adott le. 
Lelkiismeretes. becsületes 
munkájával szolgálati veze
tői · és munkatarsai is min
dig. meg volt:..¼:: elégedve. 
Egyszerű és közvetlen ma
gatartása miatt gyorsan a 
szívébe lopta magát mun
katársainak. 

Harminc-t é 1 szolg:.1at 
után, am.kor a Zrinyi Ilona 
szocialista brigád búcsúz
tatta, Magdi néni megha
tottan és könnyezve 1,ett 
búcsút munkatársaitól és 
attól a Siemens-tái:irda
géptól, amely mellett oly 
M&szú icleig dolgozott. 

Kisvárdai Jáno5 

Celldömölki természetbaratok 

A Celldömölki Epítéai Fó
nöluég központjának hetven 
dolgozója van és közülük 
negyvenen tagjai az év elején 
- a CVESE segítségével -
létrehozott természetbarát 
szakosztálynak. Eddig már %6 
túr4t bonyolítottak le. Az idén 
- a Rákóczi-emléktúra kere
tében - még tizenöt helyre 
szeretnének eljutni. A termé-

szetbarátok megjárták már a 
zempléni hegyeket, voltak 
Gyulán, Sarkadon, Kecskemé
ten, Makón és Szegeden Is. 

A túrákhoz a CVESE társas
gépkocsit biztosított. Kti1önö
sen jól sikerült az Or-segben 
te•t kirándulásuk, ahol megte
kintették a nevezetes kerámia 
gyárat és a 200 é\·e született 
Berzsenyi Dániel niklai sírem
lékét. 

A természetbarát-szakosztály tagjai 6rsé3'I túráJukon, a Vas 
megyei Vadása-tónál 

Szombathelyi kezdeményezés 
Alta/6nos isko/6s labdarúg6-bajnokság 

a Haladás VSE Sporttelepén 

Ezen a szeptemberi h 'tköz
nap délután, amikor Szombat
helyen a Haladás Vasutas SE 
Rohonci út.i stadionján3k já
tékoskijárójában feltűntek az 
NB I-es egvüttes játékosaival 
vezetett általáno iskola 
vadonat új felszerelésbe öl
tözött játékosai. még a nap Is 
előbújt a szürke felhők köz!ll. 
Savaria általános iskoláinak 
csapatai a városi úttörőzene
kar han1t1ains:k ütemére vo
nultak fel. hogy első ai.kalom
m:ll megmérkúzzenek a város 
197G '77. évi általános 1: 'wlai 
labdarúgó bc1j-no ·sá"áért é a 
Vas me0ye tanácsa által fel
ajánlott szép \0ándorser!eg�1i. 
A több mln t ez:er ál ta"'.áno.<; i.�
kolal korú szw-koló mcllett 
ott Uittuk a Je!.itón rámos Jó
zsefet, a megyei tanács elnök
helyettes_\, a Haladá<; VSE 
társadalmi elnö:tlt. Elek T!
bcrt, a vá.ro,,i ta.,ács elnökhe-

lyetteG�t. La.ki Lá$zlót, a Ha
ladá ügyvezető elnókét és Sá
rosi Lászlót, rt Haladás labda
rúgó szako�ztályának vezetó 
edzójét is. 

A nézók azt szinte termé$ze
tesnek tekintették, ho:::y a ká
moni i�ko,a csapata előtt 
Szarka Zoltán, a kitűnó kapu
védő, míg a szőllősi I kola 
e;zyütlase e!ótt ifjabb Kulcsár 
Ferenc ll•pkedett. Az ünnepé
lyes me::n}1tó után mAr sor 
is h--enilt az első mérkőzésre, 
a Derk01,its és a Dózsa iskola 
csapata között. A legűa alr.bb 
szur: olók pedig olyan buzdí
tásba kezdte.,. hogy csak ú · 
zenge t az e�é<;z Perint-paiii 
sporttelep. Találúan Jegyezte 
meg e.gy nyugdíjas Haladás
szurko ó:  

- Brir az NB [-e$ mér1;6zé
seken buzdítanák il11en hang
erőt•el játekosainkat a szurko
lók. 

Szombathelyen tehát újabb 
lépé ·t teltek a labdarúgó-------------� . portág fejlesztése érdekében. 
Az általános i 'ko!áso:c rés1.é

Kazanjavítás - társadalmi munkában 
re első ízben kiírt k •!fordulós 
ószi-tava 11 rendszerű bajnok
s.á,i során több szabálymódOl<í
tá,t is alkalmaznak. Eze • kö
zül legfi�·clemreméltóbb az. 
hoey a rru§.rkózés eredményétől 
fü�"ctleníil minden mérkózé5 
után 1 1-es ,.párbajt" L� vívnak 
a csapatok játékosai és a ne
velés l>rdekében 3 rngy 5 per
ce; idnl()'.JCS kiállítás Is alkal
_ mazha!ó. 

Lesencetomaj községben 
,núködik a Veszprém megyei 
tanács II. számú szociális ott
hona, amel}·ben 146 idős em
bert ápolnak, gondoznak. A 
szociális otthon tútését és me
Jegvíz szük.<;é„letét három 
180 OOO kalóri teljesítményű 
kazán bizto ítja. Karbantar
tásuk, javításuk nagy gondot 
okozott az idén az otthon ve
zetöinek, mert a Dunántúlon 
nem akadt egyetlen üzem, vál
lalat sem, amely a javítást el
végezte volna. Kapacitáshi
Anyra hlrntkozva mindenütt 
elutasították a kérést, 

A vezetőség utolsó kí!Sérlete 
a tapolcai vont.alá i fön6k'>é/:l 
Yolt. Az ott dolgozó Bánki Do
nát bri:::ád azonnal elvállalta 
a munkát. A kazánokat meg
tisztították a vízkőtől. elvégez
ték a �zükséges javításokat. A 
közelgó tél most már nem fe
nyegeti a szociális otthon la
kóit. 

,A Magyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja címmel ki
tüntetett kollektíva több mint 
ötezer forint értékű társadal
mi munkát végzett. 

Bognár Károly 

épszerü lett Szombathelyen 

a fiatal házasok otthona 

A v.1rosi labdarú(ló szö\-et
ség kc>zdeményezését pedig a 
Haladás VSE labdarúgó szak
o,ztálya nemcsak a ffi\-es já
léktPret - ahol az NB I-es 
csaoatok játszanak - bizfo<ít
ja, hanem minden egyes iskolát 
1-1 NB I-es Haladás j:i.tékos 
patronál egész éven keresztül. 
Erre azért is nyílik lehetősé-
gük, mert a mérkőzél;eket 
mindig hétfői napon játszák. 

Kiss Antal 

IJolgo„ blbállaaul ! 
, 

Eszrevételi lap a mozdonyon 
A miskolci vontatási fónö'c

ség No1:ember 7. szocialista 
brigádja - amelyet nemrég 
tüntet e', ki a Munlca Vörös 
Zászló '.Érdemrenddel - a Dol
gozz hibatlanult munkarend
szert is !elha,;ználja a személy
szállítú vonatok menetrendsze
rúségének javítására. A brigád 
mozdonyvezetői szeptember 6-
15. között az általuk továbbí
tott vonatoknál (•gi,·ne\"ezett 
észrei-ételi lapot vezettek a 
menetlevél mellékleteként. Fel
jegyezték rá a késés okait. az 
azzal ö�s,..efügg,3 hibákat, hiá
n}·�o! at. 

Az észre\·éte1i lapok értéke
lésére a mis.kolci \·a-.útigazga
tós� forgalmi osztályán mú
kö<ló Haladás szocialista bri-

g:íd ta,gjal vállalkoztak, ezen
kívül a hibák, mulasztások 
me,!l>?.ünteté.sére irányuló in
tézkedé:rek kido!gozásúban is 
részt vesznek. A ,'ovember 7. 
es a Haladás btig,id együtt
múködése nem újkeletú, s 
most az a tervük, hogy a DH
mozgalomban kipróbált észre
v 'teli lapok vezeté · éb � be1:on
ják Miskolc ralamennyi sze·
mély- és gyorsfordában utazó 
mozdonyt·ezetőjét, azt remélve 
et!ól, h� a menetrendsze

- Segttett a brigád. Tompa 
Dánielné, Szolnok állomás ta
karítónője, három kis.ko\"Ú 
gyem1ekével a kbz.elmúltban 
költözött az Abonyi úti 30 1. 
sz. örházba, amit lakás céljá
ból utalt ki a budapesti !gu
gatóság. Az órház környezetét 
az állomas Ságvári Endre szo
ciafü,ta brigadja társadalml 
munkában parko,itotta. A bri
gád het\·en órát dolgowtt az 
orház területen. 

rűség javulni, a vonato', to- - Kirándulás. A miskolci 
vábhításához szük.séges ener- területi bizo lság a közelmúlt
gla-íe)ha-sználás pedig a ban a nyugdíjas vasutasok ré
f<ilösl ges feltartóztat.ások ki- szére egynapos kirándulást 
küszöbólésével csö:<kenni szervezett Miskolc-Tapolcára. 

A kirándulás ré ·ztvcvói meg
tekintették Tapolca ne\'ezetes-fog. 
ségei t és felelevenítették a régi 
emlékeltet. 

Gödi pillanatképek 
Nyugdíjastalálkozó. A 

kaJ)06vári vontatási fónökség 
szakszervezeti bizottsága 

;:,;ak egy pénztárosunk van. A nyugdíjastalálkozót rendezett, 

n ,zy éve alakult Mikes Kele- amelyen ötvenen jelentek meg. 
men szocialista brigád azon- A nyugdíjasokat Betlehem 
ban �o•rnt sog!t a nehézsé�e . László, a csomóponti pártbl

m� ldastban. az utaso:, kul- zottság titkára · Széchenyi 
turá.t k':-.zol gálá'>ában, Zoltán, a főnök..� szb-titkára 

Aki mostanában Gödön jár, 
rá sem ismer az állom.1s,·a. 
Három é\'e építették út. fővo
nali körep:\llomás.sá. Dom'nó 
rend,z.erú váltó és vága. 1'0�
laltságo., biztosítóberendezést 
kapott. 

Ez év januárjától 
Pál az állomásfőnö!c : 

Bánfalt-i 

- Fóton lakom, Dunakeszin 
vagyok munkásör és itt dol
gozom Gödön. s:ép kis há
romszög - mondotta m(lt';()
lyo-zva. - A lé ·zám 22 fő. de 
c«a'., lG-an vagyunk. · filunk 
s.�m L me.re\1cn a mun'·� rő
hiá,1y. Hozzánk tano71k  Göd
Alsó állom:í<; is. Fo:-galmi 
.<zolg,ílatlev,iből négy kellene, 
kettó van. I�zgntó•ági tarta
P,'co50't segitenek. N'1gy gon
dunk, ho,;:y ne;:yedi.k hónapja 

A hat , ágányos állomásra a köszöntotte. majd tájfüoztatást 

körvasútrul érkezó tehen·ona- adta.le a munkahely eredmé
tokná:l sokszor kell gé-pet cse- nyeról, terveiról. 
rélni. Egy szolgálat alatt 15 _ l\lűszald könyvnapok. Az 
gépcsere is van. Sok munkát, 
fokozott feladatot jelent ez 8 idén nyolc kiadó 55 könyve je-

szo'<'álatlevőnek. lenik meg több mint 400 ezer 
.., példányban a múszaki könyv-

Eey nap 240 menetrendsze- napokra, amelynek megny!tó
rű \·onat közlekedlk. de ,•an ja október 8-án 1 ·z Szegeden 
amikor �60 vonat Is á ha1nd az a Technika Házában. f.:z itt ki
állomá.son. Az elmúlt hónap- úllított könyveket október 18-
bnn n két áll m{,son 50 ezer án a szo1no:d járműjavító mú
utas \·állott jegyet. Ez a n - vcl6dési házában tekinthetik 
hli.nv adat i.; mutatja : Göd á!- meg az érdeklődök. ahol ezzel 
lomáson ran munkájuk ll e�ridóben ny1lik meg a Mú-
vasutasoknak. velt Nép könyvkiállítás. Ez be-

( ol,mo l) vezetője annak a rendcz\"ény
sorozatnak, amely az üzem 
�önyvtárának 100 éves fcn.n
állasát köszönti. 

- Próbaterem. Az ország 
egyik legkorszerűbb járműja
vító próbatermét szerelték fel 
a szombathelyi jármúja,itó
ban. Az NSZK-tál 6.5 millió 
forintért \"ásárolt próbapad 
műszerei 18 ponton mérik a 
gépeket, és így csak a \·alóban 
tökélc>tesek hagyhatják el az 
üzemet. 

- Elóadás a klubkonyrlár
ban. Békéscsabán a vasuta5 
klub.1-önyvtárban „Bér, ár, 
élet�zím·onal a szocializmus
b-1.n" címmel érdekes előadási 
tar!ott dr. Tóth József, az 
MTA Földrajz.kutató Intézete 
alföldi csoportjának ,·ezetóje. 
Az előadáson 120-an vettek 
részt. A szociafüta brigádklub 
a jö\·öoen hm·onta szervez 
majd hasonló ismeretterjesztő 
elóadást. 

A ml. kolcl Yontatá i fönökség Vöröskereszt-szervezete szep
tember 7-töl 10-ig zervczle meg a hagyományos n'radóna
pokat, A négy nap alaU 723-an összesen 230 mer vért adtak. 

Képünltön a véradók egy csoportja 

A Hivatalos Lapból 
A Hivata!.os Lapból a �aks1-er

vczet1 bi �o!.: tg 01v:isótnk f1-
gyelmóbe ajá11.ljuk a kö,·et.kcző
kct: 

A 37. •ámból: 109936'1975. A to
,•át>b�uló d<O!�Oz.ók. ked�ezmé
nyeiról szóló rendelet kieg�z.íti- e 
és a vé;;rehaJtási utasltás m �do
sltása. 

A 38. S2'-mb61 : 10,1978. (Közl. 
�rt. 6.) J{P1,!. A szakmunk.lskép
zés es:res kerdése.iróL 

A szerkesztőség üzeni 

Szücs Ferenc Hah."an • Klc;vár-,. 
d�_i JánOlCi. SCpsl György' Miskolc; 
SoregJ L:1s1Jó Vámosgvörl.: • Szép 
Ferenc Szolnok : JevC'teiket iapunk 
anyacrá.ho:r. f<"lha....,1.nálju.k. 

Kán1nr zo1�n TiSza.karád ; sn,t.�?t:'r �iMls,né Rakamaz: Lts�kovlts .Mihá1v Százhalombatta : nere"su\�.,,J Tlvb,dar Vé-p: !1.1 !"kCK Jó7.sef Zalaegcl,;zc : Jeve-tcikct illetékes helyre tovabbilottulc. 

Nyugdíjastalálkozó 

Lakáscsere 
- Komáromi kH szoba komfor

to, siol&álati lak omat elcseré ... -
ném hasonló budapestire. Ma�a· 
Mbb komrort.lok.czat esetén kJ• 
lonbözetet - me;c�yez el - t„ 

zetek. Le ·et ... 1.m : •zöll&iné, 2900 
Komárom. Rákóczi ricp. s. fszt. 

- Elcscrélncm nag kanlz.sal két 
szoba komionos. r,ázlütéses, első 
emeleti !:A V-1 tlsomat budapesti 
e yszobás lakásra. Levélcún , 
öz •. Baranyai Lajosné. 8802 Nagy
kanizsa Qsv, alcl Józ:scf utca 4 • 

- Dnn1kcszl gyanelepl két.sZO
bá�. külön beJarntú komfortos, 
g· z..t(itéses, eti;ó emeleti lakásomat 
el�rélném budapesti 1, vagy 2 
szobác:ra. Lehet garzon 1s. t<ölt„ 

c;•-:1tt.:Mt6st vúlla.lok. Levélclm :  
Hld\"égl Károly. 2120 ounake.szl
G;-árte;cp, Allomás-sétány IS. L 
em. 4. 

Szombathelyen a városi ta-
11ács 1973-ban átndta a fi:1tal 
házasok otthonát. amelyet a 
családalapítás megkön.nvít.\se 
és az albérleti uzsora letörése 
érdekében hoz a'c l étre. A 110  
Jakóegy5égből álló, 14 850 OOO 
forint ooruházással épült ház 
338 n ap alatt lcészlilt el. A 
!&krész.ek egy szobából, egy 
f&.ófülkéból és egy zuhanyo
lÓS filrdÖLSZObából állnaik. 

hti7..asok. hrwl 600 Ft haszná
lati díj ellenében. Ebből 190 
forintot az intézmény folyó
számlajá::-a fiz tnej, be. A 
fennmaradó 410 forintot az 11'1-
tézm�y nevére nyitott taka
rékbetétkönyvben kell elh':
Jyezni. kamatozó tartós be-tét
ként. Ez elötakaréko. sági ösV� 
szeget képez a végleges lakás 
megszerzéséhez. 

Titkári értekezlet 

és búcsúztató 

Bensóséges ünnepség sz!n
he!ye volt augu. ztus 27-én a 
miskolci vasutasok Vörös
marty Művelődési Háza. A 
csm_nópont társadalmi-gazda
s�g1 szervczetnl a nyugdíjasok 
reszére rendeztek találkozót 
aki!< közül hetvcnketten je: 
lentek meg. Karács Istt•án szb
titkár köszöntője után baráti 
hangulatú bes7.élgeté<; kezdő
dött. többen felidézték vasúti 
élménv-eiket A vlsszaemléke-
7.ésekból kitúnt. hogy a nvug
díjasokat ma L� ezer szál kap
csolja a vasúthoz. Uhrin Ist
ván, aki Felsózso1cán volt ko
csirendező, elmondotta példá
ul, hogy gyakran megfordul az 
állomáson és beszélget a volt 
munkatársakkal. Pontosan 
tudja. hogyan dolgozik a bri
gád, milyen eredményeket ér
tek el 

- Elcserélném f :omfortos, � 
e i laktlsomat Iet.et6Ieg 1, van 
:! szobás komforl.09 Lakásra. meg• 
eg!-·e ssel. �rd1'klödni szemétve
,cm vagy levélben lehet. - Cim: 
Martényi Pál 1147 Budapest, Tele
pes U. 35/b. II. z. 

IIAOYAII VASUTU 

A városi tanács a város vál
lalatai, Intézményei - rés?.é
re - térítés e lenében - ti
zenöt évre szóló kijelölési jo
&ot blnosított. Ezzel a lehető
séggel a szombat.'ielyi vasút
io4Zgat6s4g is élt és 1973-ban 
11, 1974-ben pedig 15 lakást 
i,ás4rott meg e11tenként hat
V4MZer forintért Az intéz
ményben öt évig lakhatnak !I 
leplább egygyermekes fiatal 

Ez az otthon nagyon népsze
rű lett a 5Z<>mbathelyi fiata
lok körében. , 1974-ben ezért 
újabb 1 10 lakó�éget adtah 
át. Ebben az évben pedig meg
kezdik a harmadik - 1 1 6  lak
részes - ti)mb építését is. 
amely 1 6  millió forint beruhá
zással épül. Azok a vasutas 
fiatalok. akik lakói lettek � 
otthonnak, tízéves munkavi
szonyt v411altiik a MAV-nál, 

A közelmúltban :r--ói;:rád és 
�eves megye vasúti szolgála
t1 helyeinek 5zb-titkiírai ré
szére rendeztek egynapos ér
tekezletet az eresztvényl Nap
sugár étterem különlenné
ben. 

Az értekezleten Solymosi 
Rudolf, a budapesti területi 
bizottság titkárhelyettese adott 
részletes tájékoztatást a szak
szervezet mozgalmi helyzeté
ről és a további tennivalókról. 
Ezután bensőséges pillanatok 
következtek. Nyugdíjba vonu
lása alkalmából köszöntötték 
Szücs btván mozdonyvezetőt, 
aki nemcsak a vasúti szolgá-

latban, hanem a szakszen·eze
ti mozgalomban is több évti
zede.<! aktív munkát vé�zett. 
Jelenleg is ta,ja a Vasutasok 
Szak.szerveze:e Központi veze
tőségének. Nemrég ka:,ta meg 
a l\Iun1,a Erdemrend bronz 
és a Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetés arany fokozatát. 
Elmondotta, hogy a vasúti 
mun:cától búcsúzik ugyan, de 
a szakszervezeti mozgalom
ban tovább foly'3tja a mun
kát. Az értekezlet részvevői 
jókívánságaikat fejezték ki 
Szücs Istvánnak és emlékül 
ajándékot adtak át. 

A nyugdíjasok nevében Héjj 
K4roly mondr.tt köszönetet a 
hasznos találkozó megrendezé
séért. 

• v1,utasolr Szakszervuetanell 
lap!• 

Srerk�rtl • nerkentll blzottúl 
1'c5szerke,n0: Guly6s lto08 

Fell!Uls uerweut6: Vtsl rrer8IIO 
Sz��eeztfts:N-: 

IOIII Boest. VJ.. Benazór utca a. 
Telefon vt...,., :  m-lft. 

Oteml: lt-n. 
IOa�la e. l"'1-111 

8 l'!PSllVI L.aplúlcló V'1lalat 

'l"elefoo: IH-111. 
Fele!Oe ldaclO: Gtl>Or IUl'fODt 
• Népszav• r onklodó VAJlaiú 

••• .,. •• tM. 
CWktrff•mta.-,,rnanlr� 

76- :1623 Szikra Lapnyomda 
11!<B ne - u •  

"""·""' 

Pe1Plll<t l'ff PIII! 
Rocler tmre 111upMI 
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SZEPTEMBERI GYORSM:ÉRLEG : 

A vasdt 28 millió 700 ezer utast 

11 millió 155 ezer tonna árut szállított' 
l\Iegnött a fuvarozási igény - Szaporodott a ki nem állított kocsik szarna 

A vasút szeptemberben 28 
millió 700 ezer utast száilított. 
Ezzel a teljesítménnyel sze
mélyszállítási tervét 102,5 szá
zalékra teljesítette. A bázis 
időszakhoz viszonyított telje
sífés 96 százalékos volt. Ha
sonló az arány az utaskilomé
terben mért teljesítménynél is. 
Kedvezően alakultak a fizető 
személyszállítási teljesítmé
nyek. 

A vasút pénzügyi eredmé
nyei szempontjából kedvezőt
len, hogy a díjbevételt hozó 
árutonnakilométer teljesítmény 
csupán 93-96 százalékos a 
tervhez képest. 

Az áruszállítás minőségét 
elemezve megállapíthatjuk, 
hogy növekedett a ki nem ál
lított teherkocsik, valamint a 
géprevárási esetek száma. Az 
előző hónaphoz viszonyítva 
emelkedtek a vonatfeloszlatási 
esetek is. A tehervonatok me
netrendszerűsége a bázis idő
szakhoz viszonyítva csak kis
mértékű javulást, augusztus 
hónaphoz képest pedig erőtel
jes visszaesést mutat. A me
netrendszerüség kedvezőtlen 
alakulását nagymértékben be
folyásolta a vágányzárak idő
tartamának közel 43 százalé
kos emelkedése a bázis idő
szakhoz képest. 

Kedvezően alakult a teher
kocsik statikus kihasználása. 
Tovább romlott viszont a te-

herkocsilc átlagos kocsiforduló 
ideje, amelyen belül a rakott 
forduló idő is 9 százalékkal 
emelkedett a bázishoz képest. 
Ttí!lépés tapasztalható az OPW 
kocsik felhasználásánál is. 

Az év hátralévő hónapjaiban 
a szállítási igények tovább fo
kozódnak. A szállításokat 
nagymértékben akadályozhat
ja a kedvezőtlen időjárás és az 
ezzel kapcsolatos zavarokra 
körültekintően kell felkészül
ni. Várhatóan fokozódik a c-u
korrépaszá!!itások mennyisége 
is. A népgazdaság szállítási 
igényeit csak úgy tudjuk ki
elégíteni, ha gyorsítjulc a ko
csi ki- és berakodásokat, ha 
jobban kihasználjuk o rendel
kezésre álló kocsiparkot és 
csökkentjük a koc.5iforduló 
időt. Az üzemi feladatok mel
lett nem szabad azonban meg
feledkezni a közlekedés biz
ton5ágáról sem, amely minden 
dolgozótól fegyelmezett mun
kát igényel az őszi csúcsfor, 
galomban. 

Az elmúlt hónapban a sze
mélyszállító vonatok menet
rendszerűsége (mind a bázis, 
mind az előző hónaphoz ké
pest) kedvezően alakult. Az 
e1711 késetten közlekedett sze
mélyvonatra eső késési idő a 
bázishoz viszonyítva 5,4 perc
cel, a megelöző hónaphoz 
hasonlítva 1,7 perccel i:olt 1ee
vesebb. A hálózati adatok ked
,·ezó alakulását a szombathe
lyi, a pécsi, a budapesti, vala• 
mint a miskolci igazgatóságok 
munkája segítette elő. Kis
mértékű javulást mutatott 
szeptemberben a nemzetközi 
forgalomban közlekedett sze-
mélyszállító vonatok menet- ,----------------------------

rendszerűsége is. 
Az elmúlt hónapban a vasút 

11 millió 155 ezer tonna árut 
szál!itott, ami 94,9 százalékos 
tervteliesítésnek felel meg. A 
báztshoz "iszonyított teljesítés 
99,8 százalékos volt. Tovább 
növekedett a fuvarozási igény, 
amely abban nyilvánult meg, 
hogy a vasút több esetben 
nem tudott időre teherkocsit 
kiállítani. A kocsihiány a múlt 
évihez viszonyítva közel 40 
százalékos emelkedést mutat. 

Új büfé és Utastourist nyílt 
a bútsúl /,atárátkelőhelyen 

Az Uta.seUát6 Vállalat a 
ne."Ilretközi idegenforgalmi 
igények kielégítése érdeké
ben - a búcsúi határátkelő
hely szeptember 24-.i ün.>1e
pé1Yes megnyitásával egyidó
ben - új büfét és Uta.stourist 
üzletet helyezett üzembe. 

A hazánkba é.kezó és át
utazó külföldi vendégek ebbea 
a pavilo.'1ba11 me,gviusá.rolhat-

ják o közkedvelt áruciklkeket, 
többek közöt,t cigarebtá'kat, 
népművészeti és iparművészeti 
teL1lllékeket, palackozott italo
kat, továbbá kozmetikai crk
ke'.,et. Valamennyi áirut valu
táért lehet vásárolni. 

A korszerűen berendezett 
büfében különböz.ő italok, üdí
tők, presszókávé, cukrá.szipo
l"i tennákek gazdag választé
k,a várja a turistákait. 

l\látésza!l.a állomáson nagyteljesi!ményű daruk segítségével dolgoznak a. pályamunkások 
(Tudósi!ás az 5. oldalon) 

AZ ŐSZI HÓNAPOKBAN 

Kettős feladatot látnak el 
a komáromi csomópont do/goz·ói 

Most, az őszi csúcsJ'Ol"gafom 
idején Komárom állomás vas-
utasaira 'lre•ttő6 feladat hárul. 
Az egyik a magyar�s-z;lo
vák határállomáösal, a másik 
pedig a cukorrépaszezoi.naJ. 
kapcsolatos. 

Varsányi József állornásfó. 
nök irodájába éppen aik:kor 
nyitobtam be, amikor Kovács 
Gregorral, a bra1islavai vas
ú ti.gazga,tós:íg forgalmi ellen
őrével éppe,'1 megbeszélést 
tartotit.ak Komárom állomás és 
a CSD komáromi kirendeltsé
ge munkájának még s:wrosahb 
ö&31lehangólázsárol. Gyaiklran 
cserélnek vélemény.!; a•:-ról, 
hogy miként lehetne fokmmi, 
még hatékonyabbá tenni a ,ki
rendeliság munkáját. hogyan 
lehetne :regíteni a .két ál!lo
más. Komarn-0 és Komárom 
különben is éléruk versenyét 
a határforgalom gyor&íitását. 
Ez különösen fontos m01>-t, 
az ooz.i csúcs idején. 

Ezek az alkalmi me�
lések hasznos kiegészrtói azok
na.k a havonta megtartotit ér
te!�ezlete!rnek is, amelyeken 

éTt&elik a v-ersenyt és meg
t:í,rgyaljái.t;: a soronlevő felada
tdkat. 

Tavaly a másod-ok félévi 
v-e:rsenyt a .koma.rnóiak nyer
ték, az 1975. évi össze;ítés:ben 
azonban KCl!lláromé Jetit a 
zászló. Ezután a komarnóiak 
ismét „ráhajtotltak" és 1976 
első felében megint ők kerül
tek élre. Most, a második fél
évben (a jú!iusi-augus:l'Jtus-i 
eredmé11yek értékelése alap. 
ján) úgy látszik, hogy cse
kély · mártlékben Komárom fe
lé billee: a mérleg nyelve 0,25 
llletve 0,3 tized százalékkal. 

zon !kezdete előtti értekezle
ten jóváhagyobt ,,iO!'ga,tó
könyv" szerint Komárotll<n<llic 
arra kell. vigyáznia, hogy vá
gányain ne „feküdjenek" el a 
cukorrépáva.l rako� vagonok. 
Többnyire a há.rmas-ával, :né
gyesével, ötösével. .,idecsorgó" 
koc:si.lkról van szó. amelyeket 
a komáromiaik vonattá ren
deznek és így továb bí ta.nak 
Acsra. Naponta 40--4.5 vagon 
répa indul Komáromból, zárt 

vonatként a cukorgyárba. 
Mint általában a répaállomá
sokon, itt is nagy gond ennek 
a kocsi·men.ny,úség,nek a rende
zl!6e, kerelm. A kocsirende
zők, sarusok, váltókezelők pi
henó idejét átmenetileg fel 
kellett függeszteni és gyako
riak a túlórák is. Ezen .kívül 
a hiányzó létszám pótlása 
miatt áiszervez:&...sre is szükség 
van. 

Komárom <telep-átlomás, 
Fokozódott a nemzetközi 

áruszállítás is. Az exportfor
galomban 24,1, az importforga
lomban 14, a tranzitforgalom
ban pedig 3,4 százalékos volt 
az emelkedés. Sajnos a belföl
di áruszállításnál mintegy 6,8 
százalékos visszaesés mutatko
zik az elmúlt év azonos idő
szakához képest, kivéve a kő, 
ka"ics és az egyéb építőipari 
anyagok elszállítását. Szénből 
9,4, kavicsból 15,5, cement
gJ,ártmányokból 20, mütrágyá
ból 8,8 százalékkal fuvarozott 
többet a vasút, mint a bázis 
időszakban. Tekintettel arra, 
hogy a cukorrépaszállftások 
kissé elhúzódtak, a terv telje
sítése csupán 49,5 százalékos 
volt az elmúlt év forgalmához 

Legfőbb versenyszempont
jaik most a menetrendszerűség, 
az engedélyre vásárok minimá
lisra csökkentése, a kereske
delmi és múswki köve1lel:mé
nye;< beta.ITtása. Vigyázna,!;: ar
ra. hogy a vonatok ne zavar
ják egymást és a kocsirende
zők a legaprólékosabban ké
szÍJt:Sék elő a vonatot. a moz
dony ne legyen kénytelen 
ácsorogni. A dolgoz.ők ma már 
tudjá!k, hogy ez a gazdaságos. 
sági szempont a KGST-vas
utak egymásközti forgalmfu.'laik 

---------------------------------------. az egyik legfontosabb irány-
elve. 

ezért meglehetósen népes a 
vonatkísérő szarnélyrete. Ez 
lehetőséget ad a „isakkozásra". 
:t:lnek is vele az állomás ve
zetői. A kampány idejére a 
vonatkísérők egy részét át
irányítják oda. ahol kevés a 
munkaerő. 

Cegléd és Szeged között 

Befejeződött a fóvonal 
és az állomások autonzatizálása 

viszonyítva. 

Jelent.ős állomásihoz érkie
zet,t a vasútautomatizál:ís. Kis
kunfélegyházán október 5-én 
ünnepélyes ,keretek között át
adták a forgalomnak a Ceg-

léd-Szeged közötti automati
zált vasútvonalat. 

A szegedi igazgatóság a fő
vonal kors7Jerűsítésének mun
káit 1961 nyarán, a tervmun-

--------------------------• kák megrendelésével kezdte 
el. Először a pálya került fel-

Október 4-7-ig 

Koszorus Ferenc főtitkár vezetésével 
szakszervezeti delegáció járt Bécsben 
Az OS2lflrák vasutasszaks:zer

vezet meghívására október 4-
7-ig Koszorus Ferencnek, a 
Vasutasok Szakszervezete fő
titkárának vezetésével három
ta.,"Ú magyar v=töszintű de
legáció tartózkodott Bécsben. 
Az osztrák és a magyar vas
utasszakszervezet vezetői köl
C6Önösen tájékoztatták egy
mást szervezetük tevékenysé
géről, a dolgowk érdekvédel
me, élet- és munkakörülmé
ny-ei javítása terén elért ered
ményekről, további célokról. 

A magyar delegáció látoga. 
tást tett vasúti ja-vítóüzemben, 
forgalmi éG vontatási telephe
lyeken, vasúti és szakszerveze
ti oktatás,; intézményekben. 
Tanulmányozta a vasutasok 
foglalkoztatá.si rendjét, bérezé
ai rendszerét, egészségügyi. 
nociális, kulturális ellátását. 

Az üzemlátogatások alkal
mával a gazdasági és a szak
szervezeti vezetőkkel közvet
len hangú, szívélyes beszélge
tésekre került sor mtm.káról, 
a szakszervezet tevékenységé
vel, a dolgozók munkahelyi 
körülményeivel �zefüggő 
kérdésekben. 

Elutazás előtt a ma,gyar 
delegáció vezetője köszönetét 
fejezte ki a meleg fogadtatá
sét-t, az üzemi tapasztalatok 
szerzésére alkalmat nyújtó 
gazdag progra,mért. Mindkét 
szakszervezet vezető képviselői 
egyetértettek abban, hogy el
térő társaoalmi berendezkedé
sün,k mellett közös céljaink 
elérése érdekében tcvább kell 
javítani kapcsolatainkat. rend
szeres�é kell tenni a has:>n-ló 
jellegű, kölcsönös találkozáso
kat. 

új [tásra, hézag nélküli fel
építményt építettek, ami le
hetővé tette 23 tonna tengely
nyomású járművek óránként 
100 kilométeres sebességgel 
való közlekedését. Az állomá
sok vágánya-inak befogadó ké
pességét pedig 150 tengelyre 
építették ki. 

Az automatizálás ezt köve
tően kezdődött. Első lépésként 
1964 januárjában Kecs.kemét 
állomáson üzembe helyezték a 
vo:ial első Dominó 55 típusú, 
korszerű biztosítóberendezé
sét. A hatvanas évek közepé
t.ól azután új lendületet ka
pobt az automatizálás. A vo
nalon egymás után szerelték 
fel a Dominó 55 típusú beren
dezéseket, a hozzájuk csatla
kozó önműködő térközbiztosí
tó. sorompó és korszerű táv. 
közlő berendezések.'<el együtt. 
1967-től fo,yamatosan Petőfi
szállás. Nagykőrös, Csenaele. 
Balást1Ia, Swt11maz. maid Kis
telek és Kiskundorozsma ka
oott Dominó berendezést. 

A MA V hálózatán 1972-ben 
elsőként Nyársapát állClllláson 
szerelték fel és helyezték 
üzembe a KA-69 típusú kis· 

és középál!omási biztosító 'be
rendezést a hozzá tartozó táv
közlő berendezéssel. Ilyen kor
szerú berendezést szereltek fel 
később Katonatelepen is. 

Kiskunfélegyháza állomás 
korszerűsítése öt évvel �lőtt 
ke'Zdódött el. A nagyarányú 
mL1111ka sorálll a pálya-építéssel 
és vágá11ykonr.<erűs,í.éssel pár
huzamooan \'égezték el az ál
lomási és a csatlakozó vonal
szakaszok biztosítóberendez�
seinek felszerelését. Az ÖSSZE
hangolt munka eredményeként 
idén készül't el Városföld és 
Kis1cunfelegyháza állomás Do
minó 55 típusú berende'llése. 
Ez utóbbi a 150. ilyen Domi
nó berendezés az országban. 

Az automatizálás során a 
Városföld-Petőfiszállás vo
na.lJ,zakaszon megé;>ült a vo. 
natbefolyásolásra alkalmas 
önműködő térközbiztooHó be
rendezéssel felszerelt ezredik 
kilométer pálya. 

A vonalon az elmúlt évek 
alatt a hagyományos mecha
nikus biztosítóberendezéseket 
korszerű, nagy biztonságú, jel
fogó-füg,,""éses berendezések 
váltották fel. A vonal teljes 
hosszában önműködő, modern 
térközbiztosftó rendszer épült, 
melynek elektromos jelfeladá
sa képes üzemeltetni a moz
donyokra felszerelt egyesített 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Komárom állomás határfor
galmi menetrendjébe a je:en
legi idó:.--zak,ban 24 óraként 11  
tehervonatpár van berajzolva. 
A kilépő vonatok sokfelől ér
kezmek ide. Ezekből kell a ko
máromia.knz.k gurítással zárt 
elegyet képezniük, úgy, hogy 
a rendezéstöl kezdve addig a 
pillanatig, amíg felkínáljál.1< a 
vonatot a CSD-nek, minden 
művelet beleférjen az állomá
si technológ•ia szerinti Hl0 
percbe. Szorosan együttmű
ködve a vám-, a növényvé
delmi, az állategészségügyi és 
egyéb szervekkel, általában 
sikerül betartani e-zt az időt. 

A Komáromtól 1-0 k:ilomé
teITe levő Acs állomással is jp 
az együt1lmúködés. A répasze-

Október 19-én 

Szeiler László szb-tilikáir el
mondotta, hogy az egész ál
lomási munka a vers...ony-zó 
kollektívák tevé!<eny,ségére 
éoül. Tizenkét brigád mü:kö
dik az állomáson, 169 taggal 
(a teljes létszám több mint 
kéthaI"lllada). A szaikszer-ve-ze
ti bizoútság. a gazda-sáiti ve
zetó'k.'<el közösen, az állol'l'.ási 
célkitűzéseket tesz.t1apos va
riációk szerint dolgo.zita ki. 
Ebben pontosan meghatároz
ták, mit kell vállalnia 
és teliesítenie egy-egy brigád
nak. ha arany-, ezüst-. 'bronz
jelt.'ényt 1.,am, egyéb minősítést 
akar szerezni. 

Példása!k a művelódé;d, a 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Megkezdik a kelebiai fövonal villamosítását 
A MA V V. ötéves terve tar

talmazza mindazokat a felada
tokat, amelyek a népgazdaság 
t€trsadalmi és anyagi fejlő
déséből következően a sze
mély- és áruszállítási igények 
kielégítése során a vasúttal 
szemben felmerülnek. 

A Villamos Felsővezeték 
Epitési Főnökség feladatát a 
tervidós:zakban jelen tooebb 
felsóvezeték-építési és az 
egyes vonalkorszenlsítésekkel 
összefüggő munkált képez;ik. 
Ezen belül sor kerül a Bu
dapest-Kelebia és Nyéklád
háza-Lenint•áros vonalak vil
lamosítására. A vonalkorszei;ű
sítéselckel kaocsolatos felada
tok között jelentés a Buda• 

pest-Hegyeshalom 
végzendő munka. 

vonalon 

A Budapest-Kelebia vasút
vonal villamosításának előké• 
születei még az év elején meg
kezdődtek. Urbán Lajos mi
niszterhelyettes szeptember 
utolsó napjaiban aláírta a 
beruházási programot. Ezt kö
vetően a 174 kilométer hosz.. 
szú kelebiai vonal villamosí. 
tása a felsővezetéki oszlop
helyek kitűzésével, s az anya
!?Ok szállításával kezdetét vet
te. 

A villamos felsővezetékl 
oszlopok felállítása pedig ok• 
tóber 19-én kezdődik Fülöp
szállás és Csengöd állomá� 
között. 
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Börüllekinlőbb kivizsgálási 

Biza lmiak az egyetértési jogról 
A SZOT elnöksége a ma

gyar szakszervezetek XXIII. 
kongresszusa határozatának 
megfelelóen .k!idolgozta és el
fogadta a 1SZakszervezeti bi
zalmiak jogait, fi2lt, hogy mi
lYen kérdése!roen kell érvé
nyesíteni a bizalmi egyetér:té-

6 hét alatt sajátítják el az 
anyagot. Az álralános iskolai 
tanulmányok után követlkez
nek a szaktanfolyamok. Az 
már csak természetes, hogy a 
magasabb képzettség együtt 
jár a magasabb bérrel! 

egyszer ennyi beutalót kap
nak. 

- Minek alapján választot
ták ki, hogy a jelentkezók kö
zül kik kapják a beutalókat? 

Az üzemi balesetekre nem elég csupán 

elfogadható magyarázatot keresni 

si jogát. Kiket javasolnak Eszerint egyetértést jogá1 
gyakorolJa a blzalnú a dolgo- kedvezményes üdülésre 
zók személy; alapbérének 
megállapításaikor, a miniszte- A két bizalmi ezután el
l'IÍ vagy rnag,asabb mintű ki- mondta, hogy a segélyjaivas.a
tümetésre vonatkozó javaslat- tokról sohasem hiányzik a bit.ételnél, valamint jutalmazás- zalmi aláírása. náL fizetett rendkívüli va,gy 
.}Utalomszabadságbam részesí- lgy &sz.el, az üdülésd sze.. 

- Figyelembe vettük a csa
lád anyagi helyzetét, az egy 
főre ;utó keresetet, a dolgo
zó és hozzátartozói egészségi 
állapotát és természetesen azt, 
hogy a kérelmező ilogyan dol· 
gozik, milye-n aktív a társa• 
dalmi munkában. 

A dolgozók igénylik 
az erkölcsi elismerést 

Szaks�l"\•ezetünk tilfJkársá
ga szeptember 28-i ülésén az 
1975. évi üzemi balesetek ki
vi?isgálásának tapasztalatah·ól 
és a kárigények kielégítésé
nek alakulásáról tárgyalt. A 
vasúti fóos:z;tály munkaügyi és 
szociálpolitikai, valaminit álta
lános igazgatási és jo!!.i szak
osztályainak közös előterjesz
tése reális helyzetelem2lést 
adott. 

Ki, miért hi/Jás? té&nél, vállalati la.Iros vagy zon utá:n érdemes arról is szót A beszélgetés közben több lakástámogatás, szociális jut- váltani, hogy a bizaJmi hogyan kl'itirkai észrevétel is elhan.g
tatás adása esetén, a vá1lalati gyakorolja egyetértési jogá( a zo1Jt. Például az, hogy a kör- MegállapítottáTG többek kö
hivataJ'i, mtézményi és szruk� beuflalók s:ziemély szer,mt,i oda- zetesLtéssel növekedeut a lét- zött, hogy a vállalati munka
szervezelii üdülési �u l:'alók ítélésében? 6Záun, de nem kaptak több védelmi szabályzatnak a ba!-
s7.eillély szerin-ti odaítélésében, _ A nyári szezon betrt,aJóJ: üdülójegyet, min.t korábban. esetek bejelentésére, nyilván-
a s:zaks'zer-veze!I! segélyben ré- Felvetették azt ls, hogy a tartására és kivizsgálására vo-.. 1 • -�1 ,_ ��" a fi2likai clolgozók alig-alig k 

-61leSU o szem" ye" m=&,atáro- igénylik. Sok köztük a vidé- miskolci igazgatóság me- nat ozó eloirásait még nem 
zásában és a sza,kszervezieti ki- iökövesdi üdülőjébe újabban mindeni!tt alkalmazzák helye
tüntetésre vonaiikozó javasLat- ki, akikre a szolgálat után Az orsz.áe: más részeiböl is sen. Különösen a vizsgálatok 
• ..<teJ .,_, otthon még vár a mezógaz- ~ • • al "'" n.,._ dasági munka a háztáji és kJ- jönnek beutaltak, ugyanakkor tartalmi, minőségi szrnvon a 

segító gaz.daságorkbain. Szíve- a miskolciak nem ka-pnak en- kifogásolható elséi5orban a 
,,Az én reszlegvezetóm nek aranyában máshová üdü- végrehajtó szervek hatáskpré-

sebbe-n. menn,ek üdülni télen, lójegyeket. be tartozó eseteknél. A 'bal-
kikéri a véleményemet" különösen azok, akik izületi - A szakszervezeti kitün- esetvi�ló bizottságok ugyan-

bántalmakkal bajlódnak. •rer- tetés
re vonabkozó J·avaslatté- is sokszor csupán manuális 

„w. k 1 T" · · 1  d mészetesen a <>yógyüdiilók be- ká K •vi!S o e- 1sza1 pa yau varon " ~ telnél is egyetértési jogát mun t végeznek. rttika 
arról beb--zélgettünk Gutassy uw.lói,t elsősorban ók kapják.! gyaikorol!hatja a bizalmi. Él- nélkül leírják a kihaUgatott 
Bél.a személyzeti ügyintézövel Gutassy Béla sza:kmervezer.i nek-e ezzel a lehetőséggel ? személyek vallomását, logikai 
és Siroki Gyu.láné raJkodási csopol'tjában szellemi dolgmiók - Igen _ vallják mindket- kérdésekkel nem irányítják a 
irányítóval - mindketten bi- vannak. A csoport 21 tagú. A ten -, de jó lenne, ha több vizsgálatot. Nem Ismerik a 
zalmiaik -, hogy milképpen él- dolgoz&: rele kért a nyárra gzocialdsta brigád munikáját helyi adottságoknak megfelelő 
:n.ek ezeil!!kel a jogokika,J a beuta,ót. Kaptalc két családos lehetne jutalmazni. EJsósor- elóírásokat és nem érzik szük
dolgozók éroekében ? és két egyszemélyes üdülőbe- ban nem az anyagi, hanem az ségességét fontos ,t,ényezók 

A felsorolt esetekben utialót, nér,11 gyermek is elme- erkölcsi elismerés,t igénylik a vizsgálatának. 
-rendszeresen kikéri vélemé- hetett a Balaton partjára. Itt dolgmók. Ha érzik a párt-, a Az összefög�ések reltárásá
ni,emet a részlegvezetőm szüks� volt a bizalmii01t gya- szakszer-vezet és a vasúti ve- nak hiány,a miatt nem egy
lrez.di a beszélgetést SLrok.iné. korlására, mert az igánye',et zetélk bizalmát. e-,: ú.i lendü- ér,tel:mű a balesetet elóidézó 
- Ez nálunk így volt már a ak!kor tudták volna maradék- letet ad a munkához. közvetlen és közvetett ok. 
határozat megjelenése előtt is. talanul kielégíteni, ha még- Kóhidi László Gyakran csak magyarázatot 
A főnök jól tudja, hogy én

-i--
------------------------- keresnek a történtekre. főként 

közvetlen kapcsolatot ta1-tok a azt kutatják, hogy ki és miért 
dolgozóklkal, his7,en 1958-ból hibás. A valódi okok. okoza-
dolgozom "'E!lük. Nagyon jól Vasutas eszperantisták Lengyelországban tok feltiáo-ását, a hatékony 
ismerem a fiz1kaiak gondjait, intéz;kedések megté<telét hát-
mert magam is takiarftókén.t ráltatj,a a helyi vizs�álóhizott-
kezdtem a vasútnál. Munka A Lengyel Eszperamt6 Szö- nyelJve termés:ootesen az esz- ságok tagjaina,'c ,.a.H�endell'sé-
mellett végezbem el az á!ta- vet:ség szeptemberben kéthetes pei'antó volt. A magyarok gi viszonyából" fakadó soom-
lános iskola felsó tagozat.át és nemzeUközi es-z:peran�ó talál:ko- együttműködési kapcsolatot !élete is. 
a vezetés lehetóvé tette. hogy zót rendezett a dél-lengyel kezdeményeztek a len,gyel, 
irányítóként dolgozhassak. Szudéta hegység között fekvő csehszlovák, bolgár csoportok-

- Véleménynyilvánítás előtt Miedzygorza-völgy Gtgant kal, köztük a varsói, gdanski, 
· bészélget--e a szal:1S0el:'Vezeti Szá!Zójába,n. A tallilkozón ti- bydgoozczi és katowicei vas-

csoporttal? · zen.négy ország 310 k,ül,dötte v,tas es-Lperanüsták.kaI "is. Eze-
Természetesen! Hel11es vett részit. Hazánkai hU1SZOnöt ket a kapcsolatokat a jövő

t,é!eményt akkor tud kialakí- küklött, kÖ7J!ük öt vasutas ben - a ISZOCialista brigádok 
tani az ember, ha a munka- képviselte. bevonásával - bővítitc majd. 
társaira támaszkodik. Köny- A rbanác6kozás hlvaitalos Kovács Sándor 
ny,ebb állást foglalni egy-egy 
.kérdésben, ha ismerem a 
sza,los7lervereti csopor,t vélemé
nyét is. 

- Mivel ön is munka mel
lebt tanrul,t, bizon)'ára támo
gatja azokat. akjk most vég

. zik az általános iskolai tanul
máinyokat? 

Titkári tanfolyam Zamárdiban 
alakuljon ki. A tanfolyamok 
példás sze-r-vezése ugyancsak 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
részvevők jól hasznosíthassák 
munkájukban a munkaérte
kezlet tapasztalatait. 

Több li111elmel 
a nevelő munkára 

A vasutas sza/kszervezet tilt
kársága, elfogadva az előtar
jes2ll:,és.t és a vezérigaz.ga tósá,g 
ter-verett intézkedéseit - a 
következőkre hívta fel a fi
gyelmet : 

Arra kell törekedlni, hogy a 
balesetvizsgálat ne csupáin az 
esemény rögzítésére, a tanuk 
meghallgatására és a felelfu 
kéresésére irányuljon, hanem 
minden olyan tényezóre, 
amely a baleset bekövetkezé-

DEBRECEN ÁLLOMÁS: 

séhez hozzájárult. El kell érni, 
hogy a hasonló balesetek meg
elózésére tett intézkedések ne 
korlátozódjanak „az ismételt 
oktatásra és az ellenőrzés fo
kozására." Javítani kell a ne
veló, felvilágosító munlkát. A 
kedvezótlen baleseti helyzetre 
való -tekintettel szükség€51Sé 
vált a jellemzó balesetek okai
nalk és a te1Jt intézkedéseknek 
az ismertetése, havi összesí
tése. am,t valamennyi szolgá
lati hely munkavédelmi okta
tá&ai.n ismertetni kell. Az 
óvórendszabályok ismertetésén 
túlmenóen oktatni kell a'21t is 
hogy mi a helyes eljárás, ha 
a dolgozót baleset éri. 

Az üzemi balesetet szer-ve
dett dolgozók kárigénye kielé
gítésének jogi alapját a Mun
ka Törvénykönyve 62. § (1) 
pontja bimosítja, amelynek 
értelmében ,,A vállalat a dol
gozónak munkaviszony kere
tében okozott kárért vétkes
ségére tekintet nétkűl teljes 
mértékben felel." A káirtérHés 
kötelezettsége alól a vállalat 
csaik a'lcl{or men,tesül. ha bi
ZO'llyítja, hogy a kárt múk1S
dési körén kívül esö elhárit
hatatlain ok vaey ·kizáTólag a 
károsult elháríthatat'lan maga
tartása okozta. Ennek hiányá
ban is mentesül a vállala,t a 
kár azO'll része alól, amelyet 
a dolgozó vétke; ma-gat&rtása 
idé'Zett elő. A Vasúti Munka
védelmi Szabál11zat alaujá.n le
folytatott balesetvlzsgálat 
után a balesetet szenvedett 
dol.goz.ó ká11i-gényét elsó tokon 
az 1973-ban korszerűsttett, de
centrali7..ált j<>l!i szolgálat szer
vei bírálják el. Megálla.i:>ftják 
az üzemi baleset következté
ben betegál,lományba került 
dolgozó táopénze és a baileset 
elóbt; átlagkeresete kö-r.öbti kü
lönbözet.i .Igényt, :,. huzamo
saob idóre vai?v él"te vt!-l'!é-ig 
iá.ró baleseti kártérít-ési jára
dé<kot. Elliárna,k o1van esetek
ben. amikor a bal�met swn
vedett me-rqvó�yul és csölc
k<>'lt mtm'k� k&pességgel mun
kába tud állni. 

A dolgozók 
irdeltvidelmé/Jea 

A baleseti kár,térítések meg
álla:pításába,n kö:z.remú:ködó 
szervek a dolgozók érdekvé
delmét szolgálják. A koráb
ban ilyen mun'kávaJ nem fog
lalkozó decentralizált szervek 
már megfelelő tap85/Zlbalatot Csoportom ból nyolcan 

most végzik általános iskolai 
tanulmányaikat. Az csak ter
mészetes, hogy egyetértek az
zal, hogy .a vezetés a tovább
tanulóknak idókedvezményt és 
átlagkeresetet biztosit. A Ici
helyezett osztályainkba,n 4 hó
nap alatt lehet elvégezni egy 
általános iskolai osztályt. Ha 
az órák munkaidóben vannak, 
a továbbtanuló dolgozók ré
&Zkre ilyen.kor jár az átlagke
reset. Van egy s�iális ta,n
folyamunk is. Ak:i.lmek csalc 
a VIII. OS7Jtály hiánym,k, azok 

A szakszervezeti blwttságok 
titkárai háromnapos munka
értekezleten vettek részt Za
márdiban, hogy számba ve
gyék a SZOT XIII. kongresz
szusá:n.ak határozatából, illet
ve a Minisztertanács 1.2/1976. 
számú rendeletéból adódó fel
adatokat, tekintettel a bizal
miak, vezetóbizalmiak, illetve 
a szakszerveze: ;  szervek kibő
vített véleményezési jogára 
hatáskörére. 

Központi vezP.tőségünk fő
titkára és titkárai tartották a 
vitaindító elóadásokat, s az 
azokat követó konzultációkon 
a területi bizottságok titkárai 
is segítették a részvevő;ket ab
ban, hogy egységes álláspont 

Zamárdiból visszatérve, már 
az ott szerzett ismeretek bir
tokában dolgozunk, s napról 
napra magam is érzem, hogy 
az előadások és a viták ered
ményesek voltak:. Határozot
tabban igyerkszünk érvényt 
szerezni a Minisztertanács 
rendeletének, s ez újabb ösz
tönzést ad a szakszervezeti de
mokrácia érvényesítéséhez. 

Ankéton vitatták meg 

a nőpolitikai feladatokat 

Chemez Dénes 
szb-titkár, 

Bp. Angyalföldi Pft. Főn. 

Debrecen áillomás nagy ok
tatóterméhen ankétot rendez
tek, a,hol a nők elmondhatták 
gondjaikat, egyéni, társadal
mi és mun.ltahelyi !)'l'oblémái
kat. Az ankét részvevőit -

köztük az igazgatóság, a szak
szolgálatok, a párt- és a szark
szervezeti bizottság képviselőit 
- T,örölc Györgyné, az szb 
nőfelelóse üdvözölte, majd 
Fekete Sándor állomásfónök 

-----------------------------------------------------, számolt be a dolgozó nők ér-
de:reben tett ín téz.kedésekról. 

Negyedszázada bizalmi poszton 
Steurer GottfriedM, Pécs 

állomás távgépírókezelóje hu
szonöt év óta lát el bizalmi 
tisztséget. Az öwened1k élet
éven túl van, gyermekei meg
nőttek, igaz - csak a leg
idősebb fia nós, a többi négy, 
két fiú és két kislány, még a 
családi obthon melegét élvezi. 

A szűkebb családi otthon 
melegét - helyes.ebb talán 
így fogalma-zni, mert Steurer 
Gott!riedné számára egy tá
gabb értelemben vett család, 
a vasút is létezik. Pontosab
ban Pécs ál!omás, ahol 31 év 
óta dolgozik becsülettel, szor
galommal és nagy-nagy sze
retettel. Igen, szeretettel, hű
séggel és kitartóan, s olyan 
fá.Tadhatatlanul, ahogy csa,k az 
tud tenn-i valamit a mások 
javá.ra is.. aki dolgos két keze 
munkájához a szívé-t Is adja. 

Szakvonali ell'oglaltsága 
mellett. a szabad idő értékes 
óráin-ak felhasználá-s,ával lát
ja el bizalmi feladatá!. Cs�
portjá.ban jelenleg Nzenhet 
va9u.tas <'10lg�lk - de csak 
papíron. A valóságban ugyan-

is ennél jóval többen kleresi.k 
meg ügyes-bajos dol-ga,iklkal, 
amelyek intézését szívesen 
vállalja. 

Bizalomért btzalmat - tart
ja és mindent eMcövet mások 
érdekében. Tanácsot ad, ha 
kérnek, kér-vényt fogaLmaz, 
ha szükséges, lakásügyben is 
eljár, ha abban kell a segít
ség. Csak felmondó levelet 
nem ír meg. 

- Most nem érek rá 
mondja -, gyere néhány nap 
múlva - s belülról már mo
solyog. mert tudja: a hirte
len jött harag elszáll és más
napra kétszer is meggondolja 
kesergő munka.társa, hogy 
menjen-e vagy maradjon. 

A napi eseményekkel kap
csolatos táj-ékozódás mellett 
fontosnak tartja a mások tá
iélkoztatiását is. A be6Zél!seté
sek alkalmával sok minden 
szóba kerül, de emellett. mint
ha csa,k hbtelen jött ötlet len
ne, ú,zy teszi csooorl.ia tagjai 
asztal4ra az úiságokat is. 

Ezeket ttt ham,om. ha 

lesz időtök, olvassátok. Biz-

tosan van ben,ne vala.mi ér
de�es. Aztán sor kerül arra 
is, hogy az érdekeset megbe
széljék, vitatkozzanak, véle
ményt cseréljenek róla. 

Steuer Gottfriedné társa
dalmi a,ktivitása sokoldalú. Bi
zalnú tisztsége mellett eliis
mert eredménnyel irodalmi 
pályázatokon vesz I'észt, ta
nul, eszperan,tó vizsgát tesz, 
faliújságcikrke<ket, verseket ír. 
A tavalyi esztendő több nagy 
eseményt tar'togatott számára. 
.,trdemes t:asutas" lett, juta
lomüdülésben részesült. eszpe
rantó alapfokú szakon, sike
res minősítéssel, oklevelet 
szerzett. Idén a Béke és Ba
rárbs,ág vonattal leningrádi 
ú1on volt, amelyról írásos él
ménybeszámolót készít. 

A szakszer-vezeti bizottság 
tibkára, Zomi Lajos vélemé
nye szerint Steurer Gottfried
né fáradhatatlan. Sokoldalú el
foglaltsága mellett is. mindig 
újabb feladatot kér. Munká
jára lehet 6Zámftani. Ha kiell, 
éjS"lalcai szolgálat utt.n is a 
helyén marad, hogy megbe-

szélje, szervezze a közösségi 
dolgokat. 

Sagítókész, önzetlen munká
ját az emberek bizalommal, 
szeretett.el viszono-a:áJk. Ez 
jelent megújuló erőt huszonöt 
év óta Steurer Gottfriedné 
társadalmi munrkájához. Ahhoz 
a munkához. amelyet az öt
gyermekes családanya, mint 
bizalmi ,negyedszázada kivá
lóan lát el. 

Rászolgált a bizalomra. 
Pálinkás Katalin 

- Nálunk, ahol mintegy 400 

leány és asszony dolgozik, a 
nöpolitikai párthatározat meg
valósítása társadalmi ügy -
mondotta többek közötit az ál
lomásfónök. Helytállásuk mél
tatása során nagyra értékelte, 
hogy a szocialista brigádokban 
dolgozó nők az idén már 300 

óra társadalmi munkát végez
tek, s a vezetó beosztásban te
vékenykedők is jól megállják 
a helyüket. A nók lebecsü
lése, a helytelen régi szemlé
let megszűnóben van. s ma 
már egyenlő munkáé-rt egyen
lő bér jár Debrecen állomá
son. A kitüntetett nók aránya 
meghaladja a hetvenet. 

A beszámolót követő szü
netben a meghfoott férfiak 
üdítőt, kávét, pogácsát szol
gáttak fel, utána az ankét vi
tával folytatódott. Sllám sze
rin t 19 felszólalás hangzott el. 
A részvevók Molnár Miklósné 
személyzeúi csoportvezietó ja
vaslatára táviratot' küldtek a 
Magyar Szolidaritási Bizott
sághoz, kifejezve tiltakozásu
kat a chilei fasiszta junta 
terrorja ellen. Követelték Luis 
Corvalan. a Chilei Kommunis
ta Párt titkára és a többi po
litikai fogol" s;:obadon bocsá-
tását. UJ. Kovács Béla 

srereztek. Ezt bi-zonyitja az is, 
hogy az illetékes jogi szervek 
1975-ben 2229 kárté,·itési ügyet 
bíráltak el és ennek mindösz
sze 11,4 százalékát utasították 
el. A MAV-n.ak az üzemi bal
esetekért való objektív fele
lóssége tehát már a peren lcí
vüH elbírál.ásoknál is érvénye
sül. 

A titkárság megállaoftotta: 
a kártérítési üpyek elbírálásá
ban javulás tapasztalható. Eh
hez a sza,kvonaU vezetók, tár
sadalmi szervek jó m1mik.á'ja 
is hozzájárult. Különösen 
eredményesen dolgozik a Vas
utasok Szakszer-vezete Miskol
c; Területi Biz<>ttsága. A szak
szervezeti bizottságok R7.0nban 
le!!y,enelc kezdeményf"ZÖr,betc a 
élol!!o?.Ók bale<eti kárt,(,,rítési 
ü'1:Vében. s fo,.,.ozzák a feLvi
lágosító munká-t. 

Baranyai Zoltán 

Gazdasági felelős 

Huszonhét éve 

társadalmi munkás 

-. '%',�----•.<. ... � • .. � •. 

Szele Gizella., a szombat. 
helyi vontatási főnökség 
szakszervezeti bizottságá. 
nak gazdasági felelfue ha. 
marosan nyugdíjba vonul, 
Korán eljegyezte magát a 
közéleti, politikai munká
val. Dolgozott a szombat
helyi igazgatóság politikai 
osztályán is, később szak
szervezeti bizalmi lett. Az 
igazi meglepetés akkor ér. 
te, amikor a dolgozók meg_ 
választották a nóbizottság 
vezetőjévé. Ezt a megbfza. 
tást is lelkiismeretesen tel
jesítette. 1959. március 8-
án, a nemzetközi nőnapon 
kapta az első nagy elisme. 
rést. Itrdemes vasutas lett. 
Utána három alkalommal 
tüntették ki a Kiváló dol: 
gozó címmel. 

Közben a munkaköre is 
változott. 1965-ben már az 
I. sz. utazó műhelybizott
ság (amely a főnökség lét
számának 50 százaléka) 
gazdasági felelőseként vé
gezte munkáját. Helytállt 
itt is. szívvel-lélekkel do!. 
gozott. 1969-ben megbízták 
a szakszervezeti bizottság 
gazdasági felelősének. A 
sza•kszervezeti aktivisták 
azóta is gyakran nevezik 

.,pénzügyminiszternek". 
Abban, hogy okosan, éssze
rűen gazdálkodik a szak_ 
szervezeti bizottság. neki Is 
nagy része van. Mondják 
is, hogy úgy félti a szak
szervezet pénzét, mintha a 
sajátja lenne. 

- Már 27 éve végzek 
társadalmi munkát 
mondja. - Most, a 27. év 
végén nyugodt lelkiisme
rettel megyek nyugdíjba. 
Sohasem sajnáltam a sza
bad időmet, ha a szükség 
úg-u kívánta. 

Szele Gizella szívesen 
emléksztk az 1975-ös esz
tendőre. A gazdasági-tár
sadalmi vezetók javaslatá
ra két hetet a Szovjetunió
ban tölthetett jutalomként. 
Az idén pedig a szombat
helyi területi bizottság má
ius 1-i ünne'">sé'!én meg
kapta a Szakszer-ve?eti 
munkáért kitüntetés ezüst 
fokozatát. 

A nyu.irdfla<:években is 
sokat gondol majd a mun
katársakra. a va,;útra. 
amelyhez 27 évig hú ma
radt. 

Csizma.zia BéláM 
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Jármülakatosok'. 

,,Nehéz, de szép mesterség 1f miénk . . .  " 
A bemutaltkozásnál restel

ikedve 1I1yúj'tják a kezÜJket. 
Eg)'li:kü,k. megj,egyzi :  ola,jo.s . , .  

- Nagy Miklós, Ádám An
tal, Kulcsár Pál, Emődi Ist
ván, Fincziczkt András, Kul
csár Pál. 

Félszegen ülnek le az asztal 
mellé. Szavaklkal, félmonda
tokkal válaszolnak. 

- Mióta dolgoztok az üzem
ben? 

- Ja,nuártól. Harmadéves 
tanulók voltunk • • •  

- A sza'kmMuk? 
- Jármútaka.tos, vma,nysze-

rel.ő. 
- A ibeoo2Jtásotok? 
- Karbantartó, cserejavító, 

tmk-vi!l,a,nyszereló. 
Pályakezdők a miskolci jár

műjav,tóba•n. Hatan az ötven 
e!só munkahelyes fiatalból. 
Veliiik eny,hült, de nem oldó

. dott meg az üzem létmám-
g0111dja. Még további ötven 
ember kellene. 

* 

- Mll� volt a fogad-tat.ás? 
- A:z. üzem vezetői !h.--ö.s:z.ön-

töt!ek bennünket. Jóleselt 
é.-ez:ni, számíta,n:i.k ránk. 

- A:z idősebb sza:k>ik? 
- Rendesek, segítenek. 
Má.r !kevésbé megi,J!!etődőt

tek. E!D'más s,zavába vágva 
beszéln,aJc. 

- Miért választottátQk ezt 
arz; üzemet? 

- Apám 30 évig itt dolgo• 
zott . . • Az enyém 18 évig . • •  
Az én apám kocsirendező 
volt . . .  

Hallottam, a fiúk szüleinek 
kilencbizede a vasútnál lh.--ez,e
si a kenyerét, v�gy ,innen 
ment nyugdíjba. Öröklődik a 
mffitenség, akárcsaJc a bámyá
sw!cnál. 

- Megtaláltátok a számí
•tásotokat? 

- Az órabérem 9 forint 80 
fillér . . • Az enyém 10 forint 
negyven . . .  11 forint 60 fil
lért kaptam . . • Máshol sem 

Finczlczk.i András 

keresnénk többet . . .  - ka
pom a válaszQkat. 

Apró Lajos KISZ-<tiúkár srz:ól 
lk:öz,be: 

- Elértük, hogy az órabé
rek a béu:lkat<?górria al:5ó hatá
ra fölöbt vannak. Korábban a 
magasabb fizet€ssel elcsábHot
ták tőlün.k: a fiat2lo:�at. 

- A munka, a munkakö
rülmények? Hallgatnak. 
Kezük, ruhájuk olajos, zsí
ros. 

- Gépekkel, berendezések
kel dolgozunk. Nem éppen 
tiszta munka ez. 

- Hol la,!�tok? 
- Vidékiek vagyunk - fe-

leli FiThC'lJiczki. - .Cn például 
Ondon élek. Reggelente négy
kor kelek. 

- Miért nem jössz be Mis. 
kolera? - !kérdez rá a KISZ
t.i Lkár. - Az üzem kifizeti az: 
albérletet és a szálló díja kö
zötti különbséget. 

Adám Antal 

Kiskunhalasi fiatalok parlamentje 
Kiskunhalas állomáson a dolgozó kitüntetést, ketllen pe

köze1mú1bba:n került sor az dig a Szovjetunióban voltak 
ifjúsági parlamentre. A har- kéthetes jutalomüdülésen. 
min.e éven aluliak tanácsko- Öten tulajdonosai a Szakma 

zásán az állomás gazdasági- i.fjú mestere cím a,rany fo'.rn-
zatánaJ<, hatan pedig kiváló tái:sada,lmi vezetőin kívül m,eg- ifjú szakmunkások. Az elmúJ.t 

jelent dr. Susla János, a sze- két évben hamtincan kaptak 
gedi igazgatóság III. osztályá- összesen 0600 forint jul,a!mat. 
na.k vezetője és Koós László, 
az igazgatóság KISZ�bizottsá
gána,k képviselője is. 

Az ifJúsági törvény végre
ha}tásáról, az elsö parlament 
óta SZÜietett eredményekről 
Szalai Só.ndor állomásfőnök 
számolt be. Elmondobta töb
bek között, hog_v 1974-tól 
napjainkig a fiatalok ötven 
százaléka szerzett magasabb 
S7�,kn1a,i ké-pzebtséget. A 92 

fiatal közül mindössze kettő
nek nincs meg a nyo!c álta
lános iskolai végzettsége. Az 
állomás vezetői a legkiválób
bak munkáját erkölesoil� is 
elismerik, jutalmazzák. uten 
kapták meg például a kiváló 

A fiatal házasok laká;:gon-d
jainak enyhítésére tavaly hár. 
man kaptak épitüre 110 e7..er 
forint  kamatmentes kölosönt, 
egy fiatal pedig 32 ezer fo
rint segélyt. A mcst induló 
munkáslakásépító akcióban 
nyolc harminc éven aluli dol
gozó vesz részt. A csomópon
ton javultak a munkahelyi 
körülmények i:s. A közelmúlt
ban adták át az új üzemi 
konyhát, a korszerű egés?..ség
üg_yi létesítményt, valamint a 
vontatási főnö'.<ség úi fürdő
jét és laktanyáját. Épül az 
új oktatási központ is. 

Tóth Tibor 

- Nem tudtam, hogy Valll 
ilyen leh€1:őség. 

* 
lnduhmk üz.em1átogatá:s.ra. 

Az új, 500 személyes fürdő
öltöző mellett elhaladva Apró 
Lajos megJegyzi : 

- Háro1n éve épül, hama
rosan átadják. Nagy szükség 
van rá. 

Tágas, világos, betonból, 
üvegoól készült a csanno.tc. A 
váganyok lközöt;t felbaikolva 
vagonok. A:z idén hétezer vas
úti kocsit javítanak az üzem
ben. 

FinczJ.C'.llki babos kendőt húz 
elő nadrágja zsebé!:>ál, s hát
ra ikö..i hosszúra növesztett 
fürtjeit. 

- Elófrás a kendó viselése 
- mondja, aztán muniJru;.'loz 
lát. 

Odébb Emócli és társa se
rénykedi;;;: az egyik koCGd ja
vításán. 

A tőlük csa!< néhány évvel 
idooebb művez"tő, Jámbor Jó
zsef <tájékoZJta-t a mL1n.kafolya. 
mato.król. 

Ebben a csarnokba.n 
négytengelyes, 58 tonnás ko
csik!l.t javítunk. Nag11 a fele
lősség. Egy kocsi főjavítá.sa öl 
na,p a festéssel együtt. 

Fia-talokat látok mindenfele, 
ikevés má-g a ·középkorú is. Az 
1 200 létszámú üzem fele har
ffiin.c éven aluli. 

A KISZ-tagok s::áma 
mzghaladja a háromszá2Jat -
magyarázza a KISZ-titkár. -
Nyolc aum�zen.·ezetünk van és 
két KISZ-vezetőség. Kétszer 
nyertiik el a KISZ Központi 
Bizottságának t·ándorzászlaját, 
öt alapszervezetü nfo kapott di
csérő okle1,elet. Olyan KISZ
életet próbálunk ki:ilakítani, 
hogy vonzó legyen a fiatalok
nak. 

A régi múhelJ"ben kétten.ge. 
lyes kocsik várna;k a ,karban
tartásra.' Itt még nél'külözhe
tetlen szerszám " k9lapác-s. A 
hosszúra nőtt Kulcsár P.:ili 

vasajtót egyen-!(et súrite�t le
vegős oré3 abtt. 

- Tizenhat a norm-i mű
szakonként. Százszor is me11 
keU•,é,Ml!'ln,iink G�O kilqs 
terhet. 

* 
Alacsony. őszes halántélkú, 

ritkuló hajú férfi figyeli a 
mozdulatait. A munkatárs, az 
50 éves Kei·esztúri Lajos 1949-
tól dolgozik a l\IA V-nál. 
· - Szorgalmas, ügyes, szó
fogadó gyerek - dicséri Pal•it. 
- Jó járműlaka.tos lesz be

lőle. 
- Sokat tanulok La.ioo bá

ciitól - s-ml a fiatalember. 
- Sze-re:e'.;: vele· dolgozni. 

- Mire tanítja a „fiút"? 
- Elsősorban a sza.Jana be-

csülésére. Nehéz mesterség a 
miénk, de szép is. Ezt észre 
kell venni. Alakítjuk, fonnál
juk a vasat. aho,:y kell. amint 
tetszú. Eros, akaratos anyag, 
de az ember is:zívó3, s vé�ülis 
legyőzi, s szolgálatába állítja. 

A po2•!ikus s-séps�;;ű szava
kat hallani kellett volna min
den pály-akezdóne:c Hogy egy. 
s?.er, az üzembe11 eHöltött 
húsz-harminc év után ő'.c is 
íe:v tudi3n,.'c majd be5-zélni a 
mesters·égi.ikről. 

Kolaj László 

ADOTTAK A FELTÉTELEK 

�e több a korszerű, nagy teljesitményú vontatójánmi. Képünkön a főnökség Baross 
Gábor swcla.lista brigádja., amelynek sok fiatal tagja. van, egy Diesel-mozllony vizsgálatát 

Szombathely: 

végzi (Tenta György felvétele) 

Felkészültek a propagandisták 

Száll ítási ankét 

Kiskunhalason 

Kwlrunhalas állomás veze
tői megbeszélésre hívtáJk ösz
sze a fuvaroztató vállalai!ok 
képviselőit az őszi forgalom 
zöklkenömen,tes lebonyolítása 
éroekében. A vasút előtt álló 
feladatokról Suba László ke
reskedelmi állomásfónök-he
ly,ettes és Jávor András m-ér
nők-ta,nácsos tájé'kozta>tt.a a 
res.zvevőket. 

az új szakszervezeti oktatási évadra 
Az 1976,"n-es oktatási év 

meg,kezdése előtt Szombathe• 
lyen is a te1iileti bizottság ál• 
lásfoglalása szerint készítettél� 
fel a propagandistálkat. A3 
oktatásolkon 218 propagandis• 
ta, illetve vezető propagarulis
ta tartja az elóadásokat. 

A háromnapos felkészítő 
tanfolyamot ikereikasztal-be
szélgetéssel zártá'k, amelyre 
meghívták a szombathelyi 
igazgatóság illet.é'keseit, a te
rületi bizottság munkabizott
ságainak vezetőit. 

A jó előkészítésnek fontos 
szerepe va."1 abban, hogy a 
tömegpolitikai oktatás hallga
tóinak létszáma évről évre 
emelkedik. A szombathelyi 
igazgatóság területé., a most 
kezdődő oktatási évben a dol
gozók 24,6 szá2Jaléka vesz részt 
a szakszervezeti politikai ok
tatás„kon. 

Németh Gyula. 

A jelenle,v&k - kÖ2ltűk több 
vállalat srzállí-:ási előadói, 
ügyinbézói - hozzászólása,ik
ban igen hasznosnak minósi
tebték a tájékoztatást. Feltár. 
táJk nehézségeiket, ugyanakkor 
biztosították az állomás ve
zetőségét arról, hogy t.őlük 
telhetően igye'.reznek mindent 
megternid a közös célok el�é
séért, az őszi forgalom -&ilke
réért.. 

A felkészítésről szólva el
mondható, hogy a Vas megyei 
propagandisták Szombathe
lyen, a zalaiak Hévízen, a 
veszprémiek Csopakon, a 
Győr-Sopron megyeiek pedig 
Győrben vettek részt a felké
szítő eVla,dásol�on. A tematikát 
mindenüt( a SZOT ··irányelvei 
alapján állították össze, de 
minden téma szorosan kapcso

lódot,t a vasút előtt álló fel- ,--------------------------

adatokhoz. A korábbitól elté
róe., most több időt fordítot
tak a propagandamunka 
elemzésére, a foglalkozások 
vezetésének módszertanára. 

A szocialista brigádvezetők 
klubjának propagandistái gya
korlati példá•k:kal segítették az 
elóa-dást. .4.z elmúlt oktatási 
évben mintegy 230-260 bri
gádvezetőt képeztek három 
csomóponton. Az 1976/77-es 
tömegpolitikai oktatás során 
valamennyi csomóponton in
dul brigádvezető tanfolyam, 
amelyne.'c célja a mozgalom 
színvonalának emelése. 

Sok szó esett a bizalmiak 
jog- és hatáskörének érvé
nyesüléséről is, s kiderült, 
hogy sok.an azt remélték : a 

vasútnál külön rendelettel, 
utasítással szereznek majd ér
vényt a határozatnak. A viták 
során ehhez hasonl.S sok más 
kérdésben kialakult a helyes 
álláspont. 

OKTÓBER 29., 

a világtakarékosság napja 
A világ takarékpénztárai 52 évvel ezelőtt, 1924-ben Milá

nóban tartott értekezletükön efüatározták, hogy minden év 
októberének utolsó munkanapján megrendezik a világtakaré
k.ossá,g napját. Magyarországon is ezen a napon - immár 12 
esztendeje - a sajtóban, rádióban, televízióban több szó esik 
a takarékosságról, a Takarékpénztár tevékenységéről. A Ta
karékpénztár, a takarékszövetkezetek és a posta ünnepi ügy
félszolgálatot tartanak és ezen a napon társadalmi és tömeg
szervezetek bevoná6ával értékelik a lakosság takarékoskodá• 
sának eredményeit. 

A:z idei világtakarékosság napja j6 alkalom arra, hogy 
kapcsolódva a párt és a kormány által meghirdetett általános 
takarékossági feladatokhoz, képet kapjunk a lakosság pénz
takarékosságának alakulásáról és a társadalom minden réte
gének figyelmét az általános takarékosság jelentőségére és 
hasznosságára összpontosí t.suk. 

Félegyházi fiatalok számvetése 

A tömegközlekedési eszközök naponta tájékoztatnak az 
üzemi, vállalati, termelőszövetkezeti és más kollektívák taka
rékossági sikereiről. Az eredmények kedvezőek. Az: Országoo 
Takarékpénztár az évről évre sorra kerülő világtakarék06Sági 
nap alkalmával ismerteti a pénztakarékosság eredményeit. 
Néhány jellemző adat az idei számvetésből : a múlt év hason
ló időszakában a takossági megtakarítások összege megközelí
tette a 80 milliárd forintot, most elérte a 88 milliárdot. Ez egy 
év alatt 8 milliárdos növekedésnek felel meg. Az egy főre ju
tó megtakarítás csaknem 8600 forint, vagyis 1975 hasonló idó
sza.ltához képest majdnem 1 100 forinttal emelkedett. 

Mivel az előző évekhez hasonlóan idén is minden világ
takarékossági nap rendezvény vezérgondolata : .,Takarékosság 
- gondtalanabb élet", a világtakarékossági nap jó alkalom 
arra is, hogy ki-ki számvetést készítsen saját gazdálkodásáról. 
Nem árt, sót hasznos évente legalább egyszer egyéni mérleget 
készíteni. A takarékoskodók többsége minden bizonnyal meg
elégedéssel nyugtázhatja önmagának, hogy érdemes volt taka
rékoskodni. Az új mosógép, hétvégi ház, gépkocsi vagy más 
tartós fogyasztási cikk a takarékosság adta boldogság, siker• 
élmény. 

Kiskunfélegyháza állomáson 
a fiatalok sZ<ímba vették az 
1974. május 10-tól, vagyis az 
előző ifjúsági parlamznt óta 
elért eredményeket. Két évvel 
ezelőtt 145 volt, jelenleg 152 
a harminc éven aluli fiatalok 
száma. Jelenleg 42 újonnan 
felrett i.fjú vasutas dolgozik 
az állomáson. Idiiközben har
mincöten 30 évnél idősebbek 
lettek, mint ahogy «z összlét
számból elég sokan nyugdíjba 
mentek. A fiatalok közül ti
zenöten kerültek középvezetői 
beosztásba. Jelenleg két ifjií 
vasutas állomásvezetö-jelölt. 

A tis�tképzót öt, a segéd
tiszti tanfolyamot kilenc fiatal 
végezte el. Ketten pótoltá,k 
hiányzó általános iskolai vég
zettségüket. Középiskolai vég
zettséget 15 fiatal szerzett, 
a marxista-leninista esti 
egyetemen jelenleg egy ifjú 
tanul. 

A társadalmi szerveknél le
zajlott választásokon négyen 
pártfunkcióba, ugyancsak né
gyen szakszervezeti tisztségbe 
k�rültek. A KISZ-vezetőségbe 
öt fiatalt választottak be újon
nan. Egy fiatal nódolgozó a 
Vasutasok Szakszervezete köz
po,n ti vezetőségének, illetve a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsának a tagja lett. 

Üdültetésben két évvel ez
előtt nyolc, az idén tizennégy 
fiatal részesült. A szocialista 
brigádmozgalomban 84 fiatal 
vesz részt, vagyis már ők al
kotják a brigádtagságnak több 
mi.nt a felét. A mozgalomban 
végzett munkájuk elismerése
ként hetven fiatal érdemelte 
ki a brigádkitüntetések külön
böző fokozatát. Tizenketten 
részesültek kiváló dolgozó ki
tüntetésben, s egy fiatal Érde
mes vasutas kitüntetést ka
pott. 

Az Országoo Takarékpénztár a legkülönbözőbb betételhe
lyezési formákat kínálja fiatalnak és idősnek egyaránt. Vonat
kozik ez elsősorban a kamatozó, a nyeremény- vagy a gépko
csinyeremény betétkönyvekre, illetve a 14-30 évesek takaré
kossági formájára : az ifjúsági takarékbetétre. Hadd hivatkoz. 
zunk ismét néhány számadatra : idén körülbelül 3000 szeren• 
csés betétkönyves jut nycreményautóhoz, jelenleg csaknem 300 
ezer fiatalnak van ifjúsági betétkönyve, s idén a pénzintézetek 
r...:ntegy 3,5 milliárd forintot írnak jóvá kamat vagy nyere
mény címén a takarékoskodóknak. 

Az Országos Takarékpénztár igen sokrétű hitelezési tevé
kenységet is folytat. Saját otthon megteremtéséhez segíti köl
csönnel azokat, akik a szükséges készpénzt takarékosság útján 
előteremtik. De igen sokan veszik igénybe az áruvásárlásra a 
lakásta tarozásra, korszerűsítésre és egyéb célokra rendsze�e
sített kölcsönöket is. 

A világtakarékooságl nap idészakában érdemes Ismét el
gondolkodni a takarékos életforma előnyeiről. 
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M I  A T I T K A 
ÜTEMESEN, SZERVEZETTEN 

Székesf ehérvlirott jó az együttműködés 

a vasút és a fuvaroztatók között 
a szegedi igazgatóság javuló eredményeinek ? 

A gondos, ter=erú felké
ll'Zülés és felh"'észítés az éves 
gazdasági feladato!t elvégzé. 
11ére mindig meghozza a várt 
eredményeket. Ezt dokumen
tálja a szegedi lgazgat66ág el
ső félévi cselekvési program. 
j:'tnak időarányos értékelése is. 

.A:z. igazgatóság már az év 
elején valamer.nyi pártren
dezvényen, politikai fórumon, 
aktívaértekezleteken, munkás
gyűlé5eken, csomóponti mű. 
szaki konferenciákon, terme
lési tanácskozá6okon, bizalmi
értekezleteken, a párt-, a 
sza:kszervezet, valamint a KISZ 
seg:í15égével ismertette a me
gyei párbbiwttságok terület
fejlesztési irányelveit és ezévi 
gazdaságpolitikai állásfoglalá
sait, összefüggésben a MA V 
H'76. évi. illetve az V. ötéVeti 
t�rvidászakra érvényes gazda
sági cé1kitíizéseivel. 

Mit tartalmaz 
a cselekvési program? 

A vasuita5 dolgoz(lk S?.éle,, 
!kör-ben :megnyilvánuló kollek
tív és egyéni tevékeny,ségé
nek 12!jesebb kibontakozását 
segítette elő az igazgatóság 
197 6. évre Ö5SZeállitott coo
lekvési pTOgramja. A program 
rész.Jelesen t.a.rtalmazza azokat 
a · feladatokat, amelyek a 
lvlÁV 1976. évi gazdru,á.gi terv
előirányzatának hálózati é5 te
rületi célkitűzéseinek megva
lósítását elősegítik. A cselek
vési program a szalr..szolgála
tok mun.kájának jobb össze
han.golását, a fuvaroztatókkal 
és a szállítási vá!lalatokka.l 
való eredményesebb e1111ütt• 
működését, a munka- és 
üzemszervezés fokozását, a 

mun.kaversenyre történö haté
konya.bb mozgós!tást tűzte ki 
célul. 

Az 1976-os év kezdésének 
anyagi és míiszaki ellátottsá
ga elfogadható volt. Problé
mát csupán az okozott, hogy 
a cselekvési programok háló
zfllti céllütíizései későn ;utot
ta.k el a vasútigazgatóságok
M:i; emiatt a szállítási elő
i.rányzaitok 1!el-Jesltésében minit
egy 280 ezer tonna lemaradás 
kövellkezett be. 

Az igwgatósá,g az év első 
hat hónapjában 12 millió 644 
e?.er utas.t sziállitott, valami
vel kevesebbet a tervezetnél. 
A személyszáll1t6 vonatok 
menebrendszerú&ffege 98,29 szá. 
zalék:ról 98, 40 százalékra nö
velredebt. Saj,nos, a fajlagos 
késési idő 36.6 percről 41,5 
percre emelkedett. Ebben 
azonban a :külföldi csatl'<J,kO
zások.ra való várakozások je-

. lenitósen közreműködtek. 
Az utazási körülmények ja

vi"tá.<;a érdekében a személy• 
kocsik időszakos nagytis-ztí,tá. 
sá�ak és műszaki ka:rbanta.r
tásána.k együttes technológiá
ját Szeged, Békéscsaba és 
:Szentes Íelepállomások után 
Kec.-skemét. Mezőhegyes és 
Vésztő állomásokra is �ter
jesztett,ük. Ezzel a szerelvé
nvek naoo:rkénti naj?'Vtisztfül. 
sának feltételeit saját eróből 
b,jztosítottuk. 

A makói von�atási kirendelt
ségen, ugy,ancsak saját ero'öől 
megszerveztük a kéttengelves 
személykocsik részle!;Vim<:!á;lit
tát é<; szükség szerlnlt.l futó
javitását. 

Terjednek a korszerű 

fuvarozási módok 

Az igazgatóság az első fél
.!vben összesen 4 mmió 706 
ezer ton.n.a ár<.Lt szállított. Ez-
7.,el minden áruszállítási igényt 
kielégítebtünik. ugyana•kkor a 
hálózat! értlekeket szol�áló 
Ures klie<1venlítési felada.ttAiTrk
n-ák i� maradéktalanul eleget 
tettünk. 

A fuvarozások gazdaságos
ságának és minőségének eme
lése érdekében a vonatok át
lagos terhelését - az el<SÖ ne
gyedévi áruszállftási teljesít
mények visszaesése ellenére is 
- 993 tonnáról 1000 tonnára 
növeltük. Ez azért is figye. 
lemre méltó, mivel a teljesít
mények további növekedését a 
vám-határállomások rakott 
arányának csökkenése és az 
üres kocsik futási arányának 
emelkedése is gátolta. A te
herkocsik statikus kihaszná
lása 2,:t százafékkal, a teher• 
kocsik termelékenysége, dolgo
zó kocsinapokra vetítve 1,7 
százalé�.al, a tehervon.ati 
mozdonyok napi á.tlaaos fu
tnsa 17,7 százal.ékk.aZ növeke• 
deti. 

.A:z. ín té-z<lredések haitására a 
gépmenetkilométer aránya 3,9 
százalékkal. csökkent, de terv
szerűen csökkent a gépre, vo
natra, személ}'21etre várások és 
a vonatfelt,artáf;ok száma is. 
anma-k ellenére, hogy a vá
gáinyfenn,tartásra és építésre 
biztosított vágányzár-ások szá
ma lényegesen megnövekedett. 

és automatizálásának befe;e
zését, a szentesi és makói szo• 
ciális létesftménvek, valamint 
az újszegedi ren.delőintézet át
építését. 

Szervezési intézkedések 

A költséggazdálkodásnál 
szervezési intézkedésekkel el
értük. hogy a személy- és áru
szállítási tevékenység ön,költ
sége a relatív ló,90 Ft/100 
ellkm értélrevel szemben 15 ,51 
Ft/100 etkm-re alakult az első 
félévben. A megtakarítást 
egész sor üzem- és munka
szervezéssel értük el. Erek 
közül ki kell emelni, hogy az 
év elejétől Békéscsaba és 
Szolnok között a CSM-es köz
lekedési rendszer alkalmazá. 
sával 33 von.atvezető munkája 
szabadult fel és került más 
területen alka1mazásra. 

Költségmegtakarítási célo
kat kívántunk elérni azál•tal 
is, hogy valamenny-i tolatfu 
tartalékkal üzemelő állomási 
technológ1iát felülvizsgáltun,k 
és 8-10 á'l!omáson, némi koc

Azon az októberi délelőt
tön, l;lmikor felkerestük Szé• 
kesfehérvár állomás forgalmi 
irányítótornyát, már felszállt a 
köd, amit hajnalban még szin
te vágni lehetett volna, olyan 
súrún vette körül az épületet. 

- A sűrű köd miatt reggel 
nehezen indult a munlca állo
másunkon. A fokozott óvatos
ság mellett azért rendben ösz
szeállítottuk tehervonatainkat 
és az ipari menetek is a gra
fikon szerint indultak - fo
gadott a to1·onyban Szijj 
János, a fiatal forgalmi szol
gálattevő, aki három éve vé
gezte el a tisztképzőt. - Most 
már a másÓdik menetet in.dit
;uk az építővállalat és a köny-
nyűfémmú ipartelepére 
folytatta és kitekintve a to
ronyból végignézte az elhala
dó 35 kocsis szerelvényt. 

Berendezés jelzi 

a kocsik hönfutását 

tel a figyelmünket a rendelke
ző egy új műszerre, amelyet a 
biztosítóberendezések mellett 
helyeztek el. 

- Van már hőnfutást jelző 
berende7.ésünk - monrita és 
bemutatta Lugosi József ko
csivizsgálót, alti a műszert fi
gyelte. Együtt néztük végig, 
amint az okos berendezés író
szerkezete !tis rovátkákat húz
va a papírszalagra, végigszám• 
lálta a közeledő szerelvény 
tengelyeit. 

- Amint valamelyik ten
gelynél hőnfutást észlelnek a 

pályára kihelyezett érzékelők, 
a műszer azt felir;a a szalagra 
és itt azonnal megszólal a 
vész;elző és ez a piros lámpa is 
villogni kezd . . . - magyaráz
ta Lugosi József. - Ez nagyon 
megkönnyíti a dolgot a kocsi
vizsgálók számára. Nagyon ér• 
zékeny a műszer, már 38 Cel
ziusz feletti hőmérsékletnél jel
zést kapunk, és pontosan tud
juk, hol kell beavatkozni, me
lyik kocsit kell kisorolni hón
futás miatt . . . Kár tette 
hozzá -, hogy még nagyon 

más! sorrendnek megfelelően 
az M 44 036-os gép segítségével. 
Egyikük, Deák II. Ferenc meg
jegyezte : 

- Lenne egy kérésünk, ha 
fel;egyezné az elvtárs . . . Ná
lunk is ;ól jönne az olyan for
galmi jutalék, amit a buda
pesti kocsirendezők kapnak, 
Akkor talán nem lennénk ilyen 
kevesen itt, a vágányok között. 
A múlt hónapban is egyedül 
kellett dolgoznom két hétig az 
egyik tartalékkal. lgy nem cso
da, hogy nehezen győzzülc a 
munkát. 

Deák II. Ferenc kocsirende
ző és az áJ!omásl törzsgárda 
hozzá hasonló tagjai leküz<:lik 
a nehézségeket. Az állomás 
176 dolgozója tagja a szocialis
ta brigádoknak, s példát mu
tatnak abban, hogy mindenki 
megtegye a dolgát a „Kiváló 
vasúti csomópont" kitüntető 
cím megtartásáért Székesfehér-
vár állomáson. 

Növekszik az állomás 

konténerforgalma A korszerű fuvaroz.áS<.i mó
dQ.1<: a1kalmazása din•am.ikusan 
fejlődik az igazgatóság tt>rü
letén. A rakodással képzett 
irány- és célvon.atolckal to
vábbított áruk ará.nya 18,3-ról 
21,2 százalékra emelkedett. A 
konténerekben szállított áru
mennyiség 16,5 százalék.kal, a 
csererakodólapon fuvarozo'.t 
árusúly 3,4 százalékkal. együt
tesen 4,9 százaiékt'n:al növeke
dett a bázisreilévhez viszonyít
va. 

kázatvállalással, tervszerúen Beszélgetésünk során azután 
:me-ghatáTOz.tuk azolrat az idő- megtudtuk Szijj Jánostól, hogy 
pontokat. amikor sötétüzeme- fiatal apa, kétéves kisfia van. 
l és útján költség, anyag, Felesége is vasutas, az állo
enel'gia és munkaerőket ta- más dolgozója, s most végzi a 
karíthatna,l,_ meg. tisztképzőt. Örömmel újságol-

drága ez a műszer és csak egy - Az őszi forgalom szeptem-van belőle nálunk. beri célkitűzéseit 117 százalék-
- Vették-e már hasznát a ra te!;iesítettük - tájékoztatott 

gyakorlatban ? - kérdeztük. eredményeikről Szabó Miklós 
�regezve a leírtakat. el- ta : 

mondhatjuk, h.O!(y a cselekvési - Lakást kapunk a buda
program elsó félévi végrehaj- pesti igazgatóság segítségével. 
tá"-'I a gazdálkodá<; főbb te- l!:ppen tegnap voltunk Pesten 
rületeit tekintve megvalósult. és megkötöttük a szerződést. 
Az elért eredmo§-nyek ala,pján Rajtunk kívül még az állomás 
az igazgatóságok egymás kö- két dolgozója kap új lakást. 

.. .. . állomásfőnök. - Eddig sikerült - Tobbszor is - felelte a . ütemesen szervezetten ellátni kocsivizsgá!ó. -: A vésztelzé�t őszi forg�lmi feladatainkat. A pe?-ig_ a beerkezo szerelv�nyn�l siófoki és a nagykanizsai términdig gyors beavatkozas ko• ségből két hete érkeznek hoz
vette. zánk a cukorrépával megra

Csökkent a túlmunka 

zö+;tJ ve!"ienyében máRodLk - Hol lesz az új otthonuk? 
he1vezés,t ért.ün,k el a s-rom- - kérdeztük. 
bathelyi igazgatóság mögött. - Itt helyben, a székesfe• 

hérvári Vorosilovgrád lakótele• 

Nyomasztóvá valt 

a létszámhiány 

Dr. Susla János, pen, teljes összkomforttal . . .  A II•es őrhelynél, ahonnan Hatékony g37Xlasági szabá- a szegedi vasútigazgatóság Budapest felől egy személy- a páratlan vonatokat indítják 
1Yozóka.t léptettünk életbe, forgalmi ooz·tályvezetnje vonat közeledett. Ekkor hívta Székesfehérvár állomásról, Tö-
amelyek a takarékos létszám• mör Gyula váltókezelővel, gazdálkodásra és a hálózati .--------------------------- •  Nagy István térfelvigyázóval, 
gazdasági szabályozókban meg- azután Horváth János térfő-
hirdetett célkitűzések, az áru· A ltTE rendezésében nökkel találkoztunk, alti áUo-
tonnakilométe��teljesí1lmény és mási körútja során éppen ak-
az utazó személyzet teljesít- kor érkezett oda. �;t':;'�ek növelése irálnyábaai Kitérövizsgálat - hemutató,.val - Három kocsit sütgósffl ki • � : • · : rcel! 'Cutni 4 tanalékktű á 'té1'• 

Kiemelt feladatát 'ki\pezik Szabolcs-Szatmár megyében nok. kimU!taltásolc s-egítségével ményforgalmi iparvágányára, 
az iga2;ga-tóságnak a tűlmun.ka a műszak,i hónap alkalmából vázo1ta a .k)itérővimgólat alap- hogy folytathassák a rakodást 
csök!kent.ése. A bázishoz ké- a METESZ Közleked'éstudo- ja,it, ezen belül az előkészítő - szólt a térfelvigyázónak, az• 
pest a csökken.és mértéke 193 mányi Egyesülete záhony:i pá- munkát, majd részletesen fog- után kérdésünkre válaszolva 
ezer munkaóra, ami 28 száza- lyafenntartási főnökl.ségének lalkozott a helyszíni vizs,a.,ála- folytatta : - Az őszi forgalom? 
lékos csökkentést jelen.t. A !ti- sz.akcsoportja rendezésében tokkal. azok előjegyzésével, Nem jelentene különösebb ne-
fizetett túlórák megtakarított szeptemberben előadást tartot- értékelésével és helyreállításá- hé7..séget, hiszen nálunk min
összege 7,8 százalékkal C6Ök- ta.k a ki1éróvizsgálatokkal val. A résztvevők meaismer- dig a nyár adja a legtöbb 
kent. ka,pcsolatban, majd Eperjes- hettélc a szovjet vasutak kité- munkát. Csakhogy most, a már 

A má5i!k jelentós célkitű- kén bemufatóra kerü!,t; sor. rővizsgálati módszereit is, és szinte nyomasztó létszámgond-
zés az volt, hogy az üzemvi- A megjelenteket Lilik Mi- elmondták véleményüket a jaink mellett a viszonylag mér
te! szempontjából kulcsfon- hály, a záhonyi pft. főnökség kitérők nyilván-tartásánaik egy. sékelt forgalomnövekedés is 
tosságú, frekventált munka- vezetője köszöntötte. majd s:rerúsí1éséről. nagy megterhelést jelent. 
erő folyamatos utánpótlásának Bátyi Ferenc, a fónö'.<Ség he- Az előadást Eperjeske ren- A Ir-es tartalék kocsirende-
biztOGítása megtörténjen. ]!,'z Iyettes vezetője tartotta meg dezópályaudvaron gyakorlati zői éppen egy tolatós tehervo
csak rész.ben sikerült. vitaindító előadását. Grafiko- bemc·tató követte. natot állítottak össze az állo• 

Az üzemvitel szempontjából 
fontos munkakörök utánpót
lását az igazgatóság szervezett 
tanfolyamok keretében bizto
sította. Ennek érde�ben há
rom tanfolyamon 97-en for
galmi és kereskedelmi, 29-en 
daruke.zelöl, 1i -en taraon.cave
zetői kiképzésben részesültek. 

Az anyag- é5 energiatakaré
kosságot illetően a vontatási 
üzemanyag- é6 energiaköltség. 
né! a megtakarítás 278 millió 
forint, amely 0,23 százalékos 
megtakarítást jelentett. A nem 
vonllatásl célú üzem- és fű
tőanyaE;-, valamint ener�iafel
haszn.á.Lásban 3 millió 908 ezer 
forin.t megtak,aritást értünk 
el a külön Í'l1tézkedési tervek 
eredményeképpen, 

Az Igazgatóság beruházási 
terveinek vé!(rehaj�ása terv
szerűen és időarányosan halad . 
Ki kell emelni e munkák kö
zül a Szeged-Rókus-Békés
csaba és a röszkei vonal fo
l11amatos korszerűsítését, az al
győi és a tiszauqi Tisza-hidak 
tit�1Jítését, a Budar,est-Szeqed 
közötti vonal térközösítésén.ek 

CSM-REN DSZERBEN 

Közlekedhetünkre menetrend szerint'? 
Egy mozdonyvezető tanulságos utazása Szolnokt61 Záhonyig 

goznak a korszerű jelzőberen
dezések. Az előUem haladó 
tehervonat nem járhat sokkal 
messzebb, mert megfigyelhető, 
hogy a távolban miként vál
toznak pirosról sárgára és 
zöldre a jelzők fényei. 

Püspökladányban - géprádió 
hiányában - cédulát dobok 
le a felvigyázónak: járjon 
közbe a debreceni ,,szabad" 
áthaladás érdekében. És Deb• 
recenben csakugyan áthala
dok. Ha;dúhadház és Újfe• 
hértó is gyorsan mögött.em 
marad. Császárszálláson kiál
tást hallok: - Nyirben átha
lad! 

a váltókon - nem hiszek a 
szememnek és a fülemnek -, 
kattan a sátorjelző! Szabad a 
kijárat nekem i� a helyte!enre. 
Ez már döfi. lgy kellene ezt 
mindig csinálni :  alkalmas 
időben felhasználni mindkét 
vágányt az egyirányú közle
kedésre, még ha csak egy-egy 
á!Zomásközti távolságra isi 

kott irányvonatok, amelyeket 
innen az Acsi Cukorgyárba to
vábbítunk. 

- Miben mutatkozik forga
lomnövekedés ? - kérdeztük. 

- Ez nagyon érdekes ná
lunk: most a konténerforgalom 
nö ve k.szik. Itt június 1-én 
kezdtük a közepes nagyságú 
konténerek bevezetését. Nép
szerűségének igazún használt a 
televízió részvételével megtar
tott áruszállítási bemutató. A 
kezdeti 43-ról szeptemberben 
már 115-re növekedett a kon
ténerforgalmunk, mo.st októ• 
l>erben pedtg már 300 körül 
lesz a berakott konténerek 
száma. 

Székesfehérvár állomás ve
zetői szoros kapcsolatot tarta
nak fenn a helyi szállító vál
lalatokkal. Ezen alaoul célsze
rű kocslgazdálkodásuk, az 
Ide tartozó ötven iparvágány 
és a rendes kezelési helyek szer
vezett kiszolgálása is. Munká
juk hatékonyságát egy szám
adat, a helyi kocsi tartózkodás
ban elért 131 ,03 százalékos tel
jesítmény minden szónál meg
győzőbben bizonyítja . . .  

L. J. 

nyek, akkor is, ha semmi ok 
a lassításra, fékezésre. 0, ha 
meg{izettetnék a kényelmes
kedókkel a 100-130 forintos 
többlet költségeket, amiket a 
vonatok indokolatlan feltar
tása és újabb indítása, fel
gyorsítása okoz . • . t 

Rálizet a vasút 

Fényeslitkén vagyunk. Idáig 
tudtam takarékoskodni áram
mal, olajjal, s a menettarta
mot tekintve: a kereset is szé• 
pen alakult. Ha több ilyen 
utam lehetne, még a prémi• 
umra sem lenne panasz. Erre 
gondolok, amíg bejegyzem a 
menetlevélre a megállás té
nyét és időpontját Szolnoktól 
Fényeslétkéig mindössze ez az 
ötödik sw és a tartózk'odás 
összesen '30 perc. 

- Ez ir,en/ - gondolom. 
Jön azonban a parancs: 

- Gyeriln.k vezér úri Se
perjen át Eperjl!$kére! 

Együtt Nyíregyházáért 

Vasárnap, 17 óra. Szolnok
rendező pályaudvarról elin
dul Záhonyba egy tehervonat. 
Utána én várom a menesztést, 
egy üres K-szerelvény élén, 
a kék színű viŰany mozdony
nyal. Vonatvezető nincs -
ezért vezettük be a CSM-moz
galmat -, így aztán egyedül 
böngészem át a szolgálati 
menetrendkönyvet. Gyakorla
ti tapasztalataim alapján kép
telenségnek tartom, hogy alig 
hatórás menettartammal ér
jem el Záhonyt, amint ez a 
menetrendben elő van írva. 
Több mint 260 kilométer a 
távolság, s mivel az esti órák
ban munkásvonatok sokasága 
közlekedik Záhony-Szolnok 
-Budapest között, nyí!ván 
megfogja majd a szerelvényt 
a legtöbb állomás, főként 
Debrecen és Nyf.regyháza. 

Meg61/ás nélkul . . •  

Akadálytalan az ú t  Deme
cserig. A bejárati jelzó kitérőt 
mutat. No, mindegy. Eddig 
jól jöttem. Most már vagy fel
oszlatják a vo.natot, vagy .,pi
hentetés" lesz egy pár órán 
ál Itt ácsorog az előttem jött 
szaladós teher Is. • 

Pátroha előtt leszáll a köd 
De sebaj ! Kitűnően üzemel a 
mozdonyvezetőt segítő le-1(
újabb technikai vívmány: a 
sátorjelző. Félreérthetetlenül 
mutatja a „szabad"-ot. Vi
gyázunk is erre a berende-zés
re, mint a szemünk fényére. 
Azért persze, még így sem 
mentes az utazás az izgalom
tól. Lám, már a második do
boz cigarettát veszem elő 
Szolnok óta, holott nem telt 
el öt óra az indulástól. Olyas
mit érzek, mu,t a rekordot 
teljesítő sportoló. pedig csa,k 
tartom a menetidőt. De, ami
kor olyan nehéz, sőt, többnyi
re lehetetlen a menetrend sze
rint utazni. Most viszont min
den olyan jól sikerül. Halad• 
tam, ahogy kellett. lassújelen, 
helytelenen, kerl!$ztbe ki és 
be, mégis balesetmentesen, 
.•zabályosan, ah'>IJY e/.6írják. 
Máskor viszont többnyire csak 
a mozdony éles kürtszavára 
váltanak vörösről zöldre a fé-

Jaj, csak ezt ne kellene! Az 
„átsöprés" mindig két-három 
órába kerül. de csak 12 percet 
fizetnek érte. Ekkor is - a 
szeptember 12-én közlekedett 
1770. számú vonat továbbítása 
után - 0 óra 45 perckor telt 
le a szolgál�tom. Arra azon
ban hogy Fényeslitke-Eper
jes-Záhony között nem . át• 
állító.� gépeket vesznek igény
be .. többet fizet rá a va.sút. A 
vonatgép közben vonattal tér
hetne vissza Nyíregyházára. és 
a le-váltót sem re7..sizt.etnék a 
mozdonyához Fényesl;tkére ... 

Szeptember 25-én és októ
ber 2-án a nyíregyházi pálya
fen,n taxtási főnökség s-zocialis
ta brigádjai kommunista szom
batot ta:rlotta:k. 

A főnökség �yíregyházán 
dolgozó bri.gádja,inak 13-0 ta,gia 
vett részt a kommunista mű
sza,kon. A munkát Sóstó meg
állóhelyen vé,rez1ék. Széoítet
ték a me,gállót és a fnnö'<ség 
sóstói szakszervezeti üdülőjé. 

ben is végeztek társadalmJ 
mul1'káit. 

A szocialista brigádok a 
kammun,ista szombatokon vég
zett munkájukért járó pénzt 
az „Együtt Ny!regyházáért" 
moz,galom keretén belül a vá
rosi KISZ-bizottság számlájá
ra fizetik be. Ezzel segítik a 
Sóstó gyógvfürdőre terve7,ett 
úttörő- és ifjúsági tábor lét
rehozását. 

- De, nicsak! Meneszte
nek. .. 

- Némileg megnyugodva 
kihúzok Szolnokról, sőt - át
jutva a Tisza hídján - elha
gyom Szajolt is. Gyorsan sö
tétedik, aztán koromfeketével 
borítja be a tájat az éjs?.aka. 
még mindig megállás nélkül 
robogok. Öröm látni végeste
len végig, milyen szépen dol• 

Kattan a s6torjelzó 

- Ezerhétszázhatos előre! 
- hallom a forgalmi irodánál 
behal adáskor. 

Ha csak ezért állítottak fél
re, nem lenne sok, ám az én 
szerelvényem még akkor is 
csak a harmadik. A gyors sza
lad, majd blokkjára elindul 
mellőlem a teher. Alig ér kJ 

Keczkó :-ereoe, 
monlonyvezetó, 

Debrecen 
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Őszi csúcsforgalom Debrecenben CEGLÉD ES SZEGED KÖZÖTT 

Gurulnak a kocsik, süvítve csúszik a saru Belejeződött a nyílt vonal 
és az lillomlisok automatizliliisa 

.A:r. év utolsó hónapjaiba!!l 
a gyárakban és üzemekben 
termelési finis van, a vasúton 
csúcsforgalom. Augusztus vé
gén, szeptember elején kezdő
dik a szállí-tási kampány, 
amely mindig erőpróba a vas
utasoknak. A nagy forgalom 

miatt fárasztóbbak a szolgála
tok, gyakran köd és eső nehe
zíti a munkát. Sok múlik ez.ért 
a tervszerű felkészülésen, a 
dolgozók helytállásán. Erről 
legutóbb a debreceni csomó
ponton győződhettem meg, 
ahol mindkettőre van jó pél
da bőven. 

tünk a hatos tartalék Az sorra. Látjuk, hogy a dombról 
egyik fékbódé lépcsőjén a to- már meglódultak a vagonok. 
latásvezetó adja zászlójával a A kerekek előtt süvítve csú
jelzést. Az üzemmérnök kéré- szik a saru, érezni a forró vas 
semre felkiabál neki : szagát. -Egy fedett négytenge

- Ugorjon le egy pillanat- lyes éppen előttünk kQJlpan 
ra Mák elvtárs, beszélni aka- az álló kocsisorra. Nagyot 
rzmk magával! csattannak az útközók. 

A gőzös fékez, a tolatásveze- - Látja, ez az átka annak, 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

vonatbefolyásoló és éberségi 
berendezést. A fővonail vaJa
menny:i közút-vasú.bkeres:zrtezó
dését biztosírottálk, többségé
ben vonat által vezérelt fény
sorompó�. 

MA V Terve-zó Inbéret és az 
UVATERV végezte, a biZWS.Í
tó berende:z.éseket a Telefon. 
gyár és a Ganz Villamoosá:tl 
Művek bajai gyáregysége ké
szítette. Kivitelező a Szentesi 
:E:pítés,i Főnökség, a budapesti 
TBEF és a szegedi BFF épí
t'ésveretooége volt. 

Okosan gazdálkodnak a kocsikkal 
tó lelép. A !külsős forgalmi hogy nincs vágányfék. Csak 
szolgálattevő elveszi tőle a minimális sebességgel guríta
zászlót és fürgén felugrik a nalk, mé,gis, ha elveszik a sa
helyére. Int, hogy mehet to- rut, a kocsi ismét felgyorsul, 
vább, !kevés az idő. Atvette a és néha kiméletlenül ütközik 

Az állomásokon az üremi. 
munkafolyamatokat utastájé
Jcoz,tató és utasítást adó be
rendezések segítik, s egyes., 

A fejleszt.és, a berendezések 
technikai színvonalának eme
lése megváltoztatta a v001al 

A Hajdúság fővárosában 
néhány éve az őszi szállításon 
in!k:ább csak a répaszezont ér
tették. A kampány befejeze3e 
után .fellélegeztek a vasuta
sok, mert a nehezén túljutot
tak. 

- Az őszi „csúcs" most is a 
répa elszállítása után ér Yé
get (tavaly január elej<,n, az
előtt az első negyedév �oze
péig is elhúzódott) , C:e most 
már a répaszezon lebonyolí:J
sa csak egy,i.e a legfontosabb 

nya, az alma. és itt meg-:1 ke
resztül a Szovjetunióból jövő 
tra,nzit, ráadásul uz id«n nö
velte forgalmt11,1cat a Kabán 
épülő új .::uko�r;'},ir res:·,'re 
feladott alapanyag is. UyE-nkor 
teljes kapa-:itissal il..1t•jn.,�!-
nek a konzerv11várak. Termé
!;('ik nagy ré:;zét vasúton szál
litják. Olcosan kr:il teh�t gaz 
dálkodnunk <. kocsikkal. Mi 
szolgáljuk ki a hatvani, a 
szolnoki és a sze,·e•,cs1 culwr
gyára,kat, ezért .u-ra ösz,t:>nöz-

tolatásvezető! teendőket. - morfondírozik kísérőm. 
- Mák Imre vagyok - mu- Egymást követik a kocsik, 

tatkozik be az idős vasutas. a három sarusnak most perc
Nyugtalanul toporog, fél szem- nyi pihenője sin.cs. Egy szóke 
mel az elhaladó kocsikat fi- hajú, zömök ember áll hoz
gyeli. zám legközelebb. Leteszi a 

- Mi a véleménye az őszi biztosító sarut, aztán felém 
forgalomról? fordulva magyarázza: 

- Kevesen vagyunJc. Ahol - Ezek a négytengelyesek 
valamikor öt ember volt, ott gyorsan égetik a sarut. Mikor 
most hárman dolgoznak. Én megállnak, a. vason meg lehet 
huszonhárom éve vagyok a gyújtani a cigarettát. 
vasútnál. még tiz van a Elgördül az utolsó vagon. 
nyugdíjig. Az 6szi szállítás ne- Körenik gyű1nek a többiek is : 
kem már minden évben ne- Salánki László és Papp II. Im
hezebb. Ilyenkor mindig tal- re. 
pon kell lenni. Egy nap annyit - Húsz-harmiinc kilométer
gyalogolok, hogy talán haza is ról járunk be - veszi át a 
érnék a faluba. szót Salánki László. - Ha hé

- Igazaság=ak tarja az tig dolgozunk, kilencre érünk 
őszi célprémium elosztását? haza, mert sokat kell várni a 

- Igen, az nagyon ösztön- vonatra. A tavalyi menetrend 
ző. Kétszáz forintnál keveseb- kedvezőbb volt. A kényszerű 
bet nem kaphat egy-egy dol- várakozás miatt sokan panasz
gozó. A túrok versenyben kod.nak: . . •  

�-·-"w-�-�-�� 
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Oroszvá.ry László vezérlga:r,gat-0-helyettes átvágja a nemzeU 
s:llinű szalagot 

(Szikora �a felvétele) 
vannak egymással és a teljesí- - A tavaly bevezetett né
tés arányában osztják el a gyes túr viszont nagyon jó, 
pénzt. azon csalk. rontani lehetne -

mondja Papp II. Imre. _ :S:s főleg nagyobb állomásdkon a üzemi technológiáját is. A vo
a jó munkaszervezés javára tolatási és k�felírói mun- natok forgalmának irányítá
írható az is, hogy hat nap mt rádiós körzetek kiaaaikítá- sát, gyorsítását, biztonságát 
szabadságot az őszi csúcsfor- i;ával könnyí-tetták meg. A nagyobb hatékonyságú gépek 
galorr.ban is kiadlnak. Ez ne- távbeszéló forgalmat a hagyo- segítJ.k. ami egyúttal meg
künk falun élő ember€ikinek - mányos légvezeték helyett iká- könnyíti az emberek munká-

Kocsirendezők 
és samsok között 
Jön vissza a tartalék, Mák ilyenkor betakarítás idején _ belen bonyolítják le. ját is. A korszerűsítés ered-

Befutott a Szabolcs-expressz Debrecen állomásra. Az őszi szál• 
lítás idején is zavarialan a személyforgalom 

Imrének menni kell. Gyorsan nagy kedvezmény. Az automa-tizálással a vona- ményelcént 52 váltóállitó-köz
búcsúzunk, aztán indulunk to- Megszólalnak a hangsz6r6k, li biztos.ítottság fokát 98,4 slZá- pont, vonatjelent6 térköz és 
vább a gurító pályaudvar felé, jön a rnási!k „fogás". A saru- zalékira. az állomásét pedig sorompókezelői őrhelyen szűnt 
amelynek tizenkét vágánya soknak ikés:zülődni kell. A 93,8 százalékra emeltéik:. meg a szolgálat. Az így fel-

f�Jda.tainkna.k, m-=rL megsok
szorozódtak egyéb teendöink 
- magyarázza a husz:mhét 
éves üzemmérnök, Magyar Já
nos, akit Feket2 Sándor állo
másfőnök rendelt mellém kí
sérőnek. Az irodában a főnök 
sorolja tovább a 1,éz.yeke.t.; 

- Mezógaulc;sági megye a 
miénk. A cukorrépán kivm sok 
a. kukorica, a búz!i, a bargo-

(Lacskó Ildikó felvétele) 
van: dombról ismét gurulnak az A szegedi igazgatóság e szabaduló, min-tegy kehtószáz 

7,•k a répafeladó állomásokat, - Itt az ötösön van a Nyír- áruval rakott vagonok. fontos fővonal automatizálásá- vasutast más területre irá:nyí-
bugy a kiüri:ll kocsikat ne ábrányba menő elegy - mu- ra. 158 millió forintot fordított. tot,tá,k át. A vonalon lehetővé 
küldjék viss�a üresen, tanem tat Magyar a vonatnyi kocsi- Kaszala Sándor A vonali mun,ka terveit a vált a csak mozdonyvezetővel 
rakják meg rép.�val. A leg- ---------------------------------------·, való közlekedés is. 
fontosabb !�'adatunk p.,rsu A Cegléd-Szeged autornati-
Záhony segíté;e. Az é js.nl:t.-- zált vonal átadási ünnepsé-
például ötvel\ fedett és '1llr 

M . , . s· , g Ma' te' sz a I k'a' 'n ? 
gén részt vett OroszváT11 miru: nyi-tott. �f'si val adtun1<:. 1 u J a ■ László vezérigazgató-helyettes, 

kevesebbet a szár1,yvoualak- Nagy Károly, a Vasúti Fő-
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Szeptemberi teljesítmény: 26 ezer tonna áru 
mán, a személy- és teherfor- latait, jártasak a honvédelmi 051.l Y vez.etoJe, tov cs-
galom fenntartása mellett cse-

fogadtált a városi tanácsnak Ismeretekben. A lövészverse- Kiskun megye párt- és taná
rélték ki Mátészalka állomás azt a felhívását, hogy az üze- nyen is - mind a légpuskás, csi szerveinek, valamint a be
elavult, megkopott, több mint mi kollektívák vállaljanak mind a légpisztolyos kategóriá- ruházásban részt vevő válla
tízéves váltóit. Miközben az részt „Szabolcs aranya", az al- ban _ nagyszerű eredményt latok képviselői. Növeli a debreceniek gond

ját, hogy az őszi csúcsforga
lom idején sem szünetel az 
állomás rekonstrukciója. En
nek ellenére kevesebb vágá
nyon nagyobb forgalmat bo
nyolítojtak: le, mint tavaly, a 
bázisidőszakban. Magyar Já
nos rögtön sorolja is a meg
győző adatokat : 

Tavaly szeptemberben 
3091 ra,kott kocsi érkezett, 
most 3498. A feladás pedig 
3,53 százalékkal volt több. Ná
lunk nagy az átmenő kocsifor
galom. A legtöbb Fényeslit
kére, Nyíregyházára, Mátészal
kára, Nyírábrányra, Nagyke
rekibe, Szolnokra és Püspök
ladányba megy. Az elmúlt hó
napban 27 826 ilyen kocsit 
kellett induló vonatokba so
rozni, 184-gyel többet, mint 
tavaly. Ezen kívül 5,64 száza
lékkal emelkedett a tovább
menő vonatok száma; a szep
temberi húszezer tonnás áru-
szállítási tervünket pedig 
majdnem hatezer tonnával 
teljesítettük túl. Kedvező a ki
lenc hónapi összteljesítmény 
is. A teruezett 212 ezer tonna 
helyett 227 400 tonna árut 
azá!lítottunk. 

Az eredményekhez tartozik 
még, hogy sikerült csökkente
niök a kocsitartózkodás! időt, 
és 1975. szeptemberéhez ké-

pest lényegesen kedvezőbb a 
tehervonatok menetrend-sze
rinti indítása. 

Az állomás vezetői az aszi 
forga!omra már júli1ts muso
dik felében készültek. Terme
lési tanácskozásoko.,, ismer
tették a fel.adatokat, ,,,m 
hallgatva el a várható gon• 
dokat sem. Huszonöt kocsiren
dező hiányzik cs 1-.evris a vo
natkísérő is. A sok ipari üzem 
miatt nem könnyű a nyugdíj
ba ment dolgozók pótlása sem. 
Augusztus elején bevez..,t'.é<t a 
„csak mozdonyvezet5vel" való 
közlekedést. Az eredmény: 
harrrrinc vonatkísér5t másutt 
lehetett foglalkoz,tatni. Ennek 
ellenére szeptemberben még 
mindig tizenkilenc túlóra ju
tott egy vonatkíséróre. Az ál
lomás hetven szoci:I.Usta b1i
gádJának több mint ötszáz 
tagja. munkálkodik azon, hogy 
az 6szi finis lehetőleg zavar
talan legyen. A MAV-Volán 
komplex brigád például meg
szervezte a hétvégi rakodást 
A jó kapcsolat eredménye az 
is, hogy a Volán fizeti a leg
kevesebb kocsiálláspénzt. 

- A brigádok érdeme m,é,g, 
hogy a rendezőben a vágá
nyok között nem látni egy 
szál füvet, egy eldobott papírt 
sem. Gyózödjön meg róla 
bíztat az állomásfőnök. 

Prémium a /,e/ytállásért 
A rendező három foga<ló és 

három vonatindító vaganya 
közül kettőt már felújítottak. 
Az építési főnökség dolgozói 
most éppen a harmadik vá
gány teljes al- és felépítmény
c.,_eréjét végzi:k. Egy hónapig 
tart a munka, n többi vágá
nyom azonban zavartalan a 
forgalom. Kocsik dübörögnek 
mellettünk. Kísérőm a fiata
lokról beszél, akik a legnehe
zebb posztokon állnak helyt a 
végrehajtó szolgálatnál. Mos1 
a közel.gő ifjúsági parlament 
foglalko:l.tatja őket. Debrecen-

hez 34 kisállomás tartozik. A 
munkaügyi körzet fiataljainak 
képviselői először vesznek 
részt a. közös tanácskozáson. 

A végrehajtó szolgálatot az 
állcmáson 327-en látjálk el. 
Ennyien részesülhetnek a havi 
nyolcvanötezer forint őszi for
galmi prémiumból. Ha teljesí
tik a célkitűzést, a vég7,ett 
mun,ka arányában kiosztják a 
dolgozóknak. A nagyobb erő
feszítést, a nehéz lcörüimé
nyek közötti helytállást jutal
mazza ezzel a. vasút. 

Csiko1x,gva húz el mellet-

építési főnökség dolgozói a ma szüretelésében. Első alka- ért el a hat csapat. Kiskunfélegyháza állomáson 
12-es átszelési váltót bontot- lommal, szeptember 11-én * Oroszvftry László vezérigazga-
ták, a fűtőhóztól elindult a őköritó-Fülpösön a Szamos- tó-helyettes átvágta az új 
MAV Hídépítési Főnökség két menti Tsz gyümölcsösében A mátészalkai csomópont üzemépület előtt kifeszíte1t 
önjáró daruja, Gergely Zoltán szedték az almát a mátészal-

szakszervezeti bizottsága évről szalagot, majd a Fegyveres 
művezető irányításával. A ré- kai vasutasok. Nem is S0-an 

évre nagy gondot fordít a rá- Erók Klubjában rendezett ün
gi kereszteződés helyére gyor- szoruló dolgozók anyagi tá- nepségen Kiss Károly, a sze• 
san beemelték az újat, aztán voltak, mint előzőleg számítot- mogatására. Szociális segély gedi igazgatóság vezetője tett 
máris munkához láttak a sín- ták, hanem százhúszan. Ezer- címén az idén már 56 OOO fo- jelentést a fővonal aut.omati
hegesztők . . . ötven láda. jó minőségű ter- rintot osztottak ki, 160 dolgo- ziilásának befejezéséről. Ez

Az itt dolgozó pályamunka- mést takarítottak be. Munká- zó között. A nőbizottság bevo- után Oroszváry László mon
sok - Kertész Sándor vezető- juk ellenértékét felajánlották násával az szb legutóbb ötezer dott ünnepi beszédet. 
mérnök emberei - még emlé- gyermekintézmények építésére, forintot juttatott a sokgyer- Beszéde után kibün,tették a 
keznek arra az időre, amikor s nyomban hozzáláttak a szep- mekes, illetve a gyermeküket korszerűsítésben élenjáró vas-
100-120 ember kellett az tember 25-i almaszüret szer- egyedül nevelő édesanyáknak. utasokat. 
ilyen munkához. Napokon át vezéséhez. Zsoldos Barnabás Gellért József 
tartott a „hó-rukk !" Most vi
szont a daruk néhány karjel
zésre megemelték és a he
lyükre illesztették a 150-160 
mázsás kitérőket. 

Az utasok és a járókelők, 
akik látták a műveletet, elis
merő szavakkal távoztak: 
Ez bizony szép munka. volt! 

* 
Ezenkívül sokminden törté-

* 
Az állomás MHSZ lövész

klubja és a forgalmi KISZ
szervezet szellemi totót és lö
vészversenyt rendezett a fegy
veres erők napja tiszteletére. 

A szellemi totó kérdéseire 
kitűnően válaszoltak a részt
vevők, szaporán növelve a ta
lálatok számát, s bizonyítva, 

Készül az új váltó ágyazata. 

Gazdasági és társadalmi munka 

Kettős feladatot látnak el 
a kollltÍromi tsomópant dolgozói 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

tanulási és a társadalm! mun
kára vonatkozó vállalások is. 

A kereskedelmi dogozókiból 
álóló többszörös ezüstérmes Jó
kai bri.giád például Na,gy Ist
ván vezeLésével szocialista 
szerződést kötött a Csokonai 
Művelődési Házzal. Társadal
mi munkában segítenek, ha 
s-zükséges, s a művelődési ház 
cserébe bevonja programjaiba 
a vasutasokat. Ugyancsak a 
Jókai brigád patronál.ia a ko
máromi Dobi István gyermek
várost. Kis lakóit rendszere
sen látogatják, szinte saját 
gyermekeiknek tekintik va
lamennyiüket. A Kandó Kál
mánról elnevezett, Na(/1/ La
jos verette forgalmi· brigád a 
komáromi téliesített termál
fürdő vasutas üdülő1ének gon
dozásával végez érté'kes mun
kát. A szakszervezet! bizott
ság irányításával működő üdü
lőt karbantartják. cs.!nosítiák. 

A komáromi vas:!t� fiata-

!ok közül tizenheten még nem 
végezték el az általános Isko
la nyolc osztályát. Ők vállal
ták, hogy a következő tanév
ben pótolják ezt a hiány06-
ságot. Jelenleg 18 fiatal vesz 
részt szakm�i.i továbbkéi:,zésen. 
A törekvés a.z. hogy 18 éves 
korukra alkalmasak legyenek 
segédtiszti vizsgára. Most ép
pen öt fiatal van segédtiszti, 
négy tiszti tanfolyamon. ket-tő 
pedig a győri közlekedési fő
iskola levelező tanulója. 

Szükség van az utánp61:lás
ra. mert mostanában sok ta
pasztalt, idős vasutas vonult 
nyugdíjba az állomásról. A 
vezető pos-ztokra máris sike
rült jól képzett fiatalalokat 
állítan,!. A ve:zet&k átlagos 
életkora 32 év. Egyetértésben 
munkálkodna!( azon. miként 
folytassák még eredménveseb
ben azt. amit az elódö1< el. 
ke-zdtek , a km-szerűbb. hat�
konya.bb munl<át . • •  

Szász Ferene 



6 M AG Y A R VAS U TA S  

Miként kell elbírálni 

a szocialista brigádok újításait ? 
A szocialista címért versen

gó brigádok munkájának éI'té
kelésekor számos főnökségnél, 
egyre fo;1mzottat-ban vcszilc fi
gyelembe az úji\ó tevékenysé
get; az újítási versenyben a 
szocialista brigádok részére 
külön feltételeket hirdetnek 
és a br�gádokat is díjazzák. 

.Űjitliat-e a brigád ? 

kotás erkölcsi. vagy anyagi el
ismeréséből más - illetve ru: 
egész brigád - nem részesül
het. Nem jelentheii azt rein. 
hogy az újításért járó díjban 
- feladattervi külön díj, il
letve ennnek egy része - a 
szocialista brigád. vagy más 
személy, például örökös, vagy 
a gyermektartás jogosultja, ne 
ré,;zesülhetne. A szerzói jogo
sultságot azonban nem sz,aba<:l 
összetéveszteni a vele járó -, 
illetve vele öszefüggő - va
g;•oni V<Yllatkozású jogokkal, 
kötelezettségekkel. 

l,/ikor beszélü,1/,: 
brigádújílásról ? 

A szocialista brigádok újító 
tevék-enységének kibontakozá
sát vizsgálva egyre gyakrab
ban találkozun:k a kollektívák 
újításával, de az ezek kapcsán 
re.tvetődö téves :názetektke! is. 
Üjithat-e egy egész brigád? 
Benyújtható-e egy brigád ne-
1:ében újítási javaslat? Meg
kötheti-e a hasznosítási szer
ződést a brigád nevében an
n!IJc vezetője? llyen újítások 
esetén a díj kiutalható-e 
brigád nevére? stb. 

A srocialista brigádok újítá
sainak egyik fő célja: bizo

a nyítani, dokumentálni a kol
lektí,:a összeforrottságát, kö

A. szakember számára ezek zösségi gondolkodását a mun
a kérdések egyszerűeknek kában és a közös alkotásokban 
tŰTIJn{'k, a munkások szemében egyaránt. A jó közösségi szel
azonban ma,r nem olyan kö.ny- szellem egyik alaptényezője, 
ny'en érthetők a szolgálati fó- ugyanis. ha a brigádtagok egy
:nökségek ál1á::.-foglalásai. A mástól :nemcsak e!Yárnak va-
1\Z()Cialista brigádmozgalom a !amit. de adnak is, akár mun
sz<icialista munkaversany ré- kát. akár ennt:!, pénzben je
sze. :nemcsak te,m1elési moz- lentkcző eredményét. 
galom, }la<I;em a szcc�alista Brigádújításkén t  legalább 
lla:gatartás es g�dolkodasmod két brigádtag. va!(y több bri
�eJlesztésének tomegmozga.lma gádtag által benyújtott és be
ui. vezet,e,tt javaslatok is értékel-

A szocialista brJgádmozga- hetők. Nem szükséges. hogy 
lom célkitűzései azonban csak az adott szocialista brigád tel
a felsőbb állami szer;ek által jes létszámmal vegyen részt 
kidolgozott jogszabályok kere- az újítás kidolgozásában. 
tei között érvényesülhetnek. Mit kell figyelembe venni a 
El:>ból adódóan a szerzóségge: brigád újítások ügyintézésénél? 
kapcsolatos előírások szerint 
kell eljárni a kollektívák ál- A szocialista b1igádok tag
tal benyújtott újítási javasla- jai újítási javaslatuk benyúj
tok esetén is, figyelemmel a tásakor aJJ<lmr járnak el he
s:rerZJŐ,ségre. lyesen, ha a javaslaton fel-

tűn te tik brigád La gs:igi minósé

Kit illet meg 
a · s::erzöi jog ? 

,, •. ..s;;,.erzőn azt a s::emélyt ért
jill;,, aki <( 1r\egö/dá:.t létrehoz
(a, mega lia,tta; kidol(Jozta. Ha 
e .munkában több személy kö
zösen vett részt. aikkor tá,,-

güket. vagyi:;. hogy a szer
zék : a „Ságvári Endre" szo
cialista brigád tagjai - és ezt 
valamennyien aláírják, megje
lölve egyúttal szerzőségi ará
nuukat. Ezzel elkerülhetők az 
esetleges olyan viták. á.mclyek 
a brigádvezető - mi'.nt a töb
biek nevében eljárni jogosu.;,t 

megbízott - aláírásával be
nyújtott javaslatok ve!ejár:Y 
lehet.1ek. 

Belsö szabályozással is 
megoldható 

Az újít.ássa! összefüggő szer
ződéseken valamennyi szerző 
aláírásának szerepelnie kell ; a 
szerzödések csak igy érvénye
sek. Az újítási díj felvételére 
- a meghatrumazással kap
csolatos jogi előíráso'.c betar
tása mellett - a szoca]Jsta 
brigád vezetóje. vagy a bti
gádpénz kezelásffilel megbízott 
más személy is jogosult. A 
szocialista brigádok - tagjaik 
újító te1:ékenys.,,géárt - er
kölcsi elismerésb:m rászesül
hetnek. Municaverseny-vállalá
saikban is szerepiő újítás<>!,, 
újítási feladattervi témá!{ ki
dolgozásáért az újítók újítót 
tanúsítványt kapnak. Ezen fel
tüntethető. hogy a sz.erző(k), 
mely =ialista brigádnak 
tagja(i). Belső szabályozással 
az is megoldható, hogy a sro
cialista brigádok kollektíva
ként kapjanak újítási tanú
sítványt, amely k1csinyített 
alal{jában a brigádnapló tar
toreka, és a szocalfat.a cím 
fokozatának megállapítására 
szolgáló értékelés egyik ténye
zője, alapja lehet. A tanúsít
vány annak igawlása. hogy a 
brigádtagok : szerzöi bizonyos 
számú újításnak. 

A szocialista brigád aron
ban - mint kollektíva - nem 
részesülhet újítási kitüntetés
ben, vagyis olyan erkölcsi el
ismerésben. amelv személyhez 
kötött. például „Kiváló Újító ' 
vagy „Kiváló feltaláló", kitün
tetés:. Ezeket ugyanis az újí
tók, feltalálók személyükben 
kapják. márpedig szocialista 
brigád nem lehet sem újító, 
sem feltal.áló személy. Ha a 
brigád valamennyi tagja társ
szerző egy va�y több újítás
ban, akkor külön-külön van 
lehetőségük az említett kitün
tetések el:ny,�résér,�. 

Dr. Gyóni Déla 

Információ 

Táiékoztatás 

A szeptemberi in!o1mációs 
jelentések jelzéseket tartal
maztak azzal kapcsolatban, 
hogy az építői pati dolgozók 
különélési pótlék folyósításá
hoz szükséges tanácsi igazolás 
beszerzése SOik esetben lassú, 
nenézségekbe ütközik. 

Kérdés : a személyi igazol
vány adatai nem pótolhatják-e 
a tanácsi igazolást? 

A személyi igazolványba a 
családi állapotra és lakóhely
re vonatkozó bejegyzések azért 
nem pótolhatják a tanács ál
tal kiállított igazolást, mert 
abból annak is ki kell tűnnie, 
hogy a csal/'idfenntartó, azaz a 
dolgozó Mzastársával, élet
társával, vagy keresöképtelen 
hozzátartozójával közös ház
tartásban él és eltartásukról 
gondoskodik. Ezért a kérdéses 
igazolást a tanácsok kötelesek 
kiállítani. 

- Végrehajtható-e az egyé
ni és csoportos nyercségpré
mium alapbéresítése azoknál 
az érdekelt dolgozóknál, akik
nél ét:közben változott a mun
kahely, il!ett"e munkakör? 

Az egyéni és csoportos nye
reségprémi um alapbéresítését 
az 104768 1976. MÜSz. B. ren
delet alapján h,ajtották végre. 
E rendelet az évközbeni vál
tozásokra is ki !érve szabályoz
ta a végrehajtást. Az alapbé
resítés 1976. július 1-vel meg
történt, az erre a célra ren
delkezésre álló össZ!",;(et mara
déktalanul felbasznáJ.ták. Ezé1·t 
az 1976. július 1-et követő 
változásokat már nem lehet 
figyelembe venni. Lehetőség 
van azonban a korrigálásra az 
1 977. é\-i bérfejlesztés keretén 
belül. 

Lapunk szeptember 15-i 
számában röviden Tnár írtunk 
arról, hogy sok panasz érkezik 
a „flóra" kéztisztító szappa,1 
minősége ellen. Kérdés : hol 
orvosolják a panaszokat? 

A kéztisztító szer használa
tát a KERMI engedélyezte és 
időszakonként részben a gyár
tó vállalatnál, �zben a ke
reskedelembe., ellenőrzik. Pa
nasz esetén tehát rö\'id leírás
sal a következő cúnre kell 
mintát küldeni : KER.vII Ve
gyészeti Osztálya 1088 Buda
pest, J ózse:f krt. 6. 

szerzőkről van szó. A társszer- .-----------------------------------------

roség feltételezi. hogy a társ
szerző ötlettel. gondolattal se
gített, közreműködött. Ennek 
mértékét a társszerzőség szá
zalékos arán.ra rögzfti ; az 
arányban a sze-rzötársak közö
sen egyeznek meg. Kollektív 
újítás esetén töbh szerző kö
zös megoldásáról van szó. 
• A társszerzők az újítás hasz
nosítása után az a.i1yagi elis
merés.bő! szerzői arányuk sze
rint, tehát olyan mértékben 
részesülnek, amilyen arányban 
közreműködtek az újílás ki• 
dolgozásában. Ezért kell az 
újítási j avaslatban a javaslat
tevőknek - figyelemmel a 
befektetett elméleti munkára 
- feltüntetniük a szerzőségük 
arányát. Amenn}iben ezt nem 
jelölik meg. a javaslattevőnek 
egyenlö arányban kell társ
szerzönek tekinteni. 

A szerzői jog azt a személyt 
illeti, aki a megoldást létt·e
hozta, vagy annak kidolgozá
sában részt vett, s ez a jog 
nem elidegeníthető - mond
ja ki az újításokról szóló 
38/1974. (X. 30.) MT sz. ren
delet 4. §. (3) bekezdése is, 
amely szerint az újítás szer
ződését átruházni nem lehet. 
Amennyiben tehát valamely 
szocialista brigád egy vagy 
több tagja újítást dolgoz ki, 
e szellemi tevékenység díjá
ban nem osztozhat szerzőtárs
ként azokkal a brigádokkal 
akik az újítás léh·ehozásában 
nem működtek közre javaslat
tal, gondolo:ttal. Még akkor 
sem. ha történetesen a megol
dás a.J:kalmazása, gyakorlati 
kivitelezése során fizikai tevé
kenységgel, munkával .,társul
tak be". egyéni elképzelés. öt
let nélkül. Az újítás gondola
tá.t, illetve ennek részét tehá.t 
nem lehet „odaajándékoznt" 
másnak, méo a s?.ocialista bri
gád másik tagjának sem. 

Az elmondottak természete
sen. nem jelenthetik azt. hogy 
a brigád egy vagy több tagja 
ált:.l létrehozott szellemi al-

Hogyan gondoskod ik  az ÖTA 
a nyugdíjas vasutasokról ? 

A vasutas biztooítottak kö· 
rében méltán népszerű 1'2 szá
zaléka.s ÖTA-tagságának mint
egy 40 százaléka nyugdíjas 
vasutas. Ebből következik 
hogy az alapnak állandó fel
adata a nyugdíj�sck részére 
történő segítségnyújtás. Hang
súlyozni kell azonban, hogy ez 
a támogatás alapvetően más 
jellegű, mint a szakszervezet 
által adott egyéb juttatások. 

Az alapszaMly szerin1 
ugya.i,is az ÖTA célja a vas
utas társadalomb,iztosítás ha
tálya aJá tartozó biztosítottak-
11ak és azok hozzátartozóinak 
a társadalombiztosítási, a ma
gyar állampolgárok gyógyító, 
megelőző ellátásáról szóló jog
szabályokban biztooított mérté
ken túlmenő segélyez�. Ez 
azt jelenti, hogy az ÖTA által 
adott támogatás elsősorban a 
társadalombiztosítási és egész
ségügyi ellátások kiegészítésé-
re szolgál. • 

A nyugdíjas tagok rész.ére 
az alapszabály értelmében az 
alábbi segélyeket kell folyósí
tan i :  

- ÖTA-tag és hozzátarto-. 
zói elhalálozása esetén teme
tési sel]€1y kiegészítést, amely
nek összege 800 Ft. 

A MA V nyugdíjassal halá
láig együtt élt házastárs (élet
táns) elhalálozása esetén a se
gélykiegészítést az eltemettetés 
költségét viselő házastárs ré
szére akkor is ki kell fizetni. 
ha az nem tekinthető hozzá. 
tartozónak. Ha a>.onban az 
ilyen elhalt. vagy hozzátarto• 
zó után az SZTI (kifizetőhe• 
!ye) társadalo:nbiztosítás ter
hére 800 Ft temetési se
gélyt folyósított. a.z OT A ter• 
hére legfeljebb 1400 Ft-ig le
het kier.iészitést megállapíta
ni és kifizetni. Ilyen esztben 
tehát a lciegészités összege 600 
Ft. 

Ha az eltemettdésről nern 
közvetlen a hozzátartozó gon
doskodott. a társa daio:n bizto
sitás terhére járó temetési se
gény összegét a temetési szám. 
la össze.1éig. legfeljebb azon
ban 800 Ft-tal lehet kiegészí
teni. 

Az ÖTA terhére jár a te· 
metési segélykiegészítés akkor 
is. ha az eltemettetésről a 
MAV, GYSEV, Utasellát.: 
(mw1.káltató) vagy társadalmi 
szerv gondoskodott. (Megje
gyezzük, hogy ez esetben a 
társadalombiztosítás terhére 
nem folyósítható temetési se
gély.) 

- 1976. jam.úr 1-i hatály
lyal, kifejezetten• a beteg nyug
díjas tagok szociális helyzeté
nek javítása céljából új se
gélynem került bevezetésre. 
Annak a nyugdíjas tagnak, a!ci 
60 napon át megszakítatlanul 
kórházi ápolásban részesült 
egyszeri juttatásként 500 Ft 
összegű segélyt kell folyós!ta• 
ni. 

A segély naptári évenként 
egy esetben folyósítható. s azt 
a tag kérelmére. a nyugdíjas 
segélyezési egyJni lapját ke
zeló szolgálati (r:;yilvántartó) 
főnökség. köteles kifizetni. A 
kórházi. gyógyintézeti ápolás 
időtartamát a kórházzal 
gyógyintézettel kel! igazoltat
ni. 

- A 150 Ft-ot elérő össze
gű gyógyászati segédeszközök 
után fizetendő térítés összeg�! 
az ÖT A a nyugdíjas tag he
lyett is átvállalja. fa azt je
lenti, hogy az ÖTA tagjai és 
hozzátartoz6i a 150 Ft-ot el
érő. vagy anni'il drágább ,iyó 
gyászati segédeszközöket díjta„ 
lanul kapják. 

- Az alapszabály azt is le
hetővé teszi hogy az érvény
ben levő társadalombiztosítás! 
és egészségügyi szabályok sze-

ri.nt nem nyújtható egyéb se
gélyeket va�y meg:térítéseker 
az ÖTA ügykezelési bi.zottsá· 
ga méltányosságból engedé• 
lyezzen. 

Szaknervezetünk kezdemé
nyezesere a vonyarcvashegyi 
üdülő az üdültetési idényen 
kívül időszaki szociális gondo
zóként működik. Ennek kere
tében az alacsony ösSzegü 
nyugdíjjal rendelkező vasuta� 
nyugdíjasok egy hónapos tur
nusokban térítési díj fizetése 
nélkül pihenhetnek. 

A gondozó fenntartá.sáhm:. 
illetve a beutalt nyugdíjasok 
ellátásának biztosításához a2 
ÖT A évenként 600 ezer forint
tal járul hozzá. Ezenki,·ül a 
nyugdíjasok szociális segélye
zéséhez - hozzájárulásként -
az ÖTA a területi bizottságok 
részére é,,ente összesen 500 ezer 
Ft-ot biztosít. A segélyeket a 
területi bizottságok nyugdíja, 
szakbizottságai ost.tják el a 
nyugdíjas bizaL-niak környe
zettanulmánya alapJán. az ar
ra leginkább rászoruló ala• 
csony összegű ellátásban ré
szesülő nyugdíjasoknak. 

Mlnt az a példákból kitűnik 
az 112 százalékos ÖT A sokol
dalú se(Jitséget nyújt nyugdí
jas tagjainak Szakszerveze
tünk IX. kongre:;szusának ha
tározata szerint azonban a 1/2 
százalékos ÖTA-ból adható 
közvetlen juttatások körét és 
öSszegét a társadalombiztosftá
Si ellátás alakulását figyelem
be véve tovúbb kell fejleszte
ni. Ennek megfelelően az CTA 
segélyeinek felülvizsgálata je
lenleg is folyik 1977. január 
l-től várható egyes segélye\< 
összegszerűségének megváltoZ
tatása. melyek közül ismé1 
több érinti majd a nyugdíj:i.:; 
tagokat is. 

Majoros Zoltán 

1916. O�TOBER 16. 

Az utaiószeinélyzet szolgálati ióejé/Jól 
mi vehető figyelembe pibe11ő ióőne.k ? 

Imre István, Szombathely állomás vonatvezetője 
szerkesztőségünkhöz írt levelében arra kér választ, 
hogy az utazószemélyzet szolgálati idejéből mi vehetö 
figyelembe pihenőidőnek. 

Az 1976-80-ig szóló MAV Kollektív Szerződés - amely 
1976. júliu,,; hó 1. napjától lépett hatályba - a korábbi s.za. 
bályoktól eltérően új módon határozza meg az utazószemély
zet szolgálati idejét. Eszerint az utazószolgálatot ellátó dol
gozók munkaidejét kitevö idő a szolgálati óra, amely a hon
állomáson történt feljelentkezéstől a lejelentkezésig tart, eb
ből kivéve a forduló, sz;emélyze,tváltó és közbensö állomáson, 
illetve vontatási főnökségen, a laktanyában és a laktanyán 
kívül eltöltölt (lejelentkezési normaidő és feljelentkezési nor
maidő közötti időtartam) pihenőidőt. (K. Sz. 17. §. 1. bek.) 

A szolgálati órából tehát kizárólag csak az ilyen pihenő
időket lehet figyelmen kívül hagyni, amelyre óránként egy 
forint díjazást kell fizetni Ha az ilyen pihenőidő tartamára 
a dolgozó els::álláso!ását hely hiányában nem biztosították, 
úgy az egy forint díjazás helyett az alapbér 50 százaléká.t kell 
fizetni. (K. Sz. 50. §. 6. bek.) Minden más esetben a dolgozó 
munkaideje szolgálati órának minfuül, amelyet annak meg
felelően kell elszámolni és abból semmilyen címen nem lehet 
munkaidőt „kiejteni", vagy aho,,."V levélírónk írja, azt „átke
resztelni munkaidőn kívüli időre" 

Levelében ezen kívül az utazószemélyzet régi sérelme
ként emlíU, hogy az ilyen pihenőidőket - a folyamatos mun
kaidőtartamon belül - a dolgozók nerp. ismerik el egyértel
műen és jogOSGágát vitatják. Kétségtelen azonban, hogy ez a 
vasúti szolgálat, a vasúti munkavégzés olyan sajátossága, 
amelyről voltaképpen sem a vasút, sem a dolgozó nem tiehe�. 
Arról van szó. hogy ezt a fajta vasúti munkát ilyen sa1átos 
körülmények között lehet csak elvégezni, amm sajnos, egye
lőre nem lehet változtatni. 

Mindez természete-,en nem jelenti azt, hogy ezzel nem 
kell foglailcozni. Szakszen:e::etünk ezt, mint a dolgozókat fog
lalkoztató egyik problémát napirenden tartja és egy megfele
lőbb megoldás lehetőségét nem tekinti ldzártnak. 

Ugyanakkor a helyi gazdasági é.. szakszervezeti szervek 
is sokat tesznek az ilyen időtartamok csökkentéséért, a mun 
kaidőalappal való és-szerűbb gazdálkodás megvalósításával 
Ezért t eljesen egyetértünk levelében foglalt megállapításával 
amikor azt írja „nagyon jól tttdom, hogy az utazódolgozók 
munkaidejéből ezt a meddő idöt teljese'n kiküszöbölni nem 
lehet, de szerrezéssel, körültekintőbb fordakészítéssel a mini
málisra lehet csökkenteni". 

Ünnepség Szegeden 
a fegyveres e.-ők napján 

A szegedi igazgatóság 
MHSZ-men·ezete, munká:sőrei, 
katonai szállítási osztálya,. va
lamint a 4. ka•.onai szállítási 
igazgatóság a fegyveres erők 
napja alkalmából közös ün
nepséget rendezett szeptember 
�9-én a VflSU(8$(Ú Petőfi Sán
dor Művelődé-i Házában. 

Lovász Lázár i11:azgalóhe
lyettes ünnepi beszéde után 
kitün!.et$ek, julalmaik átadá
sára került 6or. A Haza Szol
gálatáért Érdemérem arany 

fokozatával tüntették ki •'Kó
nya Károly osztályvezetőt. dr. 
Fekete István jogászt. a bronz 
fo'.rnzatával pedig Gönczi La

jos békéscsabai polgárvédelmi 
parancsnokot. Honvédelmi Ér
demérmet kapott Gajda 
György kiskunhalasi polgárvé
delmi parancsno'.c, Lantos Pé
ter igazgatósági csoportvezető 
és Bacsó József MHSZ-titkár. 
Többen diCGérő oklevelet. 
nyolcvanhatan pedig pénzju
talmat kaptak. 

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 

FELVESZ 

ÉS KIKÉPEZ 
nőket 

, 

es férfiakat 
orvosi olkolmossóguk, iskolol végzettségük 
és szakmai érdeklődésük szerint: 

forgalmi szolgálallevö, mozdonyvezetö-gyakornok, 
váltókezelö, térlelvigyázó kocsivizsgáló, féklakatos, 
kocsirende,ö, sarus. vasútépitö, karb:intartó, 
kocsifeliró. vonatve,etö, járműjavító szakmunkás, 
jegyvizsgáló. személy. állomási és kocsitakaritó, 
és árupénztáros, raktárnok. betanított és segédmunkás 
rakodómunkás, és sok más munkakörbe. 

Elsósorban vasutas dolgozóink houótortozóinok, 
ismerőseinek. borátainak jelentkezését várjuk. 

Egyes munkakörökben munkásszállás. 

Jelentkezés, bövebb felvilágosítás: 

budapesti és vidék, ól!amósolcon. 
vontatási és pályafenntartósi fón5kségeken. 
valamint o Munkoeró Felvételi lrodón. 
(Bp, Keleti pu. Cinkotai kapu) 
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WAGNER ESZMÉINEK SZELLEMÉBEN 

A VÁR O S  FELÉ 

FELKÉSZÜLT 

UTAZÓ Az idén századszor rendezték meg 
Dideregtem a hajnalban 

vonatra várva. 
Jött, ;ött a fém-kígyó s benyelt 

rém-gyomrába. 

- Fullasztott a pára, 
szeszeké, ember.!. 

Vitt, vitt félálomban 
küldetésem felé. 

S álltam a város terén 
mire kélt a Nap. 

Tarisznyámba elrejtettem 
a csillagokat. 

Far.ekas Ll.Jos 

A V O NAT O N  
Lassan megtelnek az ülések 
öt perc. s már is indulunk. 
Egy-egy későnjövő 
lihegve á!l meg a peronon. 

Szemben velem, fiatal lányok 
kötnek szorgalmasan. 
Pulóver, sál készül hamarosan. 

T. Pásztor Jutka 

SZABAD JEL Z Ő VE L  
Világra tárt 
vonatablak 
szívem -
sosem várt 

irányból 
szabad jelzővel 
érkezem 
közétek társaim 

csikorgó fékek 
ölelnek hosszan 
füttykoncert 
gyengéden hátbavereget 

csillagszemetekben 
látom sorsom: 

homlokotok ráncos vonalaira 
kezem 
hűs, esőszagú ruhákat tereget . . .  

Ketykó István 

Gerse László rajza 

Határőrök 

köszöntése 
A fegyveres erők napját 

Bánrévén együtt ünnepelték a 
vám- és a határőrség tagjai, 
valamint a vasutasok. Ennek 
jegyében közös ünnepségre 
került sor a laktanya kultúr
termében. Az ünnepi beszédet 
Liszkai József koc�ivizsgáló, 
a község MHSZ-titkára tartot
ta. Méltatta a nap jelentősé
gét, s a határállomáson szol
gálatot teljesítő vasutasok ne
vében is köszöntötte a fegy
veres erők kötelékébe tartozó 
e1vtársakat, köztük a vasuta
sok önkéntes határőreit, il
letve rendőreit. 

Író-olvasó találkozó 
űj helyi�ggel bővült a ka

posvári góckönyvtár. A har
mincezer forintos beruházás 
kétharmadát az SZMT, egy
harmadát pedig a vasutas
szakszervezet adta. A szabad
polcos új könyvtárhelyl�g át
adására szeptember 29-én ke
rült sor, amelyen megjelent 
Moldova György író is. Az 
eseményt író-olvasó találkozó 
követte. A résztvevők az „Akit 
a mozdony füstje megcsapott" 
című riportregényről beszél
gettek a József Attila-díjas 
íróval. 

a bayreuthi ünnepi játékok.tit 
S-záz éve, 1876. augUS2ltus 

13-án világra szóló Ü!llilepség 
keretében nyitották meg Bay
reuthban az ünnepi Játékok 
Házát. Wagner négy estére 
szóló trilógiájának, a Niebe
lung Gyűrűjének elÖJát:éka, a 
Rajna Kincse került színre, 
majd a rákövetkezó napokon 
a Walkür, a Siegfr!ed és az 
Istenek alkonya. Az előadást 
a magyar Richter János vezé
nyelte, korának egyik legna
gyobb karmestere. aki ezt kö
vetően 1912-ig az ü!llileni já
tékok zenei vezetője volt. 

Örök harcban a kor 
művészeti viszonyaival 

Mit jelent Bayreuth, s az 
ünnepi játékok 100 éves so
rozata a világnak, a művé
szetnek és eszrtl€jében az 
egész emberiségnek? 

Wagner, a XIX. századi for
radalmár, romantikus művé
sze, aki korának múvészeti 
viSzony.alval örök harcban 
volt, már az 1850-es évektől 
dédelgette önmagában „egy 
több estére" terjedő zenedrá
ma gondolatát, amelyet majd 
külön e célra épített szín.ház.. 
ban fog előadni. lrásaiban 
gyakorta utalt arra, hogy 
amint Európában - a görög 
tragédiák óta - nincs igazi 
zenedráma, úgy nem létezid< 
színház sem, amely méltó 
volna nevére. A XIX. szá7,ad 
kapitalizmusa a színházból 
ipart csinált, a színházi „vál
lalkozóknak" nem az a gond
ja, hogy olyan darabokat mu
lJassanak be, amelyek az em
beriség egyetemes felemelke
dését és kultúráját szolgálják, 
hanem amelyek a firetó kö
zönséget a szfoházba csalo
gatják. A színház a gazdagok 
szórakozóhelyévé vált, akik azt 
időtöltésből keresik fel, hogy 
ott találkozzanak. 

Wagner olyan s-z.ínházat ter
vezett, melyben egy-egy elő
adás ünnepi játék lesz, erre 
az alkalomra külön meghívott 
szereplőkkel. ingyenesen. az 
osztály nélküli nézőközönség 
előbt. S ezt éppen a Niebe
lung Gyűrűje ciklus bemuta
tására gondolta, h:szen ez a 
mindmáig egyedülálló mű fi
lozófiai tartalmában az arany, 
a pénz átkos hata.Jmából a 
szeretet révén történő meg
váltást példázza. 

Felépül a színház 
A bayreu1:hi színház példa 

nélKül álló vállalkozás volt. 
A hasznot hajhá5zó század
ban megkeresni és megtalálni 
azokat a lelkes és önzeUen 
műbarátokat, akik a ha.Lalmas 
építkezéshez szükséges esz.kö
zöket összeadjá:k, épp úgy si
kerek és kudarcok sorozata 
volt, mint a legalkalmasabb 
hely megválasmása. a tervek 
kidolgozása és a kivitelezés 
megszervezése. Wagner 1871 
áprilisában adta ki felhtvását, 
s még ugyanabban az évben 
döntött, hogy színházát Bay
reuthban építi fel. 1872. má
jus 22-én megtörtént az ün
nepélyes alapkőletétel. Wagner 
nem maradt adós: barátai, tá
mogatói számára az ünnepség 
során Beethoven IX. szimfó
niáját vezényelte olyan elő
adásban. amelynek soha nem 
hallott magas művészi színvo
nala azóta is számtalan zene
esztétikai tanulmány tárgya. 

elólroe múvész még nem állott. 
Nietzseh.e &zerint Wagner alt
kor és ott Bayreuthban zene.. 
drámáiban életre keltette a 
görög tragédiát, .,amely a ze
ne géniuszában" fogant és cso
dálatos szin�l ÖIS6Ze
egyeztette a fej!óclésük folya
mán egymástól elvált művé
szeteket (zene. költészet. m0u
gás, gesztus). 

Liszt Ferenc szerint Wa,g. 
ner „úgy szárnyalja túl mű
vészetünk jelen korszakát és 
úgy uralkodik eiölö�. mdnt a 
Montblanc a t.öbbi hegy� 
fölött". 

Az elragadtatott hangok. a 
merész vállalkozás sikere, 
Wagner múvés.zi (és emberi) 
megítélése 100 éve tartó vi. 
tát váltott ki, s ez napjaink
ban is tart. S vajon tekint
hetjük-e ma Bayreuthot a 
tisztán eszményi művészet 
hajlékának? Tény. hogy a 
színház, a.melyet Wagner sa
ját múveinek ünnepi előadá.. 
sára szá'!lt, az maradt ma is. 
Amit a múlt század egyik leg
nagyobb lángelméje megvaló
sított. azt eszméónek követői 
és nevének méltó örökösei 
teljes odaadással és sikerrel 
folytatnak. 

A Niebelung Gyűrűjének vi
lágsikere azonban lesújtó 
anyagi eredmén-nyel iárt. úgy
hogy már néhány évvel ké
sőbb fel kellett adni Wagner
ne'{ legdemolcra1i'kusabb es7-
méj�: az ln,;:yenes szín.ház 
i;!O'ldolatát. s megnyitni a ,;zln
há,: kaouit a fizető közönség 
előtt. De ami Bayreuthot m-s'iig 
!T'e<tlriilö'lbi\7.teti R töhr,I �zln
há-,tól. az, hogv az előad:í5ok
ból mé�em húz a'lva!!i ha!P
not, hanem 3-, eoetleae� ha.�7.
y,ot a �zí,,"á" tartalé'kalapj,a 
jarvára fordítják. 

A7. utódok folytatják 
Wagner művészetét 

S négy év alatt. számtalan 
nehézség közepette. feléoült a 
színház a kis bajor városka 
szélén. a ,.zöld dombon". a 
természet fes,töi környezeté
ben : alatta a kis város, mö· 
götte, körülötte erdők. dom
bok. A felvonások egyórás 
szünetében itt :sétálhat és ke
reshet felüdülést a kooönség. 
Maga az épület nE'!ll a külső 
megjelenés gazdagságával, a -------------------------- homlokzatok stílus változatos- Bayreuth töretlen érdeme 

viszont Wagner művészetének 
és művészi hitva�á'!lak kö
vetkezebes folytatása, amely 
nemC6a.k a mind magasabban 
megszabott követelményekkel 
teszi a bayreuthi előadásokat 
„ünnepi játékokká". hanem 
egyre jobban keresi a kap
csola-tot a legszélesebb nép
tömegekkel S talán ennek 
�mbolikus kifejezése volt, 
hogy a cen<tenáTium alkalmá
ból - jól!lehet. idén új ren
dezésben mutatták be a Nie
belung Gyú?újét -. a meg
nyitó ünneoségen a Nürnberai 
mesterdalnokok harmadik fel
vo'lása került szíru-e. Az a 
felvonás, ahol a múvé,;zetet 
áp0ló. továbbvivő ké-r.művesek 
a néopel találkoznak. mert 
m,,vés'tetüknek (és meot<-rsé
JtÜknelr) csak akkor van értel
me. c.Slia. ha az minrlen'<>ié. 
p-, emberiség közös. örök kin
cse. 

SZABAD IDŐBEN 

Suhan 
• 

a zsmor, csobban a víz 
Fövárosi vasutasok horgáuparadicsoma a Körös partján 

A hétvégeken, amikor Pusz
tabánrévéről 9 óra 52 perc
kor kihúz a 7842-es számú 
Mezőtúr-Orosháza kö:oott köz
lekedő személyvonat, a Körös
híd előtt a masiniszta a szo
kottnál hoo;zabb hangjelzést 
ad. A !következő megálló 
ugyanis Halászla.k, ahol ebben 
az időpontban a tölt'IÍIS olda
lán gumicsizmás emberek ka
paszkodnak fel, várják az ér
kező utasokat, akiknek nagy 
résre valamelyik budapesti 
vontatási főnöksé,gről jött. A 
szokásos üdvözlések után itt 
általában először a jövevé
nyek kérdeznek: .,Milyen a 
t>íz, van-e kapás. legutóbb 
merre próbálkoztatok . . .  " 

Hat szoba húsz ággyal 
Ez.ek után nem nehéz ltita

lálnl, hogy egy vasutas hor
gásztanyára érkeztünk. ahol 
éppen halfogó versenyre iké
BZülnek a Keleti Vontatási Fő
nökség Kandó Kálmá:n hor
gászegyesülebének tagjai. 

Lem, a t.öltés mellett egy 
acélcsöveken álló faháznál a 
verseny részvevői ellenór,;ük a 
felszereléselret, s közben a 
„takrt,lkát" is megbeszé11k. Az 
idő nem éopen barátsáiios. 
Szitál az eső, körülöttünk süp
ped a föld. Ez azonban nem 
zavarja a horgászta'!lya lakóit. 
Mindenki végzi a feladatát. 
Kovács László nörköltet készít 
ebédre, Timár ·Zsigmond mű
szaki felvigyázó, aki a ver
seny bít-óia, e névsort állítja 
ÖSS'Z.e, Győrke Józsi bácsi oe
d� - a főnök�é� nyuedii•s 
számviteli vezetője, az egyesü
l� elnö'{e - époen ta'llácsdk
W láth el a f iata1abb�kat. 

- 1972-ben kezdtük a tnnua 
�pítését - mondia Sütő Imre 
művezető. - A te.rületet a S7e-
11edi iqazqat6sá�tól béreltiik. 
EIÓ!»'.ör h"H adék <ie5Z1rM ,;s 
�éb én<tnanyal.(ot v�<:-:1,-01_ 
tunk. m�iif la�,;:an e11„Cll?'�Hi;tc 
�,: éni>&.+ Le,,.,.Z,,hb MOIJ nr-i 
tdr1adalmí munkát 1.'égeztünk, 

mire lakhatóvá tettük a házat. 
Segítségként a VasutasOk 
Szakszervezete tízezer. a Ma
gyar Horgászok Ot-szágos Szö
vetsége ötezer forintot adott. 
Beszereztük a bútorokat. kony
ha.kertet létesítettünk. kutat 
fúrtunk. egyszóval mindent 
megcsináltunk. ami az itteni 
élethez szükséges. 

- Hány személyes a faház? 
- Hat szoba van benne, 20 

ággyal. Egye�.Hetilnk taglét
száma harmincnégy. 

Miközben beszélgetíllllk. lát
juk, hogy vasutasok ét>ítő
anyagot hordanak a mellet
tünk levő telepre. 

- A szomszéd telken a Há
m.ám. Kató és a ceglédi vonta
tási főnökség tagjai építkez
nek - mal(y,arázza Sütó Im
re. - Rajtuk kívül mintegy 
ezer vasutas ;ár még ide pi
henni, horgászni. a szegedi 
igazgatóság területéről. illetve 
a Landler ;ármújavít6ból és 
Dunakesziről. 

Közben elklészültek a ver
S'ellyzók. Elindulu.'lk a kjje
lölt helyre, a körösi befolyó
hoz, ahol a részvevők ala
pos körülteldnté6sel elfoglal
haitják a helyüket. Suhognak 

a damili.sinórok. csobbannak ugyanis tízdekánként, llletve 
az ólmok a vízben. A sor ele- darabonlrent jár egy-egy pont. 
jén egy asszony :szorít,ia a A kesz,egek pedig sűrúbben 
horgászbotot. akadnak horogra, mint pél

A fogást mindenki 
a „közösbe" teszi 

- ő a szakosztály e1711etlen 
nótag;a. Duska jóska leltár
számadó felesége. Rendszere
sen itt van a férjével - tá
jékoztat a kísérőm. 

Győrke Józsi bácsi egy sé
tára invitál. A kubikok mel
lett botorkálunk, miközben 
magyarázza : 

- Ennél jobb helyet nem is 
találhattunk volna. Ez még 
szűz vidék. Hal is akad, 
amennyi nekünk kell. Ide 
még nem t.ört be a civilizá
ció. mint például a Balaton 
környékére. Ha itt vala,ki el
tölt néhány napo,t, kipihenhe
ti magát, megnyugszanak az 
idegei. 

Mire visszaérünk, a wr
seny-z;ők éppen a „t'i'llis" -né! 
tartanak. Horváth István 
amiatt bosszankodik. hogy 
miért nem állt rá a lres.zege
lésTe. A szabályok 62lerint 

dáUl a pontyok vagy a csu
kák . • .  

- A zsákmányból bóven 
jut vacsorára - magyarázza 
Sütó Imre. - Nálunk ritkán 
használjuk az „én" szót. A fo
gást itt mindenki a közösbe 
teszi. Ezt tartjuk terniészetes
nek, ami legalább olyan von
zóvá teszi az itteni életet, mint 
a romantikus természet. 

Újabb bungalók épülnek 
a tanyán 

EJ-érkezett az eredményhir
detés ptllanata is. A győzte$ 
Virág József lakatos lellt. A 
második díjat Horváth István, 
a harmadikat pedig Duska Jó
zsefné nyerte el. 

Amíg ellre5zűl a finom hal
vacsora, meglátogattll!lc a Há
mán Kató és a ceglédi von
tatási főnökségek „MA V Elő
re" egyes,ületének az építke
zését. Éppen a horgásztanya 
alapjait betonozták. 

- Mi is olyan „bungalót" 
fogunk összehozni, mint a ke• 
letisek - mondja Kertész Pál. 
a Hámáin Kató vontallási fő
nökség veretője. - Mi már 
könnyebben boldogulunk. mert 
ennek a tanyának az építésé
re 200 ezer forintot kaptunk a 

szakszervezettől. Nemsokára 
beépül ez a három holdnyi te
rület. amelyen eddig már jó 
néhánv hétvégi vasutas ház Is 
elkészült. 

Lassan sötétedett. Vacsora 
után, a tábori tűzhely mellett 
vala,lti mindig a vasútra terel
te a beszélgetést. A tűz para
ZISa mellett iólesett szólni a 
munkahelyről, a mozdonyok
ról. Itt értettem meg a kö7ö<;. 
��Jti élet ereiét. széosé-1!�. Kel
leme, horJtásznap volt a ha
lászlaki tele0f"11. amely ezer 
vasutas pihenőhp've. 

Megkezdődött a hallogó verseny, az elótérben Duska Józsefné Séra Sándor 

ságával, hanem a belső elren
dezés következetes és egye
dülálló céltudatosságával ra
gad meg. Görög amfiteátrum
szerú. nézőtere nemcsak a hel
lén kultúra talaján nyugvó 
koncepció reneszánszát jelké
pezi, hanem a görög színhá
zak mindezideig felül nem 
múlt akusztikáját biztosít;a. 

Bayreuthban minden a mű
vészet magasrendű élményé
nek van alárendelve: a ke
mény faülése'.c. hiszen a plüs, 
a bársony megváltoztatja a 
hanghatást : a láthatatlan ze. 
nekar. amely nem kénysze
ríti frakkba e muzsikusoltat, s 
lehetővé teszi a mély han,g_ 
zású han.,.srerek tel je,; erejű 
me,:-sz61alását ; a világítástech
nika stb. 

Életre keltek 
a görög tragédiák 

1876. augusztus 13-a Wagner 
művészJi dil:-dlllla volt. mint 
maga mondta, olyan helyre 
i.,erült, ahol minden bizonnyal 

Szentesi kulturalis hetek 

Ez A 100 éves BPvreutli min
den kor"lm4k �•ó1ó t0-nftá�a. 
s ehr"o+'i?tatlan mllvé-;7.,e!i 
hitvallása 

Dr. Cslllag Ferenc 

Vasutas fúvószenekarok talá lkozója 
Huszonöt éves a szentesi 

vasutasok egyesített fúvósze
nekara, amely a Munka &dem
rend ezüst fokozatával kitün
tetett ·puruczkai Mihály veze
tésével megszerezte a Bronz 
Lantot, s legutóbb a szentesi 
kulturális hetek rendezvényén. 
a fúvószenekarok találkozó
ján Is sikeresen szerepelt. 

A szentesi fú"ósokon kívill 
részt vett a találkozón a sze
gedi MÁV Műve!ődési Ház 
1917-ben alakított együttel;e, 
amely már tulajdonosa az 
Ezüst Lant kitüntetésnek. A 
békéscsabai vasutasok fúvós
zenekara, ötvös Nándor kar
nagy vezetésével, szintén ott 
volt a találkozón. S nem hi
ányoztak a Filus Lajos vezeté
sével számtalan hazai és kül
földi hangversenyen sikeresen 
szereplő kiskőrösi vasutas
úttörők sem, mint ahogy a Ka
tanics Gyula ve-.t�tte kiskun
halasi együttes Is 25 éve$ mű-

ködéséhez méltóan járult hoz
zá a szentesi találkozó sikeré
hez. 

A program keret.ében e-1.6-
ször a város különböző pont
jain adtak térzenét a találko
zóra összegyűlt zenekarok, 
majd a zenés felvonulás után 
Csorba György ta.nácselnö:t 
üdvözölte a kulturális hete!< 
alkalmából Szentesre érkezett 
vendégeket. Közös műsorba'll 
150 zenész szórako7tatta a kö
zönséget, s befejező számként 
a Fehérvári- és a Rákóczi-ín• 
dulót adták eló. 

Aznap délután a MAV-kul• 
túrotthonban került sor a ju• 
biláló szent"tll zenekar 23 
éves munkásságának a mélta• 
tására. A vasutas-szaks7,erve
zet elnöksége nevében Kaszás 
István kös:r.öntötte 'lZ egy(lt
test. lf;ú Bíró Sándor, a zene
kar titkára Szaks1.ervezetl 
munkáért el ismerő oklevelet 
kapott, s tizenhárom alapító
tag jutalomban részesült. 
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A kétszazadik merkőzés 
Jubilált Szarka Zoltán, a Haladás VSE kapusa 

1 
A Haladás VSE sohasem 

állt rosszul kapusok dolgában. 
Sas& Gyuri bácsinak, az el
hunyt Büki Józsefnek, Varga 
II. Jánosnak - vagyis a nagy
szerű elődöknek - jelenleg is 
méltó utóda van : Sza-rka Zol
tán, aki szeptember 25-én 
Szombathelyen, a Haladás
DVTK NB I-es labdanígó
mét-kózésen kétszázadik alka
lommal öltötte magára a sárga 
mezt, hogy ó védje a kaput. 

Az egyesület 15 évvel ezelőtt 
igazolta, majd egy évig a tar
talékcsapatban védett. 1962-
ben érkezett el élete első NB 
I-es mérkőzéséhez, s 1968-ban 
már az olimpiai aranyérmet 
n�rt magyar labdarúgó válo
gatott tagja volt. Most, 34 e5Z

tendős korában is nagy része 
van abban, hogy csapata a 
nyolcadik bajnoki forduló 
utáJn a 3. helyen áll. 

A jubileum alkalmából a 
Haladás VSE elnöksége és 
szakosztályának vezetősége 
nevében Hegyi Oszkár techni
kai vezető virágcsokorral és 
iszép kivitelű, asztali kerámia 
lámpával ajándékozta meg a 
kitűnő sportembert. 

A mérkőzés után ml is szót 
váltottunk a sportszerűen élő, 
családját bécsüló kapussal. 

ezért csa.s: azt mondhatom : 
amíg szakvezetóim elégedet
tek lesznek a teljesítményem
mel, addig maradok. Bírom 
benne, hogy legalább még két 
évem van. Ami tőlem teli!,, 
mindent megteszek azért, hogy 
jól szerepeljen az együttesünk 
Sárosi L:ísz!ó vezető edző és 
Török Péter testnevelő tanár 
irányításával . . .  

Kívánjuk Szarka Zoltánnak, 
hogy másfél év múlva a 250. 
NB I-es mérkőzését is ünne-
pelhessük. Kiss Antal 

LÖV.ÉSZVERSENY 

A PINCELŐTÉREN 

A fegyveres erók napja 
tiszteletére a Keleti csomópont 
MHSZ szervezete lövészver
senyt rendezett a pályaudvar 
pince-lőterén. 

Ez alkalommal a rendező 
egyesület lövészeivel a Taurus 
Gumigyár és a Sörgyár ver
senyzői mérték össze tudásu
kat. 

A versenyen 9--9 fő in
dult, képviselve a felnőtt fér
fi női és ifjúsági kategóriát. 

A legjobb egyé,,\ eredményt 
Letenyei Nándor, a Taurus 
Gumigyár MHSZ klubjának 
tagja érte el : 10 lövésből száz 
köregységet teljesített. Csapat
ban a Sörgyár győzött, a t•as· 
utasok pedig másodikok let
tek. 

-.na u a u u • •  
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Meddig :1;zámíth.n-tunk ,_ ________________________ _ 
még tudására, tehetségére? -
kérdeztük. 

- Ez sokmindentől függ. 
1975. december 17-én például 
kéztörést szenvedtem a Képes 
Sport kupa teremmérkőzésén. 
Akkor sem adtam fel a re
ményt, hogy jóval fiatalabb 
kapustársaimmal továbbra is 
versenyezhetem az l-es számú 
mezért. úgy érzem, érdemes 
volt küzdenem, hogy vissza
kerüljek az NB I-es csapatba. 
Nagyon sok szépet, feledhetet
len élményt kaptam a Hala
dástól, a közö�gtól, amit 
szeretnék viszonozni. �ppen 

Magyar motorcsónak az Adrián 
A motorcsónak-versenyzők 

Európa Bajnokságát szeptem
ber 19-én rendezték meg 
Olaszországban, Ortona mel
lett, az Adriai-tengeren. A 
magyar szln.-ket SD 700-as 
kategóriában dr. Kovács Fe
renc és Takács Imre, a Váci 
Vasutas SE motorcsónak szak
osztályának versenyzői képvi
selt&. 

- Milyen eredménnyel ? 

Országos MHSZ-vetélkedő 

a szolnoki iárműiavítóban 
A járműjavító üzemek III. 

orazágos MHSZ-versenyét 
szeptember 25-26-án tartot
ták meg Szolnokon. A techni
kai versenyszálr.okat a szol
noltia:k üzemi sporttelepén, a 
szellemi vetél-kedőt pedig a 
művelődési házban bonyolí
tották le. 

A nyolc üzem közül a deb
receni Járműjavító csapata 
érte el a legjobb technikai 
eredményeket, annak ellenére, 
hogy a legneh-:!zebb számban 
- ,,szennyezett" terepszakasz 
leküzdésében - a miskolciak 
remekeltek. Az összesített 
eredmények alapján Szolnok 
lett az országos verseny első 
helyezettje. A férfiak csapat-

versenyében ugyancsak Szol
nok, Debrecen, Misko1c az el
ső három helyezés sorrendje, 
míg a női csapatversenyben 
Dunakeszi és Miskolc követte 
(egyaránt 92 ponttal) a legjobb 
eredményt elért debreceni és 
miskolci lányokat. 

EgyénHeg Miskolc, Szolnok 
és Szombathely férfi, illetve 
Szolnok, Miskolc és Debrecen 
női versenyzői bizonyultak a 
legjobbnak. Szinte valamennyi 
számban meglepetést „kozott 
a Landler és az Eszaki jár
műjavító versenyzőinek mér
sékelt szereplése, s ezzel 
arányban álló feltúnóen ala• 
csony pontszáma. 

- Elsődleges célunk tapasz-
talatszerzés volt válaszol 
dr. Kovács Ferenc. 11:le-
tünkben most először ;utot
tunk el ilyen rangos verseny
re, sőt, a tengerre is. Már a 
kötelező tréning alkalmával 
alaposan átvizsgálták a moto
rokat, hogy megfelelnek-e az 
előírásoknak. A barkácsolás 
tilos, vagyis c-..ak eredeti gyá
ri masinákkal szabad indulni. 
Részben ez az oka. hogy Ta
kács barátom nem indulhatott 
s csak én vettem részt a négy 
20 kilométeres futamban. A 
huszonhat versenyző közül -
az összesített pontszámok 
alapjá.-i -· én a 12. helyen vé
geztem. Ilyen ;ó eredménnyel 
ebben a kategoriáoan magyaT 
versenyző 1967-ben szerepelt 
utoljára . • •  

'l'ekintve, hogy ebben a 
sportágban nehéz és költséges 
lépést tartani, külö:1ösen a 
motorok szüntelen tökéletesí
tése miatt, az eredmény jónak 
mondható, mert hozzájárult a 
Váci Vasutas SE, sót, a ma
gyar motorcsónak-sport hírne
vének öregbítéséhez is. 

- Köszönjük a Vasutasok 
Szaksze>vezetének a húszezer 
forintos anyagi támogatást, 
amellyel hozzájárult ahhoz, 
hogy eljuthassunk erre az Eu
rópa-bajnokságra - fejezte be 
szavait a négyszeres magyar 
bajnok, dr. Kovács Ferenc. 

K E R ESZT R EJ TV É N Y  
Vízszintes: t. Balesetet klviltó 

Ok !ebet. 13. Homérosz egyLs: hős
költeménye. 14. Vissza :  spárnai 
rabszolga. 15, Kevert háló. 16. sze
szes ital. 18. Mentség, Urilgy. 19, 
Szövetség, egyesülés. 20. A francia 
forradalom egyik vezére. 22. Ének-
16. hangok. 23. A Finn Jttunl..:ás 
Szüvetség nevének rövidítése. 24. 
Lakoma. 25. Termelőszövetkezetek 
Országos Tanácsa. 27. Sándor fele. 
28. Az arzén vegyjele. 29. Bánat. 
30. Régi űrmérték. 32. Hat.árrag. 

34. Zloty szélei. 35. Európai fő
város. 37. Tó a Szovjetunióban. 
39. Görögkeleti szentkép. 40. Ha
mis. 41. Juttat. 42. NB I-es fut
ballkapus. 43. Apró dlszt.árgy. 46. 
Borsod megyei község. 48. Több. 
50. A nobéllum vegyjele. 51. Fér
fi név. 53, Fémes elem. 54. Ská
lahang. 55. Maró folyadék. 57. 
Spanyol folyó. 59. Becézett női 
Dév. 61. A felsőfok jele. 62. Maga
sabbra helyez. 64. Francia szokás. 

GG. Kérdőszó. 67. Urmérték. 69. 

Menyasszony. 70. Udvart usztít. 
'12. Hajszesz, arcvíz (angol). 74, 
Nem l.lltja. 

Filggüleges: 1. Személyes név
más. 2. Lándzsás, lovas katona. 3, 

Latin semmi. 4. Természetes selejt 
egyes árucikkeknél. 5, 11:te!lzesltő. 
névelővel. 6. Kettős beul. 7. Kele
ti méltóság. a. Voltamper rövidf
tése. 9. Becézett nöl név. 10. Vám. 
11. Ritka férfi név. 12. A beteg
nél állhat elő. 16. Nádor a Bánk 
bánban. 17, .tszakatlanti Szövet
ség, 19. Ez is balesetet okozhat. 
20. A mol!bdén vegyjele. 21. Alló
,•!z. 24 A Tisza mellékfolyója. 26. 
Tl."anszport International Routier. 
29. Afrikai köztársaság. 31. Ep!
tóanyag. 33. Ez 1s afrikai állam. 
35. Ideiglenes nyugta. 36. Egltest. 
37. Allaml bevétel. 38. Házi szár• 
nyas. 44. Nagyon apró szemcse. 45. 
Tetejére. 47. Oirekttermő szőlő
fajta. 49. Nagymétet\1, zárt teher
autó. 51. • • • Lajos (1850-1914) iró 
és költő. 52. Egyesület. 54. Felejti. 
56. Pénz! adott érte. 58. Időszámí

.,tés után. 60, Igekötő. 61. Spanyol 
férfinév. 63. Nemcsak fel 65. Rizs
ből készülő szeszes ital. 66. Híres 
svéd futó volt (fon.J. 68. Epület 
maradvány. 70. s N .J;;. 71. Vissza
sírt 73. N.U. 74. Elektronvolt. 
gö�::e�
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1976. november 10. 
Az eJőz6 keresztrejtvény helyes 

megtejtése: A Haza:lias Népfront 
kongresszusa. A népi, nemzeti 
egység er5sltése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
18. számában megjelent kf're�zt• 
rejtvény helyes megfejtéséért : Sze
lepcsényl János 5094 Tiszajenő, 
BelsöJenö u. 68 Bujdosó Irén 4025 
Debrecen, Dim1trov u. 2. llI. 25. 
Halmai Béla 6725 szeged, Alföldi 
u. 22. ItD-II/11 sz. Csapó József
né, 2400 Dunaújváros, Dlmitrov
grád tér 3, Bognár Zoltán 8226 
Alsóörs, József Attila u. 1. 

Vasutasok d[szfávirata 

a Béke-világtanacs főtitkárának 
A Béke-világtanács nemzetközi tekintélyének növelésé_

ben valamint a nemzetközi békeszervezet és a Magyar Orsza
gos ' Béketanács közötti szoros együttműködés m�i;ter�mtésé
ben kifejtett munkássága elismeréséül a Magyar Nepkoztársa. 
ság Elnöki Tanácsa október 7-én Béke és Barátság Érdem
renddel tüntette ki Romesli Chandrát, a Béke-világtanács fő
titkárát. 

A neves politikus, mint ismeretes, nyárotl is járt hazánk
ban. Azt viswnt kevesen tudják, hogy akkor vasutaso�al is 
találkozott a Hazafias Népfront székházában. Az esemenyre 
meghívták a budapesti vasút!gazgatóság for_gal�i os!tályá�ól 
a Béke swcialista brigád három tagját, Suranyi Jenot, Ma3zl 
Eriknét Pál Jánosnét, akiknek nagy részük volt a májusba!l 
indított' békevonat előkészítésében, a kocsikban rendezett ki
állítás szervezésében. 

A találkozón Romesh Cha.ndra a többi között a követke· 
zőket jegyezte be a BJl,e brigád naplójába : 

.,űdv0zletünket és jókívánságainkat küldjük a Béke szo. 
cialista brigádnak. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezen 
a naplón keresztül üzenhetünk Önöknek. 

A Béke-világtanács felhívásában fordult a világ dolgozó 
népéhez a béke megőrzéséért kifejtett erőfeszítések fokozása 
érdekében. Szükség van a fegyverkezési verseny megállításá
ra. Az Önök brigádjának munkája része annak a nagy erőnek, 
amely a világ dolgozóinak mozgalmát - a békemozgalmat -
előre viszi. 
Budapest, 1976. VII. 27. 

Romesh Cha.ndra 
a Béke-világtanács főtitkára." 

Az Igazgatóság Béke brigádja disztáviratban gratulált Ro, 
mesh Chandra kitüntetéséhez. 

Közlekedési Ifjúmunkás-napok 
Szeptembe:- 20-tól 26-ig ren

dezték meg Debrecenben a 
közlekedési ifjúmunkás liapo
kat. Az egyhetE:S rehdezvény
sorozatot a járműjavító, a 
Postaigazgatóság, a XIII-as 
AFIT, a Közútépító Vállalat, 
a DKV, a 6-os számú Volán és 
a vasúti csomópont ICTSZ-bi
zottságai szervezték. 

A programot szellemi vetél
kedők és sportrendezvények 
gazdagították. Volt többek kö
zött kispályás labdarúgó-baj-

nokság, összetett honvédelmi 
verseny, lövészet és asztalite
nisz. A sportjátékoko..--i mint
egy háromezre.., vettek részt. 

A záróünnepségre szeptem
ber 26-án került sor a vasutas 
klubkönyvtarban. A díjakat 
Kiss László, a vasúti csomó
pont KISZ-biwttságának a 
titkára adta át. Első helyen a 
debreceni csomópont KISZ
bizottságának a csapata vég
zett, és elnyerte az „3rökös" 
vándorzászlót. 7 

Szolnokon lanácskozlak a vasút 

és a szúllíllaló vóllalolok képviselői 
Szeptember 8-á.'1 közös ér

tekezlet színhelye volt Szol
nok állomás, ahol a vasút és 
a száll!Uató vállalatok kép,i• 
selói találkoztak abból a cél• 
ból, hogy megbeszéljék az őszi 
forgalommal kapcsolatos teen
dőket. 

Lauer István kereskedelmi 
állomásfőnök-helyettes vita
indító referátumában hang
súlyozta, hogy az év hátrale
vő időszakában több mint 800 
ezer tonna árut kell elszállí
tani. A budapesti igazg&tóság 

képviselője, Békési György ke
reskedelmi vonalbiztos az éves 
terv időarányos értékelése 
ala!)já.., megelégedéssel nyilat
kozott a csomópont dolgozói
nak munkájáról és kérte a 
szállíttató partnereket a to
vábbi jó együttműködésre. 

Szép Ferenc szb-titkár az 
Idegen kocsik tartózkodási ide
jének csökkentésére, a rako
dási szabályok betartására, az 
árukárok megelőzésére, a ko
csiforduló idő csökkentésére 
hívta fel a figyelmet. 

Budapeste11 talállmztak a vasutas 

Széchenyi szocialista brigádok 

Celldömölk állomás Széche
nyi István ifjúsági szocialista 
brigádja szeptember 28-án 
Budapesten rendezte meg a 
Széchenyi brigádok II. orszá
gos találkozóját, amelyen több 
mint hatvan brigád vett részt. 
A program szerint megtekin
tették az őszi BNV-t, majd 

A szerkesztőseg üzeni 

Szűcs Ferenc, Hatvan : Pál Ist
ván, sepsi Gyula, Miskolc; Gál 
Jen6, Kiskunt'ále�yháza; ilJ. Ko
vács Béla, Keczk? Ferenc, Deb
recen : Chemez Dénes, Bp. An
gyalföld ; Mur�ny! Tjbor, Bánré· 
ve; Tóth TI.bor, Kiskunha1as; 
Szabó József, Kapasvár: Szép Fe
renc, Szolnok: Koncsik: Jár-.os, 
Celldömölk; csabai István. Ko
vács Sándor, Budapest: Major 
Elemér. Veszprém ; Csizmazia Bé
láné. Szombathely; Zs�ldos BRr
nabás, Mátészatkq; Na2::v Antal 
Géza, Nagykanizsa : Egeresst Zsig
mond, Záhony: levelei'ket lapunk 
anyagához relbasználjuk. 

Portás Gyula, Kaposszekrs5 : 
Greczy Béla Alsónyék; Llcs Jó
zsefné, Fonyód ; Barota.J Ottó, Bp. ; 
Nagy Lnjos, Miskclc : Mészáro, 
Kálmán, I{emecse: leveleiket 11• 
letékes helyre továbbítottuk. 

HAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt! a szerkes:ztO bizottság 

FöszerkesztO:  Gulyás János 
Felelős szeri< esztő: Vlsl Ferenc 

szerkesztőség : 
1068 Bpest. VI.. Benczűr utca ll, 

Telefon várost : 229-87a. 
Qzemt: 19--77. 

Kiadja és terjesztt: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
196t Bpest Vll., Rákóczi űt 54 

Telefon : 22(-819. 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalal 

Igazgatója 
Cseks�1mlaszámunk: 

MNB 215 - 11 859 
'lll-3839 Szikra Lapnyomda 

9udat>Ht 
hlelt\, 0�1t1-t8, 

Roder Imre teazea!4 

megemlékeztek névadójuk 
munkásságáról és tanácskoz
tak a brigádok közös prog
ramjairól. 

A baráti kapcsolatok kiszé
lesítésén kívül a találkozó 
célja a tapasztalatcsere és az 
együttműködés lehetőségeinek 
a megismerése volt. 

Lakáscsere 

- M:tk:61 2 szobás, 1. eme1eti 
szolgálati lakásomat (elóazobe., 
Jrnnyha, kamra) elcserélném az 
ország bármelv (heg1�es) tel"Ule
tén, lehet tanácsi egyszobás ts. 
tényleges vasutas részére. Erdek-
16dnl levélben lehet: Töth József, 
6900 Makó, Csokonai u. n I. em. 

- Elcserél-n<lm klsméretlí. két 
szoba, hálófülké.i;, összkom!ortos. 
távfűtéses, 40 négyzctmé'..eres ta
nácsi lakásomat nagymé:re-tü, 
összkomfortos. 2 és fél. 3 szobás 
budapesti tanácst lakásra. Le,·él
efm : Molnár Ferenc. 1041: Buda
pest, M'.unkásotthon u. 74-16. III, 
6. Telefon: 880-79t. 

- Dtinakeszl gyártelepi kétszo
bás. killön bejáratú kom!ortc.s. 
gáz.fűtéses. e!sO emelett lakásomat 
elcserélném budapesti 1 vagv 2 
szobásra. Lehet garzon ts. Költ• 
ségtér!tést vállalok. Levé!clm : 
Hidvégi Károly. 2120 Dunakeszi 
gyártelep, Allomás sét�ny 15. L 
em. ,. 

- Nagykanfzsal ki-! szoba kom• 
tortos, gázfútl-ses, elsö eme!eti 
MAV-lakásomat elcserélném buda
pesti egyszobág lakásra. Levél
cím: özv. Bar3nya1 LaJosné. 8802 
Nagykanlz&a, Oswald József u. f, 

- Elcserélném félkom!ortM. ut
cai lakásomat lehet6le:e 1, vagy 2 
szobás komfortos lakásra, tn.?g
egyezéssel. �rdek1Odn1 személye
s-en vagy levélben lehet. - cim : 
Martényi Pál, 1147 Budapest, Te· 
lepes u. 35/b. n. a. 

19'76. OXTOBER 18. 

Brigádvezetók tanácsko
zása. A pécsi igazgatóság 32 
szocialista bligádjána.k vezetői 
a napokban értekezletet tar· 
tottak, amelyen értélcelték az 
elmúlt félév eredményeit é8 
megbeszélték a tennivalókat. 
Több brigád - például a for
galmi és a vontatási - komp
lex szerződést kötött. mások 
pedig közölték azt a tervüket, 
hogy vasutas árvákat akarna.le 
támogatni. 

- Honvédelmi vetélkedő. 
Balassagyarmat csomópont 
KISZ-biwttsága az alapszer
vezetek részére honvédelmi 
vetélkedőt rendezett a vasutas 
kultúrotthonban. Az érdekes 
szellemi játékokon hatvanan 
vettek részt. A győztes csapat 
vándorserleget kapott, többen 
könyvjutalcmban részesültek. 

- Ozem és iskola kapcso
lata. Több éve tart már a kap
csolat a MA V Gépjavító 
üzem és a XIV. kerületi, Ung
vár utcai általánoo iskola kö· 
zött. Legutóbb az üzem négy 
szocialista brigádja kerítést, 
ablakrácsot, szertári felszere
léseket és beépi Uletó szek• 
rényt készített az iskolának, 
több mint ezer óra társadalmi 
munkában. 

Nyugdíjastalálkozó. A 
veazprémi pályafenntartási fő
nökség szakszervezeti bizott• 
sága nyugdíjastalálkozót ren
dezett, amelyen ünnepélyes 
búcsúztatóra is sor került. 
Bérczes István múszal<i fel
ügyelőt köszöntötték, aki 39 
évi szolgálat után vonult 
nyugdíjba. 

- Polgárvédelmi kiállítás. 
Hatvan állomás kultúrváró
termében, a fegyveres erők 
napja alkalmából polgárvédel
mi kiállítást rendeztek, ame
lyet egy hét alatt ezerkétszá
zan tekintettek meg. 

- Egészségügyi tanfolyam. 
Balassagyarmat csomópont vö
rö.skeresztes szervezete egész
ségügyi tanfolyamot szerve
zett. Az előadásokat dr. Mol
nár Zsófia üzemorvos tartotta 
az elsósegélynyújtás tudniva
lóiról, amit gyakorlati foglal· 
kozás követett. A tanfolyam 
harminc hallgatója a sikeres 
vi7.Sga után bizonyítványt is 
kapott. 

- Kommunista műszak. 
Kisktlndoroz.sma állomás szo
cialista brigádjai kétnapos 
kommuni.st.a műszakot tartot
tak. Százötven óra társadalmi 
munkát fordítottak az állomás 
szépítésére. a baleseti veszély• 
források megszüntetésére. 

Halálozások 
Súlyos betegség után, H é..-M 

korában elhunyt Raclványi Tiva
dar. a miskolci Igazgatóság he
lyettes vezetóje. 1954-ben, egyete
mistaként került a vasútboi:. 19S6• 
tói, az igazi;atóság tát•közlési #S 

blztositóbcrcndezési. osztáJ;\-·án el6• 
adóként, mald késlii>b os,tályve• 
zető-belyetteskE>ut dolgozott. 1971• 
ben nevezték ki az ilzemszerve• 
zl!si önálló cisoporl vezetőjénf>k, 
három évveJ kéc.óbb. 1974· beu pe
dig megbízták a músznkl t�az�a
tóbelyet!esi teendők ell� ttsávnJ. 
Ebben a beoszL'\sban dolgozott 
korai halélálg. 

Gaztlasá-gl munkáián ldvill ak
tív közéleti, t.ár-sadaJmj tevf:keny• 
séget toh·tatott. Két évtizedig-, az 
ilzemJ pártblzcttsá� munkatársa
ként vé!;'zett propago..ndamunkit, 
Ezenkfvut helyettes vezetöje �Jt 
a teniteti btzottsáF? lcóz,:azdasá�t 
bizottságának. Halála na�:v vesz
tesé� a ml\kolci igazgatóságnak, 
a ,�asutasoknal'-

Rövid szenvedés után. 1C éve! 
korában elbnnyt Gáspár Jó�et, 
a vasutassza.kszervezet portAsa. 
1950•tól, mint nyu�lli.ias thllgo7ott 
ebb�n a be1Jsztá11:oba1::. Temefi-c;e 
október tG-en volt a Rákoskeresz• 
túri új köztemetőben. 

Hetvenhét eves koriban meg• 
halt Skoda József. a v�ut.asszak„ 
szervezet fokönvvelóségének 
!!�gdi!as �i��!!

As
�1�:nör1966�tÓi 

1974•lg tett ele-�et. aa�:v uakérte• 
lemmel végezve a kulturális ts 
sportlétesftménvek múszakl et1en-
6rzését. Ko-rábban '1�63-1956-ig) a 
�zak�zervezet masz1ki fejJc�s7t�I 
bi7.0ttsl'!6.n�k U\r-saffalml aktivls
tá.fa volt. Temeté�e októher 16-án 
volt a Farkasréti temP.tóben. 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondok kö�z6netet 

mlndazoknak a vasutasoknak, 
akik drá�a !érjem. Tub., József 
- az űttörc'5vasUt P:gykorl üzfcm
fónöke - temeté!én október 8-.án 
részt vettek a Farkasrétf temrtő• 
be� és osztoztak e-vti<:mnl<ban. 

Felesége éti fl8 
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NAPIRENDEN 

11 jogsegélyszolgál11t kiszélesítése 
és 11 konténeres szállítás helyzete 

Szakszervezetünk elnöksége 
október 14-én ülést tartott. El
sőként a jogsegélyszolgálat ki
szélesítéséről készült jelentés 
került napirendre. Mint isme
retes, a vasutasszakszervezet 
budapesti területi bizottsága és 
az Utaselllító Vállalat szak
szervezeti tanácsa mellett 1975. 

• január 1. óta működik jogse
gélyszolgálat. Ez év július else
jével a debreceni, a pécsi, a 
miskolci, a szegedi területi bi
zottság_ szeptember l-től pedig 
a GYSEV vállalati szaksrerve
zeti tanácsa mellett is meg
kezdte munkáját a jogsegély
szolgálat. 

A jelentés megállapítja, hogy 
a jogsegélyszolgálat zavartalan 
működéséhez az alapvető fel
tételek mindenütt biztosítottak. 
A helyiségek kialakítása, be
rendezése megfelelő. A káde
rek kiválasztása is jól sikerült. 
A jogsegélyszo!,gálat vezetői 
többségükben vasúti gyakor
lattal, illetve a szakszefveze-ti 

munkában szerzett tapasztala
tokkal rendel!:ező, szakképzett 
jogtanácsosok 

A zavartalan működéshez 
szükséges feltételek biztosítá
sán túl egyéb szervezési intéz
kedések is történtek. !gy pél
dául a szakszervezet közgaz
daság; osztálya mellett öttagú 
társadalmi munkabizottságot 
hoztak létre a jogsegélyszolgá
lat összefogására. Folyamatban 
van a jogsegélyszolgálati szer
vezeti és működési szabályai
nak, tevékenységi jegyzékei
nek elkészítése, valamint a tár
sadalmi munkabizottságok 
megalakítása. 

Az elnökség a jelentést a vi
tában elhangzott javaslatokkal 
együtt elfogadta. 

Ezután a konténeres szálli
tás helyzetét és szélesítésének 
feltételeiről készült előterjesz
tést vitatta meg az elnökség. 
Szücs Zoitán vezérigazgató-he
lyettes, az anyag elóteriesztő
je, bevezetőjében hangsúlyoz
ta, hogy a konténerizáció a 

szállítási szolgáltatások szín
vonala emelésének egyik leg
fontosabb eszköze. Éppen ezért 
ez a fuvarozási mód minősé
get jelent. Elmondotta a ve
zérigazgató-helyettes azt is, 
hogy a közlekedési tárcánál 
1974 júniusában miniszteri ér
tekezleten határozat született a 
szállítóta�tá]yos forgalom to
vábbfejlesztéséról. Ott hatá
roztál, el azt is, hogy hazánk
ban a konténeres szállítás 
szervezője, irányítója és végre
hajtója belföldön és a 
KGST-országok viszonylatá
ban - a MAV lesz. Ez azt je
lenti, hogy a többi közlekedési 
ág érdekeit is képviseli. 

Az elnökség az előterjesztést, 
amely részletesen tartalmazza 
a konténerforgalom helyzetét 
és várható alakulását, elfogad
ta. Erre, pontosabban szólva a 
konténeres szállítás alakulásá
ra lapunk következő számában 
- az előterjesztés tükrében -
még visszatérünk. 

A háromnegyed év mérlege: 

251 millió 105 ezer utas 

és 96 millió 950 ezer tonna áru 
A vasút az év kilenc hó

napja alatt 251 millió 105 ezer 
utast szállított, amely a bázis
időszakhoz viszonyítva 99,3 
százalékos teljesítés.nek felelt 
meg. Az utaskilométerben 
mért teljesítmény a tervhez 
képest közel 100 százalékos 
volt. A személyszállítás me
net.díjbevétele a tervezettet 
mintegy 1,3 százalékkal halad
ta meg. 

A minőségi mutatók közül 
a bázishoz viszonyítva a késé
si arány és az egy késettsze
mélyvonatra eső késési idő kis 
mértékben javult. Hasonló ja
vulást mutat a személyvona
tok átlagos utazási sebessége 
is. 

Háromnegyed év alatt a 
vasút 96 millió 950 ezer tonna 
árut szá!lított, amely az el
múlt év azonos ídószakához 
mérten mintegy 99,5 százalé

a teherkocsik statikus terhelé
sének növekedése említhető 
meg kedvező eredményként. 
A teherkocsik átlagos fordu-
16ideje mintegy 2-2,5 náza
lékkal haladja meg a bázis
szintet. 

Az év eddig eltelt időszaká
ban sok volt a ki nem állított 
kocsik száma. Ez arra. utal, 
hogy a rendelkezésre álló ko
csipark kapacitása időszakon.: 
ként kevésnek bizonyult. Ez 
főleg kavics- és kliküldemé
nyeknél volt tapasztalható. 
Gyakran akadályozta a forga
lom folyamatosságát a gépre 
várások és ácsorgások magas 
szám.a U. 

Az elkövetkező két hónap
ban a vasútra mintegy 22 
millió 700 ezer tonna áru el
szállítása vár. Az időjárás kö-

rülményei az eiddigieknél Is 
nagyobb erőfeszítéseket igé
nyelnek. Elsődieges feladat a 
jó szervezés, a zavarok gyors 
elhátitá:s.a. Még hatékonyab
ban kell tudatosítani a ki
emelten fontos őszi forgalmi 
üzemi feladatok teljesítésének 
szükségességét, amelyek ösz
tönzésére a kellő péniügyi fe
dezet - a szolgálati vezetők 
rendelkezésére áll. Meg kell 
akadályozni a vonatforgalmi 
torlódásokat, biztosítani kell a 
kocsikiegyenlítési feladatok 
fegyelmezett végrehajtását., a 
forgalomhoz szükséges moz
donyállagot. A rendelkezésre 
álló legrövidebb időn belül ki 
kell küszöbölni a fenntartás
sal Jaro közlekedési zavarok 
forgalmat akadályozó hatá
sát. 

kos, teri:hez képest pedig kb.�--------------------------
96 százalékos teljesítésnek fe
lel meg. 

Az év első időszakában mér
sékelt, majd a második fél
évben rohamosan növekvő 
igénrek jellemezték a szállí
tást. A belföldi s7..állítás a ter
vezettől csak kis mértékben 
maradt el. Növekedett a szál
lítás az export küldemények
nél, amely a bázist mintegy 
10-13 százalékkal haladta 
meg. Jelentősen csökkent vi
szont az importküldemények 
me."l.I1yisége mind a bázishoz, 
mind a tervhez mérten. A 
tranzitszállitások főleg a II. 
félévben fokozódtak. A tra.'l
zitra a bázishoz viszonyítva 
közel 100 százalékos teljesítés 
jellemző, de a tervezett szin
tet e szállítások sem érték el. 

A fizető áruszállítási telje
sftrnények is mérsékeltek, fő
leg az átlagos áruszállítási tá
volság csökkenése következté
ben. 

Az áruszállítás minőségét 
tekintve csak az átlagos uta
zási sebesség, a tehervonatok 
átl�os tet·helésének, valamint 

Az exportmunkában is helytállnak 

A szovjet exportra készülő motorvonatokhoz gyártja ezeket a 
forgóalvázakat a székesfehérvári járműjavító 

JTudósítás a 3, oldalon) 

Október útja a hélie útja 

n 

Szovjetunió népei és a világ dolgo
zói november 7-én ·már 59 eszten
deje ün�plik a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évforduló-

ját. A bolsevikok pártjának vezetésével 
kivívott győzelem megnyitotta az embe
riség számára a kapitalizmusból a szocia
lizrnu.,ba való átmenet korszakát. 

A világ első szocialista állama meghir
dette az emberek tényleges egyenlőségét. 
Azt az együttélés normájává tette a tár
sadalmi életben, a mindennapi munkában, 
s a sok nemzetiségű Szovjetunió köztársa. 
ságai, népei közötti kapcsolatokban. A 
szovjet állam hirdette, s külpolitikájában 
is annak megvalósítására törekedett, h.ogy 
az államok közötti kapcsolatokban a béke 
és az egyenjogú együttműködés elve érvé
nyesüijön.. 

A Szovjetunió kommunizmust építő 
munkájának si'.,erei, tántoríthatatlan eivi 
külpolitikája és a szocialista világrendszer 
kialakulása következtében megt•áltoztak a 
nemzetközi crŐ'l:iszonyok. Ez különösen a 
legutóbbi években érezteti hatását. · · 

Az SZKP 1971 márciusában tartott 
XXIV. kongresszusa olyan békeprogramot 
dolgozott ki, amely összegezte a béke és 
a nemzetközi biztonság megteremtésének 
legfontosabb mai feladatait, amely lénye
gében korunk békedekrétuma. E politika 
céljainak megvalósításáért a szovjet nép
pel együtt küzdöttek a szocialista közösség 
országai és a különböző demokratikus 
mozgalmakba tömörült jóakaratú emberek 
milliói is szerte a világon. 

A békeprogram célul tűzte ki a háborús 
tűzfészkek felszámolását és azok poli.tikai 
rendezését. Az elmúlt évtizedben a legna
gyobb és legdurvább imperialista agresz
szió Indokínában folyt. De az érintett ne
pek helytállása, a szocialista országok se
gítsége és a világ haladó erőinek szolida
ritása meghozta gyümölcsét. Y ie-tnam, Kambodzsa, Laosz népeinek 

győzelme történelmi jelentőségű, 
stratégiai hatású esemény. Követ
kezményeként megrendültek az im-

perializmus ázsiai pozíciói, javult az ázsiai 
béke és biztonság helyzete. 

A közel-keleti tűzfészek megoldása ke
veset haladt előre az elmúlt években. De 
minden más történelmi példa azt mutatja, 
hogy az elvi politika, a történelmi opti
mizmu;;ból eredő türelem és körültekintés, 
az agresszió súlytotta népek iránti szoli
daritás sikerrel jár, meghozza a problé
mák igazságos megoldását. A szocialista 
országok és elsősorban a Szovjetunió szún
telenü! fellépnek az arab népek jogos kö
veteléseinek teljesítéséért. 

A békeprogram Európával kapcsolatban 
tartalmazta a legmerészebb célokat, ami
kor így fogalmazott: ,,Gyökeres fordulatot 
kell �•ég,·ehajlani az európai földrészen az 
enyhülés és a béke irányába." Még a hi
degháború legelvakultabb hívei között is 

nehezen akad olyan, aki tagadni merné a 
szovjet kormány, az európai szocialista or
szágok sikerét az e cél eléréséért folyta
tott tevékenységben. 

Az Európai Biztonsági és Együttműkö
dé.3i Konferencia sikeres befejezése, a zá
ródokumentum aláírása 33 európai ország, 
nz USA és Kanada vezetői által a béke
politika elvitathatatlan érdeme és ered
ménye. Az értekezlet lezárta a II. világhá
ború után eltelt 30 év időszakát, nemzet
közi dokumentumban rögzítette a törté
nelmi változások eredményeit, azok elis
merését. 

M ,ndez a szocialista és demokratikus 
erók, a józan ész a valóságot fel
ismeró értelem győzelme. A helsiki 
dokumentum politikai normái a 

szocialista országok külpolitikai alapelveit 
rögzíti. A gazdasági és li:ulturális együtt
működés tervei az európai népek és orszá
gok közös érdekeit tükrözik. A kölcsönö
sen elfogadott kompromisszumok a világ 
békéjének, Európa biztonságának nemes 
ügyét szolgálják. 

A békeprogram szorgalmazza a leszere
lést és a fegyverkezési verseny megfékezé
sét. Kétségtelen, hogy ezen a téren i.s sok 
minden történt. A szovjet-amerikai meg
állapodások csökkentették az atomháború 
kirobbantásának veszélyét, fékezték a stra
tégiai fegyvergyártás ütemét, megalapoz
ták újabb megállapodások megkötését. 

Mindezzel' párhuzamosan azonban foly
tatódik a fegyverkezés, új fegyverfajták 
kutatása, gyártásának előkészítése. A szo
cialista országok nem békélhetnek meg ez
zel a helyzettel, és erőfeszítéseket tesznek 
a katonai enyhülés kikényszerítésére. 

Különösen jelentősek az ENSZ 30. köz
gyűlésén előterjesztett szovjet javaslatok, 
amelyek a nukleáris fegyverkísérletek vég
leges és minden közegben való beszünte
tését, a tömegpusztító fegyverek új fajtái 
és rendszerei kidolgozásának, valamint 
elóállltásának betiltását célozzák. Ezeket 
a kezdeményezéseket - a leszerelési vi. 
lág;értekezlet összehívására vonatkozó ko
rábbi szovjet javaslattal együtt - mind 
több kormány teszi magáévá. 

A 
békeprogram megbélyegezte a gyar
ma ti elnyomás maradványait, a fa• 
ji elnyomás tényeit, és követelte 
ezek végleges felszámolását. A 

Szovjetunió és a többi szocialista ország 
következetes támogatói az el nem kötele• 
zett országoknak abban a törekvésükben 
is, hogy felszámolják a gyarmati uralom 
maradványait, kivívják gazd:isági fllgget
lenségüket és saját jaVUkra tiasználhassák 
fel természeti kincseikt>t. 

A békeprogram világszerte támogatott 
céljainak megvalósítása egyet jelent a bé
kével, biztonság,:al. az együttműködéssel. 
Ez az út az Októberi Forradalom útja, 
amelyet a marximus-leninizmus eszmél 
világítanak meg. 
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Legyen még színvonalasabb 
az alapszervezetek munkája 

Három S:rabolcs-S:mtmár megyei vasúti csomópont 

naks:ren,e:reti élete az: SZMT elnökségének napirendjén 

A Szakszervezetek Szabolcs
&:atmár megyei Tanácsának 
Elnöksége ISZeptembe-r 30-i 
ülésén Volosinovszki Jánosnak, 
a debreceni területi bizottság 
titkárának előterjesztése alai>
ján értékelte a Záhony, Nyír
egyháza, Mátészalka vasúti cso
mópontokon működő alaP6Ze'I"
veretek 1SZervezeti életét. 

Az elnökségi ülésen részt 
vett és felszólalt Ligeti László 
a SZOT alelnöke, Molná; 
György, a vasutasszakszerve
zet titkára, Takács Tiborné 
dr., a megyei pártbizottság 
munkatársa. 

Tárgyilagos jelentés 
A területi bizottság tárgyi

lagos jelentése az eredménye
ket, és a gondokat egyaránt 
felvetette. Sppen ez adott ala
pot ahhoz, hogy az elnökség 
tagjai és a felsőbb f!:Zervek 
képviselői hozzászólásaikban 

.sége, bevonása a döntések ki
alakításába és a feladatok 
meghatározásában jobban jus
son kifejezésre. 

Elötérb'en a nevelés 
és a tudatformálás 
Az SZMT elnöksége fontos 

feladatként jelölte meg a ne
velő és tudatformáló munka 
fokozá.sá.t, a párt politikájának 
a tömegek részére történő köz
vetltését, megértetését és moz
gósítani e politika végrehaj
tá.sára. Ugyanakkor nevelni 
kell a tagságot a pontos, fe
gyelmezett munkára, a köte
leS6égek teljesítésére. 

Törekedni kell arra, hogy az 
alapszervezetek még színvo
nala$abban, hatékonyabban 
alakítsák a tagság politikai, er
kölcd, szakmai és általános 
műveltségi színvonalát, a szo-

cialista elveinket kifejező em
beri tulajdonságok fejleszté
sét, a szocialista közéletiséget 
és mozgósítsanak e tevékeny
ségben caló részvételre. A 
szakszervezeti és üzemi de
mokrácia fejlesztésével bizto. 
sítani kell, hogy a dolgozók 
aktív részvevői legyenek saját 
sorsuk alakításának, önmaguk 
formálásának. 

Az SZMT elnöksége a he
lyenként tapasztalható gondok 
és problémák mellett is ered
ményesnek ítélte meg a Sza
bolcs-Szatmár megyei vasúti 
csomópontokon működő szak-
1SZervezeti bizottságok szerve
zeti életét. A jelentést elfo
gadta, melynek megállapításait 
és az abból adódó feladatokat 
a területi bizottság titkári ér
tekezleten - a végrehajtás 
módozatait is meghatározva -
megismerteti az alapszerveze
tek titkáraival. 

számos észrevételt, javaslatot .-------------"------------
tettek. 

A megye területén 11 szak
szervezeti bizottsághoz 9918 
tényleges és 1223 nyugdíjas 
vasutas tartozik. Az alapszer
vezetek felépítése alapvetően 
a MA V 1SZervezeti felépítését 
követi. A legutóbbi választá
sokon a vasútigazgató5ág 
munkaügyi és bérgazdálkodási 
intézkedéseit figyelembe vé
ve, a forgalmi alapszervezetek 
.száma csökkent és a szakszer
vezeti bizottságok az önálló 
munkaügyi hatáskörrel ren
delkező szolgálati főnökségek 
szintjén jöttek létre. Hatáskö
rük a körzetükbe utalt kisebb 
szolgálati helyek dolgozóira is 
kiterjed, ahol főbizalmi, illetve 
mühelybizottsági rendszer mű
ködik. 

A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a szervezeti át
csoportosítáwk eredményes
nek bizonyultak. A szervezett
ség például 97,20/o-ról 97,8%-ra 
nöt•ekedett, javult a tesfületi 
és kollektív vezetés, csökkent 
a panaszok száma, gyorsabb 
az ügyintézés, eredményesebb 
a termelést segítő, az érdekvé
delmi, az agitációs, propagan
da- és rétegpolitikai munka. 
Fejlődés tapasztalható a szer
vezeti 'élet rendszerességében 
és a tömegkapcsolat erősödé
sében. A párt- és SZOT-hatá
rozatqk levitele, helyi viszony
latokra történő feldolgozására 
is több jó módszer és gyakor
lat alakult ki. 

Szeptemberben véradónapot rendeztek a miskolci jármúJavító
ban, amelyen 287 dolgozó 87 liter vért adott 

(Kaposvári Konrád felvétele) 

Tíz eve együ_tt a rohambrigádban 
Otven év körüli pályamun� 

kások a Zalka Máté szocialista 
brigád tagjai. A szentesi épí
tési főnökséghez tartoznak, s 
tíz évvel ezelőtt haprozták el, 
hogy megpróbáln.a:k a hármas 
jelszó szerint élni, dolgoz.ni. 
Most már ezüstkoszorúsok. / 

munkát, amelyet a városföldl 
községi tanács kérésére végzett 
el, a kötőtelep Béke és Sza
badság brigádjával együtt, s 
amelynek eredményeként a 
szocialista szerződé ben foglalt 
határidőre, szeptember l-re el
készült a MA V-állomástól a 
község be! területéig vezetó 
járda. 

Fogas Pál 

TUDÓSÍTÓINK ÍRJAK : 

Őszinte hang, okos beszéd jellemzi 
az iljúsági parlamenteket 

A 5:ZO!gálatl főnökségnél or
szágszerte megkezdődtek az 
ifjúsági parlamentek, s az ese
ményekhez mérten megsoka
sodtak a szerkesztőségünkbe 
érkező levelek, tudósítások. 
Ezekből közlünk most - az
után lapunk következő számá
ban is - szemelvényeket. 

Épüljön több 
társasház ! 

Szabados Gábor írja többek 
között: .,A ferencvárosi pálya
fenntartá.si főnökségen október 
12-én lezajlott ifjúsági fóru
mon nemcsak a helyi gazda
sági, párt-, szakszervezeti és 
KISZ-vezetők vettek részt, 
hanem megjelent a fiatalok 
körében Nagyrónai László 
vasútigazgató-helyettes is, to
vábbá Kovács Vilmos, a Vas-

beszámolóját, majd a vitában 
is az eredményekhez méltó 
aktivitás mutatkozott meg. Az 
elmúlt két évben kedvezően 
alakult a továbbtanuló fiata
lok aránya, s megfelelő bér
korrekciókat hajtott végre a 

főnökség. Nem sikerült vi
szont a !akásproblémákat ren
dezni és megszüntetni a kocsi
vizsgálók nagymérvű túlóráz
tatását. A fiatal újítók is több 
segítséget várnak javaslataik 
megvalósitá.sához . . .  Az ifjú 
mozdonyvezetők kinyil vá nítot
ták, hogy mindent megtesznek 
az őszi forgalom és a téli fel
készülés sikeréért, s október
ben, a hagyományos munka
védelmi hónap alkalmából 
rendezett előadásokon, filmve
títéseken szerzett ismeretei
ket is felhasználják minden
napi munkájukban." 

úti Főosztály tfjúságt felelőse. Hatvan, Vámosgyörk, 
A két évvel ezelőtti parla• 
ment óta elért eredményekről, Eger, Debrecen 
a fiatalokért és a fiatalokkal 
végiett munkáról Simon Szúcs Ferenc tudósítónk a 
György, a főnökség megbízott hatvani, az egrt és a vámos
vezetője számolt be. A vitá- györki csomóponton lezajlott 
ban a fiatalok nyíltan, őszin- ifjúsági parlamentró! számolt 
tén mondták el véleményüket, be. Leveléből kitűnik, hogy 
javaslatukat. Kérték, hogy a a felsőbb szervek képviselői 
vasút - más vállalatokhoz mindenütt ott voltak, s ezt a 
hasonlóan - telek, bontási KISZ-bizottságok titkárai a 
anyag, munkagépek, kölcsön vasutas fiatalok iránti foko
és kedvezményes szállítás zottabb megbecsülés egyik je

biztosításával segítse a társas- leként említették a tudósító
ház-ép!tkezést. Jelezték azt is, val folytatott beszélgetések so
hogy a tisztképzóről kikerülő rán. A:ttalános az a vélemény 
pályamesterek munkaköri bé- is, hogy a mostani parlamen
re az új munkahelyen, illet- tek - az 1974. évihez képest 
ve beosztásban nem éri el a színvonalasabbak, ünnepélye
tanfolyam előtti bérszínvona- sebbek és élénkebbek, ami 
lat . . .  " részben a jó előkészítésen mú-

A tudósítá"ból az is kide- !ott. Hatvanban például 
rült, hogy a fiatalok nem csu- Nagy István KISZ-titkár tájé
pán a szavak emberei. A fe- koztatása szerint - a parla
rencvárosi csomópont centená- méntet főnökségenként meg
riumát kommunista müsza- tartott ifjúsági ankétok előz
kokkal köszöntik. Az első ték meg, s a szolgálati veze
kornmunista szombatot a par- tők tárgyilagosan értékelték a 
lamentet megelőzően, október kétéves munkát, beszámolva 
9-én tartották, s kimagasló a fiatalok észrevételei nyomán 
munkasikereket értek el. tett intézkedésekről. 

A következő sorokat Várfal- A tudósító felsorolta a par-
ví Gyula leveléből idézzük: lamentet megelőző ifjúság! 
,,A nagykanizsai csomópont munkaakciókat, de ezek közül 

helyszűke miatt csak egy pél
dát említünk: .,Az Utasellátó 
hatvani KISZ-esei társadalmi 
munkában elvállalták a rak
helyiség alapozását, hogy ezál
tal is elősegítsék az utazókö
zönség jobb kiszolgálását, a 
választék bővítését." 

- Debrecenben október 
15-én 9 órakor kezdődött 11 

fo-,galmi és a kereskedelmi 
szolgálatnál dolgozó fiatalok 
parlamentje - írja levelében 
ifjú Kovács Béla. - A nagy 
oktatótermet mintegy 200 
részvevő töltötte meg. Kark 
István állomásfőnök-helyettes
nek az ifjúsági törvény helyt 
végrehajtásáról elmondott és 
a fiatalok helytállását elisme
rő vitaindító beszédéhez hu
szonegyen szóltak hozzá. Ked
ves epizódja volt az esemény
nek, hogy a 6'Zünetben 30 éven 
felüli nők szolgálták fel a 
kávét, a frissen sütött pogá
csát és az üdítő i talokat, kife
jezve ezzel is az idősebb gene
ráció elismerését a fiatalok 
iránt. 

Cseres Zsuzsa jav,1slatára a 
parlament táviratban követel
te Luis Corvalán, a Chilei • 
Kommunista Párt titkárának 
szabadon bocsátását, m.,jd a 
46 küldött megválasztásával 
fejeződött be a forgalmi és 
kereskedelmi szolgálat fiatal
jainak tanácskozása. 

Harminchét hozzászoló 

Csabai Istvánnak, a MAV 
Gépjavító Üzem tudósítójának 
levele azt példázza elsősorban, 
hogy a fiatalok már tömöreb
ben, lényegre törőbben fogai • 
maznak, mint az idősebb kor • 
osztály tagjai, vagyis nem ked -
velik az üres beszédet. Ezt bi • 
zonyftja például, ·hogy a par• 
lamenten - ahol a budapes
ti üzem fiataljain kívül jelen 
voltak a szegedi műhely kül
döttei is - Poór József igaz
gató, majd Botlik Imre KISZ• 
titkár beszámolója, illetve vi
taindítója után harminchét ( !) 
hozzászólás hangzott el. 

főnökségei közül a vontatá.snál 
,
---------------------------dolgozik a legtöbb 30 éven 

aluli vasutas. Ennél fogva a 
758 dolgozónak csaknem a fe
le - összesen 353 fő - jogo
sult arra, hocy részt vegyen 
az ifjúsági parlamenten. Ha 
szolgálatuk nem is engedte, 
hogy valamennyien ott legye
nek, azért a részvételre nem 
lehetett panasz. A megjelentek 
figyelmesen hallgatták meg Pi
pus György vontatási főnök 

Mint egy nagy család ... 
Két köszönetnek kérek he

lyet a Magyar Vasutas hasáb
jain. Az egyiket a Dorog ál
lomáson működő, Baumann 
Ferenc által vezetett Lendület 
szocialista brigád nevében tol
mácsolom, a másikat pedig a 

magam és a férjem ne,•ében 
küldöm. 

Az alapszervezetek munká
jának fejlődéséhez jelentősen 
hozzájárult, hogy egy év alatt 
1522 fő, a tisztségviselők 
'i80/o-a részesült oktatásban. 

Következetesebben, 
érdemibb módon 

- Nem volt könnyű -
mondja Ungi Mihály, a Mun
ka l!:rdemrenddel kitüntetett 
előmunkás, a brigád egyik ala
pító tagja. - Közülünk a leg
többen a mezőgazdaságból jöt
telt, s már az is naizy, eredmény, 
hogy tíz éve együtt vagyunk . . .  

A Zalka brigád már 1966-
ban nagyrészt darabbérben, 
vagyis normára dolgozott. Tel
jesítményük állandóan 110 szá
zalék körül mozog, A városföl
di sínkötó telepen - a Szabad
ság szocialista brigáddal együtt 
- jól szervezett, kellően gépe
sített munkájukkal nagy mér
tékben hozzájárulnak a vasúti 
pályák korszerűsítéséhez. 

Elevenebb klubéletet a művelődési házban ! 

Köszönő soraim első cím
zettje a Miskolc-Tiszai pálya
udvar kocsiműszaki szolgála
tánál dolgozó Zrínyi Ilona 
brigád, amelynek Majoros Fe
rencné a vezetője. Ezzel a bri
gáddal a közelmúltban kötöt
tünk ismeretséget, amikor a 
mi dorogi brigádunk ellátoga
tott Miskolc-Tapolcára és 
Aggtelekre. A kirándulás al
kalmával a Zrínyi brigád tag
jaitól, valamint a Miskolci 
VSC elnökétől nagyon sok se
gítséget kaptunk. Többek kö
zött méJ szállást ís. Mindez 
hozzájárult a kirándulás si• 
keréhez, a maradandó élmé
nyekhez. 

A szervezeti élet alakulásá
ra kihatás.�al van a bejáró 
dolgozók nagy száma, a szét
szórtság és az utazó szolgá
lat. Ez érezteti hatását a bi
zalmi munkában, a taggyűlé
sek vonatkozásában és az esz
mei, politikai nevelő munká
ban egyaránt. 

A Minisztertanács 12/J.976. 
m. rendelete és a SZOT el
nöksége 1976. június 22-i 
irányelve a Szabolcs--Szatrnár 
megyei vasutas alapszerveze
tek tisztségvi-,e]őit, aktivis
táit is újabb feladatok elé ál
l ítja. A tisztségviselők többsé
ge beleértve a bizalmiakat is, 
alkalmas a megnöi•ekedett fel
adatok, felelősségteljesebb jog
körök ellátására. 

A szakszervezetekkel szem
ben támasztott növekvő társa
dalmi igény szerint valameny
nyi alapszervezetnek még kö
vetkezetesebben, érdemibb mó
dcm kell közreműködni, kép
viselni, egyeztetni a külö?;fé.
le szolgálati helyeken muko
dő dolgozók, rétegek érdekeit. 
Különösen a bizalmiak tevé
kenységét kell a jövőben erő
síteni, hogy hozzáértően, az 
egyének, a kollektívák, a kü
lönböző rétegek érdekeit bát
ran képviseljék, a köz005ég 
érdekeivel egyeztessék és an
nak alárendeljék. 

Mindemellett növelni kell a 
taggyűlések, bizalmi _küldött
értekezletek szerepét ,s, hogy 
a tagság kezdeményező kész-

- Ezek a mi rohambrigád
jaink jegyzi meg Tóth 
György termelésirányító pá
lyamester. - Az elnevezés on
nan származik, hogy fegyelme
zett, magas intenzitású mun
kájukat ott is pontosan elvég
zik, ahol nagyon szűkre van 
szabva az idő. Kitűntek pél
dául Nagykőrösön, a kitérőcse
rénél, amiért a szegedi igazga
tóságtól osztályvezetői dicsére
tet kaptak. 

Legutóbb Hódmezővásárhe
lyen ezt írta be a brigádnapló
ba az állomásfőnök: ,.A brigád 
1976. augusztus 2-től végezte 
állomásunkon a III. vágány fel
újítási munkálatait, s közben 
gyümölcsöző kapcsolatot alakí
tott ki a forgalmi szocialista 
brigádol:kal. A jó minőségű és 
határidőre elvégzett munkáért 
- amely na,gyszerű példája 
volt a szolgálati ágak súrlódás
mentes, egymást segítő tevé
kenységének -az állomá.s dol
gozói nevében elismerésemet 
fejezem ki." 

A Zalka brigád sok más 
eredménye ugyanilyen elisme
résre méltó. Ezek közül csak 
a legutóbbi akciót említjük, 
vagyis azt a 266 órás társada:imi 

Új társadalmi vezetöséget választottak Dombóvaron 

Október 18-án. a koraestl 
órákban, Dombóvár csomópont 
szervezett dolgozóinak képvi
selői, a szolgálati főnökségek 
mozgalmi és gazdasági vezetői 
nem mindennapi eseményre 
gyülekeztek a művelődési ház 
nagytermében. Az intézmény 
társadalmi vezetőségválasztó 
közgyűlését tartotta, amelyen 
meghívottként részt vettek a 
Vasutasok Szakszervezete kul
túrnevelési és sportosztálya. a 
pécsi területi bizottság. vala
mint Dombóvár ,·áros MSZMP 
Bizottságának. illetve városi 
tanácsának képviselői is. Az 
intézmény négyéves munkájá
ról Vértesi Antal, a művelődé
si ház igazgatója adott tájé
koztatást a részt vevőknek. A 
beszámoló ismertette az eddig 
elért eredményeket és őszin
tén feltárta azokat a nehézsé
geket Is, amelyek fékéző té
nyezőként akadályozzt,k a tar
talmasabb közmiivelódési te
vékenység kibontakozását. 

Az inté?.rnény eddigi mun
kájának értékelése, valamint a 
hozzászólások egyértelműen 
kifeje?.ték azt az igényt, hogy 
az elkövetkezendő időben meg
felelő közösségi életet kell ki
alakítani. Ez ideig ug_vanis csak 
sikertelen próbálkozás mutat
kozik az ifjúsági és szocialista 
brigádklubok szervezésén.S], 
annak ellenére. hogy Dombóvár 
csomóponton jelentős számban 
dolgo•nak és l�knak fiatnl vas
utasok, szocialista brigádtagok. 

A klubélet megteremtéséhez 
szükséges feltételek hiánya 
kétségtelenül befolyásolja a 
szervező munka eredményte
lenségét. A lehetőségek meg
teremtése mellett azonban, fel
tétlenül szükség van a közös
ségi életre vágyók igényeinek 
felkeltésére. A rendezvényeket 
csakis az igények felismerése 
birtokában lehet előre megter
vezni és sikeresen lebonyollta
ni. 

A közgyűlésen felszínre ke
rültek olyan hiányosságok is, 
amelyek megszüntetése közös 
feladatként hárul Dombóvár 
szolgálati fónökségeinek veze
tésére, valamint a művelődési 
ház társadalmi t•ezető appará
tusára is. Ez pedig az egymás
sal való kölcsönös kapcsolat 
kiépítése. 

A közművelődés fejlesztésé
re törvény czületett. A törvény 
végrehajtása egyformán köte
lező erővel hat a művelődés 
szolgálatában tenni tudó vala
mennyi dolgozóra, aktivistára, 
elsősorban pedig a felelős be
osztásban levő vezetőkre. 

A közösségi élet legaktívabb 
cselekvő részesei a szocialista 
brigádok. Azok az emberek, 
akik munkájuk során bizonyít
ják a legjobban, hogy alkal
masak a kollektfv életre. A 
munkahe\yi vezetők, szakszer
vezeti tisztségviselők, munka
kapcsolataik révén ráirányít
hatják a figyelmet azokra a 
kulturális rendezvényekre, 

amelyek a szabad idő hasznos 
eltöltését biztosítják és a mű
velődési ház lehetőségein be
lül adottak, Az ezzel kapcso
latos agitációs-propaganda 
munka csak előbbre segítheti 
a szocialista brigádok, fiatalok 
klubéletének kibontakozás13t, 
helyes tartalommal�aló meg
töltését. 

Mint a beszámolóból kitűnt, 
a Jól sikerült szórakoztató 
rendezvények mellett, ered
ményesen működő fotóklub és 
különböző szakkörök kaptak 
otthont az Intézmény falain 
belül. Ha a jövőben a vezetők 
és akivisták ötletes megoldá
sokkal segítik egyéb művelő
dési formák kialakítását is -
vetélkedők, kiáll!tások, okta
tási tevékenység stb. -, akkor 
a területi ;elleggel múködő 
kulturális centrum, feltétlenül 
látogatottabb hely lesz. 

Igaz, épül már a közelben 
egy minden igényt kielégítő, új 
művelődési központ. Üzembe 
helyezéséig azonban még né
hány év eltelik. l!:ppen ezért a 
közgyűlésen újonnan válasz
tott társadalmi vezetőség tag
jai, alakuló ülésükön helyesen 
fogalmazták meg a soron kö
vetkező feladatokat. Azokat a 
tennivalókat. amelynek elvég
zését - most már a törvény 
értelmében - Dombóvár cso
móponton sem lehet hosszabb 
időre elnapolni. 

Pálinkás Katalin 

A másik köszönet és elisme
rés Csabai Ferencet, a szolno
ki járműjavító dolgozóját ille
ti, amiért megszervezte az 
üzem 1951-ben végzett jármű
javító-ipari szakmunkástanu
lóinak 25 éres találkozóját. A 
férjem - aki szintén 1949-
51-ben volt a szolnoki jármű
javító „diák"-ja, s most a do
rogi vontatási főnökség moz
donyvezetője - 2ngem is el
vitt az összejövetelre. A Petőfi 
Sándor úti régi iskolában 
negyvenhatan vettek részt a 
,.becsöngetés" előtti névsorol
vasáson. Örömmel állapítottuk 
meg, hogy a 46 egykori tanu
lótárs közül harmincnyolcan 
jelenleg is a vasútnál dolgoz
nak, s a megszPrzett tudást 
valamennyien jól hasznosítják. 
A tanárok megmutatták az új 
iskolát, ismertették a képzés 
mai, fejlettebb formáját, majd 
a Véső utcai Kék-Fehér E:tte
remben ünnepséggel egybekö
tött vacsorán vettünk részt, s 
bizony hajnali' 4 óráig tartott 
a meghitt bes1.élgetés. az egy
kori élmények felelevenítése, 
illetve az azóta történt esemé
nyekről szóló beszámoló. A 
hozzátartozó családtagok ;s jól 
érezték magukat ebben a kö
zösségben. 

Dobos Sándomé 
Esztergom 
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Az exportmunkában is helytállnak 
Sorozatban gyártják a forgóalvázakat a székesfehérvári jármújavitóban 

- Talán nincs még egy 
íizem az országban, amelyik 
produkálta volna, amit mi az 
idén teljesítettünk . . • - hal
lottuk a MA V Székesfehérvári 
Járműjavító Üzemben Jarva 
több dolgozótól, s vezetőtől ezt 
a megállapítást. Hamar meg
győződhettünk arról, hogy rend
kívüli feladataik tudatában 
végzik munkájukat, de arról, 
hogy valójában mit is jelen
tenek ezek a feladatok, miért 
és hogyan teljesülnek, arról 
Marosfi Tibor szb-titkártól és 
Takács László főmérnöktől 
kaptunk részletes tájékozta
tást. 

Űj gyártmányokkal 

kezdték az évet 
- Mintegy 60 százalékos 

mértékben új gyártmányokkal 
kellett kezdenünk az ötödik 
ötéves tervet. Azt a feladatot 
kaptuk, hogy forgóalvázakat 
gyártsunk, mégpedig elsősor
ban a Ganz-MAVAG által 
6ZOVjet exportra készítendő 
motorvonatok pótkocsijaihoz 
- mondotta Marosfi Tibor. -
Népgazdaságunk és a vasút 
érdekeit szem előtt tartva vál
laltuk a rendkívüli I exportfel
a.datot és a bizalmi tanácsko
zásoktól a taggyűlésekig min
den. fórumot felhasználva az 
új munka gyors megkezdésére 
és kellő minőségi színvonalon 
való teljesítésére mozgósítot
tuk tagságunkat, az üzem 
minden dolgozóját. 

S ennek hatékonyságát már 
ez eddig elvégzett munka ta
núsítja. ne· mielőtt ezekről 
!SZÓit volna, a rendkívüli fel
adatok előzményeit is vázolta 
Takács László: 

- :.ilvente mintegy 600 ton
na acélöntvényre van szüksé
ge a MAV-nak. A győri Rába 
Vagon- és Gépgyár acélöntö
déjében biztosították a szük
lSéges kapacitást erre a célra, 
de ennek fejében kérték, hogy 
mi is segítsünk nekik év! 160 
darab motorvonati kocsialváz 
elkészítésével. Számunkra nem 
i., az jelentette a problémát, 
hogy új feladatot kaptunk, 
sokkal inkább az, hogy nem 
oolt idő a megfelelő felkészü
lésre. A megrendelést és a 
rajzokat januárban kaptuk. A 
munkához szükséges gépeket, 
gyártóeszközöket februárban 
adta át a Rába, mi pedig má
jusban már kész forgóalváza-
kat szállítottunk. 

- Szerintem egy ilyen nagy 
munka előkészítése mindenütt 
legalább másfél évig eltartott 
volna - jegyezte meg az szb
titkár. - Dolgozóink azonban 
a rendkívüli sürgősség és a 

magas műszaki követelmények 
tudatában vállalták a szüksé
ges gyors átszervezésekkel 
kapcsolatos nehézségeket. A 
44 szocialista brigád, amelyek
nek mintegy 600 dolgozónk a 
tagja, a feladatokat megismer
ve még az új program túltel
jesítésére is vállalásokat tett. 
Pedig az exporton felül még 
fl:láznál több Y 25-ös forgóal
vázot is kell készitenünk a 
MA V részére. 

Amikor az év elején sor 
került az új gyártási feladat 
programozására, műszaki elő
készítésére, nemcsak az derült 
ki, hogy a Rábától átvette
ken kivül még 170 darab új 
készüléket és szerszámot kell 
elkészíteni, hanem az is, hogy 
a járműjavító szakmai össze
tétele nem felel meg az új 
munka igényeinek. Kétszáz
ezer órát kitevő forgácsoló 
kapacitással rendelkeztek az 
idei évre, amikor az új mun
ka 400 ezer órás igényt je
lentett. Több gépünknél a 
harmadik műszak rendszere
sítésével és egyéb módszerek
kel így a teljesítmények 
fokozott ösztönzésével - nö
velték az esztergályos, marós, 
fúrós termelést, de még így is 
több mint százezer órai for
gácsoló munkát kellett kiad
niuk kooperációban. 

Negyren afoállalkozó 

segít az üzer,nnek 
- Ez rendkívüli nehézsé

get jelentett és jelent ma is, 
mert a tsz melÍéküzemágak
tól kezdve a különböző nagy
üzemekig 40 alvállalkozóval 
kell kooperálnunk, hogy időre 
biztosítsuk a forgóalvázakhoz 
szüks.égElS alkatrészeket. 
Ugyanekkor a fokozott minő
ségi követelmények is próbára 
tettek bennünket - • mondotta 
Takács László, főmérnök. 

- :t.s hogyan állták ezt a 
próbát a székesfehérvári jár
műjavító dolgozói? - kérdez
tük. 

- Csak a legjobbakat 
mondhatom dolgozóink telj_i,
sítményeiről, akiknek siker�t 
megfelelni a magas minőségi 
követelményeknek. Forgácso
lóink, lakatosaink és különö
sen a hegesztőink megtanul-

PILISI HEGYEK ,,ARANYA" 

tak még szebben, még ponto
sabban dolgozni. Az elért mi
nőség, eredméuyeink már jó
val a magyar szabványok fö
lött vannak, de az exportát
vevők, akik nagyon „élessze
mű" emberek, ezt el is vár
ják tőlünk. 

Kifogástalanul, 

jó mínóségben 
- Ilyen követelmények 

mellett hogyan alakultak a 
mennyiségi eredmények? 

- A nagy nehézségek elle
nére is sikerült teljesítenünk 
az első félévi, majd a har
madik negyedévi tervünket is. 
Az export megrendelésre ed
dig 130 darab forgóalvázat 
leszállítottunk és október vé
gére be is fejezzük ezt a 
munkát. Ugyanekkor indítjuk 
az Y 25-ös sorozatot, olyan 
ütemezéssel, hogy decemberre 
minél kevesebb maradjon ... 

- Elmondhatjuk - össze
gezte tapasztalataikat Marosfi 
Tibor -, hogy a gyors és jó 
minőségű mUlllkánkkal meg
nyertük megrendelőink bizal
mát, s bizonyos, hogy a kö
vetkező években nem lesznek 
gondjaink a niunkaellátottság
gal. Mert az idén megkezdett 
és komoly nehézségek árán 
megvalósított új gyártmányok 
jövőre is megmaradnak ná
lunk. 

- Most már van arra {s le
hetőségünk, hogy tapasztala
taink alapján fejlesszük a so
rozatgyártást, hiszen jövőre a 
motorvonatexporthoz újabb 
160 forgóalvázat rendeltek tő
lünk és az Y 25-ös forgóalváz
ból 150 darabot kérnek. Mert 
s-záz darab forgóal váz kell 
például ahhoz. hogy megszün
tethető legyen a szernélygéP
kocsik záhonyi átrakása. Eb
ből a különleges alv.áztípusból 
kettőt még az idén elkészí
tünk, hogy legyen elegendő 
idő a futópróbákra a jövő jú
liusra tervezett sorozatgyártás 
megkezdéséig mondta a 
járműjavító főmérnöke. - S 
a legfontosabb, amit megta
nulhattunk az idén: csak a 
kifogástalan minőségű munká
nak van jövője! Ez a jövő út
ja, tehát minden erővel, az 
oktatás, a műszaki fejlesztés 
eszközeivel igyekszünk ezután 
is ezen az úton haladni . .. 

L. J. 

Egyeztették az V. ötéves terv 
szlillítlisi és f ej/esztési feladatait 

Budapesten tartotta 15. ülését a magyar-szovjet vasúti együttmüködési 

allandó munkacsoport 

A magyar-szovjet külke
reskedelmi áruszállítás felada
tainak operatív lebonyolítása, 
a távlati szállítási és műszaki 
fejlesztési feladatok egyezteté
se érdekében 1968-ban meg
alakult a két ország közleke
dési minisztériumainak vasúti 
együttműködési állandó mun
kacsoportja. 

A munkacsoport évente ál
talában kétszer ülésezik, ezen
kívül a szomszédos vasútigaz
gatóságok rendszeres operatív 
kapcsolatai biztosítják a szál• 
lítások zökkenőmentes lebo• 
nyolítását. Budapesten októ
ber közepén fejeződött be az 
állandó munkacsoport 15. ülés
szaka, melyen P. K. Lemesz
csuk, a Szovjetunió közleke
désügyi miniszterhelyettese és 
Urbán Lajos miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója 
egyeztették az V. ötéves terv 
szállítási, valamint közleke
désfejlesztési feladatait, érté• 
kelték a kormányközi határo
zatok végrehajtásának helyze• 
tét. 

Tárgyaltak arról, hogy a 
szovjet átrakókörzet területén 
levő csapi és batyevói térség
ben az állandóan és gyors 
ütemben növekvő szállítási 
feladatok érdekében műszaki 
fejlesztést kell végezni. Ope
ratív intézkedéseket határoz
tak el az 1976. év végi szállí
tások meggyorsítására, a két 
ország között közlekedő teher
vonatok menetrendszerűségé
nek biztosítására, az átrakás! 
és kezelési idők megrövidíté
sére. 

Az év hátralevő időszakára 
a felek vállalták, hogy a szál
lítások lebonyolításának meg-

Terhelési próba 
Tunyogmatolcsnál a Sza

moson átívelő közúti-vasúti 
híd épen vészelte át a máso
dik világháborút, de a beton
szerkezeten 1949-ben repedé
sek keletkeztek. 

A debreceni vasútigazgató
ság illetékes szakszolgálatának 
mérnökei a közelmúltban 
terhelési próbát tartottak a 

hídon, közben a Központi Fel
építményvizsgáló Főnökség 
dolgozói - Nagy István mér
nök irányításával - elvégez
ték a szükséges méréseket. 

A mérésekből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy elkerülhetet
len a súly- és sebességkorláto
zás bevezetése. 

P. K. Lemeszesuk és Urbán Lajos miniszterhelyettes, a MAV 
vezérigazgatója aláírják a jegyzőkönyvet. 

gyorsítására az á!tag06 vonat
mennyiségen kívül naponta 
mind a szovjet, mind a ma
gyar vasutak 3-3 vonattal 
többet vesznek át továbbítás
ra. Ezzel az együttműködéssel 
lehetővé teszik, hogy a terv 
szerint még hátralevő és né
mileg elmaradt külkereskedel
mi szállításokat az év végéig 
teljesíthessék. 

Intézkedéseket tettek a gé
pesített rakodás fokozására, a 

korszerű szállítási módszerek 
alkalmazására, például a nagy 
konténerek, a folyékony árut 
szállító speciális konténerek 
fokozott alkalmazására, az 
áruk kötegelésére és olyan 
csomagolási módok szélesebb 

MEGJEGYEZZÜK 

(Laezkó lldikó felvétele) 

elterjesztésére, melyek a gépi 
átrakást lehetővé teszik. 

A két ország illetékes szer
vei intézkedéseket tesznek, 
hogy az eddig kellően ki nem 
használt közlekedési ágazatok 
kapacitását a magyar-szovjet 
áruszállítások letionyolitására 
fordf.tsák. Ezért javasolják, 
hogy a jövőben fokozottan al
kalmazzák a vízi és csőveze
tékes szállítást. 

A szívélyes elvtársi légkör
ben lezajlott tárgyalások után 
a két ország küldöttségeinek 
vezetői jegyzőkönyvet írtak 
alá. A szovjet küldöttség ve
zetőjét, P. K. Lemeszcsuk mi
niszterhelyettest fogadta Rö
dönyi Károly közlekedés- és 
postaügyi miniszter is. 

Pontosabb és udvuriosnbh 

tójékoztatást �árunk 

Zavar, tanácsitalansá.g, káosrz. Ez jellemezte október 17-én, 
vasárnap az esti órákban a Ke!eti pályaudvart. A Miskolc 
irányába utazók,at ugyanis az a kellemehlenség érte, hogy kés
ve indultak a vonatok. A késés nem tíz-tizenöt perc volt csu
pá,n. A dolog akkor Jrezdett izyanú&Sá válni, amikor a Zemp
lén expressz (amelynek indulási ideje 17 óra), 18-kor még min
dig a csarnok első vágányán vesztegelt. A nyugtalanságot pe
dig az okozta, hogy a késés okáról addig egy szót sem szó}tak. 

Rakott csilles,or v·árja az üres vagonokat 

Közben a 18.05-kor és a 18.10-kor induló gyorsvonatokhoZ 
érkező utaook is türelmetlenkedtek, és klérdésekkel ostromol
ták a kalauzokat, az információt. Erek a ,,hírügynökségek", 
meg nem erá6Hett forrásokra hivatkozva csak annyi,t árultak 
el, hogy Kőbánya-Felső és Rákos között nem közlelredhetnek 
a vonatok, mert valami történt. A Zemplén expressz mellett 
sétáló jegyvizsgáló azonban• ,,kiszivárogtatta" azt a hírt, hogy 
az említett szakaszon földcsuszamlás volt. A két napja tartó 
esőzés ezt a,;; állítást valószínűvé tette. Az utasok azonban 
még kíváncsibbak lettek. A legjobban az idegesítette a pálya
udvaron rohangáló embereket, hogy miért hallgat a hang
szóró? Találgattak, kombináltak. Többen a hangszóró közelé
be álltak, és áhítattal fi�lték, mert futótűz.ként terjedt a 
hír, hogy most már végre hivatalosan is tájékoztatják az uta
sokat. 

Sűrűn szemerkél az eső. Az 
állomás végében, a rakodónál 
álló kocsik oldalán kis pata
kokban csorog alá a víz, mos
sa a lerakódott dolomitport. 
Fent a dombon kőzúzalékkal 
rakott csillesor pihen. Semmi 
sem mozdul, csa,k a közelben 
álló négytengelyes kocsik mel
lett forgolódik két markoló
gép. Az eső elől behúzódom 
a forgalmi irodába. Egy idő
sebb vasutas a takarítással 
bajlódik. Csernák Pál, Pilis
vörösvár állomás főnöke a 
szobájába kísér. 

Napi 2000 tonna 
Sa;nos, nekünk nincs ta

karitőnőnk - mentegetőzik. 
- De nagyobb ba; az, hogy a 
létszámból hiányzik két 
forgalmi szolgálattevő. két 

zik nála, küldjön hozzám is. 
Ott teljes lett a létszám, ide 
nem jött senki. Huszonkét éve 
vagyok itt, de ilyen rosszul 
még nem álltunk ..• 

Pedig a teljesítmény, az áru
szállítási terv itt is állandóan 
növekszik. A pilisi hegyek 
„aranya" a dolomítliszt, a 
kőpor és a dolomitzúzalék. 
Legnagyobb részét Dunaújvá
rosba szállítják. Naponta 10-
15 vagonnal küldenek az 
NDK-ba, az NSZK-ba, és 
Lengyelországba is. Ha jobb 
lenne a kocsiellátás, napi két
ezer tonna kőport lehetne el
szállítani ( 1600 tonnát belföld
re, 400-at külföldre.) 

Az állomás 80-90 kocsit kér 
egy napra. Heti viszonylatban 
29-30 kocsi a lemaradás.. 
Szeptember 8-tól 15-ig nyolc
vankét kocsival kaptak keve
sebbet: ez több mint kétezer 
tonna áru el�zállítását gátolta. 

Nyolcvan helyett 

csak négy kocsi 

váltókezelő, egy málházó és 
három raktárnok. Az egyik 
forgalmistánk most készül itt
hagyni bennünkd. A péti rut
rogénművekhez megy, lRkást 
ígértek neki. Huszonhárom 
helyett tizennégyen dolgozunk, 
A szakszerveze'i bizotWgunk- Márciusban az állomás 65 
hoz tartozó környező állomá- ezer tonna árut szállított. A 
sok közül (Solymár, Piliscsa- csökkentett létszám ellenére 
ba, Piliscsaba-Jászfalu, Pilis- az első félévi tervet 108,09 

csaba-Alsó és Leányvár) ná- ,.százalékra teljesítették. Ebben 
lunk a legnagyobb a szemilv- az évben, a tervezett 425 ezer 
és áruforgalom. Piliscsaba ál- tonnából 226 117-et már elszál
lomásf">nökével m"gb�zélt�m, lítotlak. A td;esítmény nöt•e
h<>gy ha újfelvételés jclentke-- lésének egyik hatékony eszkö-

ze lehetne az trányvonatkép• 
zé.s, amit tavaly újításként is 
javasoltak a budapesti igaz
gatóságnak. Szeptemberben 
nyolc irányvonatot �üldtek 
Dunaújvárosba, kettőt pedig 
- dolomitllszttel megrakva -
az orosházi síküveggyárba. A 
jobb kocsikiegyenlítés érdeké
ben azonban az eddiginél is 
nagyobb szükség lenne az 
igazgatóságok közötti hatéko
nyob b kooperációra, a rend
szeres trányvonatképzés meg
szervezésére. 

A legnagyobb szállíttató az 
Országos 1i:rc- és Asványbá
nya Vállalat, amely az idén 
ötszáze;,:er tonna áru elszállí
tását kínálta a vasútnak. Saj
nos, kocsihiány miatt tavaly 
százezer tonnával szállítottak 
kevesebbet a tervezettnéL 

- Ma (szeptember 16-án) az 
igényelt nyolcvan nyitott kocsi 
helyett csak négyet kaptunk 
- mondja az állomásfőnök. -
Ilyen körülmények között a 
havi tervteljesítés bizonytalan. 
Mi igyekszünk a munkaerőka
pacitásunkat maximálisan ki
használni. Itt mindenki felké
szült arra, hogy ha szükséges, 
bármilyen munkakörben he
lyettesíteni tudja a kollégáját. 
Most például a személypénz
táros betegsége miatt a jegy
kiadást az végzi, aki éppen 
ráér. A szabadságot csak 

huszonnégyezések árán tudjuk 
kiadni. Fordulószolgálatosaink 
havonta 250-270 órát dolgoz
nak. Szerencsére az ércbányá
nak sajái mozdonya és tolató
csapata van, ez könnyíti a 
munkát. 

Egy vonatrakomány 

egy fuvarlevél?! 
Pilisvörösvár állomás kol

lekti vaj& szocialista brigádhoz 
méltóan dolgozik, jól együtt
működve a szállíttatókkal. 
Ezenkívül arra is jut idejük, 
hogy az anyag- és energiata
karékossággal összefüggő, mun
kát könnyítő javaslatokat dol
gozzanak ki. Tavaly például 
tizenhat újítást küldtek az 
igazgatóságnak. Csak egyet 
fogadtak el. de e2 ·nem csök
kentette tenniakarásukat, tö
rekvésüket. Kidolgozták pél
dául az lrányv01J1atokat kísé
rő, kevesebb adminisztrációt 
igénylő új fuvarlevél formát. 
Egy irányvonat 3o-40 kocsi
ból áll, amit ugyanennyi fu
varlevél kísér Ok egyet java
soltak helyette. Sajnos ezt sem 
fogadták el. Pedig érdemes 
lenne jobban megfontolni, hl• 
szen munkaerőhiány van! 

(Kaszala) 

Elcsendesedett a pályaudvar, mint tizenegyes rúgás előtt 
a stadion. Nemsokára valóban felharsa,nt az ismerős szignál,, 
és egy női han-g közölte, hogy „Kőbánya-Felső és Rákos kö
zött műszaki hiba mia,tt nem közlekedhetnek a vonatok. Kő
bánya-Fel.sőre körülbelül tíz pe-rc múlva indul egy személy-

. vonat. Onnan Rákosig vonatpótló autóbuszok bonyolítják le 
a forgalmat •.. " 

Ugyanez még néhányszor megismétlődött, majd a döbbent 
csend után elszabadult a „pokol". A legtöbben ugya·nis nem 
Kőbá,nyára, vagy Rákosra akartak utazni,. hanem Miskolc és 
Eger felé. A legfon,tosabb-ra tehát, hogy Rákostó! hogyan és 
mikor juthatnak tovább - nem kar,ta,k felvilágosítást. Arra 
sem, hogy a bent álló vonatok előreláthatóan mikor indul
nak?! Sokan, tanácstalanságukban lemondtak az utazásról és 
a pénztára,k!nál vissza.váltották a jegyeket, rrúiközben nem ép
pen hízelgő megjegyzésekkel illették a vB<Sutasokat. Nem a ké
s.és miatt bosszankodtak, - hiszen annak obiektív oloai vol
tak -. hanem azért, mert nem becsülték annyira őket, hogy 
őszintén, késedelem nélkül közöljék a tényeket/ Azt ugyanis 
- amit már a rádió hétórás híréből is megtudhattak -. hogy 
Kőbánya-Felsőn ebtörött egy vízvezeték főnyomócsöve es alá
mosta. a vasúti töltést. Emiatt nem közkkedhettek a vonatok. 

Akik azon az estén jegyet váltottak valamelyik vonatra, 
megérdemelték volna azt a magyarázat.ot is, hogy Rákostól 
t(JIV"ább mivel és mikor utazha·tnaik? & ha az információ-szol
gálat a hangszórón keresztül még azt is közli például, hogy 
,,a pálya helyreállításáig türelmüket és szíves elnézésüket 
kérjük!" - akkor az elemi udvariasságon sem esett volna 
csorba. 

(k. s.) 
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BALLAI BURGONYA Asszonyok klul,ja 

A szegedi lgazgat6ság terü- szerszámot, amellyel a kúpos !etén 1974-ben 881 újítási Ja- tengelyeken rögzített persely vaslat.ot nyújtottak b<!. Ebből lehúzható. Velük egytdőben frlO-et fqgadtak el. 224-et Székesfehérváron la dolgozni hasznositottak. A kimutatható kezdett egy alkotócsoport ezen � eredmmv s millió a feladaton & nekik sikerült 
471 - forint 1'0lC. Az en- •a jobb megoldást megtalál
Dlel 6rWret kétmillió 832 ezer niuk. McSd,zffiUce, azóta a 
fadntra becsülték. Abban az irzegedi ic,tugaf6aáo ti 4tvette. evben 255 ezer forint újítási Nem kivételes eset ez, hl-
díjat fizettek ki. &en az araúaoa újítási fel-

sal Jár, míg egy újítás 112 el
képzelések szerint alakul. 

Fürge mozgású, gyol"S észjá
rású fiatalember Katona Pál 

mílvezetó. Azt beszélik róla a 
főnökségen, hogy ontja az öt
leteket. Tavaly ősszel nyolc 
újítását hasznosították, az idei 
első félévben négy javaslatot 
nyújtott be. 

Gépész és elektronikus egy
személyben. A két szakterület 
iSlnerete ele,.-e széles látókörú 
embert sejtet Bevallása sze
rint mégis sokszor nyúl szak
lapokhoz, mert sok kérdésre 
csalt bennük talál választ. 

Tavaly 791 újUásl Javaslat.ot adatterv pontjaira átlagosan 
kellett elbírálni. 405-öt fogad- f--3 javaslat érkezik. A vas
tak el, 279-et hasznosítottak. út BZBkért6i nek: k&Ql váA gamaságt en!dmény 1 mU- lasztják ki a legjobbat, a adllfl 101 ezer forint. Az eszmei já,k tovább az tgazptóságokérték 3 millió 332 ezer forint- nak. &ppen az így kialakuló � becsülhető. A kifizetett l'ijf- verseny a biztosítéka, hogy 
� díj illlBzege 216 ezer fo- csak magas műszaki tz{nvona- Aki örömét leli nnt. lon álló újításokat vezemek 

Mir61 informál 

az ujítási feladatterv ? 

be a gyakorlatba. az újításokban 
A MA V idei országos fel-

adattervének 21. pontja ekként A közelmúltban Hódi István 
rendelkezett: .,Kf!azitemf6 e1111 villanyszerelih-el közösen vál
olvan ewnerii és olcaó beren- lalkoztak az igazgatósági fel-

K,uu La,Os, 112 igazgatóság dezés, mellyel a ku kapacltá- adatterv 89. pontjának megol
lijítás.i felelőse .az eredmények BÚ, lúgo,1 akkumulátortelepek dására. Az M40-es Diese1-
hátterér61 beszél: töltöttségi foka 1111onan és mozdonyok motorjának du-

- Igyekszünk dolgozóink kielégitó ponto.ssá{lgal mérhe- gattyúcsapszegeit eddig ú1111 
ffwe!mét a legfontosabb mű- tó." Segítségével a mozdony- helyezték be, hogy a dugaty
irzaki, technológiai, szervezési vezetó biztonságosan állapít- tyút lánggal felmelegítették. A 
kérdésekre Irányítani. Ezt a hatja meg, hogy az akkumulá- hő hatására azonban az anyag
c:é!t szolgálják az évente kibo- tor még hány óráig üzemké- ban káros szerkezetváltozás 
csátott központi h igazgatósá- pes. A lS-16 órát működó ment végbe. A cél egy szabá
gi feladattervek, amelyek akkumulátorokat rendszeresen lyozható hőmérsékletű olai
egyenként több mint száz té- feltöltik. Ha nagyobb töltést fürdő szerkesztése volt. amely
majavaslatot tartalmaznak. kapnak, m int szükséges, kára- ben a dugattyú károsodás né!-

- Miről informál a feladat- :sodnak, e,etleg tönkremennek. kül felmelegíthető. Hat javas-
terv? Ezért feltétlenOI tud.ni kell, latot nyújtottak be az lgazoa-

- A téma pontos meghatá- mennyi tartalékenergtát raktá- tóság területéről. de a blrálók 
f'OZásán kívül megtalálható roznak, mennyire merültek ki. Katona Pálét és Hódi Istvánét 
benne azoknak a szakembe- találták a legjobbnak. 

Jó Jaff'e oan a mátnlballaf 
burgonWlfnak. Utirzík ez abból 
ÍII, hOfltl a va.sútdllomállf'a MP
hosszat éfokeznek a krompli
va.l f'akott vontatók, szekerek, 
va1111 a kosarakban. zsákok
ban buroonvát cipel6 embe
rek. Lécz Imf'e 4llomáavezei6 
és beosztottal - Szabad Sán-

dO?' fOf'galmí szolgálattet'Ó, 
Biró Sándorné málház6 és 
Kiss Ferenc nyugdíjas ldsegí
tó - alig gyózlk a. munkát, 
amel11 a rakomán11ok felvéte
lével jár együtt. Vonatmentes 
idóben a. váltókezelók sem 
restek: Tóth József, Albertos 
József és Oláh János szívesen 
vállal részt a munkatársakra 
háruló feladatokból. Végtére ú 
az álle>más személyzete egy 
szociali.Sta brigádba tartozik. s 
a. t:onatok menetrendszerű 
tartózkodását csak a munka 
összehangolásával tudják biz
tosítani. 

Nemes célkitüzés :  

A burgionv4t Ulre beszet'Zf5 
dolgoz6k közöU v4roslak6 
t1a11utasok fS Nnna.lc. F6kf!nt 
alacsonvabb 1övedelm4 nvu11-
dijaaok. Ellátogatflak We, Mát
raballára, a kötelí 1141111 távo
labbi településekr6I, többnvf
re Eaerb6I, Salgótarjánból, 
Fü.zeaabon11ból, Hati,anb6I, 

(Sán&a Lászl6 rajza) 

Buaapestról. Sokan a roko
nokhoz. úmerósökhöz Jönnek, 
aztán hazai,isznek e1111-két 
zsák�l a jófajta ballal 
krurllp!iból. 

- l-la már díjme•te& nál
litási utalván11t kapunk a oos
úttól - mondják. S wazuk 
van. 

- Szeptemberben 600 má
zsa buruon11át vettünk Jel 
szállításra díjmentesen 
jegyzi meg az állomás veze
tője. - Ez a 284 tétel azt Je
lenti, hogy a tényleges és a 
nyugdíjas L'llSUtasok mintegy 
30 OOO fOTint szállítási költség
től mentesültek . . .  

Törökszentmlk16eon a nyug. 
díjas llllt!!Zonyok, Illetve vas
utasfeleségek. azvegyek klu
bot alakítottak. Havonta két
szer - elsején és tizenötödi
kén - tartjuk az össz.ejöve
teleket a klubkönyvtárban, s 
közben kézimunkázur.k, olvas
ga tunk. A vasutas-szak&zerve
zet most 10 OOO forlntilrt könv
i,l!ket i,ásárol a klub számára, 
erenkívül szín. 'zlátogatásra 
és kirándulások szervezésére 
is lehetőséget kapunk. 

A klubtagság nevében klJ
szönöm a gondoskodállt. 

Uzv. Deák lmrén6 

Véradó katonák 

A MAV t;pftésl Főnökség 
területén dolgozó apafai hon
véd alakulat katonái novem
ber 7. tiszteletére tett felaján
lásuk teljesítéseképpen az idén 
már másodszor adtak vért. 
csatlakozva a szocialista bri
gádok emberbaráti akciójához. 

Az október 15-én ezajlott 
véradónapon 93 önkéntestól 28 
liter vét't vettek az orvosok. 

Mind a vérad· ásban, mind a 
s::er1,ezésben kitűnt Kuta&&r 
Gyul<inénak és Lékó J6�el 
századosnak ezúton mondunk 
köszönetet önzetlen segitó
készségü.kért. 

Sikula Lász16 
szb-titkár 

Tiszta állomás 

f'eknek a névsora, akik a ,,Izgatott a téma" Jól sikerült újítást nyújtott 
megoldáshoz bóvebb fefoilágo- be az országos feladatterv 47. 
.sítást tudnak adni. Nevük _ Mik01' elo!va.stam a fel- pontjára is. Az új érintésvé- Minden egészséges vasutas adjon vért 

Szolnokon a vonatkísérök 
Aprilis 4. szocialista brigádja 
az új felvételi épület átaqása 
után pótfelajánlásként vál
lalta. hogy rendben tartják a 
peronokat, s szükség szerint 
társadalmi munkával gyűjtik 
össze az utasok által szétdo
bált szemetet, hulladékot. 

rnellett szolgálati helyüket, adatot, azonnal tudtam az elL•í delmi irányelvek szerint a vá
beosztásukat. telefonszámukat megoldást _ emlékezik visz- gányzatot össze kell kötni a Tizenkét évvel ezelőtt, ami
:is feltüntették. Rögzítik ezen- sza Kaposvári Péter. _ Iz- villamos földelöhálózattal. Ka- kor Mislwlc-Tiszai pályaudrn
kíVtil az újítási díjkulcsot, a gatott a gondolat, úgy érez- tona Pál egy célszerűen kiala- ron megalakult a vöröskeresz
megoldásért járó különdíj ösz- tem, képes lennék megcsinál- kított kapocs és egy anyás tes szervezet, az első alkalom
iszegét, és néhány esetben az ni. Már a Kandó Kálmán Mű- csavar felhasználásával olyan mai mindössze 40 dolgozó je
eszmei értékért felajánlott ju- szaki Főiskolán behatóan fog- készüléket szerkesztett, amely lentkezett önkéntes véradásra. 
talmat. lalko'Zlam az akkumulátorok- ráhúzódik a sínre, s ha kell, Ez azt jelenti, hogy a Tiszai 

- Hogyan népszerűsítik a kal. Nem is okozott gondot a könnyen eltávolítható. kétezres kollektívájából. még 
mozgalmat? kivitelezés. _ Már korábban foglalkoz- csak minden 50. dolgozó volt 

- Már a feladatteri-ek sem _ Hasznosak-e a feladat- tatott ez a gondolat _ ma- önkéntes véradó. Azóta kitar-
c:.supán az íróasztalnál ,zület- tervek? gyarázza -. Mikor a feladat- tó felvilágosító munká,·a!, a 
nek - veszi át a szót Ba.rl'- tervben - rábukkantam. rájöt- szocialista brigádok segítségé-
nlli Andrásni, a szegedi von- - Segftenell: azoknak, akik tem. hogy az eset nem el(yé- vel elérték, 'hogy ma már mín-
tatási főnökség újítási felelő- kevésbé érzékenyek a problé- di, tehát érdem� Időt áldoz- den ötödik dolgozó véradó. 

udvar és a vonatok tisztasá
gát. 

Nem titkolt vágya a cso
portnak - mondotta Lázár 
Sándorné, a szervezet tltlcára 
- hogy egyszer elérjék : Mis
kolc-Tiszain minden egészsé

'ges dolgozó adjon vért. 
Kls,·árdal János 

Ü�·infézók tJer'IJenye 

Most. november 7-re ez év
ben harmadjára tesz eleget az 
Aprilis 4. bricád a feljánlá8-
114k.. . 

Cél : az újítási javaslatok gyors intézése ,se. _ A részlem:ezetók alkal- mákra vagy nem tudnak vá- ni rá. Egyes szakterületek na- Egy-egy önkéntes véradás 
mi összejöi:eteleken, röpgyú- lasztanl a sok lehetőség kö- gyon közel állnak hozzám. alkalmával a felajánlott vér 
léseken kémek ötleteket, ja- zött. A figyelmet a leg.fonto- Vannak feladatok, amelyeket mennyisége annyit tesz ki. 
"aslatokat a munkásoktól. isabb kérdésekre Irányítják. tn mintha csak nekem találtak mintha a pályaudvar kétezer A vasút újítási ügyintézői Vasúti Főosztály szakszerveze-
Idószakonként újítási ankéto- most éppen új eljárást kere- volna ki. Csak akkor nyug- dolgozója fél deci vért adna. eddigi ió munkájukkal haté- ti bizottsága és a gazdasági 
kat szervezünk, ahol a részve- sek az M40-es Diesel-mozdo- szom meg, ha sikerül ezeket Miskolc-Tiszai pályaudvar konyan segítették az újítómoz- ,·ezetők október l-től decem-
vők értékelik az elért eredmé- nyok adagol6szivattyújának megvalósítani. vöröskerentes szerveze•e ren- galom fejlődését. Az újítási ber 31-ig az üzemi szakosztá-
nyeket, felvázo!J'ák es· me„l?Vi- beállításához. Eddig két em- delkezik a Kit-ál6 Vöröske- javaslatok intézésén kívül ál- lyok újítási ügyintézői részé-

b 1 . já ,.__. - Azt mondják, az újító e k - · 1 d '  k I ' "t ' · h' d tatják a soron levő feladat.a- er te Jes nap t em=,aette resztes soport itünteto c1m- an o apcso atot tartanak az re UJ1 as, versenyt 1r etett. 
kat. A közelmúltban kiállítást fel ez a munka, mert az ada- elégedetlen ember · · ·  mel. Az állomáson több olyan újítókkal. s keresik, kutatják A verseny célja az. hogy se-
rendeztek a szegedi vontatási golóberendezést el kellett tá- - Csak elégedetlennek len- önkéntes véradó van, akik az a segítségnyújtás formált. gítsék az újítómozgalom to-
főnökségen. Tablók, fényké- volítani a motorból. Elképzelé- n

k
i talán kei•és. de tulajdon- elsó véradástól kezdve e�yet- Az V. ötéves terv első évé- vábbi fejlődését. ezen belül 

pele segítségével és több mint sem szerint a szivattyút nem ·éppen ez ösztönöz engem is len egy alkalommal sem mu- növeljék az újítások számát, 
30 mintadarab, illet\•e makett szereljük ki, ezzel a ráfordítás az újításra, az alkotásra. Ha Jasztottak el vért adni. nek sikere érdekében a jövő- gazflasági hasznát és 10 szá-
bemutatásával adtak tájékoz- idejét 2-3 órára csökkentjük. sikerül egy elgondolást. ötle- A csoport a véradásra való ben sem nélkülözhetjük az zalékkal csökkentsék a 60 na
tatást a vontatási szakszo!gá- Lehetséges, hogy első próbál- tet megvalósítani, az mindig mozgósításon kívül. egészsél(- újítási ügyintézők önzetlen pon belül el nem b!rált javas
lat újítóinak tevékenységéről. kozásra beválik ez a módszer. örömet jelent a sz:unomra • • • ügyi előadásokat szerve7_ ak- munkáját. Az újítómozgalom latok számát. 
Itt k k ét. bék,__ ba' Altalában többszöri javítgatás- J Szóráth Gyula tivistáival ellenórzi a pálya- továbbfei'lesztése érdekében a a ecs em 1, ..,,._.,a 1, · Az értékelés során figye-kiskunhalasi, vésztői és mis- 1----------------------------------------------------� lembe veszik a statisztikai 
kolci fónökség is képviseltette eredményeken kivüÍ a szak-
magát. 

Anke't s,·o'fokon BUDAPESTEN MEGNYÍLT 
szolgálatok üzemszervezési-

- , • propaganda tevékenységet is.. 
Ujítas1 verseny 

I 
Ilyen például az újítási ver-

'november 7. t'1sztelete're Az úiítók töl,I, s�íts,ánet v�mak az Országos Talá mányi Hivatal seny, újítási kiál lítások. bemu-
'I' "':I' -:,· .. , tatók szervezése. újítási anké-

- Ebben az évben Is meg
hirdettük az újítási versenyt 
.wvember 7. tiszteletére 
folytatja Kasza Lajos -. En
nek keretében a. január 1-tól 
szeptember 30-ig benyújtott 
újításokat értékeljük. Sokat 
várunk a versenytől. Többek 
között a szállítási igények tö
kéletesebb kielégítését, a for
galom tervszerűbbé válását, 
az utazás növekvő kulturáltsá
gát elósegító javaslatokat. Újí
tási téma az önköltségcsök-

' kentés, az állóeszközök, a vo
nóeró és az idöalap jobb ki
használása, takarék05Ság a na
gyobb személy! és anyagi biz
tonság megteremtése Is. 

A szegedi vontatási főnöksé
gen két fiatalembert mutat
nak be, akik rövid Idő alatt 
tanúbizonyságát adták ötlet
gazdaságuknak. 

Ka.posvári Péter 24 éves, 
11zemmérnök. Beosztása: fenn
tartási reszortos. Amikor ta
lálkoztunk, olajos munkaruhá
ban magyaráz, éppen kezében 
óri'61 csaviµ-kulcs. Alig né
hány hónapdt töltött a vonta
tási fónökségen, amikor Bara
nyi Andráané újítási felel6ssel 
JQár megbeszélni valója akadt. 

Persze nem minden próbál
kozást koronázhat siker. Pedig 
a Xiv416 Oj{tó cím ezilst fo
kozatát vtsel6 C,onka Imrével 
fogott ÖS8ze másodszor, hogy 
� szerkesszenek e,a cél-

QZ e//,írálást végző szakvéleményezóktól új technikai szolgálata !�br�:t
e

���t::a �{�
tási jog-

Újítási ankétot rendeztek a 
közelmúltban a kaposvári épü
let- és hídfenntartó fónökség, 
valamint a nagykanizsai pá
lyafenntartási főnökség újítói, 
szakvéleményezól részére Sió
fokon. A két főnökség azért 
tárgyalt közösen az újítómoz
galom tennivalóiról, mert -
az 1975. október l-én alakult 
- épület- és hídfenntartó fő
nökség a nagykanizsai pft. fó
nökségtól vette át a balatoni 
vonal magasépftményeit és 
hídjait. Ezzel egyidőben került 
létszámukba több mint száz 
szakmunkás, köztük sok kivá
ló újítóvaL A kanizsaiak vi
szont több vonalat „örököltek" 
a kaposváriaktól. 

Az ankétot Lepsf!nvl Lajos, 
a nagykanizsai pft. f6nökség 
szb-titkára nyitotta meg, majd 
a két f6nökség vezető! beszá
moltak a mozgalom eredmé
nyeiről, gondjairól. A pálva
fenntartáir újítói háromnewecl 
év alatt 42 úiítáiri jai,a&latot 
nvt1;tottak be. Az elfogadott 
öt újifá.sból 1z4rmazó meota
karit411 meghaladja a hetve11-
kc!tezer /orintOC. A kaposvá
riak 28 javaalata közül nyolcat 
fogadtak el 

Torma Ignác, a nagykanlzBal 
pft. főnökség vezetője a pá
lyamesterek éa a szakvélemé-

nyezők felelősségéről beszélt. 
Hangsúlyozta többek között, 
hogy a szaki·éleményezók ne a 
csalhatatlan kritikus szerepét 
igyekezzenek betölteni, hanem 
fe!toilágosítással, tanáccsal se
gítsék a javaslata/e kidolgozá
sát, a gyakorlati megvalósítá
sát. A gyakran tapasztalható 
érdektelenség, a közön11 ked
vét szegi az újítóknak. 

Az előadók felhívták a fi
gyelmet az egyr-e Inkább nép
szerűsödo „egy brigád, egy 
újítás" mozgalom fontosságá
ra, lehetóségeire. Sokat várnak 
az október 15. és november 15. 
között meghirdetett újítási hó
naptól, amelynek legeredmé
nyesebb újítólt killön jutal
mazzák. 

A hozzászólók javasolták 
többek között, hogy tartsanak 
ötletnapokat és 1111orsitsák meg 
a beruházásokkal kapcsolatos 
újítások elbírálását. Szó volt 
arról Is, hogy lcönnvftsék meg 
e1111-e11!1 ésszerll ja.va&lat beve
zetését a MÁV-nál, ne az újí
tó kílíncselJen 30-40 szolgá
lati helven. Gyakrabban kelle
ne élni a pályázatok ki tílzésé
nek a lehetőségével Is. Előze
tes szerzödéskötéssel lehetne 
például egy-egy feladat kidol
gozására &ztönözni az alkotó 
kollektívákat, brigádokat. 

Nao Antal Géza 

Az Ors=ágos Találmán11i Hi
vatal 1976 októberétől kezdve, 
minden hétfőn 16-20 óráig 
,,Új Technika Szc,!gálat:Jt" 
tart, melynek célja, nogy a 
szocialista brigádok. mu .1k,i.f-
1íjitók újítási javasl:i\aik ki· 
dolgozásához műszaki tanács
adásban részesüljenek. Az 
0TH a Swlgálatot a S31lba
dalmi Tár olvasótermében 
(Budapest, V., Perczel Mór ,u. 
2-4., telefon 110-896, 128-
015) tartja, ahol az 0TH szak
emberei állnak az érdeklődők 
rendelkezésére. 

a leírásokban foglalt mGszaki 
megoldások újításként való 
felhasználásának lehetőségei
re. A tanácsadás keretébe1t le
hetőség nyílik arra Is, hogy 
az érdeklődők tájékoztatá�t 
kapjanak az újításokkal L-ap
csolatos jogszabá,yokró!, azok
nak a vállalati gyakorlatba-ri 
történő alkalmazásának mód
;áról. Az információnyújtás 
kiterjed az újítási javaslat ki
dolgozása, összeállítása elbí
rálása, megvalósítása, az újf
tók erkölcsi-anyagi elismerése, 
az újítások hazai és külföldi 
értékesítésének szabályaira. 

A versenyben részt vev6 
szakosztályokat A és B cso
portra osztották. Az A cso
portba tartozik a 6., 7. és 10. 
szakosztály, a B csoportba pe
dig a 8., 9., 1 !., és a 12. szak
osztály. A verseny eredményé
be a szakosztályok saját és 
köz,·etlen. valamint a közve
tett felügyelete alá tartozó 
szervek ereóményei Is beszá• 
mítanak. 

A versenyt 1977. március 
20-ig kell értékelni. Az érté
kelést a szakosztályok részvé
telével a tervgazdasági és mű• 
szaki fejlesztési szakosztály. a 
Vasúti Főosztály szak•zervezeU 
bizottságával közösen végzi. 

A Szolgálat keretében az 
0TH műszaki szakemberei 

szakmai tanácsokat adnak 
azoknak az újítóknak, újítatnl !--------------------------

szándékozóknak, akik kisebb
nagyobb ötleteik, elgondolása
ik kidolgozásához nem rendel
keznek megfelelő tájékozott
sággal. Az ötletek, elgondolá
sok kidolgozásához a műszaki 

információs adáá a Szabadal
mi Tárban található több mil
lió darab hazai és külföldi 
származású szabadalmi lefrás 
alapul vételével törtf!nlk, biz
tosítva az új és legújabb tech
nikai megoldások megismeré
sét. A tanácsadás vonatkozik 
a szabadalmi találmányok 
Ismertetésére, a szabadalmi 
leírások szaks.reríl feltárására, 

ElhanyagoJt járda a Délinél 
A Budapest Déli pál114udvar aluljáróját és az Alkotá, ut

cát összekötő járda egy részét még a nyár e!ején felszedték 
- a jelek szerint - javítás céljából. Akik arra járunk, azóta 
Is naponta kerülgetjük a lyukat, a felszedett kólapokaot. Aa 
útjavítást jelző táblákat már régen feidöntötték. A ;árókelók 
lába alatt újabb kőlapok töredeznek.. ewre kesken11ebb le,i 
a ;árda. Nemsokára a Déli oldalfalához k-ell szorulni, vagy 
a lépcsőn kell jámi annak !s, aki nem akar közvetlenQJ a 
pályaudvarra, vagy a metróhoe menni. 

Jó le11.ne tudni, ho1111 kinek lenne kötelusége a m,ora 
intézkedés? A vasútnak, vagy talán a Fővárool tanácsnak? 
Az arra �rók több hónapja várják már a kÖZérdekll intéz
kedést. amit (úgy tllnik) még mindig fontolgat egy hivatal • •  , 

Vagy talán az Illetékesek még nem jártak ott ? 
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MUNKA VÉDELEM A SZOVJETUNIÓBAN 

Megvalósult -Lenin álma 
A X. ötéves tervben 2500 kilométer vonalat villamosítanak 

a Szovjetunióban 

Védeni, óvni a dolgozó embert ! 

A szovjet hatalom születésé
nek hajnalán, Oroszország vil
lamosításának lenini tervében 
(GOELRO) már előirányozták, 
hogy megteremtik a rendkívüli 
átbocsátó képességgel bíró vil
lamosított vasúti fővonalak 
hálózatát. A hír hallatára 1 1920 
telén a Kremlbe érkezett a hí
res angol író, H erbert Wells, 
hogy beszélgessen V. I. Lenin
nel. Az ismert fantasztikus re
gény szerzőjét kíváncsivá tet-
1e a. lenini eszmék merészség�. 

39 ezer kilométer 
villamosított vonal 

„OroszOf'szág ködben" címú 
könyvében írta : ,. . . .  Lenin 
mint igazi marxista elutasítja 
az összes utópistákat, de vég
eredménvben ő maga esett 
utópiába, a vmamosítás utó
piájába. f:s bármilyen csoda
tükörbe is néznek, én nem tu
dom meglátni ezt a jövőbeli 
Oroszországot, de a Kremlben 
ez az alacsony ember rendel
kezik i!y,m adottsággal. ő lát
;a, hogy a lerombolt vasutak 
helyén új villamosított vas
utak jelennek meg. ő látja, 
hogy emelkedik föl a megúj
hodott és iparosított boldog 
kommunista birodalom." 

A kommunista párt akara
tából, a szovjet emberek mun
kájával az utóbbi évtizedek
ben megvalósult a villamosí
tott vasúti fővonalakra vonat
kozó álom, Lenin álma, amely
nek a valóra váltását nem hit
te el az ismert angol fantasz
ta. 

Jelenleg a Szovjetunió vil
lamosított vasútvonalainak 
hossza majdnem 39 ezer km. 
Ezeken a vonalakon bonyoló
dik le a vasúti személyszállítás 
legnagyobb része, az egész áru
forgalom 520/o-a. Ha összead
;uk az USA, Anglia, Francia
ország és Japán villamosított 
vonalait, akkor azok hossza és 
volumene lényegesen kisebb, 
mint a szovjet vasutaké. 

A Szovjetunió, amely a vas
ótvillamosltást később kezdte 
mint a fejlett kapitalista or
szágok, most már messze el
hagyta ezeket, és a világon ed
dig nem látott eredményeket 
ért el a villamosítás gyakorla
tában. 

Ez év júliusában ünnepelték 
a szovjet vasutakon a vasút
villamosítás bevezetésének öt
venedik évfordulóját. A leg
fontosabb vasutaknak a leg
haladóbb vontatási módra va
ló átállítása, . alkotó részévé 
vált az ország teljes villamo
sítása grandiózus tervének. A 
villamos alállomások, munka
vezetékek, melyek villamos 
árammal látják el a villamos
mozdonyokat és a villanyvo
natokat, az olcsó energia meg
bízható forrásaivá váltak a 
vasúthoz csatlakozó városok, 
lakótelepek, a különféle inar
vállalatok, kolhozok és állami 
gazdaságok számára. 

Bakuban kezdődött 

Azerbajdzsán fővárosa, Ba
ku egyik pályaudvara peron
jának közelében a villamos 
munkavezeték acéloszlopának 
lábazatánál emléktábla áll. 
Rajta felirat : ,,A Szovjetunió 
t.'llsutai villamosításának törté
netében az első munkavezeték 
építését itt kezdték." 

Itt, az olajban gazdag Absiro
ni félszigeten, fél évszázaddiil 
ezelőtt, húsz kilométeres elő
városi vonalon indultak el az 
első villamos vonalak a Szov
jetunióban. 

A munkákat nemzeti metó
dus szerint és kezdetleges mód
szerekkel végezték. Nem volt 
még tapasztalat, anyagok és 
berendezések is hiányoztak. De 
az egész ország sietett a ba
kui munkások megsegítésére. 
:€s azok hősi munkáját ragyo
gó győzelem koronázta : a meg-. 
állapito,tt határidőnél négy hó
nappal korábban feszültség alá 
helyezték a villamos munka
vezetéket. 

A 20 kilométeres vonalrész 
pontos mércéje lett a szovjet 
vasutak villamosib:isi program
ja teljesítésének. Azóta ugyan
is olyan villamosított vasútvo
nalak létesiíltek, mint a 6300 
km hosszú Moszkva-Kujbi-

sev-Cseljabinszk-N ovoszi
birszk-Irkutszk-Csita, a 3600 
km hosszú Leningrád-Moszk

va-Rosztov-Tbiliszi-Jere
ván, az 1700 km hosszú 

Moszkva-Kijev-Lvov
Csop vonal, hogy csak néhá
nyat említsek. 

A szovjet vasutak villamo
sításában fontos szakasz volt 
az ipari frekvenciájú, váltó
áramrendszer széles körű al
kalmazása. Az ele!{,tromos 
vontatási rendszer kiválasztá
sakor a szovjet szakértők gon
dosan értékelték a külföldi, 
. többek között a magyarorszá
gi tapasztalatokat is. Először a 
hagyományos, majd miután 
megjelentek a félvezetők, a 
szilícium egyenirányítású 
mozdonyokat vették alapul. 
Most már a progresszív villa
mosvontatási rendszert sok, 
nagy forgalmú vonalon ve
zették be, összesen minteg, 
14,8 ezer km hosszúságban. 

A közelmúltban a ,,Novoje a kizsálanányoló rendszer kö
Vremja" címú nagy teki ntélyű riilményei között a tudomá
szovjet politikai hetilap ha- nyos-techníkai forradalom 
sábjain cikk jelent meg megvalósítása nem csupán a 
Alexandra Berjukova, a Szov- munka termelékenységének ségek, beruházások, bőségesen jet Szakszervezetek Központi rohamos növekedését vonja megtérültek. Tanácsa titkárának tollából. A maga után - amely önrnagá-Jelentős mértékben megja- cikk szerzője rámutatott arra, ban véve pozitív jelenség -vították az utasszállítást az hogy mindazok az anyagi ja- hanem együttjár a munkások elővárosi vonalakon. Lényege- vak, amelyeket az emberiség fokozottabb ki7.Sákmányolását sen kisebb a környezet tiszta- maga k.örül felhalmozott, az elősegítő kifinomultabb módságára gyakorolt hatás. Annak ember munkájának eredmé- szerek alkalmazásával, az lnkövetkeztében, hogy a speciá- nyeként jöttek létre. Ugyanak- tenzívebb munkára kényszelis villamos tápvezetéket a kor a munka nemcsak az rítő munkamódszerek •bevezemezőról a munkavezeték osz- anyagi javak megteremtésének tésével, amelyek nem veszik lopaira vitték át, széles kör- feltételét hordozza magában. figyelembe az ember leterheben kezdtek alkalmazni a vil- Előfordul, hogy az óvórend- Jésének pszichikai és fizikai lamos és gépi berendezéseket szabályok mellőzése, figyelmen határait. a pályafenntartási és i_avítá- kívül hagyása esetén betegsé- Ezekből adódik a sérülések, sí munkálatoknál. Megbízható gek, balesetek; sérülések, fog- a foglalkozási megbetegedések energiaellátást kaptak a ki- lalkozási ártalmak elóidézóje, és a pszichikai zavarok szásebb állomásoknál, kitéróknél 
sót mí több, halált is okozhat. mának növekedése . és nyi1.t vonal mellétt elhe-

á lyezkedő szolgálati épületek, Az Egészségügyi Vil gsze-r-
állomások melletti lakóhelyek. Jogos követelés t>ezet kimutatta, hogy a fej-
Sok száz gazdaságtalanul mű- lett tőkés országokban a mun-
ködő kisebb villanytelepet :t:venként több mi!lió ember ka lázas üteme vagy éppen a 
zártak be. szenved üzemi balesetet a vi- monotónia, a munkavégzés 

A Szovjetunió Kommunista lágon. Például az Egyesült AJ- közbeni stresszhatások képezik 
án k ké t 18-20 a veszélyforrást. Az egyre Pártja XXV. kongresszus a lamokban percen n szélesebb körben alkalmazott határozata értelmében a mos- dolgozó sérül meg és esik ki 

tani, X. ötéves tervben 2500 a munkából, sokszor véglege- vegyi anyagok, sugárzó anya. 
km vasútvonalat villamosíta- sen. Naponta 55 amerikai dol- gok stb. ugyancsak veszélyez
nak. Előirányozták a Moszk- gozó hal meg üzemi baleset tetik az ember egészségét és 

N t l• 't , • va-Minszk, a közép-szibériai következtében és több mint életét. agy e JeSi menyu 
vasútvonal, és a főbb, az UraI- 8000 válik munkaképtelenné. A kapitalista rendszerben 

villamos mozdonyok ba, Ukrajnába és a Kaukázus- A Német Szövetségi Köztársa- kezdve a legkisebb műhely 
ba irányuló vonalszakasz vtl- ság üzemeiben átlag minden tulajdonosától a legnagyobb 

Az új villamos mozdonyokat lamosítását. tizenharmadik másodpercben vállalatok tulaJdonosáig egyik 
és villamos vonatokat félve- A villamosítás továbbra Is történik egy baleset, minden sem lép íel a munká6 védel
zetős thirisztoros vezérléssel megtnarad a szovjet vasutak harmadik percben egy dolgo- mében a termelés során kelet
látják el. Ez lehetővé tette új fejlesztésének és műszaki át- zó rokkanttá válik, és minden kező ártalmak ellen. Számuknagy teljesítményű mozdo- alakításának fontos eszközéül. második órában egy halálos ra egy a lényeg: minél több 
nyok alkalmazását reosztátos E. Hrakovszkij balesetet jegyeznek fel. hasznot húzni munkájukból. fékezéssel, és alkalmat adott mérnök, a GUDOK rovatve- Minek a következménye ez Természetesen hiba lenne 
olyan váltóáramú mozdonyok zetője a súlyos helyzet? Annak, hogy azt állítani, hogy a tőkés or-kísérleti példányainak kiala- szágokban egyáltalán nincs 
kítására, melyek a lejtőkön •---------------------------, munkavédelem. A dolgozók 
rekoperációval működnek, évtizedek óta folyó harca, a 
visszaadva az energiát a há-

b d 
haladó szakszervezetek által 

lózatba. Kipróbálás alatt van- Szeaed 32 éve sza a kifejtett erőfeszítések arra 
nak a világ legnagyobb telje- l:, kényszerítik a monopóliumo-
sítményú, asszinkron moto- kat hogy tegyenek bizonyos 
rokkal ellátott villamos moz- Szegedet 32 évvel ezelőtt, Társaságok Szövetségének ma- int.hkedéseket a termelés 
donyai. 1944. október 11-én szabadi- gyarországi képviselője is. A egészségesebbé és biztonsáe;o-

A nagy teljesftményO szele- totta fel a szovjet hadsereg. megnyitó szavak elhangzása sabbá tétele érdekében. En
pek alkalmazása átalakította Az évforduló alkalmából után Balogh József, a szegedi nek ellenére e.gy pillanatig 
az egyenáramú vonalakon le- nagygyűlést rendeztek a vas- vasútigazgatóság pártbizottsá- sem vitás, hogy a kapitaliz
vő vontatási alállomások ké- utasok Petőfi Sándor művelő- gának titkára mondott ünne- musban a tőkések minél kisebb 
pét. Most már nincsenek raj- dési házában. pi beszédet, majd I. V. Szali- befektetésért a maximális pro
tuk érzékeny higanyee;venirá- Részt vett az ünnepségen a mon köszöntötte a nagygyű- fitot akarják megszerezni a 

nyitók. Em,:reerlíbbé vált a ke- városi pártbizottság, a tanács, lés részvevőit, illetve Szeged munkások érdekeinek rovásá
zelése, sokkal -jobb munkafel- a Hazafias Népfront, a MA V lakosságát. felidézve a 32 év- ra ellentétben a munkások 
tételeket teremtettek 4 sze- Igazgatóság vezetőinek társa- vel ezelőtti eseményeket, ami- az�n teljesen jogos követel�
mélyzet számára, egyszerübb ságában I. V. Szalimon, a kor a Vörös Hadsereg katoná- sével, hogy életük és egészse
Iett a korszerü autdmatikai és Szovjetunió nagykövetségének jaként maga is részt vett a gük megóvása érdekében meg-
távirányítási e�zközök haszná- tanácsosa, a Szovjet Baráti város felszabadításában. felelő körülmények között dol-
lata. Távirányitásra állították gozhassanak. 
át a vonalszakaszokon az 
áramellátó be•ende�éseket, 
mintegy 27,6 ezer km hosszú
ságban. 

Megváltozott a mozdonyja
vítás módja is. A mozdony
szinekben most több ezer ja
vítószalag és majdnem 1100 
gépesített mozdonyállás és 
munkahely van. A szalagok
nak köszönhető, hogy a mun
kafoiyamatnál lényegesen 
megnőtt a termelékenység, 
megrövidültek a mozdonyok 
javításra várakozási idejéne1' 
tartamai, javult a munkák mi• 
nősége, ezzel együtt üzemköz
beni megbízhatósága. 

Milyen hatékonyságot ered
ményezett a vasutak villamo
sítása? 

A toll fegyverével 
Vasutas és közlekedési lapszerkesztők 

nemzetközi tanácskozása Szófiában 

Testvérlapunj;:, a bolgár 
Transzporten Glasz szerkesztő
sége szervezésében október 
4-9. között Szófiában kerüU 
isor a szocialista országok vas
utas és közlekedési lapjai fe
lelős szerkesztőinek tapaszta
latcserével egybekötött tanács
kozására. A vendéglátó házi
gazda szerepét betöltő Transz
porten Glaszon kívül részt vet
tek a tanácskozáson a cseh
szlovák. a iengyel, a magyar, a 
mongol az NDK-beli, a román 
és a sz1ivjet vasutas- és közle
kedési lapok felelős szerkesz
tői. A Magyar Vasutast Visi 

Ferenc felelős szerkesztő a 
Közlekedési és Szállítási Dol
gozók Szakszervezetének lap-

gítéséért. Erről tartott vitain
dítót Petkov Tomov, a Transz
porten Glas főszerkesztője. A 
vitaindító előadás után a test
vérországok lapszerkesztői va
lamennyien számot adtak 
eredményeikről, terveikről. és 
a laoszerkesztés mechanizmu
sáról� 

A lapszerkesztőket fogadta 
Kolino Koncsev, a szakszervP
zet elnöke. alti részletes tájé
koztatást adott a bolgár közle
kedési szakszervezet tevékeny
ségéről. Sajtótájékoztatón is
mertette a szállítás helyzetét 
és feladatait Nikifor Sztoics
kov, a közlekedési miniszter 
első helyettese. továbbá az 
ágazatok vezérigazgatói. 

A legfőbb termelőerő 

A munkavédelemre, a biz
tonságtechnika fejlesztésére, az 
egészséges munkakörülmény�k 
megvalósítására Irányuló tö
rekvél;ek a kapitalista társada• 

November 7. tisxteletére 

Kommunista műszak 

A november 7. tiszteletére 
rendezett kommunista műszak 
alkalmával kiemelkedő mun
kát végeztek a MAV Spítési 
Főnökség gépállomásának és a 
Püspökladányba települt V. 
építésvezetóségnek a szocialis
ta brigádjai. 

Két esetben - október 9-én 
és 16-án - Báránd és Sáp ál
lomások között százötven bri
gádtag dolgozott: sínlehúzást, 
-cserét és síngombolási mun• 

lomban továbbra is csak életi 
osztályharc közepette hoznak 
bizonyos eredményt. 

Alexandr.a Berjukova eze'k 
után a Szovjetunióban folyó 
munkavédelmi tevékenységről 
írt, hangsúlyozva azt a tényt, 
hogy a szocialista társadalom• 
ban, ahol a termelőeszközök a 
nép tulajdonában vannak, a 
munkavédelem és a munkabiz• 
tonság problémáit alapvetően 
különböző elvek alapján oldják; 
meg. Lenin megállapítása sze• 
rint „az egész emberiség els,'l 
termelóereje a munkás, a dal• 
gozó". Nem csupán azért, mert 
nélküle nem lenne senló, aki 
az acélt öntse, művelje a föl
det, házakat építsen, felhozza 
a föld mélyéről az olajat, és 
létrehozza az anyagi és szel
lemi értékeket. Hanem azért 
is, mert a szocialista társada
lom legfőbb célja, hogy a 
dolgozók anvagi és szellemi 
szükségleteit kielégítse, amel
lett, hogy gondosan ügyel 
azokra a feltételekre, amelyek 
között az ember dolgozik. A 
népi hatalom első napjától 
kezdve mind a mai napig a 
munkavédelmet és a munka
biztonságot úgy tekintették a 
Szovjetunióban, mint rendkí• 
vüli jelentőségú társadalmi és 
gazdasági kérdést. A szovjet; 
állam ennek érdekében min
den anyagi áldozatot vállal. A 
kizsákmányoló társadalomban 
a dolgozó számára a tudomá
nyos-technikai forradalom el
lenséges erőként lép fel A 
szocializmusban ellenkező a 
dolgozókra gyakorolt hatása: 
új távlatokat nyit számára, 
gazdagítja munkája jellee;ét és 
lehetővé teszi, hogy szélesen 
kibontakoztassa alkotó erejét. 

Öt év eredményei 

Az előző ötéves terv (1971-
1975) adatai alapján megítél
hető. hogv a Szovjetunióban a 
munkafeltételek javítására 
mPkkora erőfeszítéseket tettek. 

Ot év alatt 16 500 géptípust, 
berendezést és készüléket ter• 
veztek in'ártottak és állítottak 
a ter.,;e,,;.s szolgálatába, több 
mint 2000 nagyüzemet építet
tek fel, amelvek mee;felelnek a 
modern 1nari termelés követel
ményeinek: a gvárak ezreit 
korszerűsítették. Mindezek. a 
termelési mutatók növelése 
mellett számos pozitív válto
zást eredményeztek a munka
feltételekben, biztonságossá 
tették a termelést és jelentő
sen csökkentették az, üzemi 
baleseteket. 

Baranyai Zoltán 
(Folytatjuk) 

150 résztvevővel 

kálatokat végeztek s a terve
zett 7 óra helyett 5 órán belül 
fejezték be a kijelölt pálya
fenntartási feladatokat. A 130 
százalékos teljesítmény mind
emellett kiváló minóségú 
munkát is takar - állapította 
meg a kommunista múszak 
befejeztével Mii.!ler Károl11 
főépítésvezető, az építési fő
nökség vezetőinek jelenlété
ben. 

A vonatok sebességének és 
a vonatterhelések emelésével, 
a várakozási idők tartamának 
csökkentésével sikerült lénye
gesen megnövelni a vonalak 
átbocsátóképességét. Gyöke
resen megváltozott a közleke
dés fűtőanvag-energia mérle
ge. Akkor, amikor 20 évvel 
ezelőtt a vonatok vontatásá
hoz szükséges fűtőanyag és 
elektroenergia szükséglet 
majdnem 94%-ot tett ki, úgy 
most csak 2,5. 

ját, a Közlekedést K!'tas J�- --------------------------------------
zsef felelős szerkeszto képvi-

Jelenleg a vasutak egy év 
alatt 49 milliárd kilowattórát 
kapnak. Ez körülbelül 40/o-a 
az országban megtermelt vil
lamos energiának. Az energe
tikai források felhasználása a 
szállítási munka egységére 
számítva több mint hatszoro
sával csökkent. Több mint egy 
milliárd tonna szén a megta
karitás. 

A megtakarítás értéke : 
30 milliárd rubel 

Sokszorosan· csökkentek a 
szállításokkal kapcsolatos 
munka- •és pénzügyi ráfordí
tások. A szakértők számításai 
szerint 20 év alatt - a villa
mos- és Diesel-vontatás beve
zetése eredményeképpen 
mintegy 30 milliárd rubelt ta
karítottak meg. A vontafás re
konstrukciójára fordított költ-

selte. . 
A tanácskozást Kolio Kon

csev, a Bolgár Közlekedési 
Dolgozók Szakszervezete Köz
ponti Bizottságának elnöke 
nyitotta meg. Mint mondotta, 
a testvéri országok közlekedés! 
lapjai felelős szerkesztőinek 
összehívása már korábban, egy 
KGST-tanácskozáson vetődött 
fel. Ott fogalmazódott meg, 
ho(11l a szocialista országok 
kö?1e1cedésí ágazatainak e1711ütt
múködését a sajtó területére is 
célszerü lenne kiterjeszteni. 
úgy ítélték meg - ez a ta
nácskozáson is többször el
hangzott - hogy a lapok át
fogó és nemzetközi tájékozta
tójukkal jó szolgálatot tehet
nek a szocialista integráció 
ügyének. 

A szófiai tanácskozás köz
ponti témája. az volt, hogy mit 
tesznek a vasutas és közlekP
dési lapok országuk pártkong
resszusai határozatainak meg
valósítása_ a népeaz�a;i öt
éves tervekből adódó S7�11í• '>si 
feladatok megoldásának előse-

A magyar-szovjet barátság jegyében 

Eredményesen múködik 

a szegedi MSZBT-tagcsoport 

Közel másfél éve, hogy a 
szegedi vasúti csomóponton 
megalakult az MSZBT-tagcso
port. A 3500 tagú csoport meg
alakulásakor célul tűzte ki a 
magyar-szovjet barátság el
mélyítését. Terveik megvalósí
tásáról pontos választ adott a 
legutóbbi elnökségi ülés, ahol 
az elért eredmények megvita
tása mellett meghatározták 
a további teendőke.t is. 

Az elmúlt másfél év bővel
kedett eseményekben. Az 
MSZBT megalakulásának 30. 
évfordulója tiszteletére pél
dául kultúrmúrorral, vacsorá
val összekötött ünnepi nagy
g i!ést tartottak; az egyes 
szolgálati helyeken MSZBT-

faliújságot, híradót rendszere
sítettek. Cikkek, fényképek, 
tájékoztatók segítségével szé
les propagandamunkát fejte
nek ki. Előadásokat. filmvetí
téseket, orosz nyelvű vetélke
dőt szerveztek, különböző fo
lyóiratokat, lapokat rendeltek 
meg. Segítséget nyújtanak ah
hoz, hogy a vasutasok közül 
minél többen utazzanak a 
Szovjetunióba, és szerezzenek 
ott közvetlen tapasztalatokat. 
Legutóbb augusztus közepén 
utazott egy 24 tagú csoport két 
hétre a Szovjetunióba. Megis
merkedtek Leningrád, Riaa, 
Tallinn nevezetességeivel, a 
szovj<'t városok életével. Szep
tember közepén két jól dolgo-

z6 aktivista utazhatott Ogyesz.. 
szába. 

Jelentős eseménynek számí
tott a közelmúltban lgOf' Tur
bin, a Moszkvai Vasúti Egye
tem docensének szegedi láto
gatása. A baráti találkozó so
rán tájékoztatást kaptak a 
szegedi szakemberek a BAM 
építésének eddigi tapasztala
tairól, a ,szovjet vasutak tech• 
nikai helyzetéről. 

A szegedi vasutasok Ismét 
me.grendezik az orosz nyelvű 
versenyt, és megkezdték a 
KPM által hirdetett MSZBT 
szellemi vetélkedő szervezését 
is. Újabb előadásokat is ter
veznek a Szovjetunióval kap.. 
csolatos témákban. Fontos fel
adatuknak tekintik a budapes. 
ti szovjet tudomány és kultú
ra házával való szorosabb 
kapcsolatteremtést. Az 
MSZBT-tagcsol)('rt védnöksé
get vállalt a Szovjetunióból 
érkező. illetve oda induló ba
rátságvonatok f Plett is. 

(GeÍlél1) 
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Reflektorfényben a Ha ladás VSE 
A szurlco161c lchdeztelc - a szombathelyi sportvezetolc v6laszoltalc 

Október 14-én a Rádió nép. 
aeri1 adásával, a „Sponvilág 
5. .számú" mllsorában igen sok 
kérdésre kerestek választ a 
rádióriporterek. A háromórás 
adáab61 kö-zel egy órát töltött 
ki a Petőfi adón „Az ön kb
dez - a Haladcia válluzol" be
llZé)getés. 

Az adás Időtartama alatt a 
Magyar Rádió székházában 
tartózkodott Naíl!/ János, a 
Vaa megyei Testnevelési � 
Sporthivatal elnöke, Laki 
Lciazló, a Haladás VSE ügyve
zető elnöke, Sárosi László lab
darúgó vezető edző és Tóth 
Géza súlyemelő mesteredző. 

13 szakosztti/yJ,an 

1200 sportoló 
Természetesen arra nincs 

lehetöség, hogy minden feltett 
kérdéssel és válasszal foglal
kozzunk, de azért a leglénye
gesebbeket igyekeztünk cso
korba gyújteni. ElsósÓrban az 
:ragadta meg figyelmünket, 
hogy nemcsak a Vas me
gyeiek, a dunántúliak és a fő
városiak érdeklódtek, hanem 
szinte hazánk minden részéról 
érkezett olyan témájú kérdés, 
amelyre a sportbarátok kíván
csiak. Elsőként Laki László 
ügyvezető elnókhöz érkezett 
kérdésekre igyekszünk tömö
ren válaszolni : 

- Egyesületünk 13 szakosz
tályában több mint 120-0-an 
sportolnak - mondotta -. 
Nyolc évvel ezelott kezdódlltt 

meg az akkor mar fél é,-szá
zados sporttelen re.1<:onstruk
ciója, amely még nem fejező
dött be. A l\1AV Ve?érigaz
gatóság és a Vasutasol: Szak
szervezete ez alatt az idö alatt 
közel 50 millió forintot bizto
sított a sporttelep átépítésére 
és minden elfogultság nélkül 
állapítjuk meg, hogy a város 
vasutas sporttelepe nemcsak a 
hazai, de a sok külföldi sport
barátot is csodálkozásra kész
teti. 1972. november 7-e alkal
mával adták át nzt a súly
emelő csarnokot a birkózó
csarnokkal együtt, amilyennel 
hazánkban egyetlen egyesület 
sem rendelkezik. Legeredmé
nyesebben a labdarúgó- és a 
súlyemeló szako.�=tály mükö
dik, de szép eredményekkel 
büszkélkedhetnek az atléták, 
a vívók, birkózók, az ököld
vók, a teniszezők, a röplabdá
sok és újabban már a torná
szok is. 

Az edző elégedett 
Sárosi László és Tóth Géza 

a tőlük megszokott szerény
sé;gel adtak választ még a 
kényes kérdésekre 1-. 

Sárosi László : Az eddig (ok
tóber 23-ig, a Szerk. megjegy
zése) lejátszott 11  bajnoki 
mérkőzésen sikeresen oldották 
meg a játékosok azokat a tak
tikai feladat kat, nmiket kér
tem tölúk. Igaz, még be sem 
fejezódik az egyik mérkőzés, 
már azon gondolkodom 
mondotta többek között 
hogy a követ:rező ellenfél 
ellen hogyan készüljünk fel 
Az eddigi szerepléssel elége
dett vagyok. A csapatnak 
azonban a jövőben is úgy kell 
.i:11szani, hogy a lfözönség is 
elégedett legyen, ne csak a 
pontok számúval, hanem a 
játékkal is. Legfiatalabb já
té.;:osunk Kiss Gy. 1957-ben 
szli.letett. Sajnos az is az igaz
sághoz tartozik, hogy Szom
bathelyen nem pana zkodha
tunk a nézők sz:unára, de a 
Videoton elleni mérkőzés ki
vétel bizony csak ritkán 
hang�ik a „Hajrá Haladás" 
buzdítás. Arra a kérdésre. 
hogy Kereki is olyan hú lesz-e 
a Haladáshoz, mint Szarka 
,·agy Halmosi, a vezető e.clző 
csak azt válaszolhatta, hogy 

z ó megítélése szerint  Kere
�it  nem kapatták el a vá!oga
ottban elért sikerei és ezért 

'hízik abban, hogy még sokáig 
a Rohonci úti zöld-fehér 
együttesben játszik. 

Súlyemelésben 

jó oz utdnpótlás 
Tóth Gézához Is számtalan 

kérdést Intéztek: Arra a ·  kér
déllre, hogy hogyan sikerült a 
serdülő és Ifjúsági korúak baj
nokságában a legjobbak közé 

kerllln!e a Haladásnak, a k� - Szombathelyen már 10 
vetkezőket mondotta: évvel ezelőtt felmerült a gon-

- Mint fc5 fo&lalkozásti ed- dolata annak, hogy ml1jégpá
z6, négy éve foglalkozom a. lyát építsenek, de őszintén el
versenyz6k tanításával. Ahhoz, .Ismerte, hogy pár hónapot 
hogy a feln6ttek között is késtek és a tervbe vett terü
olyan nevünk legyen, mint az letet más Ipari létesítmény 
előbb említett két kol'tlSZtály- építésére vették igénybe. 
ban, legalább 7--3 évre van Amennyiben elkészül a város 
szükségünk. A legutóbbi or- fedett uszodája, akkor vízilab
szágos junior bajnokságról há- dacsapatot is szerveznek. A 
rom aranyéremmel utazhat- Haladás Sportiskola viszont 
tunk haza. Erek között volt máris megalakította úszószak
Antalovic1 Fe-renc, aki ugyan osztályát. Az tén11, hogy a Ha
nem nálunk, hanem Csepre- ladás legtöbb támogatást a 
gen lsmeckedett meg a nehéz MAV-tól, a vasutas-szakllzer
súlyokkal, és aki 5, helye-zést vezettől kap, de az is igaz, 
ért el Montrealban, már több hogy az utóbbi években a 
éve nálunk versenyez. A megyei tanács és más bázis
szakosztályban másfél százra szervek is hozzájárultak ah
tehető azoknak a száma, hoz, hogy a megye legnagyobb 
akik versenyeznek, edzenek. sportegyesülete gond nélkül 
Legtehel&égesebb VeISeJ1YZÓ- működhessen. A villanyvilágí
nek a 16 éves Wöller Tamán táshoz már a transzformátoro
tartja, akiben bízik, hogy majd kat megvásárolták, de a vilá-
1980-ban már Moszkvában a gítás teljes elkészítése újabb 
XXII. nyári olimpián ls hoz- anyagi bázi t kíván. Ennek el
hat érmet vagy pontot Ma- lenére megvan a remény, 
gyarországnak. hogy rövid idő alatt elkészül. 

Az edző arról nem beszélt, Nemcsak a Haladás VSE-nek, 
hogy a Haladás VSE súlyeme- de az MTSH-nak is az a tö
lő 'fraakosztályának edzói rekvése, hog11 a Haladás beke
Tóth Géza, Papp Tibor, Csigó rüljön hazánk kiemelt sport
Szabolcs és Edelényi Miklós egyesületeinek sorába, hiszen 

1975-ben elnyerték a leg- ez azt jelentené, hogy a na
eredményesebb edzői kollektí- gyon tehetséges szombathelyi 
va clmet. vagy akár Vas megyei fiatalok 

Gondok nélriil 

Nagy Jánosnak, az MTSH 
elnökének is bőven akadt vá
laszolni valója. Ezek közül a 
leglényegesebb: 

.. 

részére még jobb körülménye
ket tudnánk biztosítani spor
tolásukhoz, versenyzésükhöz, 
amely minden bizonnyal az 
egész magyar sportéletnek 
csak javára szolgálna. 

Kiss Antal 

•�Dá-tor István Kupan 

spordövőverseny Gyöngyösön 

A fiatalon elhunyt tehetsé
ges sportlövő, Bátor István 
emlékére vándorkupát alapí
tott az MHSZ Gyöngyösi Kité
rógyárl Vasutas Lövész Klub. 
Az elsóízben megrendezett 
versenyen a rendező klub ver
senyzői a tíz számból hetet 
megnyertek és csapatban is 

NAGYKAN IZSÁN 

győztek. Igy egy évig őrzik a 
vándorkupát. 

A versenyen a Zalka Máté 
Katonai Müszaki Fóiskola 
(Budapest), az MHSZ „Egri 
Csillagok" TSZ LK (Eger), i> 
Zalka HSE (Gyöngyós) és az 
MHSZ Kitérügyári Vasutas 
LK legjobb sporUóvói vettek 
részt. 

Üzemi sportnapok 
A nagykanizsai pályafenn

tartási fónőkség dolgozóinak 
harminc s:zázaléka fiatal. A 
szervezett tömegsportmozga
Jomnak it!. ezért különösen 
nagy a jelentősége. Már ha
gyomány, hogy a főnökség 
szakszerve-z.eti bizottsága és 
KISZ-alapszervezete minden 

évben megrendezi az üzemi 
sportnapokat. 

Az idén elsőként a kispá-
lyás labdarúgók mérkőztek 

egymássaL A bajnokságot öt 
csapat részvételével bonyolí
tották le szeptember 1 1-én. A 
győz.tes a somogyvári KMPE 
csapata lett. A versenyzók ju
talomként egy dunakanyari ki
ránduláson vehettek részt, 
amelyet az üzemi sportnapok 
keretében rendezett a főnök
ség szakszervezeti bizottsága 
és KISZ-szervezete. 

A sportnapokon sor került 
mé:: sakk-, asztslitenisz egyé
ni és csapatbajnokságokra is. 

A 650. M É R KÓ Z É S  

Sakk, foci, kosárlabda 

- megfér egy családban 
A Dunakeszi Vasutas labda

rúgócsapata jól szerepel most 
Is az NB III-ban. Amikor já
tékosai Körmenden megszerez
ték első idegenbeli győzelmü
ket, a beállós Hönsch Pál éle
te 650. mérkőzését játszotta. 
Az egyesület jubileumi sakk
versenyén Is biztosan srerezte 
meg legutóbb az első helye
zést. 

- Hoílllan lehet e1111 jó lab
darúgó kitünó aakkozó? 
kérdeztem tói�. 

- Mind a sakkban, mind a 
labdarúgásban játszani, kom
binálni és győzni kell - vála

szolta. - A aakk e1111ébként 
nálunk családi ha1111omán11. 
&:lesanyám hetven, édesapám 
pedig hetvenöt éves koráig 
versenyzett, méghozzá mind
ketten 1946-tól 1974-ig a Test
vériségben. Három testvérem 
közül Irénke (Sillyéné néven) 
négyszer nyert magyar női 
sakkbajnokságot. tn hatéves 
koromban tanultam meg sak
kozni, s hat évvel később -
1956-ban - az ország húsz 
legjobb általános iskolás &ak-

kozója között a hannadik let
tem. Azóta sok versenyen sze. 
reztem elöke;ö hel11ezést. 

- S hogyan lettél labdarú
gó? 

- Húsz esztendővel ezelött 
választanom kellett, s inkább 
a foci mellett döntöttem. A 
Szállítók úttörő-csapatában 
kezdtem, majd csakhamar 
táviratilag rendeltek be az 

'NB !I-ben szerepló első csa
pat egyik, Czabán Samu téri 
mérkőzésére, jobbszélsónek. A 
bemutatkozás jól sikerült: Az 
ötödik percben gólt löttem, s 
2:1-re íl!/ÓZti.lnk a BVSC ellen. 
Azután 1966-tól 71-ig a 
BVSC-ben rúgtam a labdát, 
ma;d Dunakeszire kerültem. 
Itt például 1973-ban 13 pont 
el!lnnyeJ NB III-as bajnoksá
got nyertünk, s az Idén is 
igye�ünk megtenni, ami raj
tunk múlik. A feleségem a 
kosárlabda hfve (aktívan spor
tolt az NB Il-ben), de aeglt, 
biztat . . .  

- Meddig ne-retnél játna
nt? 

- Akt már h11az ét,e cstnál-

Huszonegyen-

Névadó az if iúsági klubban 

Pillanatkép a névadóról 

A budapesti vasútigazgató
ság KISZ-szervezete névadó 
ünnepséget rendezett október 
19-én a Keleti pályaudvar If
júsági klubjaban. Ez alkalom
mal 21 gyermek nevét jegyez
ték be ünnepélyesen az anya
könyvbe. A csöppségek szülei 
valamennyien az igazgatósá
gon, illetve a számviteli fő
nökségen dolgoznak. 

Az immár hagyományos ese
mény részvevőit Sipos Katalin 
KISZ-titkár köszöntötte, mél-

(Tenta Gy6r17 felvétele) 

tatva e mind jobban terjedő 
társadalmi szokás jelentőségét. 
A VIII. kerületi tanácsot Ho
rák Lászlóné anyakönyvveze
tő képviselte, s beszédében 
hangsúlyozta a szülők, illetve 
a névadó szülök magasztos 
szerepét a gyermekek szocia
lista állampolgárrá nevelésé
ben. 

A KISZ, a szakszervezeti bi
zottság, Illetve a Vöröskereszt 
helyi szervezeténelc képviselói 
megajándékozták pz ünnepel
teket. 

Bó1,'iiltek az ismeretek 

N ófelelósök tanfolyama Zánkán 

Szakszervezetünk október 
4-tól 9-ig • Zankán nőfelelős 
tanfolyamot szervezett az 
újonnan Hílasztott közel 
100 - tisztségviselő részére. A 
jól szervezett, aktuális kérdé
sekk�I foglalkozó elóadásso
razatról elismeróen nyilatkoz
tak a hallgatók. 

Az előadások témája a párt 
XI., a SZOT XXIII. és a vas
utas-szakszervezet lX. kong-

Haláláig 

a sportért 

dolgozott 
A Békéscsabai MAV !lportknr 

alapftó tagja, a nól kézl1abda szak
osztály vezetöJe : Zrntal Jáno. , 81 
é,·es korában \.'Aratlanul - tArsa
dalml Usztségéh01 adódó köteles
&é1"einek tf'ljesítfse közben -
mei:haU. Tekintve, hogy a nép• 
szerü sport,·ezNó hahí.lá'\'al nagy 
\.

0eszteség érte mind a ,·asuta , 
mind a megyei sportot, a Békés 
megyei Kézilabda Szövetség októ
ber 10-én egyperces gyászszilne• 
tet rendelt el valamennyi mérkő
zésre, Zentai Jinos emlékének 
adózva. 

Bllnsch Pál 

ja, az nehezen tud a zöld 
1111ep, a labda, · a mérkózések 
varázsa alól szabadulni. De 
azt hiszem : ez már az utolsó 
bajnoki évem lesz. A segéded
zői oklevelem megvan, most 
pedig a Testnevelési Főiskola 
kétéves oktatói szakára járok. 
Szeretnék jó edzőként tovább
ra is a labdarúgópályán marad
ni, • dtadnt a fiataloknak a 

két évtized tapasztalatait . . • 
Sol)'Jlloei Unió 

resszusn nőpolitikai határoza
tainak gyakorlatban torténó 
megvalósítása volt. Az elhang
zottakat konzultáció keretében 
vitatták meg a hallgatók. Az 
egyhetes tanfolyam lehetösé
get teremtett a tapasztalatcse
Tére is, emellett bővültek a 
résztvevök elméleti ismeretei. 
A tanultakat a mindennapi 
munka során, a szolgálati he
lyeken ha!znositják majd. 

LAK.\SCSERE 

- Elcserélném klsméretíl, két 
szoba, háló!Ulkés, összkomfortos, 
táv!lltéses, 40 négyzetméteres ta
nácsi lakásomat nasn•méreta. ös �
komfortos, 2 és tél, 3 szob!s bu
dapesti tanácsi lakásra. l.evéléfm : 
Molnár Ferenc, lllt2 BudapE"st. 
:Munkásotthon u. Tt--76. m. 6. Tc
le!o.1: 830-794. 

- Makói 2 1zobds, ,. ("fflCJetl 
azotgálatt laká.s"mat (elös'7oba. 
konyha, kamrn) elcserélném az or
szág bármely (hegy_ l terol:etén. 
lehet tanácsi egyszobás Is. tény
leges '-'B5Utas rés:zére. �rdek'-1-;dnl 
lcvé:ben lehet : Tóth ,Tózs t, 6900 
Ma'i:ó. Csokonai u. 2�. J. em. 

- Elcser«!lném félkom!ortO\Ci:, ut
cai Iakltsomat lohctő'eg 1, vngy 
2 szobás komfon.os lakásra. meg
e�yezéssel. Erei kllklnt S1P.:n�lyescn 
vagy Je,·élben tehet. - Cím : Mar
tényi Pál. 1147 Budapest, Telepes 
u, 3;;_'b II. 2. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos r..apból a szakszer

veze"'i bizottsáJtok és olvasóink fi
g.}·c1.mébe aján11uk a következőket: 

A 40. számból : 107 0{9'19i6. A 

MA V ügykezelési és Gazdasági 
Hivatal feladatkörének k!terJesz
tése. 

111 333'19'76. A l\frl.V Nyugd!I Hl
vntaltól ellátásban részesü:.c5k ut.a.
zái:;l kedvezményével kapcsolatos 
eUárása. 

A 41, számból : 108 356 1076. A 
munkaszüneti napon végzett mun
ka elszámolás. 

A n. számból:  Allásfoglalds a 
r�szesedésl alapnak a dol�oz6k Ja

kásépítésCnek támogatására va1o 
!P.'has7.ná!ásáról. 

A n. számból : 111 315'1976, A 

va11uti hidvizsgálatok rendszerének 
szlaorítása. 

A szerkesztőség üzeni 

Szacs Ferenc Hatvan ! Boldizsár 
Gyula Békcscsnbn : t!J. Kovács Bé
la. Nyiri Ferenc Debrecen ; Bognár 
Károly Tapolca:  csabai István. 
Ivánfi Béla Budapest ; Fekete 
László, Kisvárdai János. Pál Ist
ván Miskolc; Welnho!fer János 
Szombathe! y ;  Szilád! Sándor Sze
ged : Dobos Sándorné Esztergom : 
Tóth Tibor Kiskunhalas : Bódogh 
Mihály Dombóvár: Jóvér János
n� Karcsg;  Rapi József Bp. Jó-
1.sefváros ; Zsoldos Barnabás Má• 
tészalka : Kunszabó József Kecs
kemét : F61cll Jó,sef Szolnok ; Sza
bados Gábor Bp. Ferencváros ; 
;-;,� .. 

1
�n.?r�

l

�é��f::O���•re�ett 
kel lapunk anyacáboa felbaszn41-
Juk. 

Marttsek 1'141 1!!9'terrom-Kertvá
ros : Malzl Gyula Baj a :  lsZlay 
László Záhony: lev•lelkel Uletékeo 
belyre továbbftotlUk. 

\ 1971. NOVBIIIBD 1. 

- Oktatás. Mez6hel)'elal 
Is megkezdődött az 1ll70/lffl. 
es oktatási év. Az állomáa dol• 
gozói közül politikai tovább
képzésen 36-an, szakszervezeti 
oktatáson 80-an vesznek rá:d;, 
Ot szocialista brigád ped1t 
megkezdte a felkészülést a ha, 
marosan megrendezésre kerll
ló MSZBT-vetélkedőre. 

- önkéntes véradók. A ta
polcai vontatási fónölaiégen a 
közelmúltban ismét megszet. 
vez.ték a már hagyományos � 
kéntes véradónapokat, amelyea 
negyvenheten ti6szesen 13 U. 
ter vért ad lak térítésmente
sen. 

KÉP 
SZÖVEG NÉLKÜL 

(Gerse László rajza) 

Egészségügyi el6adú. 
Debrecen állomáson október 
12-én és 13-án három egész
ségügyi előad-íst tartott film
vetítéssel egybekötve dr. Laj
tai Ildikó üzemorvos az alko
hol károo hatásairól. Az állo
más nődo!gozóinak pedig dr. 
Czár Károly nógyógyász-fóor
vos, a rák me�elözésánek Je
hetösé;ieiról beszélt. A sike
res előad1sok az állomás vö
röskerC'iZtes a'·tlvis•áinak jó 
szervező mu.nk lát is dicsérik. 

Kirándulás. A MAV 
GJpjavitó üzem KISZ-szen'e
zete ls tu.ristaszakosztálya ok
tóber 9-én kiníndulást szer
vezett a Dunakanyarba. A 
résztvevők megtekintették a 
vise�rádi vár romjait, a nagv{. 
villámi kilátót, az apátkútl 
völgyet és az Ordógmalom 
vízesést. 

- Nótaest a klubkönn·tár
ban. Békésc,;abán, a vasutasok 
klubkönyvtárában a közel
múltban jól sikerült nótaes
tet rendeztek, amelyen közre
müködütt Szentendrei Klára. 
Cseke Jú1ia. Mozsár Imre és a 
MA. V népi znnekara. A két
órás müc.ort kébz.ázan tekin
tették meg 

- Kirándulás - ..-etélked6-
vel. H:11\·an állomás IIIHSZ
lüvésúlub.iának ,·ezetói egy
napO'S kirandulást �zerveztek 
Recsk. Parád és a Mátra ne
vezetességeinek meetekintésé
re. amelvet szellemi vetéll<"'
dővel kötöttek egybe. A kl
ránduhison húsz verseny7,Ó 
vett részt. 

- Mell'becsiilé�. Harmincllt 
évi vasúti �zolgfihta alkalmá
ból brigádös•zejövetelen kö
szöntötték Szel iezkl JÖ7.sefet. 
Balass3,:1:armat vontatási fó
nökségének mozdon,·lakatosllt. 
akit munkatár;�i a,ktív kö-z
életi emberként tisztelndt
s,eliczki Józ ef töuh éve !álla 
el a szak.szervezeti bizalmi 
és a munkavédelmi őri teen
dőket i<;. A mühelv swcialista 
brigádjai és n főnök.<;éq társa
d,ilmi-ea,:da�4qí vcz�tői - a 
35 éves jubileum alkalmából 
aiándékokkal kedveskedtek U 
ídós vasutasnak. 

lfAOV,\R VA!lt.'TA9 
• Vasutasok <Sz.akc;zervne'téfte• 

la:,1a 
S'l"erkesrt1 a !!17erkeszttl 1>tzott1il 

F09zerkesrö � GulyAs J•noa 
Felel-la nerK"9,tO• Vlsl Fereáe 

Szerlres7tősév 
11161 Bpesi VI.. Bene,:ór - a. 

Telefon .,,..,,i · ffl-112. 
Ozeml: ,.,_n 

Kiadja &e terjeszti, 
a N�ps,ave Laokladó V6lla111t 
IINlf B"""t VII Rlllcóezl 0t 11 

Telefon : 124-811 
Felel& k1adO• Géb.,, Mlll'IOII. 
• Néoszav11 1 ""'<tAdO Vfiltalat 

1,az11al61a 
C'!lek,:7◄mt&n,mun• : 

MNI" 211 - 11 llt 
76--40'8 "'•Ikra Lapnyomda 

Budap@St 
Fel„1/ls ve,eti,• 

Roder Imre 111az11ati 
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Októberi gyorsmérleg : 

A vasút 28 millió 200 ezer utast 
és 11 millió 451 ezer tonna árut szállított 

A vasút októberben 28 mil
lió 200 ezer utast szállított. 
Ez a teljes.í1:rnény a bázisidő
szakhoz 97,4 százalékos, a 
tez-vezebthez. viszonyítva 98,3 
százalékos teljesitésnok fe:el 
meg. Az utaskilométer télje-
11ítmény, val:ami:nt az áitlagos 
utazáSi távolság alakulása 
ugya.ncsak mérs&e!.t, 100 szá
zalék alatti teljesítést mutat. 

A személyszá.li.füís minősége, 
mind az elÓ<ZlÓ hón.aphoz, mind 
a bázishoz képest kis mértélk
ben javult. 

Októberben a vasú,t 11 mit
lió 451 ezer tonna árut szállí
tott, amely a bázishoz mér'"..en 
99,2 százalékos, a terv alsó 
határához l00,7, felső hat.árá
hoz viszonyítva 98,1 szá2al-ékos 
telje,ttésnek fe�€11 meg. 

A belső forga,Jom alakulása 
sajnos mindhárom viszonyítási 
a,J.aphoz képest 1,edvez.ótlen 
volt. Továbbra is fokowt·t, 
mintegy 10-14 százalékos a 
növekedés az export forgalom
ban. Az import f-ol.'galom 'kö
zel 14 s-zázalékos emelkedése 
Viswrut jelentős teljesí1lmény. 
be csak a bázishoz, mert a 
tervhez k,épest 1,5-2 száza
tékos csökken.és tapasztalható. 
Kedvezően ll'kl!kul talc a tran.zi.t 

Október 28-án a MAV Vezériga:r.gatóság,ín tan:'i.c-skoztak a 
,·asút Tezetói és a fuvarozta.tó vállalatok képv iselói. Az ö.szi 
forgalom helyze.lkröl Szabó Béla vezérigazgató-helyettes tá-

;jékoztaiia a résztvevöket 

szállitásolc is. 

lelő kocsimennyiséget a vasút 
nem tudta biztosítallli. · Emel
kedett a vonatfeloszlatások és 
géprevárások száma. A pálya 
fenn-tartásával össziefüggő vá
gányzá,ra k ideje is emeHrndett, 
amely ". Jvelte a fo:_1;3.Jni 

A klieme1t árucikike!mél 
forgalome.me1•ltedés csal< a 
cu.lrorrépa küldeményekre jel� 
lenlZÖ, mig a -többi, főleg a 
tömegáruk mel'llllyisége jelen-
1:óseirt csökh.--e!lt. 

Az áruszáUít.ás mínősége az 
elmúlt hónapokban romlott. A 
fokooódó igénye!mek megfe-

a üzemvitel ,és elegy-továbbítás 
gondjait. I\.'.Lindezek következ
tében a tehe1·kocsik forduló 
ideje mintegy 5 százalékkal 
hal-adta meg a bázist. Hason
lóan kedvezőt1J.en az egy 'kor
szerű mozdonyra jutó haszon
kilométer teljesítmény csök
kenése. A tehel"'kocsi1c sta:ti
kus terhelése 3,6 százaLéklkal 

Tudósítóink íriák 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

növekedett a bázishoz viszo
nyít\·a. 

Az el:követikezö ldószakba:n, 
különösen a zál10..-iyi át.rakó 
kőrzetbc.n várható a forg,a.lom 
növekedclSe. Ebben a térség
ben a feladatok eUátásának 
tontos feltétele a jól össze
h�ngolt hálózati szintú kocsi
gazdálkodás. November eL�ő 
10 napjának sztillítási eredmé
nyei kedvezőek. Ez, összefüg
gésben a «iegyensúlyozott 
üz.emvite!-i helyrot folyamatos 
biztosításával, jelentős segít
séget adhat az év hátralevő 
rés_,ében a vasút teljes.í1Jmé
nyeinek fokozásához. 

,,.Az if júsagi parlament fontos eszköz · 

a fiatalok közéleti nevelésében" 
Lapunk e1őzó számában 

megkezdtük, most pedig 
ígéretünkhöz híven - folytat
juk a vasúti szolgál.ruti helyek, 
csomópontok ifjúsági parla
mentjeiről küldött tudósítások 
közötti tallózást. A levelekből 
igyekszünk a lényegesebb 
mozzanatokat kira�, de 
még így is sokaktól kell el
nézést k:érnünk, amiért soraik
nak nem tudunk a lapban he
lyet szorítani A tudósítók fá
radozása ezekben az esetek
ben · sem vo!Jt hiábavaló, hi-
67.en minden levél se�ítette 
.szerkesztőségünk mun.1<áját, s 
ezért ehelyen is köszönetünket 
fejezzük ki. 

Lássuk ezek után, hol ml 
kelltJett,e fel a tudósítók figyel
lllét! 

70 szolgálati helyen 
hatezer résztvevő 

az is, hogy most soklcal több 
közérdekú felszólalás hangzott 
l!l a parlamenteken, mint 1974-
ben, amikor a legtöbben csalk 
a bérezésről ejteLtek szót. Ör
vendetes továbbá, hogy a fel
szólalók mind több ifjúsági 
brigád tevékenységéről szá
moltak be, s mindez valóban 
lényeges fejlődésnek nevezhe
tő.'' 

Ami a részvételi arányt ille
ti, azt sem szabad úgy fel• 
fogni az előbbi sorok alapján, 
hogy m indenütt kevesebben 
volta.k jelen a parlamenten, 
mint korábban. Ha csak a bu
dapesti igazgatóság szolgálati 
fónökségeit tekintjük, a követ
keztetés ruckor sem lenne 
helytálló. Bottka László tudn
sításában például ez olvasha
tó: 

,.A Szob és Sturov.ó állomá• 
son dolgozó 30 éven aluli fia
talok s7,áz:százaléka részt vett 
a művelődési házban megtar• 
tott parlamenten és ez a „száz

Ahol pedig a vezetők ás a 
munikatársak ennyire fontos
nak ta!1tják, hogy együtt le
gyen a közös ügyelmSl vitázó 
és döntésre is kész tanácsko
záson minden érdekelt, ott 
az sem kétséges - mint Bott
ka László leveléből is kítúnik 
-, hogy a parlament elérte 
célját, s érdemes volt a gon
dokat, problémákat felvetni. 

Készek újra és újra 
bizonyítani 

Járó Antal tudósítása is utal 
a részvevők arányára, amint 
beszámol a nyíregyházi pá
lyafenntartási főnökségnél le
zajlott parlamentről : .,őrülünk 
annak - mondotta vitaindító 
beszédében Kisvárda; István, a 
főnökség vezetője -, hogy 
a nálunlc dolgozó 117 fiatal 
közül 98 jelen van a mai ta
nácskozáson. Ez alotivitásuk, 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

47 millió forint költséggel 

MÁV Remlelőintézet épül Újszegeden 
A 't.'!Á. V sregedi egészség

ügyi központjánauc hatásköre 
a vasútigazgatóság egész terü
letére - azt is mondhatjuk, 
hogy négy megyére - terjed 
ki. Evente csak a járóbetegek 
száma mintegy 190 OOO-re te
hető. Az ellátás - bár zsú
foltság előfordul több helyen 
- jónak mondható_- ami első
sorban a területen dolgozó 
125 fóf-ogla:li<ozású és 118 rész
foglalkozású orvos, illetve 
egészségügyi alkalmazott ér
deme, másrészt pedi_g a Buda
pesten működő MA V Egész
ségügyi Ellátási Főnökség jól 
szervezett munkájával függ 
össze. A gyógy- és kötsrere-

Ferencvárosi akció 

ket, orvosi m lszerel<et. rende
lői felszeraléseket ugyanis ez 
a főnökség juttatja el a vas
útigazgatóságok területén mű
iködő egészségügyi közpointok
ba. 

A szegedi MAV-rendelőLn
téz.et egymaga is sok beteg or
vosi ellátásáról gondoskodik. 
Huszonegy szakorvos negyed
évep,ká:lt mintegy 20 OOO em
bert kezel. A még jobb egész
ségügyi ellátás érdel<éban Új
szege/ien korszerú rendelőin
tézetet építe-mik. amely a ter
vek szerint mintegy 41 mil
lió forintos köU.sággel 1977. 
végére kés:::ül el. 

Az őszi forgalom slkeréért 
A ferencvárosi vontatási fő- jükben, illetve szabadnapju

nökség 8-a.s pártalaI)<Szerveze- kon a kommunista műszakra 
téhez tartOZó dolgozók kezde- /jelentkezett dolgozók, hogy 
ményezésére '100 mozdonyve- tehervonatokat továbbítsanak. 
zető és segédkezelő kommu- Az így els;záHított elegysúly 
nista múszakban vett részt az elérte a 65 OOO tonnát. 
őszi forgalmi feladatok elóse- A megmozdulásnak részesei 
gítése céijából. voltak a főnökség Diesel-ja-

Az akció húsz napon át tar- vító · műhelyének munkásai 
tott olyképpen, hogy az M62 is, hiszen az említett moz-
263 számú Diesel-mozdonyon donyt ez alkalomra soron ki
egymást váltották pihenőide- vü1 készítették feL 

H ÉZAG N ÉL K Ü L I  F E L E<P ÍTMÉNY  

Szombatl,e/y és P-orpác között 
korszerűsítik a vasúti pályát 

Azt tartja a mondái;, h.::,gy 
ahová építők, mesteremberek 
teszik be a lábukat, vége a 
megszokott rendnek, a kiala
kult gyakorlatnak. Ez Í.llY iga� 
De legalább ennyire i�az az ,s, 
hogy csak az ő munkájuk nyo
mán l�z szebb, kényelmesebb, 
korszerűbb az élet. 

1gy van ez a vasúton Is. 
Ahol az építők uralják a te
Npet, bizony ott a forgalom
nak is alkalmazkodni ke:l ho,:
zájuk, e€etenként teljesen át 
kell adni a helyet, hogy gyor
sabb, kors,..erűbb vasút épül
jön a mának és a jövőnek. 

A MA V ero,ik forgalmas 
törzsvonalán, a Szombathely
Celldömölk közötti 55 km-es 
szakaszon átépítik a 100 év kö
rüli, erősen terhelt vasúti pá
lyát. A MA VTI tervei alap
ján, a MAV Celldömölki :Épí-

ter földet mozgatnak meg, " 
80 ezer köbméter kavicsot épí
tenek be a közeli gyöngyös
hermáni kavicsbányábóL 

Jövőre Porpác állomás épí
téséhez is hozzákezdenelc 30 
millió forintos költséggel. A 
Sárvár-Celldömölk közötti 
vonal átépítése szintén jövőre 
kezdődik, Celldömölkről kiin
dulva. A pálya 1980-ra, a biz
tosítóberendezések 1981-re ké
szülnek el.  Ekkorra ez lesz 
Nyugat-Magyarország legkor
szerűbb vonala. Gyorsabban, 
kultúráltabban lehet utazni az 
ország nyugati feléből a fővá
rosba, a Balatonra, és az or
szág más részeibe, s nem utol
só sorban jobb feltételek kö
zött dolgozhatnak a vasutasok 
Is. • 

Kommunista müszak 

JJléltóképpen 

a hivatal híréhez 

A MAV Nyugdíjhivatal dol. 
gozói - Tóth Györgyné dr, 
hivatalvezetővel az élen 
részvevői voltak a Nyugati 
Müszaki Kocsiszo�ati Fő
nökségen november 7-e ti�z
teletére tartott kommunista 
műszaknak. 

Az intézmény ez év tava
szán elsőként 1.-,apott felhatal
mazást a Kiváló Híva.tea ki
tüntető cím Viselésk1-e, s e.'1.
hez méltóan végezte munlcá
ját a kommunista műszakban 
is a nyugdíjhivataI minden 
dolgozója. Több szem�lyvona
ti szerelvény kü.lső és belső 
takarítását, illetre . tisztítását 
elvégezve segítették elő a kul• 
turúlt utazás feltételeinek meg• 
teremtését. a szolgálati fónöTc
ség Létszámgondjának enyh.i• 
tését. 

A társa-dalmi munkáért já
ró bért szociális és kulturális 
célokra ajánlották fel az iln
l,ézmény dolgozói. 

Az oktatásban is : 

Érdemes keresni 
a változatosságot 

A pécsi vasútigazg-aU,ság 
sza,kszervereti bizottsága kelle
mes meglepetésben részesítet
te a muniká..."'3Jkadémiára járó 
hallgatóka-t. Az október 25-én 
megtartott első előadásra 
ugyanis meghívta a Pécsi 
Nemzeti Színház néhány új 
tagját ; Muszte Anna, Krasznói 
Klára és Melis Gábor művé. 
sreket, valaminrt a színház tit
kárát é-s szervez.őtrtká.rát: Ur 
Lászlót és Haász Miklóst. 

A vendégek ismertet-ték az 
évad programját. s versek el• 
mondásával színesítették a 
pá:lyáju:k:ról, müvészi hivatá
sukról, a .  színházi munkáról 
t.ef1t vallomásaikat. 

A találkozó kelilemes han� 
gu,-atához hozzájárult a Me-
csek swcialista brigád látvá
•woo, a szabad idő has,.noo el
töht.ésére Yonatkozó kiállítás 
is, amelyet a vendé;t'el< és a 
munká&akadémia hallgatói 
egvütt tekü.ntetil>ek meg. 

Ez a rendhagyó oktatá:sJ. foN 
ma aik<J,ra.tlai!Hll is azt juttat
ja eszünkbe, hogy tanu!!lli, 
művelődni így is lehet : köny
n.yedén, kellemesen, szórakoz
va. A pécsi példa felté!Jlenül 
követésre méltó . . •  

tési Főnökség, a néphadsereg r--------------------------. 

katonáinak segítségével végzi 
ezt a fontos munkát. 

Sárvár és Porpác között, 
1976. ja.-iuárjában kezdődött a 
munka. A pályán kívül teljes 
rekonstrukciót, korszerű bizto
sítóberendezést kap Vép és 
Porpác állomás. Eg)•ébként ez 
a két állomás, valamint a 
Szombathely kqzötti szakasz, 
az igazgatóság legjobban ter
helt vonala. A Szombathely
Celldömölk közötti forgalmon 
kívül a Murakeresztúr-He
gyeshalom-Rajka átmenetben 
számos tranzitvonat is itt ha
lad át. Eppen ez-ért, ezen a 
szakaszon új nyomvonalat épí
tenek hézagnélküli, nagy te
herbírású sínekből. Az átépí
téssel, Szombathely és Porpác 
között megteremtették a mű
szaki feltételeit egy esetleges 
második vágánynak, A vépi és 
porpáci állomást is úgy ter
vezték, hogy megfelelő kitérő 
kapcsolato� beéoítésével a 
második v:Tgányú pálya csat
lakoztatása bármikor megold
ható legyen. 

A Sárvár-Porpác kö'ZJÖtii 6,4 
km hos,szú pálya a régi nyom
vonalon már elkészült. Most a 
gépesített vasútépítő egyi<;égek 
a Szombathely-Vép vonalon 
és Vép állomáson dolgoznak. 
Hatalmas gödrök ,,földhegye'c" 
gépek és építők sokasága jelzi : 
nagy dolgok történnek itt. A 
munka során 30 ezer köbmé-

A KT E S Z E RV EZ É S É B E N  

Biztosítóberendezési konferenciát 

rendeztek Miskolcon 

Gaál Sándor, a miskolci Igazgatóság helyettes vezetöje meg• 
nyitja a tanácskozást 

' 
A Közlekedéstudományi 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Halmágyi Gyula írja: ,.A bu
dal)e6f;i vasútigazgatóság 70 
szolgálati helyén zajlott le 
szeptember-oh.-tóberben az if
júsági parlament.- és ·  mintegy 
6000 fiatal vasutas vett �z;t; 
a ta.ná�ozásolron. A résztve
vők szám.a kevesebb vo1t 
ugyan, mint két évvel ezelőtt, 
mégis előrelépésről besz-élhe
tünik. A fiatalok most általá
ban nemcsak felvetették a 
környezetükben é,,zlelt hibá
kat, hiányosságokat, hanem 
azok kiküszöbölésére is nyom
ban javaslatot tettek. Feltűnt 
• tapasztalatok összegezésekor 

százalék" pontosan 180 ífjú r-------------------------

Egyesület Biztosítóberendezési 
és Automatizálási Szak=tá
ly-a, a Borsod megyei területi 
szervezetével karöltve 1976. 
október 26-21-én 1Hiskolcon 
rendezte meg az első vasúti 
biztosítóberendezést konferen
ciát. 

közúti-vasúti keresztezések 
biztosításának témái. Mind · a 
4 témakörben küejtették vé
leményüket a konferencia 
csehszlovák, lengyel és német 
vendégei is, aktl<: egyrés?Jt a 
társvasutakat, másrészt a 
gyártó ipart, illetve a kutató
munkából nagy részt vállaló 
felsőokta tá-si intézményeket 
képviselték. 

vasutast jelent. Még a tényl!L 
ges katonai szolgálatot teljE>
sítő fiat,a.Jo1c sem hiányoztak. 
mivel az állomás vezetőségi' 
kikérő levelet küldött az ala 
kulatukhoz, s a parancsnokol< 
el i9 engedték ólcet. Eljöttek 
tennés1.etesen a gyermekgon• 
dozási szabadságukat töltő kis 
mamák is, s a tanácskozás ide
jén kicsinyeikre az állomás 
vöröslkeresztas brigádjai vi
gyáztak , . .''. 

Konténerpályaudvar létesül 
Miskolc-Gömöri állomáson 

hatmillió forintos költséggel, 
olyan konténer-pályaudvart 
építenek, melynek betonozott 
vágányai kÖ7.ött a 40 tonnás 
bakdaru, a tíz tonnánál nehe
zebb konténereket is könnye
dén !ti- vagy berrukja. A pá
lyaudvar átadását ez év vé
géI,e tervezik. A miskolci 

igazgatóság területén a követ
kező évben Eger és Sátoralja
újhelyen építenek fogadó és 
indító konténer állomá!rt. 

Az iga:zgatóság területén az 
ötödik ötéves terv vé�ére, 24 
közepes és 8 na,gy konténerek 
szállítására alkalmas körzeti 
konténer-pályaudvart építe
nek meg. 

A konferencia e,őadásait és 
korreferátumait 4 fó kérdés 
köré csoportosítottáilc : A vas
úti biztosítóberendezések mű
ködési biztonságának és egy
s�es rendszerben t.örténő fe.i-
1e,zté:5<'onek kérdései, a váJ,f:ó
haitóművek és kitérők problé
mái. a iármű-pálya-reondszer 
;-nformá-ciós lcapcsola�.ának 
kérdései, továbbá a &Zirutbeni 

A konferencián részt vevök 
a tárgyal,t 4 témával kapcso
latban ajánlásokkal fordultak 
a Közlekedéstudománut Egye
sület vezetőségéhez. 

· A konlferencia mindkét na.,1 
.Jának munkáját a s7.a.kembe
rek élénk érdeklődése kísérte: 

\ 
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KIV ALO VASUTAS 

Urblln Lajos mlnfn&erhel� a MAV �a&6Ja át-
117ÚJtJa a kUiin&e&és& BodnAr 'Dbornak, Tuuér állomás lóaök

helyeMellének 
(!Aak6 lldlk6 felv"ele) 

VEÜ.IUGAZGATOI 

A Ml.n.lBZtertanács, a SZOT szocillllsta brigádmozgalom 
ElnölméK a KISZ Központi uerepét, a dol&�k uakmal 
B� �ogta'lia ai.P- és politikai n,.11.ftM;ségének 
ján 1.1.f't.. . � ld.-1 '-é11 l)'anlpÍt4sában, a szoclallsta 
me�ezilf a �idic(ali$1 1- ma,aliartlllf és gondollrod.ta
Qáduteet61c V. OrÍlllÍga 1'•• mód tej}elztésében. Adjanak 
fllicslcl)2áát. Az. � ta- 'BZámot arl"Ól la, hogy hogyan 
� �tl 1_!)�11, yéfél& a lr.apcsolódtak be a BZOCiallsta 
czolgálati főn� és kollektívák a szakmai képzés
az il7.emekben, .maJd ezt kö- be. Hogyan sajátították el a 
vetóen a vasútlgazgatósigl és tananyagot, pébdát mutatva 
� ilzlntd tan� ezze! IS a korszerO vasóthoZ 
ka.t kell megtarba,ná. A Vas- szil� ezakma.l Ismeretek 
utas Szocialista Brigádve7.et6k mielőbbi megszerzésében. 
IV. OrffAg()II TanéCl!llmzá,a Az elm években nB«Y 
1971. március S-én lesz a Tö- gondot fordirottunk arn. hogy 
rekvés Múvelódési Központ- a mozgalomban részt vev6k 
ban. kulturális és múw-16désl vál-

Az országos tanáoslkozásnak lalása.ihoz a feltételek biztosít
mindig meghaitáwmó szerepe va legyenek. A tanácskozá.to
van a mozgalom számára. lgy kan el kell mondani azokat 
vo1t ez az előző tanáoskozás a jó módazereket, formákat, 
alk,almáva.1 Is. Joggal nevezik mel11ek segftsér,ével pótolható 
e fórumot a S!lOclalista brigá- 11 hici11VoS alapmtlveltség. 
dok kongresszusának. ltrthetó, A szocialista brigádok aktl
hiis7.en az országos tanácsko- vitása. tenni.akarása és alkotó 
zá&nak az a célja, hogy az el- munkája nélikill a vasút előtt 
múlt évek tap867Jtalatalt ösz- álló feladatokat nem tudnánk 
szegezze, elemezze a brigád- megvalósítani. E7.érl nagyOll'l 
mozgalom fejl6dé6ét és az fontosnak tartjuk. hogy a ta
MSZMP XI., a magyar ll2l!llk- nácskozások vitáiban felszínre 
szervezetek XXIII. kongresz- kerfilt közérdekű tapasztala
szusán k!ltúzött polltiikai, ne-

t.dk. javasl81tok, melyek 
tővé teSZik a még 
sebb �enR'8"'� L'IOII 
7.ésre k  
a 'DlllAB3tib 
zállra. 

Az ehnűlt 
munoka 
sága, reális megítél 
tároEó jelleggel bír a mozga
lom fejlödéSére. A t.ovibblé
péshez, a cél m� 
hoz eok segltllléget VánJok a 
brigádoktól, amelyek vez.et6I• 
nek olyan smndt!ftt1clft � 
megbízatást, hogy mondják el 
eredményeiket. de ne hallalíat 
sák el a t.ovábblép&;t � 
lyozó hibákat sem 

A kijelölt cél e!!ak úgy ér
het& el, ha a bes7.ámolók és 
a viták Ö6Zinték. alaposak, tár
gvilal!OS&k lesznek. Ezért azt 
kérlilk. bog)' a gazdasAgi ve
zetők és a szaks7ervezeti szer
vek minden szinten adják meg 
a szükséges &egitséget. hogy 
a szocialista brgládve:zetók 
tanácskozá!al eredményet!elc 
legyenek. 

Molak Uszló 

ldtQntetésben részesültek : Kenes
■ey Akosné pértblzottaágl tllkér, 
BVKH i Marosi Béla munkavédel„ 
ml felüCyelö Vasut<>aok Szaksze•
V'eZete: Pady 0- pártbizottsll-
111 titkár Budapesti Vasűtlgazga
tóa.iC. 

DICSi?.ll.ErBEN 
rázes!ll�k: Bodnér Tibor állo
mésfonök-helyettes, Tuzsér áll . ;  
Bognár Séndor polg4rvédelml 
tönsparancsnok, Kaposvér 611. ; 
Chilkó J'ános esztergályos, Oyón
gyös MA V Kitér6gyárt6 Uzem : 

Klein Uszló forg. hivatalnok, 
Szob 611. ; Lenket Imre mQvezetll, 
Celldömölk !:p. F6n. ; Mlkoleczky 
Feren� unlntézö, MAY Közp. 
Uzemlrényltó Hiv. ; Mlllczkt Imre 
forg. hivatalnok, Hegyeshalom 
áll, ; Mosonyi Gyula pénztérfllnök, 
I"ecskemét áll. ; ormos Imre ügy
intéző. KPM · VasuU F6oszt. : 

velési és gazdasági határoza- .-----------------------
A kllzlekedés- és postaügyi ml

n-erbelyettes, a MAV vczér
iSazcatóJa 

f&DEMES VASUTAS 
titOntet&ben részeslteote: Né
meth Lá.szló mavezetc5t, S1om
bathety Vontatésl Fönök•éc ; Nyá
ry Gyula plirtblzottségl titkárt, 
Pécal Vas11t11azgatóság. 

Es:tes Istvánné asszisztens. Szeged 
MA V Ter. EgészségUgyl Közp, 
Farkas Imre kocsilakalos. Debre
cen Vont Főn. ; FeJes Ede r-zer
térfőnök, Miskolc Vont. Szertár
főn. ; Horváth Jánoa vételez6, 
Szombathely MAV Jérm(IJav. Uz. ; 

Pázmény Ferenc,w ügyintéző, Bu• 
dapestl Vasütlgazgatóság ; R,>bot
ka Gyula g:épkocslvezetö, Vas
utasok Sza.kl!lzei;vezete; Vendég 
György mlnósl"I ellenl!r, Szé• 
kes?ehérvéri MA V J4rmi!Jav. 
Uzem. 

Smkszervezeti aktivisták kitüntet�e 

tok végrehajtása érdekében a 
mozgalom számára megjelölje 
a feladatokat. Ahhoz, hogy a 
Ulllládk<rlJás elérje célját és 
átfogó értékelést adjon az 
egész brlgádmozgalornról, 
naav felelősséggel kell 1zer
veznl az áaazatl éa szol11álati 
hel11I szintű tanácskozásokat. 
Ezek adják az orszá,:os tanács
kozás tartalmi mondanivaló

A Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa és a SZOT Elnöksége a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 59. évfordulója alkal
mából eredményes munkájuk 
elismeréseként szakszervezeti 
tisztségviselőket és aktivistá
kat részesített kormány-, illet
ve szakszervezeti kitüntetés
ben. 

A Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetés arany fokozatának 
átadására november 5-én ke
rült sor a vasutas-szakszerve
zet székházának elnökségi ta-

gyalföldl Pfl. Fön. térsadalml 
szb-tltk4ra; Vaál János, Püspök
lartány Vont. Fön. mozdonyveze
ióJe, térsadalml szl>-tllkár. 

SZAKSZERVEZETI 
MUNKÁmtT 

arany fokozata kitüntetésben ré
szesültek : dr. Bogdány Barna, a 
Vasutasok Szakszervezete lirsa
dalomblzosltási osztlllyllnak he
lyettes vezetője ;  Tóbiás Béla, a 
Vasutasok Szakszervezete ku!túr
nevelési és sportosztályának m�n
katársa ; Volostnovszkt János, • 
Vasutasok Szakszervezete debre
ceni terilleU blzottságénak titl<A
ra ; Krasznavölgyt Vilmos. a Vas
utasok Szak.szervaete budapecU 

I[- Ferenc fó&ltkár á&adja a Szabzerveze&i muall:Uri 
ld&Clme&á ar11117 fokozati.& Erdei Lászlónak, MáU&zalll:a aWo

máa szb-tukáráaak 

Czllvek Jinos, KPM Vasűtl J'l!os�
Wy IZb-tagJL 

SZAKSZERVEZETI 
MUNKA&I.T 

ezüst fokozata kltUntetést kapták : 
Lengyel Zoltán, a Vasu�asolc 
Szakszervezete közgazdasági o�z
tályának munkatársa ; dr. $őrga 
László. a vasutasok Szakszerve
zete t4.rsadalomb1ztos1tásl o.utá• 
lyénak Jogtanácsosa; Bénhldl Gé
za, a Bp. t:pltésl Fön. szb-kul
türbiz. vezetője ;  Berkes János, a 
hatvani nyugdíjas csoport g:11.da• 
sági felelóao; GaJda György, Rls
kunhalas állomlls társadalmi •zb
tltkára; Módoa Gyula, a .::�lldö
mölkl t:pltésl Fön. mQhelyblzott-
8'1!1 titkára ; Földvári l,a\j..'!I, ._ 
Záhon:,,i Qfpesftett Be!Jo�ll<I 
Főn. fllpetlenltett szb-lltkéra ; 
Bokoray Billnt, a MAVTI szb-el
nöke. 

A Bzak.fterftzetl mankürt ok-
leftl kitüntetésben 5� • észe-
aúltek. 

Szakszervezeti 
propagandisták 

kitüntetése 

ját. 
A továbbfejlesztés útjának 

melthatározásához - az eltelt 
évek �lé,;e me!letit - sok 
segi tséget es jó Ja vasi.a toka t 
adhat a vasutas szocialista 
brigádvezetők tanácskozása, 
amely legutóbb 19í2 feocuár
ban ért&elte n brigádok mun
káját. Az azóta eltelt idösza:k
ban a mo:,galom a vasúton 
tovább fejlódöbt. A srocia.llsta 
brigádok s-mkmai munkája, 
társadalmi tevékenysége csak
nem valamennyi szolgálati 
helyen megha/fárow tén e:zövé 
váLt, jelent/i<,en hozzájár'ltlt a 
vasút IV. 61.eve,, tervfe!i1datá!
nak teljesítéséhez. 

A szolgálati helyeken meg
tartásra kerülő ta.náel!kozáso
kon helyes, ha az értókelést 
a brigádmozgalom hánnafl jel
szavának tükrében vél(zik, 
nem elhallgatva a meglevő 
hibákat sem. 

A beszámolók nem nélk0-
löz.hetik annak ismertetését 

November 2-in a Szaksze:-veze- sem, ho!átV milyen felada<tok 
tek onzágoa Tanácsa sz.ékh1ul- végrehajtása vár a szolgálati 
ban ünnepélyes küls&.légek kö- helv ko!le�ívájára a vnsút 

:��tlt1l�4.-t�ra�� :S ���
z
}��,'z�! 1977. évi tervének teljesítésé-

tát, Uletve az oklevelet az„?Cnak ben. 
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Gépi oktatást vezettek lle 
a le/,érvári vontatásnál 

Oktatástechnikai bemutatót 
tartott a KTE Vasútgépész,eU 
Szakcsoportja a székesfehér
vári vontatási főnökségen. 
Rácz Alpár, a f6nökség veze
tője - mint a Közlekedéstu
dományi Egve,rulet területi 
titkára - üdvÖ2lÖlll? a bemu
tatóra az ország nagyobb cso-
mópontjairól érk�t szak-
embereket, oktatóti-szteket, 
majd Tongori Imre, a Vasúti 
FÓ06Ztály 7. A. osztályának 
vezetóje tájékoztatta a rész
vevő!cet a mozdonyszemély
zet kol'S2lel'ű képzésének fon
tosságáról, a gépi oktatás je
lentös,égé::óL Pajor István ve
zetómérnök a mozdanysze
mélyzet oktatásánál i,z,erzett 
.tapa�talatokat, a különböző 
pszicbó)ógíal problémákat 
ismertette. Ezután kerü.lt sor 
az audiovizuális, programozott 
gépi oktatás bemutatására. 

A Budapesti Elektroakusz
tikai Gyár által készített ok
tatógépet 250 OOO forintért 
vásárolta a budapesti vasút-

il{azgatóság, hogy ezzel 19 
könnyítse az oktatótisztek. 
előadók munkáját, és mégin
kább a személyzet tanulását, 
a szakismeretek ala,posabb 
elsajátítását. A gép um,ania 
,:-emcsak hallhatóvá, hanem 
láthatóvá Is teszi a tanan1111-
got, ma;d - a program sze
,-1nt - visszakérdez és osztd
!yoz, illetve értékel. Egy-egy 
aikalommal, vagyis egyszerre 
mintegy harminc-negyven ta
nuló foe:lalkoztatását lehet így
biztosítani. Nagy előnye a 
gépnek. hogy ,.nem tliTi" a 
passzivitást, te-hát nem fo!'dul
hat elő, hogy a hallgatók 
unottan vagy fáradtan, kö
zömbösen bóbiskoljanak, 11 
kál"be vestoZen számukra az 
oktatási idő. 

A székesfehérvári vontatási 
főnökségen il:rembe helyezett 
oktatógép az első ilyen be
rendezés a MAV-nál. de már 
tervezik újabbak beszerzését 
a vasút illetékesei. 

s. a. 

Véradók kUünieiése Miskolron 

Kedves véradó ünnepség 
színhelye volt október 15-i!!n a 
mis-kolci vontatási főnökség 
ü1'emi étkezdéje, amelyen 
megjelent többek között dr. 
Pásztor Pál, az Igazgatóság ve
zetője is. 

kájá,t és a véradás Jelentősé
gét. Az ünnepségen dr. Pán
tor Pál igazgató 26 véradónak 
adta át a „Kiváló véradó" 
arany, ezüst és bronz fokoza
tait a pénzjutalmakkal együtt. 
Hernádi István„ a vonta-tasi 
főnökség vezetője „Kiváló 
véradás-szervezó" kitüntetés
ben részesült. 195-en pedig -
ötszörös véradásuk emlékére 
- oklevelet kaotak. €pités! Főnökség szakszervezeti munkával, 11 takarékosság, a 

blzottságénak vezetö propa••n- hatékony gazdálkodás kérdé-
�:i• 10::::.z•r;r.,9:!, �r�:::.�"! setvel. Foglalkozni kell a bri

nácatermében. Gul11ás János ::-::i'�i
té

��tts;e,�:!r 1t';
1
�d�� Komáromi vontatási Fönolm•g gádok vállalásaina'k telejsfté

tltkár megnyitója után Ko1zo- Keleti vont. Fön. szb-cazdaságt 1zakszervezet1 blwttságának pro- !lével és azz:al, hogy hogyan 
na Ferenc főtitkár ehllékezett felelöse ; Erdei L45'16 Métészalka ru:_nd:�!t• ,:=��';���!. m�ó= jelentkez;tek a gazdasági jel
meg a Nagy Októberi Szocia- �;�r �=��t�;r;.!,�ti>f������ uer, Sellye éllomásf6nöke, a !egű vállalások a szolgálati 
lista Forradalom 59. év- térsadalmt munkavédelmi fel- szentlörlnct s,oks•erve,ett olzott- hely eredményeiben. 

(Laczkó Odlll:ó felvé&ele) 

Bodrogi Károl11né, a vö�
keresz.tes szervezet titkára nyi
totta meg az ünnepséget. Utá
na a F=kas úti általános is
kola úttörői műsorral kedves
kedtek a résztvevőknek. majd 
dr. Mádl János főorvos ismer
tette a vérellá.tó állomás mun-

Sepsl GJ"lll& 
mozdonyvezetó 

Vasutasok között a vonaton 
fordulójáról. Mint mondotta, QgyelöJe : Bella Sllndor GYSEV = ';!°�1•�=�él 8�t�::V�; A gazdasá,n, a termelési fel-
hagyomány már, hogy e jeles raktárnok, térsadalmJ BZl>-tl�r: kapott. &<latok mellett éra!ikeljék a 
ünnep alkalmából kitüntetés- _____________________ ___.,__ ___________ _ ben részesillnek azok a szak
szervezeti tisztségviselők és 
aktivisták, akik hosszú évek 
óta eredményesen tevékeny
kednek a mozgalomban. 

A f61.!llc.4r be11%éde után kerlllt 
_. a kiutntetálek 6tadás4ra. A 

MUNKA bl>EMBEND 

AJLANY FOKOZATA 
lrltOntetést kapték: Révay !ián
dor, a Budapesti KözponU Hlv„ta
lok és Intézmények szaksze::veze
U Tanácsának titkára: Majoros 
latVán, a szerencsi vontatást f6-
nölr.HC mozdonyvezet6Je, tiraa
dalml azl>-tltkér. A 

1IIUNKA �EMU!ND 
EZtJST FOKOZATA 

ldtüntet&t kapták : dr, Bon11 
1&W6n. a Vuutasok szakszerveze
te t6nadatomb!Ztosit4al osztA!yé
Dak wtet<lle ; S'&1 .Jénos Pét 
Oy6rtelep kocsllak&tosa. társadal
mi ab-11tlt6r: Gazsi Lajos, a ,re
aedl terllle\l blzolUl6S nervezéal 
mun1<ablzotts6&4nak vezetöJe :  
..- K6roly, a Vuutasok Bzalt
aervnete 1udu6tll• ál pénzUsYI 
Clll#'1T he!Yettes vaet6Je. A 

JIUNKA f.BDBMBEND 
ll&ONZ l'OltOZAT 

kftllntet6at kapWc : IUy G,u16né 

Damticwir lillom6s nauzervezetl 
lllla1mlJal Ch- � u An• 

A M l  KÖ NYVTÁ R U N K  

Egy mozdunylakatos öröksége 

\ 
álJlllll.dóan b6vül. mert a be-
67-eI'Zé6ek lépést tartanak a 
könyvk:iadás9a.!. Illetve a fej
lödéaiel. S a köz.pontnak a 
környékbeli települések vasllt
á!lomásaln flókkön:vvtánli m0-Főorvosom ajánlotta, hogy elócije a VOGE. vagyis a Vas- ködnek. A:z. itt 1ft ott Is meg

- mLDt régi, "megszállott" Utaaok Gazdasági Egyesületé-- nyilvánuló fgényeket a mdveVlllllltas - olvassam el a Kor- nek kllr!yvtára volt amelyet a lódési ház könyvtárosai a vetársba.n Moldova G11örgv író néhei Em,ed KárOlv fútóházi zetóséggel egyilttmúködve folytatásokban körolt riport- moaionylaka'WS a,lap!tott meg mindig Is igyeke-zt.ek; kleléifját. Azután a MGl11/llr V� olyképpen, hogy a több száz teni. 
la �ellrelllette �é!Jemet kötetes magán.könyvtáll"á\ an- HOll!rZll Időn át dol� ll 
�..poi

má�i� ��� ������ .;!: központbain Keszler · Gvula, aki 

számát aem sikerült � mllvelódés céljaira átadta. Azt �◊Irt vidéken talllít. {!.tána Ert
rem!. Végül Szollár Zauua, akarta. hogy a vasutasok meg- b OlaG vette át a konyvtáro-
a Balsmtyi János Mllvel6d6d. 11Zen!1!1ék a könyveket. l!llk . 

teendlíoket, és 6 la aok 
K,.__ kan·-.. �- ._.__. Öllyvbarátot SlJer7Jett llledves-.....,., .. t .,._oea ,._.. F«Yed lt6roly neve - -,. � horr:U télohel. Szollár gesen sietett segítségemre, 11111 naa - már feledésbe merOlt. Zruzsdról. pedig már szót ej�116z:6cUuel mondhatom, mert s utókor aoksr.or hálát- tátem, � méc ide kíván'hof1!/ ilVffl életteU frcbokae. lai,, de példáját - szerenmé.. kodk, hogy méltó utóda Egyed mi11t a Moldovll �at,I. még i. _ társadalmi méret.ek;ben Károlynak és követőinek. A 
soha Mffl Olva.,t,am a 1'111tlt- k&vetjük. A mOdafli k6n11V- tapolcai vasutasok bilazkék a 
r6l. tárhoz lleffl fa haatmlíthat6 a Batsányi János M0velódési 

F� 61 a IIOk-aok ta• régi. Jelfflleg tobb mt11t 15 OOO ��� könyvtárára. 8 azokra is, 
....,� k-•u.... .....,,. az olvasésho,z megadják .,...._ v.iitas .._..val 1célteffllllc 1'1ffl. • rendelkezé- a kell6 eliga,;!tást. az irodal-lll)'(ltt szeretjük a m'1vel6d6- rinkre 4UMk II tegldlUmfé- ml vacy szakmai tájékozta-
lt kö2l>ant � l!lanek Wbb folt/CffrfKok fa. A készlet téat. Bop6r Károb' 

Vwk a avorsvonat 
• eavik fülkéjében 
és várom az indu
lást. Nem vaavok 
eavedill. E1111 
gyáazruhás, kö-
zépkorú nő az ab
lak1l vegne k tá
maaztja fejét, , 
megpróbdl aludni. 
Velem szemben 
id6s ember szen
dereg. Néha-néha 
kln1titja szemét, 
rámnéz, mintha ar
ról akarna meg
avózódni: ott va
flllOk-e mig? Mel
lettem li!an,hú, 
kedves arcú néni
ke, kis kentt,at 
kiJt{Jget. N"'11/ffl11• 
ma lehet - 0011-
dolom -, S az U1IO• 
k41d714k klnill a 
kentt/4. 

Csend 111111. Szót 
„ vdlthatná11k 
em,mdual, hiszen 
hoanú lesz az tit, 
de dm, 14Uzik a 
kedves utasok ni11-
C6effek beazéde1 
kedv1Ucbe11. F4-

radtak, va1711 ba
rátságtalanok , 
ál!apftom meg, 
éa nem is kockáz.
tatom a beszélge
tést. lav hát gon

dolataim foglalkoz
tatnak. A fülkére 
ráül az unalmas, 
néma kiJzön11. 

Alig fél óra 
múlva n11fük az 
ajtó. A kalauz kéri 
a Jeat1eket. Az 
idlís ember MAV. 

nyugdijasoknak 
14r6 törzsg4rda
igazolv4nvt vesz 
e "5, 11 m,ászruhás 
hölmJ lV. mint41ú 
szabadfe""et mu
tat fel, jómagam 
m11té11. • 11 na1111-
mama kflbl!jtl d
nike, csal4dtago
Jlcat meatltet6 arc
klJN• tgazolv4nv 
Jcúhl!tlben adja 4t 
'17118tltt Jeovlt. 

A kfvd11CBi te
kf11tetek egv p!l
la,aat alatt felmé
rik a he1,,zetet, , 
11 szemek o.,ze-

mllannak. Prób4• 
!ok olvasni a meg• 
enyhült nézések• 
bóL Mind vasutas 
- gondolják bi
z.on11ára velem 
ewütt -, io1I vaa, 
úm,, eavazon c:aa
ládhoz tartozu111c. 
l!;s már ni11CB fe
szél11ezettség„ U114• 
lom, idegetlkedl 
szemrevételezél. 
Megtört a caend. 
Kezdi II Mcllka, 
mosol11góna de
rillt kedves 41ml
zattal, s azt4n tff• 
mé.szetes m6doll 
felvesszflk a be• 
szélgetls fonal4t. 

valamet1ff1/WII. 
Otu117c r,lgcflldfll; 
ml11t f'illf fame,f. 
8lJk tarlfuk n6NI 
ecn,mbt -, tlllle
retlenfll. 

b 4f'U11cotfct 
vasútf tQazolt1d-
n110k. mentefflk • 
hatán. KIJielebb 
laozt,:zl, be1111flnket 
eoi,mdslioz, 

(P'1IDUI) 
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Margitka hűsége 

Göd állomásfőnöke, Bán
falvi Pál a legrégibb. leg
húségesebb beosztottjának 
nevezi Sipos SándorMt. 
HuszonJcét évvel ezelőtt 
került az állomásra, s az
óta jár oda naponta Buda
pestről. 

- Nem nehéz az utazás? 
Miért vállalta két gyer
mek nevelése mellett? 

'"7' 1954-ben, amikor ide 
Jöttem, nem gondoltam, 
hogy végképp itt maradok 
- válaszolja. - De az 
apám vasutas volt, Ferenc
oorosban dolgozott, ahol én 
is kezdtem, s ő arra taní
tott, hogy a vasutasnak ott 
kell helytáUni, ahol szükség 
van rá. 

- Beosztása? 
- Irodavezető oa,gyok, 

ezenkí1,-iil én látom el 1968 
óta az szb-titkári teendő
ket. Azt mondhatom tehát, 
hogy 56 ember ügyes-bajos 
dolgainak az intázése is 
ideköt . . .  

Munkatársai szeretik, 
nagyra )>ecsülik, s a leg
többen egyszerúen csak 
Margitkának s:zólítják. 
Amit pedig ő tesz értük, azt 
Sipos Sándorné természe
tesnek, a megbecsülés vi
szonzásának tartja. 

Solymosi László 

Brigádvezetők 
tanácskozása 

A józsefvár<>si pft. főnökség 
Budapest-Aszód és Aszód
BaJassagyarmat közötti vonail
szakasza,inak 36 szocia1lsta 
brigádvezetóje októbe,:- 19-én 
tam.ácskozást tartott a Keleti 
pál)"audvar kultúrtermében. A 
résztveviólret a pályafenntar
tási főnökség veze<tóje tájé
koztatta az eredméoyekröl, és 
megh,atároot.a a legfontosabb 
tenmivalókat is. 

Bemutatjuk Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi minisztert 
A Népköz:M.rsas.ág Elnöki 

Tanácsa október 29-én ülést 
tartott. melyen a Magyar Szo
ciaiLis ta Munkás Párt Köz
ponti Bizottsága és a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
elnőkségén.ek javaslatára Rö
dönyi Károl11 közlekedés- és 
postaügyi minisztert, érdemei 
elismerése mellett, nyugá]:lo
málnyba vonulása miatt, tiszt- , 
ségéből felmentellte. Az El,nö
ki TaT.ács Pu!lai Árpádot, 
kÖ2llekedés- és postaügy; mi
fllisztenré megválasztotta. 

* 

Pullai Árpád 1925-ben szü-
betett Kecskeméten. Paraszti 
családból származik szakkk.p
zettsége olajbányász. 1944 óta 
vesz részt a munkásmozga
wmban. A felszabadulás után ponti Bizottság osztályvezetó
a MADISZ megyei titkára voit. ;e volt. A párt IX. kongresz-
1947-től a Központi Bizottság szusán, 1966 decemberében vá
apparátusában dolgozott. Ta- lasztották a KözponU Bizot!
nított a pártfőiskolán. majd a ság titkárává. 
debreceni városi pártbizottság Pullai Arpád 1971 óta orel.ső titkári tisztségét töltötte szággyű!ési képviselő. A 1Habe. 1958-tól a KISZ KB tit- gyar Szabadság Érdemrend, a kára, 1961-tő! 1964-i{/ első tit- Munka Érdemrend, a Felszaká.ra volt. 1961-ben az MSZMP 
KB pótt�jává, egy év múlva �adu!� :!'ubileumi Emlék
pedig rendes tagjává válasz- erem es több más kititntetés 
tottálc. 1964-től 1966-'ig a Köz- , tu!ajdonooa. 

Nagy sikere van Bátaszéken 
a Mindenki iskoláfa soroz;atna,k 

Az ünnepélyes tanévnyitón 37 vasutasnak osztották ki 

a tankönyveket és segédeszközöket 

Bátaszék csomópont mun
kahelyi vezetői megértették és 
helyesen értelmezték azt az 
országos kezdeményezést, 
ámelyet a rádió és televízió 
indított a „Mindenki iskolája" 
sorozattal. A helyes értelme
zés mellett dicséretes módon, 
kellő gyorsasággal cselekedtek 
is a szervező munkát illetően. 
Még alig látott napvilágot az 
űj oktatási formával kapcso
latos központi tájékoztatás, 
Bátaszék csomópont gazdasági 
és mozgalmi vezetői a felada
tok elvégzésére máris közös 
megbeszélést tartottak, majd 
ütemtervet készítettek. 

Június 18-án megtartották 
a tudnivalókkal kapcsolatos 
első tájékoztatást és két nap
pal később már a felelősök ki-

jelölése is megtörtént. Ezzel a 
forgalom, vontatás, pályafenn
tartási szakszolgálat területén 
elkezdték a szervező munkát. 

A nyári időszakban a szol
gálati okmányokból elvégez
ték az iskolai végzettségre vo
natkozó acuitgyűjtést s az ezt 
követő személyes bes:télgetése
ket. Augusztus 18-án pedig a 
szakszervezeti bizottság veze
tőségi ülésének egyik napiren
di pontja, a kezdéssel kapcso
latos tennivalók megbeszélése 
volt. 

Az intézkedések gyorsan kö
vették egymást. Szeptember 
első napjaiban az állomás for
galmi oktatótermében elké
szültek az utolsó simítások is, 
amelyek szorosan hozzá tartoz
tak a tárgyi feltételek megte-

----------------------------1 remtéséhez. Ezzel egyidóben a 
pécsi igazgatóság rövid űton 
biztosította a tankönyvek vá
sárlásához szükséges összeget 
és megoldódtak a konzultáci
ók tartásával kapcsolatos gon
dok is. 

BA RÁ TOK K ÖZ Ö T T 

Két bl'igád ünnepsége a Nyugatiban 
A Nyugati csomópont mű- brigád verzetője köszöntötte a 

s.z.aiki kecsi.szolgálatának · Jó vendégeket. majd méltatta a 
munka és távközlési Lenin Nagy Októberi Swcialista For
szocialista brigádjai a napok- radalom jelentőségét. a ma
ban közös ünnepséget rendez- gya-r-szov jet barát..�got. Szólt 
tek az ideiglenesen hazánkban a brigád által patronált Var
áHorru\so:zó egyik szovjet ala- ga Kata,lin Ruhaipari &za,k
kulat katonáival. Az ün.nep- középiskoláról, szerződésbe ség keretében céllövóversenyt foglait együttműködésükről, és tartottak a Nyugati pályaud- a két bngád eredményeiről. var pi:ncelöterén. 

A szovjet-magyar baráhság Az ünnepség vacsorával és 
jegyében rendez.ett ünnepsé- baráti beszélgetéssel folyba>tó
gen Németh Lajos, a Lenin dott. 

HANGVERSENY VASUTASOKNAK 

A szocialista munkaverseny élenjárói. 

a debreceni Csokonai· Színházban 
Első ízben 1974 november 

14-én töltötték meg a vasutas 
szocialista brigádok tagjai a 
debreceni Csokonai Színház 
nézőterét, hogy meghallgassák 
a debre�eni MA V Filharmó
nikus Zenekar jutalomhang
versenyét. Ekkor még nem 
volt teltház. 

Ez év október 18-án, immár• 
a negyedik hangverseny meg
rendezésére került sor. Ezen 
már több, mint 600 vasutas 
foglalt helyet a színház néző
terén. 

A MAV Zenekari Fónökség 
ezúttal a célnak jobban meg
felelő músorral, a korábbiak
kal azonos technikai feltéte
lek mellett, de kul turál ta bb és 
vonzóbb körülmények között 
szervezte meg a rendezvényt. 
Ebben különösen nagy érde
me volt Márton GáboT, zene
kari igazgatónak, és Szabó 
László vezető karnagynak. 

A vállalkozás nagy vissz
hangra talált. Igaz, hogy lel
kesen agitált mellette a deb
receni vasútigazgatóság, a 
vasutas pártszervek, és a szak
szervezeti bizottságok. A mun. 
ka fáradtságának eredménye 
nem is maradt el. A több, mint 
600 vasutas élvczette a műsort, 
amelyen játszottak, opera da
lokat, nyitányokat, áriákat, ze
nekari műveket, szimfónia té
teleket, rövidebb versenymű
veket. 

Ezen a koncerten a zenekar 
nagyszerú teljesítménye, Sza
bó László vezető karnagy ki
túnő dirigálása olyan sikert 
biztosított, hogy a közönség, 
különösen Liszt Hungária cí
mű műve után hosszantartó 
tapssal jutalmazta a nagyszerú 
teljesítményt, nem különben a 
Csokonai Színház szólistáit. 

Czeglédi Sándor 
szb-titkár 

Szeptember 12-e és 20-a kö
zött valamennyi bátaszéki 
szolgálati főnökségen, rend
kívüli szocialista brigádérte
kezletet tartottak, ahol a bri
gádok tagjaival ismételten 
megbeszélték a „Mindenki is
kolája" jelentőségét. 

Az időben történő, tervsze
rűen végzett, helyes politikai 
látásmóddal párosuló szerve
ző munka eredményeképpen. 
az ünnepélyes tanévnyitón 37 
hallgató részére osztották ki 
a tankönyveket és segédesz
közöket. S ami várakozáson 
felüli meglepetésnek számí
tott, az első adás megtekinté
se után űjabb dolgozók jelent
keztek tanulási szándékkal. 

A tanulás iránt megnyilvá
nuló érdeklődés még a rossz 
nyelvek sz�rint sem mondható 
véletlennek. Annak a dicsére
tes összefogásnak tulajdonít
ható, amely Bátaszék csomó
pont szolgálati fónökségeinek 
mozgalmi és gazdasági veze
tői, oktatással foglalkozó dol
gozói, valamint a helyi általá
nos iskola tanárai között te
remtődött a dolgozók egyéni 
s a társadalom egésze ügyé
nek érdekében. 

Bátaszéken 37 vasutas meg
tette tehát az első lépést, hiá
nyos iskolai végzettsége pót
lására. S hogy a kezdeti ne
hézségeken tűlhaladjanak és 
végcéljukhoz, a 8 általános 
megszerzéséhez sikeresen el is 
érjenek, figyelő szemek kísé

rik tanulásukat. Kísérik azért. 
hogy ha kell - segíteni tud
janak. 

Az eddigi tények Ismereté
ben pedig nem lehet kételked
ni a további sikerben sem. 

Pálinkás 

Megnőtt a bizalmiak szerep� 
a szakszervezeti munkában 

Írta : Molnár György titkár 

A szakszervezeti mozgalom minden erejé
vel, a politikai munka minden eszközé
vel arra törekszik, hogy a népgazdaság, 

a vállalatok gondjai és feladatai valamennyi 
dolgozó közös gondjává, feladatává váljon. 
El kell érni, hogy minden ember fegyelme
zett munkájával. eszével, találékonyságával 
a gazdálkodásban meglevő tartalékok feltárá
sával, közös összefogássai segítse a vállalati 
feladatok és a népgazdasági célkitúzések rea
lizálását. 

Előrehaladásunkn.ak, a tömegek szocialis
ta céljainkkal való mfg teljesebb azonosulá
sának fontos feltétele, a szocialista demokrá
cia. amelynek meghatározó építőköve a mun
kahelyi és a szakszervezeti demokrácia. A 
szakszervezeti demokrácia tartalmi javítása 
nagymértékben elősegíti az üzemi demokrá
cia színvonalának növekedését. 

A =k>szervezeti demokrácia érvényesítése 
és tökéletesítése érdekében azt a célt túztük 
ki, hogy a tagság nagyobb része segítségünk
re legyen a szakszervezeti jogok gyakorlásá
hoz kapcsolódó szakszervezet; állásfoglalások 
kialakításában. 

A szakszervezeti jogok: az egyetértési, vé
leményezési, ellenőrzési, a képviseleti, 1'<Lgy 
.kifogásolási jog, a tervezésben, a bérgazdál
kodásban, a szociálpolitikában, a munkások, 
a dolgozók jogai, amely�ket a párt határozatai 
értelmében a dolgozók érdeTcképviseleti szer
vei, a szakszervezetelc gyakorolnak. Ennelc 
alapján kötelességünk a szakszervezeti és a 
gazdasági vezetőknek egyaránt lehetővé ten
ni, minél szélesebb körben érvényre juttatni 
a munkások véleményét, javaslatát, tapasz
talatát a politikai és gazdasági döntések ki
alakításában. Ez fontos társadalmi igény és 
a szakszervezeti tagság igénye is. 

Mikor élő a szakszervezeti demokrácia? 
Akko!', ha arra ösztönzi a tago1;.at, hogy ré

szesei legyenek a mindennapi gazdasági fel
adatok megoldásának. Ha felkelti kötelesség
tudatukat abban, hogy ne menjenelc el kö
zömbösen a '  munkahely, a szolgála.ti hely 
gondjai, problémái mellett. Ha cselekvően 
részt vállalnak azok megoldásából. A szak
szervezeti tagság közvetlen vagy kozvetett 
részvétele a különböző szintű szakszervezeti 
állásfoglalásokban még nem vált általánossá, 
ebben további teendőink vannak. Igényli ezt 
a tagság, igényt támaszt az MSZMP XI. 
kongresszusa, amely megállapította: ,,belső 
életünk demokratizmusa elmarad az igények
tói és a lehetőségektől." 

A szakszervezeti élet demokratizmusát elő
segíti, ha tartalmában és formájában 
egyaránt gazdagítjuk azokat a m6dszere-

ket, amelyek biztosítják, hogy a vezető szer
vek a tagság egészét vagy fontos szakmai ré
tegét érin tó ügyek elhatározása előtt figye-
1embe vegyék az érintettek javaslatait. 

A szakszervezeti élet demokratizmusát ál
talában is szükséges javítani, de a következó 
években az üzemek, a szolgálati helyek és 
az intézmények alapszervezeteinek kell eh
hez a munkához a legtöbb segítséget adni. 
Különösen fontos, hogy a tagságot, az eddi
gieknél jobban bevonjuk a szakszervezeti ál
lásfoglalások kialakitásába. Legyen a mozga
lom be'só törvénye, hogy szakszervezeti el
határozások, csakis a dolgozók véleményének 
kikérése, azok figyelembevételével szület
hetnek. 

A tagsággal folytatandó eszmecsere fontos 
fóruma a taggyűlés, a bizalmi csoportérte
kezlet, a bizalmiak értekezlete és a bizalmi 
küldöttértekezlet. 

Célkitűzéseink megvalósítása alapvetóen új 
munkastílust igényel a mozgalom. minden 
tisztségviselőjétóZ és a gazd.aságt vezetéstől 
egyaránt. A legközelebbi tennivaló, tovább
fejleszteni a szakszervezeti munkát a moz
galom tartalékainak felhasználásával, a bi
zalmi csoportok életének javítása, a tagok ak
tívabb tevékenységének kiváltása űtján. En
nek érdekében a jövőben kiemeltebb szere
pet kell kapni a szakszervezeti munkában a 
taQságot közvetlenül átfogó bizalmicsoppr
toknak és ezek írányítá�át, összefogását vég
ző bizalminak. 

A bizalmikat képessé kell tenni arra, hogy 
a munkahelyen ők legyenek a sz�ksU:rvez;t 
első számú emberei. ők azok, akik b1rt�ka
ban vannak a tagság véleményének, reálisan 
és hozzáértően képviselik dolgozótársaikat � 
felső szakszervezeti szervek és a gazdasági 
vezető előtt. . • . 

A bizalmicsoportok munká1ának erotel1e
sebb fejlesztése azért indokoLt, mert a szak
szervezet jelenlétét, nevelőmunkáját, ér_dek
képviseletét és érdekvédelmét a helyszmen, 
az adott munkaterületen lehet a legkonkré
tabban érvényre juttatni, ott lehet a dolgo
zók ügyeivel érdemileg foglalkozni. Nagy se
gítség ehhez a munkához a 12/1976. (V. 27.) 
MT rendelet, amely bővítette a mozgalom 
feladatait. Eddig a szakszervezetek elsősor
ban a dolgozók nagy csoportját, egy-egy ága
zat dolgozóit érintő bér, munkaügyi, szociá
lis stb. kérdésekben kaptak meghatározott 
feladat,;kat. Ezt a Munka Törvénykönyve is 
kötelezően előírta szám1:kra. Most, az űj ren
delet szerint, a szakszervezeti B?.ervek tevé
kenysége meghatározó lett a dolgozók egyéni, 
személyi ügyeinek - bér, jutalom, kitünte
tés, szociális juttatás stb. - megítélésében 
és eldöntésében is. A szakszervezeti szervek 
ezt a jogukat a b-izalmiak űtján gyakorolják. 

A Minisztertanács rendelete nagy segítséget 
jelent a szakszervezeteknek -�bb� hogy 
a b1zalmicsoportok munkáJat lenyege-

sen javítsák. Az új hatáskör elósegítt, hogy 
a bizalmi és a tagság között új kapcsolatok 
jöjjenek létre. A bizalmi, egyetértési jogá
nál fogva fontos tényezője lesz a csoportnak, 
mert ezentúl ott döntenek az embereket leg
közvetlenebbül érintő ügyekben, ahol a leg
jobban ismerik egymást. A döntések e1ótti 
eszmecserék pedig nagy lehetőségét adnak a 
ta�ág közéleti tevékenységének fejlesztésé
hez. 

A dolgozók számára is megnyugtató az a 
körülmény, hogy ott, abban a kollektívában 
minősítik, értékelik munkájukat, ahol jól is
merjk, Kevesebb a lehetőség a szubjektív 
döntésekre. Szemtől szembe lehet a: dolgokat 
értékelni. Bizonyára ezek esetenként ütközé
sekkel is együtt járnak, ám a kollektíva ér
tékítélete nagy segítség lesz a helyes állás
pontok kialakítására. 

Ahhoz, hogy a szakszervezeti demokrácia 
erőteljesebben bontakozhasson ki, a szakszer
vezeti vezető testületeknek jobban kell tá
maszkodniuk a dolgozók véleményét, java!
latait képviseló bizalmiak munkájára. Növel
ni kell felelősségüket, hatáskörüket. Ne dönt
sön a műhely- vagy a szakszervezeti bizott
ság a tagokat érintő kérdésekben az illeté
kes bizalmi javaslatának, álláspontjának ki
kérése nélkül. 

A megnövekedett feladatok nagyobb felké-
szültséget igényelnek a biza!mitól. A szak
szervezeti bizottságok ezért szerveznek ré
szükre minden alapszervezetnél rendszeres 
oktatást, ismertetik időben a munkaterv alap
ján napirendre kerülő témákat és fejlesztik 
5zociálpoli tikal, bérpoli likai ismereteiket. 

A szakszervezeti demokrácia fejlesztése a 
gazdasági vezetők és a szakszervezeti szer
vek terwzerűbb együttműködését illetően is 
követelményeket támaszt. Mindenekelőtt ab
ban, hogy a dolgozókat érintő kérdések el
döntése előtt a Minisztertanács rendelete ál
tal meghatározott kérdésekben a mozgalmi 
szen,ek számára megfeleló idó álljon rendel
kezésre, hogy demokratiku..«an készíthessék 
elő a szakszervezeti döntéseket. 

S 1:ükséges a termelést irányító középveze
tők hatáskörének bővítése a felügyele
tük alatt dolgozók bérének, jutalmának, 

szociális kérdéseinek megoldásában, annak 
érdekében, hogy ott legyen a döntés, ahol a 
dolgozót legjobban ismeri a gazdasági és 
mozgalmi vezetés.. 

A tagsággal széles körben kell ismertet
nünk a szakszervezeti mozgalom feladatát, 
hogy érh!e és tudatosan gyakorolhassa köte
lességét és jogait. A szakszervezet, mint a 

dolqozók nevelő és érdekvédelmi szervezete, 
csak tau lesz képes hatékonyabban betölteni 
hivatását. 

Vasutasok az iskoláért - iskolások a vasútért 

Együttműködési megállapodást kötött a GySEV-igazgatóság 
a soproni Liszt Ferenc művelődési központtal 

GySEV soproni igazgatósá
ga és szakszervezeti tanácsa 
együttműködési megállapodást 
kötött a városi Liszt Ferenc 
művelődési köponttal. A meg
állapodás célja: közös erőfe
szítéssel munkálkodni az 
MSZMP Központi Bizottsága 
1974. március 19-20-i közmú
velődési határozatának végre
hajtásán. 

A GySEV évenként 25 OOO 

forinttal támogatja a Liszt Fe
renc művelődési központot, 
ezenkívül több más módon is 
segíti a központ közművelő
dési munkáját. Viszonzásul a 
vasút szocialista brigádjai, if
júsági klubja, illetve munka
helyi közösségei szakmai és 
módszertani segítséget kapnak 

kulturális programjaik teljesí
téséhez, vasutasnapi és más 
jellegű ünnepségeik megren
dezéséhez. 

Nem kevésbé jelentős az a 
szerződés sem, amely a GySEV 
igazgatósága és a soproni Bors 
László Altalános rskola között 
jött létre a vasútüzemi párt
bizottság, a vállalati szakszer
vezeti tanács és a vasutas 
KISZ-szervezetek csúcsvezetó
ségének bevoná.sával, az Egy 
üzem - egy :skola mozgalom 
keretében. 

A sokoldalú együttműködés 
kialakítása egyfelől lehetővé 
teszi, hogy a vasűti szolgálati 
helyek, üzemrészek bemutatá
sával a gyerekek megismerjék 

a felnőttek munkáját közös
ségi életét. másfelől viszont a 
gyere!cek is közreműködhet
nek a felnőttek politikai és 
társadalmi törekvéseinek meg. 
valósításában. Konkrétabban 
fogalmazva : az iskola tanulói 
szervezetten használják a vas
űti tulajdonban levő sportlé
tesítményeket, a szakszerveze
ti góckönyvtárat, vagy például 
a GySEV KISZ-szervezetei 
évente 1-2 ifi-vezetővel se
gítik az iskolai űttörőcsapat 
munkáját. Az iskola viszont 
egyebek között vasűti közép
iskolába irányítással, a szol
gálati ágak iránti érdeklődé& 
felkeltésével iárul hozzá a 
GySEV muRkaerő-utánpótlási 
gondjaink enyhítéséhez. 
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N E H É Z  M E G É RTE N I :  
TUDÓSÍTÓINK ÍRJAK 

Miért nem kap elegendő munkát 
a szak- és szerelőipari f önökség? 

1978-ban ünnepli fennállásá
nak 2;;. évfordulóját a MAV 
Szak- és Szerelőipari Főnöl.
&ég. Ez;t; a nevet 1967-ben egy 
átszervezés után kapta. Telep
helyén, Kőbányán, a Kőér ut
cában ak.1-:or még csak kezdet
leges a:szta.los-, lakatos- és 
betonelem.gyártó műhelyekben 
foly!f; a termelés. Az út, amíg 
a főnökség a MÁV házilagos 
építőiparának sokprofilú kivi
telező egységévé vált, megle
hető!en göröngyös t>olt. Ez idő 
alatt több vezetó cserélt he
lyet az igazgatói sz�kben és 
dolgozóilnak 30-40 száza!létka 
is munkahelyet változimott. 

„Az ifjúsági -parlament fontos e�zköz 
a fiatalok közéleti nevelésében" 

(Folytatás az 1 .  oldalról.) 
érdeklödésük egyik bizonyíté
ka . . .  " 

A jelenlevók közül huszon
hárman fel i,s szólaltak. Si
mon István vízvezetéklszerelő 
például h ivatkozott a beszá
molónak a.n,a a részére, amely 
szerint a fiatalok munkafe
gyelme megfelelő, hiszen a fő
nökségnél kiszabott 21 fegyel
mi büntetésból 20-at az idő· 
sebb korosztályba tartozók 
kaptak és csak egy fiatal ré
szesül t fegyelmi büntetésben. 
Ha viszont a bérezési s tait!sz
tiká t -n ézziik, akkor mégis a 
fiatalok kerülnek hátrányba. 
Több ilyen és ehhez ha,;an,ló 
vélemény került terítékre, s 
közülük feltétlenül ideltiván
kozik még Széles Imréné t.ech
n.ikus javaslata ;  ,.Nőket ts 
küldjenek pályamesteri tanfo
Lyamra! Vezetőink bízzanak 
meg bennünk, a női eqyen;o
g:ú,ság és képességeínk alapján. 
Bizonyítani  ak.arunk • • . " 

tait a tudósító: .,Nagyan, h"- KlSZ-titkár szólalt fel elsónek 
lyes, hogy a kérdések nagy Tassi Gábor pft-főnök beszá.
többségére mindjárt válaszolt . molója után - olv.shatjuk 
Czimma János, az igazgatósági Boldizsár Gyula levelében. -
IV. osztály vezetője, illetve· Felszólalásában ismertette a 
Hernádi István vontatási fő· Kommunista Ifjúsági Szövet· 
nök, konzultálva az igazaató- ség IX. kongresszusának hatá
ság KISZ-bizottságának ugyan- ,·ozatát, s annak fényében 
csak jelenlevő titkárával és 1.>izsgálta a fiatalokra t:áró 
a szakszervezet területi bizott- feladatokat. Az utána felszóla
ságá.nak képviselőtvel." Jók ugyancsaik ehhez mérten 

vizsgálták a tennivalókat. Já
rást László mérnölc példán! 
javasolta a főnökség vezetői
nek, hogy a magas iskolai vég
zettségű fiatal szakembereket 
bátrnbban binák meg önálló 
feladatok elvéi;,ésével. Kruc
hió Gábor, a IX. pállyamesteri 
szai'kl'sz dol!(ozói nevében tol
mftcsolta azt az igényt. hogv 
minden makm11i. oolitikai és 
kulturális rendezvényről tájé
ko7ta5'5ák a szakaszt: ezenkí
vül h iányolta a szakmnnlcás
tanfo!yamok írásos anyagát.:." 

.Változó munT,ahelyek 

Puskás György igazgatóval 
járjuk a telephely sz.a.ki.pari 
üzemeit. A főnökség fiatal ve
zetője másfél éve kapta a 
megbízást az igazgatói teen
dők eilátására és azóta mun
katársaival együtt dicséretes 
előrelátással igyekszik ö.ssze
hangolni a házi kiviteLezés ru
galm=ágát a válh1l{ozói gaz
daságossággal és ném,i,képp 
szeretné csökkenteni a mun
kaerő-elv'.uidorlá;Jt iS. 

Az üzemekben - a hagyo
mányos épülettartozék:okon kí
vül - többek között nagymé
retű fém tetósze,:,kezetek:et, kü
lönböz.ő födámelemeket és az 
állomási perono', betonsz�gé
lyeit gyártják. Itt készüllnek a 
vonali dolgozók kényelmét 
szolgáló jól isme,:,t zöld szí
nű lakó-, konyha-, fürdő- és 
kultút'kocs'.k is. Figyelemre 
m.él.1ó kísérleteik között pedig 
új tiptl6Ú előfeszített vasbe
tonalja:!<:, vasbet.anelemes út
átjárók gyártá% szerepel. A 
fém- és betonszerkezeteken 
kívül itt készülnek az egyedi 
tervezésű beépített bútorok, il
letve fa nyílászárók is. 

A tönökség mélyépitöi csatornaépítési munkát végeznek Szé-
kesfehérvár állomás területén 

gatí pályaudvar perontetóinek 
gyártását és kivitelezését iS. 

A főn�g 1976. évi terve 
1 25 mi11ió forint. A három.ne
gyedévben 95 millió forint volt 
a ternnel<ls értéke. Ebből tizen
egymillió az idegen vállala
tokna.lc végzett munkából szár
mazik. Az év végére várhatóan 
tovább növekszi.lc ez a szám. 

- Ez azt jelenti, hogy ka
pacitásunk majdnem húsz 
százalékát általában MAV-on 
kívüli ber1.11tázásokra, úgyne
vezett idegen feleknél kötjük 
le - világosít fel az igazgató. 

- Miért? 
- Mert a MÁV nem ad ele-

gendő munkát. 1977-re például 
eddig még alig van megren
detésünk, pedig ertélkill nem 
tudunk tervezni, megnyugta
tóan felkészülni a következó 
félévre. Tervek nélkül sem 
anyagot megrendelni, sem a 
kivitelezést megszervezni nem 
lehet. 

- Ez gyaik.orlatllag annyit 
jelent, hogy kapacitásuknak 
osaJc egy részét tudják hasz
nosítani? 

- Pontosan ez törrenine, ha 
m1 nem gondookodnánk arról, 
hogy erőinket átmen.tsük. Sza
bad kapacitásunkat idegen vál
lalatoknál kctjük le. Ez a,lap
vető politikai, népgazdasá� 
érdek is. Hven körülmények 
hatá5ára vállaltuk példtiuil ?z 
észak-déli metróvonal pil
lérburkolatgiru:,k ell,észítés1-t, 
CS'1<tornaépítést a H�zai Fésűs
fonónak, és mélyépítési m•1n
kát, fűtésszerelést a Hun.garo-
camionnak. Rá vagvunk utal-

révén tudjuk biztosítani. Az 
anyaghiány sok beruházás be
fejewsét gáto�ta mar. 

A szak- és szerelőipari fö
nökségnek 1953-ban 260 dolgo

;zója volt. Most 746-an vannak. 
A vidéken dolgozók csökkenő 
létszámát (az utóbbi negyed
évben 56-an mentek el) nagy
arányú gépesítéssel igyekeznek 
ellensúlyozni. öt év alatt 25,3 
millió forintot fordítottak kor
szerű gépek beszerzésére. Ne
hezen érthető, hogy egy fejlő
dő főnökség teljes kapacitását 
miért nem használja ki a 
MÁV? 

Az MSZMP XI. kongresszu
sa a beruházásokkal kapcso
la.tban [öbbek között megálla
pította, hogy jav!tani kell a 
tervezőmunkát; a gazdasági
műszaki előkészítést. Annak 
érdekében pedig, hogy a „kö
rültekintő, gondos előkészítést" 
gyOI"6 megva:lósítás kövesse, el
engedhetetlen a jó szervezés. 
A vasúti beruházá..<;ok kivite
lezése során az utóbbi időben 
előfordult hibáik legnagyobb 
része éppen ennek a hiányá
ból fakadt. A szervezettsél.{, az 
átgondolt és minden részleté
ben végigel6Ilzett vezetési 
módszer nagyon fontos kellé
k"'l! a kivitelezésnek. Erdemes 
lenne ezt már most. ötödik 
ötét-es tervünl, első évében el
kezdeni! 

Hat:á.sára minden bizonnyal 
derűsebb lenne a szak- és 
szerelőipari fönökség dolgozói
nak közérzete is . . .  

Kasza.la Sáudor 

Dicséretes a bizonyítási kész
ségnek az i:lyesfajta megnyil
vánulása, de a fiatalok és a 
nők swrgalmas munkájáit, tu
dását, tehetségét, tenniaJl<.ará
sát mindenütt elismerik. Erről 
különben Behán Rózsa tudósí
tása is említést tesz: 

.,Nálunk, Miskolc-Gömöri 
pályaudvar va,utas fia,taljai
nak par1amentjén Sánta János 
szb-titkár tartótta a vitain
dító beszédet, s küejtette. h� 
a fia,t.a,lok mindig élenjárru:k 
a szakmai, a politikai és a 
társadalmi mun!kában. Az if.iú
sági brigádok közül még fzy 
is kiemelkedik nagyszerű ered
ményeivel az állomás karban
tartó műhelyének Szónyi Már
tom-ól elnevezett KISZ szocia
lista brie:ádia, amelyne'c t.,g
jai a MÁV Ki„áló brigádia 
címet i.5 elnyerték." A nók 
megbecsülésének. m,mkái11'� 
elismerésének me.enyilvánul.1-
-;aiként a parlamenten mee;vá
laS'l'tott két küldött ei?Vike 
ugyancsak nő: Martinkó Zs•,,• 
zsa Jetrt. aki Szá1·n11asi G11v.lá, 

1,al ee;vütt kéryvis'c'lte Mis!ml�
Gömöri pu. fiatalhit az a„ó+a 
már szintén mP<tl;artotJt: i�z
gatóSál!i fórt1mon. 

A misl<0lci vontatá-sl fő
nö'{S{>g ifjú--ágl parlamentjé
,-ől Sepsi Gyula tudóSftott. 
Elö!Viróoan megemlíti. hogy 
a 617 fiatal V0'1ta,tási do11?">
zót - közöttük sok olyan 
mozdonyvezető Is vam, ak;-k 
a nehéz és fáradsáe;os szolgá
h t  mellett a különböző tech
r..ilrnmokban, fe1sóbb oktatá.�i 
intézményekben, marxista kö
zépiS'lro'lában, v�gy énnen ezye
•�men feile<s?:tik tudásukat -
8(1 kiildött képvi...,lte. A f0l
szólalá�ok i-smerbetése ut1n 
végül így összegezi tapasztala-

Büszke rájuk 
az idősebb korosztály 

A tanácskozások jelentőségét 
és szinvona,Iát tehát nagy mér
tékben emeli. hogy azokon ál
talában a felsőbb szervek ve
zetői is részt vesznek. Bizo
nyára ez is közrejátszik ab
ban, amit ekép-pen fogalmaz 
meg Sziládi Sándor szegedi 
tt:dósítónk: .,A most zajló if
júsági parlamentek a fiatal
sáa közéleti nevelésének na
gyon fontos eszközévé váltak." 

Sziládi Sándor egyébként -
aki már több éve nvui:!dí]!::s 
vasutasként küldi tudósít.\
sait a T:usza-narti városból -
két srol!!álati főnökség i fiús 1-
gi parlamentjéről számolt be. 
Ez a tény önmagában is tük
rözi, hogy a fiatalok munká
ját. az á1talu�r elért eredmé
nyeket, az ő!cet f<>'.lalkoztntó 
i(ondok3t, prohlémákat az i<Ji\
sebb korosztály tagjai is szá-
montartják. 

.,Az épület- és hídfenntaT
tó fönö'<.ség létszámába tarto
zó 233 if;úmimkást a parla
menten 52 IGüldött kénviselte 
- iria a tudooító. - Mun.ká
jttkkal t•alamenn11i építésveu
tőség elégedett. Sokan tanul
nak, kiveszik r+azüket az (lif
tá.<:i mozgalomból, a társarlal 
mi munkákhó1 é!S ,iz env,»1 
politikai jellegű feladatokból. 
l.01:a.s TAr?os. A fó'1ö1('C.ia� VP
zetőie mindezt beszédes szá
mo'-rkal támasztott..a alá. s a 
1:3 hon,l�i-6\ó l'invai is if!'l7.01

-

ták. hozy a fiatalokra !eh�t 
s:ámftani az éniilet- és h.úl

fenntartó főnökségnél." 
A S7e!!edl vont7HS ifjús1<>i 

parlamentjén 200 fiatal előtt 
t.:irtott bes7.ámolót Tóth lmre 
vontat;\si fónök. A kinvi1vá„f
tott elismerés jelentőségét fo
kozza az a körülmény. hn-rv 
ná1t1k az ö<;szléts7ámn3.k töhb 
mint a kétharmadát a fiat'l
lo'< alkot.iáik. vae;vis a né!!V 
KTSZ-�laoszervezetbe 233 fő 
tartozl.k. Az év fol11amán hat
szor tartottak kommunL�ta mű
szakot, ezenkívül sok más tár
sadalmi munka elvégzésével 
vívták ki maguknak az óket 
megi.l!!ető elismerést. 

,.A békéscsabai pályafenn
tartási főnökség fiataljainak 
tanácskozásán Hajdú l lona 

Az a bizonyos 
két százalék . . .  ! 

S ha már ,.írásos anyag"-r-Sl 
ebben a formában szót ejtet
tünk. fejezzük Is be a t.allóz,a•t 
eg-v olyan tudó-sitássaI. am.0-

h;ik más vnna�'tozásban te<� 
rmlités• erről a fogalomr-íl. 
Fonas Pál l"\·eléból idézünlt: 

.:Kitűnő elők�zft� utn."1 z;,i;. 
lo•t le a szentes! évitésí fci
nökséa v?.<n'.iténltő fiata!hln° lc 
p�rJ.,mentje. Az írásos beszá
molót a fiatalok tiz nappal 
Plóhb kézhez ka-oták, azutá-i 
má� csak beszélniök keilett a 
tanácskozáson • • .  ,. 

e; ,,alóban volt mi!'ol be
szélniök. A hiányos iskolai 
vé<!Zet1ség pótlására már az 
ifiúsági törvény meg-jelenése· 
előtt is naizv erőfesz;tés,,.ket 
tottpl{ '1 f<'höl..°'Sé"PTl 4 70-PS 
érek elején évente 28-30 fő 
.•u,·ezte me'7 az áltaMnos l•
knlai végzettsfoi,t. Most vi
S7ont - úi éoítésvezetós.;� 
f:.?:Prvezése P� m11nkiístc,h')r7i-; 
ut.in - a !irtalok két százaZ.l
k-a analfabéta és tíz száz�l,é
k,,k nem teiezte be az álta
lános /.�kotát . . .  A há7a<; fia
ti.1o1< 4 s7..ázalé'<" albérletb,,.n 
hlcik. bl'lr a f;at„101< 1'11<��
éoítésl tá'TIO�atá<;Ara �73 OOll 
forintot fordítottak . . .  Azo-,os 
munkakörben, a?onos végzett
ségű nö és férfi bérében nincs 
különbség. a jutalmak. kitün
tetések odaítélésében is a lét
számnak megfelelő az arány. 
A létszám egyharmadát kite
vő fiatalok képviselőit a fú
nökség vezetősége minden fon
tosabb tárgyalásba és döntés
be bevonja. .,Mindez elősegi• 
tette, hogy a szentesi építési 
főnökség ifjúsági parlamentje 
jó! töltótte be szerepét". 

- Szerelőipa.runkat változa
tos vrofilú, országszerte dol
gozó épftésve.�etőségek képut
selik - mondja Puskás 
György. - A leg,,avakoribb 
munkáink közé tartozik a köz
ponti fútés, szellőzés és állo
mási térvilágítás szerelése, 
víz- és csatiorn.ahálózat épí
tése, továbbá na,gy mélységű 
kutak fúrása. A negyedik öt
éves tervben a 6. szakc,<;ziá1v 
építési fónök.'légeinek 7 mil
liárd 320 mi llió forint terme
lési ért;!-kból 393 milliót a 
szak- és szerelőipari fő
nökség produkált. öt év 
alatt termelésünk 24,5 szá
zalékkal emelkedett ta
valy több vol,t, mint 1 25 mil
lió forint - anna.lt ellenére, 
hogy a fizikai létszám nyolc
van százaléka·a csöl-:Jk�nt. E11• 
nek oka a szétitaoolt és gyak
ran változó munkaheluek. t•a
lamint az ezzel összefüggő 
rossz szociális ellátásban reJ
lik. A kis munkahelyek száma 
30-40 körül van szerte az or
szágban. A négv-öt tagú mun
lracooPOrtolc solcszor het"!nlre_;,t 
nmdorolnak. mert kedvezot
len a munkák koncentrációja. 

va eze'b.--re a kényszermegoldá- i-------------------------------------------------------

1977-re még nincs 
megrendelésük 

Sok gondot okoz a beru
házások rossz előkészítése is 
- magyarázza irodájában a 
mágneses vasiíti térkép előtt 
ár. l\Iorotvay László Wmér
nök. - Ezé;·t egy-egy munka
helyre többször kell felvonul
nt, szétjorgácsoljuk eröinket. 
Legutóbb emiatt Ludason, az 
új felvételi épületben és So!?
ronban, a GYESEV tnnk �u
helyében nem tudtuk határ
időre elvégezni a munkát. A 
MAV K,órház új rendelőinté
zetének építése közben is 
gyakran kel.lett elvonulni, 
majd !smét visszatérni dolgo
zóinknaik. Ellőfordult már az is, 
hogy vaikolatlan fala.kon sze
rolltük a központi fűtést, Hi
dasnémeti állomáson pedig 
szerelés közben derült ki, hogy 
a helyszínre szállitott 600 mm
es ram.átorol, helyett 500 
mm-eseket kellett volna ter
vezni. Ehhez hasonló hibák 
sajnos többször előfordulnak. 
Gyakori a doktimentációk al'!· 
csony színvmiala. vag1I nia
nya. Ez utóbbi nehezíti a Nyu· 

sokra, amelyek tulajdor.kéo· 
pen jó nyereséget hoznak, 
mert mindig- a legkedvez.őbb 
ajánlatokat fogadjuk el. Még
sem örütünk ennek, mert nem 
vagyok meggyőződve . arról, 
hogy ez ösSzeegyeztethető a 
vasutgazdasági érdekel;:kel. A 
MÁV-nak ugyanis mi olcsób
ban dolgozunk, minit egy ide
gen kivitelező. 

Átgondoltabb 
vezetési módszereket 

- A végén azonban mégis 
rajtunk csattan az ostor 
egészíti ki az igazgató szavait 
dr. Morotvay László. - Ami
kor ugyanis szabad kapacit.á
sunkat már lekötöttük az 
utolsó pillanatban elrendeli 
nekünk a MA V egy-egy be· 
ruházás azonnali befejezését. 
Az addigi késést velünk akar-
3ál� pótoltatni, pedig mi sem 
tehetünk csodát! Az építőipari 
sza,kemberelc tudják, hogy 
egy-egy ilyen elö'.,észítés nél
küli munka milyen káoszt, 
torlódást, szervezetlenséget 
okoz. Gyakorlatilag lehetetlen
né válik a tervszerű készlet
gazdállcodás, a gépek és be-
1·endezéselc optimális kihasz
nálása. A szerelésekhez szük,
séges anyagok harminc 57.áza
lélkát Is csak kézi beszerzé!: 
útján, személyes kapcsolatok 

É R D E K E S, S Z É P  S ZAK MA 

A va s út üvegtech n  i ku sa  · 
- Tudnál-e olyan szakmát, 

mesterséget 'említeni. a.mely
nek múvelői nem találhatók 
meg a vasútnál? - kérdezte 
egyik barátom. Törtem a fe
jem és sokféle vá1asszal pró
báilikoztam, de eredménytele
nül. Végül így kiáltottam fel : 

- Uvegtechnikus! 
- Az iS \11aln a MAV-nál. 
- üvegfúvó! De olyan, aki 

különleges üvegtárgyakat ké
szít . . . � 

- Van, van - bizonygatta 
a barátom, azután - mert 
nem hittem - megnevezte a 
Keleti pályaudvaron található 
vi.l.laJno.sfenntartá.s1 főnö:��et 
ahol meggyőződhetek állításá
ról. 

* 
A műhelyben l.,-ack-6 Ferenc 

csoportbizalmi., a nyolctagú 
Neon szocialista brigád veze
tője fogadott. Bemutatta mun
katársait, én pedig megcsodál
tam, hogyan szelídülnek haj
lékonnyá láng fölött a rideg 
üvegcsövek. 

- A!lomások névfelirataihoz 
készítjük a neonbetűket 

magyarázta Fórizs Sándor hibánkból - jegyezte meg. -
üvegtechnikus. - Régebben. Ha va,l,ahonnan hibát jelemek. 
1954 előtt, külső vállalatok, azonnal megyünK . . .  
ktsz-ek dolgoztak a MAV-nak, 
aztán - mert a kapcsolat a * 

vasút számára nem volt elö- A brigádtagok átlagos élet-
nyös -, ,.házon belül" szer- kora felől érdekiődöm. 
veztük meg a bP.tű- és felira- - A lendületünk fiatalos -
tol, gyártását. Mi végezzük válaszolt Székely András bri
terméGretesen a karbanúa.rtási gádvezető-helyettes -, de 
és a javítási munkákat is. azért legtöbben már a java 
1971-ig az ország egesz vasút- férfiKorban vagyunk. Átlagos 
hálózatán dolgozott a brigá- életkorunk 48 év. 
dunk, most azonban - miu1án Megyeri Ferenc csoportveze
hét szakembert Pécs és Szom- tó-helyettes adatokk.al támasz
bathely részére is kiképeztünk totta alá Székely András SZd·• 
- .,csa.lc" a budapesti. a sze- vait : 
gedi, a miskolci és a debrece Az ember addig fiatal, 

amíg képes befogadni az újat. 
Elmondl,J.atom. hogy a brigád
tagok tanulnak. mÚt•elődnek. 
Egy régi vállalás teljesftése
képpen 1 973-ra az általános is
kolai végzettséget mindenki 
megszerezte, s van köztünk 
olyan is. aki a dolgozók esti 
iskolájában az idén éret1sé
gizett. Szé!,ely András például 
most az erősáramú szakkö7éo
iskola esti tagozatán Jar, 
ezenkívül mindnyájan ott va-

ni igazgrutóság ál.lomásai tar
toz11qk hozzánk. 

A feladatok sokrétúségéröl, 
a munka fontosságáról, az el
ért eredményekről érdekes 
adatokat jezyrett fel a bri�d
naplóban Rich.tseidt Ferenc 
üvegtechniikus. 

- Ma már az utasok Is 
megállapíthatják. hozy·nem lé
teznek kihunyt, vaksin mere
dező neon-ál!Dmásneve',. Leg
alábbis nem létezhetnek a mi 

!(yunk a párt-. illetve s1.a:t• 
t.ZervezeL1 oktatáso.mn . . .  

� Munka és tanulas után 
még a pihenés is Jobban esik. 
- szól közbe Benke Lajos. -
Pihenés céljára főnök:ségünk
nek Balatonszepezden van egy 
kedvelt vízparti üd ülőJe. Sze
zon előtt mindig rendbeteGz• 
szUk. aztán ott lehet szóra
kozni, néhanapján kikapcso
lódni. S járunk sz:1bad.ieggvel 
külföldre is. Schu.;arcz Sándor 
az idén az NDK-ban, tacz1'ó 
Ferencék Svédországban vol
t.'lk. s részt vettünk a KISZ
e-ek csehszlovákiai és len
g;"e}or-szági tíznapos kirándu
lasan . . . 

* 

A látogatás után azzal az ér-
zéssPJ táv•ntam a villrunos
fenntartási főnökség múhelvé
ből. hogv érdemes volt e kü
lönös sza!ana művelöit szóba 
hozn, é• felkere5ni. Mert olvan 
tae;jai ők a vas11tasok nagv
családjának akik figyelemre 
méltó eredménye,'.<kel dolgoz
nak. 

Kesztyűs Ferenc 
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AIE G VÁLTOZIK A FŐPROFIL 

Moz.donyok helyett konténerek 
Alakul a jövő a Landler Jenő járm újavítóban 

Felfordult világ van mos
tanság a Landler Jármű;avító 
mozdonyszereldéjében. Nagy 
változáson megy át a hatal
mas csarnok. A mozdonyjaví
táshoz szolgáló terület máris 
felére-harmadára szűkült, a 
szomszédos 50x60 méternyi 
rész pedig bontási-építési terü
let: fel egészen mennyezet 
magasságig le van választva a 
többitőL 

Remélhetőleg már netn so
káig. A bontá� befejeztével 
ugyanis hozzákezdenek a 12 
méter fesztávolságú dongahéj
boHozatos, alumíniumborítású, 
poMszter műanyagtető világí
tás:í új tetőzet elhelyezéséhez. 
Amilyen már a csarnok átala
kított l 7x50 méteres területe 
fölött feszül. Részeként annak 
a nagyszabású rekonstrukció
nak, amely megváltoztatja az 
öreg üzem profilját és a gőz
mozdonyjavítás egvik legna
gyobb bázisából a MA V, eset
leg a többi közlekedési ág te
rületén is az új korszerű szál
lítóe�zk.özök, a konténerek. ki
zárólagos javítómúhelyévé te
szt. 

Fokozatosan átalakul 
a mozdonyosztály 

- Igen, most, hogy a kor
szerű vontatój:irművek kiszo
rítják a gőzmozdonyokat és 
előbb-utóbb IJem le31Z szükség 
javításukra, a Landler tevé
kenysége megváltozik 
mondja Mezei István, az üzem 
igazgatója, aki éppen egy esz
tendeje, a vál toz;ás első szaka
szában került az üzem élére. 
- Az eddigi fő profil, a moz
donyjavítás helyébe a konté-
nerjavítás kerül, ezért van 
szükség az egész üzem re-
konstrukciójának részeként a 
mozdon11osztály fokozatos fel
tijításáfa és átalakítására. 
Egyelőre még ide járnak javí
tásra a nagy sorozatú gépek, 
e terv swrint a kis sorozatúa
kat is idehozzák át Debrecen
ből, a jövő azonban az 5-:l0 
tonnás konténerek javítása. 

E1mondta az igazgató, hogy 
az átállás még a IV. ötéves 
terv utolsó svtltaS'Zában meg
ker..dődött és 1975-ben már 150 
szállítótartály fójavítá-sát vé
gezték el. Az idén a MA V 
szükséglete szerint 250 tartály 
javitá-sát tervezték, 200 darab 
öttonnásét, 50 darab húszton
násét. Ezt teljesítik is. Többre 
azonban a jelenlegi területen 
runcs lehetéi6ég. 

A mostani teriiletet Vend
re! Dénes, a VI. mozdonyo.sz
tály (most már bátran hozzá 
lehetne tenn'í : . . .  és konténer
os-ztály) helyette, vezetője mu
tatja be. Amíg a mozdonyo1c 
rés7ére még fenntartott hoss7i't, 
sötét csarnokrészben ide 
érün!c, lassan eltűnik a leve-

helyt. A csarnok teljes fel
újítását 1980-ra tervezik. 

A konténerjavíláshoz a 
szak.emberek nagy részét a 
mozdonylakatosok klizül tobo
rozták, önkéntes jelentkezés és 
átirányítás útján. Mint az 
nsztályvezető-helyettes mond
ja: az új munka iránt ;6 ér
zékű, tanulékony, ütőképes 45 

főnyi gárda jött össze, lakato
sok, festők, bognárok, akik. 
most már birtokában vannak a 
konténerjauításhoz szükséges 
tudnivalóknak. Főleg a lakato
sok, akik mozdonyjavításról 
nyergeltek át, tanultak sokat. 
Tanfolyamokon is rés:l;t vet
tek, hiszen nagy különbség 
van a vastag kazánlemez és a 
vékony alumínium lem0'Zllllun
ka között. Vékony lemezzel 
sokka.1 neherebb dolgozni, he
gesztéséhez minőségi vizsgával 
rendelkező hegesztők keLlenek. 
A:z. alumíniumból és acélból 
épített UK típusú öttonnás és 
a kizárólag acélfelépítésú C-
20-as típusú húsztonnás konté
nerek javítói meg is szerezték 
ez a képesítést. 

Hajtó György csoporitverzető, 
aki 38 évével maga is fiatal
nak számít még, az alapítók 
lelkesedésével 'írányítja a kon
ténerrésZlleget. Mielőtt ideke
rült, keretlakatos volt a moz
donyjavításnáL Széles körú 
szakmai tudása, tapasztalata, 
szervezőkészsége emelte a ve
zető posztra. Azt mondja, ne
hé'z volt a tanulóidőszak mind
nyájunknak. úgy látszik a kon
ténerpályaudvarok dolgozói is 
tanuJóidejüket töltik és nincs 
még meg a kellő gyakorlatuk a 
daruzáshoz. !gy aztán elég sok 
és nagy sérüléssel küldik a 
konténereket javításra. Oldal
falcsere, sarokoszlopcsere, aj
tócsere szinte mindennapos ja
vitások közé tartozik. Szeren
csére alapos piackutatással 
nagyrészt sikerült beszerezni 
mindazokat a kisgépeket, ame
lvekre szükségük van a javí
táshoz. Csupán Popp-féle sze
gecselő kéziszerszámból van 
kevés, 23 ember részére mind
össze három. 

Senki sem károsodott 

A konténereket gyártó váci 
hajógyár, valamint a dunake
szi járműjavító jól ellátja őket 
a javításhoz szükséges alumí
nium profillemezzel. Rö1.-fdesen 
még ;obb lesz a helyzet, mert 
éppen most állítanak be a mű
helybe ell'!I lemezhajlitó gépet. 
0-zembe helyezése után csak
nem önállósíthatia magát a 
műhelv a profillemez-ellátás
ban. Belső anyagmozgatásra, 
mindkét konténertípus vagon
ba és vagonból való be- és ki
rakására, munkaterületre való 

szállítá6ára 6,3 tonnás homlok
emelős villástargoncájuk, van, 
amellyel jelenleg még győzik a 
munkát. 

Nem tagadja a csoportvezető 
azt sem : igen hatásosan seg!ti 
a munkát, növeli a dolgozók 
munkakedvét, hogy a betanu
lás időtartamára bérpótlékot 
kapnak. lgy aztán senki sem 
károsodott, amikor otthagyta a 
mozdonymunkát a konténerért. 

Sági Károly, az új üzem
részleg irányító művezetője 
mozdonyos korában is ezt a 
munkakört töltötte be. Azt 
mondja: 

- Az emberek velünk együtt 
még most is a tanulás idősza
kában vannak, a szal,tudásuk, 
kevés kivétellel, gyakorlatszer
zésre szorul. De mindannyian 
arra törekszenek, hogy mi
előbb tökéletesítsék munkáju
kat, mert látják benne a pers
pektívát. 

Látja Veréb Jóuef hegesztő, 
az új műhely legidősebb - 48 
éves - dolgozója is. Huszon
ötödik évét tölti a szakmában, 
a Landlerben meg éppen 10 
éve dolgozik. Három hónappal 
ezeléttt mégis átjött a moz
donyjavítástól az új üzem
részbe. Pedig ott is megbecsült 
ember volt a rézműveseknél. 
Tanfolyamot végzett, s most 
már a legszebb varratokat csi
nál;a argon védőgázzal, ami
vel pedig azelőtt sose dolgo
zott. örömmel jött a fiatalok 
közé, úgy érzi, szinte maga is 
megfiatalodott környezetük
ben és az újfajta munkában. 

Meg kell találni 
a gyorsítás módját 

A legidősebb után mutassuk 
be a fiatal műhely legfiatalabb 
dolgozóját : ifj. Szikriszt József 
még nem egészen 23 éves. Ta
valy 5zeptemberig armatúra
lal{atosként dolgozott, most 
pedig a beérkező tartályok hi
oomegállapítása, felvétele, a 
munka programozása, a kész 
ja�itás átadása a munkaköre. 
Szakközépiskolai középfokú 
gépészeti vizsgája , teszi alkal
massá erre, meg az a lelkes 
odaadás, amellyel az új szak
mát in·akorolja. 

fgy alakul a jövő a Landler 
Jenő Járműjavító üzem szüle
tőben levő részlegében, amely 
arra hivatott, hogy átvegye a 
me,;:szúnő inozdonyjavító ve
zető szerepét. Ehhez azonban 
az szükséges. hogy az V. ötét,es 
tervben rnlóban befejeződjön 
a jat'ítócsarnok felújítása, át
alakítása. Erre a jelenlegi tem
pó nem nyújt feltétlen biztosí
tékot. Szeretnénk hinni, hogy a 
következő években a MA V 
megtalálja a gyorsítás módját. 

Szász Ferenc 

"Répaföváros" a Rába partján 
Bemutatjuk Horváth Imre sárvári forga lmi szolgálattevőt 

Sárvár. Nyugat-magyaror-
szági kisváros a Rába partján. 
Ilyenkor ősszel a környékről 
minden út Ide vezet, főként az 
olyan fuvaroké, amelyek cu
korrépát szállítanak vasúton 
vagy közúton a város több 
mint 80 éves cukorgyárába. 

,,R.épaföváros" vasútállomá
sán az őszi hónapokban fel
pezsdül ,az élet, többszörösére 
nőnek a feladatok. Ilyenkor 
kellenek az odaadó, hivatás
szerető, a munkájukat felelős
séggel ellátó vasutasok. A 140 
embert foglalkoztató állomá
son ilyen Horváth Imre for
galmi szolgálattevő. 

11-fegbirkózott 

a nehézségekkel Horváth Imre 

ponta 3500--4000 utas fordul itt Még csak 40 éves, de nagy meg. A tehervonat-forgalom is utat tett meg, amíg Sárvárott nagy. A cukorgyáron kívül -kézbe vehette a forgalom irá- amelynek most 24 óránként átnyítását. A · közeli, nemrégen lagosan 100 vagon répát adnak 
még önálló, ám � év� Sá;vár- át - a Baromfifeldolgozó Válho_� csatolt Rabasom1enb_"._n lalat is jó partner. Nagy menyszuletett s ma 1s �tt é}. _ 19oo- nyiségű vágott baromfit szállít ben végezte el a gimnaztumot I a szocialista és a tőkés orszáés a _cukor!n'.árban kezde

.
tt dol- gokba. Számottevő az Allatgozm, de mar ot� a vasut felé forgalmi Vállalat élőállat bekacsmtgatott. �pJa pályamun- rakodása is. Ilyenkor cukorrékás volt, az. elso vas1;1tas � csa- pakampány idején a többletládban. Azot.a példáJát tobben munkát belső szervezéssel old

követték. ják meg. A kocsirendező csa-
A katonaság után jegyezte patnál nincs szabadságolás, éj

el magát a vasúttal. Forgalmi szaka is több feladatot látnak 
tanuló volt., majd a távírda- el. A gyár területén pedig 
vizsga után Sárvárra került nyugdíjas vasutasok „álltak 
távirásznak. Nagy erőpróbát csatasorba". Az Alföldről és 
jelentett ez a kezdő vasutas- más gyárak körzetéből Irány
nak, de megbirkózott vele. Az- vonatok viszik a cujcoralap
tán Hegyfalu, Répcevis, Bill(, anyagot a gyárba. Szerződést 
Nagycenk voltak szolgálati he- kötött az állomás és a fontos 
lyei. Rábasömjénben lakott, élelmiszeripari üzem a koope
onnan járt dolgozni és folyton rációra, az egyenletes szállí
tanult. Személypénztári, áru� tásra és a gyors kirakodásra. 
pénztári vizsga után 1962--63- Nehezíti most a sárváriak ban a tisztképző következett. dolgát a Szombathely-Sárvá1-Nagycenken beteg lett. Abba- közötti vonal rekonstrukciója. hagyta a vonali tartalékqssá- Atszállásos személyforgalom, got. Ezután Ágfalván szolgált, lassújelek, az éjszakai teherhelyben lakással. Ott - határ- vonat-forgalom nehezíti a állomás lévén - németül ta- munkát. De tudják, hogy a 
nult. Hamarosan újból szolgá- korszerűsítés a gyorsabb vaslati helyeket változtatott, míg úti közlekedés érdekében törvégre 1971-ben Sárvárra ke· ténik. A szombathelyi vasút
rült. igazgatóságnak ez lesz az 

- Nem volt haszontalan a egyetlen olyan vonala, ame
sokfé!e tapasztalatszerzés. A lyen 120 km/óra sebességgel 
vasúti szolgálatnál kíilönösen roboghatnak a szerelvények. 
nagy hasznát veszi az ember, Jövőre Sárvár-Celldömölk 
ha ismeri a szomszédokat, az között is hozz{1látnak az átépí
ottani viszonyokat. Aki csak téshez. Szívesen vállalják az 
egy helyen van, kevesebbet 

ezzel járó nehézségeket is a 
jobb vasút érdekében. 

Bár Sárvár állomáson az 
utóbbi évtizedekben szemre 
szinte semmi nem változott, az 
ott dolgozó Horváth Imre 
azonban erről másként véle
kedik: 

- Munkakörii!ményeinket 
össze sem lehet hasonHtani a 
korábbival. A 191 órás havi 
forduló szolgálati idő mellett 
van elég szabad időnk, s jobb 
a fizetésünk. A gőzösöket fel
váltották a Dieselek ; gyorsabb 
a tolatás, a felek kiszolgálása. 
Nae:yon szeretem a munkámat, 
ezért szívvel-lélekkel csínálom. 
Naponta „megajándékozom" 
magamat az elvégzett munka 
felett érzett ;ó1esó örömmel. 
Élvezem, ha egy-egy feladatot 
sikeresen megoldok. Nincsenek 
nagy hullámzások az életem
ben, kiemelkedő nagy produk
tumok vagy mélypontok. Ki
egyensúlyozott, egyenletes tel
jesítményt akarok mindig 
nyújtani. 'ffa kudarc ér, na
gyon bánt. Mindenekelőtt a 
biztonságra ügyelek. Amit a 
forgalmi szal,j111zat előír, ab
ból egy jottányit •P.m engedek. 
Nem volt még ba::,setem, s 
mindent elkövetek, hc.b)' ne is 
legyen. 

Jl,f unka társai 

bíznak benne 

Horváth Imre két gyermek 
édesapja. családján, munkáján 
kívül az olvasást, a kertet, a 
virágokat szereti. Regényt úgy 
olvás, hogy kétszeri nekiru
gaszkodásra végez a sorokkal. 
Mindig talál eloglaltságot. A 

család, a munkahely, a társa
dalom az éltető közege. A 
múlt nyáron állomási szb-tit
kárrá választották. Több jelölt 
közül szinte majdnem száz
százalékos arányban reá adták 
voksukat. Nem véletlenül. Fő
nöke szerint derék, szerény 
katon.á;a a vasutasság nagy tá
be>rának. Bíznak benne mun
katársai, felettesei. Joggal, 
mert Horváth Imre jó vasutas. 

Azt kérdezte beszélgetésünk 
végén : mivel érdemelte ki, 
hogy írunk róla. úgy gondo
lom, ez az írás is választ ad 
a kérdésre. 

Szelei Teréz 

tud. Az összvasútr6l könyvek- .---------------------------

bői tájékozódom s Tcihasználok 
minden adódó lehetőséget. So
kat és sokfélét olvasok, min
den érdekel - mondja. 

Nagy forgalm ú 
középállomás 

Sárvárott több munkája van 
a forgalmi szolgálattevőnek. 
mint a kis állomásokon. Sár
vár a Szombathely-Celldö
mtilk közötti törzsvonal nagy 
forgalmú középá!lomúsa. Na-

Újítási verseny 

a járműjavító üzemek között 

gőből az öreg mozdonyjavító -----------------------------------------

A jármújavító üzemek újí
tói. több mint negyeds.z.áza
da segítik a MA V és a nép
gazdaság gazda'Ság.i hatékony
ságának növelését, a munka
körülmények javítását. A eV. 
ötéves terv időszakában be
vezetett 3577 darab ú;ítúst ja
vaslat, mintegy 102 millió fo
rint utóka!Tculált megtakarí
tást eredményezett. Az. újítók 
munkájának megbecsülését bi
zonyítja. hogy több száz Ki
váló újító dolgo�ik az ipar
ágba,n. köztük olyan is. akit 
a Munka Érdemrend a,rany 
fokoz.atávaJ tüntettek. ki. 

mazó vállalati eredménynek 
közel 40 százalék.át a jármű
javító üzemek újítói tevékany
ság;e eredményezte. Az újító
mozgalom továbh;z.éle3itése 
érdekében a járműjavító sza..1-
os.ztály. közösen a vasutas
szakszervezettcl. 1976. jtílius 
l-töl 1977. ;únius 31-ig újítási 
i:ersenyt kezdemén.yezett az 
üzemek között. Az újítási ver
seny szervezésére az iparág 
mirntegy 80 ezer forintot ka
pott. melynek e<:(y részéből fe
dezik az üzemek közötti ver
seny költségeit, a másik ré
szét az üze:nek kapják újítási 
versenv vagy újítási hónap 
szervezésére. 

Nyugdíjas váltókezelő 
műhelyek mindent átható jel
legzetes olaj-rozsda-festék ke
verék 5zaga és az új tető alatt 
a vi!á�os, a régi fakocka pad
lózat helyett új, sima beton
burkolatú csarnokré•zben ta-
1-á'..iuk magunkat. Hiányoznak 
belőle a 6Ínek. amelveket az 
átalakításkor fe1szedték. a da
rupfilvák azonban megmarad
tak, mert ké,őbb. amikor majd 
a konténerállomá�ok berende
zéseit, az emelőszerkezMeket, 
é• ecyéb tartozéltokat i-, itt ja
vítják, szükség lesz a daruzás

Nyolcvanévesen is helytáll a répaszezonban 

ra. 

A felújítási munkák 
lassan haladnak 

Most. november 3-án töltöt
te be a 80. életévét Molnar 
Károly, Selyp állomás nyugdí
jas váltókezelője, aki a cu
korrépa s:rezonban évről évre 
kisegítő szoigálatot váJJaJ a 
vasútmál. 

Testi és szellemi fri.s,s,esége 
meghazudtolja a korát. pedig 
fia-tals.ága idején, majd a fel
szabadulásig_ illetve aiz 1946-
ig beköveU<ezett nyugd[jazá-

Vendrei Dénes fiatalember sáig Jehúzot.t 33 esztend&; vas
rnint az új részleg dolgo?óina', úti pályafutá�a alatt nem soK 
többsége. máris megs7állott. jóbatn része;ítette az élet. 
lelkes híve, jó S7-akértőie a Ap}a gyári mu,r.kás volt. A 
konténer.iavfüísnak. Ken�,te- tíz_g�·ern1ek.es c-iN·lládban ö a 
len min'11iárt h\iin�'os,;:íg emlí- legidősebb tes'!i\·ér. Hiába vé
té�ével kezdeni i,mPrtetését. gezte kitűnő e.·•e<lmém1yel az 
Mint mondja, a ja1•ítós elóké• elemi is,ko!át. n.em ranulhatott 
szítését és a ki1ai-!tott konté- tovább. Tizenkét éves. am!
nerek festését képtelenek eli•é- kor már aratómunkás Halmaj 
11ezni a jelen.legi területen. községben. Gyerekfővel sze
Sü�gösen sz'fiJ,:ség t·olna sz!lk- gódött a t:asúthoz is pálya
szerűen berendezett, tágas. vi munkásnak. A Tam.ácsköztár
festőkamrára. Ehhez a7- kell, sas.ág idején aktív szervező és 
hogy a tetőcsere alatt álló éoü- ' agitátor Selyp állom.úson. Ké
letrész újjúa!aldtva, minél sóbb üldöztetés és megh.ur.:o
előbb rendelke?ésükre :' l ljon. lás az osztályrésze. A felszaSajnos, a mPnka elég la<><an badulú:.kor _ midőn az em
ha.lad. Remélik a7o'lban, hoav 
tavaszra me,rtörténil< n� át- berek egy rész.e fásultan � re

�<i�s é<s az úi tető �lai! bere�- ménytelanül nézett a jövőoe 
dezhetik majd az új festőmű- - ő bizakodva és másokoa 

.. � r:y,-· -

hitet öntve dolgozott. 1946-
bain betegsége is hozzájár:.w.t 
a nyugdíjazásához. 

Egészsé<t.,e azonban csakha
mar megengedte, hogy újra 
kivegye részét a 1',özös tenru
valókból. 1948--49-ben a föld
művelődésügyi miniszter meg
bízásá:Cól mezőgazdasági tudó
sító volt. Heréd. Lőrinci, 
Nagykökényes, Zagyvaszántó 
köz.5égekből hé-t:ról hétre küld
te írásait az ú; Magyar Föld 
és a Ma{lyar �lezőgazdaság 

című 1apohmak ,;Fizetségül" 
dí;talanul kapta az újságot, 
ennnyi volt a honorárittma. 
Ezenkívül mindig és minde
nütt ott volt. ahol a közössé
gért bármit tehet�tt. Tanács
tagként · dolgozott Ló1in::l 
na,.ayközség 1,özgazdá!kodási ál
landó bizottságában, az 
ÁFÉSZ-né!. az intéző bizott
ságban, a szakszervezetnél pe
dig a nyugdíjas csoport bim:1-
mijakén.t. Amikor az őszi hó
napokban beáll dolgozni a 
vasúthoz, munkáját akkor is 
;példamutatóan látja el. A fia 
sz.IJ>tén púrtt,ag és a MAV d,ol
gozója. 

Karcsi b::ícsi S?..akrnai helyt
álilását és 57 esztendős moz
galmi tevékenységét számos 
oklevél és kitüntetés is blzo
nyítja. Ezekről azonban sze
rénysége miatt nem brszél, 
mint ahogy azt s-em említi, 
hogy az 1300 forintot nem éri 
el a nyugdíja. mivel 1946-ban 
került nyugállományba. Elé
gedetté tesz.i. hogy dolgozhat, 
s a környéken mindenki sze
reti, tiszteli. 

Szücs Ferenc 

A gazdasági vezetés mLn,'ig 
�zá.mít az újítók munká;á..-a, 
és várja tőlük a kJ.adott fel
adattervek és az aktuális té
mák kidolgozásat,, A IV. öt
éves terv ,rtolsó evében a 
MAV-ná.J az ujlt.ásokból szi.r-

HEG.JEGYEZZÜK 

Az üzemek közötti verseny
felhíváshoz Qasonlóan az üze
mek házi versenyt hirdettek 
az újítólt. a szocialista bngá
dok és a szakvéleményezók 
t'észére 

S!Zánaadásra 1,,áró vagonoh 

LökösháIZá.n és Curticiben 

I 

Nyomasztóan hatnak Lökösháza és Curtici határállomások 
munkájára a námadá6 nélkül érkező „fölös" teherkocsik. Na
ponta égyre csak nőnek azok az aktacsomók, amelyek a szám
adást kutató levelezésnek a termékei, s '\1 kárbaveszett meg
annyi energia szimbólumai. 

A legi:tóbbl felmérés szerint egyet.len hónapban - szep
temberben - 938 kocsit kellett a határállomásra érkező vo
natokból kisoroznt és félreállítani. Ezek közül Rákosrendező 
278-at, Szolnok 146-ot, Ferencváros 135-öt, Hegyeshalom 51-et. 
Békéscsaba 42-ót, Győr 41-et küldött számadás nélkül, s más 
állomásokról is 245 „fölös" rakomány érkezett. Ehhez :cépest 
- s ez a S?..omorú - októberben sem következett. be javulás. 

Vajon csakugyan nem lehet változtatni ezen a helyzeten? 
Aligha hihető! 

... J., 
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Sok vagy �evés a munkaerő? Belvíz után 

Újjáépítették 
a családi házat 

A foglalkoztatáspolitika idöszeni k'érdései Szentesen 
A sz.eged] területi l!lzottság 

tematikus vázlatot állított ösz
sze a foglalkoztatás-politika és 
a munkaerő-gazdálkodás idő
szerű kérdéseiről, keresve a 
tartós megoldást eredményező 
feladatokhoz vezető utat. Ezek 
a kérdések minket, a szentesi 
építési főnökség dolgozóit is 
élénken foglalkoztatnak. 
Egyetértünk azzal a megálla
pítással, hogy hazánkban biz
tosított a teljes foglalko:zita
tottság, de ez nem párosult a 
munkaerő optimális kihaszná
lásával. 

.Jobban kell dolgozni 

Ami a saját tapasztalatain
kat illeti, a munkaerő-közvetí
tés 1976. július l-től életbelé
pett formája kedvezően érez
teti hatását : csökkent a dolgo
zók vándorlása. Érdekes vi
szont, hogy a MA V mUlllkaerő
helyzetét megyénként eltérő 
módon fté1ik meg. Csongrád 
megyében például a vasútnak 
a népgazdaságban betöltött 
szerepét - ágazati és területi 
célkitÚ7.ései ismeretében 
:nem ért.éke-lik túl nagyra, 
vagyis a MAV-ot nem sorol
ták a kiemelten fontos válla• 
latok közé. A megyei tanács 
elnökének utasítására Cs001g
rádban minden szaik-, betaní
tott és segédmunkás állást 
csak kötelező közvetítés útján 
lehet betö1teni, függetlenül a 
mun.kakönyvi bejegyzéstől. Ki
vételt csak a kiemelte,n fon
tos vállalatok munkahelyei 
képeznek. Pedig - gondol
juk csak végig - milyen ége
tő szükségfüik lenne például 
pályamunleá$okTa! 

Ettől eltekintve, itt lenne az 
Ideje annak is, hogy helyre
állítsuk a fizikai munka be
csületét. Ezt még bizonyos, 
átmeneti munkaerő-csökkenés 
árán is a munkafé-gyele:m 
megszilárdításával kellene 
kezdeni. Más szóval: nem kel
lene visszaTiadni az igazolat
lanul gyakran hiányzók mun
kaviszonyának felmondásától, 
Hasonló szigorral kellene az 
italozólcl<.al szemben is fel
lépni. 

ösztönöz:ni kellene olyan 
minőségi munkacsapatok 
szervezését, amelyekre minden 
körülmények között számíthat 
a munkahelyi vezető. Élenjáró 
szocialista brigádjaink e te
kintetben máris nagyszerű 
példákat mutatnak. 

Nem minden 
a diploma 

Hibának tartjuk, hogy' az 
oktatási statisztika szépnek 
mondható adatait 11em tükrö
zi a valóság, vagyis a képzés 
hatása kevésbé érvényesül a 
gyakorlatban. El kellene érni, 
hogy a szakmai ll:épzettség té
nye - egy-egy bizonyítvány, 
vagy felső fokú oklevél - ön
magában ne biztosftson elő
nyöket, jogokat, védettséget a 

munkakörök betöltésénél. A 
azakmai ismeretek gyors el-

N
em, kedves doktor úr, ne 
mondja, hogy hipochon
der va(J'IJ()k - az én 

betegségem nagyon,is valós: 
az érzékszerveim megcsaltak, 
felmondták a szolgálatot! Ké
rem, doktor ÚT, készs.éggel 
végigfekszem ezen a vajfehér 
díványon, és e!mondom tövi
ről hegyire, miként kezdődött, 
kaphatnék egy poháT vizet? 

Lehet vagy fél éve: mint
egy kétszázan szorongtunk a 
tanácskozáson. brigádvezetők 
és brigádtagok, iTodisták és 
forgalmi szolgálattevők, azt 
terveztük, hogy a feladatokat 
vitatjuk meg, fé1'fiakhoz mél
tón, ószin,tén, amikor az elő
adó - papírról olvasva a szö
veget - emígy kezdte: 

- SzeTet-ném Táirányítani a 

té tanácskozás nagybecsű. fi
gyelmét aTrá, hogy célTend• 
szerünk eszközrendszere meg
felel a világgazdaság jelenlegi 
helyzetében leglielyesebben 
alkalmazott struktúTánk stra
tégiájának és ta.ktikájánal�_. E 
monetárisan oriewtált fugg
vényTendszeT vetületében .•. 

"ts ekkor történt, tisztelt 
doktor úr hogy valami kat
tant a fül�mben, majd az azt 
követő csöndre figyeltem fel, 

avulása miatt szűkség lenne a 
szerzett képesftérek idöhakos 
megvédésére, vagy kiegészíté
sére. Ez egyúttal azt is kívá
natossá teszi, hogy jobban ér
vényesiiliön a végzett munka 
szerinti bérezés. 

Tapasztalataink megegyez
nek abban is, hogy a MAV
nál bevezetett általános mun
kaidő-csökkentéssel párhuza
mosan nem tártuk fel q belső 
tartalékokat. Ezért sok szol
gálati főJJökségnél 1976. első 
felében - a bázisidószalchoz 
képest - jelentősen növeke
dett a túlórák száma, ugyan
alekor az üzemi teljesítmények 
nem érték el a tervezett szin· 
tet. 

A munkaerő gazdaságtalan 
felhasználását, a munka- és 
üzemszervezés gyengéit mu
tatja többek között az is, 
hogy a felsóbb szinten elméle
tileg jól megalapO?.Ott dönté
sek az alsóbb szinten hiányzó 
gyakorlati fe1t,!itelek következ
tében sokszor elhalnak. A ter
vezések irreálissá válnak. A 

szegedi vasútigazgatóságnál 
1974-ben több mint egymillió 
forint értékű. munkával létre
hozott, de felhasználásra nem 
került terv került selejtezésre. 

Tíz plusz öt nap ? 

A munkaidőalap jobb ki
használásána.li: és a túlórák 
csökkentésének módja lehet a 
jelenlegi munkaidőkereten be
lül is a 10 munkanap plusz 5 

pihenő-napos munkarend ki
alakítása egyes mtmkaterüle
téken. Ezzel természetesen 
egyelőre csak kísérletezni sza
bad. Bevezetésére a sikeres 
kíséi·let után is csak fokoza
tosan, az érdekelt kollektívák 
teljes egyetértésével kerülhet
ne sor. 

esetben is csak 70-80 száza
lékos az intenzitás. Meggyő
ződésünk, hogy ez a kérdés 
sok belső tartalékot rejt ma
gában. 

GépesÍiés 

magasabb fokon 

A bérek politikusabb diffe
renciálása vonatkozásában a 
jelenleg érvényes Országos 
Szakmai Bértáblázat rendsze
rét jónak tartjuk. A meg
adott bérhatárok kellőképpen 
szolgálják a differenciálás le
hetőségeit. Jobban kellene 
azonban arra törekedni, hogy 
a bértételek felső harmadába 
csak arok a dolgozók kerül
jenek, akik közvetlenebbül és 
hatékonyabban segítik elő a 
termelést, a munkahelyi kö
zösség elé kitűzött célok el· 
érését. 

A gépesítés fokozása is 
megköveteli a racionális 
munkaerő-gazdálkodást, a 
munkafolyamatok ésszerű 
szervezését, a szolgálati ágak 
példás együttműködését, a 
dÓlgozók jó munkáját. '.Ezt jga
zolja a szentesi építési főnök
ség által Kisújszállás térségé
ben végzett vágánykorszerúsi
tés, amelynek keretében 5,7 
kilométeren 54 kg-os rendsze
rű vágányokat fektettünk le a 
felújított pályán. A 34 millió 
forintos munka ez év már
ciusában kezdődött. és június
ban - a tervezettnél rövidebb_ 
vágányzárási idő után - ott 
már 100 kilométeres sebesség
gel közlekedhettek a vonatok. 

Ilyen és ehhez hasonló 
eredmények elérését várjuk 
az időszerű foglalkoztatás· 
politikai kérdések megoldásá· 
tóL 

Fogas Pál 

Az 1975. évi belvízkárok 
miatt Kisteleken levő családi 
házamat újjá kellett építenem. 
Gondjaim közepette nem ma
radtam magamra. A legtöbb 
segítséget a kecskemétt vonta
tási főnökségtől kaptam. Az 
Arpád szocialiSta brigád tag· 
jai 86 napot dolgoztak társa
dalmi munkában, majd a Jed
lik A nyos szocialista brigád vil
lanyszerelői az új házban tel
jes egészében elvégezték az 
áramszolgáltatáshoz, szükséges 
munkál.atokat. 

Mindezért ezúton fejezem ki 
köszönetemet, mivel az em
beri segítségnyújtásnak ez a 
nagyfokú megnyilvánulása is 
a Magyar Vasutas lapjaira 
kívánkozik. 

Kunszabó József 
kocsivizsgáló 
Kecskemét 

Kiváló propagandista 
Budapest-Józsefvárosban !s 

megkezdődött a párt- és a 
szakszervezeti oktatás. A pro
pagandisták között ismét ott 
található GyöTgy József, ak: 
negyedszázados pártpropagan
da munkájáért az idén meg
kapta a Lenin Emlékplakettet. 

Először 1950-ben végzett 
pártiskolát, s azóta szüntele
nül igyekszik dolgozótársait 
meggyőzni a marxista világ
nézet igazságáról. Közben ma
ga is szüntelenül tanult, míg 
1 974-ben eljutott az egyetem, 
államvizsgákig, a szakosítók 
megszerzétéig. Magas művelt
sége révén megőrizte azt a ké
pességét, hogy - mint hallga
tói mondják - elkerüli a má
sok által nehezen érthető ide
gen szavak használatát. Mert 
a kiváló propagandistának ez 
is előnyös tulaj�onsága. A vasút építési szabzolgá

lat.ainá.l gyakran érezteti hatá
sát, hogy a mezögazdasági ,-------------------------'---

idénymunkákon szinte korlá
tozás nélkül alkalmapiak bár
kit: Különösen a Tendszeres 
munkához nem szokott dolgo
zók hiányoznak napokig, sót, 
heteken át igazolatlanul, ami
kor a nyári is őszt csúcsmun
kcík idején 200-250 foTint
tot is megkereshetnek napon
ta a mezőgazdaságban. Az 
igazolatlanul mulasztók a ve
lük történt beszélgetések al
kalmával elmondták, hogy ők 
tulajdonképpen tartani kíván
ják munkaviszonyukat a 
MAV-nál, de csak akkor je
lentkeznek újra munkára, ha 
otthon kevesebbet keresnek, 
mint a vasútnál, illetve, ha 
végeztek a betakarítással. 

Gyakran elgondolkozunk 
azon is, hogy miért alacsony 
nálunk a teljesítménybéres 
munkák aránya. A viszcmylag 
magas személyi órabérért dol
gozó szakmunkásoknál érez
hető különöse,n ez a tenden
ci�. Helytelen és tarthatat
lan ugyanakkor, hogy egy-egy 
tdőbéres elszámolás mögött 
alig van teljesítmény, s jó 

Őszi csúcsforgalom 

Még meghalni sem érek rá . . •  
(Gerse László rajza) 

Monológ vajfehér díványon Tól, azóta színes !ámpáiT6I 
nevezetes étterembe. Para
dicsomle1,,est kértem. Amikor 
a pincér kihozta, első döbbepontosabban mintha egybe

mosódó, tompa horkolást hal
lottam volna csupán. Láttam, 
amint az elöadó papírlapot 
papírlap alá tesz. gesztikulál, 
de nem hallottam, hogy be
szélne, hogy mondana is val.a
mit. 

- Szakikám - hajoltam a 
mellettem bóbiskoló férfiúhoz 
-, ez az ember nem mond 
semmitft 

- MáT hogy ne mondana 
semmit, amikor tátog . • •  

Azóta mind sú.rúbbe-n is
métlődnek a rohamok. Embe
Tek fordulnak hozzám, mon
danak valamit, ám az értelme 
elvész a fülkagylóm és az 
agyam között. Ez még hagy
ján, nem kell mindent meg-
11!,J.llani - csakhogy mostaná
ban- baj, van a látásommal is. 
Professzor úr, kérem, én nem 
látok!... önnek? önnek fe• 
héT a szakálla, ezt látom, de a 
múltkor elmentem a több éve 
épüló üzemi öltözőnk épftke�é
séMk szinhelyére. A leendő öl
töző kÖ1'ülkerítve, a fák kidönt
ve, a terep feUfsva és hatalmas 

tábla jelzi: ,,VIGYAZZ, t:P!T- -netemben ót hibáztattam: KEZÉS! IDEGENEKNEK - Főúr, hiszen ez savanyú-TILOS A BEMENET!" Ke- tojás-leves! 
Tesem a portást: sehol. Belé- - A kedves vendég azt ka-pek a kerítés mögé, vigyázva, pott, amit kért . . •  nehogy a munka hevében fe- - De en,nek a levesnek jemre hulljon egy panel - sárga a színe! ám a daru mozdulatlamutk - Tessék megkóstolni/ tűnik. MeTesztgetem a sze- Megkóstoltam. s 6, dö@be-mem a serényen épltkező épí- net, ekkor ébredtem rá. hog-y tők felé: nem látom őket! már az ízérzékemmel is baj Főorvos úr, nekem foltok le- lehet: a sárgának látszó pahetnek a szaruhártyámon: lá- radicsomleves spenót tzú tom a gépeket, a megkezdett volt, némi fokhagymás beépületet, a szanaszét heverő ütéssel. DoktoT úr kérem, 
építőanyagoloat, még egy ma- nyilvánvaló, hogy beteg vagyar kártyából kiesett makk gyok, hiszen a spenót színe alsót iS !átok, csak a munká- meg zöld ! . . .  Nem kérem, sokat, akik a feliTat szerint nem rugdalódzok, ez csak a most ott dolgoznak, csak őket reflexem, de ugye, hogy ép nem látom. Baj lesz ebből elmével mindez elképzelhetetmég doktor ÚT, érzem én! len? Ugye, hogy beteg va-

ts Táadásul színvak iS va- gyok? Tessék mondani: van 
gyok. De bizony, ne tessék erre gyógymód? Reml-nyked
megcáfolni! Mondja meg a hetek állapotom jobbra for
tanáT úr, milyen s2in-11 a pa- dulásában? 
,-adicsomleves? Ugye, ugye: Mi.t diktál doktor úr az aszptros! Ameddig jó volt a sze- szisztensnójének? Ja, latinul 
mem, én is pirosnak láttam. mondja a terápiát. Végre va
Am a minap betértem az át- . lami érthető. Köszönöm. 
alakítása előtt ízletes főztjé- F. T. 
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A hétfői napra .eső munkaidőt 
nem lehet megrövidíteni 

A szeptemberi információs 
jelentésben a Budapesti TBÉF 
dolgozó.inak munkakezdésével 
kapcsolatba;n feltett kérdésre, 
- amelyben a hétfői munka
napra eső munkaidő megrö
vidítésének lehetősége iránt 
érdeklődnek - az alábbiak
ban válaszolunk. 

Az 1976--80-as éva.1<:re szóló 
MAV Jcollektív szerződés 16. 
§. (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a távközlési és a biz
tJOSítóberen<lezés.i szakszolgá
lat területén foglaLkoztatott 
fizikai dolgozóknál idénymun
kal'endet kell alkalmazni. Az 
idénymuntlcairendben a munka
időt heti 40-43. illetve 45-48 
órában kelil megállapítani, he
tenkér>ti s-z;abad s:zombat biz
tosításával. (Kollektív szerző
dés 17. §. (2) bek.) 

Az így megállapított heti 
munik.aidőkeret alapulvételé
vel az egyes munkanapokra 
vonatk<>ZÓ3in a munkaidő ke:,;
detét és végét a szolgilati fő
nök a szai!mzervezet1 bizOttsá�
g-a,l. együtt helyi függelékben 
állapítja meg. (Koll. Srerz. 
22. §. 1/a. bek.) 

A napi munkaidő kezdeté
nek és végének megállapítá
sánál azonba,n nem lehet tel
jesen tetszés szerint eljárni. 
A helyi önáll6séigot illetve a 
helyi szabályozást csak a fel
sőbb jogsz.abáJyi rendelkezé-

sek keretei köizött lehet ét-vé
nyesítenl. 

A Munka Törvényleönyv�
nek az építésügyi agazatban 
történő végrehajtásáról szóló 
19/1971. (V!. 25.) ÉVM rende
let 2. §. (3) bekezdése szerint 
i dénymunkarend aiika:lmazása 
eseten a napi munkaidő - a 
munkaköZi szünetet nem s�
mítva - nem hala.:ihatja meg 
a 10,5 órát. Ezt kiegészítve a 
9/1972. (VI. 3.) ÉVM számú 
1·endelet 1. §. Cl) bekC'ZJC!ése 
pedig előírja_ hogy a heti p.i
he.,őnapot megelőző és követő 
munkanapokra legalább 8 óra 

munkaidőt kell ütemezni. 
Mindezeken felül köztudo

nk'ÍSú. hogy népgazdasági szin
ten is jelentős érdek fűző.. 
dik ahhoz, hogy a munkaidő 
egyenletesen legyen elosztva 
az egyes munkanapokra. A 
munkaidő-csökkentésre vonat
kozó legutóbbi kormányhatáro
zatok is ezt az igényt erősí
tették meg és amely vállala
tok. W.etve üzemek ettől el
térnek. ott szigorú intézkedé
seket kellett tenni a törvé
nyes munkarend helyreállítá
sára. 

Végeredményben tehát a 
hétfői napra eső munka.idő 
olyan meg:rö·ndítése. ame.iy 
eUent-étb:m állna .;zcl<kel a 
felsőbb j,:;gszabályi rendelke
zésekkel. illetve ehárásoKkaJ. 
- nincs �hetéis€g. 

FE L HÍ VÁ S  
,,Keressük a legjobb gépjárművezetőt . . .  " 

A SZOT Munkai:édelmt Propaganda Központja és az 
Autó-Motor szerkesztősége országos közlekedési-munkavédel
mi vetélkedőt ·szervez hivatásos és nem hivatásos jánnúve
zetők részére. 

A vetélkedő célja:  a közlekedésben részt vevők, a közle• 
kedé$i szabályokat még jobban el.sajátítsák, ezzel elősegítve 
a balesetmentes közlekedést. 

A vetéllcedő kiírása öt kategóriában, 1976 decemberében 
kezdődik és 1977 júniusáig tart. A tesztanyag a lapokban két 
alkalommal jelenik meg. 

A kategóriák: 
- személyautó, 
- teherautó 3,5 t alatt, 
- teherac··tó 3,5 t felett, 
- autóbusz, 
- motorkerékpár. 
A vetélkedőrendszer négy szakaszból áll : 
- megyei selejtezők, 
- területi elődöntők, 
- országos döntő, 
- befejező szakasz. 
Jelentkezni lehet a vetélkedőkön való részvételre és fel

világosításért az Autó-Motor szerkesztőségénél (Bp. VII., 
Madách I. u. 11 .). 

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 

nőket 

FELVESZ 

ÉS KIKÉPEZ 

férfiakat 
, 

es 
on,osl alkalmassóguk. Iskolai végzettségük 
és szakmai érdeklöc-.sük szerint: 

forgalmi nolgólallevö. 
vóltókezelö. térfelvigy'óz6. 
kocsirendezö, sarus. 
kocsifelir6. 'ronatvezetö, 
iegyviugóló. személy. 

mozdonyveieté-qyakornok. 
kocsivizsgáló. léklakatos, 
vasútépitö. karb:intartó. 
iórműjavitó szakmunkás 
állomás, és kocsitakprit6. 
betanított és segédmunkás 
és sok mós munkakörbe. 

és árupénztáros, raktárnok. 
rakodómunkás. 

Elsösorban vasutas dolgozóink hozzótartozórnok 
lsmeröselrek. borótoinok lelentkezését vórjuk 

Egyes munkakörökben munkósszóllós 
,, 

Jelentkezés. bővebb lelvilógosltós: 
budapesti és vidéki óllomósokon. 
voi,talósl é,s oólvafenntartósi fón'lkségeker 
valomlnl o Munkoeró Felvételi l·odón 
(Bp_ Keleti ou Cinkotai kaou) 
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MUNKA VÉDELEM A SZO VJETUNIÓBAN 2. Tizenhármas névadó 

Védeni, óvni a dolgozó embert ! 
Tizenhárom gyermek részé

re tartott.a.k névadó ünnepsé
get a Nyug;ati pályaudV'alr 
KISZ-szervezetének kultúrter
mében. A gyermekek szül-ei 

gondozó, Újvári Istvánné tech
nikus és Veres Lászlóné ad
minisztrátor - a budapest
amgyalföldi pályafenntartási 
főnökség dolgozói. Több mint  hárommillió aktivista és társaúalmi munkás Gregus Istvánné gépíró, 

Illés Józsefné adminiisztrátor, 
Karsai Ferenc pályamunkás • 
Kemenes László tech,n,Lkus' 
Ladányi Lajos lakatos, PaJ� 
Lang Árpádné adminisztrátor, 
Pál;; József vágánykocsi-veze
tő. Szabó Sándor rnun.kavere
tő. Schubert Lászlóné segéd
munkás, Sziklay Antal aszta
los Sztankó Demeter v�y-

A szovjet állam minden év
ben közel 3 milliárd TUbelt 
fordít munkavédelemre és a 
munka1körülmények javítására, 
speciális védőöltözetek gyáru
sára és más egyéni védő,,sz
közölqe. Ehhez hozzá kel,! még 
tenni, hogy a sza.kszerveu;,tek 
igazgatása alatt működő tár
sadalotnb!ztosítás keretében, 
ha csak az 1975-ös évet néz
zük, 26 milliárd rubelt fOTdi
tottak - 50 százalé�aJ. töb
bet, mint 1970-ben - küllön
böző segélyekre, nyugdíjra, a 
dolgozók és családtagjaik 
gyógyinrezeti és üdülői beuia
lru;ára. 

Komplex tervek 

sítására törekszik. mindent 
megtesz annak érdekébe.,.,, 
hogy a természet erőforrásai. 
ésszerűen . legyenek kihasznál
va. ne merüljenek ki és ne le
gyenek a levegő- és vízszeny
n:vezés forrásai. 

munkafeltételek megteremté
sére az ember alkotóképessége 
teljes kibontakoztatása érde-
kében. • 

Új módszereket keresnek ar
ra, hogy megakadályozzák 
egyes mérgező anyagok beju
tását a levegőbe, hogy csök
kentsék a termelés során ke
lebkező zajt, a vibrációt, a 
villamos- éS mágneses erőte
rek, valamint a rádióaktív su
gárzás káros hatásait. 

A Szakszervezetek Központi 
Tanácsánafic munltavédelmi in
té�etei és más tudományos in
tézetek nagyszabású kutatási 
programot állítottak össze az 
új ötéves tervre. Többek kö
zött folytatják annaik tanul
mányozását, hogyan tegyék 
változatossá a nagy idegfe
szültséggel járó munkát, meg
találjálc az üzemek klimatizá-
1.ásánaJk hatékony rendszereit. 

A szovjet szak-szervezeteik e 
feladatok megvalósítását a 
dolgozók!ról való gondoskodás 
elemi feltételeiként tekintik, 
amelyek swros velejárói a szo
cialista rendszernek. 

(Vége) 
Baranyai Zoltán 

Az ünnepelteket a Gorkij 
fasori általános iskola úttörői 
dalokkal versekkel kÖSZÖiltöt
ték. majd a szakszervezeti bi
zottság takarékbetétkönyvve!, 
bébi evőkészlettel és játékkal 
ajá!Ildékozta meg a csöppsége
ket. 

Chemez Dénes 
.szb-titkár 

A MAV Nyugdíj Hivatal társadalmi szervezetei október 29-én 
nyolcas névadóünncpséget rendeztek, A rendezők virággal és 

ajándékokkal kedveskedtek a kicsiknek és a mamáknak 
(Laczkó lldikó felvétele) 

A IX. ötéves terv időszaka 
8.'latt az állam és a szakszer
vezetek számos olya.n fCl!ltoo 
feladatot valósítotltak meg, 
a:m�yek elősegítették a mun
kafeltéte!lek kedvezőbbé tételét 
mind az üzemekben, mi.nd pe
clig egyes népgazda:sági ágaza
tokban. A komplex tervek elő
irányzata szerint az üzemek
ben és a bányá,kbaJn, a mező
gazdaságban, a közleik,edésben 
és az építőiparban haitékony 
intéz.kedések történtek a mun
kakörülmények jobbá és egész
ségesebbé tételére, az orvosi 
gondozás kiszélesítésére, a be
tegségek megelőzésére, a mun
kások és kolhozparasztok ér
dekében. ,.Az üzemek terve
zésénél alkalmazandó egész
ségügyi nOTmativák" 1972-ben 
léptek életbe, s fOilltos srere

Végül a c:i.k:k írója a s�ak
szervezetek szerepével foiual
kozott. aláhúzva azt. hogy te
vékenységük rövid áttekintése 
nélkül nem lenne teljes a kép. 
Mi!l1deneke1<5tt azt emelte ki. 
hogy a szakszervezetek hel'l
zetükböl adódóan széles körű 
jogohkal rendelkeznek. Igy 
néldául hozzáiárulásuk nélkül 
nem lehet beindítani űj üzem
ben a termelést, v,a,gy ·nem 
lehet más technológiáira áttér
ni. Az űj termelőegységek ki
alalkításánál megkövetelik. 
hogy a munkakörülmények 
szempontjából tökéletesebb9k 
legyenek, mint az eddigiek, 
va,gy a hasonló külföldi üze
mek. Annak érdekében, hogy 
mindezt elérjék a minisztériu
mokJkal és a gazdasági veze
tóklkel egyetértésben sokolda-
1 úan használják fel a tudo
mányos eredményeket a mun
kakörülmények, a munkabiz- . 
tonság javítására. Ezt meg-
követelik a tervezőintézetek- r----------------------------------------

tól és laboratóriumdh-tól is. A 
Szovjetunióban több mint 440 

tudom�,nvos knt'ltóin.tézet foq
lalkozik ldzáró1

'1.(J munkavé
delmi problémákkal. 

A m unkm:édelmi 
felügyelők jogai 

pet töltenelk be a munkavé- A szovjet szakszervezetek
delem fejlesztésében. A nor- nek minteg-y 6000 szakembe;·
ma tívák a:lkalmazása kötelező bál álló munkavédelmi fel
valamennyi tervezóiroda és ügyeletük van. A munkavédel
m.inden olyan szerv részére, mi felügyeletet széles körű 
amely gépszerkesztéssel és ép!- jogokkail ruházták fel. A satk
téssel fo,tla,lllrozl!k. szervezetek munkavéde.lm.i fel-

Az űj létesítésű üzemeket ügyelöinek joguk van a gazda
nemcsa,k a tudomány és tech- sági veze�ő;<:et arra kötelezni, 
nika legűjabb eredményeit li- hogy a munkavédelmi szabá
gyelembe'véve kell te�zerelni, - lyók megsé1'tése eSé'ten 1n�z. 
hanem ezen túlmenően ki kell kedjenek. a hibák felszámolá
ejégiteni a munkavédelem. a sára, és erről meghatározott 
technikai biztonság legfonto- idő múlva adjanak számukra 
sabb követelményeit. Je!J!emzó tájékoztatást. 

Békéscsabán : 

Az idős vasutasok találkozója 
rangos közéleti esemény 

Békéscsabán szinte már köz
éteti eseménynek számít a 
nyugdíja-S vasutasok évröl év
re megrendezett találkozója, 
Az idén 1s mintegy kétszáz 
nyugdíjas gyűlt össze a szak
szervezeti klubkönyvtár szé
pen feldíszített nagytermében. 
Megjelent az idoo vasutasok 
körében dr. Fekete Antal, a 
városi pártbizottság első titká
ra, Molnár Gábor állomásfó
nök, a vasutas-szakszervezet 
szegedi területi bizottságát pe
dig Szávai István képviselte. 

Portörö István üdvözlő sza
vai után dr. Fekete Antal 
mondott beszédet, méltatva a 

vasút és a vasutasok munká-

ját, a nyugdíjasok több évtize
des helytá.!lását, példamutatá
sát. 

A békéscsabai MAV-neveló
otthon tanuló ifjúsága nevé
ben négy leánynövendék mon
dott köszöntőt, majd a híres 
citerazenekar adott műsort. 
Lázár Maria magyar nótákat, 
Liker Andrásné dalokat éne
kelt. Az ezt követő megven
dégelésben, baráti beszélgeté
sen már az idős vasutasoké 
- köztük a kilencedik X-en 
is túljáró Péter Ignácé, Len
te Pálé - volt a ,,főszerep": 
örömmel, kedvvel idéztél, fel 
a régi élményeket. 

Boldizsár Gyula 

NYU G D Í JA S O K  J U G O S Z L ÁV I Á B A N  

Évzáró taggyűlés 
1!:vzáró szakszervezeti tag

gyűlést tartottal, a karcagi 
nyugdíjas vasutasok, Az idei 
eredmények értékelésével pár
huzamosan számba vették a 
jövőre kitűzhetó célokat is. 

Az elhangzott felswlalások
ból kiderült, hogy a vezető
ségnek 1977-re kulturális fel
adatokat is terveznie kell, mi
vel az idős emberek igénylik 
a kirándulásokat, a műzeu
mok, történelmi tájak, váro
sok közös megtekintését stb. 

A taggyűlésen a terü1eti bi
zo.tt,sf\.got,.)<:éviseló Szilágyj De
zső közérdekű tájékoztatással 
egészítette ki Jóvér Jánosné 
főbizalmi beszámolóját, s kel
lő támogatást ígért a jövőre 
vonatkozó tervek megvalósítá
sához. Az elhangzottak alap
ján H. Tóth Pál állomásfőnök 
és Tökés Sándor szb-titkár se
gítségére is méltán számíthat
nak a nyugdíjasok. 
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Vasutasbecsület 

Évról-évre visszatér 
az állomásra 

Pogány András 1971-ben 
csaknem 40 évi szolgálat 
után vonult nyugdíjba Kis
terenye állomásról. Azóta 
évről évre visszatér szol
gálati főnökségére, hogy 
kisegítő állományban jegy_ 
vizsgálóként dolgozzon. 
Szorgalma és becsületessé
ge jelenleg is példás. 

Nemrég, egy, szolgálat 
közben talált táskarádiót 
juttatott vissza Hatvanban 
a tulajdonosának, majd 
nem sokkal később - szep
tember 27-én - még külö
nösebb „esete" volt a 321-
es személyvonaton. Szerin
te persze, nincs ebben sem
mi különös. 

A von11tról Kisterenyén 
leszálltak az utasok, azután 
a forgalmi szolgálattevő 
jelt adott az Indulásra. Né
hány perccel később egy 
katona jelent meg az iro
dában. 

- Kérem. segítsenek! -
mondta kétségbeesve. -
Irataimat, igazolványaimat 
és 3655 forintot ott felejtet
tem a vonat utolsó előtti 
harmadik kocsijában! 

A szolgálattevő Mátra
szöllős és Pásztó állomás 
közvetítésével értesítette a 
személyzetet, az őrmesteri 
rangjelzést viselő katona 
pedig autóstoppal indult 
Hatvanba, • a vonat után. 
Aki az iratokat és a pénzt 
megtalálta, majd hiánytala
nul visszaadta talán 
mondani sem kell -, Po
gány András volt. A részé
re felkínált jutalmat sem 
fogadta el. 

Szabadnapján a katona 
édesanyja is felkereste ott
honában az Idős jegyvizs
gálót, hogy -kifejezze hálá
ját. 

- A, semmiség - hang
zott a vála<;z. - De a „kö
szönöm!"-öt úgy veszem, 
hogy az a vasutasságnak 
szól . . •  

Mi is ezért írtuk 
ezeket a sorokat. 

meg 

Sz. F. 

példa : ami•kor egy üzemben A munkavédelmi felügrJeló• 
megáLlapítjáik vaJiamilyen nek jogában áll egyes mun
egészségre áritalmas anyag helyeken felfüggeszteni a 

(ugyanis ez nOl'mális körülmé- munkát, ha azt tapasztalja, 
nyek között is keletJkezhet) hogy figyelmen kívül hagytál, 
koncentráci.ójáin.ak. maximális az egészségügyi és biztonsági 
arányát, kritériumként elsó- szabályokat. Adott esetben ja
sorban nem a technikai lehe- vaslatára a szaloszervezetek ta
tösége ket, hanem azokat az nácsa leállíthatja a termelést 
egészségügyi mutaitókat veszik egyes műhelyekben, vagy akár 
alapul, amelyek a dolgozók az egész gyárban. A szakszer
egészségét még nem károsít- vezetek munkavédelmi fel
ják. ügyelői intézkedéseinek haté-

Előfordul, hogy a technoló- konyságát nemcsak törvényes 
gián, vagy a technikán kell jogaiik segítik elő, hanem több 
változtatni, ha a jelenlegi nem mint 3 millió aktiviAta, tár
képes garantálni a• dolgozók sadalmi munkavédelmi fe!
biztonságát. Hasonló jellegű ügyeló és társadalmi munkás, 
előírások határozzák meg a akik az üzemi munkavédelmi 
zaj, a világítás, a porszennye- bizottságok tagjai. Őlk füiköd
zóclés és gázok maximáláis ará- nek az üzemekben a termelés 
nyait az üzemekben. Ennyire egészséges és biztonságos kö-

Juta lomüdülés az Adriai -tengerparton 

. szigorú előírások, amelyek pél- rülanényei felett, követeli1c az 
dáuJ a muruka során kéletkezó új tec!mológliák bevezetését és 
egész.5égre ártJalmas anyagok- javaslatok:aJt terjesztenek elő a 
ra vonatkoznak, egyetlen ka- világítás, a szellőzés javítá
pitalista országban sem létez- sá.ra. a gépek elhelyezésére. 
nek. munkamódszerekre. A munká-

Első a munka 
biztonsága 

Az állam és a szakszerveze
tek egyik legfontosabb felada
tuknak tartják, hogy olyan gé
pek, berendezések kerüljenelt 
be a termelés folyamatába, 
8J11lelyek miJlden szempontból 
biztosítjáik: a munka emberi 
felooteleit. A szakszervezetek 
javaslatá:ra a munkavédelem 
és a munkabiztonság norma
tíváinak alkalmazása kötelező 
az ál!lami szabványok és a 
gépezerkesztés technikai mu
tatóinak kidolgozásá.n.á.l. A 
Szovjetunió Minisztertanácsá
nak Allami Szabványügyi Bi
zottsága, a Szaikszervezetek 
Központi Tanácsa és más in
tézmények azzal foglallkoz1n.ak 
most. hogy kidolgozzák az 
.,Ember-gép-környezet", to-
vábbá az .. �ber és a bioszfé
Ta" rendsrerek optimális ér
tékeit. A munka biztonságát 
elősegítő intéilredéseken kívül, 
rendelkezések történtek a kör
nyezet védelmére. Ez nagyon 
is természetes. mert miközben 
a szovjet állam a tudományos 
é& technikai fejlődés meggyor-

sok és aJ'kalmazottak részvé
tele, alm.ivi tása azol<ban az 
ügyekben, amelyek közvetlenül 
a termelés előse�tését és a 
dolgozók szükségleteinek ki
elégítését szolgálják, űgy te
kinthetók, mint alapvető fel
tétele annak, hogy a szak
S7.ervezetek cé!ki.tűzéseiket rea
lizá,Jiák. Annak ellenére. hogy 
a Szovjetunióban sokat tesz
nek a munkavédelem, a mun
kabiztonság érdekében, napról 
naor-a újabb oroblém.ák jelent
keznek. A tudományos techni
kai forradalom, a gépesítés és 
automaHzálás. új anyagok és 
t'>nerltiaforrások igénvbevéte!e 
megköveteli az eze'kkel járó 
jelenségeik alapos tanulmányo
zását. abból a szempontból, 
hol!V milyen hatást gvakorol
nalk a munkakörülmémnekre. 

Nagyszabású 
kutatási program 

Ezért nem meglepő, hogy a 
,.Szovjetunió népgazdastíga fej
!Psztésének fö irányai 1976-
1980-ig" azt irányozzák elő, 
hocy további erőfeszítéseket 
kell tenni a munlkavédelem 
fejlesztésére, a kedvezőbb 

Otllhon tettem-vettem az ud
varon, amiikor hallom, hogy 
nyílik az utca.ajtó. Oda ne
zek, s 1átom, hogy Bartos 
Lajos barátom, a szombathe
lyi területi bizotts·ág nyugdí
ja=ervezóje lépett be a l-a
pun. A feleségem he!Jyel ki
náil.1a és már megy is kálvét 
főzni a venrlégnek. 

- Mi járatban ? - kérde
zem én La,jostól, mert ru,ra 
gondoltam, hQgy ismét kiad 1-é
szemre egy kis, nyugdíjasooik 
való társadalmi rrnmkát. A 
válasza azonban meglepett: 

- Azért jöttem - mondja, 
hogy megbeszéljük a SZOT 
által sz;ervezett, jugoszláviai 
szociálturisztikai utazás részle
teit. Szakszervezetür, k területi 
bizottsága erre az--,útra téged 
javasol • . • 

Találkozó 
a Benczúr utcában 

Szóval így kezdődött a ki
rándulás. Mert nem sokkal 
késóbb már hozta a postás az 
útra szóló részvételi jegyet, 
vele az utazási útmutatót, 
amelyből megtuditam. hogy 
szeptember 9-től 21 -ig a ju
goszláviai tengerparton fekvő 
Novivinodolszkban fogunk 12 
napig üdülni. A helység · neve 
sokat ígérően hangzott egy 
magamfajta nyugdíjas vasutas 
számára, mert bíz,ony az ma
cyarul azt jelenti. hogy Új 
bor völgye. Am, ami ezután 
következett, a,z felülmúlt min
den váJrakozá.'lt. 

Lázas készülődés után, !;2lep
tember 8-án utaztam el J{ör
mendról Budapestre, a felesé
gem kíséretében. ő azzal jött, 
ho<7.,y meg]átogatja a pez,ti ro-

kanokat. Esote meg Is swlJitn.mk 
náluk, s ml'Vel ·hajnali 5 óra
kor kellett a Benczúr utcai 
SZOT Szál.ló előtt ta,!ál!lmzni a 
résztvevóklrel. alig..alig tud
tam a szememet lehunyni. Fő
ként az izgalom miatt • • •  

A gyülekezőhelyen 5okan 
voltunk, de Gulyás Zoltán, a 
SZOT képviselője gyoma,n kiét 
csoportra osztott bennünket. 
Azután csoportonként egy-egy 
autóbuszra szállt=k, arz;zal 
irány a Ferihegyi Repü1őtér, 
ahol már várt bennünket a 
hatalmas, négy hajtóműves 
külön.repülőgép. 

Felhők fölött . . . 

A bemáJ.lás is hamair, zök
kenőmen teren megtörténit. � 
a gép első rés'.ZJében, az ablak
nál foglaltam helyet. A kifu
tópályá,n felszá:ill.ás előtt még 
megcsodáltam, hogy a négy 
motor milyen szépen dolgozik, 
s láttam az a,blakon át azt is, 
hogy valaiki lent a goo mel
lett néz;i az óráját. Mint a 
MAV� a forgalmi szolgá
lattevő. a vonat menesztése 
előtt. Ujjával előbb kettót mu
tat-0tt a pilótán.a,k. majd egyet. 
Erre a motorok felzúgta;k, és 
elindultun,k. Egy,re gyorsab
ban, majd éreztem, hozy gé
pünk elhagyja a földet, s 
emel'kedünk felfelé. Megnéz
tem az óráma,t. 6 óra 42 
percet mutatott . :. 

Nemcsak én, hanem űt!tár
saim is gyönyörűséggiel élvez
ték az utazást. A személyze
ten kí'iliiil, nyolcvanhatan vol
tunk. �tturuk a házak gyu
fásdoboznvira zsugorodtak ös:z
s7Q. � zö'de'ltek mé<? a7. er
dők és mezők. Azután fehér 

felhők talkartálk el a tájat, 
mintha végt,elen hómező lett 
volna alattum,k. 

- Milyen maga5a!ll repü
lünk? - kérde�tem a kedve
sen mosolygó lég,i:kisasszonyt, 
aki éppen sü�n:nyel és fi
nom boroklkail. .k:Lnált berunün
ket. 

- Most, nyolcezer méteren 
- válaszo,lta. 

Nem sokoka.l később val-ak! 
felJltiált.ott : 

- A tenger! Nézdtek, alat
tunk a tenger I 

Valóban, ez már a [reklőn 
h lltlJ1árnzó Adria . • •  

Gépünk S7Jinte észrevé<tlenül 
eres2Jkedett le, majd a repü
lőtér betoil'pályáJán gördült a 
.,felvételi épület''-ig. 

Kiszállás után ismét a ránk 
váró két autóbuszra szá.tlitUillk, 
s levittek ben,nüTIJket a he
cyeiklkel övezett tengorpaiitra. 
Onnan komphajóv.al, majd Is
mét autóbuszok<kail jutottu:rulc 
az „Új bor völgyé"-ben levő 
7,agori Szállóba, keresztül
utazva Cirkvencián Is, ezen a 
szép, reni<?erpa,rti városon. 

9 óra 30 perckor é!'keztünk 
szálláshelyünkre. 

A Tízek Társasága 

S?ép, tiszta, kény,elmes s-zo
bákat, s mindvégig ízletes, 
bőséges kosztot kaptunk 
Többször kirándultun,k, fü
rödtünk, a pocak!ra mégis vi
gyázni kellett. A hotel fósza
káooa Budapesten tanulta a 
mesterségét, s meg kell hagy
ni : nagvon jó tanítványnak 
bizon11ult. Alki akart, repetirt 
l,; kaohawtrt.. Ha hosszabb ki
rándul.Í,,ra mentünk - busz
szal például Rijekába és a 

mesés Abbáziába - akkor kJ. 
adós úticsomaggal láttak el 
beninünket 

Hosszan, reszletesen lehetne 
írni erről a ti.zeil!k.ét napról, 
de helyszűke miaitt igyekszem 
rovidre fogni a szót. A leg
fontosabb, amit - űgy érzem 
- feltértllenül mejl; ikeli emlLí
tenem. az az. hogy mi, a cso
port tíz vasutas tagja nagyon 
szoros barátságot kötöttünk. 

Mivel valamennyien a szaik
szerveretben végezzük társa
da1mi munkáinkat - minit bi
zalmia.k, fóbizalmiak, szb-el
nökök - alkalmunk VQlt a vé
leményünket, tapasztalatainkat 
is kicserélni. Egvébkén,t a 
;,Tízek" tagja lett Kovács Kál
mánon és rajtam ikívül : Jóvér 
Jánosné Ka=,gról. POTtörő 
István Békéscsabáról. Vá,g
t•ölgyi Zoltán Dun'a!kesz.iról, 
Rózsa Sándor M!skolcr61. Su
ránvt G11örm1 TörökszenifmiJk
lósiról. Horváth Gyula Dórnh6-
várró1. Farkas Zsig-mond és 
Tordai József Budapestről. Mi. 
Ö"e� mvuí!<líl-o<:o't még egy jól 
sikerült vasutasestet is rerr
de-,;tűnlk, s ez alkalommal 
�11-knem éi�élig bP.""él!!ettünk. 
szórakoztunk, vltatkozgattunk 
egymásközt és ven<légeinJkilrel. 

Gyol'6an elszaladtak a na
pok, a2ltán - ahogy odafelé 
- vissza Is különgé„nel re
pillitünk. A7.6ta é!-tesüJtem ar
ról, hogy Jóvér: János.né cik
ket írt munkaterületéről a 
Ma,_"Y'3,r Vasűta5bain, s rne�í.t-
tam én i<; P•eket a ,:,irokait. S 

tevé-1ce-1y'ked.ik a többi Ö'"E'1' 
bai!"á.t<'m is. Más szóval · ilol
gozwnk tovább _; 11y11gdfjbrm: 
a szakszer-:..·�t.i rr..o<aalomért 

Szente nvul; -
főbizalmi, Körmene 
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A felemelkedés útjára lépett 
a BVSC birkózó szakosztálya 

Ha a BVSC-ről esik F46, vezet.ése fontos feladatnak te
Dmai egyetlen értékelés sem, kintette a nagy hagyományok
amelYben ne szerepelne a bir- ka.l rendelkező blrkózó-szak
kózó..s7.akosztály_ ll:rthetó. A osztály újbóli felemelkedését, 
85 éwa klubna,k a történeté- amely nem volt könnyú. f;ge
ben � az egyik legrégibb tóen sürgős lett - az utánpót
l5poa,tág, 15 ezért mindig me;;- lás biztosítása s:oempontjából 
�önböztetett figyelem k!i;é- - a sportoo!Í:olai tagozat meg
n a:z _.,erős embereket". Vol- alakítása. s hogy ez milyen 
tak fenyes korszakok ollm- eredménnyel járt azt a jelen
P!ai, énnesekkeI, Vilá,g- é6 Eu- legi helyzet blzcmyítia: három 
ropa-öajnoki helyezettekkel, edző (Fuferenda János, Kiss 
de a „hét szlik esztendő" ' sem Károly és Varga István) kezé 
ismeretlen a klubban. mert alatt 6�70 gyerek (12 év az 
mi �ás. nehéz Időszakot Is alsó korhatár) iSmerited:ik meg 
át lkell.ett élni a szőnyegek vi- a birkózás ABC-jéve-1 és m0$t 
]ágában . . .  S nem is O:yan már évről évre szebb ered
régen gyakran hallottUi!J-k pa- ményeket érnek el A feinőt
�odni : gondokról, bajo;c- tekkel Székely Pál mellett if
rol ny!latkoznd. s rucl< nt.káan jabb Pint.ér István és Mohá
volt a me<'..állapítás : .,ez csi Frigyes foglal:koZik. de 
jó . . .  " - vagy „kitűnő ere<l- ezenkívül még van egy ,,tit
mény". kos" korosztályuk is, mégpe

lásodik helyen 
a kötöttfogású'CSB-n 

dig 7-10 éves bkolások. 
- Ma már a birkózás is 

olyan sp0rtd.g, amelyben egész 
Most Ismét . a sz.ép napok fi.a.talon kell megkezdeni a 

nokság, amelyen nagy remé
nyekkel indulunk. lgy aztá:n 
lehet. hogy még a negyvenet 
is túlszárnyaljuk 1 

Fa ha Ile.'ll. a BVSC bir
ków-szakooztá.lyábaill akkor 
sines okuk a szomorikodá�. 
Kosztyu Tibor, Erdélyi Lajos 
és Orooná.si Sándor. a birkó
zó szakosi;tály vezetői. ,·ala
mlnt az edzői gárda pár év 
alatt is nagyon sokat tett. 
Többet, mint e.;etleg az a né
hány l)O<!lt jelen!ene. Vissza
hozott egy nagymú.ltú szakosz
t.ályt! 

Kozák Mihály 
..,. ••• • •  uc 
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l ffúsagi .labdarúgótorna 
A vasuta.s-szakszervezet kul

túrnevelési- és sportos:ztálya 
tizenkét csapat rész.vételével 
országos vuutas ifjúsági lab
darúgó tornát rendezett. A 
cél a vasutas la.bda:nígócsnpa
tok találkozása, a nemzeti 
bajnokságban való jobb sze
replés elősegítése és az ifjú
sági labdarúgás színvanalánaik 
felmérése volt. 

A Ke:cti és • Nyugati cso-

port selejtezői és középdöntői 
után öt mérk&..ést játsZottak 
a döntőbe jutott csapatok. A 
döntőben a.z első-második he
lyért a BVSC a DVSC-vel. a 
hannaditk-negyedik helyért 
pedig a Szegedi VSE a S-z.é
ke.;fehérvá.'i MA V Előrével 
játszott. A helyezések végső 
sotTendjc: 1. DVSC. 2. BVSC, 
3. Szegedi VSE. 4. Székesfe
hérvá.i'l MA V Előre. 

A nézők is versenyeztek 
Sportdélután a Törekvés Bihari úti Sporttelepén 

Az tsz.akt Járműjavító szak-
6Zervezeti bizottsága és az 
MHSZ üzemi vezetoofge 1976. 
október 30-án, szombaton jó 
szórakozást, kelleme.5 és hasz
nos időtöltffit biztooító sport
délutánt szervezett a Törek
vés SE Bihari úti sportpályán. 

A szakszervezti bizottt;.ág tö
megsport bizottsá�a előre ki
dolgozott. és a swcialista bri
gáclokkal egyeztetett program 
szerint bonrolította le a ver
senyszámokat. Alig fejezód5tt 
be a ,;zombati műszak, az ér
deklődők már megjelentek a 
jól karbantartott pályán. Elő-

ször, bemelegítés helyett a lé
tesítménnyel ismerkedtek uz 
üzem dolgozói. Annak ellené
re, hogy az időjárás nem ked
vezett a rendezvénynek, több, 
mint százan gyúltek össze, és 
becsülettel küzdötték le az aka
dalyok.at. 

A versenybizottság e:őre 
számolt a7.z.al, hogy a ver
senyzók között lesznek nők &. 
férfiak, fiatalok és idősebbek, 
így a követelményeket asze
rint sz.abta meg. 

jel,en�ik. a S?..aikooztályt, ér- képzést. - folytatta Székely 
tákes teljesítményekkel gya- P,ü edző -. Ez ösztökélt ben,
korJ győzelemekikel. A kötött- nünket a.n-a, hogy úgyneve- 1 --------------------------· 

fQ<Y.,.ású CSB-n például a Va- zet,t „elők�tőt" i"": l�hoz
sa.s mö"'ött a második helyen 'zimk. s a komyező iskolák ta
végeztek. Hogya."l sikerült új- nulói közül csakn.em százan 
ból felemclkedtti ? - erről be- tagjai ennek. Ebből a gárdá
szél.gettünk S�ékely Pállal, a ?61 b�ítiu.)< _maid a ._port
v-asuba.s birkózók ve2iető edző- iskolai utá.npoblást. s aztan re

;lável. mélhetőleg a jövő bajnokait 

S7..emerkélő esőben kezdőd
tek a vc�enyek. öt szám : ke
rékpár, kézioránátdobd.s, játé
kos futás és kapura rúgás 
szerepelt a programban. Lel
kes közönsége is volt a ver
senynek Balogh Sándor, 
üzemigazga� és Csáki Sán
dor, szb-titkárral az élen. A 
közönség egyik helyen ver
senyzett, a másik helyen biz
tatta társait. -Ha röviden akarnék vá- !s· Biztatónak látQm a hely-

i ml 'tk mLnd"· z:?tet. s ha nyáron Montrea,.-as_ro , a1l ·or = eny- ban nem is volt BVSC-bir-nnt kelJ.enc mondfl:;1om : ne- kózó a mac:yar váloga.�ottban, hezenl - vol\az edzo gyors
,!e- lll-:!-ggyl5z.ód"'5em. hogy l930-lelete, de ��tan nem fukar•:'!- b:m a moszkvai o:Jmpián isd".� _a sz:.·rnklka.l . .  _ • - Eló- mét ott l=-ü:nk a JegJoi:>bak 

6ZOl'. is azt smr:et_:ném elmoo.- köU>tt. 
dam. hogy én regi vasut.3:i va
gyok, itt veroonyeztem. itt let
t,em magyar bajnok és sokszo
ros válogatott. Felejthetetlen 
emlékeit fűztek a Szónyi út
hO"L, a vasutas szakosztályhoz, 
s a.m.ikor 1963-ba:n a Vasas
hoz, majd később az Újpesti 
Dózsához kerüloom edzőn.e.'<., 
8kkor is mmdi" arra i:on
d<itam : 1:wzatérek én még a 

BVSC-be. t,,, ez az alltalom 
négy évvel ezelőtt kövcLJkezett 
be. amikor - mit tagadjam 
- sz:inte „üres terem" foga
dott. s alig taLá.lkoztam olyan 
fiatal vagy idősebb s,portol.5-
val. aki ne forgatta volno. a 
fejében_ hogy elmegy tólirnk. 
Elósz.ör tehát vissza kellett 
hóditano.m a BVSC-nek a bir
kózókat, s am.i.kor ezan az 
úron sikerült eredménvcket el
émün:k. léphcitün:k előbbi.e. 

Sportiskolai tagozat 

Székely ·Pál óriási energ.ia
va1 látott munkához. s ebben 
támogatásra talált. A klub 

.Meglesz-e a 40 pont? 

Az idén jelent&ebb verse
nye:!" már nem vesznek részt 
a birkózók, ezért akár az évi 
mérleget ls megvoahatju.'<. A 
fel.nőttek körzül a 33 éves Steer 
Antal országos bajnok lett. 
Csábi Árpád ezllst-. Csapó 
Antaz és Gál Károly pedig 
bronz.érmes. A Oatailok mező
nyében - C6apó és Gál mel
lett - nagyon tehetséges még 
Benke László. Faragó György, 
aztán Erdélyi Gyula, Pálos, 
Csaba. és az úttörők közül 
Gondos Sándor. 

- NegyL•,m pont meoszer
zése volt ebben az évben a 
célunk a kül6nb5Z6 korosztá
lyú bajnokságokban - mon
ta be!ejeresül a BVSC ve
zető edzője. - Ebbéli eddig 
luirm,ncat már osszeoyújtöt
tünk. ami kettővel több mint 
az 1975-ös eredmény. De hát
ra va,n mé; a december 4-5-
én sorra kerülő serdü:ő baj-

Október :?3-:?-1-én 

Cegléden került megrendezésre 
a vasutas atlétikai vóltóóajnoksó/ A versenynek Igazi győztes(? 

a tömeg·port volt. Bebizon, _,_ 
sodott. hogy öt!etes mozgósí
tással fel lehet ébreszteni az 
érdekló<lést azokban is, akik 
e�ész héten fárasztó munkát 
végeznek é6 allg várják a hét
végi jól megérdemelt pihenőt. 
A versenyek után Idősb és fia
tal azt vallotta: érdemes volt 
kijönni a Bihart útra. 

Az o ·zágos vasutas at!é !kal 
váltóbaJnokságot október 23-:ln 
és 24-én a ceglédi \'SE pAl�·á!án 
rendezték meg„ A ,·ersenyen 12 
egyesü �t közel 250 versenyzője 
vett részt. 

Eredmmyrk: 4xl00 m. ffl ser
dül6 : 1. NyJregyháza. 2. Haladás 
.,A", 3. Szolnok. 4xl00 rn. scrd. 
leány (l<et időfutam) : 1. Nylr•'"l!Y
háza, 2. Szolnok, 3. Haladás. 
4xl00 m UJ felnőtt : 1. Nylregy-

2. Haladás „A'", 3. Szeged. 1x500 
m n61 serdülő: 1. Nyíreg:,háta, 2. 
szeged, 3. Pécs. ,1x800 m tll ifj . :  
1. I11'8ko,c, 2. c léd, 3 .  ,;ryfr
eg:,-háza. 4x800 m nőt l!J. : 1. Ha
ladás, 2. Nyiregyt,áza, 3. Szol
nok. 4x800 m ffl felnőtt: 1 .  Pées, 
2. DVSC, 3. Haladás. 

Az összesített pontv�rseny 6l�J.
sa: 1 .  Nyíregyháza, 2. Haladlis, 
3. Szolnok, 4. Miskolc, 5. Cegléd, 
6. Pécs. 

��� m \rju���
1
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:?. Miskolc, 3, Halad.is. f.xlOO m 
férfi felnfüt : 1. N:,-iregyháza, 
2. BVSC, 3. Szolnok. 4,aoox 
nő! Ifj. :  1, Haladás, 2. ?diSko e, 
3. Nyú·oi:,:iáz:a, 4x-100 m UJ ,er
ctnlö: 1. Nyfregyháza, 2. Hala
dás ,.A", 3. Szolnok.. 4x400 m 
UJ 10- : 1. Miskolc, 2. Nylr�y
háza, 3. Cegléd. 4x400 m. nól 
UJ. : 1. Haladás, 2. Nyírenhi!.za, 
3. Szo.i.nok. 4x400 m női .telnöt t :  
1 .  Nyíregyháza. 2 .  Haladás. 4x300 
m. női serdülő: 1. Nyíregyháza. 
2. Cegléd ,.A", 3. Szo:nok. 4x400 
m ffl felnőtt : 1. Nyíregyháza, 2. 
Sz. MAV Előre, 3. BVSC. 4xl500 
m. ff1 serdülő: 1. Nyíregyháza, 
2. Szeged. 3. Haladás „A". 
4xl500 m ffl felnött : l. Pécs. 
2. Haladás, 3. BVSC. 4x!500 m 
m lfJ. : 1. Ccg: d, 2. Békéscsa
ba, 3. Szeged. 4x200 m m Ifj . : 
1. Miskolc. 2. Nyíregyháza, 3. Ha• 
ladás. 4x2-00 m !fi felnőtt : 1 .  
Nyíregyháza, 2 .  MAV Előre, 3 .  
Haladás. 4x200 m női felndtt : 1 .  
Nyíregyháza, 2 ,  Haladás, 3. Szol
nok. 4x:JOO m női i!J . :  1 .  Halad:\.s, 
2. Miskolc. 3. Nyíregyháza, 4x800 
m ffl serdülő : 1. Nyíregyháza, 

Ceglédi birkózók sikere 

a Seelenbinder emlékversenyen 
Az NDK-ban évről évre ha

gyományo.san megrendcz.ik a 
Werner Seelenbinder em.1&
vel'SE!llyt, a.melyen a nemz.et
lközJ birkózó spox;; legjobbj� 
is � veszook. 

Az idé.'"l a Tür'.ng!a déli ré
szén fekvő Suh.I város sport
csarmoka volt :iz emlék-ver
seny színhelye_ s elsö alka
lommal . szerepeltek ott a 
Ceglédi Vasutas SE birkózó
sza.kos.ztályána.k tagjai. Utasi 
József sportköri el.'l&k vereté
sével tizenkét versenyUi kép
viselte a magyar vasuU1SSpor
tot. 

- Milyen eredméooyel? 
- Ahh� képest, hogy az 

llleh·e a 70 k.ilósn.k kat-eg6r!á
jában Retkes Jó=sef és Varga 
József. Dobogóra jutott még 
Gombár Dezső (35 kg), vala
mint Kiss István (65 k�). E.gy 
kivétellel csapatWl.k többi tag
ja sem sz.orul t a negy e<lik he
lyezésnél al.ál:>b. 

A sportköri elnök a.n-ól Is 
tájékoztatott. hogy az NDK
ba.n fo:ytatott baráti megbe
szélések eredményeként 1977 
május 8-án - a fasiszta Né
metorszái: felett aratott gyó
mlem évfordulóján - Cegl(:, 
den rendeznek nemzetközi bir• 
kóz.óversenyt. s ezen az NDK 
sportolói is szőnyegre lépneic 

(séra) 

K E R E S Z T R E J TV É N Y 
emlékversenyen mi.ntegy két
száz b:rkózó küzdött meg egy- .------------
mással, s:rereplésünJt i.c:en jó
naik mondható - vála:;zolt 
Utasi József. - Az 52 k.iló
gram.mosok súlycsoportjában 
Sipos Árpád, az. 56 kilásQk kö
zött Galambos József első 
lett. sőt ez ut.óbbi csoportlx:m 
a második helyezést Is szak
osztályunk ta,Cja: Dajka Ti
bor szerezte meg. Ezenkívül 
második helyez6st ért el a 44, 

A Hivatalos lapból 

VlzszlntN: 1. A �akszervezetJ 
bi.1alm1 egyetértési Jogkörébe tar• 
tozlk. 1 3. Bámészkodó. 1 1. A t,a
jó része. 15. Dohányzóalkalma
tos�ág. nével6vel, 16. A Duna 
mellék!olyóJa. 1 7. Eletrekeltett 
hatalmas agyagszobor. 19. Női 
név. 20. Valamilyen módra. 21 .  
Létezik. 22. FOJ?Oly. 24. Okorl 
nép Erdélyben. 25. Fortlltott név
elő. 26. Transport Intematlonal 
Routier. 27. Kendert zúz. 29. Al
lóvíz. 30. ,.Hosszú" labda. 31 .  
Forrasztószerszám. 32.  EUrópal 

nép. 34. Les,állt, talajt !og. 37. 
Szemétből ,·áJor,ató. 40. Vonatko
zó névmás. 41. Fordltott méhla
kás. 43. Maró folyadék. 44. I ár
ma. 45. Olasz folyó. 46. ünnepé
lyes régi francia tánc. 48. Vlzl 
állat. 50. A protokttnium vegy„ 
jele. 51 .  Szovjet rep lc5gépmárka. 
52. Dél-afrikai liliomfa. 5�. Ide-
1?en állatkert. 54 Esztendő. 56. 
Negatív elektród. 56. Jugoszláv 
város. 59. Ezen a napon. f:O. 
Piros, németül. 62. Tsgadószó. 
63. Oroszlánnév. 64. Nagy madár. 

11 12. t 

65. Az összes. 67. \"lllrunos kocsi• 
szín. 69. A monop611um kezdet
leges tonnája. 70. Régi görög Is
kola. 72, Zenében ária (francia) , 
73. Pápai korona. 74. Vllágifjú• 
sági Találkozó. 

Függlile;e : 1. Kimondott be
ttl. 2. Borsod megyei település. 3. 
OJez0st, egy szovjet város nevé
ről. 4. Helyet fORlalt. 5. Numero. 
6. Angol váro�. 7. Szovjet sakk
nagymester. 8. . . .  olajok. tiló 
olajok. 9. A r4dlum vegyjele. 
1 0. Bclsc5 szervünk. 1 1 .  Ne is 
lássam ! l !?. Opiumtartalm\J 
gyógys"'er. 1 7. Harag. 18. Indtai 
partvid�k. 20. Ez ls a szak�rt-n�e
zetl bizalmi egyetértési Jogkörébe 
tarto,LI<. 21 .  Szófia hegye. 23. B. 
o. 26. Eozes, okos. 27. szak el
lentéte. 28. . • .  ikus, liral jel
Jega. 30. Becézett nc51 név. 33. 
Az áram tesn. 35. Rt!.,;1 annérlék. 
36. . . . Johann Kaspar (1 Hl-
1601) svájci költc5 és író. 38. EI
Ulanás, meg„ökés nattn). 39 
Sokból tesz a könyv. 42. Ez a bf
ró e,E!y Gar�fa I,orca-reg�ny fó
szereplője. 46. Fél látcsc5. 47. Ha
lál, németül. 49. Háziállat hlm
je. 55. Ime, ez az (francln), 57. 
Az arzén kémiai jele. 58. Les 
(ék. hiány.). 59. Ojzéland1 &la

kó. 61. ·vissza: alant. 63. Végtelen 
elírás. 64. Ke\.·ert �avó. 66. Nóta 
68. Kérd&zó. 69. Ludo!J'-féle 
sulm. 71 .  I. A. 73. Mon;e-hang. 

BekQldendó: vb.szintes 1. é!i 
fQ,igö!e�es 20. Bekilldésl határ
ldil: 197R. december 10. 

Az elilző keresztreJtv,ny he
lye. megfeJt�se: Munkaszervezési 
hlányo�ság. Utasftásellenes mun
kavégzés. 
pu�

y-e
ff. k:zi:-:i.:

ye

:!�Jl!J��� 
keresnreJtvény bolyes me11f•Jté
sffrt : Gábrls Iatván 2900 Knm d
rom, Tánc,;1cs tlt 31 . :  Busiing 
Eszter 1071 Budapest. Peterdv 
u. 3 1 .  HázJ József 2lóiDöödöll6. 
MAV-1lllomA•. F.szenyl Arnádné 
3384 Kisköre. \'nsút u. 2. Huszá
rik Mihály 2663 Acsa, Mogyoró• 
u. 10. 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a követk"26-
ket: 

A 45. 1zl.mb6l: 1 1 1  05011076. 
A Vasúti Ruházati Utasítás mó
dosítása. 

l l l  831/1976. A e. 52. st. Me
netkedvezmén>1 Utasítás módosí
tása. 

Lakáscsere 

- Kl!binya Ujbegyen, K<lbll.
nya•K.lspesi va.slltá.llomúhoz kö
zel levó lakótelep!, távtatéses, é.1-
landó melegvizes, 30 négyzetmé
teres, I. emeleti garzon. 1.anácsl 
lakásomat elcserélném rákospalo
tai, újpesti. zuglói vagy budai ha
sonlóra vagy nagyobbra. t:rdek
lődn! levélben !ellet: Wirth Irma, 
1 103 Budapest, Gergely u. 1 16. 
L 31. 

- Verese;ybúl bll.rom lo! tél
szobás 107 négyzetméteres, L 
emeleti, komlonos llZolgálaU lak�
somat etcserél,.'lém Budapest te
rületén, legalább 1-.5 szobásra, le
het tanácsi ls tényJe«ea vasutas 
részére. megegyez.és alapján. Le
vélcún : Brtgán József, Veresci:y
ház, 2112 vasútállomás. 

- Két szoba alkóvos, gázftlté
ses, komfortos. nagy méretO l&
kásomat elcserélném hasonló, egy
szobáR lakásra, budapesti ,aK:osű 
aktív MAV-alkalmazottal. B4m,I: 
kor megtekinthető. Cím : Vlgb 
Ferenc. Bp. vm.. Kerepesi Ot 5. 
melletti bejárat v. ép. L em. 18. 
.,N;rolcház". 

- Szétkll!Ulz6k nQ'olem 1 A 
budapesti vasút!ga.rgatóság mel
letti (Kerepesi út 1-3.) 2 drb két 
szoba, komt'ortos - földsitntt -
szolgálaU lakás<1nkat elcserfilJük 

3 szoba komfortos tan4csl laká
sért Budapesten. (Az egyik lakás 
96, a másll< pedig 60 négyzet,. 
méteres). Erdeklódn1 lehet mun
kaidő után a 1 44-240 telefonon. 

- E:lcserélném Bp. m., Bécsi űt 
588., Bp. Oröm állomás felvéte11 
épilletének I. emeletén lev6 3 
szoba komfortos. modern lakáso
mat, kerttel. forgalmi szakszolgá
latnál foglalkoztatott dolgozóvnl, 
l szoba összkomfortos l&nácsl 
rendelkezésa lakásért. LehatóleP: 
Obuda vagy Buda előnyben. A 
csere a Bp. Ig. részéről engedé
lyezett. Erdeklódnt lehet az est1 
órákban a 688-785 teJeionsul
mon. 

- J\lak61 2 IZObAs, L emeleU 
szolgálati lakásomat (előszoba, 
konyha, kamra) elcserélném az 
�jf

ág le';,�7"��ácsf"
e

�;;�o���
il1

ti 
tényleges vasutas részére. trdek• 
!Odnl levélben lehet : Tóth József, 
6900 Makó, Csokonai u. 22. L em. 

- Elcserélném kis méretCL két 
��tiiés�

ló
�

lk
::,y�::�

k
é����

rt
:� 

nácst lakásomat nagy méret1l, 
összkomfortos, 2 69 fél. 3 azobd$ 
budapesti tanilcsl lakásra. Levél
cím : Molnár Fer<:1>c. 1042 Buda• 
pest. Munkásotthon u. 74-76. 
llL 6. Telefon : 880-794. 

- Kocsljavitáq - terflá 
felül Telje5ítették hár� 
gyedéve; ter\'üket a miskok;I 
járműjavító do'sozól. A 100,I 
százalékoo eredményt az 6azl 

·csúcsforgalomban érték el. .A'I. 
útfut�i időt csökkentve, a ter
vezettnél félezer négytenae,, 
lyes kocsi\·al javítottak többet,, 

Nyugdíjas búcsúz&aef,, 
Bensőséges ünnepség kereté
ben búcsúztattf,k munkatir
�ai nyugdíjba vonulása alkal
mából Barakonyi Ferencnét, 
Apc-Z3gyvas7.ántó jegypénztá
tosát, aki 15 é,·ig dolgoaetit 
ezen a szolgálati he:yen. A 
pénztárban Teréz lánya fog� 
ta el a helyét. akit nyugdíjba 
vonulása előtt az édesanyja 
képezel t ki, 

- neves megyei napok. 
hatvani csomópont MSZBT 
tagcsoportja gazdag programot 
szervezett az idei Heves me. 
gyei napok alkalmából. 11,

egyik szovjet alakulat katon41• 
,·al közösen :zellemi veté!ke
döt és sportjátékokat rendez
tek. november 10-én pedig 16-
vésZ\·erseny volt az uj v
úLi MHSZ lőtéren. 

- Hangverseny, A békés,-
csabai vasuta-; klubkönyv
t;irban a kőzelmúltban sike
res jazz-rock hangversenyt 
rendeztek, amelyet több mim 
230 fi.atal tekintett meg. 

- Szüreti bál. A miskolci 
vontatási főnökség szaklizer
\·ezetének kultúr- és nőbl• 
zottsága ,október 15-én f.Zilretl 
bált rendezett a vasutasok Vö
rösmarty Művelődési Házá• 
ban. Az éjféllg tartó bál elMl 
a főnökség dolgozóit és csa• 
ládtagjait a dlósgyór! Vasa 
tánceg •üttes és szólistái, v:tla
mint népi zenekara szórak
tatta. 

- l\lú�zaki na.pok. A nagy
kanizsai műszaki napok ke
retében a Közlekedéstudomá
nyi ' Intézet vasutas szakcso
portja kétnapos müszaki an
kétot szervezett a Kodály Zol
tán Művelődési Házban. A 
megjelent kétszáz szakember
nek Kummer lstván, a KPlll 
vasútbiztonsági 06Ztá1yánalt 
vezetője tartott előadást a vas
út üzembiztonságának idooze
rű kérdéseiről. 

llalálozú'II 

Sznoha Ernő, a Déli pály., 
udvar nyugdíjas csoportjá.oü 
cluöke 73 éves korába.n mec• 
halt. 1932 óta vett részi a 
munkásmozgalomban. Teme
tése november 12-én voU a 
Farkasréti temetőben. 

A szerkesztőség üzeni 

Pacz Józ.se! Curtlc!: Boldlss;\r 
Gyula Békésc•aba ; Várfah1 G!'U• 
la Nagykanizsa ; SCPSI Gyula, Pü 
István, Behán Rózsa. Klsvá•dd 
Jánoo M.lo;kolc: szacs F�:eno 
Hatvan ; Lévai Laura Domb6vú; 
Bognár Károly Tapolca : �7.IIAdl 
Sándor Szeged:  Rapi József Bp. 
Jó1.sefváros; B�tor Béláné Péell 
Járó Aotal N�-!regYháza: Szente 
Gyula Könnend: Góczán lf>•Afll 
Barcs : Chemez D�nes Bp. A:lt' 
gyalfö!d : Pásku Jeni! Bp. ; !3otikll 
TAlszló Sturovo: czettlédl Sán
Oebrecen : teveJC'lkC't lapunk anJ'9II 
g:Utoz felba.unáJJuk. 

lllAGYAB VA.SOTA8 
8 V89Utasok !zakne� 

lapJa 
Sterkesztt • s,erl<esztO lllzaláfa 

F<Sszerkesrtő: Oulyu J6noa 
l'elel<ls 1zer1<.,.Etc5: Vtsl l'__.

Szerk:est�f 
JIMII Boest VI� Beneztlr - 11: 

Telefon 9dt'O!II: 8"-1'11. 
n,em1: lt-fl 

ltladJa 6o terJ...U: 
a Népszava LaplúadO Vtua!at 
INt Bpe,rt VU .• Roóeá 0t M 

Telefon: m-«1. 
:e1:é6;s.!�!dO.:_..� ::i: 

••azsralbte 
Csekkszámlasúmunk: 

MNB tU - 11 1111 
7&--4238 Szikra Lapnyomda 

Budape,ot 
Felet& vezetCI: 

Roder l'.mre blazcatt 
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A rövidített munkaidö 
és a túlórák alakulása 

November 11-én ülést tartott az elnökség 

A �ezet elnö.�e 
november 1 1-i ülésén eJsókén,t 
a munkaidó, illetve a túlórák 
alakulásá:ról lres:zült jelentést 
tárgyalta. 

1975. január 1-tól a ].JAV 
egész terület{;n éleibe1ápett a 
rövidített munikaidö (heti 44, 
illetve havi 191 óra). A tör
vényes mUillka.idón.ek havi 19 
órával törbénő cs.ökk'!lltése mi
att 1975-ben. több mint 13 mil
lió órával lett kevesebb a. kö
telezően teljesitendö munka.
idóaLa.p. Ez az öss-zes murw:a
idónek 8,3 száza;.3ta volt A 
vasút különböző szervei a ki· 
eső munkaidóalapnak h--özel 60 
százruéká,t önerőből, főleg SZeT· 

veszteségidók csökkentésében. 
Jobb vezényléssel ;a.víta.ni kell 
a.z utazószemélyzet munka.ide
ién.ek kiltasználását. 

A mulllkaszervezés korszerű
sítéséhez tartozi·k a munkal�ö
rök összevonása, az üzem-, il
ietve munkaidő me�-zakiitása, 
az egys-.rerúsitett szolgálat be
v�se. Igen nagy tartalék 
rejlik a. munkafegyelem jaei
tásáoban, az inproduktív idők 
csölokentésében, a. gépek és 
eszközök jobb kihasználásában. 

Az elnöks{>g nyomatéka:;,-m 
alá.húz.ba, hogy a dolgoz�•k előtt 
tudatosítani kell, hogy helyes 
L'lt-éZlkedés mellett a bértömeg-

gaulálkodás lehetósá.,"'et nyújt 
a keresetcsökkenés elkerü�ésé
re a túlóracsökkenés mellett 
is. 

Ezután a bérgazdálkodás ke
rült napirendre. Az elnökség 
elfogadva a Jelentést, meg.ál
lapította, hogy az 1976. évi 
bérügyi in!>ézkedése.k szakszer
v�n,k IX. kor.,gres,szusún 
meghatáTozott ,bérpolitikai el
ve_'-rnek megfelelően történte!k. 

V é$il a vasutas dolg,owk 
egé,zs__"gügyi helyzetéről tár
gyait az elnö.�. úgy dön
tött, hogy a bémát a le.,"'köze
lel>bi központi vezet.&,'égi ülá! 
elé terjeszti. 

vezési iwté2ilred-ésekkel pótol- 1-------------------------
t:á'k. 

A rövidített mun:rnidóre át
térés eredmá'1.yci a következők 
voltalc: 

- nem c,s5k:kent, sőt keve
sel:>b óraráfordítá:; mellett, 
emelkedett a varut teljesítrr..é-
nye, 

- a kevesebb óratel,jesítés 
nem csöMc-entette a dolgozók 
kereset-ét, 

- núnden rztegnél tényle
ge6ell ls csökkent a teljesített 
munlk.aóraik 5Záma, 

- a tíz év óla tarló léts21!\m-
0&Öldi:�,;ís w.e&állt. 

--meit�,;ú,1t a d0lgozók kö
zötti fesz.ü-i•tség az egys��s 
munkaidő-megszaocs eredmé
nyek-ént. 

A munkaidő-csökkentés 
a�mban több ne<>.,.a!ivmrnn.al is 

Miskolc-Tiszai-pályaudvar: 

Kilenc hónap alatt 7 százalékkal 
növekedett az újítások száma 

MisT:.olc-Ti.szai pályaudvar 
újítói a kongresszu:ii verseny 
idején érté.le el eddigi legjobb 
eredményük�t. Sokan ú�y vél
ték, hogy az volt a csúcs, az 
eredményeket :má1· nem lehet 
továpb növ-elni. Az új(tólc rá
cáfoltak a kétkedők.r-,. Ebben 
az évben kilenc hóna.p alatt az 
újítások száma 7 százalékkal 
növekedett és 51 százalekkal 
több újítást fogrotak el, mint 
az elmúlt éJv hal'onló idősza
kában. A sike:: a moz,galo:nba 

A bevezetett újítá'SO<k:ért 

járt· 
- relati-t:an emelhedett 

túlórák száma, 
a be-:Capooolódó s-.wc'alista bri-

húszez2r forinttal több újítási 
d..!jat fizettek kJ háromnegyed
&.. aJa.tt, mint a múlt év ha• 
sonló idószak.ában. A jó ered• 
tr.épz�til$Z a.�alista bri
gádok közül a Béke 35, a dr. 

Csanádi brigc\d pedig 19 újí
tással járult ho'2.Zá. Az egyéni 
újítók közül Mátyns József és 
Szerbin József volt a legered
ménye..,.ebb. Az úÚ!á.sok 81 szá
zal-éks szocialista brigádo:ctól 
szárm.:.l2rl�<. 

- tovább differenciálódott a 
túlóráilc mértéke a dolgozók 
kö:::ött, 

gádoknak is kÖS2Önheió. 

TÍZMILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS 

November 16-18 között 

Az OPW Budapesten tartot�a 30. tanácsülését 
A szocialista országok közös 

vasúti teherkocsiparkja irá
nyító szerve, az OPW-ta• 
nács 30. ülését november 16-
18. -közöbt tartották meg B·u
da.pesten. Mint i5dneretes, az 
OPW �ben hét európai S20Cia
lista omzág vesz részt, melyek 
a KGST keretében létrejött 
integráció során az OPW 
me,galatltitásávail oldottálk meg 
a vasúti kocsik gaulaságosabb 
kihasználását. A swciJalista 
országok nerrnzet!kö7Ji szállítá
sai a ha,tvainas évek!ben egyre 
emelkedtek. 1960-ban a. MAV 
össztel;esitményének több 
mint 35 százalékat a nemzet
közi forgalom tette ki. 

Az 1964. július l-én mű
ködésbe lépe1Jt OPW kaz.ös ko
csipank fedetit. és nyitott :ko
cshl<iból álilit. Az érdekeli or
szágok egyeza:nénye a többi 
között leszögezte, hogy a kö· 
zös Jrocsiparkba bevitt vasútli 
járművek tulajdonjogi rneg
ha,gyása mellett e kocs.ik a 
tu!ajdOOO!S vasúttól függetle
nül bármely részes vasút te
rületére me,,"t"a.lchaitók és meg 
keY felel1lliök a mewi-atározot:t 
műszaki feHételeknek. Az 
OPW-egyezmény aLa.pján 
mindegyik vasút l.ényegébe-n 
annyi kocsit tarthat díjmente
sen na.ponta a hálózatán, 
amennyit a. parkba. bea.dott. 
Ezen felül a f<"lhamn.áat !ko
csik után alapbért !kell Jlizet.. 
ni. 

1964 óta hatalmas váltm:á
son ment keresztül az OPW. 
Kewetben 95 200 nyito�t és 
fedett kocsival dolgozott, 1970. 
re azonban a kocsipa.rkot tel
jesen moder1tizálták. Ak:kori
ban a néiwtengelyes kocsik 
mennyisé,ge csa,k 2,7 százalé
kot tett ki. Jelenleg a kétten
gelyes egységben számolt ko-

Szabó Béla t"ezérigazgaro-helyettes aláírja a jegy7,ákön:rvei 
(Laczkó fidikó felvéiele) 

A MAV OPW-koesüorgalma 
pedig 12 év ala1t hár=ro
sára nőtt. Az OPW-ben részes 
v,asuta!k az elmúlJt 12 év alla,tt; 
egymást mmtegy 250 ezer ko
csival segítették ki, ami közel 
6 millió kocsinapot jelent. 

A budapesti tanácsülésen, 
melyen az elnöki teendőket 
a Magyar Népköztársaság ta
nács:képviselőj� Szabó Béla 
ve-reri.gazgaitó-helyebtes látta 
el, fóleg üzemeltetési. mód. 
szertani és pé=ügyi kérdése
ket v1tattak meg, A budapes
ti ülésen ré52lt vett Bulgária, 

Mt1f111a.ronzág, a.z NDK, Lffl.. 
gyelország, Románia., Szoo;et
unió és Cseh.$zlová.ki.a. képvi
selője. Me,,.,,áJfapodtailt abban, 
hogy a tagországdk ooszesen 
8600 !kocsival 111öve1ik az 
OPW-'kocsipank"'OI:, s a jövőben 
gépesítik a p� leszámolási 
ás statisztikai, valamint auto
ma-tizálási és irányitási rend
szerét. 

·A t.mácskozás zácóna.pján a 
reszt vevő országok külrlö'bt
ségén€1k ve,...etói aláírtá'k a ,tm-. 
gyalásokról készült jegyző
könyvet. 

csipank 40 százaléka négyten- 1 _________________________ _ 
gelyes. A kocsik műszaki áJ. 
lapotá:ruatk javulására utal, 
h<>.."Y azelótit évenJte egy-egy 
kocsi nyolc esetben került fu
tój avítás!·a. jelenleg csa:k 5,6 
atkal.ammal. 

Kéttengelyes eg:vsé!\"ben szá. 
mítva 1964-ben 95 200 kocsi 
volt az OPW-ben, jelenleg 273 
ezer lcocsl. A MAV OPW
par-kja enn-él is nagyobb m&r
té"kben nóht. 1964-ben 9 ezer, 
jelenleg több mint 33 ezer ko
csival veszünk: részt a pa,rk 
munkájában. A kocsipark 
összes tonna.kapacitása 2 mil
lió tonnáról 6 millió tonnára. 
növekedett. 

NO VEbIBER 7. TISZTELETERE 

Pályamunkások társadalmi munkája 
A békéscsabai pályafenntaa:-- szalkasz 64 kitéróail.i ikicoorélé

tási főnökség pá:yamesteri :sét és tíz mázsa ócskavas 
szaikaszaiins.k szocialista bri· öss.zegyújtését, a XI-es =· 

gádjai november 1. tiszteleté- kasz pedig a szarvasi Sá,gvárl 
1·e pötfelajánlásoka.t tettek, En- Endre általános iskola udva
n-ek megvalásítás.a érde.lcében rána!lc feltöltését vállaJ.ta és 
ünnepi múszai.1<:okat tartottak, telje.;ítette. 
tmada.1mi munkát végeztek. A tót.komi.ás.! XIV-es sza. 

A gépesített .mozgó pálya- kasz Béke szocialist.a brigádja 
mesteri szakasz dolgozó! pél- okt?.ber 22-ét; és november 6-
dául vállalták hogy jobb mun- án unnepi múszaikon vett részt, 
k.as2Jer'V • 

• 
felül a nagyszén.ásd XII-es szakasz 

. . �l terven • eJ... dolgozói pedig társadalmi vegzi,k Mezoberény és Csa.rda- munkában útátjárót javitot
száL!á.s állomásokcm az á.tme- tak. óc:sikavasat gyújtöttek és nó fővágálny kitérőinek sza„ sorOlll kívüli vágá,nyjavitást 
bályozá..-sá,t. A szeghalmi. 7--es végeztek. - a túlórák a legn,a,gyobb 

mértékben a. kis- és középál
lomásokon emelkedtek, vagyis 
ott, ahol a legalacsonyabb a. 
leterhelés. 

Az elnökség az előterjesztés 
vitájában főleg a m-¾ mindig 
ma,ga.-; túlórál, cwkkentéséneli: 
lehetőségeivel foglalkozott. A 
részletes taglalás annál is in
kább szüksé-gszerü, mert míg 
az összes dolgo,z;óra vetí,!ett 
túlór-am00ll1yis'='g 1976. elsó fél
év�ben havi átlagban 6,6 óra. 
t•olt, addig az utazószemé1Yzet 
é., a. fordulószolgá1.atot ellátó 
forgalmi végrehajtók nagy ré
sze hai:onta. 30-40 túlórát is 
teliesit. 

Átadták a miskolci járműjavító üzem 
Példás eg,-üit01.iíködés 

Ennek o'.ca elsősorban a 
munkaeróhiány. De hatással 
va.n Tá a munka szervezettsé
gének, in•tenzilásánGk alacsony 
,,o)ta, de a nagyobb kereset 
miatt a túlórázás...'1oz való ra
gas'Zkodás is. 

A túlórák csöki<.entésében 
gyors előrehaladással n1'!11l ,szá„ 
molhat„nlk. époe,-i. a felsorolt 
körü1mények: lassú változása 
miatt. 

Milyen módon .lehet változ
t.::.tni a helyzeten? A szemlé
lel!!.>eli változásc k mellett a 
jövőben is megkülónböztetett 
figyelmet kell fordita.ni a mtm
ka.eróliiányos beosztások dol· 
gozóina,1: bérfejlesztésére. A 
szociálpolitikai célkitúzések
ben elsődleges helyet kell biz
tosítani a mun,kaköriilmén'yek, 
a 'muno,ahelyi lég,<ör javitásá
n.a:k. A múszalki fejleszt.ési le
hetóst-geket az eddiginél job· 
ban k<>ll koncentrál.ni azokra 
a munkaterületekre, ahol l�
na,iyobbak a létszámgondok. 
Mindei,ekelótt azokat .a beru· 
há.7..áso1rn t 57JOr,galma=k. ame
h•ek élőmunkát ,szabadítanak 
M. 

Az eddlgie1mél gyorsaibban 
1--..el] előre lépn<i.in,k a munka 
szervezett.<ség színvonalának nö
t"elésében. egyes technológiai 
folycmatok átalakításában, a 
munkaidőn kívüli és belüli 

ötszázszemélyes szoeiális létesítményét 

J , 1 
i .· I , 
1 

Az úJ 500 személyes öltözó•m06dó homlokzata 
A miskolci járműjavító régi 

csarnoképülete'ne.il. fa1ai mel
lett új, háromsznntes építmény 
magasod;k. Az 500 személyes, 
tízmillió forin-t beruházás.sal 
épült szociális létesítményt a 
Nagy Októberi Szoc'alista. Fat
rada.lom 59. évfordulója alkaJ· 
mából adták át. 

Az átadási ünnepségen 
Fenyvesi István, a vasú ti fő-

osztály jármújavító szalrosztá• 
lyának képviselője méltatta a 
beruházás jele111tóségét, .amely 
egyben a dolgozókról való gon
doskodás szép példáJa is. A lé
tesítményt elismerő szavak kí
séretében adta át Varga. Zol
tán üzemigazgatónak, aki meg
köszön-te a tervezők és a ki
vútelerok jó munkáját. Ha.ng
súly02rta, hogy az ölt-özo"'k, mos-

(Viski János felvétele) 
dók és zuhanyozók többek kö
zött laklatoook, hegeszto"'k, bog• 
nárok részé-re jelentenek az 
eddiginél jobb, kényelmesebb 
tisztá1kodási lehetőséget. A he
lyiségek levegőcseréjét nagy 
teljesítményű szellözóberende
zélsek végzik. 

A:z i.gazgató szavai u tá,n az 
ün,nepség résztvevői me,gt.ekin
te!Jték az épület helyiségeit és 
berendezéseit. 

Vasutasoli és' luvaro,statók 
a gyorsabb l1i• és beraliásért 

A legjobb MAV-Volán 
komplexbrigádot megillető 

társadalmi munkájuklkal nagy 
mértékben járultak hozzá a 
biztonságos közlekedés feltéte
leinek megteremtéséhez, sw
rosan égyüttmúködve a pálya
fenntartási szolgálat dolgoz.ói
v,al. 

vándorzászlót Recsk-Pa.rád 
állomáson ótzik. A:z itt mű
ködő, immár országos hírű 
komplexbrigád a körelmúlt
ban s-zállítmányozáSi értelkez.. 
!etet tartollt, amelyen részt 
vettek a Volán teriiletileg il- r------------

lellékes vezetői, va1aminit a 
miskolci vasútigazgatóság és a 
fuvaroztató vállalatok képvi
selőö is. 

A Volánnál dolgm:ó brigád. 
tagok vállaltátk. hogy az ál
lomásra érkező vasúti kocsik
nak mintegy a felét ók ma
guk rakják kl, míg a MA V 
létszámába tartozó brigádok 
felajánlották az idegen vas
utak tulajdonát képező ko. 
csrk tar<tózkodásának továibbi 
egy órával való rövidftksét. 

A november 7-e tiszteleté
re tett felajánláshoz az álfo
más minden dolgazója csat
lakozott. H éczei László állo
másfónökkel az élen réstzt vet
tek Recsk-Pa.rád és Recsk
Kórakodó ,szolgála-ti helyeinel< 
és környékének csinosításá„ 
ba.n. a rakodóterület ta.ka,rítá, 
sában. rendbehozásában. 

A Naizy Októberi SzociaJis• 
t,i Forradalmn 59. évforduló
jának tiszteletére Kál-Kápol
na áHomá-s dolgozói • - Fe
rencz Anta.l állomásfónös: irá
nvi:tásával - a vágányhálówt
hoz tarlw..6 válMk. k=7.be7.ó
-l&,e1<: iavitásából . a7 e<e<lÓ!k-""
sé vál<t ,;(ncst1-rék e1véir7.és&hó' 
vett�'< ki résziilcet. S-,;ahn.-! 
szombaton végzett egynapos 

Kommunista 
műszak 

a közösség javára 

A Budapest-Soroksári tlt 
állomás 65 dolgozója - a gaz. 
dasági-társadalml vezeto7' 
kezdeményezésre - a kö-z,el. 
múltban egyik sza,had szom
batcm kommunista műsza.kot 
szervelltek, amelyen többall 
körott .azok a forgalmi SZJOl.· 
gálattevók és koosirende-zók is 
rés'211: vettek, akik éjszakai 
szolgálatban voLtak. 

A dolgozók célja az volt. 
hogy a kommun,15ta mdS2lak 
során keresett pénzt a. közös
ség javára., pontosabban a IX. 

kerület gyermekintézményei
nek bővítésére ajánlják fel. 
A műszak rés?;t vevői az ál
lomás és az Iparvágányok 
mentén egy vagon vasat és 
150 zsá'k papírt, ezen kívül 
három vagon egyéb · hulladé
kot gyűJtöttelc össze. Ezen kí
vül kita.karítottá'k a S'ZOCiális 
helvi�égeket. a raktárt és gon. 
dozták a virágos kertet. 

A kommunista músza,kon a 
dolgozók 12 400 forint érlék(J, 
munkát végeztek. 
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Tudósítóink írják : 

A vasút vezetói számítanak 
a fiatalok helytállására. 

Lapuru.lroan ismét - immár 
harmadik alkalommal - köz
lilnk össreállitást aw'.tból a 
le-...,,.leld>ál.. amelyeket tudósi
tóinlt k!ild tek szerkesztősé
gimkbe az ország különböző 
pontjain fekvő szo1gálati he
lyeh-en., vasúti üzemekben 
megtt\rtott üjúsági pairlamen
tekröl.. Erdekes - mezit szin
te vala.mennyi lev'él!ben :srzó 
e6i.k errúl -, hogy az év vé
ge, illetve az új esztendő 
gamasági feladataka való át
térés idó.,;,zaikáin.ak rohamos 
közeledtével a parlamenten 
beszámoló vaizy felszólaló 
munkahelvJ vezeto"k milyen 
nagy m�kl)("n számítanak a 
fiatalok hely1tállására. Lénye
gében ez is a megbecsülés 
e!nl'ik megnyüvánulása. De 
adhik át a szót tudósít.óin<k
nak! Elsőként Pál István114k: 

90 százalékuk 

azocialista brigádtag 

- A fiatalok bebimnyítot
ták eddigi munkájukkal, hogy 
idei tervünk sikeres befeje"Lé
S'éért, majd az V. ötéves terv 
maradéktalan végrehaj,tásá-ért 
is igen sokat tehetnelc 
mondotta Varr,,a Zoltá,n, a 
miskolci já'MUűjavitó i:gazt?ató
fa a-z. oszt:i.1Y5Zintú if:i-úsági 

. a"likétdk!at követő, november 
10-én megtarto!t parlamenten. 

- Vzemünkbe-n mintegy öt
azáz 30 éven aluli fiatal do!
gozik, aki.k aktívan kiveszik 
részüket a termelési feladatok 
végTehajtásából. Örülünk an
nak, hogy fiataljaink 90 szá
zaléka szociali,sta brigádtag és 
hogy 1 1  önálló ifjúsági brigá
dunk is van. Az elmúlt két 
évben 61 fiatal 'segHette újí
tásaival is a jobb, és=rúbb 
és gazdwsá.gosa,bb ,ter,melést . . .  

EIZ 'az a,!apja arunak. hogy 
az üzem laikáshoz juttatott 
dolgozóinak :>O százaleka is 30 
éven aluli fiatal, és hogy a 
parlamenten a fia1:alok ré
sz.érő! elihangzobt igényeket a 
jármújavító vezetősége most 
is megél'!Jéssel fogadta és azok 
kielégítiését tőle telhetően tá
mogatja. 

Csizmazia Béláné tudósítá
sa ,;nagy par!ament"-nek ne
vezi a szom bathelyi vontatá-

azzal van összeff},ggésben, hogy 
a fiatalok képvi,seLái ma,guk 
is részt · vesziwk a.z ilyen irá
nyú ügyek intézésében. 

Megjelent és fels-z.ólalt a 
szombathelyi vontatási főnök
ség flataljamak tanácskozásán 
1\Iaczkó István, a 3. =kos.z
tály helyettes vezetője, s töb
bek között megemlítette, hogy 
a MAV-v� iS 
várják máir az országos szin
tú ifjúsági paruarnen,tet, az ott 
elhangzó véleményeket, javas
laitokat, mert a vasút vezetö.i 
látják és érzik, hogy a fiata
lok se,:iteni akal,na.k a nép
gazdasági feladatokon belül a 
MAV-,ra háruló termival.ók 
végrehajitásában. 

Elvégzik az általánost 

Tartalmá:bao és monrla!lldva
lójába,i hasonló voLt a MA V 
Debreceni .t:pítési Főnökség 
üj úsá.g,i parlamentje, a.'llely az 
apafai katonai alakulat kul
túrtermében 7Jajlott le 113 :ldil
döbt rés?.vételével, :s amely.ró! 
Nyíri Fere-nc tudósította s=-
kesztéí6égünket. 

„Gondosan el6készftett és 
szépe·n feldíszített helyiségben 
Láttak vendégül bennünket az 
al.a/{ulat katanái és parancs
nokai, akikkel már régebben 
összeköt bennünket a.z együtt 
végzett munka.'' - írja a tu
dósító, majd ismerteti SzéLes 
Károly építiési főnök vitaindí
tó besix,dét, amely,ben beszá
molt az üjúsági törvény vétr 
rehajtásá:.'lak eddigi eredmé
nyeiről. örvendetes eredmény 
a többi között, hogy az ál4a
lános iskola 8 osztályát min
den itt dolgozó fiatal elvégzi, 
s.St :közép- és felsóíokű intéz
ményben is egyre többen sze
reznek képes.ítést. A szocia
lista brigádok között kiemel
kedő eredményeket értek el az 
ifjúsági brigádok, s ők jár
nak élen a !kommunista mű
szakok szervezésében is. 

A vitába,n huszonkilenc 
küldött kér,t sw:t, s szinte ki
vétel nélkül megemlítették, 
hogyan kívánnaik a fiatalok 
kÖ2lremú'ködni a fegyelem 
megszilárdf<tásában, a munka
idő jobb kihasználásában, �z 
anyaggal és energiávail való 
takarékosságban. 

Any,a.g- és a1katrés7.lellárt:ás
sal. b&t.e1-z.,;;sel fo:;lalkozó fia
talok parlarnentjérnl IS kap
tunk tudósitás,t, bár nem Deo
recenbol. hanem Szegedről. 
tgy ír ezzel .k.aposolatban Gel
lert József: 

.,A:z. igazgatóság anyag;;:;,e,r
kezelési �t.án.al dol
gozó fiatalokat 58 küldöut kép
viselte a MA V-mu.n!tá=álló
ban megtartott ifjüsági. parla
men4en. Bálint Dezső, az 
a."lyaggazdálJkodá6i osztály V<.'

zetője elismerően szólt beszá
molójában a fiatalok szakvo
nali munkájáról, gawasági és 
politiikai tevékenységéról. A 
korábbi. évekhez képwt nagy 
mértékben csökkent az álta
lános i5ikola nyolc 052ltá.lyát el 
nem végzettek száma, s évrol 
évre több fiatalt képemek ki 
az anyags.zez,kezelési tanfolya
mokon. Gondot okoz viszont, 
hogy a tÍS7.!tJcépwn alig né
hány fiatal továbbtanulását 
biztosítják." 

Sok minden függ 

a KISZ-élettöl 

Ugyanilyen probléma,kénit 
hangzott el ezen a fórumon, 
hogy a fiatalok szervezettsége 
nem kielégítő. A KlSZ-nek 
itt viszonylag kevés tagja van, 
a.mi részben azzal függ össze, 
hogy önálló ifjúság! alaosrer
vezetük csak Sze,ieden és Bé. 
késcsabá.n működik. 

A szegedi vasúti.gazgatósá.: 
központjában lezajlo�t ifjúsá
!tl parlament - ezt is Gel
lfrt József tudósítása alapján 
közölhetjük -, egészen más 
képet adott az ott dolgozó 
fiatalok szervezeti életéről. 
Szerepet játszik ez i5 a jól 
végzett sza,kvonali munkában, 
vagy a,kárcsak abban, hogy az 
i<lén több mint 300 óra társa
dalmi mun.k:át is végeztek aa 
igazgatÓ<-l!gban dokw,ó fiata
lr•k. Az il ·en és ehhez hasonló 
eredményeket a parlament vi
taindító szónoka: Lovász Lá
zár vasútigazga,tó-helyettes 
lsren na!!Vra érté'telte. s a 
ho:z:zásrolók az elismeréshez 
méltó tenniaknrással beszél
tek a reájuk háruló újabb fel
adatokról. 

Munkával ünnepeltek 

Pályalenntartásiak 
kommunista 

műszakja 
A józsefvárosi pályafenntar

tási fónől!Gég XII. pályamesi;;e.. 
ri szakaszának dolgo-zói a no
vember 6-án megtartott kom
munista műszakkal ünnepelt� 
a N3©' Októberi Szocialista 
Porradalom évfordulóját -
kaptuk a hírl Nó<trádkövesd
ról, Tóth István párttitkártól. 
Levelében beszámoit arról is. 
hogy a ke;r..deménye:reshez -
amely az aszód-balassagyar
mati vonalon elkezdett pálya
korszerűsítés gyorsS.tását kí
vánta elősegíteni - csatlakoz• 
tak a X. és a XIII. pályames
teri szakasz, valamint Acsa
Erdőkürt és Galgamácsa állo
más dolgozói is. 

A kommu.nlsta műszak ered
ményeként a pá!yas!enn.tart.á
siak a;a,knem egy lctlométer 
hosszúságban cserélték ki az 
1960-ban beépített, de még az 
1906-21-es éve:cben gyártmt 
I. rends:/Jerú síneket kors.re
rfibb, na.,ayobb teherbírású, 
úgynevezett 48 kllósakra. Eze.'1-
kívül két vagonnyi 611nan..vag 
berakásával is hozzájárultak a 
kijelölt vasúti beruházások mi
elóbb-i megvalósításához. 

Az ily módon kiérdemelt 
munkabérüket a Nógrádköves
den nemrég felépltett ifjúsági 
és pártszékház környékének 
parkosítására, valamint beren
dezési táirgyak vásárlására 
ajánlották fel a komm1mista 
műszakban rész, vett brigád
tagok. 

Ötcenkét brigád 

vetélkedője 
ötven.két szocialista brigád 

nevezése és felkészülése után 
a debreceni MA V Épttési Fő
nökségen lezajlott a Korunk 
valósá.ga c. sze!Jemi vetélkedó 
első fordulója és üzemi dön
tóje. A döntőn reszt vett húsz 
brigád között igen szoros küz
delem alah.-ult ki, s végül is 
öt csapat jutott tovább a 
vasúti. SZIJJkági versenyre. 

A szalcá.gi dönt6 első helye
zettje az építési főnökség gép
állomásának Április 4. ifjúsági 
villanyszeTeló brigádja lett, jo
got szerezve ezáltal a később 
lebonyolításra kerülő megyei 
dönt.ón való részvételre. 

si főnökségnél lezajlott, a l---------------------------------------
részlegenh-mi ti ankétokat ikö-
vető fórumot. Beszámolt arról 
is, hogy a ,,nagy parlament" 
elŐ2llTu:IJYe.ténL meg=tobt an
kétokon :123 fialia.l. veLt résZt, 
s .közülü:k hatvanhet.en fel is 
szólaltak, 74 kö-I.érdekű tkmát 
erin,tve, a,melyeicből lá felsőbb 
sz.i.n.tü intézkedést igényel, a 
többi java&lat megvalósitál>a 
ügyében helyi in,tézn:edés tör
tént. Ezek u Liin kenilt sor az 
utóbbi parlamenu·e, ahol Kun 
Jóu;ef vontatá.;i ionök 1,-zóoan 
egés:zitevte ki a k)ilaöllteknek 
etóz.öleg megküldött í.rasoo 
be.,z.á,molót. .cJ.mondta, hogy az 
1974. évi .ifjúsági par.1,ament 
óta - m.Lközoen az ont el
hangzott problema.!1: döntő 
töbtx;eoe megoldódot,t - bő
vült a"' motortiiocsi- és Diesel
moz.<:lonypar.K, sikerült felt.iil
ten.i a motorvezet.ői létszámot, 
nőtt a f iata!ok bll'von,á.,;a a 
vezetésbe, emelkeaett az o!'� 
tatás szinvonala, a vontatási 
dolgozók általán,os, szakmai és 
politikai múveltsége. , 

Kölcsönös a bizalom 

Az aktivitás, a fiatalok cse
lekvökészsége kifejeződött ab: 
ban is, hogy a =mbath�Yl 
vontatásnál a parlament elott 
egyhetes űrt"lepi m�?t 
ke-.ooeményeztek, majd az 1do
sebb dolgozókkal együtt vég
zett munkájuk ebben az ak
cióban a minőségi munka fo
koz.ására. a munikahelyi kö
rülmények javítására. � _rend 
és a tisztaság kialakítására 
irányult. 

A h=áS?J6lások 32lt tü�
ték, hogy a fiata1ok ugyan.agy 
bíznak vezetőrkben. mmt 
azok őbennük. Köszönet:t 
mondtak a gazdasági "e-z:et� 
által lenet&vé tett m!skolc1 
és záhonyi tapasztRlatcse,:,éér,t, 
s az egyik legfőbb cé1'ké<nt 
beszéltek a technikai előrelé
pésről. Bérkérdés-ró! 1..-agy ki
kásproblémáról e{l!/e�!en hoz� 
zászóló sem tett em!itést, ami 

Így látja a művezető : 

A biza lmiakat meg kel l  tanítan i  
iogaik ismeretére és gya�orlására 

Az üzemi demokrácia érvé
nyesítése rendkívül nagy jelen
tőségú mind a munkahelyi 
közö&ség tagjai, mind a ve
zető beosztású dolgozók szá
mára. Ezzel szemben mégis azt 
tapaszta.ljuk esetenként, hogy 
az üzemi demokrácia fórumai 
- a színvonal és a t.airtaJom 
szempop,tjából - bizonyos kí
vánnivalót hagy.nak maguk 
után. Más S7A5val : a vezetésre 
és a koHektívára gyakorolt ha
tásuk elmarad még a lehető
ségektől, illetve a követelmé-
nyekJtől. 

E-zzel kapcso�tban ikértük 
meg Halász Antal műszaki ta
nácsost, a szentesi épftési fő-
nök>lég szeged-rókusi gépál,lo
másának müvezetőjét, a sze
gedi vasútigazgatóság párt
végrehajtóbizottságán,ak tag
ját, fejtse ki véleményét. 

- Hogyan látja saját ta
pasztalatai alapján a helyze
tet? 

- Véleményem szerint -
mondotta - a dolgozók leg
szélesebb rétegeinek fórumai, 
mindenekelőtt a termelési ta
nácskozások és a szakszerve
zeti taggyúlések, alkalmasak 
arra, hogy a munkahelyek kö
zösségét, szinte valamennyi 
tagját bevonjuk az üzemi de
mokrácia gyakorlásába. Előbb
re lépni abban ltell, hogy a 
tanácslroz:ások színvonalasab
bak, élőpbek leg_yenek, s ak
kor a dolgozók még aktívab
ban vesznek részt jogaik ér
vényesítésében, illetve a mun
kahelyi légkör javításában, a 
kinös9égi élet alakításábam, 
végső soron az elért eredmé-

nyek túL<:Zárnya.lására irányuló 
erőfeszítések kifejtésében. 

- A gépállomáson lezajlott 
ifjúsági parlament alapján ml 
a véleménye a fiatalok és a 
vezetők kapcsolatáról? 

- A fiatalok :iól látják, hogy 
allcik vezetői beosztásban van
nak, azok emberi magatartá
sa, egyéni tulajdonságaik iránt 
magasabbak a követelmények. 
úgy is mondhatnám, hogy a 
vezetőnek: S?.ociaUsta emberhez 
méltóan keH vezetnie, é!Diie, a 
rábíwtt kol:J.ektlva gondjaival 
foglalkoznia. A vezebetteknek 
ugyanakkor - s ezt is helye
sen ítélték meg a fiatalok -
tö:rekedilli.ök kell a magasabb 
álta.1ános, poLitik.ad és sza.lcrnai 
müvel�g megs7,m7.,ésére, hogy 
ezáltal is könnyebben érthes
sen szót egymás.sal a ve-z:etett 
és a vezető. Ehhez én csak 
annyit tehetelc hozzá, hogy 
mi-nél jobban haladunk ezen 
az úton, annál inkább teremt
jük meg az üzemi demokrá
cia zavartalan érvényes!tésé
nek a lehetőségét. A kapcso
lat javítását azo!llban má.r most 
l-; elősegíti, ha az üzemi de
mokrácia fórumain nemcsak 
len.tróI felielé áramJanak jél
zések, hanem felülről lefelé is 
pon,tos információt kapnak a 
dolgozók. 

- 1m a véleménye, mint 
müvezetőnck, a szakszervezeti 
bizalmiak megnövekedett jog
köréről? Hogyan rogadta az 
erről szóló határozatot? 

- Ezt a határoz'.ltot .fontos
nak és igen nagy jelentőségú
ne-k tartom. Most mél! rövid 
idő telt el ahhoz., hogy bárkli 

felmérhesse a szal(szervezeti 
jogok e formában való kiter
jesztésének ha,tását, de bizo
nyos tapasztalataink máris 
vannak. A dolgozók megelé
gedéssel fogadták, hogy ezen
túl a bizalmin keresztül is na
gyobb beleszó!ásuk van a 

munkahelyi élet alakításába. 
Mi vez.etók pedig azért fogad
tuk örömmel a határozatot, 
mm-t meg tudjuk osztani a ve
zetéssel járó gondokat a bizal
mival, mi.nt a szervezett dol
gozók képviselőjével. Fontos 
ez már csak azérrt is, mert az 
utóbbi harminc évben leg
alább száz évet gyorsult az 
élet. Ebben a tempóban a jó 
egyS?.ernélyi vezetést és a jó 
kollek;tív döntést kizárólag az 
üze,lli cliemokrácia hatéko
nyaobá tételével lehet bizto
si tani. Véleményem szerint ezt 
szolgálja a szakszervezeti bi
zalmiak jog- és hatáskörénelc 
kiterjesztése. 

S még valamit szeretnék eh
hez hozzátenni : nagy felelős
séget rttháztak a jogok kiter
jesztésével a btzalmiakra. Ah
hoz, hogy ezzel. élni is tudja
nak, idóre, türelemre és segít
ségre van szüksé<nik. Ha a 
ve-zetók ezt megadják részük
re, a saját fel<tdataikat is 
könnyítik ve!e. PillanatnyilaP, 
még az a helyzet, hogy az 
egyen,1.ő partner szerepét nem 
minden bizalmi tudja betölte
ni, ezért me,g is ke)J tanítani 
őket a jogok ismeretére és 
gyakorlá,ár�. úgy tapaszta
lom, hogy a szakszervezet már 
megtette ehhez a kellő lépé
seket . . •  

Fogas Pál 

• ,1# • ,, 

A magyar sa;w nap;an 
Otveninyo?e évvel ezelőtt! _ 1918. december 7-én f!· lent meg az első magya,- lega,lis kommunista lap, G V:o

rös újság, Az évfordulón, amely egyben a 1114gya7 ,a3t6 
-napja minden évben koszorúzási ünnepséget tartanak " 
Mag�r Sajtó Házában. 

E�en a napon sze,-te az országban ünnepségek4m em
léke�,, meg a magyar újságírás elhunyt, kiemeLkedó 
ala,kjatr6l. A magya.- forradalmi újságírás előtti tisz!el
gés egyben fogadalom is, elkötele�ttség a kommunista 
újságírás, a ma feladataina!; v_állalá.sa mellett. ll_fmdazok, 
akik ennek a szép és felelossegteljes munkaten.iletnek a 
művelői, nyomdásztól újságíróig, Tádióstól, a televf=iós 
szakemberig - elkötelezték magukat egy szolgálatra, a 
közösség ügyének szolgálatára. Ők ritkán szól�k önma
gukról. Itl,ó és kötelf?ZÓ is a l�áttérb�n �-r�muk! mert 
fel.adatuk a társadalmi jelensegek v.sszatukroztetese, az 
előrehaladásért vívott harc. A sajtó ereje a szavak iga
zában rejlik. Ez teszi maradandóvá ennek a szolgálat
nak a dokumentumait is. 

A sajtó 114pján ti,sztelettel köszöntjük a sajtó és a 

tömegkommunikációs eszközöknek azokat a társadalmi 
munkásait, aktivistáit is, akik nem hivatásos újsá(Jirők 
ugyan, mégis lelkiismeretes szószólói egy-egy kisebb kö
zösség érdekeinek, htl kró1iikásai munkahelyük közér
dekű eseményeinek. Köszi!ntjii,k mi is lapunk tudósítóit, 
levelezóit, akik időt, fáradságot nem sajnálva - sokszor 
a nehéz éjszakai szolgálat után - fognak tollat, és leír
ják legújabb eredményeiket, gondjaikat. Ezzel az önként 
vállalt munkájukkal {l!/Grapítják információinkat, teszik 
színesebbé tartalmasabbá a Magyar Vasutast. 

A külső munkatársak és levelezők nélkül szegényebb 
lenne a f1Ul{/1/ar újságírás is • . •  

AJÁNDÉK 

Az UV ATERV Puskás Tivadar szocialista brigádja patronálja 
a szegedi MÁV nevelőotthon növendékeit. Legutóbb három új 

kerékpárral ajándékozták meg a gyerekeket 

Évente csaknem negyvenezer látogató 
Üi t6rsadalmi vezetőség 

a hatvani vasutas müvelódési házban 
Hatvanban november 11-én 

megválasztották a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház új társadalmi 
vezetőségét. A ,;zakszervezeli 
tagság több mini. szá-z küldöt
tének jelenlétében Te!lér Sán
dor, a múvelödési ház igazga
tója számolt be az eddigi tár
sadalmi vezet.öség közreműkö
désével elért eredményekről, a 
megvalósításra váró közműve
lődési feladatokróL 

- Az egyik Zeunagyobb 
eredményünk - mondotta töb
bek között az igazgató -, 
hogy az általános iskolákkal 
szorosan egyiittmüködve ren.d
szeressé tuatuk tenni a fel· 
nöttek oktatását, s ezt az ak
ciónkat eróteiJesebbé tette az 
is, hogy a tankönyveket a s-zak
szervezeti bizottság anyagi tá
mogatása révén a művelődési 
ház vásárolhatta meg. Mind
emellett nem szorult háttérbe 
a dolgozók szórakoztatásáról. a 
nyugdíjasok klubszerű foglal
koztatásáról. a gyennel,-:,-end('?• 
vényekról való gondoskodás 
sem. 

A S'l'..ámo�t nyelvén kifejezve, 
úgy is mondhatjuk, hogy négy 

Szodalista fellemvonas 

év alatt - a korabbl 4 e6Z
tendóhöz képest - U4 rendez
vénnyel többet tartottak a mű
velődési h<Í.üban, miközben a 
látogatók száma 11 és fél ezer
rel növekedett. Az évi 
38 749 látogató tehát anny,t 
jelent, hog-y Hatvb.n mmden 
lakosa évenként es:;yszer felke
reste a Liszt Fc1'enc Művelő
dési Házat. Tekintve azonban, 
hogy az intézményi. e!sóeorban 
a vasutasok és közvetlen hoz
zátartozóik kere5ik fel, az itt 
'7égzett köz:núvelődési tevé
kenység gyümölcseit főkép�n 
a csomópont dolgozói élvezhe
tik. 

A küldöttek végül 13 tagú 
társadalmi vezetőséget válasz
tottak, s ugyancsak újJáválasz
tották a számV1zsgáló bizottsá
got. A támadalmi vezetőség el
nOke Kiss l"á;l, Hatvan állomás 
s-.rem.élyzeti vezetője. a szám
vizsgáló bizottság elnöke pedig 
Kőrössy János kereskedelmi 
állomásfőnök-helyettes lett. A 
vezetőség tW<ári teendőit Ttl
léT Sándor igazgató látja el. 

Sz. F. 

A brigád ne,n felejti el 

a,:s fflapitó tagol.at 

A barcsi xvrn. pályames
teri szakasz műhelyében dol
gozó Dózsa György szocialista 
brigád tagjai találkozóra hív
ták meg a közülük nyugdíj
ba ment vru;utasokat. Tekl"lt
ve, hogy ez a többszörösen ki
tüntetett közösség tizenhat év
vel ezelőtt alakult (s 1974 óta 
á MAV kiváló brigádja cím 
viselésére· jogosult), a találko
zón sok nyugdíjas vett részt. 

A volt brigádtagokat Sárdi
nec Sándor pályamester üd
vözölte, és Ismertette a közös-

ség legújabb eredményeit. 
Megmutatták a vendég:atól< az 
átalakítás. Illetve korszen'lsf
tés alatt álló műhelyt Is. majd 
a brigád egykori és jelenlegi 
tagjai közös uzsonna közben 
elevenítették fel a régi élmé• 
nyeket. Plecskó József brigád• 
vezető munkatársai neveben 
ígérte meg, hogy továbbra is 
figyelemmel kísérik a nyug
díjasok sorsát. s ahol szüksé
ges, készek kézzel fogható se
gítséget l,s nyújtani. 
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Siófoki menetirányítók Ósszd nehéz a szolgálat 

Az eredményeknek mindi/ me/határozója 
11 jól dol/ozó szocialista közösség 

Örömök és gondok Hajdúszoboszlón 

Egyemherként veszik ki részüket a közös f eladatokhól 
A pécsi vasútigazgatóság III. 

fargalmi osztályának vizsga
biztooa vagyok. Ebből a beosz
tásból is fligyel.ernme1 kísérhe
tő, hogy hol, melyik szolgála
ti helyen működnek jó szocia
list.a brigádok, amelyelm.ek 
meghatározó szerepük van a 
továbbképzésre, az utánpótlás 
nevelésére, a szak1,udás elsajá
tf t:ásál,a és megfelelő aillkalma
zására, a gazdasági és politikai 
eredményekre. 

A nyolctagú 
Kék Balaton brigád 

A ml igaizgatóságu,nk vasút
vonalad lközill a Szabadbattyán 
-nagykanizsai vonalrészen bo
nyolódik re az áru- és utas
f� igen tekintélyes re
rsze. Az úgynevezett ballatoni 
forgalom gyakran követel 
rendkívüli t.eljesftményeket; ,az 
itt dolgozó vasutasoktól, nem 
is szólva a vonal nemretköz.i 
teherforgaJ.máról. A feladatok
hoz l;"és:zben elegendő létszám, 
másrészt jól fellkészült sze
mélyzet kell. Ehhez. nyúj,t S!Zin
te felmérhetetlen értékű segít
séget a siófoki menetirányító 
hivaJtaJJ. Kék Balaton szocialis
ta brigádja. 

A brigád 1971-ben alakult. 

kezdve foglallkomak ugyamls 
vellilk a brigád idősebb dolgo
zói, s mindenben igyekeznek 
segíteni őket. Hogy milyen 
eredménnyel.? Ar.ról a számok 
is vallanak. 

A brigád tagjai által irányí
tott vonal hossza 154 kilomé
ter, s a nyári hónapokban itt 
4937 S'Z;€fflély-, gyors.. és nem
z.etközi expresszvonat közleke
dett. Tekintettel arra, hogy a 
vonail egyvágányú - ahol im
már tíz éve pályafelújítási 
munkálatokat végeznek 
rendikívül nagy felada,t a há..: 
lózatunkra !késve érkező nem
zetközi vonatok m:enetrends-ze
ru közlekledését, illetve a ké
sések csölmtentését biztosítani. 
A brigád mégis vállalta ezt a 
feladatot, megfogalmazva a 
felajánlásban azt is, hogy a.z 
irány-, közvetlen és gyorste
hervonatok utazási sebességét 
10 százalékkal emelik, a vo
natok terhelésének 5 százalé
kos emelése meziett. A nyára 
hónapokbam - szeptember 1-
ig - vá:liLalását 124 százalékra 
teljesítette a Kék Balaton bri
gád. Megsz.erverzitéik a brigád
tagok azt is, h.ogy NagykanJi-
21Sa és Murakeresztúr határfor
gallmi fe1ada�k könnyítésé
re a gyorsteher- és irányvona
toka,t már Siófok, Fonyód vagy 
Ba'lat.onszentgyörgy áJJomáson 
megrendezik. 

főnökség területén újonn3ll1 
felvett dolgozókat kellett kiké
pezni. A pályakezdő fiatalok 
neveléséből is részt vá.lJ.alt a 
brigád. KiSs Ferenc és Szent
annai László nemcsak Siófo
kon és a brigád á1ta,! irányí
tott vonalon, hanem a ·vonal
főnökség más á1lomásain is 
oktatásokat szerve:rett, s aJZ ő 
fáradságot nem ismerő mun
lkájuk követlrez1:ében a:z idén 
28 fiatal sikeres forg;a,lmi ön
állósító vi:zsgát tett. Ezenkívül 
éiss.7Jesen 34 fiatalt készítettek 
fel az ált<uuk szervezett okta
tás keretében forgalmi, váltó
kezelői, biztonságtechnikai és 
menetirányítói vizsgára. A ki
képzésekre fordított 136 ok
tatás 701 órát vett el szabad
idejükből. Ezen túlimenően a 
brigád megaiaikulása óta 108 
ifjú vasl.lltas klilkép7.ése fűződik 
a Kék Balaiton szocialista bri
gád nevéhez, miközben négy 
aiIBmlommal tanfalyamszeruen 
is foglalkoztak a tanulóklk;aJ. 

Felkészítés 
vasúti szakvizsgára 

Ezekben a hamar telet idé
ző őszi hónapokban fárasztób
bak a szolgálatok; a gyakori 
eső7,é,s és a fuliesz1.ó köd ne
hezíti a vasutasok munkáját. 
Erről győződhettünk meg a 
napokban az egyik leghíresebb 
hazai fürdóhely, Hajdúszobosz
ló vasútállomásán, ahol Kato
na Lajos állomásfőnök!kel, Ko
módi Lajos szb-titkárrel. Kir

cst István vezető raktárossal 
és Szabó Lajos forgalmi szol
gálattevóvel beszélgettünk. 

- Mezőgazdasági megyebl'12 
élünk, a cukorrépán kívül sok 
kukorica, burgonya és alma te
rem nálunk - mondja az álio
másd'őnök. - Mi szoLgáljuik ki 
többe,k kömtL a szerenoo, a 
hatvani és a szolnoki cukOT--' 
gyárakalt, ezért arra ösztönöz
zük a répa.feladó áilomásokat, 
hogy a kiürített vagonolkat ne 
üresen küldjék vissza, hanem 
rakják meg répával. 

Az állomás vezetói a répa
kampányra már augusztus vé
gén felkészültek. Termelést ta
nácskozásokon, csoportos meg
beszéléseken ismertették a fel
adatokat. Persze nem hallgat
ták el a már ismert, várható 
gondokat sem. A legnagyobb 
szállíttatók az exportforga
lomból ;,g tevékeny I'észt vál
laló környező állami gazdasá
gok, a Na,gyaliöldi Kóolajter
m€'1ó Vállalat, a termelószö
vetkezet.E>.k és a TIGAZ. E:rek 
a vállala!tok egész évben folya
maitosan szá1lita.naik. A helyi 
.,javítóállomás·• oo.gy gondot 
vesz le a veretők válláról, mert 
a sérü1Jt kocsikat javítás után 
gyorsan visszaadhatják a for
galomnak. Alma- és cukorré
pa-betaJkarítJs idején a:z.on,ban 
mégis sok a gondjuk, mert 
több kocsi kell. A száll.íttatók
kal való 30 együttmúködés 
azonban eddig is eredményes 
volt. 

Van mivel megrak.nl a kiürült vagonokat - mondják az 
állomás vezetői (A szerző felvétele) 

Valamenn.yiük jó munikáját 
kilenc iglazgatósági elismerő 
oklevél és egy vandorzászl.ó bi
:oonyítja. A vezetőségi üléseken 
mindenki nyíltan és őszintén 
mondja ez véleményét, nem ta
kargatják a hibákat. Az állo
más létszáma 56. Jelenleg öt 
mun.kakör nin<:s betöltve. Egy
re több gondot okoz a nyug
díjba ment dolgozók pófil.ása. 
Arra azonban büs,:,Jk-ék, hogy 
a megfeszített mu.nika ellenére 
már három éve nem volt bal
eset az á1lomá=n. Az idén, 
egymillió forint beruházással 
modern szociáli6 létesítmény 
épült. Most már van nili-férfi 
fürdő, zuhanyozó, ebédlő és 
konyha is. 

Hajdúszoboszlón �!ember
ben és októberben ÖIS$Zesen 
több, núnt egymillió forintért 
adtak el meneLJegyet, majd
ne!m negyvenezer utasnak. 
Szeptemberben 22, októberben 
pedig 36 ezer tonna szállít-

mány érkezett é:r -tnd·ult az ál
lomásról. A kocsikihasználás 
másfél százalékital javult az el
múlt év hasonló 1dá6:zaJkához 
visronyítve. Tavalyi áruszállí
tásuk 230 erer tonna volt; az 
idei várh.aitóan meghaladja a 
250 ezret. 

Köztudott, hogy a városnak 
Európa-szerte hires gyógyvize 
van. ÉvenJte sok ezer piheruni, 
gyógyulni vágyó vendég utazik 
Hajdúszoboszlóra. Az állomás 
vezetői ezért gyakran srová te
szik a fejlesztés hiányát. A 
nagy forgalomhoz képest kicsi 
a fejépület utastere, korszerűt
lenek a várótermek. Négy szo
cialista brigádjuk - a lehető
ségekhez ké"i:>est - igyekszik 
szebbé tenni az állomás ikör
ny�t. Vigyáznak a fü;ztaság
ra, és arra is van gondjuk, 
hQgy az ide érkezőket az ál
lomás előtt friss virág fogad-

(Kesztyús) 

Veretője: Kiss Ferenc főfel
ügyelő. A hét brigádtag: Fiin
yer József mérnők-tanácsos, 
Bíró János főintéző, dr. Czu
dar Géza főtanácsos, Szentan
nai László feliügyel-ő, Kiss La
jos főintéző, Bakody István 
mérnök-főtiszt és Tóth Ferenc 
ellenőr. a.kii - mint korábban 
tetrt:ék idősebb brigád társai -
igyekszi.k mind magasabb szak
mai és politikai tudást s-rerez
ni. Tóth Ferenc ugyanis je
lenleg rL tisztképző irutéret hall

A brigádtagok egyéni vál'la-
1.ásai! nagymértékben hozzájá
rultak az elért eredményekhez. 
Bokody István például részle
tes tanulmányt készített, ele• 
mezve a személy- és teherszál
lításban mutatkozó problémá
kat • . Korukrét javaslatokat t.ett 
a biztosítóberendezés szokáf!()S 
zavarainak gyors elhárítására, 
az utazás kényelmének és 
kulturá.lltságának fokozására, a 
vonatkésések okainak meg
:.ZÜl\� stb .. Erinek a ta
nu:!m.á,nynak is szerepe volt 
abban, hogy a személyszállító 
vonatok meinetrend=úsége 
az 1974. évi 8T,9-ról az Idei 
nyáron 96,7 százalékra emel
kedett. 

A vesútigazgatóság nagyrn 
értékeli a br.igád erőfeszítéseit. 
Ennek elismeréseként több 
esetben a helyszínen tartotta 
meg a for,galm.i vi.2.sgá.kat. A 
jó vizsgaeredményelren túlme
nően fe1tűrut a tainulók fegyel
me, példamutató magatarlása 
is. A:z. évek SOII'án csak elvét
ve ford\Jillt elő, hogy a levizs
gázottak kö-Lül vailaki kilépett 
a vasúttól. Az új felvételesek 
tehát nemcsa,k az utasításokat, 
hanem a fogl,alkozás, a hiva
tás szépségét is megismerték a 
brigádtagokkal való találkozá
sok alkalmával. Azután már 
a fiatalok jó munkiáj,a is lehe
tővé tette, hogy a balatoni vo
Illailon egyeblen vonattal sem 
történ,t_ batl.Eset, illetve a tola
tás közben bekövetkeiiett négy 
kocsillcisiklás egészen :rrtinimá
lis anyagi ká.rlral járt. 

Munkahelyük a Nyugat-Dunántúl 
gatója. 

Az emilítettiek közül iketten a 
s;zekJs,:,,,,n{P>Zeti bi:z.ottságba,R.. te
vékenykednek, egy brigádtag 
pe<j;ig a pártvE!'lletőség tagja, de 
valamennyien egyembexiként 
ves2lik ki részüket a különbö
ző közösségi feladat-okból. Az 
idén 536 óra társadalmi mun
kát végeztek, szorDSaltl együtt
működve Siófok állomás és � 
vona.l többi szocia.lista brigád
ja:ival. A bri,gádzászJló és a 

Büszkék vagyunk a Kék Ba
laton brigádra, s szeretnénk, 
ha sok helyen követnék e 
nagyszerű közösség példáját. 

Korszerű vasutat épít a 17 tagú 
Vasútépítő _szocialista br_igád 

Ehhez az eredményhez, va• 
l.amint az úgyneverett négyes 
forduló be\'eretéséhez a vonal-

Lengyel Károly, 
Pécs 

zöl,d-koswrús jelvény után két
,

------------------------
fzben s=ezték meg a,z; ezüst-

Nem vollt sima az űt, amíg 
a vasútépítő kollektívából szo
cialista brigád, majd a MAV 
Kiváló Brigádja kitüntetés tu
lajdonosa le1lt. Tizennégy esz
tendő érlelte nehéz munkában, 
kemény hétköznapi helytállá:;;. 
ba,n swcialista mun.káskollek
tívává a MA V Celldömölki 
Építési Főnökség Vasúbépítő 
brigádját. Tizen!hét, a derek
hadba tartozó férfi dolgozik 
együtt. Munkahelyük a Nyu
gat-Dunántúl. Rajkától Győ
rön, Sopronon és Ha,jmáskéren 
át Szen,tgottháro.ig építik az új 
vasutat. 

koszorús ldtüntetést, valamint 
a b.tügádplaikebret. 

Tíz százalékkal 
csökkent a késés 

A menetirányító hivatalban 
dolgozók kö-Lül néhányuknak 
:már több mint két évtizedes 
gyakorlata VBlll. Lelkesedésben 
és �ai rátermettségben 
nem maradnak el tőlük a fia. 
talok sem. Kiválasztásuktól 

Üi peron, vasbetonaliakból 
1 

. A béké3csabal pft. főnökség XIV. pályamest.er! �
nak Béke és Tótkomlós állomás Gagarin szocialista brigádjai 
minden évben szerr.ódésbe foglalt kÖ7iis vállalást tesznek. Eb
ben az évben például elhatározták, hogy elkés:zítik az állomás 
peronját. A munkához a vasúti pályából kiszedett használt 
vasbetonaljakat használták fel, amivel jelentős mennyiségű 
anyagot takarítottak meg. Az új, magasított peron különösen 
az idősebb utasok vonatból történő ki- és beszállását könnyíti 
meg. 

Nemrégen jöttek Srombet
hely térségébe, ahol a megye
S2lékihely és a Celldömölk kö
wtti vasútépítésbe kapcsolód
tak be. Egy n=ember eleji 
esős napon Vép állomáson t,a-

ÜVEGFlJGGö'NY, MÁRVANYBURKOLAT - �ikor végeznek a Keleti 
fürdetésével? 

Fürdetik a Keletit, Délit, Nyugatit 
- Most már egy-két napon 

belül kész leszünk itt a 26 OOO 
négyzetméterrel hang-zik 
válaszképpen. - Utána me
gyünk a Nyugatiba és a Déli
be. A Nyugatiban némiképp 
hasonlóan végezzük majd a 

C:>°t éve alakult az épületgondozó és karbantartó csoport 

Kíváncsiskodók gyúrújétól 
körülvéve dolgoznak napról 
napra a vasútigazgatóság épü
letgondozó és karbantartó cso
portjának munkásai. A Keleti 
pályaudvart fürdetik, méghoz
zá fennállása óta először: tető
től talpig. 

Idegen vállalat csupán a Ba
ross tér felőli homlokzatot -
az úgynevezett Hatvani üveg
függönyt - fél millió forin
tért állványozta volna fel. Az 
állványozás is ho=ú hetekig 
tartana, akadályozva a járóke
lőket. 

son jelennek meg a csoport szaktanfolyamot végeztek. Is- munkát, a Déliben viszont bi
tagjai, s ez W.ő al,att mintegy merik a vegyszereket, azok zonyos vonatkozásban eltérő a 
80 OOO négyzetméternyi fal-, il- hatását, tulajdonságát, a gépek fe�dat, mivel az üveg- és fa1-
letve üvegfelületet tisztítanak működésének elvét. Többen felulete_k f�- és márvány. 

t·z t'' k ... borítású reszekkel vegyesen meg a szenny o , por o,, o- szalanával Jottek a csoportba. váltako:z.nak. romtól, hatékony - nagyüze- Nagy Máté például lakatos, s mi - mqdszerekkel ellensú- az ő reszortja többek között az lyozva a szúkös takarítói lét-
ollós és hidraulikus szerelőállszámot. A gépesítés eléggé ma

gas fokot ért el. Kezdetben ványok ellenőrzése munka
még náluk is inkább csali: a kezdés előtt. Méltó segítőtársa 
seprő és a felmosórongy jár- Pesti János, aki ugyancsak 
ta, de azután már egymás lakatos. Kovács István és Mé
után szerezte be részükre az száras Gyula asztalosipari 
igazgatóság a hazai és a kül- szaktudásának is sokszor veszi 
földi gyártmányú, egészen kor- hasznát a brigád. A rosszul 
szerűnek mondható gépeket. működő ajtók, ablakok tisztí-

Tekintve, hogy a dunántúli 
vasűtvonalak budapesti fejál
lomását nem először mossa 
végig az épületgondozó és 
karbantartó csoport, Soós Fe
renc már betéve sorolja a leg
jellemzőbb adatokat: 

- A Déliben 8000 négyzet
méte.- üvegfelület, negyedany• 
nyi a márvány, 1000 négyzet
métert tesz ki a fémburkolat, 

lálkoztem a brigád képviselői- lajdonságuk, hogy seretik a 
vel. vasutat. 

Tőlük tudom, hogy :sokféle A MA V Kiváló Brigádja ki-
emberből áll a brigád. Lakóhe- tüntetést ° 1975-ben kapták. Az
lyüik is úöbbfelé található Vas óta is úgy dol,goznak, hogy 
és Gy{)'r-Sopron megyében. Van minden nap bizonyítsák.: mél
közöttük idegesebb, s nyugod- tók a kitüntetésre. Abban, • 
több alkatú, ren.itenskedésre hogy az építési főnökség évről 
hajlamo.s és meggondolt, de évre teljesíti tervét, nekik is 
olyan is, aJki S?Je:ret (vagy Jn- részülk van. Az idén csaknem 
kálbb 67,el'etett) a pohár fene- negyedévi késéssel kapta meg 
kére nézni. A = tulajdon- a brigád a tervét, mégis meg
ságokat szívósan., módszeresen valósítják. .,Ráhajtotta!," és <1 

nyirbálják. A lógooabbakat feladatokat becsülettel teljesí
reru:lszeres munkára szoktatták. tették. Pedig sokiel� dol�oztak, 
A brigád ikét kommunista tag- így Sopron-Ág.falva között, a 
ja és a szakszervezeti tisztség- GYSE� soproni pályaud�arán, 
viselők személyes példamu1.a- Kapuvar allomáson, segitettek 
tásukkal bírták jobt belátásra Hajmás.kérnél é:s B,;,led állo-
őket · mái.son. Most onnan jöttek · 

Swmbathely mellé, ahol "e!ő-Kö?Jben „beiratták" az álta- relátha,tólag a telet végig dollános iskola hetedik, nyalca- gozzák. dik osztályába azt a hat tá,rs.u- A táinsada,Jmi mun,kából is kat, alki ezzel adós volt. lgy együttesen veszik ki a rés:zümost már valamennyt b.-igád- ket, Két !kommunista műszakot tag rffldelkezik a nyolc általá- vállaltak. Hat brigádtag épített nos iskolaí végzettséggel. Ne- családi há2-,a,t, valamennyinél gyon sokat jelentett életükben, köz;rernűködött a kollektíve. hogy szaiklmát tanulhattak. Nerrmlgen vendégül látták a Amikor erre lehetőség nyílt, brigá-d nyugdíjas tagjait. Néha legtöbbjük letette a szakmun• közösen kirándulnak. Leginkásvizsgát. kább Budapestre szeretnek 
!gy kovácsolódott nehézsége- menni, ahol sokféle é}ménvt 

ket nem isnu·.rő, e válla.1Já6oket szerezhetnek: múzeumokat !ámirulig bec6ülettel teljesítő, toqa.tnak, szính4zi elóa.d.á.st, s 
ÖS&zefor:rott bngáddá a csapat. labdarúgó-mérkőzést tekinte
Bár gépek mellett dolgoznak, nek meg. Jártak már a Gyön
a sínmezők berakásánál, az al• gyösi Kitérőgyárban is, ahol a 
építmények elókészi¼,énél és szakmájlllkkal ÖSISZefüggő ü,r
az utámunik.áknál, szük&ég van meléssel ismerkedtek. 
a :füzlk.aJ. erejukre. Közös tu- Szelel Teréz 

- A mi embereink két hét 
alatt nemcsak az etókészítés
sei hanem a mosdatással is 
végeztek - mondja Soós Fe
renc, a csoportvezető helyette
se. 

tása közben rájuk hárul a - Az igazgatóság vezetője legtöbb feladat. S lehetne soszemélyesen foglalkozott cso- rolni a többieket is, akiknek portunk szervezésével és a 
ugyan nincs szalanájuk, de az gépesítés fejlesztésének kér-
a céljuk, hogy egyszer majd déseivel - jegyzi meg Soós 
ebben a munkakörben szerezFerenc. - Gyakran eUenérizte 
hessék meg a szakképzettséget. 

a munkát, hogy kevesebb pa- Addig is egymást kiegészítve 
nasz érje a vasutat az utazó- dolgoznak, ahogy ez év elején 
közönség részéról. a Petőfi szocialista címért küz-

s ezekhez tartozik még ponto-

A speciális munkák ellátá
sára kiképzett brigád öt éve 
működik, s alig említhető 
olyan, általa végzett feladat, 
amelynél nem mutatkozna ha
sonló mérvű megtakarítás. Ne
wedévenként 25-30 állomá-

A brigád összetétele jó. Va- dő brigád létrehozásakor fel-
lamennyien háromhónapos ajánlásukban megfogalmazták. 

san 517 lépcső ••• 
- Bizony, nem kevés. 
- Ennek ellenére azt 

mondhatom, hogy a Déliben 
viszonylag könnyen és gyorsan 
elvégezzük a munkát. öt nap 
alatt túljutunk rajta. Aztán 
következhet a többi állo-
más •• , 

s«a Sándor A brigád úJ sínmezót fekret Sopronban, a GYSEV pályaudvarán 
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Mlr ektól,.,,_ gondoltok a télre 
Ellenőrizték az elektromos vált6kat - A jég eDen permetezéssel 

_ védekeznek - Forr6 teát kapnak • szabadban dolgoz6k 

- Ttivaltt el6fordvlt, hofnJ 
húz 6r4n 4t esen 41 hó. Caak 
Mrom tdroezéntteU hólégsu
GII,., glp nr,Uséoivel tudtuk 
eEaalolirffam 41 h41Ni. Már el
len6r.lztük a reodem61 és guritói 

Szotnck állomás okltóber
ben H3 561 tonna Arut szállá
t.ott el. a azeptembfft teljerit
"'"1,Ml 8759 tomilioal iöbbet. 
A trállftés nagyarányú növe-
11.edélét mutat.it az 1s, hogy 
októberben 35 OOO tonnával 
érkezett több áni a2; ál- wlt6k elektlunos berendezé
lomásra., mint neplemberi>ern. aeit Is, amelyek ldllebb hóasés
A forgalom az év "rie6ig to- bel1 ha.t.osak. A B7J8badban 
vább növe.'<szik. A cukorgyár � melegedéBi � 
� él1lcez.6 leadási ilroald:k gett • áüomást .rekOll&trukció mennyisége például a tervek eanbl megtaemtettük. Az el
szerint eléri a ll1LPi hats:zá7.at. ml11t bv� hllSOlllóan pl� Az .ulomás 31 azoclalista és négy fok alatt az Jdén ls za.. nt,Olc komplex brig4dja " vál- vartalan Ieez a forró teával la.lo.tokka.1 e/1l/Üttmtlk&ive már vailó ellátás. eddig is sokat tett az ö,zi 
foraa,lom sikeréért. 

A következő hó�ban 
a2l01llban még több munka vár 
rájuk, amit na'1ez.it majd a 
rossz ddőjárás, a hamarasan 
beköisz.öntő tél. 

Oktatás 
a 04-es utasítás szerint 

A köd és a hó " t:asuta8ok 
,.éme. A D4-es utasi'tás � 
rilnt októberben már ismertet
ni kell a dolgozókkal a télre 
való fel!k:észü.lést, a zord idő
járás várható követlkezményei,t 
és az ezzel asszeofüggó fel
adait.aka.>t. 

Télen nagyobb 
a balesetveszély 

- A köd és 4 hideg a ko
csirendezöket, " sarusokat vi
selt meg " legjobb4n - ma
gyao:á-zza Csapó József üzem. 
mérnők. - A nagy forgalom 
metlett ilyen körülmooyek kö
zött még balesetveszélyesebb a 
mun.lcáju.� egymásra is vi
gyá=iuk lkelL Az üzemek. 
gyárak termelése az év végén 
még intenzívebb, ez:ét't a tech
nlikai es-ilközök:nek a jobb ki
használása ilyerukor különösen 
f0Tl'to6. 

CMpó Józseffel együtt me
�'Ünk a rendezópályaudva.r 
indu1ási térfelügyelőségére, az 
ötös 5rhelyhez, ahol Németh 
Jenő térfónök fogad. 

- 1968 óta - amikor itt 
megkezdhettük a munkát -
csa.k az 1900-es tél volt erős, 
de az sem tartott sokáig -
mondja. - Azóta szerencsére 
nem volt komolyabb tél. Dol
gozóink ígénubevétele íau i& 
-nagy. Az indulási körzetben 
138 helyett csaJe ll8-an van
nak és átlagosan havonta 220 
-230 órát dolgoznak. Négy 

seket. A szoclali&tn brigádok 
élen ;árnak a.z újítások kidol
gozásában is. Sokan azt gon
dol.Jáde. hogy egy ilyen kor
szerű. új csomóponton nincs 
szük.ség újításra. Ezt az ed
digi eredmények is cáfolják. 
Ebben a.z évben 37 újitá.,i ja
vaslat érkezett az elem,továb
bítás m,orsltásával, a többlet
irányt•onat-képzéssel éa a 
munkaszervezéssel kaDj:solat-
ban. • 

URH adó-vevő 
kocsi rendezőknek 

Kijövünk az irodából. A köd 
pá.rasrerüe,n lebeg a sínek fö
löt.t, a-z ötemeletes állítóto
ronynak is csak a felét látjuk. 
Az egyilk vasoszlop mellett ko
csirendező áll, nyakában URH 
adó-vevő k<:\szülé!� 

- Hat. � ná'lun'k ezek
ből a hasmos szetikez.etekból, 
de a jövő év második felére 
minden tartalékot fel6Zerelünk 
vele. Különösen rossz látási 
viszonyok esetén vesszük hasz
nát. A mozdonyvezető és a to-
latós:zemélyzet közöf:t:I rádió
k.apcsola,t segítségével súlyos 
balesereket is meg lehet előz.
ni. Ha például tolatás :közben 
kiesik ecy kocsi, a vezető nem 
veszi észre. A koe&irendezó 
viszont rádión azonnal tud in
tézkedni. 

Nehezen oszlik a köd. A 
rakodóvágányok mellett a ki
hullott búzasremeken varjak 
civakodnak. Azt mondják a 
szolno!tl vasutasok, hogy ami
kor megjönnek az első fagyok 
• leesik a hó, a nagy fekete 
madarak „megszállják" a ren
dezót . • •  

(Kaszala) 

(Gerse László rajza) 

Ba Jó a •rtgá• 

J\ri-�fl ponatJ• 

• pén•tárr• 
Nagyszerűen helytállnak 

Kiskunhalas állomás személy
pénztárosai, a Jozsvai Jánosné 
által vezetett Zrinyi Ilona szo
cialista brigád tagjai. 

Az idén már több mint ne
uyedmiLlió menetjem,et szol
gáltattak ki, 4 millió 319 ezer 
forint értékben. Jellemzó a 
munkára, hogy a brigád egyet
len hiánylat vagy panaszköny
vi bejegyzés nélkül végezte 
feladatát. 

Társadalmi felajánlásaikat 
is túlteljesítették a pénztáros
nők: a vállalt 50 órával szem
ben már a 80. társadalmi mun
kaóránál tartanak. Patronál
ják a Székely utcai óvodát, 
maguk varrják szolgálati he
lyiségük függönyeit, részt kér
nek a szakszervezeti bizott
ságra háruló tennival61,ból, 
tanulnak, bérlettel járnak a 
budapesti József Attila Szín
házba, rendszeresen látogat
ják a szakszervezeti klub
könyvtár e ·illagászati szakkö
rének előadásait. A brigádta
gok kitüntetései is azt tükrö
zik, hogy Kiskunhalas állomá
son mindig lehet számítani a 
pénztárban dolgozó !án11okra, 
asszonyokra. 

- �n nem merem kijelen
teni, hogy minket már nem 
érhet váratlanul 4 -nagy tél, 
mert a.z időjárás mind� pro
dukálluit olyan helyzeteket, 
amire nem lehet előre felké
szülni - mondja Németh Mi
hálu állomásfőnök. - A több 
órás hófúvás például a nálunk 
fejlettebb vasutakat is megbá
nithatja, és ilyen körüll!llén.,-ek 
közöbt mindig szükség van a 
vasutasok hósi helytá,J,lásá:ra. 
Fa peime nem azt jeleruti, 
hogy ne tegyünk semmit. Ok

tóberben mi is megszerveztük 
az oktatásokat a dolgozóknak. 
lAz ,.elsóteleseknek" pedig el
mondtuk, hogy milyen ,zokott 
lenini a tél a t•asúton. A társ
molgálatok veretóivel közösen 
üzem'bejá:rást ta.t1tottun"k, meg
beszélltük a téli forgakrnmal 
kapcsolatos legfon<tosabb ieen
dóket. 

tartalék vain itt. Egy kocsi- ------------------------
rendező általában hetven ko-

Ezen a tanácskozáson szüle
tett a.z az el.határozás, hogy 
a itiár6r;.zolgálatok segítenek a 
pályafenntartás dolgozóinak. A 
vont4tásl főnökség, a BBFF és 
a forgalmi dolgozók vállalták, 
hODtJ munJoaterületükról elta.
ka.ritják a haoot. A szetnélY
pályaudvaron, ahol nincs vál
tófútés, mínusz � fok ailat't 
az eljegesedés ellen eti.lén.gli
kolos permetezéssel védelrez
nek. ElMek elvégzésére már 
ki>képezték a forgalmi dolgo
� egy .re5Zét. 

csit állft át a .nmdezőbó1 e 
ny tiba. Tegr1a.p (nm,,ember 
2--án) a B4!)1)(tli mű.szakban 
29 vonAtot állítottak össze 1469 
koc.siból, tJZ éjsZ4k4 pedig 1895 
kocsiból 36 vonatot képezt.ek. 
Ide löketszerűen jönnek a ko
csik. Ha hó és fagy van. las
sul a forgalom. Most még ne
hezíti a munkát az is, hogy 
30-60 kilométeres körzetben 
sok vágányzár van. Nálunk 
mi.ndig az éjszaka a nehezebb. 
Ilyenkor - csúcsforgalom ide
it'm - 2200 kocsi Is beérke-
zik . . •  

Kopogtatnak az ajtón. egy 
kocsirendező szerszámokat hoo. 

A BAM-vasút épltöi megtekintették 
a hegyeshalmi vonal rekonstrukcióját 
Október 28-án hazán..'tcba ér

kerett a Bajkal-Amur vasút
vonal építésl-ben réózt vevő 
komszomolisták 300 tagú cso
portja. Záhony vasútállomás 
előtt, a Felszabadulás téren 
felsorakaz.ó 6ZIOvjet fiatalokat 
a 1.--ésó esti órákban Szabolcs
Szatmár megye és Záhony 
KISZ� fogadták. 

A komszomolisták baráti be
szélgetésen ismerkedtek meg a 
magyar fiatalok életével, min
dennapjaival. Népe:; csoportok 
alakultak a vasútvonal mel
lett, s az üjúkommun.isták ki
cserélték tapaszlalatai'kat 
murnkamódsz.ereikröi, él.mé
nyeih.-röl. A he;:yesha1ml vasút
vonalhoz ti;oezer ki!O'méterröl 
- Kelet-Szibériából - érke
zett vendé;:ek hösznosnak tar
tották ezt ;i. ta1álkozást, amely 
a barátság elmélyítését is szol
gálta. 

Beruházás nélkül 
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Mit kell szem előtt tartani 

az üdülőjegyek elosztásánál ? 
A kedvezményes szakszerve

zet.! üdültetés lehetővé te.su 
társadalmunkban, hogy a dol
gozók egész évi munkájuk u�,:ín 
az ország .legszebb lájain épült 
üdülökben p•henjék ki fára
dalmaikat. A gyógyüdülőkből 
és üdülÖS7,an.atórtumokból pe
dig egészségesen térhetnek 
vissza családiukhoz és munka
helyükre. A · gye�ekek a leg
jobban felszerelt, egés-7.:séges 
k.3rnyezetben levő üdülőkben, 
szinte az év minden szakában 
üdülhetnek. 

Az üdültetés jutalom, fizeté
sen kívüli Juttatás, ezért 
előnyben kell részesíteni a 
munkásokat, a nagycsaládoso
kat, a gyermekilket egyedül 
nevelő szülő'cet és a kiemel-
1<.edö munkát végzöket. A 
szakszervereti bizottságok tel
adata. ho,,-ry a beutalójegyek 
odaítélése ennek megfelelően 
tör'.énjen. Fo:-ito6, h'lgY a szak
:;zervezett blzaL-n! időben kö
zölje a tagsággal, hogy mennyi 
és milyen beutalójeggyel ren
delkeziJk.. A szakszerrezeti bi
zalmi, illetve c3oport ;avasla
ta alapján az üdülési albizott
ság terjeszti fel j6ráha.gyásra 
az üdülésben részesíthetilk 
névsorát a sza1cszerrezeti bi
zottságnak. A jóváhagyott név-

sort - a kollektiv dönt.és és a 
nyilvánossag biztosítása érde
kében - a műhelyekben és 
hivatalokban az üdülés meg
kezdése előtt legalább húsz 
nappal a fa!iújs.igon k5zzé kell 
tenni. 

Előfordulhat, hogy egy-egy 
beutalót el kell cserélnJ, VSIIY 
más szb-nek átadni. Célszerd 
erert arra törekedni, hogy a 
csere minimális mértékű le
�·en és a két sz.b között bo
nyolódjon le. 

Az első félévi statisztikából 
megállapítható, hogy több 
szakszervezeti biwllság a be
utalók egy rész� átadta más 
szb-nek, utána pedig saját dol
go7.6ilmak kerestek beutalókat. 
A ;övőben beutal6ieot1et mái 
szakszervezeti bizottságnak 
átadni csak a területi bizottság 
engedélyével lehet. A:z � 
évre, előre kiadott beutalóle
l(ye'.c me,gkönnríllk a dönté,it, 
hogy ki. melyik beutalót kap
ja, és a szabadságot is ennek 
megfe!elöen, pontosan lehet 
tervezni. Hatására mir..den bl
zonnval kew,sebb le.,-z ma.1d az 
átad:\sból sz.iínn:;7,j S?.ah:ilvta
lansá!! és a beutalók érdemte
len odaítélése. 

Uimberger Józsefné 

Kik kaphatnak lakásépítéshez 
vállalati támogatást? 

A lakásépítés (vásárlás) engedélyük van, vagy Igazol-
vállalati támogatásának fel- Ják, hogy szerepelnek az ille
t.ételeit  a MAV Kollektív tékes tanács lakásértékesítési 
Szerződés mellékletét képező névjegyzékében ; 
szabályzat tartalmazza. Az b) rendelkeznek a szüksé-
érdeklődók minden szolgálati ges előtörlesztési összeggel; 
főnökségen és szakszervezeti e) a MAV-nál legalább 2 
bizottságnál tájékozódás éves megszakítás nélküli 
céljából - megtekinthetik. munkaviszonyuk van; 

Ha valaki vállalati támo,::a- d) nincs elrendelve ellenük 
tást kér, a kérelmet a szol- fegyelml, vagy büntetó eljá
gálati főnökségnél kell be- r'.is. illetóleg nem állnak fe
nyújtani. A főnökség a kére- gyelmi, vagy büntető ítélet 
lemben leírt adatokat ellenór- hatálya alatt; 
zi és javaslatával látja el. A:z e) vállalják, hogy a UAV
így záradékolt kérelmet szol- nál fennálló munkavi.szonyu
gálati úton az elbírálás:·a Jo- . kat a támogatásra rnnatko"lÓ 
gosult szervhez terjeszti fel. szerzódés megkötése 11<1pjától 

Ebből követke-zik, hogy a számitott .  15 éven beliü nekik 
szolgálati út megkerülésével felróhl;l-:6 módon, va� (a 
benyú;tott kérelem érdemben nyugd1Ja_zás e;.etét ltivé\"�) 
nem bírálh4tó el. Az ilyen felmondással_ . nem . szuntet:k 
kérelmet a szolgálati főnök- meg (szerz�dcssze�es _eseten 
séghez adatpótlás és vélemé- a M� V a támogatás. hatralé
nyezés céljából vissza kell k<JS oss!egét egy osszegl:>en 
küldeni, ami nem idónyeresé- koveteh vissza.) 
get, hanem éppen fordítva, A vasutas dolgozók az 
időveszteséget eredményez. utóbbi é\·ekben nagyobb 

Kik jogosultak a MA V-nál számban fordultak \·áilalatl 
lakásépítés (vásárlás) céljára támogatásért, mint amekkora 
vállalati támogatást kérni ? összeg ilyen c<llra rendelke
Awk a tényleges államvasúti zés::-e állt. A vasútigazgatósá
alkalmazottak jogosultak, akik gok ezért az anyagi lehetősé-

a) a tulajdonukat képezó, gek és ezen belül a szociális 
építési telekin;iatlannal ren- helyzet fi(lllelembevételével 
delkeznek és jogerős építési bírálják el a kérelmeket. 

- Ha tizenkétórás hóesés 
hófúvással párasul, akkor már 
nagyon nehéz a védekezés 
folytatja az állomásfőnök. 

- Most fejezték be a ren
dező takarítását a szocialista 
brigádok - tájékootat az 
üzemmérnök. - Ez is a téli 
felkészüléshez tartozik, mert 
itt a vágányok között sok az 
elswródott műtrágya és egyéb 
anyag, ami balesetet okozhat, 
esős, havas időben pedig za_ 
va,rhatj,a a bizrosítóberendezé-

A S7l0Vjet fiatalok képvisele• 
tében fels:zólaló Vitali; BoTi
szovics Arszentjev, a KOo11l
szamo1 központi elienőrzó bi
zottságának elnöke kÖS'ZJÖnte 
meg a szívélyes fogadlatást. A 
hazánkban két hét.lg tartózko
dott s:rovjet ifjú kommunisták 
ellátogattak több megyébe, 
részt vettek a !óvárosi lfjúsigi 
nagygyúlésen, és a Swvjet 
Kultúra é6 Tudomány Házában 
megrendezett „A BAM a szá
zad építkezése" cimú doku
mentumkdállítás megnyitásán 
Is. 

Egy toló pad f őjavításának története 

termelési k.lesést. Munkaidő 
után, többnyire szombaton és 
t•asárnaponként dolooz�k a 
brigád tagjai. 

A megnövekedett követel
ményeket tartva szem előtt, 
mellőzték a régi műszaki meg
oldásokat, s teljesen megvál
toztatták a tolópad szerke-.te
tét, jellemzó paramétereit. l\f&g 
az esztétikai igények kielégí
tését sem hanyagolták el. Töb
bek között új kezelöfülkét ala
kítottak kt, s abba fizikai eról 
nem igénylő kezelőelemeket 
építettek be. /. haladó és von
tató meghajtást szintén töké
letesítették. s a nyílt hajtású, 
nagy méretü, zajosan üzeme
lő fogaskerekek helyett zárt 
rendszerú csigahajtómúvet. il
letve homlokkeretes meghaj
tást a.lkalmaztak, amely zaj
talan 1<1 működik. A baleseti 
veszély kiküszöbölésére kor
szerű hang- és fényjelző rend
szert, vészi'isszajelzöt. clnmú• 
ködö áramtalanitót és még •ok 
hasonló ötletet használtak fel, 
illetve alakítottak ki. A két• 
hónapos üzemeltetési tapas:i
talatok igazolják. hogy a Me,
de József ál taJ vezete1Jt kol• 
lektíva - a villanyszerel!5lr 
Pesti BarMbás br' gádjával. 
együttműködve - Jói oldotta 
meg a vállalt feladatot. A toló-< 
pad teljesítőképessége M 
üzembiztonsága lényegeaen 
megnótt. s a munJtálatokbeD 
részt vett brigádtagok m!r � 
fo,itolgatiák. h<>izy az 67.effl 
többi. elavult tolópadját fii 
korszerú:sí tik. , 

Bohózata fáklyaként égett 
Tiz111lltín• ira Ili 1/1/it 

•••tin, 11111 ,,, ij1r a11zl1•,nz1ti 

Megdöbben.tó eset történt 
november 2--án éjJel egy óra
kor Ferencváros közelében a 
sínek kö-z.ött. 

Szabó La;0/1, a miskolci 
vontatási fónökség mozdony
ve-z.etóje a 485. számú teher
vonatot továbbította Mi5okolc
ról Budapest-Ferencvárosba. 

megszökött a Zrinyi Miklós 
Nevelóotllihonból és ismere�len 
körülmények körott áramütés 
érte. Szabó Lajos gyors segít
sége eredményes volt. Mikor 
a men.ták a helyszínre értek, 
a kisfiú már visszanyerte az 
eszméletét. 

Sepsl Gyula 

Az if;úmunkások egy C30-
portja megtekintette " hegyes
halmi vasútvonal rekonstruk
c-ló;á11<1k biatorbágyi SZ4kasZát. 
Ott tájékoztatást kaptak az 
építkezés jelenJegi állásáról és 
körülményeiről. A két kilo
méternyj bejárás sarán a ven
dégek meggyózódhettek a már 
el'icészül.t szakasz korszerúség-é
ról, amelyen a mai követelmé
nyeknek :megfelelően közlelred
hetnek majd a vonatok. 

Rákos után - a nagy for,ga-
r------------------------

lom :mialbt - csaJk lépésiben 
haladhatott a kéte.:er tonnás 
szerelvény. A ferencvárosi el
u.gazá, "megáll;" állású jelző: 
;e közelében a mozdonyvezeto 
a ,ötétben em, fáklva,kém égő, 
mozgó emberi alakot vett ész
re. Mozdoayrádión aZ01111al ér
tasítelble az irányítót és .k.ér,te, 
!iogy küldjön mentát a hely
szllire. Utána odarohant a 
aajbajutolJtlioz és megszabadí
totta égő :ruháfotól, majd a 
mentők megérkezéflélg mester
séges légzéssel Igyekezebt a 
sérültet eszméletre téríteni. 

Kb6bb derült ki, hogy a 
bajba jutott Ismeret.len egy ti
wn:három éves ki&fiú, aki 

Úttörők a vontatási fönökségen 
A Tiuakeszi általános Iskola 

és a mlakolci vonta.tási főnök
ség Munk41 Vönla Zászló "l;r
demrenddel kitüntetett No
vember 7. aoclallsta brf3ádja 
között már több bves kapcso
lat van. A JD02ldonyvezetók al
kotta brigád egy szá2Jkötetes 
kuikön,yvtárat ajándék07.0tt 
ellmör az iakolának. Azóta 
több alkalommal jártak a vas
utasok az Iskolában, é5 � tár
sadalmi munkát végeztek. 

A kö7Jelmúltban az iskola 
45 nyolC4dikos úttörö;e tett 
üzemlátogatást II vontatási Jó
nökségen. A gyerekek a bri
gádtagok kalauzolásával meg
tekintették a kornzenl villa
mos,. és Diesel-javi1.ó csarno
kot és a régi fütöházat, a gőz
mozdonyok otthonát. 

Az üzemlát.ogatás után az út
törők koszorút helyeztek el az 
eUenlorradalmárok golyóitól 
hősi halált halt Rádulí JózsPf 
ren<l&- &Zázados (az úttörőcsa
pat névadója) sírján. 

A Landler Jenó járműjaví
tó karbantartó osztályán dol
gozó Frankel Leó szocialista 
brigád egyik legutóbbi válla
lásánali. teljesítésével bizonyí
totta, hogy korszerűbb techni
kai szintet elérni beruházás 
nélkül is lehet. 

Az üzem idei tmk-terve eló
frta a kocsiosztály 5. számú 
tolópadjána.k a föjavít.ását. A 
tolópa.d ugyan.is amely 
kulcsfontosságú szerepet töl-t 
be a kocsiosztály termelését 
elooegító berendezések között 

nagymértékben elhasz:náló-

dott, sót maszak.ilag is elavult. 
Lassú működése bizonytalan
ná tette a munka folyamatos
ságát, illetve a karbantanás 
és javítás miatti állásidők egy
re nőttek. Veszélyeztette a fo
lyamatos üzemelést az is, hogy 
a régi technikai szintet meg
testesítő berendezés alkatré
szeinek pótlása szín� lehetet
lenné vált. 

A Mede József által veze
tett Frankel Leó brigád elvál-
1a.lta a főjavítást és a korsze
rústtést, méghozzá úgy, hogy 
a munkálatok ne okozzanak 
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Ah.ol- Dikán Lajos szolgált, 
ott nem voltak létszámgondpk 

Rödönyi Károly nyugalmazott miniszter 
szakszervezeti kitüntetése 

."Í,!ll'!m!'ltchét éVi Efro!gálat 
után -:i�:,..gáhlamányba vonult 
Dtkiin Lajos főfelügyelő, Ke
lebia hatá:rállamás vezetője. A 
ilisz:tel,etére renderet>t búcsúz
tató ililinepségen - a község 
,,e7ie1Jőf, az állomás pártszer
v-eu.ete, szaiks-zerverreti bizolitsá
ga k!épv.isel.óinek, a szociafu<
ta brigáddk ta,gjamak jelenlié
t.ében - dr. Susla János, a 
s-r.egedi vasúti,g�tóság for
ga.1mi OSlJtá.lyának ve:r;etóje 
mélmbta a nyugdíjba vonult 
ái!ilomá&főnök érdemeit. Jel
letn2l5 a rnegbecsülés:re az is, 
hogy Dikán Lajosról az alábbi 
sorokat !küldte S7Jerkesz;tósé
gü.nknek a sze-rr.,edi dgazgat66ág 
fargalmi o&Ztályve?Je'tője. 

Mindig emberségesen 

Kei!lebta volt állomásfőnöke 
193lH>e111 lépett a vasút szol
gálatába. A:z. tmzes forgalmi és 
lrereskedelmi szakvi.2:Sgát meg
-- több, lkisebb-n:a.gyobb 
állomáson gyújt.ötte Ö6s:Ze aro
ka,f; a tapasma:latok.at, amelyek 
blrtdkábam. !kiét évtizeden át 
venetói beosztást töl.th� be, 
kiemelkedő eredménye:kJkrel. 

Amikor Kelebia állomás élé
re :került, igen sok nehézség
gel lkelle1lt megbirikóznia ezen 
a poszton, de ő jó szóval, em
berséggel, ha kellett, szigorú és 
igazságos fegyelmezéssel úrrá 
lett minden gondon, bajon. 
Munkatársaival szorosan 
együttműködve a legtöbb fi
gy�met a határállomási kocsi
szolgálat javítására, az idősze
nl feLadatok elvégzésére for
dította.. µyümölcsözó ika_pcso
lartot épített lki a szomszéd ha
támliliomás vezetőivel, elérve 
ezáltal, hogy a vasutasok mind 
Kefobián, mind Szabadkán 
kölcsönösen tisztelet,ben tax
rották a MAV, il1etve az JZ 
hálózati érdekeit. A jó együtt
működés eredménye'ként lehe
tővé vált l!'lapi 10, majd 11-12 
vonatpár ·átvétele. i;Lle tve át
adása, különösebb rok.kenók, 
nehézBégek nélkül. 

A korszerú vasútért 

. Később pedig, amikor már 
hálózati progiramban sze,repc,1-
tek a határállomások munlká
jának korsz.erűsíitésére von.rt
lroz.ó irányelvek., Dikán LajC6 
élére ilt a megvalósításért 

tervszerűen gondoskodott. 
Rendszeresen fog.Jalkozott a 
fiata.lokkal. Nemcsak tanította, 
hrunem nevelte is ólrel. En.nek 
kÖSiZÖnhető, hogy a megnöve
kedebt feladatok ellátására ki-, 
tűnő S'ZJaike'mberek, jól képzett 
vasutasok átlllnak rendelke-t.éislre 
az évről évre „lóváló élüzem" 
S2lintet elérő Kelebia állomá
son. Vailamermyien umúsíthait
ják, hogy egyéni problémáik
kal is bár.rni!k.or fardulhatta,k 
állomásfónökükhöz, alki a ko
rábban kapott Érdemes, illet
ve Kiváló vasutas kJtimt.etés 
után ebben az évl>en a Munlka 
Erdemrend bronz fdkozatát is 
megkapta. 

A jó munka „titka" 

S ktiti.intették 6t a hmárőrök 
ü;:  Kiváló határm- jelvénnyel. 

Minderról ő csak ennyit 
mond: 

- Nem tettem semmi külö
nöset. Szeretem az· embereket, 
a vasutat és a hazámat. Eny
nyi az egész. VLszonzásul el
ienben most sokat kapok: a 
derűs, békés nyugdijas éveket. 

Kívánjuk, hogy legyen ben- Koszorús Ferenc foUtká.r a Jdtlini.etés után át.DyújtoUa a három szakszervezet ajándékát 
ne része - nagyon ookái.g. (Laczkó lldikó felvéiele) Dolgcrrobt forgalmi s-zolgálat-· 

tevaKént, oktató- És vezénylő
tisz:!Ji munk.akörben, személy
és árupénztárosi beoszfr.ásban, 
kereskedelmi állorn."1Sfónök
helyett,esként, míg végü,l -
1965-ben - Kelebia áLZomás 
vezetésére kapott megbízatást. 
Munkáját, tevékenységét min
dig szívás akarat, példamuta
tás, fegyelem - ugyanaik!kor 
baráiságos, e1vlru:'s.i magaita,r
tás, kedve. modor, mély em
berség is - je1leme'2lte. El
mondhattó róla a-z is, hogy min
denütt a; munkát jól értő, hi
vatásukat szerető vasuta.so!(at 
nevelt a MAV-nak. 

legtöbbet tmni ak;aró helyi ------------------------, 
közösségnek. fgy került 60r a Bens&éges � szín. arany fokozatát És a három 

helye vol,t november 12-én a sza!=vezet ajándélká,t. 
vasutas-szakszervezet Benczúr Rödönyi Károly megha-to1lt 
utcai központjának elnökségi szavakkal köszönte meg a ki
ta;n.ácsterme. A Közlekedési tüntetést és az ajá:ndékot. 
MiJJ.ismél'ium három fő ága_ Hangs,úiyozta: négy évtizedet 
zatát magába tömörítő vas- töltött munkaviSzonyban, eb
utas. kö-Llekedési és })06tás bő! 26 évet a vasútnál, 12 évet 
sza,R6'ZleI'Ve-zet vez.etóinelk jelen- pedig a közlekedés más terü.
létében Koszorús Ferenc, letén, különböző beosztások
szail=erve-z.etünk fótit'kára kö- ban. Feleloosé�teljes munikája 

hangrögzítós engedélykérő be
rend€7..ések felszerelésére, a rá
diós kocsifelírás megvalósítá
sára, a SAVIN-másológépek 
felhas=álására és még több 
ilyen eredmény elérésére.. 

A nyugdíjba vonult állomás
főnök legnagyobb érdeme ta
lán méginlkább il.emérhető azon, 
hogy az irányítása; alá tartozó 
szolgálati helyeken sohasem 
voltak munkaerőgondok. A 
káderut.ánpótlásról előrelátóan, 

N"e legyenek magányosak 

NA G YKA NIZSÁN MEGA LA KULT 

A N YUGDÍJASOK KL UBJA 

Na.1111k11nizsán mintegy 900 

n11u,gdij,a,s vasutas él. Közül ük 
háromszázam egyedüláHók, il
letve c;zvegyek. Reájuk, vala
mennyiükre gondolt a Kodály 
Zoltán müvelődésí ház veze
_tósége, amikor elhatároZta, 
hogy a V86Ut.as-szaks:,,ervezej; 
legutóbbi kongresszusára ki
adott irányelvek szellemében 
létrehOZZa. a • nyugdíjasok 
klubját. 

Az ezzel kapcsolatos meg
beszélése11 sok idős ember 

vett részt. A KISZ-fiatalok 
virággal kösrzöntötték. a váro
si zeneiskola tanárai pedig ze
nével szórakoztatták őket. Az 
e1képreléseket Juhász Imréné, 
a múvelőc!Ési ház igazgató
ja ismertette. A vendégek 
örültek a közös kirándulások, 
a városi ü-z.emlátogatások és 
a változatos műsorok lehető
i;égeiJ1ek. 

Az állomás veretósége díj
mente5en rnik:rol>um aján;J.ot;t; 
fel a nyugdíjas klub program
Jaihoz. 

Szellemi vetélkedő utan 

VÁNDORDÍJ A GYŐZTES BRIGÁDNAK 
Az anyagellátási igazgatóság 

llZOOiad.ist.a bngá.djai szellemi 
vetélkedőt rendeztek november 
7. tiszteletére. Az el.só he!ye-
2lést a dr. Csanadi György ne
vét viselő kolle.!\:tíva Koleszár 
Györgyi, Bozsó Lá.szló, Balikó 
István, dr. Kiss La;os össze
tére!ű csapata érte el. 

A győzteseitet megillető ván
dordíjat d,-, Csanádi György 
�egye adta át, aki ezután a 
brigád vendégeként bensőséges 
beszélgetést folytatott a győz-

tes kÖ2lÖS!lég tagjaival a hár
mas követelmény megtartásá
ra vonatkozó tervekről, jövő 
évi vállalásokban megfogalma
zandó elképzelésekről. 

A meghitt hangulatú bes-zél
get,ésen reszt vettek az anyag
ellátási igazgatóság gazda
sági és társadalmi srer-
veÍtilek vezetői is, élükön 
H<YTVáth Alajossal, a 
MA V Vezérigaz.gaLósá,g 12. 
s-zakosztályának vezetőjével éS 
Szvatkó lsiván iga�atóval. 

' 

Dr. Csanádi Györgyné átadja a. vá.ndorserleget a győztes 
brigád vezetőjének 

Színes, eleven program 

- a barátság jegyében 

A dun4keszi jármú.ia.vltó az is, hogy a ,ta-gcsopor,t 1977-
11-ISZBT-tagcsopor<tja fzJléses ben Orosz n11eZvú órák címmel 
kivitelű, gazdagon ilwusztirált nyelvbanfolyarnot indít, amely
tcí.jékoztató kiadásával koozön- re máris · m�eixlódött a je
tötte a Nagy OM.óberi Srocia- lentkezés. 
lista Forradalom idei évfor- Végül még két, a tájékcrz;!;a
dulóját. Az első sz.ámba.n el.5- tóban olvasott felhívás IlY,°: 
szó helyett Majakovs-zkij: Az mán közö]:jük mi is: A 3ovo 
If;ú Gárda e. művének idéze- évtől kezdödően váfldor.zászló
t,e kösr.önti az olvasókat. va1, oklevéllel és érűkes 

ellátásához különören sok ses-zönte meg Rödönyi Károly 
gítséget kapott . a szakszerve-nyug1:1m�zo� . lközl�keclés- .és zetek veretőitól, a közlrekepostaugyt mi:niS7Jterne-k a tár- dési tárca dolgozóitól, 

ca dolgozói érdekében végzett A kit"' ;tetés • tad • ':oál j mun,ltáját. Rövid beszéde után l lturuP�IJ�i 
a 
Arp'f,t közi:= Megtudjuk a tájékozbastóból, könyvekkel ;lutalmazziik azo

hogy. aE-4i,,senl,,Jf�ét, Bé,,,� 4t-Bf'4<:iaUsb. �tfaá!,o�t, 
ke szocialista brigádja sikeres KtSZ-fio;t,alOkat, a.kik bármily 
kiállítást rendezett, bemutatva módon a lega.Jetívabban seg!
a m�vjet barátságot tik az MSZBT-csoport munká
és e.,,yiittmúködé."'t repre-ren- ;át. Ezenkívill kétfordulós 
táló do'mmentumokat. Könyv szellemi vet-é-lkedőre kerül sor 
és képzőmüvészeti cím alatt a 4 KPM ti:rületén múködő tlla-

átnYmtotta.· a S:ZOT elnöksége ���--es poi;taügyi mi� 
álJtal'r.� .Szak.sze;,- 1!,s--� ---Mo!dovány Gyula, az 
vezeti Munkáén kitün<tetés MSZMP KB munkatánsa is. 

Taggyűlésen ismertették 

jármújavító vezetősége a vi- C3oportok -részvétel.éve!. 
!ág kép-zómúvészeti alkotásait Sz. L. 
ábráz.oló albumoklk!al ajá.ndé-
k<Yota meg a Magyair-Szovjet ..-----------

Hogya,n gondoskodnak Szegeden 
a nyugdíjas vasutasokról? 

Baráti Társaság üzemi tagcso
portját, így a házi könyvtár 
állománya alkalmaS'5á vál<t ar
ra. hogy a József Attila Mű
velődési Kör.pont könyvtátrával 
együttműködve könyvkiállítá
son muta,thaseák be a művé
szeti kiadványokat. Érdekes, 
egyben kövebésre mél1ó pél
da, hogy a járműjavító terü
letén levő három MSZBT-fa
liúíságot felajá.nlásként szocia
lista brigádok szerkesztik, 
qondozzák. Külön&en a meo 
Egyetértés és Hala.dás, vala
mint a mtmka ügyi osmály 
Radnóti Mtklós S2JOCialiS\ta 
bri�<'lia látja el a faHújságo
kat friss, szemléltető anya_ 
gol!Jkal. Helyes kezdeményezés 

Pályamunka.sok 
szellemi vetélkedőie 

A má.tészaM{ai � főnökség 
szaks7lervezeti bizotrtsága és 
KISZ-alapmervezete november 
12-én a !izi!klai állománycso
pol"tú szocialistu brigádok ré
s-z.ére ;átékos szellemi vetélke
dőt rendezett. A vetélkedőn 
nyolc brigád 4-4 ,tagja vebt 
részt. A V&Seny-z,ók politilkai, 
irodalmi, sport-, földrajzi, 
muin!kavédelm! és á1Jtalá!llC6 
vasútÜ7J0Jlli fel!késrulJmégülcró! 
adfa1k s-zámot. ltrdekessé tet
te a vemeni),'2'ést az egy-egy 
témakör közé .il®tott ügyes
ségi verseny. 

A vasutas-szakma-vezet sze
gedi nyugdíjas csopor,tja no
vember 9-én Szegeden, a Pe
tőfi Sándor Művelődési Ház,. 
ban twtotta ünnepi taggyű
lését. A Sm,geden és környé
kén élő idős vasutasok közül 
min,tegy- 300-an jöttek el A 
ta1álkown Lcwá.!z Istvitn, az 
igazgaitáság os?Jtázyve-zebóje 
ado1lt táj&:ozta.tá&t a vasút 
munkájáról, a IV. ötéves terv 
eredményeiről és az V. öt.éves 
terv feladatairól. 

Ezután a nyugdíjas C!IOIP(lll'lt 
elmúlt egyévi mundtájáról 
Kondá,,ii István számo1t. be. 
Elmondotta többek között, 
hogy eddig is fontos feladat
nak tartották az idós embe-
rekTől való gondoskodást, a 

Nyugdíjasokat láttak vendégül �zor;t�7:i!��f��J;yf;;k 
szociális helyzetkre. hetvenen a Landler járműjavítóban részesültek 300-500 forint 
�lyben.. A 1/2 máza.lékos 

Kedves családias esemény nekalra gondoskodott a jó hain- ÖTA terhére pedig ötvenen 
zajlott le októbet- 21-én a gulatrol. kamaik támol!at.á.'9t. Felülvizs.
LaJildler jármújavítA>ban. A A múhe!y'bi-zm1:tságl rende- !!álták az 1200--1500 forint 
művelődési ház átépítése vé- zésben első alkalornm.aa. sor- kfuötti n:,,ul!,d!Ual ren<lel!lre
geit az üzemi étikezde adott rakerült talá1.kozóért, nyugdí- zók s-z.ociális helv-zet,ét l� � 
otbhont ann.aik a nyugdíjas ta- iastársai nevében Medgyesi a ta�a�alaitdk 0Jla,pján a te-
JáJkoz.ónak. amelyet az üzem László mondott kös:zőnetet. riilett bizotttJság 40 nv,_r�íja, 
I-es múhelybizottsága renrle- Sz. L, résrzlére utalt ki segélyt. A 

tájékmitató a,x,m is választ 
adott, hogy jövőre milyen 
mértéklben tudjáilc segíteni a 
rászorulókat. ELllangzott, hogy 
az eddigi 30 ezer forinttal 
szemben jövőre 80 ezer fo
rinttal gazdó.ikodllatnak. Ez 
azt jelenti, hogy több idős 
vasutast tudnak anyagiikl,g L3 
segíteni. De más módot is ta
lálnak arra, hogy támogassá1;: 
a nyuJ,tdíjasokat. Az idén 66 
n1rugdíja;st küldtek ü.dü.lni, pi
henni. A:z. 1300 n�Ja.-.t ösiz
s-refogó cwport 20 bizallmiiá
nok. továbbá Vatroi Józsefné 
és Katona István betegláito
gatóknak :köszönhető, hogy so
sem étikezebt ikésón a segít-
� oda. ahol az l!lZllikBéiges 
volt. 

A találilroz6 részvevmt AC$a;i 
Mihály, a terület\ bl-zott:<,:á� 
titkára i-i iidvözölte. Ezt kö
vetően hat 90 ét'es "ami Gflll!ál 
idősebb nyugdíjasnak a.i6.ndé
kot adt-ak á.t. A tal.álikm-.ó vé-
,rén vendégül látt.á:k ,a n,rul!
clí.iasokat. majd az :enosz 
S7P-"ed tánce�tteo;e. a mil
,,elódffl! ház irodalmi színua
da é,; citer;izeneik"'t'a l!l'r.6ra
kaztta1lta a jel enlevó�t. 

(Gell&t) 
'.llett. Az i'lllésesen feldíszített

,-
-----------------,,-...----------------...--é1lkez.dében, a ITMll!jelent 70 

nyugdíjasnak és csal.ádtagja:t'lk
nak a múhelybiwtrtság tagjatl 
ecy-eey szál SJJelcfúvel kedves-
kedtek. 

A találkozó résztvevőit Ba
logh Bálintné, a műhelybizott
ság titkára üdvöz.ölte, majd 
az üzem fejlódéséról. a S2l!lk
szervezett munka eredményei
ről i:artO't:t rövid tájékoztatót. 
A beszédet követő Jrulturá,. 
Lls műsorban Csala Zsuzsa, a 
Vidám Szinpad tagja. a Land
ler Művelődési Ház citeraze
:nekana és színjátszói szórakoz
tatták a kedves vendégeket. 

A miísor utáni közös vacso
rá:n KurzbacheT Jáll-0$ és re-

A halás utókorhoz méltoan 
November köreledtéVt!l 1dnt ján levő vasútállomások par

iártam a tapolcaj temetőben.. kosítását, virágooitását. S nem 
s meglepődve tapasztaltam. kellett csalódni . . •  
hogy Batsányi Jánosnak. a Hanzmann Károlv. a főnök
magyar forradailmi költészet ség vezetője és beosztottai : 
első jelentós képviselőjének BaL!a Vince, Szabó · László, 
síremléke eléggé elhanyagolt. Vajda Antal, valamint a ker
Haoonló megállapításra jutot;- téswti munJkav€ll.lE!tő Békefi 
tam Kerék;ártó Ká.lmiin és József és az irányítása alá tar
Sá.ndor lAjos. a· két 1919-es tozá Kossuth Lajos szoc:ia:1is
mártír sírjánál. ta brigád tagjai megértkE;i;el 

Észrevételemet közö'lteim a és kegyelettel gon,doskodt.ak a 
MA V Tapolcai Pályafermtar- sfrernlekek é.s környékük =d
t.ási Főnökséggel, amelynek behozatalá!-ól. 
Badacsonytördemicen va,n Cselekedetük méltó a há:lás 
egy jól működő kertés'zete. s utókor tagjaihoz. 
az végz.i a Balaton északi pa.r,t.. Bognár Károly 

Baráti talá1koz6 

fehér asztal mellett 

Baniti találkm.6 színhe}ye 
volt november 13-án délután 
az egri vasutas művelődési 
klub. A megjelent 120 nyug. 
díjas vasutast Fénz Sándor, a 
nyugdíjas c,;r,port elnöke üd
vö7,ölte, majd táiéko.utatás kö
vetikezett a csomópon,t ered· 
ményeiről és a tervekről. 

A találkozó rés-ztvev6it a 
szakszervezeti bizottság vendé
gül látta, és a baráti beszél
getés, a vasutas eml-éke'k idé
zése fehér asztalnál folytaW 
dott. 
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Új létesítményekkel gazdagodott 
a Szombathelyi Haladás Sporttelepe 

A Haladás VSE-Újpesti 
Dózsa NB I-es bajnoki laoda
rúgó-mér.kó2lés alka,Jmáv,a,J. no- , 
vember 13-án ikerü1t sor 
S:oombathelyen a négyezer né
zőt befogadó ülőtJl:ibün alalbti 
öltözók és a 29x9,5 méter 
alapterületű vívócsarnok át
adására. 

. ., -, . .. ,._ ·--·-�- .-,:.-.--��--.. --.. ,-.,.,, i=• --~··""�"'. 

Az ümlepségen megjelent 
Molnár György, a vasutas 
SLJa.kszervezet ti iJkára, Magyar 
Vl/U!a, a Szakszervezetek Vas 
me,tyei Tanácsá=k vezető tit
kára, Vámos József, a me,,ayei 
tanác:s elJnö;chelye:itese, Né
meth László, a megyei TSH 
elnökhelyettese. 

l 
1 

A verebök é$ a meghívott 
vendégek me1tekin tett€ik a 
:szemet gyönyöi1ködtető impo
záns öllbömket, ahol a fehér
re mesze]Jt falakon sok-lSdk 6:i
kerról tanuskodó fány,képeket 
láthattak. Szőnyi János, a 
Magya,r Televízió sportosztá
lyának m1.1J11katársa a !követ
kezóket mondotta :  

Molnár György titkár ünnepi beszédét mondja 

- Nagyon sok helyen meg
fo-rd.ultam már, d.e elfogultsltg 
nélkül áUíthatom, hogy ezek
nél az öltözőknél szebbet csak 
a Népstadionban láttam. Na
gyon sok fává rosi na.gy eqye
sület büszke lehetne, ha ilyen 
sportlétesítménnyel rend.el
keime. 

A:z. ú.i létes.(tménye'k ünne
pélyes átadására a mén�ózés 
szünetében került sor. La.ki 

Lászlónak, a Haladás VSE 
ügyvezető elnöi.'renek megnyi
tója után Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
mondott beszédet. 

- A vasutas-szakszervezet 
elnöksége az elmúlt években 
közel ,o millió forinttal járult 
hozzá a sporttelep ko-rszerúsi
téséhez. A három év múlva 
60. s;rilletésna.p;i.át ünneplő Ha
l'.Ldás VSE olyan sportlétesít
ménnyel rendelkezik, amely
re joggal le1ietnek büsz
kék nemcsak az egyesület ve
zetői és sportolói, hanem az 

(Tóth Imre felvétele) 

egész város sportszerető kö

zönsége - hangsúlyozilla Mol
nár Gy&,gy. 

A fedett ülótribün alatt rö
videsen e!,készül a 85 méter 
hosszú műanyag borftooú fu
tópálya is és a ikövehlrezó 
években még tovább épül-szé
pül a Per.int-pro-ti vasutas sta
dion. I:gaz, az el!követ!keze,ndó 
években már nern.cs,ak a vas
utas-szakszervezet, hanem Vas. 
megye taJlácsá:nak hathatós 
támogatására is számíthaitnak. 

Kiss Antal 

A testnevelés és sport kiváló dolgozói 
Rajtuk is múlott, ltogy a llaladás jó hírü egyesület 

A Nagy Októberi Szocialis- ,,. 
ta Forrada.lom 59. évfordulója 
alkalmából Szombathelyen 
nyolcan kaptáik meg az Or
szágos Testneveloési és Sport
hiva.taLtól a testnevelés és 
sport kiváló dolgozóit megille-
tő ki tiürutetó jelvény,t. A nyolc i' 
kitüntetett közé tartozik Nagy 
Alajos, a Haladás VSE §,PO�
propaganda és sz.erve-d> iroda
jának vezetóje, valamint Kiss 
Antal, a SzaJs1Szervezetek Vas 
megyei Tanácsa testnevel� és 
spor,tosztályának tagja, a te&t
nevelési és spo�tbizottsá.g pro
pagandímája, lapunk tudó.sit,5-
ja. 

·-·-;;w, ''l 

alatt - mert szívesen segí
tette, támogatta a tehetséges 
jároékosokat és a város köz
kedvelt NB I-es vasu,tascsapa
t.á,t; - olyan !abd.arúg6k ke
rültek a Pe-rint-pa.rti stadion-

Dunakeszi teniszezők 

ba a Postás SK-ból, mint 
Tarr, Bencsics, Ekler és No
vák. Egyél>ként ő is, mi is 
azt vallottuk mLndig, hogy a 
sportbarátság szép dolog, s 
eTllllél fogva a Haladás és a 
Postás kö-zött csa,k annyi a 
különbség, hogy az egyik egye
sület színe zöld-fehér, a má
siké pedig fehér-zöld.. 

A harminc év ala,tt Kiss An
tal által betö1tött sportvezetői 
tisztségek mindegyi'kében a 
vasutas sportolók is érezhet
ték segítő támogatását, s így 
van ez ma is. Mindaru,yiunk 
örömére szolgál külön is, hogy 
személyében -a Magyar Vas
utas rendszeres tudósítóját is 
köszönthetjük. amikor gratu
lálunk a sportmozgaJ.mi mun
káért kapott Jdtüntetéséhez. 

Szalay Imre 
Swmbatlhely 

Az NB 111-ban is bizonyítani akarnak 

Kiváló mintaszervezet 

Önkéntes véradónapok 
a budapesti igazgatóságon 

A budapesti igazgatóságon 
n6vember 1 1-én és 12-én térí
tésmentes véradónapokat tar
tottak, amelyen a központi szol
gálat dolgozóin kiVlil ott vol
tak a józsefvárosi pft., a tiszt
képző és az anyagvizsgáló íó
nöksé;g dol,gozói is. 

A két nap alatt 278-an, ösz
szesen 100,2 liter vért adtak. 
A hagyományQS téríbésmentes 
véradást októberben véradó
vér>kapó ünnepség előzte meg, 
A venrlágek között ott volt rob
bek között a tízéves Kéri Re-

.:só tanuló is, akinek január 
10-én Aibe-rt József menetirá
nyító adott vért. A kis.fiú éle
tét az orvoook 37 önkéntes vé
rével tudtá:k megmenteni. A 
véradók fele vasutas volt. 

A:;. ünnepségen megjutalmaz
ták és kitüntették a leglc'red
ményesebb egészs<'-gügyi akti
vistákat. Az Jga�gatéság vörös
keresztes srervezetét pedig ti
zenöt éve;; ,ó munkáiáért, a 
Kiváló mintaszervezet címmel 
tüntették ki. 

Kéri Bezsóke Is találkozott véradójával, Alberi Jcm;ef menet
irányítóval 

Jaruuár 1-tói szeptember 30-
ig tartott az az újítási verseny, 
amelyet a szegedi igazgatóság 
kezdeményezett. A verseny 
győztese a békéscsabai pálya
fenntartási fónhkség lett 91SO 
ponttal. A legtöbb pontot a 
Jébszámmegtakaritással kapcso
latos újitásokért kapták. A be
adott 39 újításból 19-et fogad
ta,k. el, amit hatvanezer forint 
megtak:,u-ftást jelerut, 

Az újítási kedvet Debrecen 
állomás gazdasági-társadalmi 
vezetói Is újítási verseny =i:
vezésével !gyeke1'11ek fokozm. 
A november 1-rol február 28-ig 
meghirdetett verseny célja a 
kulturált és biztonságos közle
kedés, az áru- és s,zemélys:zál
lit.ás segít.ése. Az első hely=�t 
tízezer forint jutalomban re
szesül. 

(Tenta György felvétele) 

Közlemény 
A szakszervezeti jogsegélyszol• 

gálatról szóló k:!adviny elórelát• 
hatóan december végén, Illetve J:a.• 
nuár elején jelenik meg, 

A Házi Jogtanácsadó szerkesz
tősége megrendelö lapot küld az 
alapszervezetek részére. A várha-
16 nagy érdeklődésre, utólagos 
lgénylésekre tekintettel a sza.k
szervezetek megy!Ji (budapesti) 
tanácsai, valaal,.Jnt �z Agazatl-lpar
ágl szakszervezetek kiSzpontJal Is 
kapnak urtalék megrend„Ui lapo
kat a szerkesztöségtól, hogy a fO
zet eljusson �nden érdekUldóhöz. 

A megrendeléseket 1971. decem
ber 10.ig kell a HAzl Jogunácsadó 
szerkeszt6ségébez eljuttatni. Címe : 
Házi .Jogtanács.ldó .szerkesztősége, 
U4L Pf. 51. 

Lakáscsere 

A Dunakeszi VSE tenisz
szakosztályának gazdag múJt
ja van. Mátr 1932-ben megala
kuLt a teniszcsapat Duna:keszi 
Magyarság néven. A fels:za
badu.Lá:s után 1945. május l-én 
irudwt meg ismét a teniszélet, 
llj női és- 30 fér.fiversenyzővel. 

hat:naik 
tettek. 

és ürofa1a1 is készi- A szerkesztőség üzeni 
- Elcserélném Bp. m,, Bécsi út 

588., Bp. űröm állomás fejvétell 
épületének I. emeletén levő 3 szoba 
komfortos, modern lakásomat, 
kerttel, forgalmi szakszolgálatnál 
foglalkoztatott dolgozóval, 1 szoba, 
összkomfortos tanácsi rendelkezésű 
lakásért. Lehetöleg Óbuda vagy 
Buda elönyben. A csere a Bp. lg_ 
részéről engedélyezett. €rdel!:lődnl 
!ellet az esti órákban a 68.1--785 te
lefonszámon. 

Nagy Alajos éppen 50 esz

tendővel ezelőtt kezdte meg 
szolgálatát a vasútnál. Több 
min.t tíz éven keresztül rúgta 
a labdát a Haladásban, így 
négy évtized<lel ezelőtt ő is 
obt szerepelt a budapesti Hun
gária úton a Nemzeti SC ;l
len vívott első NB I-es mer
kózésüru:ron. Azóta sok víz le
folyt a Dunán, ó azonban 
nem szakadt el sem a MA V -
tól, sem a Haladástól. 

Miután a játékot abbahagy
ta. csaknem húsz éven át ó 
töltötte be a labdarúgó lntézói 
tis2ltet, majd nyugdíjazása 
után ő lett a Haladás VSE 
sportpropaganda- és. �zervező
irodájának a vezetoJe. Ma 
már a 68. élebévét tapossa, 
de az egyesületért végzett 
m!ll11kája ugya,n,olyan fiatalos, 
mint a hookorszak"�ban volt, 
fél évs�ddal ezelőbt. A 
kitüntetés alkalmából azt J_d
vánjuk neki, hogy sokaig 
bíria még ezt a lendületet 
erővel, egészséggel/ 

* 
Kiss An.tal a postától men� 

nyugdíjba, vezetó-fóf;lü�yel?1 

ra;ngban. ő is kora 1f1usága
t,6J szerette a sportot, de cs_ak 
a felszabadulás után. harminc 
évvel ezelőtt kapcsolódott be 
4 sport-mozgalmi munkába. 
Tíz éven át vo11 a Swmb_at: helYi Pootás elnöke, s ez ido 

Az elmúlt harminc év afatt 
váltakozó sikerrel 57;erepelt a 
csapat, mert évtizedek óta 
nincs edz.őjük. A fiatalok az 
idéí6ebbelctól „lopják" el a te
nisztudományt. Ebben az év
ben sok új játék0563l gyaro
podobt a csapat. A verseny
zők három pályán gyaikorol-

Közgyúlést tartott 

Pest megyében az idén öt 
csapat vetélkedett az elsősé
gért és a győztes a dunake
szi gárda lett. A kevés jelent
kező mia,tt elmaradt az idén 
a pécsi osztályozó is. és így 
a dunakeszielk automatikusan 
bekerültek az NB I II-ba, A 
csapat tagjai között van d.r. 
Lá11gfi György, Nándori Ferenc, 
Utasi János, Treplinszki Jó
zsef és Gita Gyö1·gy. Minden 
hét,en szbrgalmasan edzenek, 
mert az NB III-ban is szeret
nének bizonyltani. 

(Solymosi) 

a nagykanizsai MHSZ-klub 
November 10-én tartotta 

éves köz,gyűlését a nagy,kani
zsai csomóponton működő 
MHSZ-klub. A gyűlést Varga 
László állomásfőnök, a klub 
elnöke nyitotta meg, majd 
Zentei Lajos titkár számolt 
be az egyéves munkáról. 

A klubnak jelenleg negy
ven tagja van. Ezen kívül 
húsz társadalmi aktivista, kül
só munkatárs segíti a ffiUJl• 
kát. Ismertebte Zentei Lajos 
az 1975 76. é\•i kiképzési terv 
te!je:sítás.ében elért eredmé-

nyeket és a következő kíkép
zési év feladatait is. 

A beszámolót követően a 
legtöbb hozzászóló a klub to
vábbi sikeres munkájának le
hetőségeiről beszélt. Magyar 
Pá! alezredes tolmácsollta a 
felügyeleti szervek elismeré
sét és hangsúlyozta, hogy a 
vasutasklub az elsők között 
van a megyei klubok sorában. 

A közgyűlésen - a legki
válóbb munkát végzet,t tagok
nak - kitüntetéseket és ju
talmakat adtaik át. 

Nagy Antal Géza, Vár�lv! Gyu• 
1a Nagykanizsa ; Bold1zsar Gyula 
Béke5csaba : Szilcs Ferenc Hatvan : 
Miskolci Sándor Mátészalka ; Bog• 
nar Károly Tapolca ; Sepsi Gyula, 
Pál István, Kisvárdai János __ 1\ils
kolc; Tóth István Nógrádkovesd ; 
ifj. Kovács Béla. Nyiri Ferenc 
Débrecen ; Murányi Tibor Bánré
ve· csabai István Budapest ; Cstz
m�zia Béláné Szombathely: leve
leiket lapunk anyagához felhasz• 
nálju]{. 

Endrédy LásZló, Szabados Gábor 
Budapest; Szikora Pál Nagyecsed; 
Kiss László Veszprém : le\•eleikel 
llletékes helyre 1ovábbltot1uk. 

* 

Felhívjuk a szakszervezeti bi
zottságok, a lapterjesztök és olva• 
sóink figyelmét, hogy a l\.Iagyar 
Vasutas egész évi előfizetési dí
ja vá.Jtozat.lanuJ 14,40 Ft. Az 1977. 
évi zavartalan lapterjesztés érde
kében kérjük. hogy a megrende• 
léseket leheéöleg még ez év végé-
1,r k!lldJék el a Népszava Lapkiadó 
Vállalathoz, A példányszám-vál• 
tozásokról pediy levélben, vagy 
telefonon (224-819) tájékoztassák a 
kiadót. (Levélcím : 19&4. Bp., VU., 
Rákóczi út 54.J 

A Bivalalos tapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer-

- Szétk1iltöz6k, figyelem ! A bu
dapesti vasűtigazgatóság mellett 
(Kerepesl út 1-3.) 2 db két szoba, 
komfortos - földszinti - szolgá
lati lakásunkat elcseréljük 3 szoba, 
komfortos tanácsi laltásért Buda
pesten. (Az egyik lakós 96, a má
sik pedig 60 négyzetméteres.) €r
deklődnl lehet munkaidő után a 
U.4-240 telefonon. 

- Két szoba, alkovos, gázllJtéses. 
komfortos. nagyméretú lakásomat 
elcserélném hasonló e�yszobás la
kásra, budapesti lakosú. aktfv 
MAV-atkalrnazottaI. Bármilror 
megtekinthető. Cfm : Vigh Ferenc, 
Bp. vnr., Kerepesi út 5. m�lletti 
bejárat v. ép. I. em. 18. ,.Nyolc
ház". 

- Veresegyhá.zf három és tél szo
bás, 107 négyzetméteres, I. emeleti. 
komfortos szolgálati lakásomat el
cserélném Budapest területén, leg
alább t,5 szobásra, lehet tanácsi is. 
tényleges vasutas részére. mag

egyezés alapján. Levélcim : Brlgán 
József, 2112 Veresegyház, vasútál
Jomáa. 

vezet! bizottságok és olvasóink fi- - Kőbánya Ujhegyen, Ktlbánya gyebnébe ajánljuk a következőket : -Kispest vasútálJomáshoz közel 
A 16. számból: 112 116/1976. A levő laltótelepl, távfútéses, állandó 

MA v szaktanfolyamokra való be� metegvizes, so négyzetméteres, I. 
rendelés előfeltételeinek módosf- emeleti garzon, tanácsi lakásomat 
tása. e!CS"erélném rákospalotai, újpesti. 

112 656/11176. A telsooktatás! intéz- zugló! vagy budai hasonlóra vagy 
mények nappali tagozatán végzett nagyobbra. €rdeklödni levélben le
pályakezdő szakemberek alkaima• j het: Wirth Irma. 1103 Budapest, 
zása a 'MA V terU!etén. Gergely u, 116. I, 31, 
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Pályaépítés, mu.nkaidó 
után. A szentesi építési fónök• 
ség szegedi gépállomásának 
Corvin, Makarenkó, Zója, 
Kandó és Za1ka szocialista bri
gádjai a Kopáncs-Hódmező_ 
vásárhely közötti szakaszon 
munkaidő után másfél kilomé
ter sfnmezöt fektettek le és 
készítettek elő a he,:esxtés.re. 
A szakipar060kból, mfu;zakiak· 
ból és irodai dolgozókból álló 
munkacsapat ily módon tizen
három álkalommal pótolta a 
pálya.építés területén levó 
munkaerőhiányt. 

- Pályaválasztási kiállítás. 
Dunakeszin már hatodik éve 
renoeznek pályaválasztási ki
állítást a 201. számú Gárdonyi 
Géza SzakmUIJJká.sk:épzó Inté
zet kollégiumában. Nyolc szak• 
ma anyagát, érdeke$égeit mu
ta ttá:k itt be a környező isko
láit 7. és 8. osztályos tanulói 
rést,ére. 

- Ismeretterjesztés a klub
ban. A tapolcai Batsányi Já
nos Művelődési Központ szín.. 
háztermében a nyugdíjas klub 
tagjai részére ismeretterjesztő 
filmet vetít.ettek Lipcséről. A 
klub tagjai a színes film se
"'Ítségével megismerhették az 
NDK második legnagyobb vá
rosának nevezetességeit és tör-
ténelrnét az fukortól napjain
kíg. 

- Brigádok segítsége. Sal. 
gótarján állomás Béke és 
Landler forgalmi szocialista 
brigádjai november 7. tisztele
tére társadalmi munkában se
gítettek a pásztói termel&--zö
vetkezetnek a cukorrépa beta
ka.rításában. A brigádok az éj
szakai műszak után egy napig 
dolgoztak a földeken. 

- Búcsú a nsúttól. 38 évi 
szolgálat után nyugdíjba vo
nuJ,t őzse Gábor, Salgótarján 
szertárfőnöke. A többszörös 
kíváló dolgozó 27 évig volt a 
sal o-ótarjáni szertár vezetője. 
Ny�gdíjba vonulása alkalmá· 
ból igazgatói dicséretben és 
pénzjutalomban • részesült. 
Munkatársai ünnepséget ren
deztek tiszteletére, amelyen 
ajándékokkal kedveskedtek az 
aktív munkától búcsúzó, ta
pasztalt vasutastól. 

- Kommunista műszak. A 
balassagyarmati vontatási tó· 
nökség Petőfi és Május 1. szo
cialista brigádja!nak 56 tag.la 
kommunista műszakok során 
nyolcvan négyzetméter beto
nozást végzett a főnökség te
rületén. Ezenkívül összeizyűj
töttek húsz mázsa hulladékva
sat és ötven kilogramm színes
fémet. 

- Egészségügy és munka• 
-.édelem. Debrecen állomáson 
az egészséges életmód és a 
balesetmentes mun!m érdeké
ben november 1-tól 5-ig egé$7.
sé/!ügyi és munkavédelmi eló
adássorozatot tartottak. DI'. 
Lajtai Ildikó üzemorvos és 
Farkas Jó:r.<;ef munkavédelmi 
előadó naponta ké!sreI'. film
vetítéssel egybekötve oktatták 
a I'észtvevőket a hasznos is-
meretekre. 

HALÁLOZÁSOK 

Bertll.5 János, a vasutas-szaksz�r„ 
vezet veresegyházi nyugdíjas cso
portjának bizalmija 19 éves kori• 
ban megh"tlt. U27 6ta vett részt a 
munkásmozgaJ01riban. Temetése 
novembe1 13-án \"Olt a róti teme
tőben. 

* 

Dr. Sztankat Gyula, nyug. i\lA\.•
fútanácsos, a Ceglédi VSE alapitó• 
tagja és elsö elnöke november 7• 
én, 86 éves koriban elhuny&:. Bú• 
csúztatása november 19•én volt ■ 
debreceni Köztemetőben. 

11.AGYAD V&SU'l"II 
• Vasutasok Szakszervez.etenek 

aapia 
Szerkeszt, a s�t:rKeszto 01zottsál 

f'osz.erkesztO: 3uJ_\ras Jaoae 
FeleJó& :il.erK�itio \ilSJ Ferenc 
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A vasút novemberi gyorsmérlege : 

21 millió 167 ezer utas 

és 11 millió 340 eze,· tonna áru 
A vasút novemberben 27 

millió 767 ezer utast szánított. 

Az utasfóben mért teljesít
mény a bázishoz viszonyítva 
95.9 százalékos teljesítésnek 
felel meg. A tervhez képest 
mintegy 3.2 százalék a lemara
dás. Az utaskilométer teljesít
mény - a távolsági utazások 
arányának növekedéséből 
eredően - kissé mérsékelteb
ben csökkent. A személyszál
lító vonatok menetrendszerű
sége viszont az előző év azonos 
időszakához viszonyítva javult. 

Novemberben kiemelkedő 
eredmények születtek az áru
szállításban. A vasút ugyanis 

11 millió 3t0 ezer tonna 
árut szállitott, a.mely a bá
zishoz viszonyítva 105,3, a 
terv alsó határához képest 
103,5, míg a lelsö határhoz 
képest 100,9 százalékos tel-

jesítést mutat. 
Az árutonna-kilométer telje
sítmény közel azonos arány
ban nőtt. 

A kiernelJten keze1t árucik
kek közül a cukorrépa-külde
mények mennyisége 39,5, a ce-

mentgyártm,1nyoké 13,ö, a 
szén- és kőküldeményeké 
mintegy 8,8 százalékkal nőtt. 
Ezzel �zemben közel 20-30 
százalékkal mérséklődött az 
áruszállítás, a tüzifa-, rrész
és kavicsküldeményeknél. 

Kedvezőnek mondható az 
export szállításoknak a bázis
hoz mért 20,5 százalékos emel
kedése. Ugyanakkor a tran
zit küldeményeket továbbra is 
csökkenés jellemzi. 

Az elmúlt hónapban a szál
lítási igény változatlanul ma
gas volt. Ezért a vasútnak 

sok gondot okozott a te
herkocsik időben történö 
k.i:í.Ilitása. Jellcmzö, hogy 
a ki nem állitott kocsik 
száma mintegy két és fél
szeresével haladta meg a 

bázis időszakot. 
A tehervonatok menetrend

szerűsége is romlott, amely 
összefüggött a belföldi vonat
feloszlatások számának, bázis
hoz viszonyított, közel 60 szá
zalékos növekedésével. A ko
csihiány következtében jelen
tősen nőtt a hálózaton megra-

AZ ELNÖKSÉG N1).PIRENDJÉN: 

kott idegen teherkocsik meny
nyisége is. A teherkocsik át
lagos forduló ideje a bázishoz 
képest mintegy 1,7 százalékkal 
nőtt. Nem lehetünk megelé
gedve a ltorszerú tehervonati 
mozdonyok napi fajlagos tel
jesítményével sem, amely a 
bázisidőszak szintjétől mint
egy 3-4 százalékkal maradt 
el. 

December első tíz napjának 
berakási teljesítményei ked
vezőek. Arra kell törekedni, 
hogy ez tartós legyen, 

miYcl minden elszállitott 
többlet árutonna kedvező
en befolyásolja a vasút 
be,•ételét és gazdasági 

eredményét. 
Természetesen nagy gondot 
kell fordítani az üzemvitel 
gazdaságosságára is, mert há
lózatunkon igen magas az ide
gen kocsik száma. A záhonyi 
átrakókörzet üres kocsikkal 
való ellátása, az átrakások fo
lyamatosságának biztosítása 
ugyancsak alapvető felada
taink közé tartozik az év hát
ralevő napjaiban. 

a miskolci 

munkavédelmi 

vasútigazgatóság 

és baleseti helyzete 

Év végi hajrá Záhonyban 
r 

Az eperjeskei darus átra.kóban szünet nélkül folyik a rakodás (Riportunk az 5. oldalon) 
(Laczkó Ildikó �elvétele) 

DEBRECEN: 

szervezetten gondoskodnak 
a nyugdíias vasutasokról 

Művelődési hónapot 
tartottak Debrecenben 

Kimagasló eredményt értek 
el az 1976. éves újítási ver
senyben Kí.sk:unfé!egyháza ál
lomás újítói Az év kilenc hó
napjában 28 újítási javaslatot 
tettek, amiből nyolcat elfogad
tak és hetet már be Is vezet
tek a gyakorla_tba. 

A versenyben az Április 4. 
szocialista brigád került az el
ső helyre tizenöt újítással. A 
forgalmi szakszolgálatok ver
senyében Kiskunfélegyháza ál• 
lomás a szegedi igazgatóság 
területén megszerezte az elsó 
helyezést. A 3600 forint juta
lomból tizenegy újító, illetve 
szakvélernényező r-észesüU. 
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A B O LYA I B R I GÁD ÁTLA GA:  

Egymi l l ió leütésben három h iba 
Zászlóavató és névadó ünnepség 

.4 MÁV TBÉF KISZ-szerve:tele felvette Lefkovics Ernő nevét 

Látogatás a MÁV Adatfeldolgozó Főnökség II-es üzemében 

Ha mindenütt midenki min
dig így - ilyen jól, Ily gyor
san, ennyire már-már hiba
mentesen dolg,o,zna! Ha a lom
ha mozgásúak, a közönyös se
lejtgyárlók. tapasz,talatcserére 
ellátogatnának hozzájuik, a 
MAV Adatfeldolgozó Fönök. 
:iég Lenin körúti épületébe, az 
adatokat lyukszail.agra rögziitó 
lányok-asszonyok közé - ér
zékelhető módon gazdagodna 
ismerettáruk az unos-l.Ll1tig 
hajtogatott mun!<Aintenzitá,s,ról, 
fegyelemről, hatékonyságróL 

NEGYVENKÉTFÉLE 
BIZONYLAT 

kiemelkedóbb eredményt pro- kozatot. A két legfiatalabb 
dUJkáló Bolyai brigádot vá- lánYt kivéve legalábo egyszer 
lasztjuk. E tiztagű kallelktíva már valamennyien megkapták 
1976-ra óránként 14 200 leütést a kiváló dolgozó címet! 
vállalt; a harmadik negyedévi - A brigádátlag: egymillió 
átlag 14 400 leütés. Az óket leütésből három hiba, s űgy 
követó brigádok teljesítménye érezzük, ezen még mindig ja-
13-14 ezer között van. víthatunk - említi minden 

• . • Miután nyolc órát egy• kérdés ,nélkül Szabó Erz.isébet. 
végtében tűlontúi fárasztó Len- Am arra már kifejezetten 
ne a lyuka.sztógépek mellett büszke, hogy: - Erdélyszky
tölteni, óránként tíz percnyi nének több olyan hónapja is 
szünet dukál. Am e tíz perc volt, amikar egyetlen hibát 
el.aprózódna, ezért a nyolc sem vétett, Peselné pedig tar
órából kétszer fél órát tölte- tósan óránkénti 19 ezres telje
nek pihenéssel a bará.i:Ságos sitményt nyújt! (Gyors fejszá
tá.rsalgó-étkezó helyiségben. molás : másodpercenként öt le
Most rendkívüli .,lazitás" kö- ütés a gépen - szinte fantasz
vet!ceúk; kávé kerül az asz- tikus!) 

Lehengerlő számok. A · 42 talra - ísmer1kedünk, beszél· - Kitartó swrgalommal e1-
!éle biz<mylatbol hónapról hó- getünk. érhero-e ilyen teljesítmény? 

- faggatom a rekordert. napra 1,8-2 milliót dolgoznak. - Tudni kell - mondja _ Önmagában a s.7.orgalpm fel. Itt a MÁV szinte vala- még elöljáróban Machula Gá- azt hiszem, kevés. Ez adott-mennyi  rezdülése figyelemmel bor -, hogy a gépi a.datfel· mil kísérhetó. S ha legalább e bi• dolgozók között kicsi a. fiuk· ság kérdése, l}ogy ki yen 
hamar fárad ki ;  de termésZe

zony'la:tok gyöngybetÜ6 írással tuá.cíó; akik megszokták az tesen a pillanatnyi diszpozicikészülnének, de nem : a tin· itteni légkört, szívesen marad- ón is sok múlik Hogy mi van taceruzával róbt számok, be- nak akár évtizedekig is, ha- otthon, mi történt előzó nap . . .  
tűk halványfilt.-összemosód• csak családi dkok miatt nem s otthon sokminden törit.énnak, már az is művészetnek kénytelenek távozni. A Bolyai het: Pesel Györgynének - aki 
tűnik, hogy első rápillantásra brigád 1962-ben alakult, s a. 18 éve dolgozik az Ada.tfe!dol
leolvassák óket, eligazodnalc tagol< fele azóta itt dolgozik. gozó Főnökségen _ három 

A MA V Távközló- és Btzito
sítóberendezési 11:pítési Főnök• 
ség KISZ-szervezete, a Kom
m unistá.k: Magyarors.zágii Párt
ja jlllegal.akulásáilak 58. évfor
dull'.>ia al.kalmából november 
26-án zászJóavató-névadó ün• 
nepséget tartott. A főnökség 
KISZ-szervezete ezen a napon 
vette fel Lefkavics Ernő, egy
l<orí pécsi távirász nevét. 

A zászlóavató ünnepségen 
megjelerut Urbán Lajos mi
nisziterhelyetrt:,es, a MA V vezér
igazgatója, Nagy Károly, a 
V asűti Fóosztál: pártbi.wttsá
gának titkára, Drögi József, a 
vasu�ezet elnöksé
gének ta,gja, Le/kavics Ernő 
özvegye és fia. 

LeJlkovics Ernő mumká.smoz
galmi m ú.Ltjáról, a Tan.ács.k.öz
társaság idején betöltött sze
repéről Ga.da.necz Béla., a Va
súti Tudományos Kutató Inté-

Urbán Lajos miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatója át
adja a zászlót Demény Attila KISZ-titkárnak 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

zet főmun,kat.ársa tartott tájé- tltkáJrnialk, majd sor került a 
kozt:atót. Utána Urbán IAjos sz.a.lagozásra is. 
átadta ru,. általa adományozott Az ünnepség után a fónö.1<:
zászlót Demény Attila KISZ- ség KISZ-srervezete á1tal pat-

ron.ált ungvári utcai ált:alá.na, 
iskola Zrinyi Miklós úttörő
csapata kuUúrmúsorraJ szóra
korta1ma a megjelentelret. 

Ki volt Lefkovícs Ernő? 
rajtuk. Nézem a kezelret. A • •  , , 
bal a bizonylatokat lapozza, a OTEN AZ ALAPITO gyermeke van. 

Lefkovics Ernő - a vasutas kommunista sejteket és gon- végén Budapesten letartóztat-jobb pedig örclöngős gyOI'sa- TAGOK Ko·· zu" L  GONDDAL ÍROTT k " al k" J" ed" d k d " 1 ·  á b ta·k. Fe" ]  e·vet to''lto··tt a Szer'o sággal táncol a �- mun asmozg om 1eme K o os o 30n a ov ros an meg-
tó gép billentyűin. BRIGÁDNAPLÓ egyénisége - Putnokon szü- jelenő Vörös Újság terjesztése- utcai fogházban. Ritka s.ieren-

Nem szerebnék zavarni, e Vegyük sorra az alapító asz- letett, 1888. július 24-én. Szü- ról a. megszánt területen. csének köszönhette, hogy az 
munka rendkívül nagy figyel- szonyokat: Brezova.i Lajosné, La tom dki „1 tet lei szerény jövedelmű, de ügyészség - még nem ismer-

ErdéLyszky Virgitné, Pesel szetJ::
z
g
g:nddJ fr'i

tt 
�gád= nagy műveltségű tanítók vol- A bírósági tárgyalás elől ve eléggé tevékenységét met�koncentrációt követel Györgyné, Juhász Józsefné és tak. 1920 január végén szabadon 

Bölcskey Lászlónéval, a II-es Pálóczi Erzsébet . . .  Az utób- naplót. Kitűnik:  nemcsak a 
Az első orosz forradalom Bécsbe szökött engedte a bírósági t.árgyalá-

üzem vezetójével és Machula b' t tos·tom csak mu!llkában jeleskednek ; részt sig. Erre azonban nem került Gáborra.!, a főnökség számvi- �v��o�löljáró
��o- vállalnak a társadalmi meg- éveiben, Budapesten került Az illegális vasutas párt- sor. Bécsbe szöl<ött, s bek.ip-

teli vezetójéve1, a sza'kszerve- nyokat említettem, hanem mozdulásokb6I is és a kultú- kapcsolatba a vasutasok osz- sejteknek és személy szerint cso!ódott a kommunista emíg-
zeti bizottság titkáráyal a kü- rálódás is természetes része tálytudatos mozgalmát irány!- Lefkovics Ernőnek kiemelkedő ráció munkái'ába. 
1 , k mer:t a mincleniki ,áttal jól is- · M V 1 , önben nem túl csöndes gepe mert Pálóczi Erzisi épp e na- mindennapjaiknal<. Egyik ked- to agyar asuta.ssa es részt szerepe volt a szerb megszál- 1920 végén illegálisan a között halk:an besz,élgetünk. pon mutatkozott be új nevén: velt kikapcsolódás az ország- vett a lap terjesztésében. Ezt lás ellen tiltakozó 1919. icb- szerb megszállás alatt levő 

- A legjobbak között több két hete és egy napja Weisz járás :  az idén. az űnneoi iá- követően lépett a MÁV szol- ruári politikai sztrájk meg- Pécsre utazott. hogy segltsen 
olya.n is aka.d, aki tartósan Józsefnének hívják. Most jött tékok heteiben kétszer is jár- gálatába. Kezdetben pálya- szervezésében. A megszállék az ott dolgozó munkásforra
óránként 17 eze-r leütésre ké- vissza a nászútról . . . dehát az tak Szee;eden mee;nézték munkás Rákosrendezőn, lil09 azonnal órizetbe vették, de a dalmároknak a Pécsl Szxia
pes - mondja az üzemvezető. u· J· nevet me·g a bri��dtagok- Az ember traqédiáját, majd az tavaszától állomásfelvigyázó- sztrájk győzelmes befejezését lista Párt forradalmi polj';iká-

1 ,... E se · lakod l ..... voltak követően, március 20,án sza- án - Hogy érzékelhetó egyen, nak ,� meg kell s··'-'uk. ,e ri a m=, 
-. i'elölt Putnokon, 1910 nyarán j ak kialakításában. a .:iart - =u p• ++ 1 tóbb r badon engedték a zágrábi ka-mit jelent is ez: a számítás- 1962 után csatlakozott a kol• eci<;e • .., e<ltl pec ig. no- önálló forgalmi szolgála,ttevó tonai fegyházból. útközoen osztályharcos egységének meg. 

technikában az országos átlag lektívához Szabó Erzsébet, vember végén Egerben- Három Halmaj .állomáson..1913,tól �áv- értesült arról, hogy Budapesten teremtésében. 
óránkénti 9-10 erer, az itte- Korm.o., Józsefné, Szalai Er- forintot kP

A
11 fizetniük csuuán, 'írá.� a pécsi MAV Űzletveze- kikiáltották a proletárdiktatú- 1921 augusztusában, ami-

:ni pedig 12--13 ezer leütés. zsébet, Varga Eszter és Tausz hogy a M V vendégszobáiban 
tóségen. rát. Azonnal oda sietett. A kor az ellenforradalmi Ma-

- S miután a minőség a. Péterné. Kezdetben Erdélysz- elhaS<anak. az utaz!is nem ke- hadügyi népbiztosság a kapos- gyarországhoz csatolták Pé-
m.ennyiségtől elvála.sztha.ta.tlan kyné iTányította a brigádot, de ��_nz� · · · e�

tn

ebe
ál
k mellett A fővárosba hívták vári 44-es vörös dandár poli• eset, a munkásmozgalom oécs-

- fűzi tovább a gondolatsort tíz éve -, amikor Szabó Erzsi .,....,., • is JO a va,;u • baranyai vezetőivel együtt 
az szb-ti1iká!r -. százezer leü• közéjük ;illt - űgy érezte, - A sz�lanájuk: szám!tá.,- Az elsó világháborű éveiben 

tikal megbízott;ává nevezte Id. elhagyta az ország területét. 
tésben egy hiba lehet. Ám ez jobb egy fiatalnak átadnia a technika. Ugvana,;t a munlclt Lefkovics köré tömörültek Pé-

Hívó szavára tömegesen szök- Feleségével együtt aki 
csupán a tűrési hatáT a való- kormányrudat. Természetesen m1sutt Is elV'ée;ezhetnék. Mi- esett a háborűval szembe ke-

tek át a megszállt terúletről a szintén aktív harc= volt a 
'g él t •·�~•-"•ebb· van �,,., segítsége're van·, ma ő a bri· nek vall iák ma<!tlkat elsódle- vasutasok és a bányászok a pécsi munkásmozgalomnak -

i;., enn e=""" · ' -� da.tf 1r1. z ó k rülö vasutasok, s más ba,ol- T • k · t' á Belgrádban telepedett le. Kez-havonta egyetlen hibát sem gádvezetó-helyettes (elmond- l"=n : a 
k 

e
k 

o goz na ' vagy 
dali munkások. 0, öccse -

anacs bz arsas g területére, 
d tb . ít-· . k. ké t 

vét, vagy egymihlió leütés kö- hatjuk még róla : háromszoros vaS1Ltaso na ? hogy mint a Vörös Hadsereg e en ep oipan mun as , 

'·' áló d 1 ·-'- 1975 ben K" A válasz több tucat leüté<;- Leél Leó, a forradalmár köl- katonái fegyverrel harcolhas- dolgozott. majd a Jugosz!á\.'iá-
zepette hármat · · · Á.ÍV O g..,.,,..,, - 1• i- · · ka soJ tot tartott ban megjelenő magyar iapok 

l!:ppen fél évtizede, 1971. váló Vasutas kitüntetést lra· nyí idót várat magára, majd o - reven pc a a sanak az imperialista br.1,0la- belgra"di' tud;.,.,.i•tóJ'a lett. 193n_ 
,régén kezdték meg a lyuksza- pott; s amit ugyancsak büsz• Pesselné fogalmazza meg: ��!=J.ntiimperialista maz- kodók ellen. Május végén - ban, ötvenedik születésnapJ.in 
lagos adatrögzítést. Általában kén említ - 1969-ben juta- - Aki annyi időt tölt itt. 1918 novemberében Pécs a Vörös Hadsereg legendás szeretet+el és nagyrabecsül�l 
a VIII. áLtalános, vagy a kö- lomüdülésen vehetett részt a mint én. az minden bizonnyal szerb megszállás alá került. északi hadművelete során köszöntötte őt a haladó ;,Jgo-
zépiskola elvégzése után ke- Szovjetunióban). vasutasnak érzi magát. A Kommunisták Magyaror- felszabadított - Gömör me- szláv sajtó. 1941-ben, a német 
rülnek ide a lányok: a. fő· A brigád 1963 óta m.ilnden A többi kilenc asszony-leány szági Pártjának megalakulása gye helyettes konnányzóta.aá- megszállás után Újvidékre s:ol-
-nök.ség háromhónapos szerző- évben kiérdemelte a szocialis• eeyetértóen rábólint e szavak- után a párt vezetói Lefkovi�s csi biztosává nevezték ki. tözött. Magyarország felszaba-
dést köt velük. E negyedév ta címet; 196&-69-70-ben, ra. Ernőt a fóvárosba hí\.'ták A Tíl,!lácsköztárnaság leve- dulásakor tért vissza Pécsre. 
alatt elméleti és gyakorlaiti ok- majd 1974-75-ben az ezüst fo- Földes Tamás Megbízták: szervezzen illegális rését követóen, 1919 augusztus A felszabadulás pillaTJatától 
tatásb-an résresülnek, s jobbá• r-----------------------------------------------------. tagja és aktivistája volt a 
ra az is kiderül, hogy ki al- Magyar Kommunista Pártnak. 
lka1mas e fizikailag sei;n köny- Pécsre kerülése után vasúti 
111yű, szellemileg pedig rendkí- T ÁRSADALMÍ MUNKÁJUKAT szolgálatra jelentkezett, s =nt 
vül megeróltetó munkára. különszerzódéses nyert alkal-
Azért nehogy túlzásba essünk: mazást. 1946 októberébe'l re-
kivételes képességekre nincs 

Ko· ·szo· ·n,· a nyugd1'1·as e's az o'voda's 
habilitálták, s felügyelőként 

:izükség, aki a.kar dolgozni és nyugdíjazták.. Ettől k.ezdve 
kedvet érez e szakmához, ab- minden idejét a pártmunka-
bál a.dat-rögzítő lesz. nak szen lelhette. 

- Vonzó a kereset is 
hallom. - A szerzódéses dol· 
gozónk már a tanulóidőben 
1500 forintot kap, s mellé 
azonnal utazásra jogosító sza
badjegyet, ha ped!g véglegesí
tik, 1800 forint az alapfizeté
se. Ezért a.z összegért órán· 
ként 9500-10 OOO leütést kell 
produkálni, ez a norma; a fi

zetést mennyiségi és minőségi 
prémium növeli.. Egy-két évi 
gyakorlat után 2500-3000 fo
rintot keresnek, a. gyakorlot
tabbak még többet. 

ISMERKEDÉS 
A BRIGÁDDAL 

Kikkel ismerkedjünk meg 
közelebbről is? A fö,:,:ikség 25 
s.�ocialista brigádjának 236 
tagja van (a Lenin körúti II
es üzemben 15 szocialista bri
gád dolgozik 144 taggal; kö• 
zülük 12 koJ!ektíva tagjai fog
lalkoznak a gépi adatrögzítés
sel, két brigád adminiszt:atíy, 
egy pedig műszaki munkat ve• 

gez). Melyiket hát az egy tu
catból? Jó munkájuk alapján 
említhetnén,k a Kaffka Margit, 
a Hunyadi, vagy a Kölcsey 
brigádot is; végül az Idén Jeg-

A szerzódés utolsó mondata 
általában egy záradékot tar
t.almaz. Kimondja, hogy a 
szerzódéssel egyetért a helyi 
tanács is. Mellette ott az is
kola vagy az óvoda pecsétje, s 
a brigádvezetó aláírása. 

Záhonyban, a vontatási fő
nökség Bláthy Ottó szocialista 
brigádjánál tucatszám tudnak 
felmutatni hasonló szerzódé
seket. A környéken hat általá
nos iskola és hét óvoda hívj-a 
őket, ha meghibásodik az elek
tromos hálózat, valamilyen ja
vítani való akad. Komorón egy 
nyugdíjas házaspár gondol rá• 
;uk szeretettel, amikor estén
ként felgyújtja villanyát. Ná
luk ugyanis korábban - egye
jül a faluban - nem volt vil· 
lany, s anyagilag sem álltak 
úgy, hogy vállalni tudják a 
szerelés költségeit. Eperjeske 
rendező ügyeletes villanysze
relő brigádja vállalta, hogy el
végzi a munkát, minden anya
gi ellenszolgáltatás néLküL 

- A brigádból az, akí abban 
a községben lakik, mindig el
megy, megkérdezi, hogy igé-

nyelnek-e . valamüyen munkát 
- magyarázza a végrehajtás 
módját Kaczur Dénes, aki a 
villanytelepiek KISZ-titkára 
is. - A társadalmi munkaszer
ződést a MÁV is ellenőrzi, az 
áramszotgál<tató vállalat is el
fogadja, mert szakemberek 
végzik. 

Veress Ehhez kapcsolódik 
Mihálynak, a főnökség vezetó
jének ki!elentése: 

- A legtöbb szakember ná
lunk van az átrakókörzetben. 
Ezért keresnek meg többen, 
hogy végezzünk társadalmi 
munkát, mert jóformán min
dent el tudunk végezni. Külö
nösen jó a kapcsolatunk a he
lyi, üzemi óvodával. A játékok 
javításától a csempézésig min
dent el végzünk. 

A Hámán Kató női szoda• 
lista brigád ezért kapta meg a 
megyei tanács elismerő emlék
plakettjét. 

Naplóban vezetik, hogy az 
óvoda milyen kéréssel fordul 
a vontatási főnökséghez. A ki
sebb munkáktól a festésig 
minden szerepel a több éve 
tartó kapcsolat eredménylistá-

Jan. A tónökségen belül pedig 
szétosztják - melyik brigád 
mihez ért - a feladatokat, 
egyöntetűen részt vesznek a 
munkában. A viszonzás nem 
több a vasutas gyerekek örö
ménél, mosolyánál, s néha a 
nyugdíjba vonulók arcán meg
;elenó l<önnycseppnél, amikor 
a kis óvodások rövid műsort 
adnak a főnökség házi ünnep
ségein. nőnapkor. a nyugdíja
sok búcsúztatásakor. 

Ahogy szívesen végzik az 
önként vállalt társadalmi 
munkát, ugyanugy szívesen se
gítenek munkatársai.kan is. Az 
természetes. ha valaki építke
zik, akkor a többiek is részt 
kérnek a munkából. De nem 
feledkeznek meg a bajba jutott 
társukról sem. Októberben vil
lamos áramütéses balesetet 
szenvedett egyik munkatár
suk. Deme Sánáor villanysze• 
relő. 

- A mozd<myjavit6 mű-
helyben dolgozott sokáig 
mondja Bubrik Miklós szere
lő. - Mindenki szerette, tré
fás. vigkedélyú ember volt. 
Négy kiskorú gyermeke van, 

tudtuk, milyen nehéz !esz ne
kik anyagilag. Ezért vállaltunk 
társadalmi munkát, Indítottunk 
gyűjtést. 

A műhely elhatározásához az 
egész főnökség csatlakozott. Az 
átrakóban dolgoztak egy mű
szakot, pénzt gyűjtöttek, hogy 
a még mindig kórházban fek
•·ő munkatársuk családján 
segítsenek. 

-· fgy jól össze lehetett hoz
ni a vontatás kollektíváját -
fogalmazza meg Pálfi József, a 
mozdonyjav(tó műhelybizott
sági titkára - De nem azért 
végeztük. hanem átéreztük, 
hogy milyen ro,--sz lehet a csa
ládnak. Azt szeretnénk, ha Sa
nyi bácsi újra itt lenne köz
tünk. még ha könnyebb mun
kára beosztva is. 

Jólesett volt brigádjának. ha 
a miskolci kórházból kellemes 
ünnepeket. boldog újévet kí
vánt neki Deme Sándor. S a 
lábadozó betegnek megnyug
vás, hogy nem feledkeznek 
meg róla munka.társai. meglá· 
togatják, figyelemmel kísérik 
gyógyulását. 

Lányi Botond 

Sokan ismerték 

A munkásosztály igazába ve
tett hitét, optimizmusát. szel
lemi frisseségét. palócos lrn
morát a személyi kultusz ,de
Jén elszenvedett igazsá;ctalan 
meghurcoltatás sem tudta Jti. 
kezdeni. Az 1956-os e!Jeafor• 
radalom leverése után a párl 
újjáépítésén dolgozott. alap
szervezetének vezetőségi tag,a 
lett. A Baranya megyei párt
bizottság régi párttagok ügyei• 
vet foglalkozó bizottságában 
is tevékenykedett, a vasutas
szakszervezetnek is aktivis,.a
ia volt. 1959-ben megkapta a 
Tanácsköztársasági Emlé'.tér
met, 1969-ben pedig a Munk.J 
Érdemrend arany fokozatával 
tüntették ki. 

1972. június 9-én dobbant 
szlve utol.iára. Mozgékonysá
gát. vitázó szellemét a nyolc
vanon túl is megőrizte .Sokan 
isn;ierték és szerették. Elvi 
szilárdsága. emberi tisziessé�e 
miatt becsülete és hitele volt 
a nép körében Méltó �rra, 
hogy emléke néldája ftonnma
radjon. 

Gadanecz Béla 



19'76. DECEMBER 15. l\l AGYA R VAS U TA S  3 

A munka állt a vita középpontjában 
A budapesti igazgatóság ifjúsági parlamentjén 1 9  fiatal kapott szót 

A budapesti vasútigazgató-
1.ág fia,taljai.naik területi ifjúsá
gi parlamentjét december 3-án 
tartoflták. Ezzel a tanács,kozás
ooil tulajdonképpen befejező
dött a januárban sorraikerül ő 
vasutas fiataldk országos par
lamentjének előkészítése. A 
budapestiek 61 küldöttet vá
laS2ibottak az országos fórum
ra. 

A vállaSZltás előtt meghall
ga,tták Tóth J� vasútigaz
gató referátumát az ifjúsági 
törvén(Y végrehajtlásáról és a 
két évvel erel&tt megtartott if
júsági parliament ha1'.:ározatai
n,ak megv,a,lósításá!ról, majd 
megvitattá,k a beszil:molóba:n 
el:hamgzottakat és az írásban 
k.Ladott határoz.a1ti javaslatot. 
A vitában 19-en k>aptaik sZÓt és 
az érdeklődés.re, a vitakés-zség
re jellemző, hogy még 13-8Jll 
jelezt,ék fel.szólialási szándéku
kat. 

máshol vállaJiruak munikat. Ez 
utóbbihoz persze az is hoz:zá
járul. hogy az erőfeszítése'k 
ellenére - még mindi g  rossz 
a munkahelyek többségének 
szociális ellá tottsá,ga. 

A fiatalok többsége 
aktív a közéletben 

munkahelyeim foglalk02:l'llak 82 
ifjú vasutasokkal. Az idé-z.ett 
gondolatok tulajdonképpen a 
vezető dicsérő szavai, amelye
l<:et a fiatalok a jó mu.nká.juk
kaJ érdemeltek ki. Következ
zék hát a referátum néhány 
gon,dola.tisora: 

,,A budapesti vasútigazga,tó
ság fiatal dolgozói valame!iy-

Többen b=éltek a különbö-
nyi€!11 részt vettek a szá.llítási 

ző szolgá1ati ágak munkájá- feladatok végrehajtásában. A 
n.a.k jobb összehangolásáról, 

vasútigazgatóság összlétszá

ennek szükségességéről. Az el!-
mának 25 százaléka 30 éven 

fogadott határoza,t ezt a kővat-
aluli fiatal. A továbbiakban is 

k "k 
fontos feladatunknak tartjuk, 

ezo ben rögzítette: ,,Az egy- hogy minél több fiatal váséges összvasúti szemlélet erő- 1assza élethivatásul a vasúti sitésével, a szakszolgálatok munkát.. Az utóbbi időben nöegyüttműködésének elmélyíté- vekedett az újfelvételes dalsével, a munkafegyelem meg- gozók száma és csökkent a szilárdításával maradéktalanul fluktuáció. A farga]m.i szakteljesiteni kell a budapesti vas- =i-lgála,tnál a létszámemclkeútigazgatóság elé tűzött gaz- dés főképpen a vidéki állomádasági és • gazdaságpolitikai sokon tapasztalható. Például célokat." Szob állomás 600 dolgozója .Eddig azokat a h<=ászólá.so- közül 230 harminc éven aluli. Jfegszivlelendó javaslatok kat emeltük kii, amelyek a A létszámemelkedést kedve-m
m��v,a,I

f
'-,

+�•�
-h_:i,

k

téko
m
n�� zően befolyásolta, hogy a vas-

öröm volt hal!Lgatni, hogy a "'"""' ===,., � .. -- ' tnál 
vitában nem az egyéni érde- remtésével fogLatl.koztaik. Ter- u 

k 
munkaJidő-csökkentést 

kek felsor8Jk02Jbatása kapott més7--etesen több felszóllailó be-
verette be és több alkalom

he!yet, ha1Jleill a közösségért számolt arról is, hogy milyen mai résizesültek a dolgozók 

emeltek szót a fia<ba.lok, a jobb munkát végezne:k a KISZ- bé�tJ��sbe
z°" 

munka érdekében. A hozzá- szerveretek. A fiatalok többsé- l 
even a uli dolgozók kö

szólásokból kicsendült a vasút ge aktív a közéletben, szeret-
zü 23o-an rendelkeznek egye

ügye iránti szeretet. Többen ne többet tudni a lcülönböw temi és főiskola� 1:égzettséggeZ. 

jelezték, hogy bekapcsolódtak mulllklahelyeken dolgozó fiata- Emnek, a g<!-n�:1ción_a.k _a 28 

abba a mozgalomba, amelynek lok tevékenységéről E7ért százale_:i:a kozep1skolát vegze1;t. 

célkitűzése a kulturált utazás. szorgalmazták a vasu� KISZ- 2�00 !�ek van szaikmunkás 

Felvetődött az is, hogy a mun- szervezellek közötti koordiná- kepesitése,. 

kahelyeken még mindig nem lás szükségességét. Bátran differenciálnak 
érvényesül megre]elően az Több hozzászóló vetette fel, 
,,egyenlő munkáért egyenlő hogy a vasutas fiatalok közül A fiatalok nagy resze akití
bért" elve. Vo1t olyan hozzá- sokan -küzdenek lakásgcmdok- van kapcsolódik be a munka
szóló, aki azt sérelmezte, hogy kal. Várják a segítséget, mert verseny-mozgalmaikba. Az igaz
nem azonos aiz idősebbek és a a fiatal h_�sok t.ö�bsége, kép- gatósághoz tartozó ifik 40 szá
fiatalok elbírálása. Amit e1111éz- !'E'le'? seg1tseg nélkul la�shoz zaléka szocialista brigádtag. A nek az idősebbnek, azt a fia- JUtnL Az elfogadott hat;:11:>� jövőben t.ovább akairjulc nö
talnia.k fel.Tóják. Szóvátették, sz,ennt „az eLkovetkezo 1do- vel:ni a szocialista brigádok
hogy a J;>ályafenntartásnál hiá- ben is niagy gar:dot kell fordí- ban részvevők «-r->lmtit 
nyos a kisgépelilátás. A sze- tani a WISUtas fiatalok lakás- A bérezés az iif� parla
mélypénztároook munlkáját ne- problémáinak megoldására. A menteke:n a!ig-ali« jelentett hezíti, hogy rendikívül sok rendeLkezésre álló lakások és vitatémát. Ez a,�ak kösZÖn
jeggyel kell dolgozniuk. A hoz- a �építés c_éljára ren- hetó, hogy a munkahelyi ve�ó úgy vél�e, �ogy 1� de.1kezesre bocsatandó ka- zetőlk szakítottak az egyen
mód ,  az e�:usítésre. �alan m�tmentes kölcsönöknek leg- )ósdi" elvével és bátr�n dif
e� esszen1 uJ1tással ezen IS se- alabb 40 százalékát a fiatal ferenciálnak. Bé<rfe;lesztésre 
�thetnének. Érdemes lenne a dolgozóknak kell bizl:osít.ani. 1974-re több mint 32 �ó foJavasla�n el�ondolko,;n,i, még A_..,, el'?írálá.snál előnyben keM Iil'lt, !1175�re több, mint 43 mi1-a,kk?I" IS, ha 1garui Va.J? ain.r:ak reszenteni a fiatal házasokat". !ió forint. 1976-ra pedig 47 
a
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=1 szolt, mjlitló forint került kifizetésre. 

_o_ . ,ae ':'°u . nagy 82 A létszám 25 százaléka Ifjúságpolitikai feladataink 
UJttások a���1 1deJe. , közé tartozik a jövőb€!11 a 

Sokan bu:altak a vasut sza�- 30 éven aluli munik.ába ál:ló fiatalok fogadá-
tanfolyamait. Talán 3;Z a legse- sa. El kell érni, hogy ez.ek 82 
r1;lmeseb�, h?gy a �gák le- Ennyit a vita öss-ziefogil.aló- ifjak megszeressék és élethiva-
tétele u�n 1s � }:J� � a jául és most néhány gondola- tásul válasszák a vasutas mun
vasutas fiatal lrerdo1vere, iga- tot idézzünk Tóth János vasút- kát 1 
rolványába, hogy „szak.kép- igazgató refert.tumából. Azért ·, , . , 
zettsége nincs". A szakta.nfo- - rendhagyó módon - a vitá- Toth .. János .. ".�uttg32:gato 
lyamok anyagában sok az át- ban elhangzottak ismertetése végezetül megkoszonte a f1ata
fedés rossz a tamanyageltátás ut.án, mert az igazgató beszé- lok és azok munkáját, akik az 

E-z ell!:-edvetleniti a fiatalokat· déból kicsendült a fiatalok sze- igazgatósághoz tartozó ifik ne
Nem ritka jelenség ezért, ho:zy retete, az a megbecsülés, veléséhez hozzájárultak. 
a vasútnál kiképzett dolgozók ahogy a budapesti igazgatóság Kőhldi László 

Fiatalodik a szombathelyi igazgatóság 
A vasutaslakások 71 százalékát 35 éven aluli fiatalok kapják 

Közel négyszázan vesznek részt a versenymozgalmakban 

A külsőségek - bár nem 
meghatározók - ezűttal pon
tosan fedték a tartalmat. A 
szombathelyi igazgatóság kul
túrterme i� parlamerutté 
változott: az ellllökségi asztal 
közlépre került, s a fiatalok 
körbeülték. A Nyugat-Dunán
tűl va,;utas fiataljainalk parla
men;tjén ott volt Koszorus Fe• 
renc, a va:su tassrzakszervezel 
fóti tkára is. 

MŰS<Xrrall indult a program. 
Szép versek hangzottak el, 
peru,i páSZJtorének 6Zólt a 
citerán, társastánc-ver-
senyzőpár csacsacsája és tan
gója gyönyörködtetett. Ezt kö
vetően a fiatalok megihalilgat
ták dr. Horváth Lajos vasűt
igJa:ZJgató beszámolóját, mely
ből kitűnt, hogy fiataloddk 
az igazgaitóság. Az előző, 1974-
es parlament óta 600-zal nőtt 
a fiatalok száma. JelenJeg 3700 

a harminc éven aluli dolgozók 
száma. A legtöbb fiatal a biz
tosítóberende,,..ési és automati
zálási, valamint a vontatási 
szakszolgálatnál tallálható. 

ják és a törzsgárda.tagok segí
tik őket a munkahelyi beil
leszkedésbe. 

A fialllalok derekasan kive
szik részüket a munkából. Kü
lönősen jól dolgozik a 37 if
júsági szocialista brigád. A kü
lönböző mozg:alma.kba közel 
négyszázan neveztek be. Kö
zülük 186-an feleltek meg a 
követelményeknek, s rés:ziesül
tek t.öbb mint 240 ezer forirut 
jutalombaJil. Országos első he
lyezéssel is büszkélkedhetnek 
a szombathelyiek. 

Van még 
javítanivaló 

A számszJerú adatok „szépsé
ge" mellett aronban nem hall
ga.tható el, hogy vannak még 
sajnos fehér foltok, vagyis 
olyan helyek, ahonnan szinte 
sohasem jelentkeznek fiatalok. 

A fiatalok srociális hely-z,e
tén is van javítairúvaló, ainnak 
ellenére, hogy kedvező válto
zások történtek. Felépült a ta
polcai, a celldömöl'.ki, a veszp-

Segítik a fiatalokat rémi és a swmbathelyi szociá-
lis létesítmény, amely kielégíti 

u, d ik'•"" k "' "'·ezik az igényeket. Előbbre léptek iv.un eze uvi ove..... · ' az öltözők, mosdók létesítését, hogy a fiatalokra megkülön-
böztetett figyelmet fordítanak. az üzemi étkeztetést és a mun-

Az.olmtál főnökségeknél, 
k:ásszá1litást illetően is. 

ahol 25-nél 
a 

több fiatal do!- � s�bat�elyi i�ság 
gozik, évente intézkedési ter- teruletén or�zagosa;n �smert a 
vet készí-renek. Az intézkedési fia�ok lakáshelyzetének ala
terveket a fiatalok ismerik, kulása. Az évente rendelkezés
végrehajtásukról a gazdasági re álló 6-8 millió forint t.á
vezetők számot adnak a mun- mogatási alapból tavaly 62, az 
kahelyi ifjúsági parlamente- idén 71 szá2J8.lékoon részesül
ken. tek 35 éven aluli fiata:lok. Ma 

Kiemelit feladatként kezelik 
az ifjúság nevelését, oktatását, 
valamirut a személyzeti mun
kávail kapcsolatos feladatokat. 
A fiaital vasutasok egy részé
nek nevelése, a vasutas hiva
tásra való felkészítése már az 
ál1ami oktatás keretében meg-

már a fiatalok 35 százaléka 
főbérleti lakással rendelkezik. 

A beszámoló után megkez
dődtek a hozzászóliisok. A 
csaknem hét óra hosszat tartó 
parlamenten harminc fiatal 
mondta el véleményét. Az el· 
sóként szóLásra emelkedett 

Kővári Attila, a Szombarthe
lyi TBÉF küldötte, millltegy 
megadta a hozzászólárok alap.. 
hangját. Arról beszélt, hogy a 
fiataloknak tudni kell, hol kell 
állni. Elől ! A rr,unka dandár
jában. Pödör Tibor a szombat-
helyi szertár dolgozója azt 
hangsúlyozta, hogy mindenho
va meg kell találni a megfe
lelő embert, s akkor jól meJlY 
a munka. Ez lehet hogy nem 
megy máról holnapra, de tü
relmesen keresni kell a megfe
lelőt. Vadász Ferenc szombat
helyi rendellkező forgalmi swl
gálattevő a fiatal menetirányi
tók, a forgalmi szolgálattevők 
munkájáról számolt be. 

Hátrányos változás 

A fizikai munka rangjának 
társada.Im.i növekedését lehe
tett érezni Horváth Jánosné 
felszólalásában. A fiatalasz
szony a Szombathelyi TBFF 
számítástechrukai üzeme dol
gozói nevében kifogáso!Jta, 
hogy az adatfeldolgozó gépe
ken dolgozókat fizikai állo
mányból al.kalmazottiba sorol
ták. A Iakásjuttatásnál, bére
zésénél és más vonatkozások
ban hátrányosan érinti őket 
ez a vált.ozás. Kérte. hogy ál
lítsák vissza az eredeti állapo-
tot. Elmondta azt is, hogy a 
gyermekgondozási-segélyen le
vő vatus kismamák egy része 
szívesen váJlalná szakmai talll
folya:m elvégzését. 

Koszorús Ferenc főtitkár a 
szombathelyi parlamenten fel
merült kérdések ö=vasűti ve
tületéről tájékoztatta a részve
vőket. Szaval nyomán helyére 
került a fejekben több. eddig 
nem egészen világos és tisztá
zott kérdés. 

Szelel Teréz 
kezdődik. Ehhez évente 300 r----------------------

ezer fotint társadalmi ös:zit.ö;n
lijjaJ. járul hozzá az igazgafó
ság. A szolgálati helyek egy 
részén - elsősorban a na
gyobb, továbbá az utánpótlás
képzésben szép tradícióval 
rendelkező fönöksé� 
az újfelvételes fiatalok beil
leszkedése, a mll.l11k.ához és a 
közösséghez vadó jó viszony 
ki-alakulásának srervezett se
gítése mozgalommá fejlődött. 
A szombathelyi és a celldö
mölki vontatási főnökségen a 
fiatalokat ünnepélyesen fogad-

Mi az igazság? 
Egy faliújságcikk és ami mögötte van 

Egyik november eleji napon Celldömölk állomáson a csat
lakozó vonat indulásáig jó két óra állt rendelkezésemre s 
m_iután hivatalos dolgom nem akadt, a peronon sétálva m

0

eg
neztem mindent, elolvastam a hirdetéseket, majd a faliújsá«
t_ábla előtt kötöttem ki. �'!yag volt bőven a táblán, régi �s, u!, IS. A legnssebb keltezesu november 5-én készült. Arról tá
JeKoztatta .'.'z .. állomás ?olgozóit. no meg a kedves utasokat, 
hogy Celldomolk állomason is lezajlott az ifjúsági parlament. 

A szegedi fiatalok derekasan dolgoznak 

Lezajlott - de hogyan? úgy -, írta a KISZ-titkár -
�ogy nem töltötte be a hivatását, A tanácskozás azért nem 
erte el a céljá.t, mert a fiatalok közül sokan távol maradtak 
és . az_ akti:>-itás _is ?Yér , vo\t. A �SZ-titkár emiatt tárta � 
n:y:ilvanossag ele_ velemenyet és bátor hangon bírálta a pasz
sziv magatartásu fiatalokat. 

, Enn�k fele sem tréfa, gondoltam, és elindultam, hogy 
utána nezzek a dolognak. Estébe hajlott már az idő a beszél
g�tésre :1e1;1 sok �sélyem yolt, de a szerencse mellém szegő
dott. Meszaros Karolyt, az állomás párttitkárát ugyanis mé" 
a , helyén találtam. A beszélgetés űgy kezdődött, hogy meg� 
kerdeztem : olvasta-e, a legrissebb fali újságcikket. 

A szegedi vasútigazgatóság 
terü1etén dolgozó fiatalok no
vember 26-án, Szegeden, a 
vasutas-szakszervezet Petőfi 
Sándor Művelődési Házában 
tartották meg II. területi ifjú
sági parlamentjüket. A tanács
kozáson részt vett Molnár 
György, a Vasutasok Szakszer
vezetének titkára, dr. Acs Im
re, az Igazgatási és jogi szak
osztály vezetői�, Kiss Károly, 
vasútigazgató, Acsai Mihály, a 
vasutas-szakszervezet szegedi 
területi bizottságának titkára. 

Évente hett,er, 
fiatal tanul 

An.-nus István, megnyitója 
után Kiss Károly vasútigazga
tó .-;zámolt be az ifjúságpoliti
kai feladatok végreh,ajtásáról, 
az előző parlament óta történt 
változásokról. Elmondotta, 
hogy a két évvel korábbi ta
nácskozás javaslatai alapján 
móciv.sították az ifjúsági tör
vény végrehajtását szolgáló in
tézkedési tervet. A fiatalok 

észrevételeit, javaslatait figye
lembe vették az űj kollektív 
szerződés elkészítésénél, az 
utasításolc kidolgozásánál. 

Ezután részletesen beszámolt 
az igazgatóság területén elért 
eredményekről. Az ifjúságpo
litikai határozatok megvalósí
tásánál elsőrendű feladatnak 
tartották a fiat.alok munkahe
lyi beilleszkedését, a kezdő 
munkavállalók első benyomá
sának kedvezőbbé tételét. Tá
mogatták a fiatalok általános 

műveltségének gyarapítását. 
Különös hang:s.ílyt kapott a 
hiányzó nyolc általános isko
lai végzettség póUása. Ennek 
érdekében több főnökségen ki
helyezett osztályok.at szervez
tek, ahol évente átlagosan 70 
fő tanult. Közös összefogással, 
a munkahelyek segítőkészségé
vel sikerült csökkentem az ál
talános iskolát el nem végzet
tek számát. Gondot fordítot
tak a szakmai tanfolyamokra 
való beiskolázásra js. Ered
ményeként a beS7..ámolási idő
szakban a tisztképzőt és más 
tanfolyamokat több mint ezren 
végezték eL 

Előrelépés történt a szabad 
idő hasznos eltöltése feltételei
nek javításában is : Kiskunha
las és Szentes után az idén 
Békéscsabán új. korsze1·ú mű. 
velődési házat adtak át. Sze
geden pedig megkezdődtek az 
előkészületek a művelődési 
ház felújítására. 

Több ezer óra 
társadalmi munka 

A beszámoló elismeréssel 
szólt a fiatalok szakvonalj 
munkájáról. Az igazgatóság 
területén dolgozó 3947 fiatal, 
az összlétszám 27,7 százaléka, 
derekasan részt vesz a vasút 
munkájában, a különböző ver
senymozgalmakban. A szocia
lista brigádmozgalamban a fia
talok mintegy 60 százaléka te
vékenykedik. A szolgálati he
lyek feladatainak megvalósí
tása érdekében kommunista 

műszakokban és társadalmi 
munkában több ezer munka
órát teljesítettek. Az érte járó 
évi közel 100 ezer forint felét 
befizették a vietnami szolida
ritási alapra, illetve gyermek
intézmények létesítésére fordí
tották. 

Előrelépés történt a fiatalok 
szociális helyzetének javítása, 
egészségének védelme érdeké
ben, de kedvezőek . a  lakástá
mogatást jel7..Ö adatok is. 
Az elmúlt három év alatt 237 
fiatal 9,8 millió forint kamat
mentes kölcsönben részesült, 
szolgálati és vállalati lakást 
pedig 228-a.n kaptak. Az óvo
dai és bölcsődei férőhelyek biz
tosítására oedig 1974 órát, 2,1 
mil116 forinltot fordit.ottak. 

A vasút iránti 
felelósségérzettel 

A beszámoló említést tett ar
ról is, hogy a területi parla
mentet megelőzően 34 helyen 
rendeztek hasonló fórumot, 
ahol a fiatalok 63,7 százaléka 
vett részt és 20, 7 százaléka 
nyilvánított véleményt. 

A beszámolót követően ti
zenhatan szóltak h=á, mon
dották el véleményüket. Leg
többen a mu.nkahelyük sajátos, 
s a vasút előtt álló feladatok 
mikénti teljesítésével foglal
koztak. Szó esett a szociális és 
kulturális helyzetről, a lakás
gondok enyhítéséről, a soka
kat érintő bér- és munkaügyi 
kérdésekről, az utazószemély
zet ruhaellá tásáról é6 több 

más kérdésről. A hozzászóló 
fiatalok hangjából kicsengett 
az a felelősségérzet, melyet 
munkájuk során a vasúttal 
szemben tanúsítanak. 

Dr. Acs Imre, szakosztályve
zető a vasűt felsőbb vezetésé
nek üdvözletét tolmácsolta, s 

méltatta az ifjúsági tanácsko
zás jelentőségét. 

Kitüntették a legjobbakat 

MoLnár György, titkár az 
előző ifjúsági parlament óta 
elért eredményekről, az ifjú_ 
sági törvény végrehaj�..ása érde
kében tett intézkedésekről be
szélt. Hangsűlyozta, hogy a be
számoló nemcsak az ifjúsági 
törvény végrehajtásának ta
pasztalatait tükrözte. hanem 
jó alkalmat szolgáltatott arra 
is, hogy mérleget készítsünk 
és minősítsük azt a munkát, 
amit a párt ifjúságpolitikájá
nak megvalósítása érdekében 
tettek a gaz,iasági és mozgal
mi vezetők. Részletesen szólt 
az ifjúság érdekvédelméről és 
az azzal kapcsolatos szakszer
vezeti munkáról. E feladatá
nak csak akkor tud eleget 
tenni  a szakszervezet, ha is
meri a fiatalok véleményét, 
elgondolását. 

A tanácskozás végén Kiss 
Károly kiemelkedő gazdasági 
és mozgalmi tevékenységük el
i5meréseként tíz fiatalt I,,azga
tói dicséretben, hatot Kiváló 
dolgozó kitüntetésben részesí
tett. 

Gellért Jó:i:set 

- Nem! - válaszolta. - Mostanában nagyon elfoglaltak 
vagyunk. 

Miután elmondtam, hogy miről irt a KISZ-titkár, nyom
ban megkérdeztem: 

- Megvizsgálják-e a fiatalok passzivitásának okait vai;y 
talán máris akad rá elfogadható magyarázat? 

Mészáros Károly azt válaszolta. hogy erre nem gondol
ta,k. m,aid hozzát�tt�: mag,, sem érti mi az oka az ifjúság kö
zombos magatartasanak. A �omóponton 1 10 fiatal dol«ozik s 
ebből mindössze 21 KISZ-tag. Miért nem több? Ki 

O 
tudja? 

Erre választ nem kaptam. Pedig. ahol a fiatalok között ilyen 
lcevés a KISZ-tag, nem ártana az okokat alaposabban feltárni. 

úgy adódott, hogy másnap alkalmam volt beszélni Cell
dömölk állomás szakszervezeti bizottságának titkárával iS, 
Anukor megem!ftettem' a faliűjság-cikket, így válaszolt:  nem 
egészen úgy áU a dolog. ahogy a KISZ-titkár írja. Bár a meg
jelenés valóban csak 60 százalékos volt. de legalább tizen
nyolcan hozzászóltak. Hogy miért nem voltak többen ? Azért, 
mert sokan járnak be vidékről. 

A faliűjság-cikk tartalmát cáfolta a területi bizottság 
munkatársa is, mondván, a celldömölki tanácskozás nem volt 
olyan gyenge színvonalú, ahogy azt a KISZ-titkár állítja. 

Hogy mi az igazság? Ez a beszélgetésekből sem derült ki 
egyértelműen. Egy bizonyos. a KISZ-titkár nem volt megelé
gedve az ifjűsági parlamenttel. Erre még akkor is oda kell 
figyelni, ha ki.ssé túlzott, pontosabban szólva nagyon kriti
kusan értékelte a tanácskozást. 

Ha pedig megállapításai valós tényeken alapultak és fel
háborodása jogos volt, az eseményt miért nem követte meg
felelő intézkedés? 

Az ifjúsági parlament után mindenképpen tenni kellett 
votna valamit. Hogy mit ?  Reagálni kellett volna a fiatalok 
passzív magatartására úgy. hogy érezzék : nem hiába rendez,. 
ték meg számukra ezt a taná�kozást. 

Pálinkás Klltalin 
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A MÁV 1977. évi feladatai 
A terv 33I mlBló utas és l3� mlBló 

lonno áru eluóllilráát irja elő 

A z !977. évi népgazdasági terv cé!ki
tuzései a ikö7.elmúltban kerültek 
nyilvánosságra. Szükséges tehát, 

hogy a tervben megjelölt gazdaságpoliti· 
k.ai célok megvalósítása érdekében számba 
vegyük a vasút 1977. évi legfontosabb fel
adatait. Alapvető feladat a népgazdasági 
tervből a vasútra háruló személy- és áru
szá'llítási igények biztonságos és gyors ki
elégítése. E cé1kitGzést korszerű munka
erőgazdálkodással, a kapacitások és a meg
felelően karban tartott gépek és berendez.é.
sek jobb lkihaszn.álásával kell elérni, 

A vasúton elszállítandó utasok mennyi
sége kis mértékben ugyan, de továbbra 
is csökken. 1977-ben 331 millió utas elszál· 
lításával számolunk, amely k.étmilJióvail Jre
vesebb lesz az ez évinél. A nemzetkÖ'lli 
utasforgalomban kisebb mérvű növekedés 
várható. 

A:z utasok számának csökkenése ellené
re mégis nll{Jyobb feLadato.k hárulnak a 

va.-;utas dolgozókTa. A minőségi színvonal 
szükségszerű növelése miatt ugya..,is ja
vítani kell a személyszá:llító vonatok me
netrendsrerűségét és csökkenteni kell a faj
lagos késési időt. 

A minőségi követe1ményelmek az eddi· 
ginél jobb kielégítése válik szükségessé a 
járatok súritése, a gyorsaság növelése, a 
kényelem (fűtés, vilá:gítás, tdsztaság stb.) 
fokozását illetően. 

A vasút árus7.állítási feladatai várható
an egy S'Lázalékkal növekednek. A teTo 
131-132 millió tonna elszállítását írja elő. 
Ez nem jelenti azt, hogy ne készüljünk 
fel jelentősebb szállítási fel.adatokra is. Az 
össres áruszállításon belül nagyobb mér
tékben bővül a nemzetközi forgalom. Az 
import szá.!Utásnál másfél, a tranzitnál 1.6, 
az exportnál 3,2 százalékos növekedést 
irányoztunk elő. 

Az áruszáll:flási felada,tok hatékony tel
jesítése megköveteli a gazdá:l>kodást előse
gítő műsza'ki-gazdasági mutatók alkalma
zását. A kocsifOTduló-időt például az 1976. 
évi 3 és fél -nappal szemben 3,45 napban 
irányoztuk elő. A tehervonaiok átlagos 
terhelésénél 0,6 százalékos, a rakott és 
üres futás arányánál pedig 0,1 százalékos 
növekedést terveztünk. Legalább 0,2 5zá
zalékkal javítani kell a tehervonati átkm/ 
etkm viszonyszámát is. 

A 
műszaki-gazdasági mutatóknál al
kalma:wtt feszítéseket a munkafe" 
gyelem javulására, az utasítások és 

rendelkezések maradéktalan beta;rtására, 
nem utO'lsósorban a-z állóeszköz-fejlesztés 
kapacitásnövelő h atására alapoztuk. A tel· 
jesítmények vontatási nemekre történő fel
osztásá:n.ál például figyelembe vettük a ter
vezett vontatójármű-besrerzéseket is. Ez 
utóbbi eredményeként a villamos- és Die
sel-vontatás aránya a vonattovábbításban 
közel 92 százalékTa nő, a tolatásnál pedig 
a Diesel-mozdonyok teljesítménye majd
nem eléri a 76 százalékot. 

A személy- és áruszállítási feladatok, va· 
la.mint a vasúti ipari, építőipari és fenn• 
tartási tevékenység hatékonyabb elvégzése 
szükségessé teszi a munka- és üzemszer• 
vezés erőteljesebb alkalmazását. Az elegy
feldolgozás és továbbítás technológiájának 
javítá"'a. a jám1űpark hatékonyabb ki
használását akadályozó meddő idők és já
rulékos teljesítmények csökkentése, a jár
mGjaviLási technológiák fejl-esztése, az 
any:igmozgatá.si rendszer felülvizs,gálata 
hogy csak a legfontosabb üzemszervezési 
intézkedéseket említsem - napjaink egyik 
legfontosabb feladata. 

A jövő évi feladatok valóraváltásához 
emberekre és eszközökre van szükség. Ép
pen ezért a munkaerő gazdaságos haszno
sítása, a munkaerő-gazdálkodás szinvona
lánalc nfü·elése a vasútnál is elsőTendú kö
vetelmény. Továbbra is abból kel� kiin
dulnunk, hogy a népgazdaságban foglal
koztatottak száma gyakorlatilag nem nö
velhető és nem szabad a munkaerő-ellátás 
nehézségeit a reálisnál kedvezőbben meg
ítélni. A feszültségek enyhítése továbbra 
is el6ósorban 3 rendelkezésre álló munka
erő hatékonyabb feLhasználásáva,l bizto
sítható. 

1977-ben a vasút létszámát 145 ezerre 
tervezzük, ami a bázislétszámnáL valami
vel kevesebb. Ezen belül azonban a fizl· 
kai foglalkozású dolgozók létszámának nö
velésére törekszünk. Elsőrendű feladatnak 
kell tekintend a kulcsfon-tossá.gú munka
körökben - kocsirendező. váltókezelő, sa
rus, szakmunkás, vonatkísérő, pályamun
kás stb. - fennálló munkaerőhiány csök
kentését, valamint az utánpótlás biztosí
tása érdekében a fiatalok és nők nagyobb 
számú alkalmazását. 

A 
várhatóan növekvő szállítási és 
egyéb feladatainkat teljes egészé-

1 

ben az élőmunka termelékenységé-
nek emelésével kell megvalósítanunk. Az 
egy órára eső üzemi árutonna-kilométer
teljesítmény 3 százalékos növekedését kell 
elérnünk úgy, hogy ugyanakkor - a mun
ka.idő jobb, szervezettebb kihas:zmálásával 

- a túlmunka!dő legalább 20 százalékkal 
csökkenjen. 

A :központ! bértömeg-szabá1yozási rend· 
szer a bérszinvonaz 4 százalékos növeke
dését teszi lehetővé. További egyszázalé
kos növekedést a kereskedelmi árutonna
kilométer teljesítményterv teljesítése ered
ményezhet. A fizikai foglalkozású dolgo
zók átlagbére ennél nagyobb ISZázalékkal 
emelkedhet. 

A szállítási és egynb feladatok eredmé
nyességét beruházásaink is segítik. 1977-
ben 7,1 milliárdot fordíthatunk a vas-út fej
lesztésére, amelyből 3,7 miJ.liá-rd a vasút:i 
hálózat korszerűsítését, 2,3 milliárd a jár
múpa11k gyarapítását szolgálja, a többit pe..
dig egyéb vállalati beruházási célokra 
haszná'ljuk fel. 

Beruházási politikánk legfontosabb cél
ja, hogy mindenekelőtt a folyamatban le
vő, a jól előkészített és gyorsan megvaló
suló beruházásokra kell a rendellkezésre 
álló eszközöket koncentrálni. Ez a célki
tűzés jelentős mértékben meghatározta fej
lesztési tervünket, és új beruházás indílá
flára csak a lel;'iindokoltabb esetben kerül
het sor. 

Továbbra is a!liapvető feladat a pályakor
szerűsttési programban előírt naturális mu
tatók megvalósítása. Kiemelten kezel;ük a 

biztosítóberendezések feflesztését, a vasúti
közúti kereszteződések biztosítását szolgáló 
sOTompóprogram megvalósítását, a vonal· 
villamosítási feladatokat, a tör?.Shálózaton 
fekvő állom.ások és határál!omáwk re
konstrus:cióit. a vasúti jám1úpark további 
ko=erGsítését és nem utO'lsásO'rban a dol
gozók munkakörülményeinek fokozatos ja
vítását. 

M Lndezeket szem előtt tartva 1977-ben 
330 kilométer vasúti pálya korsze
rűsítését, 540 csoport kitéTő cseré;ét. 

154 kilométer vonali biztosítóberendezés 
épitését, 15 állomáson biztosítóberendezés 
felszerelését és 78 helven önműködő so
rompó építését t.ef-vei:z;ülc. 

Nagyobb ütemben folytatjuk Bicske-Alsó 
és Szárliget között a Budapest-Hegyes
halom vonal korszerűsítését, valamint Sza
;ol-DebTecen, Hatvan-Miskolc-Mező
zombor, Godisa-Szentlőrinc, Szeged
Hódmezővásárhely és Szombathely-Cell
dömölk között a pályakorszerűsítést. Bu
dapest-Kelenföld-Bicske. 8atvan-O;
szász, Budafok-Háros-Dombóvár-Kapos
váT, Cegléd-Szeged és Porpác-Hegyes
halom közö17t jelentős biztooítóberende-zési 
építési munkákra kerül sor. 

Folytatjuk a Budapest-Kelebia közötti 
vonalvll�o<;ítási munkákat. Allom.ásfej
lesztéseink között kiemelt feladat a Zá
hony! körzet és Budapest-Kelenföld fej• 
lesnése, de jelentős összel!et fordítunk a 
Debrecenben, Egerben, a Bp. Déli pálya
udvaron. Gyékényesen folyó beruházási 
munkákra is. 

A vasúti jármúoark további korszerú
ritése érdekében 55 villamos- és Diesel
mozdonyt. 60 személy-, 30 biifé- 1650 te
her- és 100 dozátorkocsit szerzünk be. Je
lentős öswel!et - mintegy 280 mUUó fo
rintot - fordítunk a jám1újav!tó üzemek 
és vcmtatá.•i telepek fejlesztésére és meg
külöTJ.böztetett fontossásní fPladat a pálya
építés és fenntartás gépesítése. 

T ervün,kben különös hangsúlyt kapott 
a munkakörülmények javítása. a 
nehéz fizikai munka gépesítése, a 

lakásigények kjelégítésének elősegítése, a 
gyermekintézményi hálózat fejlesztése. 
Üdültetési, kulturális és sportcélokra 40, 
gyermekjóléti intézmények,re 14, a nevelő
Intézetek fejlesztésére 10, lakásépítésre 96 
millió forintot tervezünk. Az egészségügyi 
célcsoport előirányzata 56 millió. Ebből 
folytatjuk a pécsi és szegedi rendelőinté· 
zet. a budapesti MA V Kórház és nővér
szállás építését. 

Szociális beruházásokra 135 mUIJ.ió forin
tot iránym.tunk elő. Ebből IT\eggyorsftjuk 
a ferencvárosi munkásszálló, a rákosren· 
dezői, ceglédi, nyíregyházi. füzesabonyi, 
�isko!c·tiszai pályaudvari. bátaszéki öltö
zo-mosdó, a makói, kiskunfélegyházi, 
veszprémi swciális épület és a gyöngyösi 
üzemi konyha építését. 

A felsorolt beruházások csak ízelítőt ad
tak 1977. évi fejlesztései:1.kből. Nem kel!\ 
külön hangsúlyoznunk, hogy beruházási 
tervünk gazdaságos teljesítése számos in• 
tézkedést igényel a Leruházóktól, terve
zőktől, kivitelezőktől egyM"ánt. A beruhá
zások megfelelő előkészítése, a kivitelezési 
idők lerövidítése, az igények szerény ki
elégítése csak a legfontosabb feladatok a 
sok közül. 

A vasút 1977. évi tervének anyagi
múszaki, pénzügyi és munkaerő
feltételei biztosítottak és lehetősé-

geinkkel összhangban állnak. Rajtunk mú
lik feladataink hatékony megvalósítása. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

t,fEGSZÚNT A SEBESSÉGKORLÁTOZÁS 

Átadták az újjáépített algyői Tisza-hidat 
Deoernber 8-áin ü=epélye, 

keretek között adták át ren
deltetésének &zieged mellett 
az újjáépített algyői vasúti Ti
sza-hidat. Az ünnepségen meg
jelent Szabó Sándor az 
MSZMP Csongrád megyei Bi
zottságánalc ti tik.ára, Kovács 
lmTe a CsO'llgrád megyei Ta· 
n.áes elnökhelyebtese, MolnáT 
György a Vasutaso'.� Szakszer
vezetének titkára, Török József 
a szegedi városi pártbizottság 
el.só titkára, Papp Gyula a 
Szegedi Váro&i Tall1ács VB el.
nölre. 

A:z ünnepségen Urbán Lajoi 
miniszterhelyette;, a MAV ve
zérigazgrutoja, mondott beszé. 
det. I-Ianigsúlyoota, hogy a,z al· 
győi Tisza-híd újjáépítése a 
va,súti forgalom meggyorsfüí
sát eredményezi Dél-Alföldön, 
de különösképpen az algyői 
oLajvidéken. 

A hí<I a bélkéscsaba-s:regedi 
�-a.sútvonalon fekszik. Az éveik 
folyamán a 350 méter hosszú 
ártéri szerkezetek elavultak 
és ehhez hozzájárult az is, hogy 
a hidat csaknem negyven esz· 
llenrlőn kere=tül közúrt;i for
galom lebonyolítására is hasz
nálták. 

A:z eredeti hidat 1868-1870 
között építették a Nagyvárad
Eszék közötti 1.,asútvonallal 
egyidóben. Az e1'lŐ híd fa al
katrészei a szá:zndiordulóra 
aninyira rnegronpilódtak, hogy 
1 900-1902 között lényegében 
új hidat kellett építeni. Ezt a 
hidat a m.á..."Odik világháború
ban a németek felrobbantot
t,ák. Mivel falazatai nem sú
lyosan rongálódtak meg. a 
sz.erkie-zetet 1947-re újjáépítet
ték. Ennek a hídnak terhelhe
tősége eroise.'1 korlátozott volt. 
A vonaúok 15 kmlórás sebes
séggel haladhattaJc át rajta. 
A mederszer'kezetet 1961-ben a 
forgalmi követelményeknek 

Urbán Lajos miniszterhelyettes, a MiÁ V vezérigazgatója át
vágja a szalagot 

lett végrehajtani. Ezért az új 
sz,eTk.ezeteket a meglevő hid 
mellett áUványon szerelték 
össze, ahonnain vág:ányzárban, 
azaz forgalmi szünetben. lehe
tett az előzetesen szín tén áll
ványra kihúzott régi áthida
lások helyére tolni. A:z átépí
té!lhez így szerelő-, ki-, behú
zó, valamint bontó állványokat 
kallett építeni. 

A meglevő híd déli oldalán 
készített szerelőállvány cölö
pözött volt. A cölöpözést 1974 
o.'dóbér elején kezdték meg. 
Az állványépítési munkákat 
nehezítebte, hogy a vascö
Jöpöket a tervezett 10 méteres 
leveréssel szemben a jobb par
ton átlagosan 16 méterre, a bal 
parton pedig átlagosan 20 mé
terre kellett levernJ. A sze
szélyes Tisza is hátráltatta a 
munkákat. A cölöpözés idő
sza.k:.á;bam. ugyanis rövidebb-

hosszabb időre, háromsror i3 
elöntötte az árteret. A kivite
lező a kiesett időket jól szer
vezett munkával és egyszerű. 
sítő, tervmódosító javaslatokkal 
igyekezett pótolni. A nehézsé
gek ellenére az áHványok álta• 
lába111. a programban megha
tározott időkben készültek el. 

Az új hídszerkezetet a régi 
mellé állványokra építették, 
majd amikor e!lkészült, a régi 
híd helyére csörlőkikel behúz
ták. 

Számc:s válla.lat és vasúti fő
nökség együttműködésére vo't 
szükség ahhoz, hogy az algyői 
hidat a műszaki e,lőfrásoknalt 
megfelelően határidő előtt át· 
adhatták a forgalomnak. 

A karszerúsített hídon e-zien
túl sebesség- és terheléskorlá
tozás nélkül haladhatnak át a 
VO!Mtok. 

B. I. 
megfelelően 240 tonna acél- 1------------------------
any•ag felhasználásával erősí-
tették meg. 

A vegyesfOTgalmú -vasúti
közúti híd 1974-ig töltötte be 
hivatását, ugyanis még abban 
az évben felavatti1k az új al
győi közúti hldat. A 47-es S?á· 
mú közút forgalmát a vasúti 
hídrél véglegesen a közúti 
hídra tere' ték. 

Az UVATERV javaslatára 
hazánkban eddig vasúti híd 
szerkezeteként nem alkalma· 
zott bordákkal merevített acél· 
pályalemezes kivitelben ké
szült az új híd. Az acélszer
ke-,...et>eket a Ganz-MAVAG 
hídgyárának dolgozói készítet
ték. 

A híd átépítését a vasúti for
galom feimtartása mellett kel-

Egyelőre kísérlet 

Dol,ány�ási til#,lo,n a palyaudear 

1,ár#1f.ozó l1,elyiségeibe11 

A dohányzás ellen küzdők 
miskolci társasága javaslatára 
a MA V vezérigazgatója enge
délyezte, hogy - egyelőre kí
sérletképpen - Miskolc-Ti
szai pályaudvaron a váTakozó 
helyiségeket dohányzás men
tessé nyilvánítsák. December 
4-től csak a nyitott peronon 
lehet dohányozni, ahová az ál
lomás dolgozói több hamutál
cá t helyeztek el. 

A felvételi épület valameny
nyi bejáratánál, valamint az 

utasok részé.re megnyitott he. 
lyiségekben magyar, orosz. né
met és csehszlovák nyel ,-ú 
táblákon hívják fel a figyel• 
met a dohányzási tilalomra. 
Ugyanilyen feliratok jelzik a 
dohányzásra kijelölt helyeket 
is. Az Utasellátó Vállalat a 
Tiszai pályaudvaron üzemelő 
éttermében naponta 12-14 óra 
között teljes, a nap többi ré
szében részleges tilalmat ren
delt el. 

G UBA C S I  B R I G Á D O K  
Ferencvárosi látogatás a brigádvezetők taná cskozása előtt 

Budapest-Ferencváros gu. 
bacsi rendezöjében dolgozik a 
Steinmetz Miklós szocialista 
brigád. Ezt a közösséget e-z év 
májusára tüntették ki a MAV 
kiváló brigcid;a címmel. Az
óta sok kocsi gördült végig a 
gubacsi vágányokon, így ért
hető kíváncsisággal kerestük 
fel a Steinmetz brigádot, ru?t 
tudakolva: hogyan készül'lek 
a közelgő eseményre. a brigád
vezetők küszöbön álló tanács
kozására? 

- Elsősorban munkával a 
reánk háruló feladatok elv•é�
zésével, a többi szocialista bn
gád és a közöttünk kialakult 
jó kapcsolat erősítésével, az 
együtt szerzett tapasz:alatok 
felhasználásával járulhaturuc 
hozzá a brigádmozgalom naey 
jelentőségű fórumának a si
keréhez - válaszol Kovács • 7. 
László intéző, az A-túr fortla.t
mi szolgálattevője, a Steinmetz 
brigád egyik tagja. 

Baleset nélkül 

Azután Sóvári SándoT váltó
kezelő, a brigád vezetője ve
szi át a szót : 

- Az 1976. év legfőbb ered
ményének azt tartjuk, 1,Hw 
baleset nélkül dolgoztunk 
mindvégig. Ugyanezt elm-:ind
hatjuk a B-túr Szécsi Já
nos vezette Felszabadulás bri
gádjáról is, amely minket mei;-

előzve, 1975-ben lett a MAV 
kiváló brigádja cím tulaidJno
sa, elnyerve a IX. kerüieti 
pártbizottság kongresszusi ,,,:e. 
senyzászlaját is, az azzal J

°

áró 
36 OOO forint jutalommal ö:-ö
münkre szolgál ezenkívül, hoe;v 
a C-túr Gazsi András által ve
zetett Béke brigádjának <;!r<'d
m_ényei sem rosszak, bár ők 
kenytelenek viselni egy ki,t>bb 
jelentőségű baleset konzekvE-n
ciáit, miután a Nyugati-ren
d�zö felőli személyzet alaposan 
rato_lt az egyik vágányon á l ló  
kocsisorra. Egyébként a Béke 
brigád is aranykoszorús. ame1y
ről elmondható. hogy ta;i1ai 
nem egy esetben éjszakai szol
gálat után itt maradtak tár
sadalmi munkára rendbe •p11-
ni, kitakarítani a' gurító v<\ga
nyait . . .  

Amíg Sóvári Sándor b�zél 
végiggondolom. hogy valójá�a� 
�.it is jelent itt baleset né!
kul dolgozni. Az irá 1yít-Sro
rony ablaka alatt kocsik vo
natok. mozdonyok szint� pil
lanatnyi szünet nélkül mozos;
nak. Bonyolultnak tűnik ez a 
szüntelen áramlás. de végül 1s 
jól áttekinthető innen, ho
gyan il leszkedik egynüsba 
Ferencváros Nyugati, Keleti és 
Gubacsi rendezőjének, vala
mint gurítódombjainak �-.•é
kenysége az alattunk fekvő 46 
és a szoms7,édos területen fek
vő 30 sínpáron. 

- Bizony, ;ócskán akad Itt 
.,apritanival6ja" a három pá? 
guTÍtósgépnek, valamint a k<2t 
gyári és a két .,vonatkitevő' 
taTtalékmozdonynak - jegyzi 
meg Szabó 29. József térfelvi
gyázó, a Steinmetz brig3d ne
lyettes vezetője. - Ni;,m töi
zás, hogy egy-egy vasutasra 
egyenesen emberfeletti tel ;e. 
sítmény hárul, mivel kev"'5en 
vaeyunk Túronként 30-35 fú 
lenne a megszabott létszám, 
ezzel szemben most is csak 
húszan vagyunk. beleértve 
még a betegeket is. kfutük 
Hajnal Lajos kocsirendezót a 
?;igád ei;yik leglelkesebb �g
Ja�. 0 peldául az MHSZ •so
moponti szervezője. a tarta:é
kosok klubjának titkára, a 3-
as párt-alapszervezet vezető
ségi tagja. November első fe
lében az egyik éjszaka, szoJ
gála tban megállás nél:kül sza· 
kad t az eső, s azóta Hajnal 
La;os - sa;nos - mellhárt1111-
gyulladással nyomja az :így!<t. 
Szerencsére már átvészelte, s 
reméljük, hamarosan szo:gálat
ba áll . . .  

l\legnőlfek 

a követelmények 

llyen körülmények ldJ„ 
zött igen nehéz a brigácl v�l
lalásait teljesíteni - szólok 
közbe. 
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Egy ház, Za l abéren 
- Vonat tr.dul a harma

dik vágán111"ól 15 óra OZ 

perckM Andrásh'.da, Ba
godvitenvéd, Zalaszent
gvörw, Zalalövő állomás
ra! - mondja a megszo
kott :ájékoztatót Zalaeger
,zeg hangosbeszélője. 

Eszerint van még tíz 
perc az Indulásig. 

Rumpler Ödön moton:>e
zető, 11 t•ontatási főnökség 
November 7. szocialista br!
gád)cinak tagja lelép 11 Pi
roska vezé rállásából, J a 
;ó gazda szeméi•el még 
ewszer ,,égigmustrálja a 

szerelvénvt, megtapogatva 
kezével a csapágyakat is. 
Minden rendben. Mcir lép
ne i& vissza, amikor egy 
fl'I/Ugdljas kolléga, Markos 
Józsi bácsi ráköszön. A mo
tiwveze ó megáII, s ke::et 
nl,'Újt. 

- Ml újság? - aztán szó 
szót követ. A szép, kénvel• 
mes vonat láttán Józsi bá
csi száján önkéntelenül 1:i
szalad: - Nem is olvan ré
gen még az öreg gőzösök 
jártak errefelé • . .  

Majd eszébe jut Horváth 
Ernő, 11 mozdonyfútő. 

- Menn!li ideje annak, 
hogv meghalt? 

- Blzonv, már elmúlt ki
lenc esztendeje. Fia, az ak
kiw néhánv hei,es T11más 
egész nagy fiú lett már . • •  

- 0 gv <tudom, hogy a 
wereket kezdettől fog,;a ti, 
a November 7. brigád tag• 
jai patror.áljátok. 

- Igen. A magunk mód
ján Igyekszünk gondoskod
ni róla. 'tppen most, kará
csony közeledtét•el 1,•ettük 

Kocsitisztítási verseny 

elő ismét a főnöki irodában 
őrzötr, takarékbetétkön11vet, 
a hozzácsatolt okmánvok
kal együtt, s örömmel álla
pítottuk meg, hogy eddig 
24 400 forintot gyűjtött ösz
sze br:gádunle a kis án•á
nak. Ezenkívül - mint 
mindig - külön i8 ,:an 
pénzünk játékra és más 
ajándékra. A mostani kará
csonyt azzal tettük még 
emlékezetesebbé a werek 
és az özvegy édesanya szá
mára, h0(/1/ beköltözhettek 
Zalabéren a brigádtagok 
által épfrett családi házba. 
Az építkezést ez év tat•11-
szán kezdtük, aztán ki, mi
kor, mit tudott, úgy ment 
segíteni. A múltkor, ahogy 
a kész házat a brlgádtagok
kal, Pál Ferivel, Ag Jóská
t·al, Bulla Ferivel és a töb
biekkel, valaminc Kiss Ró
bert vontatási főnökkel 
megnéztüle, eszembe jutott, 
hogy al·ár ki is írhatnánk 
rá: épült az Pmberi szere
tet és segítőkészség téglái
ból! 

A moton•ezető közben 
ew szóval sem emlite·te, 
hogy az ép!tkezésr.ek, a de
rekasan elvégzett társadal
mi munkának ő �•olt az 
-egyik legfőbb szet,•ezóje é., 
leglelke.,ebb résztve,,.�;e. S 
nemcsak azért halli,,,tott 
erről, mert a beszélgetésno 1< 
véget t•etet" 11 vonat me
nesztése. Ha.nem, mert a 

másoknak szerzett igazán 
nagy öröm mellett pará
nyinak, jelentéktelennek 
ér=i az ember a saját érde
meit. 

Különö�en tlyenkiw, ka
rácsony táján . • •  

A keleti csomópont KISZ-esei 
nyerték a vándorserleget 

Mint arról már lapunkban 
beszámoltunk, a Keleti pálya
udvar Radnóti Miklós KISZ
alapszervezete kezd nénye1k
sére ez év márciusában orszá
gos vasutas ifjú-sági kocsitaka
ritási akció indult a kull:urált 
uta?.ás érdekében. A mozga. 
lomha elsóként a nagyobb cso
mópontok (Budapest-Déli, 
Budapest-Nyugati, Szolnok, 
Pécs, Győr, Miskolc, Debrecen, 
Szombathely stb.), kapcsolód. 
tak be. majd az a.kctót később 
kiterjesztették a kisebb állo
másokra és munkahelyekre is. 
A fiatalok szerződésben rögzi
tettek vállalásukat. 

A hét hónapon át végzett 
társad,almi munkát november 

- A hármas jelszó va.'6ra 
ráltása a va.sutnál csakugyan 
nem könnyu - magyara7.za a 
brigádvezető. - De külbn5s 
aggodalomra még sincs okunk. 
.Falusi Géza a!lomásfőnök-he
lyeites, térfónök olyan gazda
sági t•ezetó, akivel megoszthat• 
juk gondjainkat. Javaslatain
kat el!ogadja, szívesen ad ta
nácsot, és ami a legfon tusa bb : 
kölcsönösen bízhatunk egy
másban. Ev elején például az 
ó köaemükiidé-sével beszéltük 
meg mindhárom túr dolgozo1. 
val, hogy a brigMtags.'\got �.sak 
azok vállalják, akik készek 
eleget tenni a mozgalom nö
vekvő követelményeinek. Igaz, 
e-�után némiképp csökkent a 
brigádok létszáma - mi is 
csak tizenhatan vagyunk most 
a korábbi 25 fó helyett -, de 
!gy is teljes mértékben telJe• 
■ítjük, amit váilaitunk. 

A Steinmetz brigád nem vé
letlenül nyerte el hár-0m hó
nappal ezelőtt az MHSZ l'{i
lldló munkáért elneve-zésG ki
tüntető érmének bronzfokoza
tát. A tanulásban is élenjác
nak. Juhász 3. Ferenc váltó
kezelő az általállOS iSküla 8. 
OflZtályát végzi, mások a 
marxista-leninista középisko
lába vagy párt- és szaksz„r
vezeti oktatásra Járnak. Mó
zes Lajos és Major 7. ll• 
z1ef tolat:\svezetők Jétesltmc
nyi tűzoltóként is helytállnak, 
azonkívül, hogy önkéntes •1ér
adók Hajdú 2. András váltóke
zelővel és Csikesz István to!a
tásvezetővel együtt. Va 1, a,;i 
társadalmi munkában kime
■zelte a VI-os őrhelyet. Ko
CZ:M Géza toht�sve1.ető �gyi>ni 
Y-.íllalásként fát vág, takadt, 

23-án értékelték a szombathe
lyi igazgatóság kultúrtermében, 
ahol megjelent Tóth János és 
d,., Horváth T.,a.jns, 1t budapesti, 
illetve a szombathelyi Igazga
tóság vezetője is. 

A budapesti htazgatóság ve. 
zetóje a legeredményesebb 
KISZ-szervezeteknek átadta a 
díjakat. Elsó helyen Keleti 
csomópont véw,ett és elnyerte 
a vándorserleget a vele járó 
hatezer forint Jutalommal. Má
sodik helyen a pécsiek végez
tek, s e1.ért né-gye->..er forintot 
és vándorzászlót kaptak. A 
harmadik helyezést és a vele 
járó kétezer forintot megoszt. 
va a szombathelyi, illetve a 
szegedi fiatalok vitték el. 

bevásárol egy Idő,;. beteg, se
gíl'Ségre szoruló nénine:<., a 
Gyáli úton lakó özt•egy Sza�ó 
Bélánénak. Szabó 29. l?ZSt!f 
ehhe-z hasonlóan tevékeny'ce
dik Dunaharasztiban, az öre
gek 5ZOCiális otthonában. 

,, '\Iozgalnmnk 
tükrözi a valóságot !" 

S szóba kerül még ook mm
den, többek között az is, hogy 
a brigád minden tagja újságo. 
kat és könyveket olva-;ó em
ber Ezzel kapcsolatban kér
dezem meg: 

Olva�ták-e Mold„va 
Györgv írását? 

- ó, a Kortársat annak 
idején itt mindenki forgatta -
hangzik a válasz. 

- S hogy tetszett a Fe-
rencvárosról szóló riport? 

- Megoszlanak a t•élemé
nyek - mondják. - Moldova 
György sok igazat írt, de a 
riportba. n az írói túlzások is 
megtalálhatók. 

- Hozzánk. Gubacsra péJ. 
dául el ·em jött, pc<li;: soirnt 
id5zött Ferencvárosban - sz-Slt 
közbe Kovács intéző. - Akkor 
viszont honnan vette, hol!y 
nálunk ,.kuss/ pofa be!" i�•·· 
ja a szolgálati vezetők és a 
beosztottak között? !  

- No, de hagyjuk a Mol
dova-riportot. Nekünk az a 
fontos, a többre, jobbra t.ört,k
vés' eredményeit híven tü!t· 
rözi a szocialista brigádmoz��
lom. Hogy hol tartunk, mit ér
tünk el, melyek a soron k:1-
vetkező feladataink. arr:Sl ma Hl 
számot ad a vasutas brlgad,•p. 
zetők tanácsko,á�a . . •  

Kovács Józ.sel 

M A GYA R VA S UTA S 
s 

Év vég i  hajrá Záhonyban 

Egyedül nem győznék a gigászi munkát 
' 

Záhonyban, az átrakókörzet 
főnökének irodájában várako
zom. CzidM András, a főnök 
az íróasztalnál telefonál. Ko
c:sikrol, intézkedésekről beszél. 
Előtte golyóstollal súrűn tele 
írt lapok, reggeli jelentések, 
azokból tájékozódik. A fejével 
int, hogy üljek csak le, azon,. 
nal befejezi. 

- Nincs kocsthián11 • • • az 
átrakást megszerveztük • . • 
Moszkvai idő szerint most fél 
kettő van . . .  Igen • . .  'tn í.s kö
szönöm! - mondja, aztán le
teszi a kagylót. J}lig fog.lai 
azonban helyet velem szem· 
ben, ismét megcsörren a te
lefon. Czidor feláll, odamegy 
a klé=ülékhez, (vajon hány_ 
szor teszi meg ezt az utat, ha 
vendége van?) aztán osak any
nyi t szól, hogy „igen, nem . . .  
majd más alkalommal", és 
már jön is VJ.SSZa a dohányzó 
asztalhoz. Leül a fotelba, mo
solyog, az arca m� nem árul 
el fáradtságot. Rágyujt_ egy 
cigarettára (!s rögtön a lényeg_ 
re tér. Azokról a gondokról 
tájékoztat, amik ezekben a na
pokban a legjobban foglalkoz• 
tatják Európa legnagyobb szá. 
razföldi kikötőjének vezetőit, 
dol.g(Jl7,Óit. 

Tízezer tonnával több 
naponta 

- Nehéz helyzetben Vll• 

gyunk. Az év el.só kilenc hó. 
napjában - a MA V-on k.ivi.i.l 
álló okok miatt - a tervezett• 
né! több mmt egymillió tonna 
áruval szállítottunk keveseb
bet. A negyedik negyedévben 
szeretnénk pótolni ezt a lema• 
radá,;t. A legtöbb munka de• 
cemberre várható. Most van 
Sl.üklSég a legnagyobb erófe
szítésre. Az év kilenc hónap• 
jában napon·ta 30-35 ezer 
tonna áru lépett be. Ezt 45-
50 ezer tonnára szeretnénk nö
velni. Súlyosbította a körzet 
gondjait a szokottnál koráb• 
ban jött hideg is. November 
25-én és 26-án itt hwz centi• 
méteres hó esett, és a Kárpá
tok terüle én a hőmérséklet 
mínusz húsz fokig süllyedt. 
Záhonyban mínusz hét fokot 
mértek. 

(160 irodai dolgozót vezé.. 
nyeltek a sínek közé havat ta
karítani, küszködtek a vasérc 
és a papírfa átrakásával is. 
A vasérc például már néhány 
fokos hőingadozásra reagál. 
Mínusz hát-om fokon belefagy 
a kocsiba és robbantani kell. 
Kézzel rakják a Szibériából 
érkező jeges faárut. A fagyott 
papírfahasábokat a munkások 
az ölükbe veszik. Ha három 
pufajka lenne rajtuk, akkor 
is vizes lenne az lngük; át• 
fázik a karjuk, gyomruk. Van
nak ruhaszárítók, de minden 
ruhát képtelenség me�záríta
ni, aztán idő se jut rá sok. 
A körzetben a rakodás 65 szá
zalékát már gépesítették, a 
munka azonbap télen még a 
gépeken is nehéz.) 

- A napi öt-tíz ezer tonná• 
val több áru átrakása és to
vábbítás11 csak rendkívüli, 
gyors intézkedések hatására, a 
vasút egészén,ek segítségével 
lehetséges - folytatja a fő
nök. - A vasút vezetői ook• 
irányú, hatékony intézkedése
ket tettek. December 2-tól a 
munkaerő nagy át,,soportosf• 
tására került sor. Több igaz
gatóságtól háromszáz vasutast 
küldtek Ide. Nyíregyháza, Má
tészalka térségéből pe-'!ig �u\z 
pályamunkás jött és végzl 
több turnusban az , átrakást. 
Ide helveztek 35 váltókezelőt 
i�. S,intén a központi intézke
dések nyomán rakodódarukat, 
autókat kaptunk. Két hétig itt 
dolgozik a tisztképző intézet 
200 hallgatója is. Tőzeget és 
egyéb könnyen mozgatható 
árut raknak majd. 

A hatékonyabb munka érde• 
kében megváltoztattuk a mű
szakrendeket. A gépi átrakó 
területén például a 12:36-os 
munkarendről áttértünk a 
12/24-es fordulószols::álatra. No
vemberben, minden szomba• 
ton és vasárnap társadalmi 
munkát végzett egy-egy szak
szolgálat. A vezérigazgatóság 
és a debreceni igaz�atóság kö
zös intbkedése nyomán az ed
diginél több üres kocsi, irá· 

ny!t11nak Záhonvba.. Zavarta• 
lan a védőruhaellátás is. Ba• 
kancsokból az igazgatóság tar• 
talékot Is biztosított. Atcso
portosították a vonóerőt. A 
mozdonyvez.etők a „Vörös re· 
vízió" mozgalom keretében a 
javított gépek felett védnök• 
séget vá!Jaltak Szabad ide. 
jüket is feláldozzák arra, hogy 
a mozdonyok. üzemképesek le
gyenek. 

Gyümölcsöző 
vasutasbarátság 

Nyílik az ajt.ó. Két férfi lép 
a 5ZObába. A debrecEl!li igaz
gatóság személyzeti 052/tályá
nak munk.atár.sa.l. Az ú;.tbb 

srel, megfontolit szaval mögöt,t 
azonban a lényeg rejlik. 

- Ilvenkiw év végén, de 
még januárban í.s érezteti ha• 
tását II szállítási csúcs - ma
gyarázza. - Sok a tranzit 
áru, amihez külön kell kocsi• 
kat válogatni. 1!:n bízom a 
köraet dolgozóinak törzsgárdá
jában. Eddig Is képesek vol• 
tak úrrá lenni a nehézségeken, 
és így lesz ez a jövőben Is. 

A sínek között µgyesen ma
nóverezik a mikrobusz. A kör
zet egyik leglá.tványosabb be
rendezéséhez érünk. A több 
emelet magas betÖnépítmény 
a koksz· és a vasércosúszda. Az 
elóbhit ebben az évben adták 
át és még tart a próbaüzem. 

A:z Ö6zl hónapokba.n Tuzsér 
az almaszá!litás központja 
volt. Többezer va�on alma ln· 
dult innen útra. A fa,nrveszély 
miatt most már csa« hütó. 
s,,ereivényekben 57..álJltják. A:z 
állomás profilja egyébként a 
műtrágya-átrakás. Lábujjhe
gyen keriilgetjéik a tócsákat, a 
sínek között pwg nem olvadt 
el a hó. Zágonyi Károly á.1.
lomásfőnök is csatlakozik hoz
zánk. A 9. vágányhoz kísér, 
ahol a 17-es brigád rakodik. 
Az egymás mellett álló széle.s 
és normál koa;it padlókból 
készült híd köti össze. Ötven. 
négy rekeszben kismotorok ér• 
keztek a Szovjetunióból. Mi

hálv József és Fodor József 
rakodók ördöngós ügyességgel 
tologatják át a rekeszeket és 
helyezik el a magyar vag�
ba, A brigád másik fele auto• 
gumikat rak. 

- Ez ma már a neg)•edik ko
csi, teljesítettük a normát -
mondja Mihály József, de köz
ben egy pillanatra sem áll 
meg. Becsukja a kéttengelyes 
kocsi ajtaját és társaival 
együtt pajszert fog, próbálja 
előre tolni a kocsit. A fagyos, 
csúszoo talajon meg-meg bot
li:k a láb, nehezen indulnak a 
kerekek. 

A széles nyomtávú kocsik gyorsan kiürülnek as ömlesztett 
áruk csúszdáján 

- Sok erőt kivesz belőlü;(: 
a kocsimozgatás - magyaráz
za az állomásfőnök. - Hat 
embernek kapkodni kell a ke· 
zét hogy na=ta 240 tonnát 
me

0

gmozgassanak. Ezek a bri• 
gádok cementből, műtrágyá
ból is kiraknak tizenkét óra 
alatt négy kocsit. Cementből 
a <targoncán négy 7l5ákot tol
hatnak egyszerre. Ez az elő-
írás. Ók bebizonyítják: az 
atyaúristen munkavédelmisé-
nek is, hogy ha nyolcat pa• 
kolnak rá, sol!lkal könnyebb és 
biztonságosabb. Kedvezőbb a 
súl�egyenlítés . • •  

intézkedések megbeuélése mi
att ;öttek. Olyan a.z iroda 
most, mint egy katonai pa
rancsnokság vezérkari szobája. 
Percenként csöng a telefon, 
az egyik S7.emélyzetis mellé ül 
és válaszol a hívásokra. 1!:n 
már készülődöm, de Czidor 
int, hogy maradjak, még nem 
mondott el minden lényeges 
dolgot. 

- Az intézkedések hatására 
november 29-én már negyven• 
ezer tonna árut sikerült to
vábbítani. A cél: 45-50 ezer 
tonna áru átrakása, elszállítá
sa. A:z intézkedések persze ke
veset érnének a nyolcvan 
négyzetik.ilométeres körzet 6600 
dolgozójának helytállása, erő
feszítése nélkül. Egy hat tagú 
brigád például tizenkét órll 
alatt 240-260 tonna árut rak 
át a széles kocsikból normál• 
oo. Óriási teljesítmény ez, 
oselekedetükről nehéz pátosz 
nélkül swlni. 

- Milyen a kapcsolat, ho
gyan egyeztetik a munkát a 
swv jet partnerekkel ? 

- A határigazgatóságokkal jó 
a kapcsolatunk. A munkát 
minden napra megtervezzük, 
értékeljük. Ezt az uzsgarodl 
igazgatóság =etője és én be
szélem meg közép-európai idó 
szerint hétkor és 19 órakor. 
Ilyenkor értékeljük az elmúlt 
tizenkét óra eredményeit {,s 
meghatározzuk a közös felada
tokat. Al!andó telefon- és rá
diókapcsolatunk van a mozdo
nyokkal is. Uzsgorodon és Zá
honyban havonként érrekelilnk. 
Ilyen nehéz idős7�1d>a.n a7o'1. 
ban a lvovi vnsútigazgatóság, 
az uzsgorodi aligazgatóság. va
lamint a debreceni igazgatóság 
és Záhony átrakókörzet veze
tői 2-3 hetenként tárgyalnak 
a feladatokról. A vasutasba
rátság azonban nemcsak ve7.e
tői szinten jó. Csapon például 
a közelmúltban közös kommu
nista műszakot tartottunk a 
swvjetekkel. Megosztjuk az 
ünnepelt örömeit is egymással. 
November 7., április 4„ Vas
utasnap - nem múlik el 
s1.omszédalnk részvétele nél
kül . . .  

Próbaüzem az új csúszdán 

A főnök egy kísérőt rendelt 
mellém és két ór:i engedélyt 
adott az átrakókörzet mikro
bu.szának hasmálatára. Elő
ször Eperjeske Atrakót láto
gattuk meg. Kísérőm, Cserná· 
toni István vonalblztos tapasz· 
talt szakember- 1947-tól a kör
zetben dolgozik. Volt már for
galmi&ta és hat évig állomás
főnök is. Ógy Ismeri ezt a 
nyolcvan né,:cy-ze1kilométert, 
mint a tenyerét. Keveset be-

(Laczkó lldllr.6 felvétele) 

Keskeny, meredek lépcsőkön 
jutunk fel a magasba, a tetőn 
nagy a zaj. Négy széles nyom
távú vágánya van a csúszdák· 
nak. Moot éppen tizenhét ko
csi kokszot ürítenek. A:z ajtó
kat már kinyitották.. a bunker 
tölcséreibe surrogva ömlik a 
szén. Az alsó szinten már ott 
vannak az üres normálkocsik. 
Ember Sándor tolatásvezető 
irányítja a munkái. 

- Itt fent a t.etiin nagyon 
kell figyelni - mondja. -
Különösen télen rossz, mert 
nagyobb a balesetveszély. 

K�éróm srol, hogy húzód· 
junk közelebb a korláthoz:, 
mert jön a rázó berendezés. 
A kocsik fölött - külön sínen 
gördülő hatalmas gép szinte 
rátenyerel egy vagonra, és 
őrült zajjal rázza az oldalfa
lait. lgy az utolsó szem koksz 
is kihull a csúszdára, nem 
kell lapátolni. 

A másik oldalon, a vrusérc
csúszda vágányai üresek. Most 
várják a követkeZ6 szerel
vényt. Naponta száz kocsi érc 
érkezik ide, hatvannal több, 
mint az el6ző hónapokban. Le
nézünk a mélységbe. ahol a 
csúsula alatt markolók ralc• 
Ják az ércet a normál vago
no'cba. Amikor kevés a kocsi, 
a sinek mellett hegyekbe hal· 
mozzák a vörös a,nvagot. A:z 
összefal?Vott ércet Záhonyb1n. 
a „gumi" vágányokon rakják 
ki, kézi erővel. 

Könnyebb a nyolc, 
mint a négy ? 

Sáros, csúszós úton hala
dunk tovább. A d:,.rus átrakó 
környékén, a vagonok mellett 
kerti traktorok. autók, ládák
ba csomagolt áruk vannak. 

- Gyakran a földre rak• 
juk az árut. hogy a szovjet 
kocsikat minél előbb vissza 
tudjuk küldenl - adja ma
gyarázatát a látottaknak Cser
nátoni lstván. - Itt, az Itt 
tonnás darupályán faárut, a 
ti7.enkét és fél tonnás,on r)<!()lg 
géneket. arélárukat rakunk át. 
Megélénkült a konténerforga
lom is. 24 óra alatt 50-60 ko
csi is belép az országba. A 
konténereknek külön átrakó
berendezéo<t s:zerk�>:tettek. 

Vörös hóban 
lomha baggerek 

�ár sötétedik, amikor a 
záhonyi vörösérc tároló köze• 
lébe érünk. A kihullott érc
portól piroslik az olvadó hó, 
bokáig �üllyediink a cuppo
gó latyakba. Mellettünk csi
korogva elindul egy üres ko
csisor, a Diesel-mozdony óva
tosan tolja át a váltókon. A 
sárból a s!nelc koronája sem 
látszik ki. Csizma nélkül meg
közelíthetetlenek a ,.gumi" 1 
és 2-es vágányok. 11h01 a szé
les kocsikból a fóldre eres?.tik 
az ércet. A távo!ból szemlél
jük a csákánnyal, laoáttal dol
gozó munkásokat. akiknek l'\I· 
háját már vastagon belepte az 
ércpor. Az alkonvatban, ahogy 
a lomha bagg.er<?-k mellett haj
ladozna'k. a bán •á�zo!c inJ?ászi 
munkáját jut.l'ltják eszembe, 

Kfaéróm elmondja. hogyan 
boldogulnak a fagyos vasérc
cel, hogyan fúrna..'c 12 lyukat 
a n:volcvam centiméteres forró 
rúdrlal a megdermedt Prcb!! 
amibe aztán rohhan<WHktet 
he:veznek. A kocsi s-,rka.ib61 
robbantás után csAkánnyal 
fejtik ki az értékes anyagot. 

Már kivilágították a váltó• 
kat. amikor vi. sza indulunk 
Záhony állomásra. Az eeyik 
őrMly előtt fehéren Izzik a 
koksz a vaskosárban. Egv ko
csirendező melegszik meilette ; 
a szoviet meteorológia élsza-
1'-ára is fal?Vot iósolt. Amikor 
beléptem Czirlor irodáiába. a 
J-()1napi t<>enrlőket egveztették 
Cső.sz Ferenc állomásfőnö'c• 
liehTP.+te,,c:'-'01. Nemr:'Q tr�ezett 
Szabó R-5ln t•ezériqa=qató•lie• 
l11ettes tál'irC?t.a is. amelv to
v·ál:>hi. mL1nko\t se,i:ft/1 int&-..kl'• 
rl65e'ci-t tart/41Imazott. Csőn 
Ferenc notes71anra Jegvzl a 
fe1:i'1ato'rnt : tö'Jb �énkO<'lllve
:z('tő kell a Zsigulik átrakil.<>�
h07. me<1szerve7.nf � szombat
VAA�!'Tlar,i •árssr!qlml m1mka 
fpHP•eleit. fo"odnl a tlsztlcén
z6<�1<et. M..t.-.;ít�'ll ;i munka
ruhát. szállást. étke7.é9t . . •  

Itt mindent a ftzlkal munka 
csökkentésére való törekvés 
jellemez. Még a hulladékok 
átrakására Is terveztek mar• 
kolókat. A slnek mellett lát· Ezek�n a na"°kban tovább 
ni -nost néhányat. Mlnt 8 szap0rod1k a munka Záhonv• 
döglött. óriás polipok. úgy , ban. Az orszál{ kfsé-rl most fi• 
fekszenek mozdulatlanul a gvelemmel vasutasafnak helyt. 
földön. • állását. valóban hc'lsles er6fe-

- Találó a nevük. Ml Is po- szítéselt. A több éves tapas,z
!ipmarkolóknak hívluk - vt• talat alapján ők blznak a Ili• 
lágosít fel kísérőm és már ln- kerben . . .  
dulunk la Tuzan állomáara. 



G MAGYAR VASUT S 

Új lakásban 

Akik megtalálták a boldogságot 
Rákospafotán, a Landler la- óta kirendel,tként dolgoztak 

kótelep földszintes, kerte.; há- a fővárosban, s most, hogy 
zal között már távolról fel- lehetőség kínálkozott, az egész 
tü.nnek a Rákos úton épülő család felköltözött. Munkatár
új, tízemeletes vasutas házak. sunk a napokban három ilyen 
Az első kel.tót négy éve, a ne- családot látogatott meg a nyá
gyedikFt az idén vették bír- ron átadott 4--es épületben. 
tokukba a lakók. A boldog la- Mindhárom családfő fizikai ál
kástulajdonosok között .is Yan- lományban, frekvgntált mu.n

nak olyanok, akik htllSSzú évek kakörben do).gozik a vasútn.áL 

Nehéz a kirendeltek élete 

Sebestyén Oszkár 1958-ban 
lett vasutas Gyékénye.en. 
Azért éppen ott, mert ezt az 
állomást találta legközelebb 
lakóhelyéhez, Porrogszentki
_ rá lyhoz. Az azóta eltelt 18 év
búl azonban alig hat évet szol
gált honállomásán, a többit 
Pecsett, l\fagyarbolyban, Kom
lón, D újvárosban, Budafok
Hároson, s Budapest-Ferenc
város állomáson töltöbte el ki
rendelé«ben, mint tehervonati 
vonatk.iséró €6 kocsirendező. 
Ha a 67..olgálat úgy kívánta, 
váltót állított, sót 6aruzott is. 
Ferencben péJdául másfél évi 
saruzás után ez év nvarán he
lyezték a Nyugati g,°;ríbóból a 
llzemélypályaudvarra kocsiren
dez.ónek. 

!gy élte a kirendeltek kö-z
ismerten nem könnyű életét. 
Lakás a laktanyában, étkezés 
az üzemi konyháröl és a Kö
zértből. Hetenként. vagy két
hetenként utazás haza a csa
ládhoz, meg vissza." Nehéz élet 
volt, mine.'<c szapo:-ft.suk a swt. 
Sebestyén Oszkár az1.al üti el 
az egészet, hogy „hát ilyen a 
vasutas elet". 

Hanem azért fo1yton törte 
a fejét, hogyan változtathatna 
ezen az állapoton. 1975. már
citl6ában lakást kért az állo
másfönökségen, illetve a vas
útigazgatóságnál. 

A fönökség, a személyzeti 
csoport, a szakszervezet, a 
pártbizottság támogatta a ké
relmet. Az igazgatóság pedig 
nyilván szem elött tartva az 
icányelvet, hogy a va-;utas la
ká,;ok k.iuta1. ·nak fó szem
pontja a szolgálati érdek, ezen 
belül a rászoruló érdemes fi
zikai dolgozók lakáshoz jutta-

tása, Sebestyén Oszkár.nak a 
rákospalotai vasutas lakótele
pen adtak lakást. A lehetet
lennek hitt álomból valóság 
lett. 

Júliusban feljött a család 
Porrogsrentk.irályról és beköl
tözt,ek a Rákos út 100. szá..'ll 
alatti, tíz emeletes ház V. 
emelet 34. számú, 67 négyret
méter alapterületű összkom
fortos lakásába. A porrog
sz.entkir.ilyi házat eladták, az 
árából berendezkedtek, s7.ép 
bútor vettek a táv!út.éses, sző
nyegpadlós, tapétázott szobák
ba. Persze, sok minden kell 
még majd a berendezés ki
egészítésére, de apránként 
megvesznek mindent. Ami 
nem lesz könnyű a melléke
sekkel egytitt körülbelül 800 
forintra rúgó lakbér me1lett 
a rnaládfó 3200 forintnyi ke
resetéböl. Am most már a fe
lesége is dolgozik, segédmun
kás a Cor.so Cipókeres:<\!(lelrnl 
Vállalatnál. A három gyerek 
közül a 18 éves Klára férjnél 
van, az Egyesült Izzóban dol
gozik. Férje. aki ugyanasak az 
Izzö dolgozója, most kaitona, 
ha leszerel, �zetesen ne
ki is lesz hely az új lakás
ban. A 16 éves �ra férfisza
bó tanuló, Andrea pedig óvo
dás. 

A boldog családban talán 
a legboldogabb a feleség, aki 
most már mindig főtt étellel 
várhatja haza szolgálatból a 
férjét. 

- Amióta házi 'kosztot 
eszem, azóta nem faj a gyom
rom - mondja a férj, aki so
káig nem akarta eJhinni, hogy 
vége a kirendelt életnek. 

,,Kollégám, te hol laksz?" 

Mosolyogva meséli, hogy 
amikor már elLoglalták a rá
ko.spalotai lakást, dolgozótár
sa, Nagy II, Kálmán, az A
tur, vagyis a Ho Si Minh bri
gád vezetője egyszer megkér
dezte tóle: .,Kollégám, te hol 
laksz?" Szinte félve vallotta 
be. hogy Rá!< palotán egy 
,·adonatúj vasuta:; házban. 

Nagy II. Kálmán, aki trefis 
ember hírében áll, csak any
:nyit felelt rá: ,,No, akkor 
majd összefutunk egyszer, mert 
én is járatos vagyok arrafelé.'' 

Bátran mondhatta, mert ak
kor már neki is a zsebében 
,·olt a lakáskiutalás, ugyanab
ba a házba, csak két eme
lettel feljebb, a hetedikre. J;:s 
csakugyan, pár hét múlva, 
amikor már Nagyék is beköl
töztek, együtt tértek haza. De 
a brigádvezető csak a kapu
ban árulta el, hogy most már 
nemcsak brigádtársak, hanem 
lakótársak � 

Azóta rendszeresen együtt 
járnak szolgálatba és haza. 

Nagy II. Kálmán gyakran be
néz cimborájához pár szóra. 
Ezalkalommal is ott találtuk 
a Sebestyén-lakásban. Most 
már az is öszekapcsolja ólret, 
hogy a két asszonynak szintén 
közös a munkahelye, Nagyné 
is a Corso Cipóke.reskedelmi 
Vállalatnál dolgozik. Fiúk 
Kálmán, nemrég szabadult, 
hentessegéd a nagycsarnokban, 
lányuk, Zsuzsanna pedig az 
egészségügyi szakközépiskola 
tanulója. 

A beszélgetés tárgya persze 
továbbra is a lakás. Mi is 
lehetne más, hiszen Nagyék 
életében is óriási változást, 
szlnvonalemelkedést hozott az 
összkomfort a pusztaszabolcsi 
albérlet után, ahonnan a fő
városba költö:z:tek. 

- At kell áll!tanunk az 
életünket, az életmódunkat, 
valósággal újra kell tanulnunk 
élni. - mondja Nagy Kálmán. 
- Hozzá kell idomul:nunk új 

kömyeretünkhöz. Majd elgon
dolkozva hozzáteszi: - Min
denesetre úgy érzem, az em
berségesebt>, gon<;ltalanabb 
életkörülmények nagy nyuga
lommal, tettvággyal töltlk el 
az embert és még jobb mun
kára ösztö.,élik. 

Hirtelen köznapibb gondola
tokra vált. 

- Igaz, hogy a körülbelül 
800 forint lakbér sok egy kt
csit a magunkfajta embernek, 
de aránylag jöval kevesebb, 

mint a pus::taszabolcst 500 
forintos albérlet volt, ha azt 
nézem, mit kaptunk azért és 
mit ezért. Ha pedig még hoz
záveszem, hogy 1950 óta, ami
óta pályamunkásként a vas
úthoz kötöttem a sorsom, a 
mostani állapot mindenl(ép
pen óriá i fordulat. Még ak
kor is, ha egyelőre nem va
gyunk teljesen berende?Jkedve. 
De emiatt nem izgatjuk ma
gunkat, majd meglesz minden 
sorjában ..• 

Az év elején felcsillant a remény 

A.nJn,ak is története van, aho
gyan Ferencz Flórián.ék a 4-
cs épület földszint 2� szá
mú lakásába kerűi!ltek. A Bu
dapesti l!:píté.si Fónökseg ke
lenföldi építésvezetó;égénea: 45 
éves elömunkása még 1968-
ban ké<vényezte a budapesti 
lakást, mert sokallta már az 
utazgatá:;t a kál-kápolna,
kisújszállási vonalon levó Er
dótelekre. 

Akkoriban csak szövetkezeti 
lakk; igénylésére volt mód, 
Ferencz Flórián abba is be
lefogott. Eladta az erdötelki 
házat, hogy legyen miből be
lépni a házépítő szövelkezet
be. Addig, amíg a ház felépül, 
egy lakhatóvá tett nyomorúsá
gos kamrahelyiségbe költözött 
felese�ével, ic·ennekeivel és 
beteg, idős anyjával. A i;.zö
vetkezeti lakás ügye a1,0nban 
elhúzódott. Közben az ára is 
alaposan fölment. S mivel már 
nem bizonyult elegendőnek a 
félretett pénz, Ferencz kényte
len-kelletlen kilépett a szövet
keretból. Ott állt öt évi re
ménykedés után ket·és meg
takarltott pénzével, lakás nél
kül. Közben állandóan azt kel
dett látnia, hogy odahaza Er
dőtelken a lk:ifűte!,len. ned
ves, penfuzes kamrában gyer-

mekei sosem fogynak ki a 
betegségból. 

Ez év tavaszán végre fel
csilla.nt a remény. Újabb kér
vényt adott be a budapesti 
igazgatós..'1ghoz. És várt, várt, 
egyre kevesebb bizakodru;sal. 
Júliusban a fónökség az NDK
ba küldte vállalati csereüdü
lésre, családostól- Boldog na
pokat töltöttek a szép Thürin
giában, de itthon még nagyobb 
boldogság várt rájuk: .amint 
hazaérkeztek, közölték vele, 
lakást kapott, augusztusban 
már be is költözhetnek. 

Most, hogy itt ülünk a szé
pen berenderett lakás barát
ságos nagyszobájában, illatos 
feketekávé mellett, Ferencz 
Flórián boldogan mondja: 

- tn, aki hosszú évekig 
jóformán csak i•endégségbe 
jártam haza, akit kisfiaim alig 
ismertek, most végre megta
láltam otthonomat, csalado
mat. 

Nem győzi elég hálával em
líteni a Budapesti J;:pítési Fö
nó'.<Ség vezetőit, a szakszerve
zeti biwtlságot. a pártbizott
ságot támogatásukérj. 

Ferenczné pedig aZJt mond
ja: 

- Ha i•an mennyország, én 
ilyennek képzelem, mint ez a 
lakás. 

A családfő is tanul 

A gyerekek, a h · úra nőtt 
nyolcadikos általános iskolás 
Zoli, a hetedikes Jöska és az 
el.só osztályos Lajos most már 
azzal is örömet okoz a szü
lök:nek, hogy ellentétben a 
kezdeti hetekkel, amikor még 
nehezen illeszkedtek bele a 
pesti iskola tanulási rendjébe 
és sok osztályfónö:<l elégedet
lenségre adtak okot, most már 
egyre-másra hozzák haza a jó 
elómenetelt tanúsító piroo 
pontokat. Különösen Zoli ve
szi komolyan a tanulást. Vas
utas akar lenni, az általános 
iskola után a DamJanich utcai 
szakközépiskolában szeretne 
továbbtanulni. 

De n001csak a ic•erekek ta
nulnak, hanem az apjuk is. 
Ferencz Flórián a hegyeshal
mi vonal átépítésének megin� 
dulása óta ezen a munkahe
lyen dolgozik. 18 tagú szocia
li ta br,gádjával, az Engels 
brigáddal, amelynek nemcsak 
elómunká ·a, hanem brdg l.dv.-
zetóje is. 1957-ben elvégezte 
az előmunkás tanfolyamot, 
azóta megszakítás nélkül eb
ben a beosztásban dolgozik. 
Két éve beiratkozott n dolgo
:r.ók gimnáziumáb:i, mégpedig 
az intenzív osztályba és je
lenleg harmadikos. Közben öt 
hónapos pártiskolát végzett, 

hogy nlnt az építésvezett,,;ég 
alapsLervi titkára, ideológia! 
képz.ettséget szerezzen. 

A gyerekszobában fiai 
könyvszekrényében az ő pol
cán van a legtöbb könyv éls 
jegyzet. Egy tömött fiókban 
pedig ro,!{ irat, do'.rnmentum 
között k1tünte'ések: számsze
rint öt kit•áló dolgozö jelvény, 
igazgatói dicséret, húszéves 
törzsgárda tagságról szó1ó o!,
irat, az idei vasutas napon 
kapott Kit•áló vasutas kitün
tetés. 

Ferencz Flórián betolja a fi
ókot, vé!ligjártatja a tekinte
tét az ízléses huzatú új dupla 
rekamién, a puha szönyegpad
lón, föltekint a szép új csil
lárra, aztán elmerengve kinéz 
a széles ablakon, amely előtt 
zöld szobanövények díszlenek. 

- A legnagyob kitüntetést, 
;utaimat most kaptam ezzel a 
lakással, ennél nagyobbat már 
nem is kaphatnék. Azon !.eszek, 
hogy megháláljam a vasú!n�I: ... 

A szavait követó csendet fe
lesége szavai törik meg: 

- Itt i•alósággal új életet 
kezdtünk, mintha most kerül
tünk volna össze. új élete, je
lent az is, hogy most már én 
is elmelwtek dolgozni. 

Szász Ferenc 

Impozáns látványt nyújtanak a tízemeletes, új vasutas-lakóházak a Rákos úton (Laczkó Ildikó felvétele) 
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CSENDÉLET 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
. 

Hetvenmílfiós beruházással 

Négyszáz személyes munkásszálló épül 
a ferencvárosi csomóponton 

A ferencvárosi csomóponton 
évek óta sok gondot okoz az 
ott dolgozó kirendeltek el
szállásolása, mert többnyire a 
múlt rendszerben épített be
tonpadlós lakta.nyák állnak 
rende1ke.zésére. A budapesti 
igazgatóság sokat költött már 
ezeknek a munkásszállöknak 
a korszerúsitésére, komforto
sítására. 

A munkás6zállók korsz.erű
sí · vel wi;n � al< 
részben enyhl.f.he ok a feren<:
városi vasutasok laktanya 
gondjai. Ezért határozták el 
egy új, minden kényelmet ki
elégítő szállö építését, amely-
nek k.ivitele,zését már meg-
kezdték. Erról tájékoz:tatott 
bennünket Ungi Mihály, a 
budapesti igazgatóság tervosz
tályának műszaki fejlesztési 
csoportvezetóje. 

- A négyszáz személyes 
szálló az Aszódi út, a Füleki 
köz és a Keleti-Tendezo térsé
gében épii/. A háromemeletes 
épület két szintjén egy-egy 

nacyméretü tarsa!gó. két tévé
szoba és könyvtár szolgálja a 
dolgozok kényelmét, szórako
zását. A 3-4 ágyas szobákban 
beépített szekrények lesznek. 
A szálló tervezésénél az úgy
nevezett középblokkos megol
dást választottuk. lgy minden 
hálószoba ablaka a szabadba 
nyílik. kivéve a mosdókat, 
filrdóket és a mellékhelyisége
ket. Gondoltunk a fózni szere
tő ,·asu ta.,;okra iJ . Terl)!!ztilnk 
egy kétszáz szeml!Tyes melegf!6 
konyhát és egy 100 személ11 
befogadására alkalmas étter
met. I 

A mintegy iO millió forint 
költséggel épüló munkdsszálló 
fót·állalkozö1a a l\l Av Ma
ga<építési Főnókség. A kivi
telezésben még 12 vállalat 
ve·z részt. Az építők a munkát 
gyorsított ütemben végzik. Fe
rencváros úi munkásszállóját 
a tervek szerint 1977. augu,z
tus 20-án adják át rendelteté
sének. 

s. R. 

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 

nőket 

FELVESZ 

ÉS KIKÉPEZ 
, 

es férfiakat 
orvosi alkalmassóguk, iskolai végzettségük 
és szakmai érdeklődésük szerint: 

forgalmi uolgák1ttevö, 
váltókezelö, térfelvigyázó, 
kocsirendezö, sarus, 
kocsifeliró, vonatvezető, 
jegyvizsgáló, személy-

mozdonyvezető-gyakornok, 
kocsivizsgáló, léklakatos, 
vasútépítő, karbantartó, 
jármü;.�vitó szakmunkás, 
takarító, 

és árupénztáros, raktámo�, 
rakodómunkás, 

segédmunkás 
és sok más munkakörökbe. 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóinok, 
ismerőseinek, barátainak jelentkezését várjuk. 

Egyes munkakörökben munkásszállás. 

Jelentkezés, bővebb felvilágositás: 
budapesti és vidéki állomásokon, 
vontatási és pályafenntartási főnökségeken 
valamint a Munkaerő Felvételi lrodón 
(Bp. Keleti pu. Cinkotai kapu). 
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Idézd az örömöt 

Idézd az örömöt, ha hosszú úton 
megszólít magányos útitá.-s. - Szavad 
oldjon emléket vagy régi vágyakat. 

s öröméből szívedre is hulljon 
annyi, amennyi a barátsághoz elég. 

A szó összeköt, - egy-haza gondja, -

mint a gyökér a lombot boko.-ba. 
- Békével köti meg az ember ünnepét. 

Fazekas Lajos 

ANYÁM 
Korán őszült, fiatalon. 
Kezén félelmetesen dagadnak az erek. 
Sok erőltetett munka nyomot hagyott, 
könyörtelenül fáj s meleg. 

Barnult arcodon mégis mosoly ül, 
haragot nem láttam még rajta, 
mély szarkalábak őrzik szemed 
s könnyeid sósharmata. 

T. Pásztor Jutka 

Kerekaszta !-beszélgetés 
Moldova György íróval 

A vasutas-szakszervezet kul
túrnevelési és sportosztálya 
november 26-án kerekasztal 
beszélgetést rendezett a szak
szervezet központjában Moldo
va György, József Attila-dí
jas íróval a Kortársban folyta
t4sokban közölt, vasutas témá
jú riportikönyvéről. 

A találkozón részt vett töb
bek között Koszorus Ferenc 
fóti tkár és Gulyás János titkár 

is. Meghívták a beszélgetésre 
a riporb:egény néhány szerep
lőjén kívül a legmagasabb kor
mánykitüntetést kapott szocia
lista brigádokat és kultúrmun
kásoka.t. 

A baráti légkörú, rendkívül 
hasznos beszélgetes reálisan 
tükrözte a vasutas-olYa ók vé
le.-nényét a riportokról, és több 
ho:z:zász;íló a mú folyta:ására 
ösztönözte az írót. 

Moldova György szorgalmasan jegyzi az olvasók véleményét 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

l\f A G Y A R VA S U T A � 

November végén 

A centenárium jegyében tartották meg 
a ferencvárosi ifjúmunkás napokat 

Mozgalmas ünnepségsorozat 
szmhelye volt november utol
só napjaiban a ferencvárosi 
vasutas művelődési ház. A IX. 
kerületi KISZ-bizottság ugyan
is ott tartotta meg a már ha
gyományosnak mondl1ató fe
rencvárosi ifjúmunkás napo
kat. 

Mo�galmi séta Ferencváros
ban címmel mintegy 300 fiatal 
tizenöt csapatban tartott ve
télkedőt. A részvevők a IX. ke
rületi pártbizottságról indulva 
meglátogatták azokat a neve
zetesebb helyeket, amelyek va
lamikor szerepet játszottak a 
Ferencváros munkásmozgal
mának kialakulásában és fej
lődésében. Többek között meg
tekintették József Attila egy
kori lakását a Gát utcában, 
felkeresték a Kommunis.ták 
Magyarországi Pártjának Tom
pa utcai helyiségét, s a séta 
végül is a vasutas művelődési 
házban fejeződött be. Ekkor 
került sor az említett vetélke
dőre a látottak alapján. 

Jól illeszkedett a program
ba dr. Olajos Józsefnek, a IX. 

kerületi pártbizottság tagjá
nak, a Magyar Szabványügyi 
Hivatal elnökének az az elő
adása, amelyben Ferencváros 
ifjú kommunistáival ismertet
te az V. ötéves terv időszaká
ban reájuk váró feladatokat. 
Ezenkívül többféle kiállításra 
is sor került a művelődési 
házban. A vasútmodellezók ki
állításán például nagy sikert 
ara·tott Réger Györgynek, a 
vontatási főnökség fiatal mú
vezetőjének terepasztala. A ki
állított kézimunkák közül so
kan megcsodálták Pápai Jó
zsefné, az állomásfőnökség 
dolgozója ál ta1 készített hím
zéseket. 

A rendezőség szórakoztató 
músorokról is gondoskodott. A 
meghívott művészek között 
fellépett Hofi Géza, Balassa B. 
Tamás, Keresztes Tibor, vala
mint a Törekvés táncegyütte
se. A sport kedvelői sakkban, 
kis,;,ályás labdarúgásban, lö
vészetben. favágásban, aszta
liteniszben versenyezhettek 
egymással 

(séra) 

Eszperantó vasutasszótár készül 
Budapesten ülésezett a nemzetközi szótárbizotlság 

Az Internacla Fervojista Es
peTanto Federacio (IFEF) 
egyik szakbizottsága foglalko
zik az UIC vasúti szakszótár 
(Lexique General des Termes 
Ferroviaries) hat nyelven 
megjelent II. kiadásának esz• 
perantó nyelvre fordításával. 
A több mint 11 ezer szakkife
jezés fordítása nemzetközi 
vállalkozás keretében folyik. 

A magyar vasutas eszperan
tisták a vállalt munka első 
részét 1971. májusában, a má
sodilc részt ez év júniusában 
adták át szaklektorálásra. A 

beérkezett hozzászólások fe
lülvizsgálata során száz kife
jezés minősült vitathatónak. 
Ezeket bizottság elé utalták. 

November 27-én és 28-án 
Budapesten tartott ülést a szó
tárbizottság, amelyen csehszlo
vák, finn, jugoszláv és ma
gyar va utas szakemberek 
egyeztették a véleményeket és 
zárták le a kölcsönös levelezés 
során már előkészített anya
got. Az itt elfogadott sa:aksza
vak fontos részét képezik a 
vasúti szakkönyv eszperantó 
nyelvú fordításának. 

Dr. Bá.cskat István 

ÉJSZAKA 
SokszOT álmomban is 
�,asutat játszom, 
mint lányom 
s fiam a csillogó játéksineken . . •  

tébolyult fények, hamis 
jelzők között botladozom 
egymagam -

egy képzelt csattanás nyomán 
felriadok 

tollam elgondolkozik 
hosszan, csendesen 
az álmos rímeken . • •  

Ketykó István 

Manapság nem könnyű Télapónak lenni 
„Kedves-kedves Tél Apó! En 

irok Neked, mer már tudok. 
Meg ralyzolni is tudok, meg is 
lepptem apát a szülinapján a 
tevés Kántor-kutya képmásá
t:al. Kántornak öt lábat raly
zoltam, apu ezt nem érttete, 
má.-hogy mér van a Kántor
nak öt liba. Mondtam, ha an
nak a játékkutyának, akit a 
nyáron kaptam ajándékba, csak 
három lába volt, mer az egyik 
röktön az első napon letört, 
tikkor mér ne lehetne ennek 
a Kántornak öt lába. Nem 
igaz? Azér írok Neked, ked
ves-kedves Tél Apó, mer nem 
tudom, hogy tudod-e, hogy én 
egy villanyvasutat akarok ka
rácsonyra, hasonlót csak per• 
•�e kissebett mint amilyet apu
ka báttya, Sanyi bácsi szok 
l'ezetni. Alagútra köszönöm. 
de nincs szükségem, mer apu 
mostanában nem hordja a ré
gi kalapját, mer hogy már 
nem divat a kalap és így ész
re se veszi, ha a régi kalpag
jából ollóval alagutat csiná
lok. Meg asztán azér is írok 
Neked, kedves-kedves Tél Apó, 
hogy megmondjam, hogy az 
Aginak ne hozzál semmit, mer 
az Agi egy nagyon buta lány 
és gyakran mepver engem. 
Apának sem kell hoznod 
semmit, én szívesen kisegíte
lek és ralyzolok Neki megint 
valami szépet ... Ja, arra is 
mekkérlek, hogy lehetőleg ne 

akkOT gyere, amikor a tévé
ben a Kántor megy, vagy a 
Kolumbó, netán a Ceizler bá
csi tart szekszuális felvilágosí
tást, mer akkor salynoss nem 
tudlak fogadni. I. B.-s üdvöz
lettel: 

Csabi." * 
,,Aranyos Télapi! Muszáj, 

hogy írjak neked, mert anya 
nem érti, hogy egy modern 
mai lánynak, aki elmúlt mar 
11 éves, nem babára van 
szüksége. Inkább hozzál ne
kem olyan midi-szoknyát, ami
lyen a Bakaynak van, amiért 
utána is fordulnak a fiúk az 
utcán. Pedig a Bakay egy rút 
kis kacsa, hzdd el, ha én mon
dom; én sokkal szexibb va
gyok. Nem ts értem, hogy a 
Maros Pista miért nem az én 
iskolatáskámat cipeli hazafelé, 
miért a Bakayét? ! De hát eze1e 
a mai fiúk! Ki érti őket? Te 
ugye Télfiú korodban jobb lz

lésú voltál? Itt van például 
az én öcsém is, a buta Csabi: 
les, ha a fürdőszobában va
gyok. Kérlek, ne is hozzál 
neki semmit ajándékba, de a 
Bakaynak se ... a Marosnale 
nem bánom, azért vihetsz. Ha 
kicsit szeretsz, ennyit igazán 
megtehetsz a kedvemért. Pu
szil: 

ÁgL" 

,,Tisztelt Télapó! Azt se tu
dom, hol áll a fejem ilyenkor 
karácsony előtt. Először ,s el 
kell mennem a Skálába, azt 
mondják, jó import-cuccok ér
lceztek. De bejglit is sütni 
kéne, a karácsonyfát is meg 
kéne venni, olyant, ami alatt 
bőven van hely az ajándékok
nak. Aztán Józsihoz is beje
lentettem magam, tudja, ó a 
legremekebb fodrász a környé
ken, és képzelje: haj!ando fo
gadni az ünnepek előtt is!. 
Nem tudom, hogy mit kapo1e 
karácsonyra a férjemtől, ma
gát kérem, tisztelt Télapó: 
ügyeljen: hogy Deske valami 
olyant vegyen, aminelc láttán 
valamennyi kolléganőm meg
puklcad. Felőlem egy lapos, 
naptáros, elemmel működő 
karóra is !ehet! Most rohanok 
a Röltexbe, meglepem Deskét 
két-három zsebkendővel, ha
bár új nadrágtartó is elkelne 
neki. Dehát ki győzi ezt fo
rinttal?/ Segítségére számítva 
üdvözlöm: 

Fúrgainé." 
* 

„Igen tisztelt Kollégám! 0n 
igen cseles. Evtizedekig Jézus
kának tituláltatta magát, egy 
ideje meg Télapó álnéven sze
Tez meg nem érdemelt tiszte-

letet, miközben az őn sike
reit mi, fáradt családfők Je
dezzük. A fiam villanyvonatot 
vár, a lányom midi-szoknyát, 
a nejem valami kolléganő
pukkasztó drágaságot, és ak
kOT még hol vannak a töb
biek: Gizike, a főnök titkárnő
je (ő aztán igazán megérdemli 
az ajándékot), Katika a remek 
ká1:ékért, Icus a ;ó informá
ciókért, meg Krobcsák kollé
gám, akit bármennyire utálok 
is, de sokat tud rólam . . •  még 
Gizit is! ... Igen tisztelt Té!
apó-kol!égám, közbenjárhatna, 
hogy a K.-obcsák lebukjon. Az 
lenne szép karácsonyi aján
dék! Mondjuk eg·y kis évvégi 
ellenőrzés, meg ez, meg az; én 
is tudom Annamariról meq 
róla. Ha lebukna, még hin
nék is az On létében . . Per
sze, ha kiderül, hogy On Lé
tezik, akkor ml sem termg
szetesebb, mint hogy az 
ajándékokról is őn gondos
kodjék... Usse kő, könnyítek 
a dolgán: Gizike megajándé
kozását magamra t:állalom. 
Maradok jeles tisztelettel: 

Fúrga.l." * 
Tisztelt Télapó/ �n tudom. 

hogy manapság Télapónak len
ni sem könnyú/ 

F. T. 

'7 

Egy este a ferencvárosi vasutasok 
November 7. művelődési házában 

A ferencvárosi vasutas dolgozók November 7. művelődési 
háza hónapról hónapra gazdag programot bonyolít le: Na
ponta átlag több mint százötvenen keresik fel. A szoc18:hsb 
brigádoknak klubesteket rendeznek, a Törekvés táncegyuttes 
naponta ott próbál. Az együttesnek jelenleg, a fiatalokkal 
együtt mintegy nyolcvan tagja van, s a több ezer kötetE;> 
könyvtár olvasóinak száma is népes. Ezenkívül általános es 
középiskolai oktatás is van az intézményben. 

Fiatalok a könyvtárban 

A játékok közül sokan kedvelik az asztali focit 

Próbál a népi zenekar 

A Törekvés táncegyüttes jó hírneve nagyon sok fiatalt vonz 
a próbákra 

Kép és s-zöveg: 
Koppány György 

JÓKOR JÖTT A POSTÁS 

Ezúton mondok köszönetet a 
MAV Nyugdíjhivatalnak és a 

szakszervezetnek, amiért nem 
feledkezik meg az egyedül élő, 
idős özvegyekről. Magam is 
már 81 éves vagyok. 

A meghatottságtól szólni 
sem tudtam. amikor a múlt 
hónapban kis nyugdíjam kéz
besítésekor külön 500 forintot 
is átadott részemre a postás. 
A pénzzel kapott csekkszelvé
nyen kerestem a feladót, s 
kibetűzni enyit tud�: SZMT 

595-680-270-98--002 
24-25. 

KOD 

Emiékezt.em ezenkívül mTa, 
hogy Varga Lénárd bi.za:!mJ 
fáradságot nem ismerve jár
ta az idéJs embereket, meg
hallgatta a panaszokat, • 
megígérte. hogy közbenjár szo

ciális segély kiutalása érde
kében. Az intézkedés. a várat
lan anyagi segítség nagyon jó
kor érkezett. karáC$0ny előtt. 

özv. Bánszkl Antalnf 

Gyöngyös, Attila u. 18. 
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A leg ifiabb 

tudósító 

A magyar sajtó napja al
kalmából - december 7-
én -, szerkesztőségünk az 
idén is köszöntötte és meg
jutalmazta a levelezőket, 
tudósítókat, lapterjwztőket, 
tolmácsolva az ankét rész
vevőinek mind az olvasók, 
mind a vasutasszakszerve
zet Jcözp,ontí vezetősége és 
elnöJcsége üdvözletét, jó
kívánsá,,"ilit, !köszönetét. 

A népes tudósítói gárdá
ba tartozik üjú Kovács Bé
la is, aki Debrecen áll<lill1ás 
ruharaktárának doLgozója. 
ő ugyan nemrég 1rja leve
leit a Magyar Vasutasnak, 
ennek ellenére ez a tiszte
letre méltó társadalmi te
vékenység korábban sem 
volt ismeretlen előtte, hi
szen é<le<apja, Kovács Béla, 
aki a debreceni járműjaví
tóban dol.gozruk, évtizedeken 
át tudósította Jaounkat és 
a Hajdú-Bihari Naplót, a 
közvetlen környezetében 
zajló eseményekről, a közös 
gondokról, eredményekról. 

Ifjú Kovács Béla egyéb
ként egyike azoknak, akik 
szerkeszt&égüllik javasla
tára november 29. és de
cember 4. között, a SZOT 
rendezésében részt vettek 
a szmzervezeM lapok 
munkáslet•elezőinek eizy-
hetes továbbkép,zésén, ame
lyet első fzhen tartottak 
Szegeden. Részben ezárt, 
másrészt pedig annak alap
ján is l"eméljük, ho,gy szá
mos érdekes tudósítást ka
punk tőle a jövöben, !l1€rt 
Debrecen állomáson ő a 
szaikszervezeti bizottság if
júsági felelőse. Sok vonat
kozásban tehát közvetlen 
értesüléseket szerezve, az 
eseményeket rendszeresen 
megírva válhat maga is la
punk legrégibb, legismer
tebb társadalmi tudósító.i
nak méltó követőivé. 

(k) 

H ÁR O M  H ÉT JAPÁ N  S A N  

, ,  Világjáró vasutas" 

Békéscsabáról 

K E R E S Z T R E J TV É N Y 
Vfzszlntes: 1. A balesetek meg

elilzésé'nek egyik módszere. 13. 
Gabonaörlcmény. 14. Japán város. 
15. Neves frónOt kimondott neve, 
l.6. Folyó a Szovjetunióban. 17 . • . •  
Bálint (1.07-1576) zeneszerző és 
lantmester. 19. Rés. 20. Kínai te
rületmérték. 21. Tánc is, muzsika 
Is van ilyen. 22. Cifrálkodó nő. 2!. 
Fordított névelő. 25. o. I. 26. Fo
lyadé.ltot :fogyasztottál. 28. A gö
rög ábécé r betűje. 30. Zamatok. 
:12. Német elöljáró. 33. Bicska. 35, 

Sok festék alapanyaga. 37. Moz
gó-e? 38. Era. 30. Az egyik mi
nisztérium rövtdítése. 40. Könnyet 
huUat. 41. Rágószerv. 42. Fül
gyulladás. 45. A műlt évben. 47. 
• . .  Alols (1867-1923), cseh poli
tlkus. 48. Temérdek. óO. Mázolta. 
51. Zala p.iratlan betüi. 52. Több 
• , • megtörtént. 54. Részvénytár
saság. 55. Kimondott betű. 57. La
katmárk.a. 59. Zola regénye. 61. 
Igekötő. 62. Heves megyei köz
ség. 6¼. • • • corps, testőrség. 66. 

Epületmarad,•ány. 
folyó. 69. Sopron 
lakója. 70. Egtáj. 

Ftiggóleges : 1. Rövid, tréfás tör
ténet. 2. Szovjet város. 3. tr köz
társaság! haci.ser-eg. 4. Mint 24. 
vízszintes. S. Zsirá!szerG kérődző. 
6. Szláv férfinév. 7 . • . .  őr, gép
kocsivezető. e. Tulajdon-átruhá
zás. 9. Azsiai vadkecske. 10, Kedd 
közepe. 11. Elérendő. 12. Petőfi 
anyjának családi neve. 17. Kimon
dott betQ. 18. Kilométer. 21. . • .  
Ado!phe (1869-1902), francia had
ügyminiszter. 23. Több ország né
pe. 25. Egyiptomi Isten. 27. A Ti
sza mellékfolyója. 29. Faragott 
elefántcsont kürt. 30. Erőművéről 
híres duntántúli község. 31. Ma
lária elleni orvosság. 33. A görög
róm.al mitológiáb.an az évszakok 
istennője (ékhlány). 34. Tüzet 
lokalizál. 35. A balesetek megelő
zésének másik módszere. 36. Ju
goszláv város. 37. Kérdőszó. 43. 
Nem enged meg. 44. Hangszer. 46. 

Női név. 48. Földrajzi fogalom. 49. 
Balaton menti község. 52. Ritka 
nől név. 53. Zenit euentéte. 56. 
Medália. 58. Rugó közepe. 60. N. 
U. 61. Gyümölccsel készült h.ide� 
Ital. 63. K. K. U. 65. Hangtalanul 
declz. 66. Fém 68. Szovjet re
pülögépmárka. 70. Ellentétes kötő• 
szó. 

Beküldendő: vízszintes 1. és 
fü1?1?őleges 35. Beküldési határidő, 
1977. december 10. 
Az eJ6z6 keresztrejtvény he

lyes megfejtése : Kitüntetésre vo
natkozó javaslat. Az alapbér meg
állap(tása. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
22. sz:\mában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Hegedas Ubul, 8300 Tapolca. 
Arany János u. !5. Csikár Anna 
forg. szolg.-tevö, 8435 Gtc, vasút
állomás. Kormány Erzsébet. 676:l 

Szatymaz. Május t. út 3. \Valter 
István, 9001 Győrújbarát. Mátyás 
u. 52. Vértes Miklósné, 8409 úrkút, 
Csokonai u. t. 

Elhunyt Be�ker Antal 
1942 óta vasutas. Az IstvMi

telki Főműhely, majd a felsza
badulás után a Landler Jenő 
Járműjavító üzem szerkocsi 
lakatosa volt. 1950-ben a KPM 
Vasúti Fóos2ltályára helyezték 
előbb a gépészeti szakosztály 
előadójaként, ma_jd 1957-től 
ugyanott osztályvezetókén.t 
dolgozott. 1968-tól 1973-ig a 
járműjavító szakos:zrtály veze
tője volt, élete utolsó napjáig 
mint műszaki-gazdaság! ta
nácsadó doJ.goz.obt a Vasúti Fó
ooztályon. 

Váratlanul távozott körünk
ből Becker Antal, a Vasúti 
Főosztály műszaki-gazdasági 
tanácsadója, a MA v Verer
igazga,tóság Pártbizottságának 
és párt-végrehajtóbizottságá
nak tagja 52 éves volt, de tar
talmas munkásélete folyamán 
számos vezető .funkciót töl:töbt 
be. 

1:1.etútja, kommunista embe
ri magatartása példakép lehet. 
Számos konnány és szakmai 
kitüntetés tulajdonosa volt. A 
Munka :E:rdemrend arany fo
kozatával 1965-ben tüntették 
ki, két ízben kapta meg a 
Honvédelmi :E:rdemérmet és 
1970-ben a Felszabadulási Ju
bileumi Emlékérmet. 

Becker Antalban kiváló em
bert, elvtársat és barátot veszí
tettünk el. A MA V saját ha
lottjának tekinti. Temetéséről 
késóbb történik intézkedés. 

Vasúti Fóoszt:ily 
Pártbizottsága 

Két BVSC-kiadvány 

A szerkesztőség üzeni 
Bódogh ?v!lhály, Dombóvár ; 

Malsztorovtcs József, Pécs ; Kecz
kó Ferenc. Czeglédi Sándor. Deb
recen ; Sepsi Gyula. Kovács Ist
ván, Pál István, Ml&kolc ; Rapi 
József, Bp., Józsefváros ; Mihalek 
János, Pi.lsztaszabolcs; Ring Ist
ván, Bp., Ferencváros ; Darai Fe
renc, Püspökladány; Csabnf Ist
ván, Bánsági Ferenc, Bp. ; Mar
kos József, Zalaegerszeg ; Gál Je
nő. Klskunfetegybáza ; szac• Fe
renc, Hatvan: leveleiket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Diószeghi István. Süttő : Németh 
Pál, Szerencs; özv. Bekc5 József
né. Balatonlelle ; Pereg! Miklósné, 
Szabadszállá�:  leveleiket illetéke& 
helyre továbbítottuk. 

A HIVATALOS LAP8ÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A t8. sz<\mból : 110 525/I.S76. Az 
egyes kUlönbözö tanfolyamokra 
rendszeresített szabadságok egysé
gesítése. 

A 49. sdmból : 109 576/ 1976. A 
szolgálat! út betartása. 

113 22411976. személy használat
ban levő egyen-, munka- és védő
ruhll.k 1978. évi leltározása. 

Lakáscsere 

- A Köbánya U'Jheryen, K6bi
nya-Ktspest vaslitillomisához kö
zel levő lakótelepi, távfűtéses, ál
landó me!egvlzes. 30 négyzetméte
res. L emeleti garzon, tanácsi la
kásomat elcserélném rálcospalotat, 
újpesti. zuglói. vagy budai hason
lóra, vagy nagyobbra. erdeklőd
nl levélben lehet: W!nh Inna. 
1103 Budapest, Gergely u. 116., I. 
31. 
- Veresegyházi három és fél �zo
bás, 107 négyzetméteres, I. emeleti, 
komfortos sz.olgálatl lakásomat el
cserélném Budapest területén, leg
alább 1.5 szobásra. lehet tanácsi 
ls. tényleges vasutas részére. meg
egyezés alapján. Levélcím : Brlgán 
József, 2112 Veresegyház, vasútál
lomás. 

- Két !1%0ba, alkovos, i,ázfOté
ses, komfortos. nagyméreta 1a.1<á-

• somat el�serélném hasonló egy
szobás lakásra. budapesti. lako
sű, aktfv MÁV-alkalmazottal. 
Bármikor megtek.1nthetc5. Cfm : 
Vigh Ferenc. BP„ VUI .. Kerepesi 
út 5. melletti bejárat, V. ép. I. 
em. 18. ,Nyolcház". 

- Szétkiiltözók figyelem I A bu
dapestf vasútiJ?azgatóság mellett 
(Kerepesi út 1-3.) 2 drb. két 
szoba komfortos - földszint\ -
szolJ?álatl lakásunkat elcseré!Jük 3 
szoba. komfortos tanácsi lakásért 
Bud-apesten (Az egyik lakás 96. 
a másik ped1� 60 négvzetméteres.) 
erdeklödni lehet munkaidő után 
a 144-240 telefonon. 

- Elcserélném Bp.. m.. Bécst 
tit 588. Bp.. Oröm állomás felYé
teU épületének I. emeletén levő 
3 szoba komfortos, modern laká
somat kerttel. for.2almi szakszo1„ 
�álatnál foglalkoztatott dOll?OZÓ
val. 1 szoba összkomfortos taná
cs! rendelkezésű lak,sért. Lehető
leg Óbuda vagy Buda előnyben. 
A csere a Bp. tg részéről enli!e
dél:vezett. �rdeklc.'5dni lehet az es
ti órákban a 688-785 telefonszá
mon. 

- Elcserélném félkomfortos. ut-
cai lakásomat. lehetőleg 1, vagy 
2 szobás komfortos lakásra. meg
egyezéssel. Erdeklc5d,nt személye
sen vagy levélben lehet. Cfm : 
Martényi Pál. 1147 Bqdapest, Te
lepes u. 35/b, n. 1. 

19'6. DECEMBD 15. 

Kellemes karáesenyl lnne
pekel kívánunk lal>IUlk 
minden kedves elvaséJánul 

- Brlgádvezeto'"k tanáeal,-. 
r.áaa. A MA V Gépjavító ű:zem.. 
ben megtartották a brigádve
zetők értekezletét, amelyen U.. 
en vettek részt. Értélkelték 
többek között a szocialiata bri.. 
gádok eddigi munkáját él 
megbeszélték a további kö
zös feladatokat. A tanácskQZá.. 
son Nyári Istvánt választották 
meg küldöttnek az országce 
vasu,tas brigádvezető! érteket.. 
letre. 

- Tennészetbarilok. A Ya,, 
sutas..sz.a.ksrerv� természet-· 
barát szakbizottságának kez. 
deményezésére több s-zakosz. 
tá1y vállalta új túrista útak, 
vagy elhanyagolt útjelzések 
festését. A győri MA V DAC 
természetbarát szakosztálya 
például Sümeg-Ötvös között 
készített kék jelzést, rrúntegy 
18 kilométer hosszúságban. A 
budapesti igazgatóság tenné.. 
szetbar:átai pedig többek kö
zött Nagymaros-Törökmezö
Kóspallag kinött javították kJ 
a piros jel.zÉSt. 

Minő!dtó-hangverseny, 
Énekkari minooító hangver
senyt rendeztek a kÖ2lelmúlt.. 
ban Cegléden. A rendezvényen 
részt vett kórusok közül a ceg
lédi va.sútas vegyes kórus 
ezüst diplomát a ceglédberceli 
vasutas férfikórus pedig aramy 
diplomát kapott. 

- Komplex brigádok érte
kezlete. Dombóvár, Pécs, Pusz
taszabolcs, Székesfehérvár és 
Dunaújváros vontatási főnök
ségeinek M 62-es utazó szocia
lista brigádvezet.ói, valamint a 
főnökség gazdasági és tömeg-
szervezeteinek kép�lái 
Nagykanizsán tanácskozást 
tartottak az eddig eltelt öt év 
mun:kájá�óI, eredményeiről. 
Megállapították, hogy a komp
le.."'<-brigádmozgalom hasznos. 
na.k bizonyult. KülönöBen jó 
eredményt értek el a gépki
baszn.á!.ás, a gazdaságos vqnat
továbbítás és az energiataika. 
rékooság terén. 

- Brlgádtanács alakult. 
Dombóvár állornáoon a szocia
lista brigádmozgalom tartalmi 
munkájának fejlesztése, ope
ratív irányítása érdekében b'1-
gádtanácsot hcrztak létre. M 
öt tagú tanács negyedévenként 
ülésezik, és az elnök szakta
nácsadói jogkörrel részt ves� a 
brigádmozgalornmal kapcsola
tos megbeszéléseken, tájékoz
tatja a szaksrervez.etí bizottsá
got és a gazdasági vezetőket. 
A brigádtanács január 1--éll 
kezdi meg muh:káját. 

- Véradás. A Budapest Jó. 
zsefvárosi pft. főnökség Vö., 
röskeresztes szerveTete ismét 
megrendezte a hagyományoo 
önkéntes véradónapot. ötven 
dolgozó összesen 16,8 liter vért 
adott térítésmentesen. Ismét 
az eLwk között jelentek· meg 
a többszörös véradók, például 
Hottó Imre, Biró Imre, 
Sztrhárszki György és Dékány 
János munkások. 

- Kismama. talál'kozó. Mis
kolc-Tiszai pályaudvaron a 
közelmúltban kismama-talál
kozót rendeztek. A megielen� 
teknek dr Komjáthy Eszter 
üzemorvos és Lázár Sándorn� 
a vöröskeresztes szerveret tit
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