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Gyorsított ütemben végzik 

a kelebiai vonal villamosítását/ 
Üj üzemépülethe költözött Budapesten 

• MÁV Villamos Felsövezeték Epítési Fónökseg 

.. .,.,.,._ ..... ..... ._..,,, __ _ 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Rákos csomópont területén, 
a Kőbányai Porcelángyáxral 
szemközt szép négyszintes új 
épület emelkedik. Körbefutó 
széles abla.ksorai között vörös
téglás burkolat emeli ki mo
dem vonalait. A közelében 
levő múhelyépület tetején öles 
neonfelirat hirdeti: MAV Vil

lamos Felsövezeték tpítési Fő
nökség. 
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A fiatalok alkotóan járulhatnak hozzá 
a vasút eredményeinek gyarapításához 

2S év után 

végre új otthonban 

A Törekvés Müvelődési Központban ülésezett 
Régi jogos igény teljesült az

zal, hogy a magyar vasút kor
szerűsítésében fontos hivatást 
betöltő főnökség 25 év után 
elhagyhatta Kőbánya-felső ál
lomáson levő patkánvrágta, 

a II. országos vasutas ifjúsági parlament 

A Vasutas Fiatalok II. Országos Parlamentje január 15-
én, lapunk zártakor tartotta tanácskozását Budapesten, a Tö
rekvés Múvelődés.i Központban. A tanácekozás elnökségében 
foglalt helyet Pásztor Gabriella, a KISZ Központi Bizottságá
nak titkára, Petrovszki István, az MSZMP Központi Bizottsá
gának munkatársa, dr. Móró István, az MSZMP VI., Pártbi
zotságán.ak első titkára, Koszorus Ferenc, a vasutas-<Szakszer
vezet főtitkára, Urbán Lajos miniszterhelyettes, a MAV vezér
igazgatója, Molnár György, a vasutas-szakszervezet titkára, 
Tábori Istvánné, a SZOT ifjúsági felelőse és Lugosi Gábor, az 
Allami Ifjúsági Bizottság titkárhelyettese. 

A tanácskozást Gulyás János vezérigazgató-helyettes nyi
tott.a meg. A meghívott vendégek és a fiatalok üdvözlése után 
hangsúlyozta, hogy dokwnentumok egész sora mellett az im
már másodízben összehívott ifjúsági tanácskozások is bizo
nyítják: nem divatos jelszóról, nem fellobbanó kampányról 
van szó, ha az ifjúság életéről, munkájáról, problémáiról be
szélünk. Az ifjúsá�gal való törődés a párt tudatos politikájá
nak következetes végrehajtásá�jelenti. Tudjuk jól: olvan lesz 
a jövö, ahogyan az ifjúsággal foglalkozunk, hiszen a ma ifjú
sága a jövő derékhada lesz. 

A vezérigazgató-helyettes rövid megnyitója után felkérte 
Urbán Lajos miniszterhelyettest, a MAV vezérigazgatóját szó
beli kiegészítőjének megtartására, 

Negyvenezer ifjú vasutas képviseletében 

Urbán Lajos miniszterhelyettes 
kiegészíti a beszámolót 

La,tniál, a szétszórt munkahe
Y� fogva jónak értéke

lünk. A 350 mun•ka.helyJ par
lamenten 26 400 fiatal vett 
re. z.t. A pyolc eruletJ pa..1.i
ment.ne.'-t - amelyet a va;út
i,ga7,Gatóságok, a vasútegész.. 
�ügyi és az anyagellátási 
1.gaz.gatáságak rendez.ei< - 890 
.,JldöUje vol.t. Ezeken a par
lamenteken választották meg 
ón.öket, ak:i.k most resztvevői 
a Vasutas Foo.ta.Zok II. Or
szágos Par!.amentjének. A je
lenlévők átla:geletk.ora 25,8 év. 
Közép- és felsőfokú iskolai 
végzet �el rendelkezik a 
'.<üldöbrek 72 százaléka. A 
KISZ-ben és a pál"llba,n tá:r
sadabmi funkciót 60 százalé
kuk visel, míg szakszervezeti 
tis,,tséget · betöltő küldöttek 
aránya 16 százalék. 

Az orszá,:oo tanácskozást 
megelőző ifjúsági parlamen
te1',et a résztvev6k aktivitása 
jellemezte. A felszólaláso.ltból 
ősziJllte hangnem és a közösség 
gondjadval, prob'Lémáiival való 
azonosulás tükröződött.. 

- a törzsgárda>tags.á.got 
évre szállitoltuk le; 

- a kat.ona.i sw,g.á.latra be
vonult uatalo..mál megmaradt 
a zöld arcKép& .iga.rolvány; 

öt rozzant bara.kképületeit és hi
vatásához méltó, ti.szteletet 
keltő, új központi épületet ka
pott. 1969-ben született az el
határozás az építkezésre, de a 
munkára kijelölt építési fő
nökségek má5irányú elfoglalt
sága miatt évről évre halasz
tódott a kezdés. Végül 1972-
ben - bár az építési kapaci
tás továbbra is szűkös wlt -
az Iparterv tervei szerint a 
MAV Magasépítési Főnökség 
hozzáfoghatott a kivitelezés
hez, amiben a MÁV Szak- és 
Szerelőipari Főnökség, vala
mint a MA V Távközlési és 
Biztosítóberendezési :tpítési 
Főnökség volt hathatós segít
ségére. A múlt év novemberé
ben elkészült épületbe néhány 
hete megkezdték és túlnyomó
részt már be is fejezték a be

- a lalaisepité.,; kölcsönök
nél a vis,z,a,!1zetési kölelez.etit
&é,g kezdetét egy évvel meg
hosszabbítottuk; 

- a vá!LaLatá bér,Ia.kások 45 
-50 szá:z:alék.át fiatalok kap-
ják, a pánzügyi támogatások 
pedig még en.nél i,; nagyobb 
arányúak; 

- módo.ílottuk egyes mun
kakörökben a kinevezésii rend
szert, a megszerzett iskola.i 
képesitése!<e� vasúti végz.ett
ségnek ismerjük el; 

- a k.áderután,pótlási tervek 
Jóváhagyás.ánál a KISZ-szer
vek jogát egyértelmüvé tet
tük· 

...:. az oktatásban és tovább
képzésben sz,élesJtettük a mű
szak.i jellegú képzést, duplá
jára emeltük a létszámot a 
tisztképző általános tagozatá1n, 
tovább növeltük az oktatási 
köz.ponto'.< szám.át, fokoztuk az 
oktatási eszközök beszerzé

költözést . 
Csárdi János, a főnökség 

vezetője leplezetlen örömmel 
és büszkeséggel vezet körül az 
új épületben. 

A földszinten a porta és a 
kazánház helyezkedik el. Az 
I. emeleten két 50-50 szemé
lyes tanterem és 300 személyes 

lényeg elő ��pésnek étterem található. A hozzátar-
tekmtiük a --•ty enntart.á$1 tozó melegít5konyha önkiszol-
sét; 

•~ gáló rendszerb<.m nemcsak a i.-za�!gálatnál a m�- főnókség dolgozóit látja el a szálhtás1 lehetőség,ek bov,tié- szomszédos porcelángyárból ;ret, a munkll;körulmények fo-
1 hozott ebéddel, hanem Rákos lyamai!-os Javitá;sát. . csomópont dolgozóit 15 ötve-Nagyon sok észrevetel hang- nes turnusokban. Csárdi Jázott el az üzemvitelt ·érinitöen. nos a tantermekre a legbüszErőfeszítése:n,k eHenére a k&b mert ezekben most már problié=íJt túlnyomó része ma rend�eres szakmai továbbis élő, és bizonyára jsmét na- képzést tarthatnak a különböpirendre kerül a hoz:zás:zólá- ző beosztású fizikai és szellesokban. Ezek közül a legJé- mi dolgozók részére. Látoga

nyegesebbek: tásunkkor az egyik teremben 
- a menetrend 57Jl!rinti köz- éppen fiatal fel-sávezeték-szelekedé5 biztosítá;;.a, a vonó- relők továbh.ltépzése folyt. 

erő jobb kiha<oZnálá"a, a javl- A II. és a UI. emeletet a fő-
tá&i állag csökkentése; nökség vezető, irányító appa-

l'elsövezetékszerelés nyiltvonalon. 

terem és a 6000 kötetes mű
szaki könyvtár. Az utóbbit szí
vl!'sen használják a középisko
lát most végzők, és azok, akik 
továbbképzésen vesznek részt. 

Megszünt a főnökség 
széttagoltsága 

Az igazgató elsösorban ab
ban látja az új üzemépület je
lentőségét, hogy megszűnt a 
főnökség irány,tó apparátusá
nak széttagoltsága. A műszaki 
és a gazdasági vezetők közvet
lenebb kapcsolatba kerültek 
az eddig is Rákoson működő 
3-as számú építésvezetőséggel 
és a tmk-műheUyel, amely a 
felsóvezeték szerelvényeket, 
alkatrészeket gyártja. A mun
ka lényeges továbbjavulását 
várják ettől. Ugyancsak szo
rosabb együttműködést te5z le
hetővé az egy helyre település 
a szertárral is, ami azért fon
tos, mert ;anuár 1. óta a szer-

(Tenta György felvétele) 

tár már nemcsak a főnökség 
saját munkájához szükséges 
anyagokat tárolja, hanem az 
alálZomásokat is ellátja vö
rösréz vezetékkel és szigete
lők.kel. Ez ugyan szaporítja a 
gondokat, de a MA V készlet
gazdálkodása szempontjából 
előnyös. Létszámemelés nél
kül, a munka jobb megszerve
zésével, gépesítéssel ugyanis 
egységrakományokat képez
nek, amivel az igen sérülé
keny, drága szigetelő anyago
kat jobban meg tudják védeni 
a rongálódástól és ilyen mó
don várhatóan jelentékeny 
megtakarításokat érnek el. 

Nagy jelentőséget tulajdonít 
az igazgató annak is, hogy az 
új épületben a dolgozók kul
ti:rált körülmények között dol
gozhatnak, az étterem pedig 
ugrásszerűen javítja az eddig 
igen mostoha szociális ellá
tást. 

(Folytatás a 4. oldalon) - az utazó 57.emélyzet egy- rátusának tagjai részére ren
séges vezénylésének megoldá- dezték be. A III. emeleti fo- t--------------------------

sa; lyosórészen a Közlekedési Mú-
- a mene!:tartam szerinti zeum támogatásával összeál!i

bérezési rendszer hatékonyabb tott, érdekes fotódoki:mentá
formájána,k kimunkálása; ciós állandó kiállításon mutat

(Folytatás a 2. oldalon) 
ják be a főnökség 25 éves tör
ténetét. Itt van a tanácskozó-

MÁV-Volán komplex.brigádok 

Angyalföld állomás lett - Meleg szeretettel köszan
töm a negyvenezer vasutas 
fiatal képviseletébe,i megje
lent küldötteket. Meggyözó
dé;em, hogy olyan fiatal.ok 
kapta,!<. biza:m:it a mai ra.
niácskozssu.n,kon való részvé
telre, ai!tiktól murukatársank, 
munka•helyi vezetőik joggal 
várják el az otthanmairadot
tak mfüó kéoviseleret. Anruil 
.is �gtis:z:!'előbb a küldetésük, 
mert úgy érzem, hogy a.mi
ről és ahogyan l<llt ma s:n5 
esik, a:zt minden vasutas fia-
1alnDL'< egyformán kellene hal
lani, hiszen azokat a teendő
ket, amelyeket eren a tan.ács
kozá;o0n me<'foga,Jmazunlk, csa,k 
együttes erővel tudjuk végre
haj\lan.i - mondoti'a referá
tumánai�, beveozetőjében a mi
nísztarhelvettes, maid beszé
dét az ifJú-<ági pa,rlame'ltek 
jelentóséghől szólva így foly
btlta: 

A !elszóLa-!ók egy része 1------------------------ a rakodási verseny győztese 

- Az 1974. évi parlamen
tünk, valamint a közelmúlt
ban lezajlott munka.helyi és 
területi tanácskozások tapa.3z
ialatai meggyőzően bizonyítot
ták, hogy ezek a fórumok 
olyan rendezvényei a vasutas 
fiataloknak, melyeket jelle
güknél és hangulatuknál fog
va más nem pótolhat. tppen 
ezért alapvetőnek tekil111etti.i!k, 
hogy a munkahelyi tanácsko
zásol:on min.él többen �e
nek részt. Célunkat elértük, 
hiszen minden száz füata,1 kö
zül közel 70 leheliet,t jelen, 
a.mit " vasútüzem saiátos jel
legén,él, a foly,a:matos szolgá-

Vi"32Jatéro gondJain.Kait jdézte. 
Voltak olyan 1'eresek, ame
lye;. megoldása tutlla/.ad,a a 
vasút vezetesének hat.asKörét, 
a MÁV jelenlegi teherbíró 
képességét. Többs„gében azon
ban kielégíthető �nvek és 
megt>alósitható javaslatok fo
galmazódtak meg, olyanok, 
amelyeknek egy .része a szol
gálati helyeken, vasúti.gazgató
:ság,i 6'llinten m.á.nis megoldó
dott, má:s reszük pedig a kö
zeljövőben nyer elintézést. A 
fiat:alok többségét érin tó kér
déseknek ezen a fóruman kell 
hangot ad.ni. lgiérhetem, hogy 
erőnkhöz és J.ehetósége.in1thez 
képest igyekezni fogunlk meg
oldá,st taJá1ni minden reá.lls 
felvetésre. 

Ezután a két évvel ezeLőt
ti ifjúsági pairlament óta el
telt jdósza.k legfon,tosabb m
tézkedéseiről szólt: 

- Az első parlamenten el
hangzott észrevételek, javas
latok feldolg(nás,a, a szüksé
ges inté:llkedé9ek megtétele 
nem kis feladatot á1litott 
elénk. Arra törekedtünk, hogy 
a jogos igényeket lehetőleg 
kielégítsük. Valamen,nyiünk 
megelégedésére mondhatom. 
hogy sok jelen'lős javaslaJtot 
- amelyet a pa,rLament ered
ményének könyvetheti.ink el 

me,tValósítottunik. Most 
csak a legiele'11t./ísebbeket em
lítem. amelyek a fiB•�lok kö
Zill soka,kat érintettek: 

Hosszabb t6vú program része: 

Átadták Hidasnémeti határállomás 
új kétszintes felvételi épületét 

A MÁV-Volán komplex- seny időszakában 3500 kocsit 
brigádok őszi forgalmi rako- kezeltek a brigádtagok, s köz
dási versenyét a budapesti ben 28 százalékkal rövidítet
vasútigazgatóság területén első ték a megengedett rakodási 
ízben tavaly hirdették meg, s időt. Növeli e teljesítmény ér
ez a verseny szeptembertől de- tékét, hogy ott volt szükség a 
cemberig tartott. 18 állomásra legtöbb kézi rakodásra, mivel 

A múlt év végén ünnepélyes az automatikus blztosítóberen- kiterjedően, 600 dolgozó rész- az érkező küldemények nagy 
külsőségek között adták át dezések feluerelésére, átépí- vételével. része darabáru. Jellemző a 
Hidasnémeti határállomás új tették és bővítették a teljes A várt eredmény nem Is munkára az is, hogy a vagonok 
korszerű fel vételi épületét. A� vágányhálózatot, korszerllsí- maradt el. A múlt év hasonló tartalmának 63 százalékát 
ünnepségen dr. Pásztor Pál, tették a térvilágítást.) A be- időszakához képest 10 száza- szombaton, illetve munkaszü
a miskolci igazgatóság vezető- ruházási program része még lékkal csökkentették a késet- netes napokon ürítették ki a 
je méltatta az építők munká- a vonatkísérői laktanya átépí- ten kirakott kocsikat. Különö- MAV-Volán komplexbrigád 
ját. A kétszintes épület ja- tése, amelynek átadására elő- sen Angyalföld állomás komp-

tagjai. Ez az arány egy évvel 
vítja a magyar-csehszlovák reláthatóan jövőre kerül sor. lezbrigádja remekelt: a ver-

korábban 56 százalék volt. 
vámhatóságok és vasutasok Az elért sikerek nem csu-
munkakörülményeit. A régi, r--------------------------., pán a nagyobb intenzitásnak, 
több mint százéves felvételi a szombati, vasárnapi, illetve 
épület már nem tudta kielé- ilJi• iisentegy:séggel bóviilt az éjszakai rakodásoknak kö-
gíteni a megnövekedett sze- szönhetők, hanem annak is, 
mély- és teherforgalmat. hogy a brigádok vezetői ál-

A kivitelezést a MA VTI ter- a S!:Sonabathelyi járniú.ja'Vitó !andó kapcsolatot tartottak a 
vei alapján a miskolci építési száliíttató vállalatokkal, s 
főnökség végezte. A létesít- A növekvő 6Zál.lítási felada- lyi járműjavító üzemegysége rendszeres tájékoztatást adtak 
mény beruházási költsége 12,6 tokkal párhuzamOiSan egyre lett. Dolgozóinak feladata lesz a küldeménvek érkezéséről, 
millió forint volt. Helyet ka- nagyobb munka hárul a szom- vasúti kocsik javításához biztosítva ezáltal is a munka 
pott az új épületben többek bathelyi járműjavltóra is. szükséges alkatrészek gyártá- jobb szervezését. 
között az utasellátó pavilon. a Ezért határozta,k úgy a MAV sa és bizonyos részegységek A budllpesti vasútigazgató
személypénztár, a poggvász- illetékesei, hogy megvásárol- javítása. A pácsonyi üzem ságon készített értékelés sze
raktár, továbbá a kocsifelíró iák a Szombathelytől mintegy ezentúl hatékonyabban és rint a verseny első he'11ezettje 
és átmenesztő helyiségek. vám- harminc kilométerre levő pá- gazdaságosabban termel majd. Anqyalföld lett, s az állomás 
parancsnokságok és egyéb hi- csonyí gépipari üzemet, amely komplexbrigádia 29 OOO forint 
vatalok. eredetileg traktorállomás, ké- Ez az átszervezés Vas megyé- jutalomban részesült. Második 

A kivitelezést 1974 második sőbb géoiavító, legutóbb pedig ben része annak a nagy prog- helven a szolnokiak végeztek, 
felében kezdték el. A most át- az :tLGl!:P üzemegysége volt. rarnnak. amelyet folyamato- s 16 800 forintot kaotak. Utá
adásra került uta�forgalmi és A kis üzemet - 260 mun- san valósítanak meg az ipar- nuk a sorrendben Salq6trirján 
üzem épület csak egy része kásával és alkalmazottjával szerkezet átalakítása, a gaz_ és Györ következik. 13. illetve 
az állomás beruházási orog- együtt - átvette a MA v. és dálkodás eredményesebbé té- 9 ezer forint jutalommal. 
ramjának. (1975-ben került sor december 31-től a szombathe- tele érdekében. (séra) 
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A fiatalok alkotóan járulhatnak hozzá 
· a vasút eredményeinek gyarapításál1oz 

A MÁV-nál tradíciói vannak 
a szakmunkás-képzésnek 

(Folytatás az 1. oldalról) 

- a munka.idő Jobb kihasz.. 
nálása, a gazdáLkodás haté
konyság:ánaik javítása. 

Ezutál'! a vezérigazgató kö
S7lÖnetet mondott azért az á:1-
dozatos munkáért, amivel a 
flart:alok és az idősebbek hoz
zájárultak ahhoz, hogy a l\'I.A V 

a IV. öbéves terv szállitási 
igényeLt maradéktalanul .kielé
gítette. Ezután elemezte a:z V. 
ötéves tet·v első =tendejének 
eredményeit. Mivel a,z ifjú
sági pa rlam-en tek-en sok szó 
esett a bérezés álakulásáról, 
beszédében ezrei is fogla1ko-
zott. 

forradalmi tettekre ran szükség 
- A bérfejlesztési kereteik 

az előírásn.aik megfelelően ke
rülitek felha=álálSlra - moo
dotta. - A ti.zlikai do1gmók 
átlagbére 6.2 szá:zalékkal, a 
nem fiztk,aJ dolg0'2láké pedig 
1.7 száza.lékJcal emelkedett. 
Összességében a vasutas dol
gozók át/.agbéTe 4.9 százalék
kal haladta meg az előző évi 
szintet. A bérpoli tlika alap
vető feladata, hogy elősegitse 
a kulcsfontosságú mu:rukiatkörök 
Mtszámhelyz,etének folyamatos 
bizbosítását. A fi.7Jik.a,i dolgo
zók áUagbér-n-övekedési üte.. 
me továbbra Js meghaladja 
majd a nem tizika,i dolgozók 
átlagbér"'llövek.edésének üte
mét. A vasút munkaeróhely
zete jelentős mértékben nem 
vál-tozük. A teljesítmény nö
veloését tehát Jóreszt a-z éló
mun,ka termeléken�é:gének 
emelésével kell megvalósítani. 
A fiatalokra ezen a téren nagy 
fel.adatok várnaik, már csak 
a7Jér,t i:s, mert - különösen a 
korszerű techn,Hcával felsze.... 
relt munkahelyeken - igen 
jelentős a résza:rányuk. Az 
átlagosnál magasabb a fiam
lok aránya a korszerű moz
donyokat üzemeltető vontatá
si főnöksér,eknél, a tá1.·közlő
és biztosító berendezéseket 
építő, i!l.ett•e fenntartó, vala
mint a 1>illamos felsővezeték 
é-oítési főnöksének-nél. Nem 
r'Ítka már az ohra,n sroJ.�álati 
hely. ahol a 30 év al-aitt'�k 
léf67.áma eléri. &őt, eey-es he
lveken met?hala<lh az ott dol
go7(1k 50 57á?1aJ #rat. 

Ezután awkról a,z esemé
nyekről s-zólt Uribán Lajos, 
amelyek hosszabb távra meg-

határozzák 
fe1ada,tát:  

valamennyiünk 

- Figyelmünk először pá;r
tunk Xl. kongresszusára, az 
V. ötéves népgamasági terv 
cél!k.itűzései.re i.ranyu1t, ame
lyek nyomán mindannyümkat 
éri.n,t,ő új koncepciók. J'.)eT6-

pekt.ívák rajwlódtak ki. Ez
után következett a szakszer
vezetek XXIII. kongresszusa, 
majd az jf,iúságot közvetle
nebbül érintő IX. KISZ-kong
resszus. 

A feladatoklart; illetően pár
tunk programnyilatikoza.ta és a 
KISZ-kongresszus határozata 
hosszú távon, nagy .részletes
séggel ad útmutatást. Találó 
.k.i.iejezésse! élve: e dokunien
tumok jelentik az ifjúság jö
vővel kötött szerződését. Meg
valósításuk során a fü11talok 
kibontakozta,thatjálk forradal
miságukat az.iiltaJ, hogy áldo
zatvállaláslSal, az ország gond
jainak - önök pedig külön a 
vasút gon.djaina,k is - cse-
1ekvő megértésével. a köte
lezőnél jobb és több munká
val hozzáJá.rul.naL'-c céljaink el
érés&...hez. Ifjúságpoli t.ikánk 
nem titkolt célja, hogy -egy
re több, ilyen focrada,J.mi.,�
gal felvértezett fiatalt nevel
jünk ! És ennél a gondolatnál 
- úgy érzem - érdemes meg-
-említeni, hogy a TV. öbl!ves 
terv es&k!nem l mlllió új mun
.k,avállclójánia1k mintegy 90 szá
zaléka az iskolapadból került 
ki, és ez a vasútnál is érez
teti hatását. Ma az ifjúmun
kások és e-zen belül a pálya
kezdők alikotják a va'Strtas 
munkásság jelentős részét. 

föbb segítséget 11 pályakezdőknek! 
fiatalok továbbtanulását - az 
uzemi érdekeket figyelembe 
véve - irányíta-ni kell, En
nek ambicionáló, kedvcsináló 
jellege legyen/ A ja.va&La,tok 
elbí1"1i1ásá.ná! a KISZ-szerve
zet véleményét is figyelembe 
kell venni. Az elmú1t két esz
tendőben fokozódott a tanu
lási kedv. Egyre több olyan 
szol:g.ála:t.i hely van, ahol ainya
gi elismerést is bizbos1t0111a-k a 
tiataloknak egy-egy eredmé
nyesen zárt tanév után. Fi
gyelemre méltó változás, hogy 
amíg korábban által.á:ban az 
egyedülálló fila talok tanultak, 
addig ma a családos fiatalo', 
is ugyanolyan arányban vál
lal Ják a ta:nuLáooal járó áldo
zatokat. Ml if!lé,nyeljük. hogy 
a fiatalok olyan álJ!Jalános és 
szaikmai múvelt.séggel rendel
kezzenek, amely mindenkor 
a1kalma,s az .ismeretek. toviáb
bi bővítésére. 

előző s:zinthez képe9t kere5-et
csök:kenés következik be. Az,.. 
után olyan esettel is lehet 
talá.lkoz.n.i, amikor a fia,tal ré
széről minden Jól alakul, eset
leg fel ügyeleti szervnél tölt
het be felelős munkakört. Ek
kor fogalITia26d.i.k meg az idő
sebbek részéról az elóitélet, 
amelyre Moldova György ri
portjai is utaltak, hogy „sem
mihez sem ért, csak m.igbú
;ik az iróasztal papírhegyei 
mögött". A:z -első két jelen
ség megszüntetésére vezetői 
sziruten tudunk intéztkedéseket 
fogana tosítlalni - bár a ke
reset:s21intek alaikuLásáit az 
egyes munkakörökben Sdkmor 
a munkaerő biztosftása hatá
rozza meg -, a harmadik vi
szont szemléletbeli változást 
i gényel az idősebb korosztály 
részéról, és sok-sok energiát, 
meggyőzó braanyítékokat a 
vasút felnövekvő v-ezetójelölt
jeitől, illetve fiatal vezetői
től. 

Urbán Lajos ezt követően 
e1mondta, hogy a továJbbkép
zés egyik formája az ifjú.sági 
termelési mm.ga.l:makban el
érhető címek meg.szer7Jéséért 
vállalt önképzés. A murukahe
lyi és területi pa.rlameniek-en 
sok s:z6 esett a mozgalom 
nyújtotta lehetőségek jobb ki
használásán.ak igényéről. A 

lehetőségek adottak a mozga
lmn további fejlődésére. A 
szolgálati helyek veretőire és 
a mozgalmi szervekre - nem 
utol:s.ósorban a KISZ-re - há
rul a feladat a !iata,Jok ilyen 
irányú igényeinek kielégítése 
teren. A:z ifjúsági verseny 
szabályozása, a feltételek és 
követel.mények módosítása 
táJ,gyában a legfel.sóbb szin
ten is terveznek intézkedést. 
Minden.képpen t.ovábblépés.t 
jelent, hogy a szakmunkárok
nál beveziebik a Mester szak
munkás minősítést, amely 
ösztön:ziőleg hat majd a Ki
váló ifjú szakmunkás és a 
Szakma ifjú mestere címek 
többszöri megszer7.lés,ér. 

BE=édének befejező részé
ben hanpúlyozta, hogy a 
vasútüzem � egyik leg
fonrtosa.bb feladatának te.lcinlti 
a párt ifjúságpolitLkaa haMro
zatá:na:k gyakorLa.t.i megvalósí
táoot. A vasút alapvető ér
deke a fia,taJokkal vaJó meg
különböztetett fogla1kozás. 

- Azt várja a oo.!út veze
tése a •  fiataloktól, hogy még 
fokozottabban vegyék ki a ré
szüket a fel.adatok végrehaj
tásából. Adjanaik segítséget a 
szolgálati vezetőknek az in
tézkedések végrehajtásához. 
Tanuljanak szorgalmasan, ké
pezzék magukat sza.kmaila.� és 
poLitlk:i.ila,g, mert a fejlett 
technika, az üzemvitel kor
szerűsítése egyre több, jól kép
zett fiatalt igényel. Me<>�ó
zódésem, hogy a vasutas fia
talok - elsooorban önök, mint 
a fjatalok küldöttei - aliko
tóan járulna,k hozzá eredmé-
n ·eink gyara,pít:ásához.. 

Befejezésül Urbán Lajos 
min.is21terhelyettes, a MA V 
ve-z.érig.az.g.atója a parlament 
résztvevóinek eredményes ta
nácskozást kívánt. 

(A vasutas fiatalok II. or
szágos pa,r1arnen:tjének vitá
járól a következő l.apszámlllllk:
ban tudósdtunk.) 

A vasút és a szakszervezet vezetése előterjesztést 

készített a szakmásílás kiterjesztésére 

A MAV-nál 1893 óta rend
szeresen folyik képzés abból a 
célból, h_pgy a műhelyi és 
vontatási munkakörök után
pótlására megfelelő szakkép
zettségú ipari munkások állja
nak rendelkezésre. Abbain az 
időszakban főleg lakatos. gép
lakatos és forgácsoló tanulókat 
képeztek ki az akkor köz.Is
mert ,.inasi" szinrten.. 

A képresben az alapvető 
változást csak a felszabadulás 
hozta mEg. Az 1949. évi IV. 
törvény rögzítette a fe.lsza,ba
d ulás u tán:i évek fejlődését, 
tükrözte a gazdaság akkori 
helyzetét. A töroény a koráb
bi évtizedek jogfosztott inasát 
a társadalmilag elismert ipa
rí tanuló rangjára emelte, biz
tosította támogatásukat és 
védelmüket. megteremtette a 
szakma elsajátításának szak
szerű és nyugodt légkörét. 

Korszerüsödött 

a tanulók képzése 

A szakmai terület akkon 
specializációJa lehet.övé tette, 
hogy a MA V részére a Diesel
mozdonysz.erelói, vasúti jár
müszerelöi és az elektrolaka
tosi szakmákban képez:renek 
ki tanulókat, a szú�etnek 
megfelelően. 

Mint ismeretes, 1969-ben a 
tanulóképzés további konrae
rúsítés-e vált szükségessé, va
lamint az azt megelózö idő
szak gazdasági politikájából 
adódó túlzott specializ.álódás 
megálli tása. 

Az 1969. évi VI. törvény és 
a Munkaügyi Minfszt,érium ál
� kiadott végrehajtási utasí
tás rögzítette az új tennivaló
kat. A meglevö 280 szakma 
188-ra csökkent. 

Az előkészítő munkákban a 
MA V s:z.a.kemberei j:J részt 
vebtek, amelynElk: eredménye
ként - a túlzott szakmási
tás törekvési iranyzat meg
szüntetése ellenére - a meg
levő speciális vasúti jellegú 
szakmák mellett még két 
újabb munkaterület szaikmá
sítását fogadták el. mé,m,ec:lig 
a villamos jármüszerelő, a 
vasútépítő éa k4rbantartó 
szakmát. 

A villamos jármúszerelők a 
jármújavító üzemekben és 
vontatási főnökségelmél villa
mosmozdonyok javításával és 
karban tartásával foglalkoznak. 

A vasútépítő és -kartbantar
tó (pályamunkások) kiképzé
sének. célja, hogy a pályaépítő 
és ...karban,ta.rtó mulllka terület
re olyan szakembereket ké
szítsen fel, akik is.merik az el
méleti és gyakorlati követel
ményeket és a reájuk bírott 
feladatokat a mindenkori 

Ebben a szakmában tanuló
viszonyban nem álló felnőtt 
dolgozók részére vezették be 
a képzést, amely igen nagy 
területet és létszámot érint. 
Ilyen képzésben a vasutas 
dolgozók közül már sokan ré
szesültek. mégis kivánatos 
lenne, ha a sza.kswlgálat te
rületén minél több fiatal sze
rezne képesítést. 

A vasút jogos igénye 

A MAV-nál a fe!ltieken kí
vül még további munkakörök 
szakmásitása is indokolt és 
szükséges. 

A szakemberek bevonásával 
most vizsgálatot vég=ek, 
hogy feltérképezzék azokat a 
munkaterületeket., amelyek 
szakmásithatók. A felmérések 
alapján a szakosztályokkal és 
a Vasutasok Szakszervezetével 
együttműködve előterjesztés 
készült a KPM, illetve a MüM 
részére, hogy a vasút jogos 
igényét vizsgálják meg újból 
és hozzanak kedvezó döntést. 

Melyek azok az új munka
területek, amelyek a szakmá
sítást illetően figyelembe ve
hetők? 

Ha.dd kezdjük a felsorolást 
az anyagmozgatógép-szerelők
kel. Néhány évvel ezelől>t a 
vasúti áruszállitá.ssal kapcso
latos ra.kodá:s jelentős hánya
dát kézi eróveJ végezték. A 
technika fejlődésével a ter-
melékenység növekedésének 
eredményeként egyre több 
anyagot és árut kell ki- és be
rakni, mozgatni. 

Az egyre növekvő felada
toknak, hagyományos módsz.e
relclcel a vasút már nem tu
dott eleget tenni. E!ótérbe ke
rült és egyre jobban általáno
sabbá válik a gépesitett 
anyagmozgatá.,. A rakodó, 
mozgató géppark állandó 
újabb és UJabb növekedése 
szükségessé teszi, hogy a MA V 
az anyagmozgató szakmunká
sok képzését mielóbb meg
kezdJe és a rendelkezésre álló 
gépek karbantartását, üzemel
tetését jól képzett sza.kembe
rekkel vége,ztess-e. 

Az utóbbi évek tudományos
technikai haladásának fel
gyorsulása a vasútilzem kere
tein belül - a forgalom és 
kereskedelem területén is -
végbement. A dizelesités és 
villamosítás. a pályafenntar
tás. a távkózlő és biztosítóbe
rendezések fejlődése a forga
lo,n és kereskedelem terüle
tére is hatassal van. A nagy 
sebességű vonatok közlekedte
tlése, rendezése, a tolatás, a 
vágányút beállítása, a forga
lom és kereskedelem a közle
kedéspolitikai koncepcióból 
adódó várhaitó fejlődése meg-

követeli az utánpótlás bizto
sítását. Ennek a követelmény_ 
nek leginkább megfelelnek 
azok a fiatalok. akik a nyolc 
általános iskola elvégzése után 
a vasútnál tanulják meg a 
szakmát. 

A képzés formája: 

szakközépiskola 

A forgalmi és a kereske
delmi szolgálatnál a kocstren
dezö. tolatásvezető, váltókeze
lő. ál!omáskezeló, pénztáros, 
utazást felvilágosító, vonat• 
vezetöi stb. munkakörökre ter
jedne ki a szakmunkás-tanuló
képzés. 

A v.asútüzemben allmlma
wtt távközlő és biztosítóberen
dezések struktúrája a bonyo
lul tság irányában jélentősen 
me,,aváltowtt. Ez megkívánja, 
hogy a berendezéseket kar
ban tartó és hibaelhárító szak
emberek elméleti és gyakor
lati felkészültsége az eddigiek
nél magasabb szintű legyen. 

Ez a képzési forma. melyet 
szakközépiskolai oktatás ke
retében terveznek, magába 
foglalná a távközlóberendezé6J 
múszerész, biztosítóberendezé
si műszerész és a hálózatsze
relöi műszerész munkaterille
tet. 

A képzés feladata a vasúti 
kocsik v1llamos berende?Jései
nek szerelésével, h ibakeresésé
vel, fűtési, világítási, fogy115Z,
tó-SiZabályozó vezérlóberende
zéseinek javításával, villa
mosenergia ellátó központok 
fenn-tartásával, ellenőrzési és 
javítási mun.kái val, a beren
dezések automatikájával, a 
hibahelyek behatárolásával. 
javításával és üzembe helye
zésével kapcsolatos villamos� 
sági úszer� ismeretek el
saiátitása. 

Várják a döntést 

A vasúti kocsik, ,a villa.mos 
vontatás helyhez kötött beren
dezéseinek rohamos múszaki 
fejlődése egyre nagyobb kö
vetelményeket állít a szerelé
süket és különösen a fenn
tartásukat végző dolgozók elé. 

A vasút vezetése már a hat
van.as évek végén kérte a vas
úti forgalmi és kereskedelmi 
munkaterület szakmásításált. 
Bejelentették az igényt a má
sik három szakterület szakmá
sítására is. A Munkaügyi Mi
nisztérium szakemberek be
vonásával vizsgálatot tart ab• 
ból a célból, hogy mennyire 
indokolt ezeknek a szakterü
!etekne k a szakm.ásítása. Min
den biwn.nyal rövidesen dön• 
bés születik e sokakat érintó 
és a vasút számára is igen 
fontos ügyben. 

technvkai és technológlai kö- ,-------------------------
vetelményeknek megfelelően 
végre tudják hajtani. külö
nös tekintettel a gépesítés 
mindenkori !okára. Névadó ünnepség Jliskolcon 

A pályla,k-euló :filataJ.Otk mun,.. 
ka,helyJ beilleszkedése. annak 
eredményes elólreszLbése és 
tolyamai.os segitése dön-tó fon... 
tosságú kérdés mind a munka
hely, rni.rui a f.iataLook reszé
rőL Oly,am feLarlait ez, ame
lyet nem oldha4 meg egyedül 
a gawas-ágí vezető. A leg
nagyobb sú1lyal a vasutas fía
tatlok 7l százaJékát k.i tevő 
munkás.i.fjúság beilleszkedésé
nek segíbése hárul a &20lgála
ti h-elyekire. Megállapíthatjuk, 
hogy, sajnos, a betanítás és 
a helyi szokások elsajátítá
sának időszakában. a szüksé
gesnél kevesebb segítséget 
kapnak a fiatalok, Különösen 
a forga]m.i munkaterületeken, 
a hol az u taisí tásd'.n: iskolasze
rű oktabása háttérbe szorít.. 
ja a munJk.ával történő tani
ot:ást. A fiatalok munkahelyi 
beilleszk�ésé:n-ek segítése, a 
muntltássá válás folyama,tánaJt 
gyorsítása és &taib.ilizálása kö-
zös felada,t, amelynek meg
oldásához sok segítséget 
nyújtha.toaik ,a 62l0Ciail.ista brd
gádok, a tapasz;ta1t, teldnté
ly-es idősebb vasutasok, és a 
munk:á;t közvetlenül irányító 
csoport!:- vagy múvezetők. So
kat tehetnek a KISZ-szerve
zetek, és a makszervezieti 
szerveknek is adotta,Jc arz ez 
ixányú fel.:datai. 

- ElvárJuk a fiatal.októl, 
hogy a gazdasági. munka mel
lett vegyék ki a részüket a 

társadaLmi tevékenységböl is. 
A vasútnál dolgozó :f.iata.lok 
közül ,tJÖbb mint ötszázan töJ_ t-------------------------

- A dolgozók és ezen be1ül 
a fiatalok tudásszint.jén-ek ál
landó em-e1és.e a tá:madalom, 
a vasút és az egyén érdeke 
is. Legi.deál.isaJbb. ha e hár
mas érdekeltség melle!Jf; ke
rül sor a továbbképzésre, hi
szen ebben az esetben nem 
kö,v-etkezik be nézetel,béres, és 
biztosíthatók az előírt ked
vezmények. ami a továbbta
nuló fiatalokat megilleti. A 

tenek be pártfunkciót, a szak
szervezetben közel háromez
ren vál1altak tis2rtséget. A 
vasút.Il'ál do� fiatalok kö
zül 15 670 ta,gtja va.n .a 
Kommunista lfjúsá,gá Szöv>et
ségnek, és a választott KISZ
vezetők tSZáma 2791. A KISZ
tagság szerverebtsége a,z el
múlt két évben javult, és a 
jelenlegi. 39.3 százalék az or
szágos áUagn,ak felel meg. Kü
lönösen jó a jármújavitó üzé.. 
mek tiataljaina,k - átlagosan 
57.5 százalékos - szervezett
sége és ezen be1ül is kiemel
kedik a SZ>Olnok,i jármújavító, 
77 s:zázaJ.é!kkal. 

Papírhegyek nem jók fedezéknek 
EZ'lltán a vezérigazgató az 

érvényesülés Ireroéseil·ől szól
va -elmondotta, hogy a káder
politika helyi gyengeségei kö
vetkeztében sokszor alakul ki 
olyan helyzet. hogy az ered
ményes szakvizsgák - eset
leg a műszaki diploma meg-

szerzése után sem biztosított 
a fiatal dolgozó perspektívája. 
Az is előfordµl, hogy 82)alkvi2s
gák letétele és >kü1öruböw tain
folyamok elvégzése után -
különösen eitves fizrkai mun
katerületie!cról m�l>b mun
kakörbe kerülés esetén - az 

Levél Beke nénitől 

,,Köszönöm a mérnök uraknak" 

. Egy eID;.edülá!l?, 70 év körüli nénike - vasutas özvegye 
1rta a kovetkezo sorokat, a budapesti Va6útigazgatóságnak 

címezve levelét : 
„Nehéz �zavakba foglalni hálámat azoknak a mérnök 

uraknak, akik engem a rákospalotai régi MAV-lak6te!epről 
oll! türelmesen átköltöztettek új lakásomba, a Szeles utca 2. 
szam alá. Köszönöm nekik áldozatos munkájukat. Amennyi
re f�ltem ettől a változástól, annyira nyugodt lettem, amint 
m�gJelentek, és biztosítottak segítőkészségükről. A nevüket 
saJnos nem tudom, de azóta is sokszor gondolok szeretettel rá
juk. Oreg. vagyok, és beteg, ők azonban óvtak, mintha a saját 
gy_ermeke,m !_ettek volna, s ugyanúgy vigyáztak bútoraimra. 
mi

_
nden. holmimra. Egyikük, ha jól értettem: Keresztes Ottó 

meg _masnap is eljött meglátogatni, sőt segített is, amit tudott. 
lg_azan m_ég egyszer köszönöm jóságukat és boldog új évet kivanok mindaannyiuknak." 

A levél nyomán az igazgatóságon csakhamar kiderült 
ho_gy 112; �mlítE;tt „mér1,;1ök �.rak" a tervgazdaság[ és műszaki feJle_sztes, os�ta_lyon �':ködo Landler Jenő és Ságvári Endre 
sz�cialtsta brigad tagJai voltak, szám szerint tizenegyen Herpai An_tal _m_érnök vezetésével. Emberséges cselekedetükért a munkaugy1 es szociális ellátási osztály is köszönetet mondott. 

s. R. 

A miskolci jármújavítóban kezetesebbé. A:z üzem KISZ-
december 9-én un·· nep ·1 es e Y fiataljai virággal és ajándék• 
külsóségek között tartották 
meg tizenkét gyermek név- ka! kedveskedtek a szülőknek 

adóját. A Martin telepi álta- és a kicsiknek. Képünkön a 
lános iskola úttörői műsorral 
tették az eseményt még emlé-

résztvevők egy csoportja lát• 
ható. 
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Választott tisztséfben 

Me//yózó eszköze 
a példamutatás 

Hajdúszoboszló állomás 
egyik legnépszerűbb dolgo
zója Patakfalvi Sándorné 
személypénztáros. f:des
apja - Cseke Máté - szin
tén vasutas volt, s ugyan
erről az állomásról ment 
nyugdíjba. A húga is már 
tizenöt éve dolgozik a 
MAV-nál. 

-1:n már huszoneg11 éve 
szolgálok - mondja Pa
takfalviné, aki egyébként 
régi szakszervezeti tisztség
viselő. Régebben a szám-

vizsgáló bizottság tagja volt, 
jelenleg a szakszervezeti 
bizottság bérfelelöse. 

- Szívesen vesz részt 
mindenféle társadalmi 
munkában - vélekedik ró
la az állomásfőnök. - A 
múlt év utolsó negyedé
ben rendezett nyugdfjas
találkozón · is személyesen 
szolgálta fel az uzsonnát, 
többek között a "Ilaga ké
szítette befőttet é� ecetes 
uborkát, az ízletes debrece
ni mellé. A vasutasnapi, 
nőnapi vagy más :alkalmal,
kor rendezett összeiovtte
leknek is ö az egyik leglel
kesebb szervezője. Mert 
szereti, tiszteli munkatár
sait, s természetes, hogy a 
viszonzás sem maradhat 
el . • •  

- 0, semmiség, amit én 
teszek - szól Patakfalvi 
Sándorné a tőle megszokott 
szerénységgel, holott kö?Js
mert, hogy helytállása min
dig elismerésre méltó. 

Amikor felvették a vas
úthoz, s elvégezte a for
galmi-kereskedelmi tanfo
lyamot, a Hajdúszoboszlón 
eltöltött gyakorlati időt kö
vetően Derecske állomásra 
helyezték személypénztá
rosnak. Akkor férjhez ment, 
majd követte a férjét Kecs
kemétre, aki akkor ott ka
tona volt. 1958-ban tért 
vissza Szoboszlóra. öt év
vel később már t.;gja a ti
zenöt főnyi Bocs 'mi brigád
nak, amelynek Rácz Lajos 
felügyelő a vezetöjt. Az ir-,
már bronzkoszorús szoc,a
lista brigádban Patakfalvi 
Sándorné legfőbb reszortja 
az újfelvételes dolgozók 
munkájának, beilleszkedé
sének segítése volt, s az 
önként vállalt feladatot 
mindig sikeresen oldotta 
meg. Összeszámolni sem 
könnyű, hány fiatalt készí
tett elő személypénztáros! 
vizsgára az évek folyamán. 

- Büszke vagyok arra 
hogy a fiamból is vasútasÍ 
neveltem - vallja önma
gáról. - A gyerek saját 
példámból ts látja, hogy 
vasutasnak lenni szép hi
vatás. Tavaly kitűnő ered
ménnyel végezte el a vas
útforgalmi szakközépisko
lát, s jelenleg sorköteles 
katona. Ha leszerel, ö Is 
ide jön közénk dolgozni 

Kesztyűs Ferenc 

Nyugdíja� vasutasok 

találkozója Hatvanban 
A hatvani vasutasok Liszt 

Ferenc Művelődési Házában 
első ízben rendezték meg az 
öregek napját, amelyen mint
egy száz nyugdíjas. többségük
ben nyolcvan éven felüli je
lent meg, A vendégeket Tellér 
Sándor, a nyugdíjas csoport 
elnöke üdvözölte. majd Pataki 
János, a területi bizottság 
munkatársa mondott beszédet. 

Az ünnepség hangulatát fo
kozta a művelődési ház népi 
zenekarának műsora és Meny
hárt Pál rádioénekes közre
működése. 

M AG Y A R VAS U TA S  

Bizalmi poszton 

A megnövekedett hatáskör nemcsak jogot, 

hanem több kötelezettséget is jelent 
A debreceni területi bizott

ság működési területén 38 
szakszervezeti bizottság. 97 
műhelybizottság, 64 főbizalmi. 
1453 bizalmi csoport tevékeny
kedik. A szervezett vasutasok 
száma pedig meghaladja a 20 
ezret. 

Megfelelő útmutat6ssal 

Az egyéb munkák mellett 
napjaink egyik legfontosabb 
feladata a Minisztertanács 
1976. V. 27. számú rendeleté
nek és a SZOT 1976. június 
22-i határozatának ismerete. 
Ez a rendelet, illetőleg hatá
rozat szabályozta és kibővítet
te a szakszervezeti bizalmiak 
hatáskörét a szakszervezeti jo• 
gok m,akorlásában, és megha
tározta a fóbizalmiak és bizal
miak tanácskozásának szere
pét, a szakszervezeti demokrá• 
cia erősítését szolgáló felada
tokat. 

A határozatok megjelenése 
óta több mint fél év telt el, 
és örömmel á llap(thatjuk meg, 
hogy a bizalmiak jog- és ha
tásköre, a bizalmi tanácskozá
sok rendszerére vonatkozó ha
tározat Iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg a szakszerve• 
zeti tagság, a bizalmiak, a fö
bizalmiak, a testületek és a 
gazdasági vezetők körében 
egyar'tt.nt. Az új jogok szinte 
valamennyi alapszervezet 
munkájára élénkítően hatnak, 
és a szakszervezeti tisztségvi
selők egyre nagyobb kötele
zettséget, felelősséget éreznek 
megbízatásuk terje,ítéséért, a 
csoportjukba tartozó tagokért. 

A határozatok Jevitele, fel
dolgozása már júliusban el
kezdődött. Területi bizottsá• 
gunk szb-titkárl értekezleten 
Ismertette a határozatokat, 
ezenkívül több módszertani 
út.Tm:tatást Is adtunk a tiszt
ségviselőknek. A feldolgozás
hoz sokat segített a Zamárdi
ban, szakosított formában 
megtartott három napos tit• 
kári tanfolyam. De a szakszer
vezeti demokrácia fórumain is 
szó esett a határozatról és az 
abból adódó tennivalókról. 

tök és a szakszervezeti aktivis
ták részére egy'lttesen tartot
tak megbeszélést. Az alapszer
vezetek többsége helyesen ezt 
a módszert választotta. 

Területi bizottságunk a bi
zalmiakkal csoportos megbe
szélést is folytatott. A záho
nyi körzetben minden szak
szolgálati ágtól képviseltették 
magukat a bizalmiak, és velük 
együtt beszéltük meg azokat 
a tennivalókat, amelyek a ha
tározat végrehajtását elősegí
tik. 

Társadalmi kontroll 

A határozatok megismerte
tésére szervezett értekezlete
ken, tanácskozásokon elsősor
ban az alábbiakat kívántuk 
mindenkivel világosan megér
tetni ;  

- a bizalmiak részére blz
tosltott jogok a dogozók jogai, 
és a bizalmiak a dolgozók 
megbízásából képviselik cso
portjukat, illetve azok egyes 
tagjait, 

- a bizalmiak szerepének, 
aktivitásának, hatáskörének és 
felelősségének növekedése a 
demokratiunus fejlődését, a 
szakszervezeti vezetés és a tag
ság kapcsolatának erősítését 
szolgálja. 

AltalánOs az a vélemény, 
hogy a határozat erősíti a 
szakszervezeti mozgalom, de 
fő!,ént a bizalmiak helyét, sze
repét, tekinté1yét, hozzájárul a 
szakszervezeti demokratizmus 
fejlesztéséhez, a társadalmi 
kontroll szerepének növelésé
hez. 

Lényegében területünkön 
megindult a kiterjesztett bizal
mi jogkör alkalmazásának fo
lyamata. Már eddig is több 
szolgálati helyen kérték egyedi 
esetekben alkalmazbtt béreme
léseknél, új(elvételesek béré
nek megállapltásAnál, kitün
tetéseknél, lakástámogatásnál 
és jutalomszabadság-juttatás
nál a stilkszer.t!zetj bizalmi 
egyetértését. A határozattal 
való egyetértést tükrözi, hogy 
a november 7-re adományozott 
jutalmak odaltélésében általá
nosnak tekinthető a szaks-zer
vezeti bizalmi egyetértésének 
i,i;énylése. amelyre a vasűt
igazgatósá� vezetése is hatá
rozottan felhívta a szolgálati 
főnökök figyelmét. 

Az eddigi tapasztalatok 

ban. A tapasztalatok szerin t  
legkedvezőbb a bizalmi jogok 
alkalmazása a szakszervezeti 
dön tési hatáskörbe tartozó ese
tekben. tgy például, segélye
zésben, üdültetésben, szakszer
vezeti kitüntetésekre történő 
javaslattétel ben. 

A kedvező tapasztalatok 
mellett azonban a határozat 
megvalósításánál a gyakorlati 
alkalmazásnál néhány objek
tív és szL·bjektív nehézség Is 
jelentkezik. Ilyenek : 

- a bizalmi és a gazdaság! 
vezetés hatás- és jogkörében 
lévő eltérések, 

- helyenként a gazdasági 
vezetők jogaik csökkenését lát
ják az új szabályozásban. 

- sok a vita abban. hogy 
kik tartoznak a vezető állású 
dolgozók körébe, akikre a bi
zalmi egyetértési jogköre nem 
érvényesíthető, 

- a szakszervezeti bizottsd
gok munkájában nagyobb gon
dot kell fordltani a bizalmiak 
rendszeres, időben történő, a 
jogkör gyakorlásához szüksé
ges információra, a feladatok 
végrehajtásához, a tervszerű 
munka végzéséhez szükséges 
idő biztosltására. 

Még jobb lolytat6st ! 

Összességében úgy értékel
hetjük, hogy a kezdeti nehéz
ségek ellenére is egyre jobban 
érvényesiil a biza:miak jog- és 
hatásköre. Fontos, hogy vala
mennyi érdekelt megismerje az 
intézkedések lényegét. Ennek 
elősegítése érdekében a párt
szervek, gazdasági vezetők se
gítsék a végrehajtást. Ha a bi
zalmiak feladataikat jól ellát
ják, a jogköröket értelemsze
rűen alkalmazzák. ez blzton
fiágérzetet ad a dolgozóknak, 
ami végeredményben érdekeik 
jobb képviseletet eredményezi. 

A bizalmi tanfol,ramokon 
mindezeket az ismereteket a 
bizalmiak elsajátítják, és több
ségük, mint eddig, a jövőben 
is alkalmas lesz funkciója be
töltésére, a szakszervezeti de
mokrácia szélesítésével kap
csolatos feladatok következe
tes, felelősségteljes és köteles
ségtudó ellátására. 

A teruletl bizottság fontos
nak tartja, hogy a gazdasági 
vezetők is ismerjék meg a ha
tározatból adódó feladatokat. 
Ezért osztályvezetői, majd szol
gálati főnöki értekezleten a 
gazdasági vezetőkkel is ismer
tettük a határozatot és az ab
ból adódó feladatokat. Külö
nösen hasznosak voltak azok 
a tanácskozások. ahol c;z szb• 
titkári és szolgálati fónöki ér
tekezletek után a középveze-

A bizalmiak mindenütt nam1 Voloslnovszki Jáno , 
felelősséggel, felkészültséggel a debreceni területi bizottság 
foglaltak állást a javaslatok- titkára 

Hogyan lehet valakiből vasúti tiszt? 
T ájékoztat6s p6lyaválasztás előtt 61/ó nyolcadikoso.\nak 

Az új esztendő a dlákok11ak 
egyúttal a tanév második felé
nek a kezdetét is jelenti. Ez 
az időszak különösen jelentós 
az általános iskolák nyolcadi
kosai számára. Véglegesen 
dönteni kell arról, hogy az ál
talános iskolai tanulmányok 
befejezése után milyen pályát 
válasszanak. 

A vasutas családok gyerme
kei közül bizonyára többen ér
deklődnek a vasúti munka 
iránt. Sokakat az egyik legis
mertebb vasúti tevékenység, a 
forgalmi szolgálat érdekel. 
Vannak akik ezt szívesen vá
lasztanák hivatásnak. Nem 
mindenk_i Ismeri azonban azt, 
hogy miként lehet valakiből 

vizsgaként fogadja el. A szak
vizsgák birtokában a vasút 
számtalan beosztásában el le
het helyezkedni. Az önálló 
forgalmi szolgálat ellátásához 
szükséges képesítést a fiatalok 
ezután már könnyen megsze
rezhetik. A szakvizsga elméleti 
anyaga szerepel az iskola tan
tervében, a három hónapig 
tartó felügyeleti szolgálat pe
dig elegendó a gyakorlati is
meretek elsajátításához. 

Aki a kereskedelmí szolgá-

a vonatok forgalmát irányító • 
vasutas tiszt. Az érdeklődök 
valam2lyik közlekedési szak
középiskola vasútforgalmi ága
zatán jelentkezhetnek. Ilyen 
szakközépiskola elsőként Sze
geden nyílt meg. Ma már van 
Miskolcon, Záhonyban. Dom
bóváron. Győrött és Budapes
ten. 

A hallgatók négy év után 
nemcsak érettségi bizonyít
"ányt kapnak. h.<'nem vasúti 
szakképesítést is. E-i;t a képe
sítést a MÁV - az 1 973. évi 
Hivatalos Lap 24. számában 
megjelent rendelkezés szerin• 
- néey vasúti szakvi,seáva 1 

esive,iértékúnek tekinti : for-

lat valamilyen szakvizsgához 
kötött munkakörében kiván 
dolgozni. annak külön vizsgát 
nem kell tennie. A felnötteit 
számára is van ilyen tovább
tan1:lás1 lehetőség, levelező ta
gozati oktatás keretében. Az 
iskolák az érdeklődőknek (te
lefonon. vagy írásban) részle
tes felvilágosítást adnak. A fel
vételnél előnyben részesülnek 
a vasutas s,ülök gyermekei. 
Az iskola valamennyi Jelent• 
kezöt szeretettel vár. 

<!alml. s7emé1vpé,i�•árosi, áru- • A budapesti közlekedési szakközépisknlában a tanulók 
fuvarozási és árupénztárl szak- Jövencló szakmájuk Ismereteit sajátítják el. 
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Dombóvári tapasztalatok 

A jó bizalmi hasznos se/í!ője 

a munkahelyi vezetésnek 
A domb6v4ri vontatást fő• A rendszeresen megtartott 

nökséq több mint ezer vasutast termelési és bizalmi tanács-
foglalkoztat. Ezzel a létszám- kozások. megbeszélések, de az 
mal korántsem jó munkakö- egyéni beszélgetések Is jó al· 
rülmények között oldja meg kalmat nyújtanak arra. hogy 
szállítás; feladatait. A f]uktuá- a bizalmiak a saját területü
ció Dombóváron is jelentke- , kön fellelhető hiányosságokat, 
zik, s ez sok esetben nehéz észrevételeket közvetlenül el• 
feladatot jelent. Akadnak más mondhassák. Figyelemmel ki• 
természetű nehézségek ts. sérik a munkahelyi körülmé-

A körfűtőházban hosszú évek nyeket, dolgozótársalk életét, 
óta megoldatlan a központi véleményt mondanak, Intéz• 
fűtőtelep működtetése. Ez is kednek - ha kell. Természe• 
hozzájárul ahhoz, hogy a téli tesen sok olyan eset is van, 
4jószakban jobban előtérbe ke- amely meghaladja a btzalmiaTc 
rülnek a szociális ellátottság hatáskörét. 
hiányosságai, a munka. és vé- - Mondana néhány példát? 
döruha használatával kapcso- - Ilyenek a munkakörül-
latos panaszQk. ményekke! kapcsolatos f1TOb• 

Várhegyi Jánossal, a vonta- lémák, a bérezés, a szociálh lé• 
tási főnökség szakszervezeti tesitmény, a nők öltözóhelyisé• 
bizottságának titkárával. a gének bővítése. Ezek ál!an
megnóvekedett feladatokról és dóan napirendi témák. 
a bizalmiakról beszélgettünk. - Milyen a kapcsolat a bl• 

- A :16 eredmények elérése zalrniak és a munkahelyi ve
érdekében a közösség összefo- zetők között? 
gásara van szükség - mond- - A..Jó kapcsolat ldépttése 
ja az szb-titkár. - A gazdasá- nélkülozhetetlen. hiszen a bí• 
gi és a mozgalmi vezetők meg- za!�i:<1k �tjá.!1 szerzett lnfor• 
felelő kapcsolattartása mellett. macwk ne!kul !"l�épzelhetet• 
fokozottan igényelni kell a len eredmenyes iranyttó mun
tisztségvtselők. társadalmt ak• kát végezni. ';'ermészetesen 
tivisták segítségét is. A felad.a- go_ndot �ell ford1 tani a biz al
tok végrehajtásában eredmé- mt�k viszont lnformá1�sára, 
nyesen működik közre a szak- tájekoztatására Is. A főnokség
szervezett bizalmi hálózat. né! problémát csak az okoz, 

- Ismeri-e minden bizalmi �o_?Y az utazó blzal�)akat egy. 

a megnövekedett jog- és ha- 1doben nem lehet osszehívnf 
táskörét? megbeszélésre. véleménycse-

- C6�knem ötven bizalmi, rér':. Velük külön-külön be-
három főbizalmi és két mű- szél

_
ik

. 
meg a tennlvalók�t Bár 

helybizott.ság képviseli a do!- ez 1d<;>ráford!tásban t'?bblet• 

gozók érdekeit és segíti a kő- m.u�_kát J�lent, de megéri. mert 
zös célok megvalósltását. A f�.n�kségunk v:ezet�e sem né!• 

megnövekedett ;og- és hatás- kuloz�etl a b1zalm1ak tapas-z
köröket mindenki jó! tsmerL �alata1t, jav�slatalt. Ann_ál is 
A bizalmiak többsége megfe- inkább. m1�el a Jó bizalmi 
lelő gyakorlattal rendelkezik has�os segftotársa a munka
és lasan az újonnan választot- helyi vezetésnek és a dolgozó 
tak is kellő tapasztalatot sze- kollektívának egyaránt. 
reznek. (Pálinkál) 

Hetvenöt éves elnök, 
nyolcvanéves bizalmi 

A fiatalabb korú nyugdíjasok munkájára 
nagyobb arányban számítanak Szombathelyen 

A vasutas-szakszervezet 
szombathelyi nyugd!jascso
portja minden évben két alka
lomma1 rendez összejövetelt a 
bizalmifeladatokat ellátók ré
szére. tgy volt ez decemberben 
is, amikor a 35 tagú bizalmi
gárdát meghívták, hogy tájé
koztassák őket a legfontosabb 
eseményekről. 

A csoport elnöke. Lippai 
Gyula, aki 75. évét tapossa, 
számolt be a legfrissebb ese
ményekről. Ott volt a nyugdí
jasbizalmi-találkozón Bartos 
Lajos, a szombathelyi területi 
bizottság szervezője Is. Az ösz
szejövetelen megjelent bizal
miak több�ége mint nyugdíias 
vasutas már 14-15 éve végez 
társadalmi munkát. J;;ppen 
ezért senki sem csodálkozott 
akkor, amikor a 80 éves Szán
tai lmre bizalmi kérte felmen
tését társadalmi tisztsége alól, 
mert úgy igaz. ahogy elmond
ta, hogy már nehezére esik az 
emeletek megmászása a tag
díjbeszedés alkalmával. J;;s er
re mi történt? Dárdai István, 
aki szintén 80-ik évében jár, és 

a számvizsgáló bizottság elnö
ke, önként felajánlotta, hogy 
addig, amíg megfelelő személyt 
találnak Szántai Imre helyére, 
ö helyettesíti. Erre viszont új
ra Szántai Imre kért szót. és 
kijelentette, hogy addig még 
ó sem mond le. 

A helyi csoport elnökének 
tájékoztatása és a hozzászólá
sok után a bizalmiak jutalom
ban részesültek. majd a Köz• 
társaság téri Badacsonyvidékl 
Borforgalmi Gazdaság klubhe
lyiségében a fehér asztal mel• 
lett is megvendégelték őket. 

Lippai Gyula, a nyugdíjas• 
csoport elnöke elmondotta, 
hogy sokat törődnek a vas
utas nyugdíjasokkal és özve
gyeikkel. €.ppen ezért szeret
nék elérni. hogy azok, akik pár 
éve mentek nyugdíjba. job• 
ban és nagyobb arányban be• 
kapcsolódnának munkájukba. 
Az Idő mindenki felett eljár, 
és megnyugtató érzés lenne a 
vezetőség részére az. ha akad
nának olvanok. akik idővel 
átveszik tőlük a stafétabotot. 

Kiss Antal 

Huszonhat brig6d ai6ndéka : 

Televízió a gyermekotthonnak 

Kiskunhalas állomás Szé
chenyi István szocialista brl• 
gádja vállalta a zsámbéki 
gyermekotthon egyik 18 tagú 
csoportjának patronálását. 
Faddi Mihály brigádvezető 
december 8-án. az állomás 
brigádvezetöinek értekezletén 
kezdeményezte. 'lOgy kará
csonyra az állomá� brigádjai 
vásároljanak egy televlziót a 
gyermekeknek. 

Huszonh!U szocta!ísta brigád 
345 tagja csatlakozott a ja
vaslathoz és az összegvűitött 
7450 forintért me�ásárolt.ák 
a készüléket. Az ál1omá,i Ko
marov brigádia ezen kfvül 
megállapodást kötött a kis. 

kunhalasi Vörös Október tsz 
Várnai Zseni brigáJ1ával egy 
köz&. kará�onv előtti látoga
tásra A női brlgádokkal 
együtt ötszáz formt értékd 
ajándékot vásároltak a gyer
mekotthon lakóinak 

A televíziót - a többi aján. 
dékkal együtt - a tsz autó
buszán szállították Z�ámbék
ra. Ott dr. Szabó M!lrglt. az 
intézel vezető orvosa él! dr. 
Molnár Gábor osz1chológus 
mondott köszönetet a brlgá. 
doknak maid berrutatták a 
gvermekotthont a vendégek
nek. 

(&ó&b) 
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Számvetés a vasút 1976. évi munkájáról 
A z 1977. évi feladatok már ismertek. 

Jellem2.őjük, hogy főként a minőségi 
követelmények nagyobbak az előző 

évinél, A feladatokra való gondos felkészü
lés a terv hatékonyabb teljesítése érdeké
ben elengedhetetlenül szükséges. Ezért új
ból elemeznünk kell 1976. évi munkánk 
eredményeit és hiányosságait. 

Ami a személyszállítást illeti, az elmúlt 
év igazolta törekvéseinket. Az elszállított 
utasok száma a közlekedéspolitikai kon
cepciónak megfelelően - bár kisebb mér
tékben - tovább csökkent. A 335 millió 
utas elszállftásával tervünket 99 százalékra 
teljesítettük. Az iiBszes utazáson belül 
azonban megnőtt a nemzetközi forgalom
ban utazók száma, a belföldi utazásnál pe
dig többen vették igénybe az expressz vo
natokat. A megnövekedett nemzetközi 
utasforgalom miatt az utaskilométer telje
sítmény megközelítette a tervezettet. 

A személyszállítás minőségi színvonala 
az emlúlt évben emelkedett. Javult a sze
mélyszállító vonatok menetrendszerűsége, 
amit a késési arány közel egyszázalékos, és 
a.z egy késetten közlekedett vonatra jutó 
késési idő 9 százalékos csökkenése igazol. 

Emelkedett a személyszállító vonatok 
utazási sebessége, nagyobb az utazási vá
laszték, és sok viszonylatban kényelmesebb 
az utazás. A vonatok zsúfoltsága egy év 
alatt közel 2 százalékkal csökkent. Javult 
az udvarias, kulturált magatartás az utazó
közönséggel szemben. A fejlesztési és szer
vezési intézkedések eredményeként na
gyobb a tisztaság az utaskiszolgáló helyisé
gekben, utasterekben, s a személykocsik
ban egyaránt. 

A 
minőségi követelmények azonban 
sokkal nagyobbak. Még mindil( sok a 
jogos panasz a fűtésre, világításra, 

egyes helyiségek - különösen a W. C.-k 
állapotára. Nem lehetünk elégedettek - el
sősorban a nemzetközi vonatoknál - a me
netrendszerűség alakulásával sem. A ha
tárállomásainkra már késetten érkező vo
natoknál például nagyobb gondot kell for
dítani a késési idő csökkentésére. 

1977-ben is számolnunk kel! azzal, hogy 
az utasok száma - kis mértékben - csök
ken, de a járatok sűrítése mellett a gyor
saság, a k.ényelem és egyéb min66égi ·köve
telmények eddiginél jobb kielégítése válik 
szükségessé. 

Aruszállitási tervünket bázis szinten, 
130,6 milliárd tonna fuvarozásával tervünk 
kisebb változatát közel 100 százalékra tel
jesitettük. összetételében ugyanakkor lé
nyeges váltO'Lás jellemezte az elmúlt évi 
áruszállítást. A tranzit volumene ugyanis 
báZJÍ6 szinten alakult, az export szállítás 13 
százalékkal nőtt, az importnál viszont -
a kormányintézkedés hatásaként - 5,5 
százalékos visszaesés következett be. 

A belföldi forgalom bázis szinten ala
kult és jóllehet k ielégítettük a fuvarozta
tók igényeit, mégis szervezettebb munká
val többet szállithattunk volna. Az év első 
négy hónapjában például a tervezett érték
nél több mint kétmillió tonnái,al fuvaroz
tunk kevesebbet. Igaz, hogy a vasúton kí
vül álló okok is késleltették a szállítást 
ebben az időszakban, de a kocsik időben 
történő kiállításával, a mozdonyok jobb lti
használásával, az üresjáratok csökkentésé
vel, a vonatok nagyobb terhelésével, a fu
varoztatókkal való jobb kapcsolat megte
remtésével, és nem utolsósorban reálisabb 
előszállltási kedvezmény alkalmazásával 
csökkenthettük volna a lemaradást. 

A fuvaro1.ási feladatok egyenlőtlen je
lentkezéséból levonhatjuk tanulsá!(ként, 
hogy rugalmasabban kell alkalmazkodnunk 
az igényekhez. A ru!(almas alkalmazkodás 
azt is jelenti, hogy fuvarszerzö tevékenysé
günket fokqzva. igyekezzünk az év első 
időszakában több követ. kavicsot és egyéb, 
az építke1.ésekhez szükséges anyagot szállí
tani, hogy ezzel is mentesítsük az év máso
dik felében különösen túlterhelt szállítási 
kapacitásunkat. 

T örekednünk kell a hatékonyságot 
emelő műszaki-gazdasági mutatók 
Javítására. Ezek közül talán legfon-

tosabb a kocsiforduló idő csökkentése, 
mely 1976-ban az előző évihez képest több 
mint 3 százalékkal romlott. Ennek, vala
mint az átlagos száll(tási távolság csökke
nésének következtében a teherkocsik áru
tonna-kilométerben kifejezett napi terme
lékenysége közel egy százalékkal volt ala
csonyabb, mint 1975-ben, pedig a műszaki 
fejlesztés eredményeként a statikus terhe
lés egy év alatt 3,7 százalékkal emelkedett. 

A vontatójárművek napi kihasználásá
nak elemzése is tanulságként szolgálhat. A 
villamosmozdonyok esetében ugyanis 3,5 
százalékkal emelkedett a napi kihasználás, 
a gőz.mozdonyoknál azonban 0,5, a dízel
mO'Zdonyoknál pedig 1,7 s1..á:zalékos az egy 
év alatti visszaesés. Ezeknél a gépeknél 
romlott a kapacitás kihasználás, a dizel
mozdonyoknál például közel 10 százalék
kal alacsonyabb a termelékenység színvo
nala. Kis mértékben ugyan, dE! romlott a 
tehervonatok menetrendszerűsége is. 

A tárgyilagosság megköveteli. hogy ami
ben javult a munkánk. azt is említsük meg. 
1976-ban 2.6 százalékkal nőtt az utazási se
besség. 1.5 ,zázaléklcal emelkedett a tehe,-
vonatok átlagos terhelése. A gépTevárások 
száma közel 13, a t'onatácsorgásoké pedig 
30 százalékkal csökkent. 

Igen kedvezően alakult a vontatójármavek 

Uzemkészsége is: a villamosmozdonyoknál 
S2-85, a dízelmozdonyoknál 82-83 száza
lék volt. 

Szállítási tevékenységünk elemzése egy
ben kijelöli legfontosabb feladatainkat is. 
Ezek a következők : 

- az előszállítások fokozása az é" első 
hónapjaiban, 

- a teherkocsi gazdálkodás további ;aví
tása, 

- a vontatójárművek napi kihasználásá-
nak növelése, 

- a kocsiforduló tdő csökkentése, 
- a menetrendszerűség javítása. 
Az alaptevénységet szolgáló vasúti ipar 

és építőipar munkáját, valamint a fenntar
tási munkát az elmúlt évben általában ki
egyensúlyozottság jellemezte. 

Szólni kell az elmúlt évi beruházási te
vékenységünkről is. Beruházási tervünk 99 
százalék körüli pénzügyi teljesítése azt bi
zonyítja, hogy egyes objektív tények ked
vezőtlen hatásától eltekintve, az elmúlt évi 
beruházási munka általában sikeresnek te
kinthető. Lec,nagyobb eredménvt talán a 
beruházások koncentrálásában értünk el, 
mert az új indításra tervezett beruházások
nak csak a legszükségesebbre korlátozásá
val, a folyamatban levők gyorsítására töre
kedtünk. 

A pénzügyi fegyelem megszilárdításán 
kívül javult a beruházások előkészítése, ha
tékonyabb a műszaki ellenőrzés és az el
múlt évben már több beruházást valósítot
tunk meg az előirányzott költségkereten és 
határidőn belül. 

B eruházási tevékenységünket 322 kilo
méter hosszú vasúti pálya korszerű
sítése, 150 kilométer önmúködő tér-

köz.biztosító berendezés építése, 18 állomá
son korszerű btztosítóberendezés felszere
lése, 80 helyen önműködő fél-, illetve fény
sorompó létesítése jelzi. 

A záhonyi átra.kókörzetben átadtuk ren
deltetésének az ömlesztett áruk átrakóját, 
és elkészült az új karbantartó üzemcsar
nok. Megkezdtük a Budapest-Kelebia kö
zötti vonal villamosítását. 

Beszereztünk 31 villamos- és 30 dízelmoz
donyt, 109 kors-ierú személykocsit, 2195 -
zömében négytengelyes - teherkocsit. A 
vontató jármú beszerzés eredményeként a 
villamos- és dízelvontatás aránva a vonat
továbbításban elérte a 91 százalékot, a tola
tásnál pedig a dízelmozdonyok teljesítmé-
nye 73 százalék volt. 

A járműjavító üzemek fejlesztésére 235 
milllót, a vontatási műhelyekre pedig 57 
milliót fordítottunk. A pályakorszerúsftési 
munkák gépesítésére felhasznált 270 mil
lió forint nagymértékben elősegítette a pá
lyakorszerűsítés meggyorsítását. 

Szociális beruházási tervünket - 133 
milliós ráffordítással - teljesítettük. Eb
ből megépült és átadásra került többek 
között a miskolci járműjavítóban egy üzemi 
konyha, Apa!án és Nyíregyházán szociális 
épület. 

beruházási tevékenységet Illetően 
A azonban még sok a tennivalónk. 

Nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy 1977. évi beruházási tervünk gazda
ságos teljesítése számos intézkedést igé
nyel az irányitóktól, a beruházóktól, a ter
vezőktől, a kivitelezőktől egyaránt. A be
ruházások meg!elő előkészítése, a kivite
lezési idők lerövidítése, az igények sze
rény kielégítése, a rendelkezésünkre álló 
források további koncentrálása, és nem 
utolsósorban a beruházási munka folya
matos ellenőrzése csak a legfontosabb fel
adatok a sok közül. 

Altalában pozitívan értékelhetjük mun
kaerógazdálkodási tevékenységünket is. 
Kedvező például, hogy körülbelül 13 szá
zalékkal csökkent a túlóra felhasználás az 
előző évihez képest. A tényleges munkaidő 
csökkentése szempontjából is eredményes 
az alacsony munkaidőráfordítás, hi.lSzen az 
egy dolgozóra jutó átlagos munkaóra a 
bázishoz viszonyítva egy órával csökkent. 

1976-ban 4,6 százalékkal emelkedett a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgo
zók átlagbére, s ezen belül 5,2 százalékkal a 
fizikai dolgozóké. 

Nem lehetünk visront elégedettek a lét
szám alakulásával. A vasút létszáma 1976-
ban a tervezettnél nagyobb mértékben 
csökkent. Különösen aggasztó a létszám
helyzet a forgalmi utazószemélyzetnél, a 

, kocsirendező. váltókezelő és sarus mun
kakörben, valamint a pályamunkásoknál. 
Néhány jármújavítónk is munkaerőgon
dokkal küzd. 

A röviden vázolt munkaerőgazdálkodási 
elemzésből is kitűnik, hogy 1977-ben leg
fontosabb feladataink : 

- az egy órára eső ilzemi árutonna-kilo
méter termelékenység - legalább 3 száza
lékos - növelésével a munkaerő hatékony 
fel hasmálása, 

- a munka- és üzemszervezési feladat
tervben foglaltak megvalósítása, 

- a túlmunkaidő további csökkentése, 
- a fiatalok és nők nagyobb számú al· 

kalmazása, 
- a munkafegyelem további szilárdítása 

A felsorolt feladatok csak lzelítőt ad
nak a tudat0s gazdálkodás és a költ
ségekkel való takarékoskodás ér-

dekében szükséges intézkedésekről. 1977 
évi tervünk teljesítése rajtunk, a vasút dol· 
gozóin múlik. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

Ötmillió rubel KGST-hitellel 

Gyorsított ütemben villamosítják 
a kelebiai lővonalat 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A főnökség különben - mi
közben az új üzemépület elké
szültével ilyen fontos valtozá• 
sok mennek végbe szervezeté
nek központosításában - tel
jes erővel hozzáfogott a kele
biai fővonal villamosításához. 
Legutóbb, amikor tavaly szep
tember 15-i számunkban hirt 
adtunk a kelebiai vonalról, még 
csak azt írhattuk, hogy a fel
sővezeték-építók felkészültek 
a nagy feladatra és várják az 
engedélyt a munka megkezdé
sére. Alig telt el egy hónap, 
megérkezett a kezdési enge
dély, és 1976. október 19-én 
Fülöpszállás állomáson meg
történt az első kapavágás. Az 
azóta eltelt három hónap alatt 
Fülöpszállás állomáson és a 
Fülöpszállás-Csengőd közötti 
12 kilométeres szakaszon ki
épült a villamosított vonal. Ez 
a szakasz tehát teljesen kész, 
csupán kisebb utómunkálatok 
vannak még hátra. Jelenleg 
Kunszentmiklós-Tass állomá
son, valamint Kunszentmiklós 
-Tass és Dömsöd között fo
lyik a munka. Az év végéig 
Taksony állomásig szándékoz
nak eljutni. 

A kelebiai vonal villamosí
tá�a és a kábelezés költsé!(ei
nek részbeni fedezésére a MAV 

A MAV Villamos Felsővezeték f:pítési Főnökség új központja 

5 millió rubeles hitelt kért a 
KGST Nemzetközi Beruházási 
Bankjától. A bank a múlt <!v 
végén értesítette a MAV-ot, 
hogy 1977. évi kezdettel ren
delkezésére bocsátja az 5 mil
lió n:bel kölcsönt. A hitéi 
egyik előfeltételeként a MA V 
vállalta, hogy a villamosítást 
az eredeti határidőnél fél év

vel korábban. 1979. júniusára 
befejezi. A hMel segítségével, 
a munka gyorsítására a MAV 

igénybe vesz! a magyar vasút 
villamosításában már koráb
ban is részt vett csehszlovák 
felsővezeték-építők, kábelesek 
közremüködését. !gy a kölcsön 
feltételeként 1984. december 
31-i visszafizetéssel vállalt ha
táridőt is tovább rövidítve, 
1978. december végére el tud
nak majd készülni a nagysza
bású munkával 

Szász Ferenc 

Hiányzik a bevételből tízmillió forint 
Az Utasellátó 34-es üzemé

nek dolgozói -, akik a Déli. 
pályau.di•ar új, szeszmentes 
bisztrójában. két pavilonban, a 
peron mozgó kocsljainál és a 
met!'ócsatiakozás alagsorában 
található étel-, italautomaták
nál végzik szorgalmas mun
kájukat - minden igyekeze
tük ellenére sem képesek el
érni azt a forgalmat. amelyet 
akkor bonyolítottak le. ami
kor a régi felvételi épületben 
kevésbé kulturált körülmények 
között üzemeltek. 

- Mintegy 30 százalékkal 
kevesebb a bevételünk 
mondja Duka Jenő üzemveze
tőhelyettes, egy esztendővel az 
új bisztró megnyitása után. 

Az okok között sok mindent 
meg lehet említeni. Az árusító 
helyek kiesnek az utasáramlás 
fő vonalából. hiányzik ezen
kívül a felső automatasor, ami 
korábban eléggé népszerú volt, 
de a legnagyobb baj, hogy még 
nem készült el a III. emeleti 
konyha, amire Tóth László fő
igazgató egyelőre csak annyit 
Jegyezhet meg, hogy „ezt bi
zony máris az 1916. évi terv 
teljesttéséből hiányzó 10 mil
lió forintunk bánja.'" Pedig a 
vállalat vezetősége kellő lé
péseket tett a forgalom növe
lésére. A Keleti és a Nyugati 
pályaudvarról naponta több
ször szállítják ide a friss ételt, 
hogy mindenkor bőséges le
gyen az áruválaszték. A hideg
tálak, saláták. cukrászsütemé-

nyek valóban kapósak, gusz
tusosak, ám meleg ételként 
csak virslit vagy debrecenit 
fogyas:;that az utas. Van per
sze a bisztróban kávé, tea és 
úgynevezett expressz kakaó is. 

A hagyományos éttermet 
azonban ez sem feledteti. Most 
újabb peronkocsik beállitásá
val próbálkozik a vállalat, ,·e
mélve. hogy„ a múlt év má
sodik felében elért forgalom
növekedést ezáltal is tovább 
fokozhatjak. Igaz, a konkur
rencia az id�n erősödött, hi
szen megnyt1t a Déliben az 
AFESZ ABC-áruháza, ahol 
hozzájuthatnak az utasok 
mindenféle szeszes Italhoz, 
amelvek árusításáról az Utás
ellátó már régen lemondott. 

- A konkurrenciától ne
künk nincs mit tartani 
mondja az automata büfé ke
zelője, Tóth István, a 34-es 
üzem szakszervezeti műhely
bizottságának titkára, aki a 
vasúti csomópont MHSZ-tit
kári tisztségét is betölti. Fia
tal, energikus ember. akár
csak váltótársa: Mojzes Lász
ló, aki viszont társadalmi po
ziclóját tekintve. az üzem 
munkavédelmi felelőse. Ők 
gondoskodnak az ételautoma
ták feltöltéséről. a választék 
rencleléséról is. A gépek .,non
stop rendszerben" éjjel. nap
pal az utazóközönség rendel
kezésére állnak. s havonta át
lagosan negvedmillió forintot 
forgalmaznak. 

- Nem ritkán ktlenc-tizezer 

forint jön össze naponta a két• 
forintosokból, de hét-nyolc• 
ezernel soha nincs kevesebb 
- hallom Tóth Istvántól. Az
tán hozzáteszi azt is. hogy sok 
múlik a négy kisegítő asszony 
- Deme Sándorné, U-rbán Já
nosné, Martonosi Józsefné és, 
Szabó Lászlóné - helytállá
sán. ők forduló szolgálatot tel
jesítenek. ami azért sem köny
nyú, mert Bagról, illetve Tu
ráról j�rnak be. Az automata 
büfé vendégeinek tiszteletét, 
megbecsülését méltán érde
melték ki udvariasságukkal. az 
esetleges üzemzavarok gyors 
elhárításával, vagy legalábbis 
a géphibákból adódó panaszok 
rugalmas orvoslásával. 

S nem elhanyagolható szem
pont az sem. hogy a vállalat 
dolgozóinak keresete a terme
léstől az utazóközönség igé
nyeinek kielégítésétől - ezen 
belül a forgalom alapján járó 
jutaléktól - függ. A vasutas
szakszervezet egyetértésével a 
34-es ilzem dolgozói alapbé
rük 30 százalékát kitevő át
lagjutalékot kapnak a bevétel 

csökkenése miatt, a kereset
csökkenés ellensúlyozására, 
amihez plusz 10 százalékos 
egészségügyi pótlék is jár, 
mert nem működik tökélete
sen a kl!maberendezés Mind
ez azol)ban csak átmeneti meg
oldás. A fő cél - s�erintük Is 
- a forgalom növelése. 

Kovács .Tózsef 

Gépészkovácsok a iárműiavítóban 
' 

Vas, vörösen izzó acél, a 
kemencéből kicsapódó láng
nyelvek, óriási gépek, tompa 
puffanások. rázkódás és reme
gés. Dolgoznak a gépészková
csok a miskolci JármúJavitó
ban. 

- Engem keresnek? - lép 
oda hozzánk egy közepesnél 
magasabb, markáns arcú, bo
zontos szemöldökű férfi. Be
mutatkozik :  - Tomori Miklós 
vagyok. 

Hatalmas tenyerében szinte 
eltűnik a kezem. 

Oklevelek 
az üveglap alatt 

A brigád vezetője 
mondja kísérőm, az üzem 
K' TSZ-titkára 

A mfihely végében. az üveg
lap alatt oklevelek Nem fért 
el mind. de így is tekintélyes 
a gyúJtemény 

.. A felszabadulási és kong
resswsi munkaverseny 1Il. cik
lusában, a megmunkáló osz, 
tály Csorba részlegének l\1Un
nich Ferenc szocialtsta bri· 
q<ldJa a !eg;obb e�e'1mén11t é-r
te el . . .  " - olvasom. 

A MAV Kiváló brigádja 
címmel kitüntetett kollektíva 
tíz évvel ezelőtt alakult. A je
lenleg művezető beosztásban 
levő Sánta Barna volt akkor 
a brigádvezető. Tomori két 
évvel később, 1968-ban vette 
át a stafétabotot. 

Végigsétálunk az öreg mű
helyben. kérdezgetem, ki mit 
csinál. A brigádvezető kész
séggel magyarázza a munltafo
lyamatokat. De szavait el
nyeli a mérhetetlenül nagy 
zaj, ami elől a művezetői iro
dába húzódtunk be és ott foly
tattuk a beszélgetést. 

Elnézem a mellettem 016 
gépészkovácsokat Hárman 
középkorúak. egyikük pedi!l 
alig pelyhedző állú fiatalem• 
ber Bőrkötényt viselnek, s 
egyformán fényes a ruhájuk a 
gépzsfrtól és az olajtól A 
három idősebb magas. széles 
vállú. izmos férfi. 

- Kell a.z er6. mert nincs 
qép. kézzel cipekedünk. i';on
dolhatja. nem gyerekjáték lel
emelni az 1200 fokos melea 
kemencéből ;i két-három má
zsás VR•töm böt 

Földi Máté még a társai kö-

zül is kiemelkedik termetével. 
Negyvenéves. tapasztalt, elis
mert munkás Arról is neveze
tes, hogy szép hangja van. 
Tagja az üzem 90 éves férfi• 
kórusának, s kiváló véradó. 

Egyek a jóban s rosszban 

Faggatom őket, hogy ml a 
titka a sikereiknek. 

- Osszetartunk. A 13 em
ber egy jóban. s rosszban. 
Nem szeretünk túlórázni, te
hát igyek.�zünk a munkánkat 11 
nyolc óra alatt elvégezni. Per
sze, ha a munka megkívánja. 
túlórázunk is. Ha valakJ el
megy szabadságra. nem ké
rünk embert. kevesebben is 
legyártJuk az alkatrészeket Az 
üzem vezetői még nem tud
tak olyat kérni tőlünk. amit 
ne teljesítettünk volna 
válaszolja Tomori Miklós. 

ötvenhárom éves. de negy
venötnek nézem. Hogv csi
nália. miként ügvel az ,;,gész
ségére. nem tudom Az üzem
ben volt tanuló Nem éppen 
könnyű nem •�nPn oatik11�a
gú s,akmá,át ,emmi vel fel 
nem cserelné a világon. 
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EMLÉKEZETES KARÁCS ONY S Z E N T E S I  K E Z D E M É N Y E Z É S  

Kigyulladt a villany az őrházban llzemi demokrácia - magasai,/, fokon 
. . - A követelményi szint emelésétől várják Emlékezetes ünnep marad d1 üzemegysegének KISZ-szer-

1976 karácsonya a Mórágy- vezete, a dombóvári vontatási 
Alsónána megállóhely őrházá- főnökség Edison szocialista 
ban lakó (és ott dolgozó) Obert brigádja és az igazgatóság Há-

. • . . . mán Kató KISZ-alapszerveze-Sandor és . csaladJa szamara. te. Közösen elhatározták, hogy A szolgálati helyen és a hat- társadalmi munkában hasztagú család lakásában ekkor nált anyagok felhasz�álásával 
gyulladt ki először a villany. bevezetik a villanyt. A két 

A pécsi igazgatóság a villa
mosítást már több éve terve
zi, de pénzügyi okok miatt még 
jövőre sem tudta volna elvé
geztetni ezt a munkát. Az őr
ház lakói segítségére sietett 
azonban a DtDASZ szekszár-

KISZ-szervezet és a szocialis
ta brigád társadalmi munkája 
nyomán hatvanezer forint ér
tékű beruházás valósult meg. 

Az igazgatóság jutalomban 
részesítette az önzetlen segí
tőket. 

Száz éve született a névadó 
hf:he a kenyémek. éhe a Szónak, 
Ehe a Szépnek hajt titeket.. , Nagyobb Igaza &OSe volt népnek, 
Hitvéyabb Nérók még seholse 

éltek. 
Vagytok : a llfa, vagytok: a 

Holnap." 

(Ady: Csák IIIAti földjén.) 

Ady Endre 1877-ben trd
minds-zenten született egy kis
nemesi eredetű paras-z.tcsalád 
sarjaként. Párizsból hazatér
ve az 1905-ös orosz forrada
lom hatására, az Itthoni na
cionalista őrület láttán fedezi 
fel - saját megfogalmazásá
val - a szörnyű ellentmon
dásokkal terhes Magyar 
Ugart. S most már minden 
erejét arra fordítja, hogy tu
datosítsa a forradalom, a gyö
keres változás szükségességét, 
hogy fölrázza az elfásuló for
radalmi nemzeti öntudatot. 
Adt1 hatása már óriási volt 

életében is, s most, amikor 
születésének századik évfor
dulója közeleg, az ő szelle
mében emlékezünk meg mun
kásságáról, tudatos forradal
mi, emberformáló tevékenysé
géről. 

Az évforduló méltó meg
ünneplésére és országos moz
galommá való tételére az Ady 
Endre Emlékblzottsággal kar
öltve fclhívjuk a vasút Ady 
Endre nevét viselő szocialista 
brigád:lait, hogy csatlakozza
nak ehhez a nemes mozga
lomhoz. Vegyék fel a kapcso
latot a Budapest-Nyugati pá
lyaudvar vonatkíséreti ve
zénylet „Ady Endre" szocia
lista brlgádjával. Levélcí
münk: Budapest-Nyugati pá
lyaudvar vonatkíséret Ady 
Endre szocialista brigád. Üze
mi telefon: 41-42.. 

VASÚTÉPÍTŐ KATONÁK 
A debreceni építési főnökség 

vezetői decemberben értékel
ték a fónökség teriiletén dol
gozó katonák munkáját. Szé
les Károly épi� főnök ennek 
során megállapította, hogy a 
katonák eredményesen segítet
ték a gazdasági célkitűzések 
megvalósítását, sok szakmai 
tapasztalatot szereztek a vas-

• útépítésben. A leszerelés után 

többen a vasútnál helyezked
nek majd el. 

Az értékeléssel egy időben 
kecülit sor a főnökségen a Szak
ma Ifjú Mestere címért folyó 
küzdelemre is. A tizenhat ver
senyző :körul heten nyerték el 
a különböző fokozatok · vala
melyikét. A helyezettek pénz
jutalomban részesül telt. 

Ezért sok az árukár ! 

a szocialista brigádmozgalom megújhodását 

A MÁV Szentesi tpitési Fő
nökség gazdasági és társadal
mi vezetői gondosan előkészí
tették a szocialista brigádve
zetők tanácskozását. A politi
kai oktatással összekötött ta
nácskozásra a főnökség csong
rádi Tisza-hídfőnél levő üdü
lőházában került sor. 

Feleky Pál, a főnökség ve
zetője számolt be az 1976. évi 
gazdasági feladatok végrehaj
tásának tapasztalatairól. Hang
súlyozta, hogy az élenjáró vas
útépítő szocialista brigádok 
különösen kiemelkedő mun
kasikereket értek el a város
földi kötőtelepen, a nagykőrösi 
kitérócseréknél és a hódmező
vásárhelyi vágánycserélés1 
munkáknál. 

T anul6s és önképzés 
- az igényekhez mérten 

A gépállomás szocialista bri
gádjai biztosítják a vasútépí
tés gépesített munkáinak za
vartalanságát. A szocialista 
brigádok magasabb munkaer
kölcsét példázza, hogy a gép
állomáson dolgozó kollektívák 
a saját munkájuk elvégzése 
mellett többletmi:nkát vállal
tak ott, ahol arra nagy szük
ség volt. Többször részt vettek 
sínmezőszállításban. Utat épí
tettek társadalmi munkában. 
A motorszerelók és vasipari 
szakmunkások szorult helyzet
ben kőművesek és segédmun
kások voltak. 

A tanulás és a továbbképzés 

fogalmazva, továbbfejlesztésé-
re. 

Megelégedéssel vette tudo
másul a tanácskozás azt is, 
hogy megnőtt a bizalmiak sze
repe a szakszervezeti munká
ban. Tréfásan így fogalmazott 
egy brigádvezető. ,.Kaptunk 
egy nagv.kabátot, amibe bele 
kell nőnúnk." 

A javaslatok között elhang
zott, hogy a kiváló dolgozó cí
mek adományozásakor több 
személyt hozzanak javaslatba, 
mint amennyi cím adományo
zásra kerül. A termelési ta
nácskozások keretében éppen 
a titkos többjelöltes szavazás
ban Látják a demokratilcus fej
lődést. 

Egybehangzó volt a véle
mény, hogy a termelési ta
nácskozások és a szak.szerve
zeti taggyűlések közel vannak 
egymáshoz. Ezen a rendszeren 
azért kellene változtatni, mert 
túl rövid Idő alatt kell a fó
rumnak lebonyolódni. Emiatt 
több Idő kell a témák ell'iké
s-zitésére, hogy érdemi viták 
bontakozhassanak ki és tartal
masan lehessen konzultálni. 
Hogyan lehet megfontolt vél,e
mén11t és döntést kérni a dol
gozók legszélesebb fórumain, 
ha l«?vés az idó? 

Ü; utakon, tovább . . .  
A vitában élénk vélemény

csere bontakowtt ki. ,.Hogyan 
tovább a szocialista brigád
mozgalom fejlődésének útján? 

- ez foglalkoztatta a részve
vőket. Több szentesi vasutas 
és a különböző ágazatokhoz 
tartozó szocialista brigád már 
többször elemezte a mozgalom 
helyzetét. A sok javaslatból 
kialakt:lt egy vázlatos elkép
zelés a mozgalom rendszeré
nek megújítása érdekében, 
amelyet szentesi javaslatként 
is emlegetnek Csongrád me
gyében. A javaslatot az tpí
tési Főnökség szocialista bri
gádvezetőinek tanácskozása is 
magáévá tette, mint egy lehe.t
séges változtatást. 

A javaslat lehetőséget tár 
fel a mozgalom heterogén ösz
szetételéből fakadó nehézségek 
áthidalására. Egységes szemlé
let kialakítását sürgeti a hár
mas jelszó é1'"telmezésében Ma
gasabb kövi:telményi szintek 
meghatározását tartja szüksé
gesnek, mert csak így lehet 
növelni a szocialista brigád
mozgalom tekintélyét. Ennek 
érdekében a különböző címek 
és fokozatok adományozási 
rendjében változtatásra lenne 
szükség. Az a véleménye, hogy 
a mozaalom jelenlegi rendsze
re betöltötte szerepét, de a fej
lődés érdekében tovább kell 
lépni. Egységes szemlélettel, 
magasabb követelményi szin
tekkel, a címek adományozá
sának rugalmasabb és reáli
sabb rendszerének kialakítá
sával lehet magasabb fokon 
tovább haladni a szocialista 
brigádmozgalom útján. 

Fogas Pál 
a főnökség szocialista brigád- ,-------------------..i..-----
jaina.k többségében a brigád-
élet természetes életritmusává 
vált. A hiányzó alapműveltség 
megszerzésés már túljutottak. 
A továbbképzés szintje a bri
gádok összetételéhez és adott
ságaihoz igazodik. Azok a 
munkás brigádok, amelyeknek 
a tagjai második vagy harma
dik szakma megszerzésére tö
rekszenek, a változó techno
lógiák megismerésére konzul
tációs vitákban vesznek részt, 
s a politikai vitafórumokon 
bátran véleményt nyilvání
tanak, eleget tesznek a ta
tulás és a továbbkegzés nö
vekvő feladatainak. rvende
tes képet mutat az a statiszti
ka is, amely an-ól tanúskodik, 
hogy egyre több szocialista 

Brigádok szerződése az ebesi iskolával 

A debreceni építési főnök
ség társadalmi szervezeteinek 
segítségével a főnökség szocia
lista brigádjai együttmllködési 
szerződést kötöttek az ebesi 
általános iskola és diákotthon 
vezetőivel. 

A brigádok vállalták többek 
között az Iskola két tanterem
mel történő bővítésének enge
délyezési és kivitelezési tervei
nek elkészítését, továbbá az 
építés közbeni művezetést. A 
brigádokon kívül a főnökség 

területén dolgozó katonák Is 
felajánlották segítségüket. 

Január l-től a brigádok az 
iskola karbantartására évente 
5500 óra társadalmi munkát 
fordltanak. Ezenkívül üzemlá
togatások szervezésével segí
tik a diákok pályaválasztását 
is. 

Az Iskola vezetői a tovább
tanuló katonák részére kon
zultációt tartanak, a diákok 
pedig a f6nökség és a honvéd
ség rendezvényein kultúrm(í
sorral szerepelnek. 

Ki az erősebb ? 
Lehet, hogy csak a téli 

időjárás késztetett arra, 
hogy tollat ragadjak. mert 
már elég régi megoldatlan 
probléma. Nyáron is meg
volt, csak nem éreztük. 

Ami most nagyon felhá
borított az, hogy az egyik 
helyen nyitott ajtó mellett 
dolgoznak, mert nyári ruhá
ban is meleg van, a „mun
kaügy" viszont vegye fel a 
mellényt és a pulóvert, 
mert az olajkályha az is
tennek sem melegít. Miért 
Is me!egítene, nyáron nem 
takarították ki, nem tették 
rendbe. Vannak akik azt 
mondják, hogy a kémény 
a hibás, igaz, hogy azon 
sincs ajtó, no de az nálunk 
luxus, bizonyára nem futot
ta a beruházási keretből. 

A könnyebb megértés vé
gett elmondom, hogy 1974. 
végén Berente szénpátya
udvaron átadásra került 
egy felújított egyemeletes 
épület. Közösen foglal ben
ne helyet a forgalom és a 
vontatás. A földszinten szo
ciális létesítmények van
nak, az emeleten pedig iro
dák. 

Mi az amit mi kifogáso
lunk? Van ott két központi 
fűtéses üres helyiség, amit 
semmire nem használnak. 
Mi munkaügyesek szeret
tünk volna oda költözni, de 
a vontatás nem engedte -
mondván -, hogy az az 
övék és ebédlőnek fogják 
használni. Felújítás P

1 i\tt 
valóban ezt a célt szolga1ta, 
de utána nem. Azóta több 
mint egy év eltelt és nem 
történt semmi. Esetleg any
nyi, hogy mindenki bólogat, 
ígérget. Senki nem tud sem
mit, mindig az a hibás, akt 
nincs ítt, vagy aki már 
nyugdíjban van. A legszo
morúbb az, hogy a felsőbb 
szervek sem tudtak döntést 
hozni, s így tovább folyik a 
huzavona 

Már mi abba is belenyug
szunk, ha nem költözhe
tünk, de ha szociális helyi
ség, miért nem adják át az 
állomáson működő KISZ
szervezetnek, hogy igazán 
kulturális célt szolgáljon. 

Miért van az, hogy az 
emberek a megértés, a meg
becsülés helyett a gyűlöl
ködést és ellenségeskedést 
választják? 

Pergó Anna 
munkaügyi ügyintéző 

A vasút évr61 évre nagy 
összegeket fizet árukárokért, 
illetve dézsmálásokért. Gyak
ran előfordul, hogy a vasúti 
fuvarozásra kerülő árukhoz 
nem kellő körülte.1<:intéssel 
adják át a kocsikat. Ez: tör
tént Vámospércs állomáson is 
1976. december 31-én. 

sült Izzó részére. Mindkét ko
csiban kisebb-nagyobb felvo
nó alkatrészek voltak. Viszont 
a nyitott kocsiba, közvetlenül 
az ajtó elé villanymotorokat 
raktak be csomagolás nélkül. 
A motorok jorgórészet nem 
voltak sérülés, eső vagy hó 
ellen védve. Emiatt a gépek 
megrongálódtak, s a kár meg
térítése a vasutat terheli .  

brigádtag jár marxista közép
iskolába, sót többen vannak 
olyanok, akik a Marxista-Le
ninista Esti Egyetem hallgatói. 

Szocialista módon a 

Minden brigádtag érdeke 
hármas jelszó valóra váltása 

Ezen a napon a Mezőgép 
Vállalat debrecen'i 10. számú 
gyáregysége Vámospércs állo
máson a 0255 5556840-8 és 
2155 1572107-8 számú vasúti 
kocsikba különféle vasárut 
rakott. Az árut Nagykanizsa 
állomásra küldték az Egye-

- A nyolc általánost mind
annyian kijártuk - vette át 
a szót Suskó Mihályné. 
Ketten az idén végezték el a 
B. osztályt, hamarosan szak
munkásvizsgát is tesznek. Né
gyen ősztől a Marxizmus-Le
ninzmus Esti Egyetemen tanul
nak, egy társuk pedig leérett
ségizik. Barátok vagyunk, töb
bünknek ép!tettank már ko
zösen házat. 

Rakamazon lakik, Miskolctól 
70 kilométer távolságra. Ha 
délelőttös, hajnali három óra
kor kel, s délután háromra 
ér haza. Harmincnyolc évéből 
23-a;t az üzem munkásaként 
élt le, itt is volt tanuló. 

- Csak a legjobbakat mond
hatom a munkatársaimról. 
Szeretek velük dolgozni, so
kat segítenek. Főleg ez a 
.,bácsi" - mutat Földi Mátéra. 

Jóízűen, hosszan nevetnek. 
A gépészkovácsok szeretik a 
tréfát: Biztatják a „bácsit'"; 
mesélje már el, mekkora balat 
fogott Rakacán. 

- Négyen vagyunk pecások 
a brigádban. Meghívtuk a tár
sainkat egy halászlére, had:! 
egyenek már öle Is egy kis 
finomat. Mi fogtuk volna a 
halászlének valót. de ezen a 
napon nem volt kapás . . .  

ldóbe telik, mire elülnek a 

Megjegyezni kívánom : a fe
dett kocsiban volt hel11, lgy 
különösebb árucsere nélkii.1 
gondosabban be lehetett vol
na rakni a villanymotorokat. 

Várfalvl Gyula 

detiiltség , hullámai. Aztán 
megtudom, hogy a gépészko
vácsok brigádja 20 kiváló dol
gozó jelvényt vallhat magáé
nak, nem is beszélve az egyéb 
elismerésekről. Rendszeresen 
újítanak, s csak tíz tonnák
ban mérhető az általuk meg
takarított vasanyag. A kom
munista műszakokról i.oha
sem hiányoznak, s a különféle 
rendezvényeken Is lehet rá
juk számítani. 

Rendszeresen 

újít a brigád 

Búcsúzáskor megkérdezem : 
- Műszak után hová vezet 
majd az első útjuk? 

Meglepetten néznek rám. A 
rangidős Tomori felel : 

- Ha arra gondol, hogy 
megiszunk-e pár korsó �ört, 
mint általában a melegüzem• 
ben dolgozók teszik, ki kell 
ábrándítanom. Nem vagyun1< 
oda az italért, bár időnként ml 
is megisszuk a vörös bort a 
fehér asztalnál . . .  Sietünk ha
za, a családhoz, hogy aztán 
holnap reggel, kipihenten is
mét felvehessük a munkát. 

KolaJ László 

A mmgalom feJl6désével 
együtt bontakozott ki a hár
mas jelszó érvényesülése. Ha 
van ambíciójuk, akkor még a 
változó munkahelyeken dol
gozók, a központtól távollevők 
is. képesek magas szintű bri
gádéletr-e. A villanyszere!ókból 
álló Kandó Kálmán aranyko
szorús brigádnak saját rádiója 
és tv-je van. A műsorokat 
rendszeresen hallgatják. A bri
gádtagok érdeklődés.ük szerint 
válogatnak a műsorokban. A 
következtetéseket, tanulságokat 
naplójukba feljegyzik. Mind
ezek azonban nemcsak admi
nisztrációs ügyeskedések. De 
ha valaki beszélget a Kandó 
brigád tagjaival, akkor hamar 
meggyózódhet róla, hogy is
mereteik az átlagosnál maga
sabb színvonalúak. 

Több szocialista brigád kö
zösen ment el szinházba, mú
zeumba, vagy az ipari vásár
ba. A főnökségnél nagyra ér
tékelik az.okat a belföldi 
és külföldi társasutazásokat, 
amelyeken a brigádtagok csa
ládtagjai Is részt vesznek. Egy
szóval a főnökség szocialista 
brigádjai 1976-ban magasabb 
sz.inten tettek eleget a szocia
lista módon élni jelszó köve
telményeinek. 

December 10-én Miskolcon 
két szolgálati főnökségen is 
találkoztak a szocialista bri
gádvezetok, hogy kicseréljék 
gondolataikat, tapasztalataikat. 

A miskolci pályafenntartási 
főnökségen mintegy 800 bri
gádtag képviseletében 62 bri
gádvezető hallgatta meg a fő
nökség vezetőjének vitaindító 
beszámolóját. A tömör, lénye
get feltáró értékelés után sor
ra kértek szót a brigádvezetők, 
és mondtak véleményt saját 
csoportjuk munkájáról. A fel
szólalásokban hangsúlyt ka
pott a jó közösségi szellem ki
alakításának szükségessége. 
Helyesen ítélték meg 'a mun
kafegyelem megszilárdításában 
közrejátszó tényezőket, a mun
kahelyi légkör szerepét s a bri
gádvezetők feladatait. 

Nehéz szamúzni 
a közömbösséget 

A termelési eredmények 
mellett különös fontossággal 
beszéltek a brigádtagok tanu
lásáról, művelődési igényeiről 
Tardi Györgvné arról szólt, 
hogy a legjobb ösztönző mód
szernek a személyes példamu
tatást tartják még akkor Is, 
ha sok esetben nehézségbe üt

T ú/ a csoportok érdekein közik önként vállalt köteles-
�égeiknek eleget tenni. 

A főnökség szocialista bri- Igaz, akad még bőven ten-
gádvezetói tanácskozásának a nivaló a hármas jelszó valóra 
sú,yát az adta meg, hogy az váltásában. Fark.as János vé
egyéni érdekel&!n túl a cso• leménye szerint a munkában 
portérdekeket is meghaladva nem lehet fennakadás. A ta
vítatták meg az üzemi demok- nulni, élni jelszó helyes tarta
rácía érvényesülését. A brigád- · lommal való töltódése azonban 
vezetők tárgyilagos állásfogla- már nem olyan problémamen
lással rávilágítottak : a szocia- tes. Ezen a területen kell job
Jista brigádmozgalom rendsze- ban odafigyelni a brigádveze
rének szükséges és lehetséges tő1<nek is közössé-inlk tagjaira. 
változtatására, pontosabban A szocialista összefogás szép 

példáját mondták el többen, 
amikor az 1976-os esztendőben 
végzett társadalmi munkáról 
számoltak bé. A pályamunká
sok nehéz körülmények között 
élnek és dolgoznak - véleke
dett Farkas Sándor. - Náluk 
eredménynek számít az is, ha 
érdekli őket, amit csinálnak. 

Száműzni a közömbösséget 
nem mindig könnyű feladat. 
Különösen nem ott, ahol úgy 
kell az Igényeket felkelteni és 
kielégíteni, hogy közben a fő
nökség adottságai nem teszik 
lehetővé a kedvezőbb munka
körülmények megteremtését. 
Mégis - Balázs Akos felszó
laló szavait Idézve: - .,Nem 
kell a szocialista brigádokat 
meggyőzni. Ismerik a felada
tokat, és helytállnak vala
mennyien a nehéz idószakok
ban is." Erről tanúskodtak a 
további hozzászólók, és zár
szavában ezt erősítette meg 
Markó Barna, a főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára is. 

MunkásokbiSI 
- tanult emberek 

A miskolci biztosítóberende
zési fenntartási főnökség több 
száz dolgozója szerényen, 
csendben látja el feladatát. 
Pedig hirtelen jött üzemzava
rok esetén sokszor végeznek 
rendkívüli munkát, de ez sem 
okoz problémát közösségi éle
tükben. Munkájukat csak az 
értékeli megfelelően, aki rész
leteiben is jól ismeri a főnök
séget. 

Tizennégy évvel ezelőtt, 
1962-ben helyezték üzembe 
VámosU11örkön az ország elsó 
dominórendszenl biztosítóbe
rendezését és ezzel egy időben 

egy korszenl üzemirányító 
hangrendszert is. Az igazgató
ság területén ezután egymást 
követték az új létesítmények. 
A szakszolgálat szocialista bri
gád3ai azóta elsajátították a 
műszaki ismereteket. Ma már 
a munkában különösen szép 
eredményekről adhatnak szá
mot. A főnökség számos vezér
Igazgatói dicséretet és kiváló 
címet mondhat magáénak. 

Emellett a tanulásban 6em 
maradtak el a szocialista bri
gádok. Több munkásból, mil
szerészből üzemmérnök. egye
temet végzett diplomás lett. 
Nagyon sok azoknak a dolgo
zóknak a száma is, akik elvé
gezték a marxi=us-lenlnlz
mus esti egyetemet. 

A vitában 

sokan kértek szót 

Az elért eredményeket Km
ton József, a főnökség vezető
je ismertette a tanácskozás 
'.részvevőivel. A mintegy 500 
tagot képviselő brigádvezetők 
előtt nem volt ismeretlen az 
eredmények felsorolása, hi
szen azt mindenki jól tudta, 
mennyiben segítette elő a kö
zös célok valóra váltását. 

A tanácskozás aktivitása pél
dás volt. A hozzászólásokból 
lcit(ínt, hogy valamennyien fon
tosnak érzik a megbeszélés 
szükségességét. 

Sok sz6 esett a fiatalok be
illeszkedéséről, segítéséről. a 
társadalmi munkát llletéi 
helytállásról Is. A vélemények, 
javaslatok előremutatóak vol
tak, tükrözték azt a felelőssé
get, amelv Jellemzi a főnök
ség egészének munkáját. 

Pállnkú Katalin 
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a 1/2 százalékos ÖTA. új szabályairól Egy hét alatt 4 halálos bales�t 
Szakszervezetünk IX. Kong

resszusa határozatában meg
szabta, hogy állandóan figye
lemmel k-ell kísérni a félszá
zalékos Önkéntes Támogatási 
Alap gazdálkodását. Nagy 
gondot kell fordítani az ál
landóan fejlődő társadalom
biztooítási és egés7.ségügyi el
látáshoz kapcsolódó segélyne
mek - ÖTA-segélyek - köz
vetlen készpénzjuttatások fej
lesztésére. 

Az ÖTA közvetlen irányítá
sát végző Ügykezelési Bizott
ságának feladata az alap jel
legéből, annak elveiből szük
ségszerűen következik. Amim 
a lehetooégek adottak - fi
gyelembe véve az ÖTA-tagok, 
a szakszervezeti bizottságok, a 
tá.rsadalombiz;tosí tási tanácsok, 
bizottságok, nyugdíjas szer
vezetek javaslata.i•t - kezde
ményezi az alap által nyúj
tott ellátás fejlesztését. 

Emelkedett 

az ellátás színvonala 

eddigi 65 Ft-ról 80 Ft-ra kell 
kiegészíteni. Ezzel az alacsony 
keresetűek fokozottabb támo
gatásá t bizrosítJuk. 

Az ÖTA-tag és hozzáiart.o
zója szülése esetén 400 Ft he
lyett 500 Ft kelengyesegélyt 
kell folyóisítani, ha a szülő 
nő a társadalombiztosítás ke
retében járó anyasági segély 
folyósításához szükséges felté
telekkel rendelkezik. E felté
tel, ha a szülő nő terhességi 
orvosi vizsgálaton négyszer, 
koraszülés esetén egyszer 
részt vett, s a:z első terhessé
gi vizsgálat' a terhesség kezde
tétől számított 140 n,apoa be
lül megtörtént. 

A kelengyesegély összegét 
nemcsak felemeltük, hanem 
jelentős jogkiterjesztést :is al
kalmaztunk azzal, hogy a 
vsz bizrosított ÖTA-tag dol
gozóval vagy az ellátásban 
részesülő MA V-.nyugdíjassal 
együtt élő házastárs (élettárs) 
szülése esetén az 500 Ft ke
lengyesegélyt akkor is bizto
sítjuk, ha az a 1711975. (VI. 
14.) MT számú rendelet 13. 

§-a alapján nem hozzátartozó. 
Ez azt jelenti, hogy ha a há
zastárs más vállalatnál, intéz
ménynél, szövetkezetnél, stb. 
dolgozik, szülés esetén a már 
ismertetebt, feltételek esetén a 
segélyt megkapja. 

nem csak 1000 Ft-tal lehet 
kiegészíteni. 

Új vonás az üzemi baleseti 
sérü!Jtekról és hozzátartozóik
ról való fokozottabb gondos
kodás, össszhangban a társa
dalombiztosításról szóló 1975. 
évi II. törvény alapelveibe.'1 
foglalt kiemeléssel. Az üzemi 
baleset következtében kereső
képtelen dolgozó részére 120 

naponként a 800 Ft-os segély 
kétszeres összegét, 1600 Ft-ot 
kell folyósítani. Az üzemi bal
eset következtében elhunyt 
ÖTA-tag után 4000 Ft teme
tési segélykiegészítést folyósí
tunk. 

Fokozott gondoskodás 

az üzemi balesetesekról 

E módosítások a közvetlen 
készpénzjuttatások összegét 
mintegy 6 millió forinttal nö
velik, s ezzel a közvetlen 
juttatások arányának várható 
alakulása 84 százalék lesz. 

A lehetőségeket figyelembe 
véve a legfontosabb ellátási 
formák színvonalát emeltük. 
A módosítások megfelelnek 
azoknak a társadalompolitikai 
követelményeknek, s ezzel 
összefüggő központi vezetőségi 
határozatoknak, melyek elő
írják a családokról, a gyer
mekekről, a betegekről, az 
üzemi balesetekről, az idős
korúakról való fokozottabb 
gondookodást. Tovább erősítik 
e szabályok a szocíális biz
tonság érzetét, kifejezik a:z 
Önkéntes Támogatási Alap 
lényegét, a:z elvtársi együttér
zést, az önzetlen segítségnyúj
tást. 

Dr. Bordl István 

Az elmúlt évben jelentősen, 
közel 200-zal, emelkedett, a 
MAV-nál a személyi üzemi 
balesetek száma. Ezen belül 
17-tel több, összesen 51 cson
kulásos üzemi baleset történt, 
1976-ban. Ennek következté
ben, mintegy 7500-zal emel
kedett a kiesett munkanapok 
száma. A legsúlyosabb kate
góriába tartozó, halál� üzem• 
balesetek száma víszont t-gyel 
kevesebb volt, mint 1975-ben. 

A baleseteket illetően 
sajnos az új esztendő is 
rosszul kezdődött, mert 
197'7 első hetében már 
újabb 4 vasutas vesztette 

életét. 
Elhunyt egy ötödik munkatár
sunk is, aki súlyos sérülését 
még a múlt év decemberében 
sz.envedte el. 

Az óév kedvezőtlen ten
denciája tehát tovább tart. 
Alig néhány órával múlt el 
1976., amikor Dunaújváros ál
lomáson halálos balesetet szen

vedett Nyegoro. Gyula 40 éves 
kocsirendező, aki 4 gyermek 
apja volt. A balesetet vonat
összeállításnál a vaslemez ra
kománynak a vasúti kocsi 
homlokajtaját áttörő megcsu
szamlása Idézte elő. 

Néhány nap elteltével ja
nuár 5-én Budapest-Ferenc
város állomás Keleti rendező
jének gurítóján történt újabb 
halálos üzemi baleset. Erdélyi 
II. Lajos 51 éves sarus 

azért vesztette életét, 
mert egymáshoz közeli 
moq-ásban levő kocsik 
köT.é egyenes testhelyzet-

ben akart belépnJ, 

es.et történt. 1977. január 7-én szemben szükséges alkalmaz-
11.15-kor Vámosgyörk és Lu- kodás a hanyagság, gondatlan
das állomás között a vágá.'1y- ság miatt hiányzott. 
zár alatt álló bal vágányon. A TúrhetetLen és ta1"thatatlan 
toltmenetben pótkocsikkal . minden olyan lazaság, mely-
anyagvonatként közlekedő nek emberéletek esnek áldo-
1272-es pályaszámú tvg. halál- zatul! Nem lehet, nem is sza. 
ra gázolta Sebestyén István 40 bad tudomásul venni azt az 
éves, 1 gyermekes, és Gacsal állapotot, melyet a legtöbb ha• 
Sándor 38 éves 3 gyermekes lálos baleset vizsgálata feltár. 
sínhegesztőket. Ugyanitt sú- Szinte minden balesetre jel
lyos sérülést szenvedtek még lemzó, hogy 
Perge János és Köles György 
sínhegesztók is. nem ellenőrizték & nen1 

Ebben a kedve7'Ötlen hely
zetben minden egyes ·ozga1-
mi és .gazdasági vezetőnek és 
beosztottnak 

elsődleges kötelessége, hogy 
a baleseteket előidéző okok 
tanulságait haladéktalanul 
vonja le a megelőzés ér-

dekében. 
A munkahelyeken minden 
rendelket.ésre álló eszközzel 
zárják ki az ismétlődés le
hetőségeit, védjék dolgozótár
saik életét. 

A megdöbbentő események 
nyilvánvalóan mindenkiben 
együttérzést, részvétet vagy 
felháborodást váltanak kJ. Ez 
természe,tes, de ez mit sem se
gít az elhunytak, a hozzátarto
zók és gyermekeik gyógyítha
tatlan fájdalmán. 

Minden rendű és rangú ve
zető tartsa szent kötelességé
nek a munkavédelmi szabá
lyok betartását és betartatását. 
Hiszen ezek a sajnálatos bal
esetek is megelőzhetők, elke
rülhetők lettek volna, ha a 
pályán figyelmesebben dolgoz
nak. A vasútüzem veszélyes 
jellege elsősorban oly mér
tékben hatott közre, amilyen 
mértékben a veszélyhelyzettel 

követelték meg a munka
biztonságot, elnéző maga
tartást tanúsítottak a la-
zaságokkal, megalkuvást a 
hiányosságokkal szemben, 

mert lebecsülték a veszélye
ket. Sajnos több példa bizo
nyította, az egymás iránti fe
lelősségérzet hiányát és a kö• 
zömbösséget. 

A munkával együtt kell 
megszervezni, és biztosítani a 
dolgozók védelmét. Ismétel
ten és nyomatékkal kell erre, 
vagyis a szocialista munkavé
delem alaptörvényeire :livat
kozni. Senkinek és semmilven 
vélt érdekre hivatkozva nincs 
joga kivonni magát ez alól. 

A kialakult baleseti helyzet 
gyökeres és gyors megváltoz
tatásán kell munkálkodnia 
most - jobban, mint eddig -
a felelősséget viselő vezetők
nek, természetesen a :lolgozók 
tevékeny részvételév�l , vas
útüzemben szükséges magatar
tási követelmények fontossá
gát, a helyenként elkerülhe
tetlenül szükséges szigort, és 
mindezek célját, a szomorú 
események után, meg kell ór
tenie mindekinek. 

Az 1975. július 1-én hatály
ba lépett társadalombiztosítá
si törvény érvényesülésének 
hatásai, lehetőségei egyre job
ban kibontakoznak. Az értel
mezés és gyakorlat alakítja, 
tökéletesíti az egységes társa
dalombiztosítási intézmény el
látási formáinak alakalmazá
sát. Ezt fejezi ki az ellátás 
színvonalának emelése, melyet 
a népgazdasági terv és költ
ségvetés biztosít, valóra vált
va a párt életszínvonal-poli
tikáját, az 'emberről való 
széles körű gondoskodást. 

Az ÖTA-tag és hozzátarto
zójának temetési segélye 800 

Ft-ról 1200 Ft-ra emelkedett. 
E szabály alapján a társada
lombiztosításon túl az öTA
tag segélye 1200 Fl A saját 
jogán biztosított hozzátartozó 
után a társadalombiztosítástól 
járó 800 Ft segély összegét 
azonban nem 1200 Ft-tal, ha-

A társadalombiztosítási és r-----------------------

Hegedűs Károly 
és az elmozduló jármGvek üt-,.__.,... _____________________ _ közói összenyomták. 1 

eg'ész:ségügyi ellátás színvona
nalának, formáinak változásai 
hatással vannak az alap gaz
dáLkodására, ezekre a hatások
ra reagáW kell, hogy a köz
vetlen juttatás és a felhal
mozás szabályzatban rögzített 
aranyát biztosítsuk. 

A már említett kedvező ha
tások következményeként a 
közvetlen juttaitások csökkenő 
tendenciáját tapasztaltuk. 
Ugyan:is ez a tervezett 75,6 
százalék:'kal szemben 69,9 szá
zalékra alakult 1976 év első 
felében. Ez J.,.,Jvetelte meg az 
alap eljárási szabályainak mó
dosítását. 

A lehetőségeket, javaslato
kiat figyelembe véve szak
srervezetilnk központi vezető
sége a. közvetlen anyagi tá

mogatás fejlesztésének módjai 
közül a. legmegfelelóbbeket 
választotta. Az új szabályok 
1977. január l-től léptek ha
tályba. 

Módosításra került a .jogo
sultság feltétele, a nyugdíja
sok tartós kórházi ápolása 
esetére biztosított segélynél. 
Eddig az 500 Ft-os évi egy
szeri segélyt 60 nap megsza
kítatlan kórházi ápolás esatén 
nyújtottuk. Ez a jöváben 25 
nap megszakítatkm kórházi 
ápolás eltelte után illeti meg 
ci nl/11,gdíjas ŐTA-tagot. 

Kórházi ápolási 

kiegészítő segély 

Az ügyvitel egyszerűsítését, 
az egységes és magasabb el
látást, a beteg ember foko
zobtabb segítését szolgálja a 

napt 30 Ft-os kórházi ápolási 
kiegészítá segély, a jelenleg 
alkalmazott 20, 25, 30 Ft-os 
segélyekkel szemben. Ez az 
intézkedés összhangban van a 
szinren január 1-éveJ hatály
ba lépett táppénzrendsze.-t 
korszerúsító szabályokkal, s 
akkor nyújt a dolgozó számá
ra nagyobb segítséget, amikor 
az legjobban indokolt. 

Emelkedett a tbc-s és elme
beteg dolgozók napi segélye, 
a kelen,gyesegély, valamint a 
temetési segély. 

A házi ápolásban részesülá 
tbc-s és elmebeteg táppén
zénék legkisebb összegét az 

Pályamunkák díjazása 
Ugyanezen a napon jelen

tették, hogy a tapolcai kór
házban meghalt Szállási János 
vonatkísérő, akit még decem
berben Révfülöp állomáson, 
tolatás közben az űrszelvény
ben „tárolt" cukorrépa sodort 
a raktár rakodóponkja, és a 
vasúti kocsik közé. 

A köz.lekedés- is postaügyi 
miniszter elvtárs engedélye 
alapján meghirdetett szakmai 
- pedagógiai módszerta.n.i pá
lyázaton a MA V N evelóottho
nok által beküldött pályáza
tok közül az alábbi pálya
munkák részesültek díjazás
ban: 

A megosztott II. díjat ket
ten kapták. P. ,,Makarenko" 
jeligés pályázat címe: A szo
cialista közösségi nevelés 
eredményes gyakorlata. Szer
zője Bajnok Zoltánné nevelő
tanár, MAV Nevelőotthon, Bé
késcsaba. 

A ,,Munka" jeligés pályázat 
címe: A 10-14 éves gyerme
kek munkára nevelése a 
MA V nevelőotthonokban. 
Szerzáje Koller György igaz
gatóhelyettes, MAV Nevelőott
hon, Répceszentgyörgy. 

Főosztályvezetői dicséretben 
részesült a „Rákóczi" jeligés 
pályázat, melynek címe: A hi
vatástudatra és a közéleti6ég
re nevelés eredményességének 
gyakorlati tapasztalata. Szerző
je Helka András nevelőtanár. 
MA V Nevelőotthon, Bodrog
olaszi. 

Bajnok Zoltánné nevelőta
nár munkája a pedagógiai el
hiva,toNságról, gazdag nevelési 
tapasztalatról tesz bizonysá
got. Teljes képet ad a békés
csabai MÁV középiskolás 
leány neveláotthon pedagógiai 
munkájáról, a. szocialista kö
zösségi nevelés eredményes 
gyakorlatának tapasztalatairól. 

Koller György .igazgatóhe
lyettes munkája az általános 
iskola felsótagozatos tanulói
nak munkára nevelését a ne
velőotthon környeretében 
vizsgálja. Gondosan rendsze
rezve tárgyalja, gyakorlati ta
pasztalatokra alapoz1,-a és ál
talánosítva, azokat a nevelési 
feladatokat, módszereket, le
hetáségeket, melyek a cél el
éréséhez szükségesek. Foglal
kozik a munkára nevelés spe
ciális kérdéseivel, az élet
pályára, a hivatásra nevelés
sel. 

Halka András nevelőtanár a 
közéleti nevelés ál-talános kér
déseit szépen, a szakirodalom 
felhasználásával, tudományos 
igén.nyel fejti ki. 

A díjakat és az okleveleket 
dr. Rimóczi László, a MA V 
Vezérigazgatóság Munkaügyi és 
Szociálpolitikai Szakosztály ve
zetője ünnepélyes keretek kö
zött, el.ismerő szava.le kíséreté
ben adta át. 

Alig volt idő a balesetek kö
rülményeit részleteiben ele
mezni, máris újabb, az eddi
ginél is megdöbbentőbb bal-

Önkéntes határőr 

Két évtizedes társadalmi munkájáért pénzjutalmat 

kapott a jegyvizsgáló 

Neu Aladár határőrszázados átadja a kitüntetést Bognár Lajos 
jegyvizsgálónak 

A szombathelyi vasutasok 
közül soka:n vesznek részt a:z 
önkéntes határőrszolgála tban 
és eredményesen segítik a hi
vatásos határőrök munkáját. 
Közéjük tartozik Bognár La
jos jegyvi2sgáló is, aki az ön
kéntes határórcsoport vezető
je és több mint két évtizede 
vesz részt ebben a munlká
ban. 

Amikor tavaly tavasszal 
megalakult az önkéntes cso
port, vállalta annak veret.és,ét 
Ez;t a társadalmi munkát ál
lampolgári kötelességének te
kinti. A csoport megala.kulása 
óta három határsértő elfogá-

(Takács Sándorné felvétele) 

sához nyújtott közvetlen se
gítséget. 

A swmbathelyl Igazgatósá
gon a köz.el.múltban ünnep,;é
get rendeztek tiszteletére. 
amelyen megjelent dr. Hor
váth Lajos igazgató, Szelestei 
Elemér, Szombathely állomás
főnöke és Neu Aladár, hatá.r
őrszá.zados, a.ki az önkéntes 
ha,tárőrcsoportot irányítJa. 
Bognár Lajost, eddigi ered
ményes munkájáért ezen a2 

ünnepségen t' pénzjutalomban 
részesítették. amit dr. Horváth 
Lajos igazgató és Neu Aladár 
határőr:s.z.ázados adott át. 

Információ - táiékoztatás 

A szakszervezeti bizottságok 
infor-mációs jelentéseiben több 
helyről kérték: a biztosítóbe
rendezési fenntartási főnöksé
gek dolgozói részére fizesse
nek átalánydíjat az üzemi 
motorkerékpár vezetéséért. 

A kérelmet a Vasutasok 
Szakszervezete, a MA V Vezér
igazgatósággal egyetértésben, 
az 1976/1980. évekre kötött 
MA V Kollektív Szerződés 
1977. évi „Függelék" terveZP
tébe fe1vette s ennek alapján, 
a dolgozók kéré6e a kollektív 
szerződés módosításával ren
dezést nyer. 

Azzal kapcsolatban Is több 
jelzés érkezett. hog11 a tárgy. 
hónapban véazett túlmunka 
ellenértékét minden esetbe11 
fizessék ki a zárfizetéskor. 

Felsőbb jogszabályi rendel• 
kez.ések: alapján, a túlmunka 
díjazására, illetve kifizetésére 
vonatkozó szabályok megvál
toztak. Ezért a kollektív szer
ződés módosításának tervezete 
már azt tartalmazza. hogy va
lamennyi fizikai foglalkozású 
dolgozó részére. a felmerülés 
hónapjában díJazáet kell fi. 
zetni. 

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 

FELVESZ 

ÉS KIKÉPEZ 

nőket és férfiakat 
orvosi alkalmasságuk, Iskola! végzettségOk 
és szakmai érdekfödésük sierlnt: 

forgalmi s1olgál:ittevö, mozdonyvezetó-gyakornok, 
wáltókeieléi, térfelvigyá16, kocsiviugáló, féklakatos, 
kocsirendező, sarus, wasútépitö, karbantartó, 
kocsifelíró, vonatvezetö, jármüi:ivitó szakmunkás, 
jegyvíngáló, siemély. takarító, 
és árupénlláros, raktárnok, segédmunkás 
rakodómunkás, és sok más munkakörökbe. 
Elsósorbon vasutas dolgozóink hozzátartozóinak, 
Ismerőseinek, barátainak jelentkezését várjuk. 

Egyes munkakörökben munkásszállás, 

Jelentkezés, bövebb felvilágosítás: 
budapesti és vidéki állomásokon 
vontatási és pályofeMtortási fön�kségeken 
valamint o Munkoerö Felvételi Irodán 
(Bp. Keleti pu Cinkotai kopu). 
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Nagyapja vasutas volt 

Oberlrank Céza a MÁV Szimfonikusok vezető kar11agya 
Moldova-est Cel ldömölkön 

Méltóképpen fejezte b e  a Rákőczi-évet 

a celldömölki Rákóczi brigád Az 1976/77-es évadtól kezd
ve minden szavával, mozdula
tával a zene szellemétől át
itatott fiatal karmester a.ll a 
Budapesti MA V Szimfonikusok 
élén. Eper;es Ferenc, aki 27 
év óta igazgatója a MAV Ze
nekari Főnökségnek, maga is 
gyakorló zenész, csalhatatla
nul biztos érzékkel választott, 
amikor Oberfrank Gézát• kérte 
fel a szimfonikus zenekar ve
zető karmesteri pozíciójának 
ellátására, s ezzel a hazai ze
neélet magas szintjén álló 
együttes további fejlődésének 
útját kijelölte. 

l\legoldódnak a régi 
művészi törekvések 

A muzsika világában a va
lóban kiemelkedő, jó szimfo
nikus együtteshez két dolog 
szükséges: összeszokott, sz!n
vonalas zenészekból álló ze
nekar és a vele egyiitt éló kar
mester. Bármelyik hiánya, 
�-agy kapcsolatuk lazasága ki
zárja a zenei élményt jelentő 
előadást. A MAV Szimfoni
kusoknál gondok voltak, de 
a céltudatos művészi törekvé
sek hamarosan megoldásra ju
tottak : a zenekarnál betöltésre 
kerülhetett a régóta hiányolt 
vezető karnagyi állás, s a 
művész vágyai is közelebb ke
rültek a teljesedéshez, immá
ron saját zenekar áll rendeike
zésére zenei elképzeléseinek, 
törekvéseinek valóra váltása
hoz. 

Korunkban - sajnos 
eltűnőben van az a nagy kar
mester-generáció, amelyet Tos
canini, Furtu:iingler, Bruna 
Walter, vagy a háború után 
évekig nálunk működő Otto 
Klemperer, a ma élők közül 
pedig Kara;an, Bernstein neve 
fémjelez. Az ő nevük állandó 
kapcsolatban maradt a világ 
egy-egy nagy zenekarával, 
amelynek művészi színvonalát 
soha nem látott maga.sságb.3 
emelték. 

A zenekar a karmesterrel 
eggyé válva igyek,;zik a nagy 
zeneköltők álmait valóra vái
tani, hangzasban, ritmikában, 
dallamfonn:il:ísban. s a. zene 
igazi tartalmának: belső ér
zelmi telltettségének átadásá
ban. Ehhez az állandó, folya
matos és szerves ec.,yűttmű
ködés elengedhetetlen. Csak 
ezen az úton érhető el, hogy 
a zenekar a karmester min
den - akár a legkisebb 
szemrezzenésére Is érz�kimy 
szeizmográfként reagáljon. En
nek a tradíciónak méltó kö
vetője Oberfrank Géza. 

Korunk zenéje 
mindenkinek szól 

Múltjából megtudtuk, hogy 
kapcsolatai a vasúttal nem ÚJ 
keletűek, hiszen nawapja vas
utas volt, ő pedig fóiskola1 ta
nulmányai alatt művészeténeK 
mesterfognsait ezzel a zene
karral gyakorolta, s ami ennél 
lényegesen többet jelent: a 

Budapesti MAV Szimfonikuso
kat olyan szlnvonalon áH6 
nagyzenekarnak· tart;a, amely
lyel megvalósíthatók magas 

Az egészségügy szaktudorai 
szerint orszagszerte nincs 

ugyan influenzaján·ány, mégis 
gyakorta lazálmok gyötörnek. 
A minap (pontosabban: miéjt) 
képzeletem egy bírósági tár
gyalásra kalauzolt el, ahol is 
a bíró annak rendje és módja 
szertnt megkérdezte a vissza
esó tyúktolvajt: 

- Vádlott, bü.nösnek érzi 
magát? 

Mire az álombéli tyúktolvaj 
- akárha a tévé nagy nyilvá-
110ssága elótt beszélne arról, 
miért tűnt el boltjainkból az 
első hó lehulltával a szánkó 
- ekként felelt: 

- A kérdés iogos. 
Aztán a folytatás sem 1...-il

lönbözött a tévébelitól. Vád
lottunk szólt a viláqpiaci ha
tások begyü.rií�éséról, a szúk 
keresztmetszetű munkaeró
he!yzet szervezést bénító pers
pekt!vátlanságáról, majd a 
S2!okatlan idóiárásról és a tár
gyalas lázálmomban összegyűlt 
'h,allgatósága é1múg,) nem tud
ta meg: hova ttintek a tyúkok, 
mtnt a tfrénézők (enyben qya
korló szülök) azt, hogy hová 
tűnt a szánkó. 

Erm másik é1szakán álom
lén11em nálwmrl,,arokon kóbo
rolt. Odaléptem az informá-

szintű múvészt elképzelései. 
Ezért határozott úgy, hogy 
1976. augusztus 31-ével fel
adja főzeneigazgatói ál1ását a 
berlini Komische Oper-nél, 
ahová Felsenstein professwr -
a világhírű és közelmúltban 
elhunyt német rendező és 
„iskolateremtő" - megtisztelő 
meghívása révén jutott el. 

A MAV Szimfonikusok fej
lődését mindig figyelemmel 
kísérte. Sok százra tehető azok
nak a próbáknak és hangver
senyeknek a száma, amelye
ket végighallgatott, hogy meg
ismerje ezt a néhány évtized 
alatt az élvonalba került ze
nekart. S az érdeklődés köl
csönös volt : a zenekar ta6ja1 
ugyanúgy nyomon követték a 
fiatal karmester szárnyaló pá
lyafutását. S ami a zene vi
lágában is csaknem egyedül
álló: egyhangú lelkesedéssel 
L'ették tudomásul ;övobeni 
szoros kapcsolatukat. 

Beszélgetésünk során Ober
frank Géza részletesen kifej
tette elképzeléseit, zenei pr:ig
ramját. A klasszikus zene 
mellett mindig tág teret keU 
engedni a ma művészetének. 
Ez azt jelenti, hogy ko,unk 
zenéje sem kizárólag a szak
mai kiválasztottaknak, hanem 
mindenkinek szól. De a kö
zönség zenei műveltségét nem 
5Zabad kitenni holmi zenei 
kísérletnel<, mert ezzel éppen 
az ellenkező hatást lehet eler
ni. Ez egyfelől olyan kötele
zettséget ró a karmeste:-re, 
hogy kénye·, modern zenét 
csak igényes előadásban sza
bad hozni, másfelől szembe 
kell szállni az olyan műsor
politikával, amely a nevelést 
véli szolgál ni azzal, hogy 
majd minden hangverseny mű
sorába beerőltet egy-egy mai 
művet. 

Mahler művészete háttérbe 
szorult. Pedig a zenekari lírai 
hanghatások finomsága meny
nyí zenei élményt nyújt, s mi
lyen jó hangzásnevelő eszköz 
zenekar és közönség számár.a 
egyaránt. Ezek bemutatása "em 
hiányzik majd Oberfrank Gé
za zenei programjából. 

Sok mindenről szó esett még 
a beszélgetés során : zenész 
utánpótlásról, külföldi sze-
replésekról, hanglemezekról, 
amelyek a technkai tökéletes
ség ellenére sem pótolják az 
élő, eleven, közvetlen zene él
ményét. Oberfrank Géza szel
lemesen jegyezte meg, hogy a 
hanglemezfelvételeknél a pon
tos és alapos részletkidolgozá
sok ellenében hiányoznak, el
sikkadnak a „nagy ívek", o 
zenei mondandó átfogó, nagy
vonalú koncepciója. 

A kezdet biztató 

Minden program próbaköve 
az előadás. S a kezdet annál 
inkább biztató, mert a bemu
tatkozó, az október 29-i hang
verseny, tartalmában és el6-
adásmódjában egyaránt mél•.'> 
volt az elképzeléshez, s ma
radandó zenei élményt nyúj
tott. 

Az ünnep - Eperjes f'e
renc meleg hangú bevezető 
szavai szerint családias 
volt, hiszen a vasutas doli:o
zók széles rétegei, a vasuLaS 
bérlet igényes kózönsége ün
nepelte az új vezető karna
gyot, aki - bízunk benne -
a további sikerek útján fogJa 
vezetni közkedvelt zenekarun
kat. 

Az első koncert után fel
csendülő vastapshoz és a szűn
ni nem akaró ünneplé hez 
hadd kapcsolódjék őszinte jó
kívánságaival, e lap hasáb
jain keresztül az egész vas
utas társadalom. 

Dr. Csillag Ferenc 

A celldömölki von.tatás:! fő-
nökség II. Rákóczi Ferenc 
swcialista brigádJi!, tavaly, 
felszabadulásunk 30 . .évfordu
lójának évében „30 tettet" 
vállalt névadójuk születés! 
évfordulójára készülve. 

A „tetteket" akkor azzal 
kezdték, hogy beiratkoztak a 
vajai Vay Adám Múzeum 
Baráti Körébe és folytatták 
úgy, hogy a vontatási fönök
ségnél a 100 éve kőolajvilágl
tású váltótárcsákat villanyvi
lágításra ,,modernizálták". Egy 
úttörórajnak rajzászlót, az 
öregek napközi otthonának 82 
kötetból álló „mini" könyv
tárat adományoztak. Rákóczi 
emlékhelyeket látogattak, év 
végére pedig Budapestre, ta
nácskozásra hívták a vasutas 
Rákóczi brigádokat! Motoros 
rokkanticocsihoz segítették 
egyik volt munkatársukat, 
akinek mindkét lábát ampu
tálni kellett. 

A 30 tettet sikerrel megva
lósították, de ezzel nem fe
jezték be tevékenységüket. Az 
évet folytatták azzal, hogy a 
vasutas Rákóczi b1igádokkaJ 
közösen jubileumi kiadványt 
Jelentettek meg, amelyet a 
veszprémi nyomda készített, 
és ennek boritólapját neves 
iparművésszel készíttetett, Rá
kóczi-fejes bronzplakettel dí
szítették. 

Rákócziról és a szabadság
harcról önálló kiállítást készí
tettek a Kemenesaljai Műve
lődési Központban, az vfor
duló napján pedig 130 tagú 
küldöttséggel vitték Kassára, 
a „Nagyságos Fejedelem" 
földi maradványaira a vasutas 
Rákóczi brigádok koozorúját. 

November közepén a helyi 
Eötvös Loránd Altalános Is
kola Rákóczi úttörörajával 
közösen emlékfát ültettek, 

Moldova György könyveit dedikálja 

amelyeket a szabadságharc hoztak el azok, akik régebbi 
kiemelkedő vezéreinek nevéről írásaiból is ismerték a József 
neveztek el és jelöltek meg. A Attila-dí;as írót. 
facsoport közepére emlékosz- A baráti légkörű író-olvasó 
Iopot állítottak, amelyen ara- találkozó után csak a vendé
nyozott betűkkel vésett már- gek búcsúztak a „vasutasok 
vá.nytábla hirdeti a névadó írójától". A brigád tagjai 
születésének 300. évforduló- ugyanis közös vacsorán látták 
ját. vendégül öt, amikoris fehér 

Az 1976. évi tevékenysé.,"0- asztal mellett, szűkebb kör
ket azzal fejezték be, hogy ben folyt tovább a beszél,ge
megh1vták író-olvasó találko- tés. 
zóra Moldova Györwöt, aki- Moldova György megígérte 
nek a Kortársban sorozatban a brigádnak és a főnökség 
megjelenő, a vasutasokról szó- vezetőjének, hogy a vasutasok 
ló írásait mindnyájan olvas- életének, munkájának alapo
ták. A vontatási főnökség ok- sabb megismerésére, további 
tatőtennében került sor a élménygyűjtés céljából, elkí
nagysikerű tal4lkozóra, amely- sért majd Gyár és Celldömölk 
re nemcsak a helyi társszol- között az ország egyetlen góz
gálati helyekről, ha.nem Sár- vontatású expresszvonatát, a 

várról, Szombathelyről és Ta- Ciklámen expressz celldömöl
A romantikusok 

ma is népszerüek .---------------------------t polcáról is &-keztek érdeklődő ki részét gózmozdonyon. 

Zenekaraink a modern ze
nét mintegy kötelező háziíel
adatként játs�zák, vitatható 
színvonalú előadásban. Ober
frank Géza ezzel szembe,i cik
lusokat sl!:ándéko2lk taiiánl a 
XX. század jelentősebb zenei 
alkotásaiból, s az erre valo 
felkészülés mindenesetre jó 
iskola lesz a zenekar számá
ra is. A legtökéletesebben eló
adott műi·eket azután felveszi 
majd a i,asutas bérlet műso
rába is. Igy a bérleti hangver
senyek - többségében ha
gyományo ízlésű - közönsége 
a mai zenét tökéletes elóldás
ban fogja kapni. Igy lehet ko
runk zenéjének újszera gon
dolati tartalmát, technikai hi
báktól lehr,tőleg mentes elő
adásban megszerettetni és Köz
kinccsé tenni. 

De a modem zene mellett 
másféle adósságok is terhel
nek bennünket. A barokk mu
zsika reneszánszát éli, a 
nagy klassz·kusok örök érvé 
nye korokon felul áll, s ro
mantikuwk népszerűsége ma 
is töretlen, de a bécsi i<lasz
szikusok - köztük is elsősor
ban Haydn - majd az osztrák 
új romantikusok : Bruckner, 

Vasutasok teltházakciója 

a Miskolci Nemzeti Színházban 
A miskolci vasúti csomópont szocialista brigádjainak kez

deményézésére - a területi bizottság kultúrbizottságának köz
reműk5desével - január 5-én teltház-akciót szervezte!· a :Mis
kolci Nemreti Színházban. 

A több mint hatszáz nézc5 a „Dohányon vett kapitány" cí
mű nagyoperettet tekintette meg. Megje;ent az előadáson töb
bek között Koszorus Ferenc, a V86Utasszakszervezet főtitkára, 
Zombori Lajos, a területi biwttság titkára és dr. Pá&ztor Pál 
igazgató is. 

I-Iarmincketten búcsúztak 

A debreceni építési főnök
ség december 28-án ünnepé
lyes keretek között búcsúztat
ta 32 nyugdíJba vonuló doli:o
zóját. A szakszervezeti bizot -
ság nevében Més=áros József 
kö. zontötte a résztvevőket, 
méltatta eredmiényeiket, több 
évtizedes vasutashúségüket. 
Beszélt továbbá a fönök6eg 
gazdasági feladatairól, és kér
te a nyugdíjba vonulókat, 
hogy ne szakadjanak el vég
leg a munltahelytól, látogas• 

sák meg egykori munkatár
saikat. 

Az aktív munkától búcsú
zol t tobbek kozöl t Pásztori 
Pál is, aki 36 évet töltött a 
MAV-nál, és szinte minden 
zegét-zugát Ismerte Debrecen 
állomásnak. Cselle lstrán pe
dig harminc évet dolgozott 
Záhony térségében 

Az ünnepségen Széles Ká
Toly építési főnök jutalmat 
adott át a nyugdíjba vonulók
nak. 

A kérdés jogos 
hó • • . de ekkor miként követ
keznék a „de"? A világpiaci 
hatások begy,irűzése, a szü.k 
gondok és a többi jó takaró? 

ciós ablakhoz, how megtud
jam: mikor és melyik vágány
ra érkezik a kisinóci gyors, 
mire a válasz: 

- A kérdés jogos. De a hó
esések, valamint a csatlakozá
sok begyü.rűzó hatása, továb
bá az esetleges vágányzárak 
késedelmesltő volta nem tesz 
lehetővé egyértelmú választ. 
De biztosíthatom kedves uta
sunkat, hogy a gyors jön, ha 
l'1ssan is és a hat vágány va
lamelyikén fog megállni. 

S a legrémesebb lázálom: 
visszaültettek az iskolapadba. 
majd engem szólított felelés
re a tanárom, árulnám el: hol 
volt a mohácsi t•ész? Memó
riám nem hagyott cserben: 

- Tanár úr kérem, a kér
dés jogos, de a tankönyvellá
tás köztudott zökkenői, a kró
nikus krétahtány, meg az új
kori történetlwtatások vitái
nak benyúrü.zése . • .  

. . .  Lázálmalm (a kardcsonyi, 
szilt>eszter! spicc) múltával lz
leloetTli kPzdtem eme, szá
momra oly l'llenszenves tó
mondatot. Mit fed el e két 

szó: ,,a kérdés jogos"? Egyál
talán: lehet egy kérdés ;og
talan? Bölcs barátom, Béla 
szerint lehet. Ha a fizetést 
megelőző napon tóle kérde
zem: pa;tikám, van holnapig 
kölcsönbe egy százasod? 
Amúgy a kérdés ;ogát az al
kotmány biztosít;a. 

Van ebben a „kérdés jogos"
ban valami lekezelő. Mint 
amikor az óvodásnak azt 
mondják az elsó homokvárra, 
hogy: jól van, ügyes. S ahogy 
a homokvárépítónek nem 
adunk Ybl-díjat, a szánkó
hiány okát tudakoló sem mél
tó mindenkor a válaszra. El
végre a s26nk6ügyí fóelőadó 
már azzal elismerte társadal
mi töltetíl világnézetét, hogy a 
kérdés szerinte lqenls jogo•. 
Magyardn: valóban nincs 
szánkó és ha nincs, akkor egy 
becsületes, korszeru vezetó 
nem dllitja az ellenkezóiét. 
Kezdhetné persze úgy is: azért 
nincs szánkó, mert .trehányak 
,•oltunk, nem mértük fel kel
lóen az Igényeket, nem hittük, 
lwgy az idén tényleg lehull a 

Bölcs barátom, Béla szerint 
nem a kérdés jogával van baj, 
hanem a mlként;ével. Jelesül: 
rosszul kérdezünk. Ne azt kér
dezzük tehát: miért nincs 
szdnkó, hanem: ugye azéTt 
nincs sz6nk6 (babakocsi, ko
vakő - az alany bármiVel be
helyettesíthetó), mert a szán
kó (babakocsi, kovakő) ügy
ben illetékes főhatóság föelő
adója tTehány munkát vég
zett? E határozott kérdésre 
csak két, még határozottabb 
t·álasz lehetséges. Az egyik L'IÍ
lasz: nem! A másik: dehogy! 

Mindinkább gyanítom, hogy 
nem az a megválaszolandó: 
jogos-e a kérdés. Az Itt a kér
dés, hogy elhangzik-e olyan 
válasz, amelyik nem kérdé
ses. Utóvégre a kérdezz-fele
lek régi - és őszinte! - tár
sasjáték. 

(Ojabb lázdlom: részlet egy 
válaszlevélből. ,.Tisztelt Szer
zó, a kérdés felvetése jogos. de 
a világpiac begyűrllző hatása, 
meg az elóregyártott panel
mondatok felhalmozódása és 
az eszközlekötést jdrulé" ") 

F. T. 

vasutasok. Azzal a „tett(ikkel", hogy a 
A népszenl fró epizódokat celldömölki vasúti csomópont 

mesélt el a vasutas riport- irodalmat szerető dolgozóit, _ 
könyv születéséről úgy, hogy valamint saját magukat is 
előadása végén csak úgy zá- hozzásegítették Moldova 

poroztak felé a. kérdések. A György megismeréséhez, ba
jelenlevők életéről, további rátsága kivívásához, méltó

terveiről faggatták. A brigád- képpen fejezték be a Rákóczi 
naplóba történt bejegyzés évet a Rdkóczi brigád tagjai. 
után könyveit dedikálta, me- Vida László 
lyeket négyesével, ötösével brigádvezető 

FELHÍVÁS 
A szállítási dolgozókhoz 

és nzok szakszervezeteihez 

Dél-Afrika fajgyűlölő rendszere!, az impertalistákkal kar
öltve folytatják az afrikai népek faji elnyomásának botrányo1 
politikáját, kizsákmányolják az országok gazdag természeti 
kincseit és az óslako.,ságot. Dél-Afrika népei tiltakoznak és fo
kozzák haTcukat a XX. század eme szégyene, és a faji megkü
lönböztetés rendszere ellen. A törvényes harc elnyerte az egész 
világ imperialista ellenes erőinek rokonszenvét és támogatását. 

A közlekedést és szállítási dolgozók szakszervezetetnek 
szalcmai szövetsége, amely mindig határozottan védte az el
nyomott népeket, üdvözli és támogatja a Szakszervezeti Vi
lágszövetség azon felhívásdt, amely arra irányul, hogy 1977. 
;anuár 17-töl 22-ig rendezzenek szolidaritdsí hetet Dél-Afrika 
dolgozói és népei érdekében. 

A szolidaritási hét csúcspontja január 20. lesz. 
A szállítási dolgozók szakmai szövetsége megismétli szoli

daritását a fajgyúlölet és a kolonializmus ellen harcoló népek 
harca iránt, és felhívja valamennyi tagszervezetét, az egész 
t:ilág szállítást dolgozóinak szakszervezeteit, válaszoljanak a 
Szakszervezeti Világszövetség felhívására és szervezzenek tö
megakciókat, hogy így is támogassák Dél-Afrika népetnek 
harcát. 

Támogassátok Zimbabve és Namíbia népeinek harcdt a 
szabadságért és nemzeti függetlenségért, az imperlall3ta mes
terkedések ellen, amelyeknek az a céljuk, hogy a fajüldözés 
és a reakció bástyáit e földrészen fenntartsdk. 

A szakmai szövetség tltk:írs:iga 

Új  év hajna lán 
Az új hajnalban mozdul a z  élet; 
- 1zinte Látom a Föld mozdulatát, 
aho1711 világosodnak a völgyek 
s emelkednek a fény felé.ll fák. 

Az új hajnalban mozdul az élet; 
- kik álmodtunk a csillagok alatt 
mesBZe egymástól, mint a csillagok. 
köze!ltünk, s arcunkat sugarak 

reflektorozzák. Tegnapi gondot 
viszünk magunkkal; ez lesz a mai 
dolgunk: vágyainkat a lwlnapnak 
s a 1llv6nek megval6sitantl 

Fazekas Lajos 



A llnszldult klzgylése Mátészalkán 

Palotás Jizsef birkózóverseny Szegeden 
A nyolcadszor rendezett sporlesem6nynek 

91 rúnff6/e YOlt 

N,olcad&zor rendezték mea 
a Vuutuolt Sukszervezete 
által alapított dr. Palo&á, Jó
SN/ vándordijas blrkózóver
ae Lqutóbb december vé
pn kerillt r erre a portese
DMinyre, amelyen tiaenkét v 
utas eoesUlet le,Jobb feln6tt 

Ifjú 11 versenyz6i vettek 
rúzt. A oeraeftVC a vasutas• 
za-kszervezet me,bízásából a 

S.e111fdt VSE Nfldute a Beb
rica LCIJo• Vasútfor1111lmi 
Tech11U:um tomatfffflib1t11. A 
91 tagú mez6nyt ötven feln6tt 
é, n eneay lfjúsálfl ver
en:,z,G alkotta. 

l!'retlm a re111a•ebfl: 
"8 ki 1 aay Imre (SZVSE), 

2. Tarr La <Ncsi VSK), 3. 
Dóczi (SZVSE); 52 kg 
1. Föl Ferenc (BVSC), 2. 
Podor Szil zter (SZVSE), 3. 
ltoP'csl Ján (C'VSE): 57 kg 
1. Jt Józael (BVSC), 2. Sáro-
1 Tibor (Celf}édi VSE), 3. 

Csillaa Istv n (SZVSE); 82 kg 
L Jámbor László (D SC), 2. 
Lengyel József (Na17kamzsal 
VSE), 3. rsony Csaba (Szol
noki SE); 88 kg 1. Gál Ká
rot., (BVSC'), 2. Fodor Imre 
CD C), 3. klós Aroly 
(SZ ) ; '14 ki 1. Steer Antal 
(B , 2. Suba István 

(DVSC), 3. Kuller József (Pé
csi VSK); 82 kg 1. Csapó An• 
tal (BVSC), 2. Dobó József 
(SZVSE), 3. Kulin László 
(BVSC); 90 kg 1. Homyák Jó
zsef (BVSC), 2. Glla István 
(Szentesi VSE), 3. Márkos 
Zsolt (SZVSE); 100 ka 1. Dan
csó Lajos (SZVSE), 2. Ivan1cs 
József (BVSC), 3. Pálinkás 
Miklós (Ceglédi VSE); 100 
kg�n felül 1. Csábi Arpád 
(BVSC), 2. Enyedl Tamás 
(DVSC). 

Eredméll)'ek u ltJ6ÁCI b• 
tesórWNla: 

tlJ ka 1. Breszkó Lajos 
(SZVSE), 2. Bujd086 József 
(BVSC), 3. Ki László (Szol
noki VSE); 52 kg 1. T1ger Ti• 
bor (Szolnoki VSE), 2. Kala
pács István (SZVSE), 3. Antal 
Károly (Szentesi VSC): 58 kg 
1. Kecskeméti István (Ceg édi 
VSE), 2. Seres László (SZVSE), 
3. Krúdl Pál (Szo noki VSE); 
85 kg 1. Benke László (BVSC), 
2. Kabai Mátyás (SZVSE), 3. 
Futó János (Pécsi VSK); 70 
k:g. 1. Mádl Gyula (Szolnoki 
VSE), 2. Acsai Béla (Szolnoki 
VSE): 75 kg 1. Masiyarosl Zol• 
tán bóvárl VSE). 2. Mol• 
nár ndor (BVSC) 3 Orbán 
JAnos (Szentesi VSC); 81 kg 
1. KI laki Gyula (Szo noki 

.. ______________ .,_ __ ""'.'" ______________ 
1 

VSE), 2. Bán Zoltán (SZVSEl: 
8'1 kg 1. Tóth János (Szolnoki 

Keresztrejtvény 
VSE), Moln.tr István 
(DVSC): 8'1 ka�n felül 1. Jó
zsa Lajos (&entes VSC), 2. 

e Béla (SZVSE) 3. Szabó 
István (Szentesi VSC). 

A pontversenyben: 1. BVSC 
39 pont, 2. SZVSE 20 pont, 3. 
D H pont. 

- SesfW. • Jallú6pHA
.... A miskolci Igazgat 'fiág 
tavaly tíz hónap alatt 112 vas
utasnak összeeen 5 millió 871 
ezer forint kamatmentes köl
csönt adott lakúépftéshez. A 
kölcsönben részesültek fele 
hannlslc éven aluli doli07.6 
vol't. 

- K.on-abb venalolL Az 
ötödik ötéves terv végéig új, 
hárolnré6zes motorvonatokat 
vásárol a MAV Csehulová
kiából. A tervek szerint uek• 
kel cserélik majd ki a Békés 
megyében közlekedő korszerút
len, kályhafútésel!I motorvona
tokat. 

- Secéb' H csalicÍnak. A 
Budapest-Józsefváros pft. fő
nökség szakszervezeti bizott
sága az új év els6 napjaiban 
24 többgyermekes családnak. 
segélyt utalt ki. A bizottság 
ezzel segíteni kfvánta az Isko
lába járó gyPnnekek "tansze
reinek a megvWrlását Is. Ju
talmat kaptak a t6bbu1Srös 
önkéntes véra1ók 111. 

egyvenen b6es4alü. A 
miskolci vontatási f6n6kségen 
január 5-én került sor az el
múlt évben nyugd{Jba vonult 
negyven dolgozó búcsúztatá
sára. Papp István szb-titkár 
üdvözl6 szavat utAn Udvar• 
helyi Flórián, szervm titkár 
méltatta az aktfv munkától 
búcsúz6 vasutasokat. Az Qn
nepségen átadták a szakszer

FelhiYds 

A MAV Szlchenvt• 
Offiir6varit Vzemf'6m111Mlíff•· 
oe felvételt hirdet az 1 
január 27-én Induló u·noiro,o,t", 
vasutas és postú tanfo
lyamra. Jelentkezhetnek 
azok a budape9tl 6s Buda• 
pest környéki úttör6pajtá
sok, akik az általAnoa Iskola 
IV. V, és VI. oaztályoa tanu
lóL Tanulmányi eredmé
nyük legalább 4-a átlagú, 
egészségügyi szempontból 
úttör6vasutas azolgá]atra 
megfelelnek, és az Iskola 
6ttör6csapata erre a ldtQ:o
tetésre javasolja 6ket. 

A felvétel Ideje és helye: 
1977. január lo-26-ca klJ
zött 1111ponta 9-18 óráilil U 
Ottör6vasút Ozemf6nölm6-
gén Húvösvölgyben. Felvi
lágosítás: üzemi telefonon 
52-74 8, vároai telefonon • 
187-621-es telefonszémon.. 
Felvételi lapot ldvánsáll1'a 
küldünk. Vasutu 11zill611: 
gyermekei előnyben része.. 
sülnek. 

yntdijasok találkezój 
A múkokl fouoatcbliQoll 

már hagyomány, hoO az "" 
végén kultürműsornil esybe
kötött nyugdíjas találkorM 
rendéZnek. Legutóbb 1H JIYUC• 
díjas találkozott eaykori mun
katársaival, és fehér 8IIZtalnál 
elevenítették fel az egy(ltt t&• 
tött évek emlékét. 

Az ünnepség tésztvev61t. 
CIOf'ba Ilona, a m.18kok:l 
Nem7.eti Színház. milvészn6je, 
és Györi I�ti,4n, az :Erkel Fe
renc kultúrotthon milvéaeti 
vezetílje szórakoztatta. 

vezeti bizottság ajándékait, .----------
majd a Miskolci Nemzeti 
Színház milvészel, 6s a 12. szá. 
mú általános Iskola úttörői 
szórako�tatták a résztvevöket. 

- B6esi u akU. m■üálóL 
A püspökladányi vasúti c:so. 
móppnton a közelmúltban 31 
dolgo7.6 vonult n)'Ul'dijba. A 
társadalmi aervezetek és a 
szaknolgálatok veze«II búcsúz
tatót szerveztek részükre ame
lyen méltatták munkásságukat. 
vasutashGségüket. majd egy. 
egy órával ajándékozták meg 
óket 

Lakáscsere 

- Etcserflném félltomfol1m, -
cal lakásomat lehet61eg 1. na 
2 szobés komfortoa laltisra, ....,._ 
egyezéssel. ltrdekl6dnl nemlt:,e
sen vagy leftlben lehet. Cfm: 
Martényi P61. un Buda� Te
lepes 1L S5b II. 2. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A CSEPELI KEZDEMÉNYEZÉS NYOMAN 

Hatékonyság, minőség, takarékosság· 
Szélesedő versenymozgalom 

a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére 

Ebben az évben ünnepel
jük a Nagy Októberi Szocia
lista forradalom 60. évforduló
ját. Ennek tiszteletére - a 
Csepel Mifoek szocialista bri
gádjainak kezdeményezése 
nyomán - országos munka
verseny-mozgalom bontakozott 
ki, amelyhez csatlakoztak a 
vasút több szolgálati helyének 
szocialista brigádjai, munkás
kollek-tívái ís. A vállalások kö
zéppontjában általában a mun
ka hatékonyságának növelése, 
a minőség javítása és az ész
szenl takarékosság szerepel 

Az tszaki Jármújat•itó 

kat a szovjet vasutas kollégák
kal együtt tették meg. A kö
zelmúltban Ungváron találkoz
tak a két határmenti terület 
vasutasalnak képvíselól, hogy 
a közös felajánlás részleteit 
megbeszéljék. 

Ferencváros csomópont 90 
szocialista brigádjának 1200 
tagja az Idei szállítási tervek 
hatékonyabb teljesítésére tö
rekszik. A forgalmi végrehajtó 
munkakörben dolgozók vállal
ták a munkaidőalap kihaszná
lásának öt százalékkal törté
nő javítását és a mozdonyok 
á!lomá..<ti fordulóidejének bá
zishoz képest tíz százalékos 
csökkentését. A vontatási fő
nökség dolgozói egy Diesel
mozdonyra jutó 100 elegyton
na-kilométert két százalékkal 
növelik a bázísidőszakhoz vi
szonyítva. 

A szombathelyi jármlljav!
t6ban - ahol az idén több 
mint hatezer teherkocsit és 
200 mozdonyt kell javítani -
azt vállalták a szocialista bri
gádok, hogy félévi és év végi 

hajrá nélkül, egén évben fo
lyamatosan bocsátják ki a ja
vított járműveket. A felaján
láshoz azok a részlegek ís 
csatiakoztak, amelyek felada
ta a javításhoz szükséges al
katrészek biztosítása. 

Kiskundorozsma állomás kol
lektívája is csatlakozott az 
egyre szélesedő rnunkaver
senyhez. Vállalták tóbbek kö
zött, hogy egy százalékkal túl
teljesítik a kiváló szint eléré
séhez szükséges teljesítményt, 
továbbá tízszázalékos anyag
és energiamegtakarítást ter-
1:eznek. A túlórákat 1976-hoz 
viszonyítva öt százalékkal 
csökkentik. A szocialista bri
gádok ezer óra társadalmi 
munkát vállaltak. Az állomás 
1977. évi szállítási tervét no
vember 7-re szeretnek telje
síteni. Ezt elsooorban az elő
s,.állításokban rejlő lehetősé
gek jobb kiha�,.nálásával és a 
fuvaroztató válJalatokkal való 
szorosabb egyuttmúködésl;el, 
tmrábbá ünnepi müS"Ulkok szez
vezésé\·eJ kívánják megvaló
sítanL 

űzem dolgozói január 25-én, 
múszakkezdés előtt a Diesel
szerelöcsarnokban gyülekez
tek, azzal a céllal, hogy ün
nepélyesen csatlakozzanak a 
Csepel Vas- és Fémművek 
szocialista brigádjainak ver
senyfelhivásához. A csepeli 
kezdeményezésről a munka
csoportokban már napokkal 
előtte beszéltek. A szocialista 
brigádok képviselői felkeres
ték az üzem tarsadalmi és gaz
dasági vezetőit és tolmácsolták 
a munkások - a veN;enymoz
galomhoz történő csaUakozásá- 1--------------------------

nak - kérését. 

A munkásgyúlé5 szónoka 
Caáki Sándor szb-titkár volt, 
.aki �t� a SZOT elnok
ségének aevelét, majd áttekin
tést adott a szocialista mun
kave!lleny országos és helyi 
cél!cítűzéselról. Hangsúlyozta 
többek között, hogy hatvan 
évvel ezelőtt, a Na(111 Októbe
ri Szocialista Forradalom győ
zelmének a hirét az és7.a.ki fő
műhelyísták kitörő lelkesedés
sel fogadták, soN;uk jobbra
fordulását remélték tőle. 

Csáki Sándor beszéde után 
egymás után kértek szót a 
brigádok képviselői. Elsőnek 
Len<foai László, a Steinmetz 
kapitány brjgád nevében csat
lakozott a felhíváshoz. Java
solta, hogy az éves tervet de
cember 20-lg teljesítsék és a 
munkát a takarékosság, a mi
nóség javítása és a hatékony
ság jellemezze. 

A villamos fődarabjavító 
fizem dolgozói nevében Bako
n11í Ferenc 4600 munkaóra ter
ven felüli felajánlást tett. 

Az 1977. evi részesedés terhére: 

12 milHó forint áll rendelkezesre 
a szocialista brigádok jutalmazására 

A GZOCiallsta brigádok 1976. 
évi munkájának értékelése a 
vasúti szolg..-ílati helyeken, üze
mekben és főnök'Ségeknél is 
megkezdődött. A MA V vezér
igazgatója a Vasutasok Szak
szervezetével egyetértá;ben az 
1977. ét:i részesedési alap ter
hére 12 millió forint jutalma
zási kerete, biztosított. 

A központi jutalmazá.-;i ke
retből biztosított összeg felosz
tása az illetékes szakszervezeti 
szervekkel közösen történik. A 
kiadott keretösszegeket a szol
gálati helyek saját jutalmazási 
lehetőségeikkel még bővíthe
tik, Az így rendelkezés.re álló 
összegből biztosítani kell, hogy 
awk a brigádok részesüljenek 

jutalmazásban. akik 1976. évi 
munkájukat, kötelezettségvál
lalásaikat a hármas jelszónak 
mem'ele1óen kiemelkedően tel
jesítették. 

A közpcmtl keret felosztásá
nál figyelembe vették - az 
előzet várható eredmények 
alapján - a t.'asútigazgatósá
gok, üzemek éves tervfelada
tainak tcl;esltését. 

A klado t juta1omösszeget 
kizárólag a swcialista brigá
dok r· z(:re adományozható, 
különböző fokozatú elismeré
sekkel, kitüntetésekkel Jaro 
pénzöss7.egek biztooítására 
használhatják fel a szolgálaiti 
helyek gazdasági és rooz,galmi 
vezetői. 

Tekintélyt, rangot, megbecsülést 
csak jó munkával vívhatnak ki a fiatalok 

Beszámoló a II. országos vasutas ifjúsági, parlament vitájáról 

Az Ujúsá.gi parlament elnöksége, középen az elnöklő Gulyás János vezérigazgató-helyettes 

Mint atTó1 már elózó Ja- melyet lapunk január 18-i szá- ja kapott s-z.ót. Elllnondotta. 
punkballl beszámoltunk, janu- mában reszletesen ismertet- hogy munkatá:rnai.nak fele 3(1 
ár 15-én lapzárta.kor Budapes- tűnk - élénJc vita. követte. A éven aluli fiatal. Az. idősebbek 
ten ülése7.ett a vasutas !iata- vitában felszólalt Pullai Ar- ha látják, hogy a fiatalok jó. 

Jok II. Országos Ifjúsági Par- pád k&zlelredés- és postaügyi dolgoznak, e.Jismerik mun!ká

lamenrt:Je. A vasutas ifjúság 250 miniszter is, aki később kap- jukat. A munkahelyeiken a fia

küldö<+<ének tanácsko-z.ását vé- csolódott be a tanácskooás talokat érintő kérdésekben ki-
•• , munkájába. !kérik a KISZ-vez,et&ég véle-

gig nagy aktivitás je1l,emez.te. A miruszter'llelyebt:es bes:zá- ményét, s jól müködnek az 
Urbán Lajos minísz1lerhelyet- malója után elsönek Borsodi ·· · · ·· ek'" 
•--�,, a �1Av v--'-'<to7<M.•"- ,.uzenu negysrog • 
...,,....,,., ,, =·,.,....,.,,....v.,- István mororlakaitas., a sopro-
jának vitaindító besredét ni vont.art.á&i. főn.öks(!g dolgozó-

Két kisállomás 

túlteljesítette szállítási tervet 
Gyöngyös é, Csaba.csüd á,1-

lomások dolgozóinak eredmé
nyes munkájáról érkezett tu
dásítás &ZeI'kesztőségünkbe. 
Gyöngyösön túlteljesÍJl:ették az 
elmúlt évi szállítási tervet. 103 
ezer tOil'Ila árut továbbítottak, 
ami 7800 tonnával több az 
elől.rt:nál. Az állom.ás Kossuth 
Lajos 62X>Ci.ali,;ta brigádja száz 
óra tán;.ada!mi munká,t aján
lott fel. amit szintén túltelje
sített. P tronál'ák az 1-e:smá
mu napköziotthonos ó-., t, 
ahol tavaly 64 órát, az Ml<>
más termetén pedig 57 órát 
dolgoztak t.-írsadalmi munká
ban. Vagonok ki- és bcrakásAt 
is vállalták. Ennek során 

égy tanevre 

1400 mázsa árut mozgattak 
meg. 

Csabacsfld álklmás fo.r,galma. 
általában ősszel, a cukorrépa
szewn idején a kétszeresére 
növekszik. A kis állomás kol
lah."tívája az elmúlt évben jó 
eredményeket ért el, teljesítet
te a tervét. Különösen a ko
csikihasználásban és a !kocsi
tartózkodásban született szép 
siker; a tervet 19,7, illetve 11,2 
uáza.lékkal teljesítették túL 

Bekapcsolódtak a takarékos
sági mozgalomba is. Villamos 
energiából például a megsza
bott 849 kilowatt helyett 453 
kilowattot használtak fel. 

Együttműködési megállapodás a Bebrits lajos 
Yt1súti Szakközépiskolá ral 

Az elmúlt évben m!níszter
tanácsi határozat írta elő, hogy 
a szakközépiskoláknak együtt 
kell működniük a gyakorlati 
képzést nyújtó vállalatokkal, 
intézményekkel. Ennek meg
felelően kötött szerz6dést a 
szegedi vasútigazgatóság és a 
Bebrits Lajos Vasúti Szakkö-

zépískola, az elkövetkez6 nég11 
tanévre. 

Az együttműködést szerző
dés alapján az igazgatóság 
megfelelő szakembereket ad a 
gyakorlati oktatáshoz, lehető
séget teremt arra, hogy a diá
kok szaktanári felügyelettel 
rendszeresen látogassák a vas
úti munkahelyeket és biztosít
ja a tanárok szakmai íejlódé-

(Folytatás a z. oldalon.) 

MIKROSZÁMÍTÓGÉP 
rendezöpályaudvaron 

l!:vnyitó megbeszélést tartott 
a KTE területi szervezetének 
biztosítóberendezési és auto
matizálási szakcsoportja ja
nuár 26-án a budapesti vas
útigazgatósá,g tanácstennében. 

Az elnöki megnyitó után 
Horváth. Imre mérnök, a szak
csoport titkára számolt be az 
1976. évi eredményekről, majd 
ismertette az idei terveket. A 

beszámoló az elmúlt időszakot 
igen sikeresnek nei,ezte, ami 
fc'5�1t ab M nyilvánult rne�. 
hogy az Igazgatóságon dolgozó 
szakemberek szoros együttmű
ködést alakítottak ki más 
szakcsoportokkal is, többek 
között az Elektronika Ktsz, a 
Posta Kísérleti ln tézet, a TEL
MES Ktsz egyesületi tagjaival, 
valamint a CSD Kelet-Szlo
vákiai Igazgatóságának tudo
mányos egyesületével, Illetve 
a Francia Műszaki Tájékozta
tó Irodával. Ez utóbbitól pél
dául vasúti műszaki filmeket 
kölcsönöztek, míg az előbbiek
kel különböző rnúszakl beren
dezéseket készítettek vagy ki
cserélték az üzemelési tapasz
talatokat. 

A D!esel-mozdony fődarab
javító üzem képviseletében 
Orbán János többszörösen ki
tüntetett brigádvezető elmon
dotta, hogy brigádjaik már a 
december 9-i brigádvezetói ta
nácskozáson felajánlásokat tet-

--------------------------------------.--, sét. Az igazgatóság vállalta 

Az idén szerepel a munka
bizottságok tervében az úgy
nevezett M-65-X mikroszá
mítógép ' rendezőpályaudvari 
alkalmazásának vizsgálata és 
még több hasonló téma. A 
programba vett előadások 
szintén nagy érdeklődésre tart
hatnak számot. Ezen belül is
mertetik majd a hőnfutásjel
ző berendezések üzemelési ta
pasztalatait, a központi for
galmi (KÖFI) rendszerrel, to
vábbá a korszerű útátjárók 
építésével kapcsolatos aktuális 
kérdéseket. Az évnyitó érte
kezleten elhangzott:,kból arra 
következtethetünk, hogy a 
szakcsoport munkájá ró! év 
közben ís többször fogunk 
még hallani. 

tek hazánk felszabadulásának 
32. évfordulója tiszteletére. A 
csepeli kezdeményezést újabb 
felajánlással erősítik: egy 
M-62-es Diesel-mozdonyt újí
tanak fel. 

A villamosmozdony flzem 
brigádjainak vállalását Mihály 
József tolmácsolta. A nyolc
százezer forint értékű anyag
megtakarításon kívül, terven 
felül, négy balesetes mozdony 
javítását vállalták. EzeILltivül 
tanfolyamon önszorgalomból 
elsajátítják az új V-63-as vil
lamosmozdony javítási tech
nológiáját. 

A munkásgyúlés egyöntetű 
lelkesedéssel tett hitet amel
lett, hogy az 1977-es esztendő
ben mindent megtesz a vasút 
fő feladata: a szállítási igé
nyek kielégítése érdekében, 
terven felüli vállalásokkal ün
neplik a Szocia!lsta Forrada
lom 60, évfordulóját. 

Záhonyban, az átrakókörzet 
munkásko!lektívája a Szovjet

, unióból érkező és oda irányu
ló, évi mintegy 17 millió ton
na áru átrakásának ésszerűsí
tésére törekszik. Felajánlásai-

A fel meg tartia magát 
... 

A február elsö napjaiban újból Wdegre fordult idő fok.07J0tt óvatosságra Inti a vasutasokat 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

azt ís, hogy a nélkülözhető be
rendezést oktatási célra átad
;ák az iskolának. A korábban 
átadott két kisvasúti Diesel
mozdony motorját a szegedi 
vontatási főnökség szocialista 
brigádjai üzemben tartják, 
szakkönyveket kölcsönöznek és 
biztosítják, hogy a vasút terü
letén az iskola oktatási célra 
filmeket készítsen. 

S mit ad cserébe az Iskola? 
Rendszeresen és fegyelmez,et
ten vesznek részt a gyakorlati 
foglalkozásokon, az· iskola ál
tal készített filmeket kölcsön
adja az oktatási főnökségnek, 
szükség esetén besegítenek a 
vasutasok társadalmi munká
jába és kultúrcsoportjuk fellép 
az igazgatóság politikai, tár
sadalmi ünnepségein. Vállal
ták továbbá egyes, hosszú ki
futási idejű javítási, átalakítá
si munkák elvégzését az isko
la műhelyeiben, s nem utolsó 
sorban a végzős diákokat a 
vasúti munkahelyekre irányít
ják. 

Az igazgatóság és a Bebrits 
Lajos Szakközépiskola együtt
működése nem újkeletű, több 
mint két évtizedes múltra te
kint vissza Az elmúlt években 
több ezer vasutas diák hagy
ta el az Iskola falait. Jelenleg 
is négy tagozaton közel 700-an 
tanulják a vasutas szakma Is
mereteit. ' 

(Gellért) 

S· IL 

A Lenin brigád 
teljesítette vállalását 

Kiskunha,Jas állomás vanat
kiséróinek Lenin swcialista 
brigádja jó eredménnyel telje
sítette elmúlt évi vállalásait. 
A brigád 1970 óta patronálja 
Tajti Benőt, egykori munka
társukat, akit betegsége tíz éve 
ágyhoz kötött. Tavaly egy szo
bakocsit szereztek reszére a 
Hazafias Népfront segítségé
vel és több éve rendszeresen 
végzik a ház körüli munkát. 

Az Alsóvárosi iskola Dékánv 
Arpád úttörőraját is patronál.
ja a brigád. Az Iskola sport
pályájának építésében kétszáz 
óra társadalmi munkával vet
tek részt. és teljesítették egyéb 
vállalásaikat is. 
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Beszámoló a II. országos vasutas ifjúsági parlament vitájáról 
(Folytatás az 1. Oldalról.) 

V�eménye SllJelrlnJt sok baj 
forrasa., hogy kevesen ismerik 
a.z ifjú.sági tön,ényt, legfeljebb 
� fiataíl.ok 20 százaléka. E7.eit 
eppúgy változtatni kell, mint 
az egyéni versenymo-zga,lmak 
követ.elményeinek kidolgazási 
rends:reren., 

A debreceni Zágonyi Imre 
éppen awn a napon, amikor a 

, parliament ülésezett, töltötte be 
a 30. életévét. Ebből az alka
lomból köszön,bötte ót az elnök
ló Gulyás János vezérigazgató. 
helyettes. 

. Záganyi Imre a jármúiaví
tókban dolgozó fiaJt.alok nevé
ben szólt. A parlament előtt a 
járműjavítók fiataljainak a 
képviselőivel Debrecenben 

munkásai körziött sok a esők- =1 a gondolatbarr, hogy az ő 
kent munkaiképesség(i átrakó nyugidnjkorhatárukat is 55 év
munkás. Fogla]koon.i kellene ben állapítsák meg. 

Köszöntsük felajánlásokkal a NOSZF 
60. évfordulóját! 

Monori Mária, az anyagellá
tási �g KISZ-titkára 
elmondta, hogy mll!llkahelyén 
nagy gondot fordítanak a pá
lyakezdő fiaitaJlok nevelésére. 
A gondjaik között említette, 
hogy kevés a továbbképzési 
lehetőség. Jelenleg is mintegy 
150 fiatal képzése lenne indo
kolt. Javult ugyan a S2l0Ciálls 
ellátás, de sok helyen elavul
tak az öltözők, a fürdők. A 
raktárak egy rés:re olyan rossz 

jellemzi, Jegyen szó aikár gaz
dasági, akár politikai vagy 
egyéb kéroésekröl. Tudják a 
fiatalok, hogy a jövó vasútja 
még nagyobb tudást, s-z:a,Jcér
tclmet, igényel. 

Beszámolt arról, hogy a párt
bizottság figyelemmel kíséri az 
ifjúsági törvény végrehajtását, 
és nemrégiben annak vi'z.sgála
tát is, napirendre túzte, hogy a 
legutóbbi ifjúsági I)<lrlament 
határozatait miképpen hajtot-

f 

Pulla..1 Arpád közlekedés. és 
postaügyi miniszter 

utasság manapság a társadal· 
mi érdeklődés köz.éppontjában 
áll - mondotta. - Riport;;o

:rozntok, könyvek jelennek meg 
és cikkek látnak napvilágot a 
vasutasokról a magyar sajtó-

ban. Ez jó dolog! Ha Jjedősek 
volnálnk, akkor sírnánlk, és el
átkai:nánk a tollat, amely a bí
rála.tokat leírta Nem tesszük 
ezt, sót örülünk minden meg
jegyzésneit, amely az ügyün
ket előre visz:i. U gyruna.kkor 
szólnunk kell aTr61 is, hogy 
bonyoluM dolog a vasút gond• 
jain.ak megoldása. A Népsza
badság például nemrégiben azt 
írta, hogy előrelépést jelentene 
a munkaerőgondok megoldásá
ban, ha s:rakmának L,;rnernénk 
el a sarusok munkáját. Egy 
sarus ma megkeres 5-6000 fo
rintot, ezzel szemben egy 10 
éve dolgozó mérnök 4 ezret. 
Ha szakmáriaik ism-ernénk el a 
saru.sok tevékenységét. a fize
bés akkor sem lenne több. Nem 
az a lényeg, hogy a vasútnál 
szakma, vaey nem szalcma 
egy-egy foglalkozas. Sokkal 
fontosabb az, hogy mUyen te. 
kintélye van országunkban a 

vasutassáanak. Meg tudjuk-e 
oldani elóbb, vagy ut,óbb a la
káskérdést, a szociális gondo
kat. Természetesen ennek Js 
megvannak a feltételei. Ezek 
közül is az a fő feltétel, hogy az 
a vasutasnemzedék, amelyik 
most lép a színpadra, a szí�t 
és a lelkét alja a hivatásához. 

végrehajtó munkahelyein csak 
18 éven felüliek fogJalkozta.1;
hatók. 18 éves korban, vagy 
később ezekre a munkahelyek
re olyan fiatalok jelentkeznek, 
akiknek nincs előképzettségük_ 
Javasolta, hogy alkalmazzon a 

vasút az általános iskolai ta
nulmányok befejezése után 
olyan 14 ét•es fiatalokat, akik 
18 éves korukra megtanulhat.. 
n.ák a forgalmi szolgálattal 
kapcsolatos teendőket, mint 
forgalmi szakmunkástanulók. 
Ehhez pe1'57.e az is kell, hogy 
szakmáinak ismerienek el olyan 
munkaköröket, mtnt a vonat
vezietö, a váltókezelő. vagy a 
kocsirendező feladatköre. Rá
mutatott E.ITa, hocy az osztrák 
vasutaknál a for almi munka
körök Sl,ak.c)S.fl.ásá.t má:r megol
dották. 

Juhász Istt•án a miskolci vas
utas fiatalok nevében köszön
tötte a parlamentet. Irreálisnak 
tartja a hat ig::izgatóság kÖ7.öbti 
versenyt, mert a fejlett ipari 
háttérrel rendelkező iga;zgató
ságok - Debrecen. Miskolc és 
Buda,pest - hátr-'.myos hely
zetben v;iil1Jlak a munkaerő 
utánpótlása szempontjából. 

Általános iskola után ... ? 

A KISZ-szervezetek anyagi 
helvze'éről s.zolva a7Jt kér!Je a 
MÁV ve:r.etőitól. hogy a KISZ· 
szervezetek támogatását a vas
útnál is egységesen biztosít
sák Kifogásolta, hoey az éven
ként rendelkezésre álló ifjúsá
gi alapot időarányosan bocsát
ják rendelkezésre. Tavaly pél. 
dául csak a II. félévben kap
ták meg a pénzt, aJmi a:kadá
lv07,t;a a tervszerű elhaszná
Mst. 

megvi:tatták, hogy milyen ja
vru;Jatokkal éljenek ,a 01�
gos parlamenten. Többek kö
zött javasolták: a MA V-nál 
t.öltött ösztöndíjas időt számít.. 
sák be a törzsgárdatagsagi idó
be. Elhangzott az IS, hog.y a 
KISZ fordítson na,zyobb g,an
dot a gazdasá?.poittilui ag.ilá. 
cióra, a munJka.;z�vezé;re és 
arra, hogy a munklidőt való
ban munkával t ',115ék a fia
talok. Megemdít€tte, hogy az 
üzemel�l:>en sok a balese:.. Ja. 
vasolta, hogy ennek megelő
zésére miooe-nüllt hozzák létre 
a „munkaL,édelmi ifjúsági ör"• 
hálózatot. S miután a sza.kmaJi 
önképzést jól segítik a ver
senymozgaJmak, helyes lenne, 
ha a speciális vasutas szak
mákban is meghirdetnék a 
,,Ki minek a mestere" szakmaá 
vetélkedőt. 

Hunyadi György fflO'lrlony. 
vezető a vés:ztói vontatási fő
nökséget képviselte a parla
menten. Szólt azokról a társa
dalmi mu:n.kaakciókról, ame
lyeket az elllllúlt esztendőkben 
szerveztek. Nem kis büs:2ike.. 
séggel említette, hogy jó mun
kájuk jutalmaként 1975-ben a 
KISZ KB Dicsérő oklelevetét, 
tavaly pedig vörös vándor
zásziliaját kapta meg a KISZ
srerveretük. 

Elhangzott a tertileti ifjúsági 
parlamenten., hogy rossz minő
ségű a mozdonyve,,.eto"lc mun
karuhája. Rendeltetésének 
c;ak a színe felel meg. Mosás 
közben a ruha összemegy, nem 
hardható négy évig. A gépeken 
ezért J.átrui soks-wr civilben a 
mozdonyvezetőket. 

A záhonyi átrakókörzet 2200 
fiatalja nevében kért szót Is
ki András. Beszámolt arról, 
hogy már évekre vi&szanyúló 
tapasztalat, hogy év végén az 
átrakókörzet,ben megnöveked
nek a feladatok. JavasoL1a, 
hogy a MAV a külkereskedel
mi vállalatokkal úgy kösse 
meg a srerzooések.et, hogy a 
szállítás folyamatos • legyen, 
ne az év végén jelentkezzenek 
a csúcsok. 

Sürgette, hogy a vasút veze
f;ői mielőbb oldjáik meg a kör
zetben dolgw.-0 fiatalok lakás
gondjait, mert - ha valahol 
nagy szükség van a munkaerő
re, a nők munkába állítására 
- Záhonyban igen nagy szük
ség � rájuk. Dolgozni azon
ba.n csak úgy lehetséges, ha 
gyermekeiket el tudják helyez
ni a gyermekintézményekben. 

Iski András befeje7.ksül arra 
hívta fel a ve-,,?tés figyelmét. 
hogy az átrakókörz.et fizikai 

A meghívottak egy csoportja 

á:JJapobb,a;n van, hogy állvá
nyok és a rak!tározott anyagok 
tartják a tetőszerke2letet. Ke
vés az anyagrnoz,ga.tó gép, ami 

van. t.öbbnyí:re az is elav-Jl.t. 
Mivel a szaikszolgá.latnál nem 
tudják biztosítani az ideális 
munkakörülményeket, nagy
arányú a munkaerő-vándorlás. 

A MAV Villamos Felsöveze
téik :f;pítési Főnökség fiataljai
nak képviseletében Maku 
Lász!6 esztergályos kért szót. 
Beszámolt an-ról, hogy évről 
évre sikerrel oldják meg a fö
nökségre háruló vasútvil.Jamo. 
sít.ási feladatokait. Az elmúlt 
évben 2200 munkaórát töltöt. 
1lak kommurusta műszakban. 
Különösen sok segítségm nyúj. 
tottak abbain, hogy meggyor
sílsák Hegyeshalom állomáson 
azokat a mUlllk.álatokat, ame
lyek: az osztrák vilihamos von.. 
tatású szerelvények fogadását 
tették lehetővé. 

Bánhegyi Ferenc a Vasúti 
Főosztály pártbizottsága nevé-
ben értékelte a vasutas tiata
lok munkáját. Mint elmondot
ta, az ifj�t a Vitakészség 

ták végre. Azt kért.e a párt
bizottság nevében a gazdasági 
vezeresben és a KISZ-ben te. 
vékenyekedó kammurlliltáktól: 
ók különösen örk-Odjenek azon, 
hogy a párt ifjúságpoliti.kai 
határozatai és az ifjúsági tör
vényben foglaltak a minden
napok gyakorlatában megL·al6-
suljanak. 

Heksch Ernő, a Keleti pá
lyaudvar csomóponti KISZ
bizottságának titkára arról 
szólt, hogy a KISZ Központi 
Bizottsága m,;ig;srz;üntette a kü. 
lönbii<ro szakmákhoz tartozó 
fiatalok tevékenységét 1\sszefo
gó koordinációs b!Wttságokat, 
mert azok - hatáskörüket 
túllépve - :megsértették a t.e
rületen múködó KISZ-bizott
ságok jog- és hatáskörét, s 
e-leken átnyúlva intézkedtek. 
Rámutatott ugyan.akkor, hogy 
a koordinációt mindenki hiá
nyolja A vasutas KISZ-szer
vez.erek sok hasznos informá
cióhoz jutnának, ha működne 
egy koordinációs bizot:ts.á:g. 
Ezután szorgalmazta, hogy a 
Keletiben is mielőbb épüljön 
kocsiimosó. 

A társadalmi érdeklődés középpontjában 
Végezetül felhfvássail fordult 

a vasutas KISZ-szervezetek
hez, hogy a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. év. 
fordulója alk.almából tegyenek 
felajánlásokat, és ezre]. is já
ruljanak hozzá a vas út liervei

ügye, tekb1tse minden;l{i mun
kás becsü1etének a takrurékos
ságot és a tervek valóraváltá
sát. 

Ezután Pullai Árpád a mun
kaerőgondokrol szólt. - A vas· 

- Időnként panaszkodunk, 
hogy a vasútnál nincs megfe
lelő munkaerő-utánpótlás 
folytatta a mi;niszter. - Va
jon s=embe néztünk-e azzal, 
hogy megfelelő-e az agitá
ciónk? Arra hivatkozunk-e, 
hogy 4 =útnál technikai 
megújhodás következett be? 
Egészen más múszaki körül
mények kazött fogadjuk a be
lépőt, mint 10-15 évvel ez• 
előtt. Igaz, hogy ezek a körül• 
mények még nem a legjobbak, 
de jeilcnle,: ehhez kell alkal
mazkodnunk. Közben azért is 
tenni kell, hogy a �=utas dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyei to1•aúb jai·uljanak! Az a 
véleményem, hogy külsöséaei
ben is �·onz6vá kell tenni a 

vasutat. Egyesek azt mondják, 
hogy nem kél! az egyen.ruha, a 
KISZ-tagjai ugyanakkor az if. 
Júsági szövetségnek is egyen
ruhát követelnek. A '6 munka 
természetesen nem a sapkán, a 
zubbonyon múlik, hanem a 
lelkesedésen, és ez vonatkozik 
a vezérigazgatóra éppen úgy, 
mint a forgalmista lányra -
fejezte be nagy tetszéssel fo
gadott besz1édét Fullai Arpád 

Polgar József, a szombathe
lyi Távközlési és Biztosítóbe
rendezési Fenntartási Főnök
ség fiataljainak üdvözle<tét tol
mácsolta a parlamentnek. 
Hozzászólásában megállapítot
ta, hogy a kors:zerü technáka 
megkívánja a fiatalok helyt. 
állását a vasútnál. Véleménye 
szerint azonban a technikai 
változárokat nem követi az 
utasítások korszerűsítése. Az 
utasltások segí.tik, szabályoz
zák a munkát, de azt is észre 
kell venni, hogy ezek közül 
sok előírás már elavult. 

Szóvá tette az anyagellátás 
egyenetlenségét. Az 1976-ra 
rendelt anyagok, eszJközök 
nagy rés2Je meg sem érkezett. 
Az a Sll.erencse, hogy közben 
befutott néhány olyan szállít
mány, amit még 1974-re és 
1975-re vártak. Javasolta, hogy 
az új eszközöket a jövóben 

úgy rendelje meg a vasút. 
hogy a berendezések sz.ereLé
sekor a munkahelyeken ren• 
delkezésre álljaJn.ak, illetve az 
üzemeltetéshez ne hiányozza
nak a szükséges személyi és 
tárgyi feltét,,,lek. 

Vé,:!ezetül f>lmondotta, hogy 
SZX>lgá.!ati főnökségénél jól fel· 
készült szakemberek dolgoz. 
ru k, ezért náluk a mú.'S'Zaki 
fejlesztés nem ckoz problémát. 
Létrehozták pé1dául a BRG 
gyártmányú adó.vevők javító 
bázisát 1s. 

Dr. Lakatos '!Ajos, a szege
di területi bizottság ifjúsági 
felelőse hozzáS7.ólásában a 
szakasítással foglalkozott. 
l\1e&állapitotta. hogy a MA V e 
tekintetben 1970 óta nem tud 
számottevő eredményt felmu
tatni. A forgalmi szakszolgálat 

Kún ndik6 fargalmi szo]gá
lattevö, Tatabánya-fel<;6 kül• 
dötte elmondta, hogy a S'Zén
bányá=.t feJlesztése, valamint 
az új üremek telepítése újabb 
szállítási feladatokat jelent a 
vasútnak. Ugyanakkor alig 
kapnak új mun.lcaerőt. Munka
helyének 200 dolgozója közül 
mindössze harmincan vannak 
30 fren aluliak. To1>ben jönné
nek, ha jobbak lennének a 
s:rociális létesítmények, és ha 
meg tudnák oldaru a fiatalok 
lakásgondjait. 

A szakszervezeti tagok egyharmada fiatal 

Koszorús Ferenc fötit.kár 

Koszorus Ferenc főtitkár a 
Szal<szervezetek Országos Ta
nácsa és a vasutas-szakszerve
zet elnöksége nevében szólt a 
parlament résztvevőihez. 

- Az ifjúsági parlament 
feladata, hogy ellenőrizze az 

Ifjúsági törvény időarányos 
végrehajtását, és meghatároz. 
ra azokat a felaclatokat, ame
lyek az ifjúságra hárulnak az 
V. ötéves terv telíesí•éséból, 
valamint az 1977-es tervfel
adatok valóraváltasából. Ezért 
l<Ezdettől nagy figyelemmel kí
sértük a parlamentek munká
ját. Ha most ö.ssz.egezzük a ta. 
pasztalatoka.t - amit megtesz 
majd a SZOT és a Vasutasok 
Szakszervezeténe.1t Központi 
Vezetősége is - megállapít
hatjuk. hogy a felszólalások, 
észrevételek. javaslatok köz.ér
dekűek voltak. 

nek teljesítéséhez. :--�-----��.......-�-·-........ --=-..,,...,....,..... 

A Jegut&bi ifjúsági parla
ment óta két esztendő telt el. 
Két év alatt nagyon sokat vál
tozott a világ, változott a vas
út, és változtak a fiatalok 
munkakörülmenyei. Biztosít. 
hatom önöket, hogy a SZOT és 
az ágazati szakszervezetek is 
azon munkálkodnak, hogy elő
segítsék az ifjú. · "i törvény 
végrehajtását minden szakmá
ban, így az államvasutaknál is. 
Nálunk a szakszervezeti tagok 
egyharmada fiatal. Szakszer
vezeti mozgalmunkban is meg
határozó szerepet töltenek be. 
Helyet kapnak a választott 
szervekben. A köZD<>nti vezető
ség tagságának 30. a területi 
tanácsoknak 31 százaléka 30 
éven aluli. Viszonylag ala. 
csony, mindfu57.e 17 százalék a 
szak.<szervezeti bizottságok fia• 
tal tisztségviselőinek a száma. 

Az ifjúsági pairlament rés'Zll:
vevöi nagy érdekl&Ms.sel fo
gadták Putlaí Arpád közJeke
dés- és postaügyi mi:nis'.llter 
hozzászólását. �ének be.. 
Vezető részében swlt arról, 
hogy az energiaválság milyen 
terheket rótt az elmúlt esrz;!:en
dőkben népga.zdaságun,kra. Mi
vel a vasút hazánk egyik leg
energiaigénye;ebb ágazata, 
ezért a vasutasok - köztük a 
fiatalok - takarékos gazdál
kodással 1977-ben is jelentősen 
hozzájárulhatnak a nemzeti 
jövedelem növeléséhez. Adott 
a rendelkezésünkre álló vonó
erő és adottaik a pályavisrro
nyok is. A munkáslwllektlvá
kon múlik, hogy miképpen 
tudjuk a lehetőségeket a leg
hatékonyabban kihasználni/ 
Az energiahordozók világpiaci 
ára álbandóan emelkedik. Ezért 
van nagy jelentósége a vasút
nál is az energiával való taka
réko,kodásnak. Legyen min... 
den vasu!.;sna.k személye11 A mi.skolci terfilet fiataljai 

A fiatalokkal való foglalko
zás a szaksze..,..i•ezeti szervek
ben tervszerű feladat. Vezetö
testületeink naprendjén gyak.. 
ran szerepelnek ifjúsági témák. 
Megtárgyaltuk. hogy mennyi 
legyen a jóléti alap terhére 
képezhető ifjúságpolitikai alap 
összege és milyen legyen a fel
haszmálás módja. Megvitattuk 
az ifjúsági laká.'Sépítés hel}'7le
tét és a tmábbi lehetőségeket. 
valamint a fiatal házasok ott• 
hona építésére vonatkozó ja
vaslatokat. Napirendre tüztük 
a szalanimkc'\.stanulók nevelé-
sének tapasztalatit. Megvitat.. 
tuk a fiatal házasok és csalá.. 
doook üdültP'..ésére vo atkoz6 
terveket. Módosítottuk a törzs.. 
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Beszámoló a Il. országos v�sutas ifjúsági parlament vitájáról 
,s:trda�tot oly módon, 
hogy elismerést lmpjanak 
mindarzJOk, aJdik ötéves munka
viszanlnyal rendeTulermek. 

A jövőben is feladatunamalk 
tek!UlltJük, hogy napirendre 
tllz1;ijn,k olyan kérdéseket, 

. iamelyek a fiaitaJ.ok érdekeit 
soolgá.lják. Rövidesen vezető
testület elé te-rjesztfü,k 4 vasút 
ötéves sportkoncepciójára vo
'714tkazó elképzelést, a törzs• 
gdrdaszabályzat és az egyen.. 
ru.haszabályzat módosítását. 

A váilasz:tott testületek elé 
lrerül,ó je.len,t,ések elo7<:észíUesé
ben fontos szerepet játszanak 
a sm!kszerve-zJetn szervek mel
lett múkxidó Ifjúsági b:izot:tsá
gdk, amelyekben olya!l'l fiata.
lok tevéken(Yekednek, alkik jól 
.Ismerik a vasutas ifjúság gond
j ai't, törekvéseit, érdelkeit, és 
javasla:!.aikkal h=ájárulnak 
ahhoz, hogy a s-z:akszervereti 
testületek helyes döntéseket 
hozz.anak. Örömünkre szolgáJ, 
hogy ifjúsági bizottságainkban 
egyre al�tfoabb szerepet tölte-
11ek be a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség tagjai. Ez az együtt
rntlködés hatélkonyabbá resz:i 
mim.dkét � tevé
kenységét. 

Ismerve a mun'kahielyi pair
tamerute'ken elhang?.ott javas
latokat, az a vé!eményün,k, 
hogy a ga?Jdasági vezetéssel 
együtt több int&kedést kell 
tennünk. A fiatal házasok 1:a
kás�ndjaik enyhítésében, a 
család.alapítás feltételeinek 
megteremtésében tovább kell 
bővíteni a vá Halat által támo
gatot.t 1akás�ítésl formákat, 
és gyorsítanll1llk kell az elő
takarékosságra ö,,-ztönzó lakás
lehetó,;é,gek megteremtését. 

A:z, elmúlt években azt ta
pa.'!Ztaltuk, hogy élénkült az 
érdeklődes a fiatalok körében 
a vasút iránt. Vonatkozik ez 
elsósorban ruzokra a S7JOlgálati 
ágakra, ahol gyorsabban terjed 
a korszierü technika allca.lJmzá
sa. Ugyan ·kor gondot okoo: a 
forga.lmi szakszol.g;álat :terv.sz.e.. 
rú utánpótlása. 

A fiatalok létszámának nö
vekedése örvendetes, de nem 
me-gnyugtató, hogy mag.as a 
ikilépók száma. Ez a forgalmi 
srz.o!gábton kívül a pályafen.n
� is �betúnó. Olyan 
tapaszta�tunk is van, hogy a 
fi.atail m űsw.l<lak egy része sem 
rekinti v�leges mllllkahelyé
nek a vasútat. Ügy látjuk, 
nem tettünk meg mindent az 

ú)Jclrételesek. a fiatal pálya
kezdök rendszeres és ten•szerü 
foglalkotiatása érdekében. A 
ga7.dasági vezet&<nek és a tár
sadalmi szerveknek ezz.ei a 
kérdé%el a jövóben kiemelten 
kell fogla•lkozni. Különösen so
kat tehet a smksreTv=t, 
amelynek soraiban ott taJál
hatók azok az idósebb, gmrlag 
tapasztalattal rendelkező vas
utasok, akiknek h1vatásszerete-
1e, fegyelme, a vasút iránti ra
jongása példaként swl.gálhat a 
fiatal generáció számára. 

Az ifjú.sági par!.amenteke:1 
sokan szóv�tették, hogy a vas
ut technikailag is rohamos 
léptekkel fejlődik. ezzel azon
ban nem áll párhuzamban a 
munkakörülmények javulása. 
Kije_lenthetem, 1tog11 a szociál• 
politikai problémái-; megoldá
sát a i·asút ,.,ezetése éppolyan 
fontos feladat„.ak teTcinti, mint 
a technikai fejlesztést. 

A pm·lamenie!cen öröm volt 
hallga,tni, hog,; a fiatalok a 
köú\sségért, a közösség ért!é
kében eme11ek szót. A hozzá
s:ólásokból Tcícsendült a 1:asút 
iránti szeretet. Többen je!ez
ték, hogy bekapcsolódta..'< ab
ba a mozgalomba, amelynek 
célkitűzése a kulturált utazás. 
:\!indez art mutatja, hogy a 
vasutas ifjús{1g szereti munka-

Kosz= Ferenc fótit.1.tár ez
után a SZOT és a Vasut.arok 
Szakszervezetének Elnöksége 
nevében sok sikert kívánt a 
küldötteklnek és a vasutas fia
taloknak a parlamenteken 
meJdiait.ározott feladatok meg,. 
valósík'lSáih<n. 

KISZ-feladat: a szállítások jobb szervezése 
A Vasut.asok S-zaksrervezet.é

nek Ifjúsági birotisága és a pé
csi területi bi:wt:tsá�oz tarto
zó mun..'<ahelyek fiataljai nevé
ben kért szót Halmai Arpád. 

- A pályafenntartási szak-
1zolgálatnál elkezdödött CITT/ 
ol114n folyamat, amely vissza
adta a palyafenntartásnál dof
gozó fiatalok hitét - mondot
ta bevezetoJében. - Nagy- és 
kisgépekkel szerelték fel a 
munkahelyeket. Bár a ltisgé
pekból többre lenne szükség, 
blzakodá.'<"al tölti el a szak
S7hlgá.1at fiataljait a,z a koráb
bi bejelentés, miszerint 1980-ig 
a munka jelentő<; reszét gépe
sítik. A munk.ásszállitásra fo.r-

dított öss:regek ki sem feje:dk 
azt a hatást, amit a gondos
kodás a pályafenntartási dol
gozókból kiváltott. A pálya
fenntmi.ás dolgozói és fiataljai 
nevében köszönetet mondok 
ezért a MA V vezetőinek. 

A Kommunista Ifjúsági 
S7.-övel5ég Központi Biw;itság.át 
Pásztor Gabriella, a KISZ KB 
titkára képvlseltie a tanácsko
záson. ElmondottJa, hogy az ed
digi összesítés szerin,t 20 ezer 
munkahelyen rendezték meg 
az ifjúsági parlame'!'ltet. Meg
szervezésükhöz sok segítséget 
adtak a P<irtszervezetek, és 
példás volt a szaks:rervezet és 
a KISZ együttműködése. A ta-

- A közlekedésben dolgozó 
fw.taloknak a KISZ azt a fel
adatot adta, hogy vegyenek 
részt a száll!tások szervezett
ségének javításában, mozgó
sítsák a fiatalokat az egyen
letes és folyamatos rakodásra, 
-valamint a szállítási eszközök 
optimális kihasználására. 

Dr. Váradi Zoltán, a MÁV 
Kórhá-z és Rendelóintéret fia
ta:!jainak üdvöz.letét tolmá
csolta, majd összehasonlító 
adatokat soroLt fel a bér- és 

A versenyfeltételek teljesítése a cél 
A tanácskozás vitájában el. 

han,gz.ott javaslatokra az ille
tékes vezetők 30 napon belül 
írásban adnak válas'lJt. Néhány 
kérdésre Urbán Lajos rninisz• 
t>erhelyettes a:z,qnban már a 
vita:záróban válaszolt. 

- Az elmúlt két év mun.ká• 
jának legfőbb eredménye, hom, 
előre léptünk a legégetó'::!; 

problémák megoldásában. Azt 
is megállap!tootjuk, hogy a 
vasutat n.em fenyegeti az el
öregedés veszéJye. A 145 ezer 
vasutas közül 40 ezer harminc 
évnél fiatalabb. és az állomány 
fele nem id6sebb negyven
évesnél. Feladataink közösek, 
azokat együtt kell megoldani 
a fiataloknak az idősebbekkel. 

Jl:ppen ezért ,m ,iem teszek - A balesetelhárltásról 
különbséget fiatal és idősebb annyit, hogy ezen a téren még 
dolgozó között, csak jól vagy sok a tennivalónk. A:z elmúlt 
rosszul dolgozó vasutast isme- évben arz; ul;a2lÖközönség testi 
re ki épségét veszélyel'Jtetó, köcz.fel-

Ezután néhár,.y, a vitában túnést keltő baleset nem volt 
felvetódöbt kérd� válasz.olt a vasútnál, de ugyanakkor 
a miniszterhelyettes. növekedett az üzern.i, köztük 

- Többen ls felvetették, az emberéletet kfiveteló bal
hogy a munkaverseny feltéte- esetek száma. Sajt,os,, ez év 
leit korszerűsíteni kell. A szak- első napjaiban is volt már 
szerve,z,et vezetőivel már meg- néhány halálos kimenetelű 
egyeztünk abban, hogy a fel- baleset, amelyek következté
tételeket jobban „emberre ben kiváló fiatal szakmunká
szabjuk". Arra is szeretném sok estek értelmetlenül áldo
felhívni a figyelmet, hogy a zatuL 
versenyfeltételek teljesítése 4 

Ellhang-zotl; az <is, hogy jó 
cél, és nem az, hogy megma-
gyarázzuk, miért nem stkerült l,eruie, ha szállítá&i partnere

'! ink egész évben egyenletesen 
a célkitűzéseket valóra va • küldenék arz; árut, hogy azok fa.ni! 

fogadása ne okozzon gondot. 
Soka,n bes'1Jé111ek a lakás- Az egyen,tetes szállítást első

problémárol. Világosain lkell sorbain a Swvjetuniót61 vár
lá.tni, hogy a vasutasság la- juk, hiszen onnan 'ka,pjuk a 
kásgondja.inaik: megoldására a legnagyobb mennyiségben a 
Magyar Allamvasutak egyedül szállítmányokat. Tudomásul 
nem képes. A laikások elosz- kell azonban venni, hogy az tá.sánál elsősorban az üzemi árut szállító vanatok át!a{/o
célokat kell figyelembe venni. san 4500-5000 kilométer táKétségtelen ugyanakkor, hogy volságról érkeznek Záhonyba, 

ezziel párhuzamosan srociális ezért az egyenletesebb szállí

prob
lémáka,t; is megoldunk. tás igényével fellépni nem le-

Elha.ngz,ott a vit.áhrun, hogy het. Az Allami Tervbizottság 
sokan nem ismerik: a fiatalok aJZJért haitárowtt úgy, hogy 
közül az ifjúsági törvényt. Záhonyt és az átrakókörzeitc-t 
Legyen a jövőben a KISZ- tovább kell fejles-z;tieni, hogy a 
�ek egyilk forutos szállítás egyenetlenségével 
felad.ata, hogy a mgsággal és járó nehézségeket is le tudjuk r '.' ., győzrui. E!;ism� illeti a:zo�c�t 

a dolgozókat, a,ktk nehéz fw-
kai munkát kifejtve dolgoo:
nak ehben a térségben. A 

vasút és a szakszervezet ve-

Urbán Lajos miniszterhelyet
tes 

e. s-zen.� kívüliekkel ls 
ismerresséic meg e,;t a fon
tos dokumentumot. 

- Az egyik hozzászóló kér. 
te, hogy az ösztöndíjas idő
szak is számítson be a törzs
gárda tagságba. A szünetben 
erről t.anácskoztunk, és olyan 
döntés született, hogy a ja1:as
!atot elfogadjuk - mondta a 
miniszter helyette&. 

zetői is kezdeményezik, hogy 
az itt dolgozók munkáját a 

kormányzat ismerje el azzal 
is. hogy 55 év legyen a nyug
dijkorhatár. 

Többen szó1talk llilTÓl is, 
hogy bizonyos szol.gáLati ágaka 
nál egyenruha helyett inkább 
fizessen a vasút ruhapénzt. 
Sn azt kérem a fiat.aloktól, 
hogy ne becsüljék le az egyen
ruhát! Azok, akik közvetlen 
ka:pcsola1lban v2Jlmalk az uta
zóközönséggel, feltélllenül vi
seljék, mégh<rz:Zá tisztán, úgy, 
ahogy egy egyena-uhát viselni 
illik! 

Szó e;et az utasításokról is. 
El kell fog.adnunk, hogy ezek
re szükség van az olyan mllll
kahelyen, ahol 20, 30, vagy 50 
ezer embernek looll azonos 
módon gondolkodni. Nem vé
dem ugyanak.kar az utasítá
ookat, mert azok kö0iil több 
elavult, ezért is kelleut az el
múlt években többször váltoe
tatnd, főleg egysrerúsíteni. 
Meg kell viswnt érLeni, hogy 
az utasítások döntő hányada 
arra épül fel, hogy a,l�pja le
gyen a balesetrnen,res jó mtm
ká:na:k. 

Amit lehet, oldjuk is meg ! 
- A vita összegezésé.Ül még 

annyit, hogy véleményem 
srerint kevés volt a krilika. 
Hiányoltam az egyéni, sremé
Jy,es, szubjektív hangvételt is, 
pedig a sremélyes gondokat is 
szívesen :meghallgattuk volna, 
különösen akkor, ha azokból 
általánosításokat lehet levonni. 
Örömmel tólt ei'• ugyaina.kkar, 
hogy az elhangzott kérések 
nem látszainak megoldhatat
lannak. 

Végül en�jék �g, hogy 
Idézzem a terem falán olvas
ható jelm.ondatot: ,.Vedd észre, 
tedd szóvá és oldd meg!" Eb
ből az első kettő tökéletesen 
megy: észrevesszük és szóvá
teszünk dolgokat. tn azt ké. 

rem az ifjúsági parlamenttc5t, 
hogy amit lehet, oldjuk ia 
meg! 

Urbán Lajos miniszterhe
lyettes vitazárója után meg
választották azt a 70 küldöt
tet, akik a tárcaszintű parla
menten képviselik majd a 
vasutas fiatalokat. Ezután a 
MA V vezérigazgatója és a 
vasutas-sz;akszervez,et fóbit. 
kára 11 KISZ-szervezetnek 
- az 1976-ba:n végzett jó 
munka elismeréseként - okle
velet adott át. 

A Vasutas Fiatalok n. Or
szágos Parlamentje GuZ11á& 
János vezérigazgat6-helyett.es 
zárszavával fejezte be mun
káját. 

Urbán Lajos m!niszlerhelyeUes & Koszorús Ferenc fG&Hkár 
átadják az okleveleket 

(Laczkó Ddikó felv�telel) 
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MIT KELL TUDNI Vonyarcvashegyi 

emlék a táppé�rendszer módosításáról? 
Köszön6 levelet Irt szer

kesztőségünknek a napokban 
özv. Hollósi Mártonné, nyolc
vanéves, gyémántdiplomás, 
gárdonyi pedagógus a vo
nyarcvashegyi vasutasüdülő
ben szerzett tapasztalatairól. 
,,Az ott eltöltöte testet-lelket 
megnyugtató, gyóWttó hetek 
emlékét nem lehet elfelejteni. 
A kitünóen felszerelt üdülő 
és az alkalmazottak figyel
me&sége aok egyedül élc5 
nyugdíjasnak nyújtote felejt
hetetlen élményt" írta 
többek között levelében. -
,,A lelkti3meretes gondoskodá
sért és a kelleme, pihenésért 
valamennyi üdülc5társam ne
vében köszönetemet fejezem 
kii" 

Húszéves a munktísőrség 

A Mbdsztertan4ca 10CY1/ 
lffl. (IIL 18.) &Zámú határoza
tában rendelkezett a táppéni
nmdszer korszer\1sitéaér61. 
lleozabta, hogy a táppénz 
IDl!dll,apítúánál az el6z6 évi 
l:iereaetet kell figyelembe ven
ni, továbbá a kórházi ápolás 
Idejére járó táppénz mértékét 
fel kell emelni. 

A Minlszt.ertanács 42/1978. 
aámq rendelet.e és az 5/1978. 
SZOT számú szabályzat &lap
vet6en az említett miniszter
lMlácai határozat végrehajtását 
azolgélja. 

MegvAitozott az Irányadó 
fd6szak - a kereset napi át
Iagána·k megállapításához 
szükséges id6 -, s ennek 
megfelelően a kereset napi 
Atlagánsk klszámftásl módja, 
az osztószám. 

Melyek az irányadó tdc5szak 
•; .szabálvai? 

Ezzel kapcsolatban Is 
lássunk egy példát. Ha a biz
tosított 1977. január 1-ével tér 
Vissza vagy lép munkaViszony
ba, a katonai szolgálatról való 
leszerelés után, s június 2!i
ével keresőképtelen . lesz, 
1976-ban és 1975. június 1-!g 
keresete nem volt, a táppénz 
alapjául szolgáló keresetet 
1977. júntua 1-24. között elért 
keresete és az ebben az idő
szakban kifizetett prémium és 
jutalom figyelembevételével 
állapítjuk meg. 

Ha a biztosítottnak. a táp
pénz megállapításához figye
lembe vehető keresete nincs, 
azért, mert katonai szolgála
tot teljesített, gyermekgondo
zási szabadságon volt stb. az 
új szabál11 szerint napi átlag
ként azt az összeget kell fi
g11elembe venni, aTIJ,elyet a 

biztosított a keresőképtelensé
ge első napját megelőző nap
tári évben munkavégzés ese
tén egy nap alatt, évvégi ré
szesedés, jutalom nélkül, át
lagosan elérhetett volna. Ezt 
az összeget a munkáltató iga
zolja a szakszervezeti bizott
sággal egyeté!;tésben, melyhez 
a hasonló munkakörben dol
gozók keresetét kell figyelem-

be venni. Ez az úgynevezett 
fiktív bér. 

A fiktív bér megállapításá
nál - ha a biztosított résrere 
a keresőképtelenség első nap
ját megelőző naptári évben 
évvégt részesedést, jutalmat fi
zettek kJ és a keresőképtelen
ség megszakítás nélkül har
minc napnál hosszabb Ideig 
tart - táppénz megállapltásá
nAI ezt az öss21eget is figye
lembe kell vennd. 

Ha a biztosítottn,ak a 
keres6képtelenség első napját 
megelözö naptári évben azért 
nem fizettek évvégi részese
dést, mert korábban katonai 
szolgálatot teljesített, gyer
mekgondozási segélyben része
sült vagy olyan fizetés nélküli 
szabadságon volt, melynek en
gedélyezése kötelezö, a táp
pénz megállapításánál a ha

aon!ó munkakörben dolgozók 
részére a megelőzö naptári év
ben kifizetett évvégi részese
dést Is figyelembe kell venni. 
Ezt is a már említett módon 
a munkáltató a szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben 
igazolja. 

(Folytatjuk) 
Dr, Bordi István 

Munkásakadémia 

Miskolc-Tiszai pályaudvar 
130 dolgozója részére munkás
akadémiát szerveztek a vas
ulasok Vörösmarty Mdvelö
dési Házában. Az akadémiát 
dr. Pásztor Pál vasútigazgató 
nyitotta meg, majd Makó 
Imre állomás!önök a „Fuvaro
zási jog fejlődése" címmel 
tartott előadást. 

Ünnepi egységgyúléseken értékelték 
a haza fegyveres szolgálatában végzett munkát 

Közéletünknek immár két éV't.17.ede évről évre 111-
métlódő eseményei a munkásőrség ünnepi egységgyi!lé
sei. A VI. kerületi Bokányi Dezső zászlóalj január 14-én, 
a M:f:MOSZ székház kongresszusi termében tartotta egy
séggyülését, amelyen értékelték azt a sok áldozattal já
ró munkát, amit az egység munkásórei az elmúlt kikép
zési évben végeztek. 

Az alegységek szocialista versenymozgalmában ki
emelkedő eredmények születtek. Az egység kiváló aza
kasza kitüntetést a 3. század 1. szakasza nyerte el. Ezt 
a kollektívát a Nyugati pál11audvaron és a VI. kerület
ben levö MAV hivatalok vasutas dolgozói alkotják. A 
szakasz tagjai az elmúlt évben napl munkájuk és a 
munkásőrt szolgálat példás ellátása mellett 1200 óra 
társadalmi munkát végeztek. 

Az ünnepségen a Haza Fegyveres Szo!gálatáitt !r
demérem 20 éves fokozatát a testület 71 tagjának adták 
át. A kitüntetések átadása után dr. Móró István, a VI. 
kerületi pártbizottság első titkára, a Munkásőrség meg
alakulásának húszéves évfordulója alkalmával átadta a 
zászlóaljnak a pártbizottság által alapított „Szoda!lsta 
;övöert" plakettet, Kiss István szobrászművész alkotását. 

Az ünnepi egységgyúlés felejthetetlen pillanata volt 
a jelképes fegyverátadás. Dr. Juhász József munkásőr, 
a Volán Tröszt föosztályvezetője fiának, iffú dr. Juháaz 
Józsefnek, a MA V Kórház fl.atal orvosának adta át a 
fegyvert. 

Altalános szabály, hogy a 
táppénz összegének megálla
pításánál - részesedés, juta
lom, prémium, jutalék kivé
telével - azt a keresetet kell 
tiwelembe venni, amely a 
biztosltottnak a keresllképte-
1enség elsll napját közvetle
nül megelllzll naptári évben 
fJégzett munkáért járt, továb
bá az a prémium, jutalék, ré-
szesedés és jutalom, amit eb- .----------------------------------------

Hatvanban is sor került az elmúlt hetekben az On
nepélyes egységgyülésre, amelyen a vasúti csomópont 
munkásőr alegységeinek tevékenységét Is elismerően ér
tékelték. A Kiváló szakasz címet a vontatási főnökség 
munkásőrszakasza nyerte el. Parancsnoka, Balogh József 
mozdonyvezető egyben a Kiváló parancsnok kitüntetést 
is megkapta. A 20 éves Szolgálatért &deménnet és az 
országos parancsnokság emlékplakettjét tizenegy vasu
tasnak adományozták. 

ben az tdllszakban kifizettek. 
Tehát a keresetet illetően, 
amit a dolgozó kiérdemelt -
prémium, jutalék, részesedés 
- míg a jutalom szempontjá
ból, amit az irányadó időszak
ban ténylegesen kifizettek. 

A részesedés és jutalom 
figyelembevételére vonatkozó 
szabályok nem változtak, azo
ktt 30 napot meghaladó kere
ati,,:éptelenség esetén lehet fi
gyelembe venni és év végi ré
szesedés után a keresöképte
lenség 31. napjától, jutalom 
után pedig a keresőképtelen
ség első napjától lehet folyó
sítani a táppénzt. Például ha 
a biztosított 1977. február 10-
tól keresőképtelen, a kereset 
napi átlagának megállapításá
nál az 1976. év az irányadó. 
Ha ez alatt a havi bér 3500 
forint volt, s májusban 500, 
júliusban 1000 forint prémiu
mot, továbbá 1300 forint év
végi részesedést és 2000 fo
rint jutalmat fizettek ki ré
szére, a kereset napi átlagá
nál figyelembe vehető: 3500X 
12 = 42 OOO forint bér + 1500 
forint prémium = 43 500 forint. 

Ha a keresőképtelenség meg
szakítás nélkül a 30 napot 
meghaladja, akkor ehhez a 
2000 forintos jutalom + 1300 
forint évvégí részesedést kell 
hozzátenni és a különbözetet 
folyósftanL 

Ha a biztosítottnak a kere
sőképtelenség elsö napját meg
előző naptári évben az évvégí 
részesedés, jutalom, prémium 
jutalék kivételével egyéb ke
resete nem volt, a kereset na
pi átlagának megállapításánál 
azt a keresetet kell figyelembe 
venni, amely a biztosítottnak 
az évvégi részesedés. jutalom. 
prémium. jutalék kivételével 
a keresőképtelenség bekövet
kezése évének elsö napjától a 
keresőképtelenséget közvetle
nül megelöző naptári hónap 
utolsó napjáig végzett mun
káiáért járt, továbbá ebben az 
időszakban a biztosított részé
re kifizetett prémiumot, juta
lékot. 

Például, ha a biztosított 1977. 
január 3-tól dolgozik és má
jus 10-tól keresöképtelenné vá
lik, de 1976-ban gyermekgon
dozási segélyben részesült, to
vá:bbá 1000 forint évvégi ré
szesedést és 800 forint jutal
mat kapott, a táppénz alapjául 
szolgáló keresetét 1977. januáT 
3-tól április 30-ig elért kere
sete alapján állapítják meg. 
További 30 napon túli megsza
kítatlan k�resőképtelenség ese
tén az 1976. évben kifizetett 
részesedést és jutalmat is fi
gyelembe kell vennL 

Ha a biztosítottnak a táp
pénzes állomány kezdetét meg
előző Időszakban sincs kerese
te, a kereset napi átlagát az 
évvégi részesedés, jutalom, 
prémium, jutalék kivételével 
- a keresöképtelenség bekö
vetkezési hónapjának első nap
jától a keresőképtelenség első 
napjáig végzett munkáért ki
érdemelt kereset alapján, to
vábbá ebben az Időszakban 
kifizetett prémium és Jutalék 
figyelembevételével kell meg
állapitanL 

•Mit tartalmazzanak az ú jltási feladattervek? 
Az újítási feladatterv: az 

újítómozgalom tervszerűségé. 
nek alapvető eszkoze. A szak
mailag jól megalapozott, gon
dosan előkész.itett és kimun
kált, közérthető újitási fel
adat terv, ha azt részletesen 
J.SIDertetik az újítók, a dolgo
zók körében, 3elentősen hoz
zajárulhat a céltudatos, terv
szerű újítási tevékenységhez 
és ösztonzö, mozgósító szere
pe is értékes lehet. A gazda
sagirányítás új rends-.1:erében 
kialakult helyes irányú és tar
talmú vállalati érdekeltség fel
L-c;rnerése és hasznosítása az 
egyen, a kollektJ.va, nem utol
sósorban a gazdasági vezetés, 
és előbb-utóbb az újítómozga. 
iam szempontjából is kell, 
hogy éreztesse kedvező hatá
!Sát. 

Várba/tó, hogy a szolgálati 
helyek egyre fokowttabban 
igénylik, szorgalmazzák és 
hasznosítják a kisebb és na
gyobb jelentőségű, de minden
képpen eredményhez vezető 
kezdeményezéseket, közöttük 

össze!üggő problémák megol
dására való mozgósítást és 
ösztönzést; 

pontosan és érthetően 
tartalmazza annak a meglevő 
állapotnak (körülménynek) a 
leírását, amin változtatni kel
lene. továbbá a lehetőségek 
keretein belül a megoldandó 
feladatokat és a megoldással 
elérendő célt, valamint az 
indokolt és lehetséges előírá
sokat és követelményeket; 

- tartalmazza a probléma 
megoldásáh<YL felhasz:nálhntó 
6zakirodnlom megjelölését 
esetleg beszerzésének: foITását; 

- jelölje meg a fel.ada1fal 
kapcsolatban azt a személyt, 
szolgálati helyet és telefonszá
mát, aki felvilágosítást, szak
mai tanácsot nyújthat; 

- ugyancsak jelölje meg a 
kitűzött különdíj mértékét. 

A különdíj mértéke a helyi 
jelentőségű feladatoknál 500-
1500, az igazgatósági jelentősé
gű feladatoknál 1500-3000, az 
országos jelentőségű feladatok-

nál 3000-4000 forintig terjed. 
het, melyet az újítas haszno
sításától számított 10 napon 
belül ki kell fizetni, Helyes, 
ha a feladatterv tartalmazza 
az újítók anyagi elismerésé
nek módját (módozatait), mér
tékét, vailamint az egyéb fel
tételeket és szabályokat Is. 

Az újítási feladatterv! té
mák csak mGszak.i, illetöleg 
munka- vagy üzerru;zervezési 
jellegűek lehetnek. A feladat
tervi témák nemcsak a szol
gálati hely, hanem az egész 
üzem területén meglevő prob
lémákat Is �nthetik. 

Az. úJításl felndatte:rvek 
megh!rdetéstik után visszavo
násig vagy a feladat megol
dásáig érvényesek. A megol
dás hasznosítása esetén a kü
löndíjat ki kell fizetni, füg
getlenül attól, hogy a feladat 
a tárgyévi, vagy korábbi újí
tást feladattervben szerepel. 
A különdíj mértékét az újí
tási díjból levonni nem sza
bad. 

Dr. Gyónt Béla 

Koszorús Ferenc főtitkár látogatása 
Ferencvárosban és Rákosrendezőn 

Szakszervezetünk vezetői az 
elmúlt hetekben tóbb nagy 
vasúti szolgálati helyre láto
gattak el. A latogatás célja az 
volt, hogy tapasztalatokat 
gyűjtsenek arról, hogyan él
nek a bizalmiak a klblívítctt 
jogkörrel, milyen gondok ne
hezítik munkájukat? 

Ferencvárooban és Rákos
rendezőn a párt- és gazdasági 
vezetők, a szakszervezeti bi
zott&1gok titkárai, bizalmiak és 
fóbizalmiak a vasutas-szaJc
szervezet több vezetöjével, 
köztük Koszorús Ferenc főtit
kárral és Rékasi Istvánnal, a 
területi bizottság titkárával, az 
elnökség tagjával találkoztak. 

bizalmiak azok. akik egy-egy 
munkaterület dolgozóinak a 
legjobb ismerői. Ha tisztelet
ben tartják ezeket a jogokat 
és a bizalmiak érvényesítik 
azokat. akkor reálisabb lehet 
az elosztás, Igazságosabb a 
döntés. Egy-egy állásfoglalás 
során a bizalminak minősíte
nie kelJ a csoport munkafe
gyelmét, telejsítményét is, 
ezért a jövőben nagyobb szük
llég lesz a jól képzett. széles 
látókörő bizalmlakra. 

az újítási Javaslatokat is. Az ,-------------------------
újítói tevék€!llység rem terebé-

A beszélgetés során a jelen
levők kifejtették többek kö
zött. hogy helyE'SJlek tartják a 
jogkör kiszélesítését. mert a 

A mikolcl vasúti csomópon
ton Kajcsa József, a vasutas
szakszervezet titk;íra találko
zott négy szolgálati hely gaz. 
dasági-társadalmi vezetőivel 
és a bizalrniakkal. Hasonló be
szélgetésre sor került még 
Szegeden, Szombathelyen. Szé
kesfehérváron, Debrecenben és 
Dombóváron is. 

lyesedhet ki önmagától, ezt is 
ösztönözni kell, minden szol
gálati helyen. :f:ppen ezért 
szükséges, hogy minden elbí. 
rálásra jogosult szolgálati he
lyen és valamennyi szakosz
tályon, önálló osztályon, a 
vasútüzem egészét éri.ntő 
szakági feladatok megoldására 
- a legkiválóbb szakemberek 
bevonásával - a vasút mű
szaki fejlesztésével összhang
ban évente egyszer helyi je
lentőségű újítási feladattervet 
készítsenek. Ezzel kell ráirá
nyítani a figyelmet a legfon
tosabb műszaki és üzemszer
vezési problémák, feladatok 
megoldására. 

A szolgálati helyeknek azt is 
tanácsoljuk, hogy az újítási 
feladattervbe telvett felada
tokat szükség szerint egészít
sék ki az évközben újólag fel
merült, megoldásra váró prob
lémák felaocolásáv-'"'1. 

A feladatterv tartalmát il
let/len az alábbi alapvető kö
vetelményeket kell szem előtt 
u.rtani : 

- tűzzék célul a termelési
gazdálkodási feladatok során 
Jelentkező problémák, akadá
lyok: elhárításával kaposolatoo 
komplex megoldálSokat; 

- együtt kész.Üljön el és 
tartalmilag, időbelileg egy. 
aránt összhangban legyen a 
vasút éves műszaki-gazdasági 
tervével, különfuképpen a 
konkrét músza.ki-fejlesztési 
célkitűzések • és i.ntézkedések 
megha,tározásával; 

- az úgynevezett közvetlen 
termelési célok meLlett, azzal 
együtt és legalább olyan súly
lyal tartalmazza a dolgozók 
egészségvédelmével, a munka
körülményekkel, a kul turált 
utazással, annak javításával 

Ki lehet-e szamítani 
az újítások hatását ? 

Ujítási ügyintézők továbbképzése az 'északiban 

A közelmúltban az :mszakl 
jánnújavítóban egynzpos to
vábbképzést tartottak a jár
műjavító üzemek gazdasági 
igazgatói, az újítások műsza
ki-gazdasági számításait végző 
ügyintézői és az újítások egy
személyi elbírálói részére. A 
továbbképzés célja az volt, 
hogy az újftások eredményé
nek számltását a járműjavító 
iparágon belül egységesen ér
telmezzék. 

Az újítások hatékonyságá
nak, a vállalati jövedelemre 
gyakorolt hatásának a megál
lapítása több közgazdasági 
problémát érint. Az újítások
nak ugyanis vannak olyan 

hasznos elemel Is, amelyek ér
téke pénzben nem fejezhető 
ki. Az eredményt csak meg
közelítően lehet mtgállapítani 
a műszaki-gazdasági törvény
szerűségek, jelenségek bonyo
lultsága miatt. 

A tc>vábbképzésen előadások 
hangzottak el az újításokra 
vonatkozó rendeletekröl, azok 
értelmezéséről, a gazdasági 
számítások készítéséről, továb
bá a gazdasági számítások 
alapján a birói joggyakorlat-
ról. , 

Az előadások anyagát és a 
hozzásrolásokat sokszorosítot. 
ták, és elküldték vala.mennyi 
jár.műjavító üzemnek. 

Szociálpolitikai le/e/ősok 

tanfolyama Zánka-Köveskálban 
Kilencvenhait részvevője volt 

annak a szociálpolitikai tan
folyamnak, amel�t január 3-
tól 15-lg Zánka-Köveskálban, 
a MAV Szak- és S:rerelőipar\ 
Fönökség üdülőjében rendez
tek. 

A szadalzervezeti biwttságok 
szociálpolitikai felelősei tár
sadalmi munkájukat segítő el
méleti előadásokat hallgattak, 
és konzultác!óka.n cserélték ki 

tapasztalat.alkat, mondták el 
véleményüket többek között 
az üdültetésről, a segélyezés
ről és egyéb munkáse1látással 
kapcsolatos tevékenységről. Ja
nuár 15-én, a zárófoglalkozás 
után - amelyen részt vett 
Koszorús Ferenc f5tltkár Is -
a hallgatók vidám, műsoros 
esten búcsúztak el egymástól, 
a szakszervezet és a tanfo
lyam vezetőit&. 

Szakszervezetiink vendége volt 
Debkumar Ganguli, az UIS főtitkára 
Debkumar Gangull, a Köz

lekedési és Szállítási Dolgozók 
Nemzetközi Szakmai Szövet
sége (UIS) . főtitkárának veze
tésével január 27-én két tagú 
delegáció érke7.ett hazánkba. 
A vendégek megbeszélést foly
tattak Koszorús Ferenccel, a 
vasutas-szakszervezet fötitká
rával. Kölcsönösen tájékoztat
ták egymást a nemzetközi 

szakszervezeti mozgalom ered
ményeiről. Megvitatták az 
1977. március 1-2. között ha
zánkban sorra kerülő nem
zetkózi vasutas ágazati bi
zottsági ülésnek, valamint a 
szövetség szeptember 19-23 
közölt Moszkvában megrende� 
zendő VII. kongresszusának: 
előkészítésével kapcsolatos 
tennivalókat. 

A NEB-vizsg6/at megállapította: 

Olcsón, változato an főznek a Fatelitó 

dombóvári telepének üzemi konyháján 
A népi ellenőrzés városi bizottsága a MAV Fatelítö üzem 

??mbóvári telepének konyháJaban tartott ellenőrzést a közelmúltban és megvizsgálta az üzemi étkeztetés körülményeit. 
Az elmúlt években újjáépült üzemi konyha olcsó, változa

tos ebédet biztosít a dolgozók
r,ak, akik 4,70 forintot fizet
nek egy ebédért. A vállalati 
hozzájárulás mi-ndenki számá
ra lehetővé teszt az üzemi ét
keztetést. A konyha kapacitá
sa napi 300 ebéd. Ezt a ked
vező szolgáltatást azonban 

77-en veszik csak Igénybe. Ezért került sor arra. hogy 167 adag ebédet más vál!al,itokhoz szállftsanak. A telep v�_zetöi lehetővé tették a nyug. d13ba ment dolgozók étk�ztetését is. 
A konyha dolgozói. továbbá az egészségügyi fe!Ogyeletet gyal<orló orvos. velamint az anyagbeszerző és a raktáros 

lelkiismeretességét. jó munká• 
Ját bizonyítja az. hogy több 
éve nem volt élelmlszerrom• 
lás. Eleget tesznek az egészségügyi és egyéb higiéniai elll
!rásoknak. 
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A heszám�ló taggyűlések elé A JMGY.ÁR ÁLLAMVASUTAK VEZÉRIGAZGATÓSÁGÁNAK 

ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 

A SZOT elnökségének hatá
rozata értelmében megválto
zott a szakszervezetL vezető 
szervek beszámolójának rend
azere. Ennek alapján szakszer
vezetünk elnöksége 1976. no
vember 9-i ülésén elfogadta a 
vasutas szakszervezeti szervek 
beszámolási kötelezettségének 
időpontjáról készült tervet. 

A beszámolási rendszer alul
ról fölfelé történik. Ennek 
megfelelően ez év január 1. 
és 31-e között a bizalmiak 
csoportértekezleten számolnak 
be végzett munkájukról vá
lasztóiknak. 

A bes:zámolások ideje 
A munkahelyi (műhely- és 

osztálybizottságok), az üzemi, 
Intézeti, hivatali szakszerveze
ti tanácsok, szakszervezeti bi
zottságok beszámolási kötele
zettségének időpontja :  1977. 
február l-től március 1-ig ter
jed. 

A hivatalok és intézmények, 
az Utasellátó Vállalat és a 
GYSEV szakszervezeti taná
csai, valamint az üzemi, hi
vatali, intézeti szakszervezeti 

• szervek ugyancsak évenként 
számolnak be a tagság előtt az 
előző évi feladatok végrehaj
tásáról és határozzák meg a 
következő év legfontosabb 
tennivalóit. 

A területi tanácsok 1978 első 
félévében tesznek eleget be
izámolási kötelezettségüknek, 
bizalmi küldöttek értekezletén. 
Ebben az időszakban kell be
,számolni a központi vezetőség 
előtt a szakszervezet elnöksé
gének is. 

A beszámoló értekezleteknek 
két napirendi pontja van : 

1. Beszámoló a vezetőtestü
letek 1 éves munkájáról. 

2. A vezetőtestületek koop• 
Cálással történő kiegészítése. 

A szakszervezeti bizottságok 
a beszámolási kötelezettség 
teljesítésének megszervezésé
nél törekedjenek arra, hogy a 
szervezett dolgozók minél na
gyobb számban vegyenek részt 
az 1976. évi munka értékelé-

- az 1978-80-as évekre kö
tött kollektív szerződésekben 
és annak helyi függelékében 
foglaltak végrehajtására és a 
módosításokra tett javaslatok
kal, 

- a szociális tervek elkészí
téséről és megvalósításáról 
szóló értékeléssel, 

- a szakszervezeti élet to
vábbfejlesztésére tett Intézke
désekkel és azok hatásával. 
Ennek keretében külön tér
jenek ki a szakszervezeti de
mokrácia, a bizalmiak munká
jának, szerepének növelésére, 
a SZOT- és az MT-határozat 
végrehajtásának eddig! tapasz
talataira. 

A szakszervezeti bizottságok 
fordítsanak gondot arra, hogy 
a munkahelyi bizottságok be
számolóiban helyet kapjanak 
a bizalmi csoportértekezlete
ken felvetődött problémák és 
azok megoldására tett, illet
ve teendő intézkedések. 
Ugyanez vonatkozik a szak
szervezeti bizottságok beszá
molóira kiegészítve a munka
helyi bizottságok beszámolása
kor felmerült problémákkal. 

Az 1977-es év legfőbb 

tennivalói 
A szakszervezeti bizottságok 

a számadás keretében nagy fi• 
gye!met fordítsanak az 1977-
ben megoldandó főbb felada
tok ismertetésére: 

- a szállítás és a gazdálko
dás hatékonyságának, továbbá 
a menetrendszerű közlekedés 
fejlesztésére, 

- a vasút üzem- és munka
szervezési, valamint a szocia
lista versenymozgalom célki
tűzései megvalósításának segí
tésére, 

- a kollektív szerződések 
betartására, 

- a szociális - és egészség
ügyi tervek tejesítésére, 

- a munkavéde1ml előírá
sok betartására és a munka
fegyelem erősítésére, 

- az üzemi demokrácia to
vábbfejlesztésére, a szakszer-

vezeti szervek vezetfsi mnvo
nalának javítására, a tömeg
kapcsolatok és a bizalmi mun
ka fejlesztésére, 

- a neveiő, oktató, propa
gandamunkára, hogy kiemel
ten segítse céljaink megvaló
sítás!it, 

- a közművelődési és sport
politikai munkánk tartalmá
nak és gyakorlatának fejlesz
tésére, 

- az irányító, vezető, el
lenőrző tevékenység színvo
nalának növelésére. 

A beszámolók adjanak lehe
tőséget az érdemi vitákra, a 

szervezett dolgozók véleményé
nek, javaslatainak kifej
tésére. A szakszervezeti veze
tő testületek beszámolóját és 
a soron következő legfonto
sabb feladatokat az értekezlet 
résztvevői nyílt szavazással, 
szótöbbséggel hagyják jóvá. 
Ugyancsak a második napi
rend keretében kell megvá
lasztani a szakszervezeti ke
reskedelmi társadalml ellen
őröket és a tát'sadalmi bírósá
gokat is. 

Nyílt szavazással 

Néhány szót a kooptálásról. 
A szakszervezeti bizottságok 
használják fel a beszámolást 
arra is, hogy a legutóbbi vá
lasztások óta elk · t válasz
tott tisztségvlselőket pótolják. 

A testületek kooptálással ott 
egészíthetők ki, ahol az ere
detileg választott tagoknak 
egyharmadánál kevesebb a ki
maradottak létszáma. A koop
tálás a titkár, illetve a felső 
szerv képviselőjének szóbeli 
előterjesztése alapján nyíl, 
szavazással, szótöbbséggel tör
ténik. 

Új választást ott kell tarta
ni, ahol az eredetileg válasz
tott testületi tagok több mint 
egyharmada hiányzik. Ezeken 
a helyeken a SZOT elnöksége 
választási határozata szerint 
titkos szavazással kell megvá
lasztani a testület ú.i tagjait. 

Dénes Sándor 

I R Á N Y E LV E I  
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója 

tiszteletére kezdeményezett munkaversenyhe.z 

A nagy szovjet nép, a világ haladó embe
risége ebben az évben ünnepli a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 60. évforduló
ját. 

A viJ.ág haladó ernlberlségiének nagy ünne
pét a szocializrm:st építő népek hagyomá
nyosan, a szocia1ista épít-és,ben elért munka
sikereklkel lkös.zöntilk. 

A Csepel Vas- és Fémmúvek GZOCiailista 
brigádjainak az évforduló trlsztelebére kiadott 
felhívásához a vasutas szocialista brigádok 
százai csatlakoztak és vállaltáik az 1977. évi 
feladatokat, minden eddiginél gazdaságosabb 
vé-grehajtását. 

A Magyar Al1Mnva:sutak Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 
üdvözli a kezdeményez.őket, a példamutató 
szocial.isba brigádokat. A vasútüzem felada
tainak teljesít,ése érdekében az alábbi-akban 
határozza meg az éves munkavenseny leg
fontosabb cé1k.i4fu:ései t :  

1.  A vasút alapvető feladata a népgazda
ság személy- és áruszállítási igényeinek ki
elégítése. Minden szolgála,ti helyen az alap
tevékenységet i;egítő feladatokat kell az 1976. 
évinél szfmvona,1,a.oo,bban, gazdaságosabban 
teljesfümi. 

2. A személlyszáL!ításban a .számszerű igé
nyek kielégítése mellett előtérbe kell helyez
ni az utazás kulturáltságának növelését, a 
személyszállító vonatok menetrend sz.erintl 
közlekedtetését. 

3 • .A:r. 1977. évi árus?..állítás! tervelóirány
zat 132 millió tonna. Az V. ötéves terv Idő
arányos teljesítése érdekében a népgazdaság 
minden területén gyorsítani kell a fejlődés 
ütemét. Vár-ható. hogy ebből eredően terven 
felüli szállítási feladatokat is el kell látnunk. 

A követelmények teljesítése érdekében 
bi'.lltositanl kell 

- a várható árus:zállftási igények id&en.1 
klelégi1tését, különös tekintet.t.el az export
import és tranzit szá1'1ításokra ; 

A szoci,alista murukaverseny. a dolgozók �l
Lalása a tervek teljesitésénél többet keU, 
hogy jelentsen, elsősorban minőségben, gaz
daságosságban, takaréko�ágban. A MA V 
Vezérigazgatósága a Vasutasok Szakszerve
zetével együttesen ilyen többletteljes,ítm.ény
re kéri a szocialista brigádokat, a vasutas 
fiatalokat, a törn;gárdatagokat. 

A közeljövőben kerül sor az I. negyedéV! 
termelési tanácskozásokra. Eze<k a fórumok 
lesznek h ivatottak, hogy megtárgyalják és 
elfogadják az éves cé1ki tűzések teljesátiése, 
iJlletve túlteljesítés.e érdekében teendő mun
kaverseny-vállalásokat. 

A január közepén megtartott ifjúsági par
lamenteken és a szocialista br-igádvezetók 
tanáosk02.ásain a résztvevők egyöntetűen ki
nyHvánítottáJk: erejükhöz, tudásukhoz mér
ten készek részt vállalni a gondok megoldá
sából, a többl,etfeladatok végrehajtásából. 

A "vasút az elmúlt időszakokban megfelelt 
a népgazdasági követelményeknek. .A:r. 1977. 
évi feladatok megvalósításához a technikai 
esZlközök biztosítottak, fej1esztésü·k folyama
tos. Arra van i;zükség - mimden szolgálati 
helyen -, hogy a dolgozók kezdeményezé
sét, te11n1,íakarásá.t a tervek teljesítésére, a 
minőség javítására, a gépek, eszközök ki

használásának fokozására, a oalesetmente.s 
munkára irányítsák. 

Céltuda,too munkával, a vasúti közlelredés 
kapacitásának jobb kihasználásával teljesít
hetjük szál1ítás.! feladatai,nkat; eredményes 
ga7Jdálikodással pedig tovább }avíthatjt:k a 
vasutas dolgozók élet� és munkakörülmé
nyeit. 

A Nagy Októberi SzoclaJista Forradaaom 
60. évfordulójána!k tiszteletére kibontak=ta
tott munkaverseny akikor- válik valóban 
eredményessé, ha a ve!Zetók és beosztottak, 
a szocialista brigádok, az irányelvek figye- · 
1em.bevételével alalkítjá>k ki saját terveik, 
célkitűzéseik teljesítésére, illetve túlteljesí
tésére tett vállalásaikat és annak m�a}ós(
tásáért dol,goznaik. 

sében és az 1977. éVi felada-
.-------------------------

tok meghatározásában. Ez az 

- a na�kű eSllközáJdomány (mozdo
nyok, kocsik, pályák. gépek) termelékenyebb 
és gazdaságosabb kihasználását; 

- a dolgozóik célszerubb foglalkoztatásá
val a mt.·nkaidóalapok jobb kihasználását, az 
alaptevékenységet helyenként akadályozó 
munkaerő-problémák fel.számolását. illetve 
jelentós mértékű csökkentését; 

A Magyar Allrunvasuta.k Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezetének Elnoksége 
bi2ito.n reméli, hogy a vasutas dolgozók eb
ben az évben is eredményesen járulnak hoz-, 
zá a népgazdaság ötödik ötéves tervének 
ídóarányos teljesítéséhez. 

igény törvényszerűen előírja a 
szakszervezeti bizottságoknak, 
munkahelyi bizottságoknak, 
hogy ahol erre a lehetőségek 
biztosltottak, feltétlenül tag
fllJ'ÍUést hívjanak össze. 
Amennyiben ez nem lehetsé
ges, a munkahelyi bizottságok 
biz-almi tanácskozásokon, a 
szakszervezeti bizottságok a 
bizalmiak és fóbizalmiak ta
nácskozásán számoljanak be a 
tagságnak. 

A szakszervezeti bizottság értékelte 
a szocialista brigádok munkáját - az eddi·ginél számottevőbb anyag- és 

energiatakarékosságot; 
Koszorús Ferenc sk., 

A debreceni építési főnökség 
szakszervezeti bizottsága janu
ár· 10-én értékelte a szocialis
ta brigádok 1976. évi munká
ját. Sikula László szb-titkár 

Az értekezlet végén Széles 
Károly építési főnök átadta a 
brigádoknak a különféle jel
vényeket és a j u talrna,kat. 

Nyirl Ferenc 

- tervsz.erúbb munlkát a vonatforgalom 
szervezésénél, irányításánál, az üremvitel 
minden területén. 

Az 1977. évl tervek, a jóváhagyott cél.ldtű
zések a fenti követelményeket tartalmazzá•k. 

a Vasutasok Szakszervezete 
főtitkára 

Urbán Lajos sk. 
miniszterhelyettes, 

A MA V vezérigazgatója 

méltatta a 68 szocialista brl- r--------------------------------------------------

Használják fel a szakszerve
zeti bizottságok a számadást 
és az azt megelőző előkészü
leteket a munkamódszerek fej
lesztésére, javítására, a felme
rült problémák megszünteté
sére, az aktivisták felelősség
érzetének növelésére, tevé
kenységük méltatására 

Miről adjanak számot 
a beszámolók? 

Az 1976. évi munkáról szóló 
beszámolóban, a helyi sajátos
ságok figyelembe vételével ki
emelten kell foglalkozni : 

- az V. ötéves terv indí
tásával kapcsolatos szakszer
vezeti tevékenységgel, a ter
meléssel és a termelés segíté
sében való szakszervezeti rész
vétellel, 

gád eredményeit. a fónökség 
terveinek :m<c>gval66ításában ki
fejtett tevékenységiiket. A bri
gádok sokat tette:c az üzemi 
demokrácia hatékonyabb ér
vényesüléséért ís. 

A szakszervezeti bizottsági 
ülésen Lelesz István verseny
felelős ismertette az értékelés 
eredményét, amit - a főnök
ség versenyszabályzata alap
ján - a gazdasági vezetés a 
szakszervezeti bizottsággal kö
zösen végzett. A brigádok vál
lalásainak teljesít.ését év köz
ben is , értékelték, és utána 
meghatározták a további teen
dók.et. 

Nem sikerült az egyenruhás trükk 
A budapesti vasútigazgatóság épületének harmadik eme

letén január 25� délben nem mindennapi jelenségre figyel
hettek fel az arrajárók. Három rendőr- kísért egy vasutas kö
penyes embert, aki különös trükkel hatolt be az igazgatóság 
épületébe. Benyitott a menetirányítók előszobájába, ahol ép
pen nem tartó2Jkodott senki. Bazsó Lásizló, büntetett előéletű 
hatvani laikos, alti az egyenruhában jól álcázta ma.gát, kt:fatmi 
kezdett Takács Lászlóné, ügyintb.ó tá5ik.ájában. A tolvaj nem 
érte el célját, mert Ta,kács.né idejében vi�-szaérkezett. 

Amikor a menetiTányítók Bazsót kérdőre vonták. zavaro
san magyarázta : ,.felvétel ügyben jöttem, nem is tudom, mit 
akarta,)J'I, a táskával • . .  " válaszolta rémült . tekintettel 

A tolvaj - mint megtudtuk -, 'korábban tényleg vasutas 
volt. Hatvan állomáson váltókezelőként ,.teljesített sz<Jlgálatot". 
Az utóbbi két szót nem véletlenül tettük idézőjelbe, ueyanis 
Kot·ács Kálmán, a hatvani állomásfőnök a következőképpen 
vélekedett Bazsó munkájáról : - 1975 augusztusától, a múlt 
év decemberéig d-Olgozott nálunk. Munkájára soha nem !e
hetett szám,t,ani; volt rá példa, hogy két h étig is hiányzott 

• igazolatlanul. Ennek ellenére mo<rt kaptunk a feleségétől Le
velet. ame1 :v-ben arra kér benniinket : vezyü1< vissza férjét a 
vasúthoz. Ezekután azt hlszeI'" egy,értelmt'i választ adunk Ba
zsóné levelére - mondta az áll=ásfónök. 

A történet nemcsak azért érdemel figyelmet, mert lds 
híján rr>etkárosítot+ak egy embert. hanem adott esetben -
mondju1,. ha nem fogiák meg a tet,test - bizalmatlan légkör 
uralkodhatott volna el egy olyan ió hfrű kollektívában. mint 
amilyen a budapesti menetirányítóké is. 

A sokat emlegetett ébel'Séget soha nem szabad k-1\r.hely-
ként értelmezni, (séra) 

A HATÁROZATOK NYOMÁN 

A felnőttoktatás szorgalmazása 
nemtsak a szakszervezeti szervek feladata 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGOZAT A SZEGEDI OKTATÁSI FÓNÖKSEGEN 

Társadalmunk szocialista 
fejlődésének egyik alapkérdé
se a dolgozók általános mű
veltségének, szakképzésének 
növelése. Ennek fontosságát 
húzta alá az MSZMP XI. 
kongresszusa is, amikor hatá
rozatában többek között rög
zítette: .,lrjük el, hogy mind 
többen folyamatosan művelőd
jenek, vegyenek részt általá
nos és szakmai oktatásban, to
vábbképzésben, önképzésben ..• " 

IRÁNYELVEK 

A BEISKOLÁZÁSRA 

A szegedi vasútigazgatóság e 
határozatok alapján készítette 
el oktatási feladatait. 1976 

tavaszán oktatótiszti értekez
leten határozták meg a fel
nőttoktatásban követendő főbb 
elveket és a gyakorlati tenni• 
valókat. Irányelvként szabták 
meg, hogy főleg olyan dolgo
zók kerüljenek beiskolázásra, 
akiknek azt munkaköre indo
kolja; akik a munkaerő- és 
szakember-utánpótlás szem
pontjából számításba jöhet
nek; akik a vasútnál haszno
sítható szakmai képzettséget 
kívánnak megszerezni; továb
bá azok, akik az általános és 
a középiskola elvégzésére vál
lalkoznak. 

A feladatok gyakorlati vég
rehajtásának eredményeit a 
közelmúltban összesítették. Az 
adatokat a vasutasszakszerve-

zet szegedi területi bizottsá
ga legutóbbi ülésén Is érté
kelte és további feladatokat 
határozott meg. 

A felnőttoktatásban az Igaz
gatóság legfontosabb felada
tának a hiányzó általános is
kolai végzettség megszerzését 
tekintette. Ennek szükségessé
gét az is indokolta, hogy je
lenleg az igazgatóság terüle
tén dolgozók közel 23 száza
lékának nincs meg a nyolc 
általános iskolai végzettsége. 
Éppen ezért a lehetséges va
lamennyi oktatási formát 
igénybe vették, s különféle 
kedvezményekkel segítették a 
továbbtanulókat. Szegeden, az 
oktatási főnökségen létrehoz
ták az általános iskolai tago
zatot. Ide elsősorban azokat 
iskolázták be, akik az általá
nos iskolai végzettség meg
szerzését követően szakmailag 
továbbképezhetők. Természe
tesen más jelentkezők kérel
mét sem tagadták meg. Ez a 
képzési mód jól bevált, hi
szen itt tudták legjobban biz
tosítani az oktatáshoz szüksé
ges személyi és tárgyi felté
teleket. Egyidejűleg három 
osztályban - V-VI., VII. és 
a VIII. osztályban - 80-90 
tanuló továbbtanulását bizto
sították. A jó szervezőmunká
nak meg is lett az eredménye 
az 1974-75-ös oktatási évben 
a VII. és a VIII. osztályba je
lentkező 35 dolgozó közül 32 
sikeresen levizsgázott. A kö
vetkező oktatási évben a há-

rom osztályba hatvanan je
lentkeztek és csupán öten 
morzsolódtak le. Az 1976-77-
es tanulmányi évben némi 
visszaesés tapasztalható, mert 
V. és VI. osztályt nem tudtak 
indítani. A két felső osztályba 
is mindössze 39 vasutas kér
te felvételét. 

KIHELYEZETT 

OSZTÁLYOK 

Másik területe az általános 
iskolai továbbtanulásnak a ki
helyezett osztályokban való 
oktatás. Az 1974-75-ös oktatá
si évben Kelebián, Szentesen 
és Kecskeméten értek el szép 
eredményt. Sajnos, azóta ott 
is tapasztalható némi megtor
panás. Jelenleg ugyanis csak 
Kecskeméten működik kihe
lyezett osztály, de Kiskunha
lason és Békéscsabán is fel
készültek ilyen oktatási mód 
beindítására. 

A harmadik oktatási forma 
a területi Iskolák által szer
vezett leveléző oktatásban való 
részvétel. Itt Jelenleg hatvan
hárman tanulnak. 

Vajon ml az óka a vissza
esésnek? Fóként az, hogy a 
dolgozók egy részénél hiányzik 
a továbbtanulásra serkentő 
becsvágy. Emiatt az önként 
Jelentkezők száma csökkent, 
de a külszolgálati főnökségek 
sem tesznek meg mindent an
nak érdekében, ho(/1/ többen 

rendelkezzenek a uyolc d.ltalá
-nos iskolai végzettséggel. 

A terület! bizottság az elért 
eredmények elismerése mel
lett meghatározta a további 
tennivalókat is. Egyebek kö
zött rámutatott, hogy a szol
gálati helyeken a továbbtanu
lást segítő felvilágosító mun
kában aktívabban kell részt 
venni, mind a gazdasági veze
tőknek, mind pedig a szak
szervezeti tisztségviselőknek. A 
továbbtanulók támogatása kö
zös érdek. Ezt segíti a Magyar 
Rádió és Televízió „Mindenki 
iskolája" címmel beindított új 
sorozata is. Arra kell töreked
ni. hogy az előadásokon való 
részvételt szervezetté teizyék, 
a továbbtanulókat patronálják, 
segítsék. 

A kllzép- �s fel!őfokú tan
intézetekben való továbbtanu
lás fránt továbbra is élénk az 
érdeklődé!. Ezt bizonyítja az, 
hogy az utóbbi Időben évről 
évre emelkedett a továbbta
nulók száma. Egyedül talán 
a vasúti szakképzettséget adó 
szakközépiskolák után - el
sősorban a vasútgénészett és 
pályafenntartási átiazatokon 
csökkent az érdeklődés. 

EGESZ ÉVBEN 

NAGYÜZEM 

A felmérés adatai arra fs 
választ adtak. hogy a szakmai 
oktatás és továbbképzés mi
lyen fontos szerepet játszik a 
felnőttoktatásban. Az oktatási 
főnökség egész évben „nagy
üzemet" bonyolltott le. Az 
1975-76-os oktatási évben,' 
mlntegv 70:J-an sajátították el 
a vasúti szakmai ismereteit. 
Eredménvnek könyvelhető el 
az Is. hogy a gyermekgondozá
si segélyen levő nődohtozók to
vábbtanulására is megtették 
már a kezrleti lépéseket. 

Gelléd József 



Ötletes falln.api4r 
uhumoros" intelmekkel 

.. 

A sportlövészet élvonalában 
Jel Jdul#, 84Ut1t &ltldor, Ver
.,. � - 'l'deh ,..., ed
z6k. 

A k�'8en Berea Bn,tn, 
a Heves megyei MHSZ veze
tősége nevében átadta a klub
nak a meaet titkár dfezokle
velét az eredményes munkáért. 

PodGl'Baa 

l.ahdanigómezben - hanni11C81 fell 
iJn,M JtM-1 ,..,,. ,,.,,,._,,,_ 

b61 a Mez6pzdaségl Eladó 
gondozüábau 21 ma jelent 
meg. a Medicina, a KOIISUth 
és a Mdszakl K.lad6,4-1 mű• 
vel, a Közpzdasád"'• • J'OII 
Kön,Vklailó 2 fflbél. az � démiai Kiadó pedil 1t muvel 
szerepel az újilonaá&ok lilt6-
ján). 
A MGvelt Nfp az � 
minden tájára eljutta»a a 
IIQkkliJlYV•újdoas6goket: a 
k&vvhmaap köftyl)ti I flrilff6 
forint Mik� é•uen 
2l6 700 i,éldMw,�• . 4Uut a 
� budcpe,# tl4a4rlók "11-
cfelkezéa re. Az e tpzodüt 
megköMyítl, hogy a MeiJl&az• 
daságl Szaklrod mt Híradó 
'6 OOO példin1át • MOv Nép 
könyv•�jf��t::-dl.11 ul 
lúll!bétUt u Ulili; 

VI vl O:,'lda, �. Fod B61a, 'KoV6ca Liall>, Gyön• gyös• Púkll Un • 'KOVACII &Andor, JDó ll'erencn BUclapest; Pál lat· Ván, Feles JóDef, M kole; Szllcs Ferene, Hatvan !la1,. Pl!Q Imréné, TöröksZen\lllWl>ll; Sze vAD)'i La• Jos, Bajl,szentpaer; T6UI Tibor, Kiskunhalas· Nylrt Ferenc, Det,. recen: leYe-et lapunk aayagA• 
�- r��.!: Debrecen: Ko-Acs Us 6, Gyöngyös; Harcsll Ml• hAlyné, Nyíregyháza: levele.tket U• tetékes llelYre tov4b� 

-�OkMdja;At6-
1.'tibzenfi'ltiósi Uulls tm1-
velódé;i központ tanként 
ad otthont a a.iervezettan. md• 
ködö aaiZotiyolt kl'\Jb� 
amelynetli gazdai kQitul,4lür 
prog,:-arnja van. A.7. év eW jól: 
sikeniU foglalkozuén a mA• 
velődésl központ Pfflyoat � 
ván vesette ci� 
adott mfisort. 

- Elismer&. SZeged meRYel 
vJirosl 'tanácsa és a HazatJ.aa 
Népfront városi bizottsága • 
,,Tiszta, virágos Szegedért" 
címmel hirdetett mozgalmat 
1976-ban. A vel'SeJlybe:íl a sie
gedl Vcl:llutasok is bekapcsolód• 
tak. Eredményes társadalmi 
munkájukat a vál"06I tanáca 
1ilnökhelyettese a közelmdlt
ban emléklappal jutalmazta. 
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A BIUGÁDOK VÁLLALTÁK : 

Az ev végéig Taksony és Csengőd között 

befejezik a kelebiai vonal villamosítását 
A villamos felsóvezeték építők munkásgy'úlésen vitatták meg 

az 1977. évi feladatokat 

A MA V Villamos Felsőve
zebék Epítési Fónöl.ség Rákos 
csomópont területén épült és 
�ég átadott új üzemépüle.
tének tanácstermében február 
4-éll murukásgyűLése.n vitatták 
meg a múlit éVi -rervbelja,ités 
tanuhs.á.,"'B.it és az ez évi teen
dóket. A tanáOSlkozáson meg
jelent Oroszváry Lá.izló ve
zári�tó-helyettes. 

A munkásgyűlést Mikus 
László, a szaksz.erVezeti bi

rottsá,g titk.ára Il)'itotta meg, 
majd Csárádi Já,1ws igazgató 
számolt be a múlt évi mun
káról és az 1977. évi feLaóa
tokról. Eltsmcréssel szólt a 
,i;zocia!ista és munkaprigádok, 
i:a!amint a tör%8Qá,rda vala
mennyi tagjának á!dozatkész, 
tewelmezett munká,járól, 
E/llllEillyel az ötödik öt.éves t.erv 
első esztendejében, 1976-.ban 
a hegy,e.shadmi vonal cekonst
:rukc.iója során, a hiányos 
1.ervellátottság ellenére ered
ményesen végei:ték el a vi.1J,a.. 
tnoosítási mUllikát. Emellett 
még a rendelkezésre álló k.a
pooi,tás ésszlerú kihas1lilálásá
val a főnökség alaptevéken,y-
1,égébe bei.!aeszthető �b 
munkáita1; la el vé@liYl;tek: a 
dunakeui ;,irmv;iavitóban to
lópadot vUlamosítottak, Mi8-
k-olc--rendezópál1,1audvaron ki
bővítették a feLsővezeték-há
lózatot, Hort-Csán11 állmná.. 
11on a gázlefe;to iparvágányt 
látták ei viL!amos-fe!.söveze
tékkeZ. 

A múlt év másik nagy ese-

takoz6 jubileumi munkaver
sen11 segítségével, amelyhez 
csatlakozik a viUamosfelsöve
zeték építők kollektíváj:1, iS, 
1979 n11arán Kelebia állo
má,sra befut az el,,.ő villamos
mozdony. Ezzel a rendkívül 
fontos tranzit vonalon megi11-
duUiat a nemzetközi szálhtást 
gyorsító vmamosvontatá,s. 

A beszámoló után k.ileru: 
hazzászó1ás hamgot,t el. A fel
szóLalások híve:n timrözték a 
fönökség valamennyi reszlegé
!lek azt az elhatáro'Lását, hogy 
a N.iror Októberi Szocialist.a 
Foorodalom 60. évfordulója 
tlsztelcbére indított muru'.rn
verseny hez csat.Lakozva úgy 
dolgozoo-k, hOOI/ a kelebiai vo
nal Vil!amosításá,t határidőre 
befejezzék, A telszó.lru.ók en
nek a célnak érdekében rész
le,geilt, brigMja.ik nevében 
részvá!Lalásokat tettclt. Egy
öntetűen vállaltálk: ez év vé
gére elvégzik a Takso11y
Csengód állomások közötti 
villlamosltást. 

Kelemen István, a 3...as 
számú építés,•e:z,etósé:; Sá,grá
ri Endre lfZ,<)C.iallsta �djá
ruú vezetője Mra hívta fel a 
többi ép!tésvezet.őeé.get. hogy 
tervüket decambe.t- 31. helyett 
már december 15-én fejezrek 
be. Szi�III Lajos. az l-es 
s-zámú építésvezetőség Petőfi 
EZOCialista brigádjának nevé
ben elmondotta, hcP.,,.y a téli 
idöi=kban gőz;mm;donyhiány 
ai.1<:adál�wita a betonmelegi-

tés és ez késleltette az oszlop
állítást. Kérte a 1:ezetőket, 
hassaflak oda, hogy a gőzszol
gáltatási hiány megszűnjön és 
az oszlopállításokat késede
lem nélkül végezhessék. Vári 
Nagy Bálint a fiata:l műsza
kiak nevében többek között 
javasolta : a kelebiai vonalon 
érdekelt igazgatóságokat, a 
budapestit és a szegedit hív
ják fel szocialista szerződés 
megkötésére, hogy a vezeték
építéshez szül�es vágányzá
rakat gondosan meg:,--zervez
hes.,ék, jól kihasználhassák. 
Buskó T.bor a TMK-reszleg 
nevében vállalta, hogy a beto
nozó vonatok üzemkészségét 
a karbantartás fokozásával 85 
-90 százalékra emelik. Ko
rác.t Lajos motorvezetó a 
Jendrassik szocialista brigád 
ne\·éoon jelentette be: mun
kájukban biwezetik a „Dol
gozz hibátlanul" rendszert. 

A hozzászólások sorát 
Oroszvár11 László vez.érigazga
tó-halyettes zárta be, A Ve
zérigazgatóság nevében ll;ö
szöntötte a villamos-felsőve
zetékép!tőket UJ üzemépü
letük bírtok'bavétele alkalmá
ból. Dicsérte a dolgozóknak a 
vállalt határ!dóket mind g 
megtartó, megbízható munká
ját, amellyel még soha sem 
hagyták cserben a vasutat. A 
MAV vezetösé!!e bízik benne, 
hogy megbízhatóságuk érvé
nyesül a kelebiai vonal villa
mosításánál is. 

(szász) 

Gál László látogatása Záhonyban 
·---,--,.,,,�---· 

Varga Imre vasútigaz�aló tájékozWJa a ven dégekd 
(Tudósítás az s. oldalon) (Visi Ferenc felvétele) 

AZ ELNOKSÉG NAPIRENDJEN 

A vasútigazgatósagok munkaversenye 
és a vasút bérpolitikai intézkedései 

Szaikszervezetünk elnöksége 
február 11-én ülést tartott. A 
napirend! pontok közül első
nek a vasútigazgatóságok 1976. 
évi murucaversenyének ered
ményeit vitatták meg. A ve
zérigazgatóság előterjeszlé\:e, 
melyet Guly<Ís Jáiws vezér
igazgató-belye,tes ismertetett, 
rövid, de mégis át.fogó értéke
lést adott a végzett munkáról, 
az elént ercdményekrőL 

Mint ismeretes, a vasút 19'16-
ban nem ért el újabb szállí
tási <:s.úcseredménJ,•t, a nép
gamas..'\gi igényeket azonban 
így is kielégítette. Az Is köz
tudott, hogy az ár1Uzá!litás 
él-közben nem e1711formán ne
hezedett az igazgatóságokra. 

ISé,gének Dicsérő oklevél elis
merésére a pécsi igazgatósá
got, javasolta. 

A:z. elnökség az előterjesz
tést elfogadta, a miskolci és a 
pécsi igazgatóság kitüntetésé
r<? tett javaslattal egyetértett. 
Ugyancsak el!Qgadta a vas
utas szocialista brigádveze
tők IV, olllzágos tanácskozása 
alkalmával admányozandó ki
tüntetések odaítéléséről ké
szült előterjesztél>t. 

Az elnökség az első napi
rendi pont elfogadása után a 
vasút 1977. évi bérpolitikai in
tézkedéseire készített előter
jesztést vitatta meg. Az előter• 
jesztéssel kapcsolatban Szűcs 
Zoltán vezérigazgató-helyettes 

hangsúlyozta, hogy fokozottan 
törekedni kell a fizikai állo
mány bérén� növelésére. A 
beyek elosztál>ánál mindenütt 
legyen fó szempont, a végzett 
munka. 

Az elnökség az előterjesz
tést, a szóbeli kiegészíté6ekkel 
együtt elfogadta. CErról a, na
pirendi pontról lapunk 4. ol
dalán részletesen tájékoztatjuk 
olvasóinkat,) 

Ezután az elni>kség a bizal
mi mUIJJka iejles:ztésével kap• 
csolatos SZOT-, és MT-hatá
rozat végrehajtásá:na:k tapasz
talatairól késZült jelentést vi
tatta me,g. Végezetül különfé
le tájékoztató jelentéseket fo
gadott el. 

Mindezt figyelembe vették az
,--------------------------

értékelésnél, Illetőleg a kitün
leté�ek odaítélésénél. Ennek 
alapján a ve:?.éI'Jgazgatóság a 
Körzlekcdés- és Postaügyi Mi
nisztérium, és a Vasutasok 
Szakszervezete központi veze
tóségfu,ek vörös vándoczászló
val történő k.itüntebésére a 
miskolci igazga.tóságot, a MA V 
Vezérigazgató.s.ága és a Vas
utasd.k: SZakszervezete Elnök-

A n.síít januári teljesítménye : 

28 millió 367 ezer utas 

és 10 millió 395 ezer tonna ám 

ménye volt. hogy október 1- 1-----------------------------------
A vas-.ít januárban 28 millió 

367 ezer utast szállított. Ez a 
bázis időszakhoz viszonyítva 
98,8 százalékos teljesítésnek 
felel meg. Hasonló arányban 
alakult az utaskilométerben 
mért teljesítmény is. A sze
mélyszállítás minősége az el
múlt évhez képest javult, A 
késett vonatok száma 16,7 ké
sési idejük pedig 12,8 százalék
kal kevesebb. A nemzetközi 
gyorsvonatok menetrendszerű
sége nem javult lényegesen. 

vekedése is. Még rosszabb as 
idegen teherkocsik átlagos tar
tó2lkodási idejének alakulása, 
ami kedvezőtlenül hat a nem• 
zetközi teherkocsi-gazdálko
dásra. Az elkövetkezendő idó
szakban sokkal nagyobb gon• 
dot kell fordítani az elószállí• 
tásokra, a teherkocsik időbeni 
biztosítására. 

én, ,n,egyooéves késéssel, h<YL-
záfogt,a,k a Budapest-Ke!ebw 
vasútvonal villamosításához, 
A jó elókésZftés, a megfelelő 
tervellá<tuttság, továbbá az, 
hogy a dol;g-Ozók megértették 
e. feladat fantoo ga:lldaságpo
litlk.ai jelentőségét, az év vé
gére befejezték az előirány
zott munkát, Csengőd á,llo
mé8, a Csengőd-Fülöpszállás 
közötti vonal és Fülöpszállás 
állomás fel.sóvezetékének meg
építését. 

A főnökség 1976. évi amyag
mentes termelési órtekét csak
nem 110 száz.alé!kra ,t,eljesítet
te. A pénzügyi mérleg m<JSt 
készül, a részeredmények a 
nyereség alakulása s-rempant
já:ból bi2itatóak. A béremelke
dés múLt évi mértéke 5,5 szá
zalék volt, ebből a fizir.ai dol
gozók 6,9 százalék, a nem fi
zikaiak pedig 4,1 százalék 
béremelésben részesültek, 

Megemlítettie az igazgaro, 
hogy az elmúlt évben minő
� javulás követJtezett be a 
főookség irányító l;épezeténa1-: 
munka'l,.-örülanényeiben, az új 
üzemépület átadásával. 

Az ez tltvi feliadllltok:tól szól
va rámutatott, hogy a kelebiai 
program jó előkészítése, a ter
vek pontos ismerete, ezúttal 
nyugodt munkakörülményeket 
te;:z leherové. A felada1lolk jól 
ISZel'Vezett, ütemes munkát kö
vetelnek minden dolgooótól. 
F�vta a résztvevőlret. hogy 
tevékenységük vezérfonalának 
az elmúlt hetekben kidolgo
zott és a műszaki konferen
cián elfogadott cselekvési 
pragiramot tekiin�k. Beszámo
� így fejezte be ; 

- A főnökség több mi,n,t 
negyedszázados múltjának 
munJG86lkerei feljogosítanalk 
arra, hogy kijelenthessem : 
biztos vagyok abban, hogy a 
MQY feladatok tsmét megacé
lozzák munkásko!lektivánk 
CTejét é, az országosan kibon-

A hatékonyabb cselekvés jegyében 
A debreceni területi tanács és a rasúltkemi pártbizottság 

közös értekezlete a gazdaságpolitikai feladatokról 

A Vasutaook �vere
te Debreceni Területt Ta.ná• 
csa a karel:Inúltban együttes 
értekezletet tartott a debrece
ru vasútüzemi pártbizottsággail 
az állomás oktatótermében. 
Az értekezlet célja az vol!t, 
hogy a párt és a szakszerve
zet �Jói, aktiV'istái a 
�at vezetőivel együtt 
értékeljék az 1976. éVi terv 
végreha}tá&án.ak 'beljesfté3�t, a 
ga:zdaságpolitikai tapasztala,to
kat és közösen tárgyalják meg 
az 1977. évi céllki tüz.ésekböl 
rájuk háiruló feladatokat. 

A vasút.igazgatóság vezetője 
ált.al előterjesztett írásos je
lentés - amelyet a leg:fris,. 
sebb tapasztalatok és instl"uk
cióik eg�tettek ki - ha,ng
súdyoz:ta, hogy na.gy gondot 
forcHtolrtlak az 1976. évi fel
aőa,tok előkészítésére. Az ön
kritikus számadás leszögezte, 
hogy a =rvezési inté2:lredé
sek ellenére a tavalYi gazda
ságpoljitika:i tevékenység clső
soroan termelési 6ZeITlpantból 
nem a1akult kedvezően. A 
nemzetközi S7álJ.ftások n.em
csa:k a tervekben meghararo
wtt mennyiségt6: maradtak 
el. hanem al,atta voltak az 
1975-ben létrehozott szállítási 
volumennek is. A visszaesés 
maga után vonta néhány 
rendkívüJ. fontoo músza.ki-gaz
dasá� muta46 kedvezőtlen 
ailakulását is. Például a.z élő 
munka termelékenységé7U!k 
csöfokenését vag1,1 a széles 
kocsik napi maradványának 
magas .!Zámát. 

A nemzet'lcözi szállításdkban 
történt lemaradás az egész 
évi munkát zavarta. Az el-

múlt év első tíz hónapjában 
több mint 1,8 mi!Hó tonné
vaL kevesebb áru érkezett a 
záhonyi átrakókörzetbe. 

Az év elején mutatk.oz,ó bá
zlSSZi,nt alatti 67.állítás:i igé
nyek. váratlanul érintetták az 
iga:zga;tóságot, de a k.eztleti 
megtorpanás után a szervezési 
inflézkedések egész soráva,1 
kívánták ellensúlyozni a szál,.. 
lítások elmaradását. Ezek so
rán erősödött a kapcsolat a 
fuvaroztatókkal és a körülie
kintö piackuta,i-.á� eredménye
ként a belső területek áru
szállítása meghaladta a bázis
évit, ugyana:kkor a tervhez 
képest je:ientéís többletreatízá
lásra ;s lehetőség nyílt. 

A sz:Ulíttatókkal való ered· 
ményesebb kapcoolatna:k tulaj
donítható az is, 1wgy a kocsi
á,lláspénzek össze(Je úgy csök
kent, hogy egyben a kocsiál
láspénzes órák szá� mint
egy 216 ezer órcivttl Lett ke
vesebb 1976-ban. Az áruszál
lítás mennyiségének in,gado.zá
sa miatt az átrakó berende
zések, gépe!c különösen az el.
só félévben nem voltak elég
� kihas:z:nálva. A záhonyi 
árubefutásokhoz Igazodva az 
év első felében teljes és rész
leges üzemszünetet rendelt el 
az i.gazga tóság. Ebben az idő
szakban is nagy gondot forc:lí
'bottaik arra. hogy az átraká
sokat a körzetben elsősorban 
a gépesített munikaterület:ekie!n 
végezzék. Intézkedés törtknt 
arra is, hogy az · alacsonyaibb 
teljesítmények miatt felszaba
dult munlk.-ierót ideiglenes jel
leggel a pályafenntartási, táv
közlési és biztooftóbercndere-

si ��thoz vemnyel
jék, az állóes2l.1-:Ö'llijk karban
tartására. Az ts a szervezeti 
intézkedésekhez tartozott, 
hogy a Il, félévben, a na
gyobb árubefutások miatti 
többletmunkák elvégzésére 
több műszakot vezettek be. 

Foglalkozott az írásos jelen
tés és a. sz.óbeli! kiegészí tó 
többek között még a munka
erő-. és a swdális ellátással, 
a munkaverseny-mo2lg'alom-
ma1 és a munkafEgyel«n 
helyzetével, továbbá a gazda
sági és társadalmi szervek 
együttműködésével. 

Az igazgatóság 1977. évi 
gazdasági tervét a Vezérigaz
gatóság jóváhagyta. Enlnek 
teljesítése érookében az Jgaa;., 
gatóság pártbizotts,;l,ga és a 
debreceni területi b!zOttság, 
továbbá az á!tatlU:k 11-ámyított 
pártvezetőségek, alapszerveze
tek. valam:i,nt a szakszerv&.eti 
bizot!Bágok ajánJást dolgQZtak 
kii. !Dz hain.gsúlyozza, hogy az 
i_gazg,a tóságra háruló fe1ada-tok 
teljesítfuének � a legfonto
sabb feltétele. hogy a dolgo
zók összehangoltan, fegyelme
zetten lássák el feladataikat 
minden munJwhel1,1en. 

A kitŰZött célok megvail.ó
sítása érdekében tovább kelll 
erősíteni a választott testüle. 
tek útján a l>Záinonltérést. A 
közös ajánlás alapját képezi 
mtndazoknak a feladatoknalk, 
aimelyeket a gazdaiságpoli likai 
célok végrehajtásának: segítése 
érdek.ében az érmtett vestüle
telmek tovább kelJ. bontani és 
részletesen ki ke!Jl dol:gozn.1. 

Sz. Tóth Andris 

A legfrissebb adatok szerint 
az elmúlt hónapban a feladoU 
és elszállított árumennyiség 10 

Február első 10 napjának 
áruszállítási teljesítményei 
kedvezőek, és amennyiben. az 
előszállítások volumene tovább 
fokozódik, úgy a bázis Időszak
hoz viszonyftvl}, jó eredmény 
várható. 

millió 395 ezer tonna volt, .------------
amely a bázis időszakhoz ké-
pest 103,1 százalékos teljesít
ményt jelent. Ez az árumennyi
ség azonban az operatív havi 
előirányzatnál fél millió ton
nával, mintegy 4,3 százalékkal 
kevesebb. 

Az árucikkenkénU szállítás 
kismértékű csökkenést mutat. 
A vasút, különösen a szén, a 
kő és, a kavics küldemények
hez nem tudta minden esetben 
az igényelt kO\:simennylséget 
időben kiállítan!. A belföldre 
feladott áruvolumen, valamint 
az export szállitások csökken
tek, viszont az import és tran
Zit áruk mennyisége mintegy 
18,4 százalékkal növekedett a 
bázishoz képest. Januárban be
fejeződött a cukorrépa szállí
tása is. 

Az áruszállítás minősége 
1976 december hónaphoz vi

szonJ,itva javult. Ez főleg a te
herkocslk térbeli kíhasimálásá
nál tapasztalható, ahol az el
múlt Időszakhoz képest Z,5-3 
liZázalékos a javulás. 

A tehervonatok menetrend• 
szerűsége tavaly januárhoz ké
pest több mint 4 százalékkal 
romlott. Kedvezőtlen a teher
lcocsik átlagos forduló ldejé

.nck minte1111 7,5 százalékos nö-

Lajosmizsén : 

Tiszta, gondozott 

a laktanya 

A vonatkísérő személyzeltól 
sok panaszt hallotta\11 Cegléd,. 
Som0&kőújfalu és V,Jcrátót ál
lamát, laktanyáira. Zsúfoltak, 
szűkek, hidegek, zajosruc stb. 
Ezzel szemben örömmel szá. 
molok be lajosmizsei tapaszta.. 
lataimról. 

Amikor Veszelóczki László 
állomásfőnök megmutatta a 
szépen Yendben tartott lakta• 
nyákat. alig akartam hinni a 
srememnek. A női és fér!! szo.. 
bák kfüön folyosóról nyílnak, 
s mindenütt ragyogó tisztaság, 
Egy időben előtordult, hogy a 
női m0&dóban egyesek olyae
mi,t is a lefolyóba ' dobtak, 
aminek 1>zeméttartóban lett 
volna a helye. Amióta azon
ban erre a célra megfelel6 
edényt rendszeresítettek, még 
az ilyesfajta panaszok is meg. 
szűntek. 

Jó lenne, ha a vonatkfsér� 
pihenő he!yif;égeire mindenütt 
olyan gondot fordít�:iinak, 
mint Lajosmizse ál,omás dol• 
gozói.. 

(szűcs) 



2 M AGYA R VA S U TA S  
19'7'7, FEBRUAR 18. 

A vasút sem nélkülözheti a szocialista brigádok odaadó munkáját 
A uolgilatl belyeken tartott brigádvezetól 

értekezletek után február első felében sor 
került a szocialista brigádvezetők igazgatósá
gi szintű tanácskozásaira is. A vasút vezetői 
a moalQOlom legjobbjaival közösen vitatták 
meg II gudll,ági és politikai munkában el
ért eret.lmént,eket, gondokat, 11 brigádmozga
lom tllpllsztlllat11it és perspektíváját. 

rangos eseményei voltak a MAV gazdaság
politikai életének, hiszen jórészt a brigádok 
munkájától függ a szállítási tervek teljesítése. 
Hogy ez mennyire nem frázis, azt ma már 
sok év tapasztalatai, meggyőző tényei bizo
nyítják. A brigádmozgalom gazdasági éle
tünk, előrehaladá6llllk motorjává vált-

A � érdekl.6déssel klfiért tanácskozások 
Az alábbiakban négy igazgatóság tanácsko

zásáról s.zá.molnak be tudósítóink. 

B UDAPES T: 

1800 brigád 19 OOO tagjának képviseletében 
Febtuár 3-án szocialista bri

g�t&'. n�t.etl.ék be a 
b�tl. vasútigaz.gawsig 
épü1,et,it. 19 eu,r bl�
ta.g. több .mhn,t 1800 bri
gád képv.iseletében 114 kül
dött vett részt a tanácskozá
son., amelynek elnökl!égében 
helyet foglalt Gutyas János 
ve2lérigazgató-helyettes, Kaj
csa József, a Vasutasok Szak
szervezetének tit.kára.. A ta
nácskozást Rékasi István, a 
vasutas szakszervezet buda
pesti területi bizottságának 
titkáTa nyitotta meg, majd 
Kiss Károly vasútigazgató 
,méltatta a szocialista brigá
dok tevékenységét. 

- A vasút vezetése évek 
óta ;rendszeresen lehetőséget 
teremt arra, hogy a mozgalom 
legjobbjaival közösen megvi
tassa a gazdasági és a politi
kai munkában elért eredmé
nyeket, a hiányosságokat, va
lamint a szocialista brigád
mozgalom tapasztalatait. A 
budapesti tanácskozás előtt a 
vasú.tigazgat.óság 105 szolgá
lati helyén, 1697 brigád.vezető 
részvételével tartot>tá.k meg a 
brigádvezetói értekezleteket, 
amelyeken a résztvevők 65 
százaléka véleményt is nyil
vánitott. A helyi gazdasági 
vezetők gondosan elökéstitet
ték a tanácskozásokat, és reá
lisan értékelték a szocialista 
brigádmozgalom helyzetét, 
Egységes volt a vélemény ab
ban, hogy a brigádvezetők 
mUil1'áijára az elmúlt időkben 
jobban támaszkodott a gazda
sági ver;etés. En:o.ek ellenére 
még mi.nd4g előfotdul, hogy a 
brigádok nincsenek tisztában 
azzal. hogy a szolgálati hely 
!eladataLból mit kell egy-egy 
brigádnak megoldani, mi az, 
amivel hatékonyan elő tudnák 
segíteni a főnöklség előtt álló 
feladatok végrehajtását. A ta
nácskozások hangulatára jel
lemző yóJ t. hogy a hoz.zász-6-
lók többsége nem a brigádok 
belső életével, szervezeti kér
déseivel, hanem inkább a 
munkájukat, tevékenységüket 
gábló - rajtuk kívül álló -
munka- és üzemszervezési 
problémákkal foglalkozott. 

A tanácskozás szünetében 
három ferencvárosi brigádve-
zetóvel am>l be!zélgettünk, 

SZEGED : 

hogy brigádjaik milyen ered
m.enyeket értek el eddig, és 
milyen célok megvalosítá6an 
!áradoznak, 

Dell Józsefné vlssz.kereső az 
áLlomás 44 brigádját képvi
selte. Szép eredményekről szá
molhatott be, hiszen a brigá
dok közül 5 már elérte a MA V 
Kiváló Brigádja címet, 1 1  az 
arany-, 5 az ezüst- és 13 a 
bronz fokozat b1rtokosa. Véle
ménye szerint sokat fejlődött 
a brigádok közéleti tevékeny
sége. Ennek köszönhető, hogy 
a gubacsi Felszabadulás bri
gád és Kőbánya-hizlaló Kos
suth Lajos brigádja elnyerte 
a budapesti pártbizottság 
kongresszusi oklevelét. A vo
natkísérők Kossuth brigádja 
al. Országos Béketanáe;s em
lékplakettjét érdemelte ki. 

Deliné és Ferencváros ál!o'
más brigá,djairmk kérése szin
te megegyezik azzal a megál
lapítással, amit a vasútigaz
gató beszédéből már idéztünk, 
miszerint a brigádok sokszor 
nincsenek tisztában azzal, hogy 
milyen felldatokat kell meg
oldaniuk. 0 ezt a következők
kel egészítette ki : 

- Jó l-enne már januárban 
tudni - és nem márciusban 
-, hogy a gazdasági vezetés 
mit vár a brigád.októl, 

Nem kis büszkeséggel sziá. 
molt be arról, hogy Ferenc
város szocialista brigádjai 
csatlakoztak a csepeliek mun
k.avenseny felhívásához. A bri
gádok méltóképpen akarják 
megünnepelni a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
60. évfordu1óját! 

A vontatási főnökségen 
többségében pesti fiatalok al... 
kotják a Budapest brigádot. 
Talán innen származik az el
nevezés, no meg onnan, hogy 
nagyon szeretík fővárosunkat. 
A motonnúhelyben doLg<YZIJak 
és motorszerelő Szatmári Jó
zsef brigá,dvezető is. Sokszor 
segítettek már kritikus ese
tekben. A lehető leggyorsab
ban megjavítják a sérült, bal
esetes gépeket. Ha kell szíve
sen maradnak munkaidő után 
is. Két M 62-est, amelynek 
javítani kellett a reduktor
házát, egy hónap alatt rend
behoztak. Munkatorlódás 
miatt ezt az :E&akiban csak 
3 hónapra vállalták volna. A 

brigád tagjai tudják, hogy egy 
ilyen gép egy napi ,,á.l.lása. ·• 
lJ ezer íorim kiesest jelent a 
MA V-nak. Gyoraa.n c.seiexed
tekl 

A brigádban 13-an dolgoz
nak, a tobose,g fiatal 

- A brigád két tagja a 
marxis,a-leninista esti egye
temre jár, egy Győrbe, a köz
lekedési fóis,.;olára, és van egy 
szakközépiskolai hallgatórui: 
- mondotta. - A többiek 
viszont az üzemben vesznek 
részt szakmai továbbJCépzésben. 
Beneveztünk a;,; .,Alkotó Ifjú
ság" pályázatára. Szemléltető
eszközöket kész.itettün.k azok 
számára, a.kik az M 62--es 
mozdonyok vezetését akarják 
elsajátítani. Most dolgozllllk 
az M 63-asok szemléltető
anyagainak el.készítésén. 

Ker!ang Antal Ferencváros
ban a vontatási fónökség 
motorvezetője. Brigádja, a 
„Zrínyi Miklós" brigád 11 éve 
alakult, és birtokosa az arany
koszorúnak. Tíz motorvezetó 
alkotja a brigádot, amelynek 
tagjai négy M 40-es gépen 
járnak. Ezekét átvették szo
cialista megőrzésre. Ez azt je
lenti, hogy az üzem közben 
felmerülő futójavitásokat ma
guk végzik, és - mivel lét
számgondokkal küzdenek a 
főnökségen - a tisztítást is 
ők vállalták. 

- Más géptípuson is utaz
nak? 

Igen/ Taval11 például 
minden brigádtag eg11-eg11 
utat vállalt kommunista. mü
sMkban M 62-es gépen, 1!:n 
például Ma.rtonvásártól So
moskóújfaluig vittem egy érc
száUítmánytl 

- Marad-e idő szórakozás
ra, művelődésre? 

- TeTffiészetesen! Többen 
twmulnak, és a brigádnak négy 
bérlete van a József Attila 
Szinházoo. 

A lelkes vállalások, teljesí
tések L'tán Kiss Károly vasút
igazgató beszédének utolsó 
mondatait idézem : 

- A7. 1977. évi feladatok 
megoldásához nélkülözhetet
len a szocialista brigádok lel
kes, odaadó munkája. Ezen a 
plénumon is kérem segítségü
ket feladataink maradéktalan 
végrehajtásához! 

Kóhidl László 

Bátran vállalják a kezdeményezők szerepét 
A szocialista brigádmozga

lom fejlődését, elmúlt évi ta
pasztalatait clS6zegezték azon a 
tanácskozáson, amelyet feb-
1-uá. l-én tartottak Szegeden, 
;i. .  vasutas-szakszervezet Petőfi 
Sándor Művelődési Házában. 
Balogh József, az igazgatóság 
pártbizottságának titkára kö
szöntötte a tanácskozás rész
vevőit, köztük Gulyás János 
vezérigazgató-helyett.est, Fele
ki Páit, a vasutas-szakszerve
zet alelnökét, Harmatos Jó
zsefet, a Csongrád megyei 
SZMT osztályvezetőjét. 

A megnyitó után Lovász Lá
zár vasútigazgató értékelte a 
szócialista brigádmozgalom 
igazgatósági eredményeit. El
mondotta, hogy a közebnúlt
ban 49 szolgálati helyen tar
tottak szocialista brigádveze
tói értekezletet, ahol 710 bri
gá<!vezetó 8021 brigádtagot, az 
i,gazga tóság összlétszámának 
55 százalékát képviselte. A ta
nácskozások tapasztalatai ked
vezőek voltak; azok előkészí
tésére, lebonyolítására minde
nütt nagy gondot fordítottak. 
A beszámolók reálisan érté-

' kelték az elmúlt időszak ered
ményeit, gondjait, s meghatá
rozták a további feladatokat. 

Az előző tanácskozás óta a 
:mozgalom igen sokat fejló
dcm. A szocialista brigádok 

egyre inkább betöLtik szerep1l
ket mind a munkában, mind 
a köuletben. A brigádtagok 
munkában való helytállása 
jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy az igazgatóság teljesítet
te elmúlt évi feladatait. Bát
ran vállalták a kezdeménye
zók, az újat alkotók szerepét 
is. Jellemzö a brigádok tevé

kenységére, hogy az újítások 
többsége is vállalásaik alap
ján kerü!t kidolgozásra, al
kalmazásra. Szép eredményi 
értek el az újítók a szentesi 
Építési Főnökség szegedi gép
állomásán, és a városföldi he
gesztőtelepen, a vésztői vonta
tási fónökségen. Új kezdemé
nyezés indult a szegedi műve
lődési házban működő szocia
lista brigádvezetők klubjában, 
amelynek célja a vasút hírne
vének öregbítése, az általunk 
biztosított szolgáltatások mi
nőségének javítása. A brigá
dok többsége rendszeresen 
patronál különféle intézménye
ket, óvodát, szociális és nevelő
otthont, árva gyermeket, idős 
és beteg embereket. Csak az 
e!múit évben több mint 2 mil
lió forint értékű munkát t>é
geztek. 

A vasútigazgató iszólt arról 
is, hogy a szocialista brigádok
ban az utóbbi időben mindin
kább új értelmet és szerepet 

kap a tudás, a múvelódés, a 
folyamatos képzés. Nagyon so
kan felismerték, hogy a tech
nika fejlődése, a Diesel- és 
villamosítás, az automatizálás 
igényli a szak:r:n..ú Ismeretek 
állandó bővítését. Ezt segítet
te a „Munka és műveltség" 
cúnmel rendezett vetélkedő is. 
Az új ismeretek elsajátítása 
iránti igényt jelzi az is, hogy 
az igazgatóság területéró1 
évente 500-600 fö ta,nul a 
tisztiképzőn és más tanfolya
mon, közel ötszázan vesznek 
részt állami oktatásballl. A to
vábbtanulók nagyrésze szocia
lista brigádtag. 

Az ez évi feladatok mara
déktaJ.an teljesítése is me�ö
veteli, hogy a szolgálati veze
tők az eddigi.eknéj jobban tá
maszkodjanak a szocialista 
brigádakra. Igényeljék a bri
gádtagok javaslatait, észrevé
teleit, azokat a lehetőségekhez 
mérten munkájukban haszno
sítsák. Vonják be őket a szol
gálati hely előtt álló gondok 
megosztásába, a tartalékok fel
tárásába, a tervek kidolgozá_ 
sába. Hiszen az elmúlt évek 
tapasztalatai is azt mutatták, 
hogy a szocialista brigádok a 
mun'kahelyek élenjárói, lendí
tólrerekei. Ezt bizonyítja a 
Csepel Vas- és Fémművek or-

szágos felhívása l.s, amelyhez 
csatlakoztak a szegedi vasút
igazgatóság területén dolgozó 
szocialista brigádok, és tettek 
újabb többlet-felajánlásokat. 

A tanácskozás beszámolóját 
követően jó néhány brigádve
zet.ó beszélt hoz.zászólásában 
munkahelyének, szűkebb kol
lektívájának eredményeiről. 
Hollósi Károly, a vésztői von
tatási főnökség esztergályosa 
elmondotta, hogy az általa 
vezetett Gago.rin szocialista 
brigád évek óta tevékeny részt 
vállal a főnökség újítási mun
kájából, tavaly 19 javaslatot 
adott be. A Diesel-mozdo
nyok javítási Idejének gyor
sítás.ára eredményes kapcsola
tot alakítottak ki a szombat
helyi já.tmújavító dolgozóival. 

Kókai Mátyásné szegedi ko-

MISKOL C: 

csitakarítónő a személyszállf
tó vona,tok fokozottabb tisztí
tására tett ígéretet brigádja 
nevében. Légrádt Zsuzsanna 
Békéscsaba állomás árupénz
tárosa a fiatalok munkahelyi 
beill-eszkedéséről, a brigád ez
irányú tevékenységéről beszélt. 

Acsai Mihály, a területi bi
zottság titkára hozzászólásá
ban a szocialilSta brigádok ter
melést segítő tevékenységéról, 
a társadalmi munkában vég
zett helytállásáról szólt. Java
solta, az igazgatóság területé
re ki.terjedően verseny-híradó 
rendszeresítését, amely megfe
lelően tudná az egyes brigá
dok életét, eredményeit nép
szerűsíteni. 

A tanácskozáson felszólalt 
Gulyás János vez.érigazga,tó-

helyettes is. Részlet ele
mezte a mozgalom jelentősé
gét, a brigádok hármas jelszó 
i.zellemében végzett tevékeny
ségét. Mint mondotta. egyre 
inkább kialakulóban vannak 
az olyan brigádok, amelyek 
gondoLkodásmódban, köznapi 
szemléletben motorjai tudnak 
lenni a munkának, a mozga
lomnak. A brigádok figyelmé
be ajánlotta: a vasúthoz kerii.
lő fiatalok felkarolását, a vas
utas szakma megnerettethé
hez való segítségadást. 

A hozzászólásokra Lovász 
Lázár vasútigazgató adott vá
laszt, majd megválaaztották 
azt a 20 küldöttet, akik a sze
gedi igazgatóságot képviselik 
az országos tanácskozáson. 

Gellért Jó,u;ef 

Brigádjaink a jövőben is lépjenek fel 
a fegyelmezetlenség megnyilvánulásai ellen 

Kilencvenkét küldött, vala
mrnt a vasútigazgatóiság gaz
dasági, párt- és tömegszerve
zeti vezetőinek részvételével 
tartották meg Miskolcon a 
szocialista brigádvezetők ösz
szevon t - igazgató.sági iszintü 
- tanácskozását. Megjelent a 
tanácskozáson Koszorús Fe
Tenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára és Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes is. A 
szocialista munkaverseny 
eredményeiről, a brigádok 
munkájáról. az 1977. évi fel
adatokról dr. Pásztor Pál, az 
igazgatóság vezetője számolt 
be. 

A vitaindító beszéd egyik 
leglényegesebb megáJlapüasa 
az volt, hogy a mis.kolci igaz
gatóság területén dolgozó 14 
ezer vasutas közül nyolcezren 
vesznek részt a szocialista bri
gádmozgalomban, s a. brigád
tagoknak döntó szerepük van 
abban, hogy az igazgatóság 
maradéktaLanul eleget tett az 
1976, evi tervfeladatoknak. 
Így valósult meg az árutonna.. 
terv 103,8 százalékos teljesíté
se, a tehervonatok terhelésé
nek átrlag 45 tonnás emelése 
stb. 

Dr. Pásztor Pál a szolgálati 
főnökségnél lezajlott brigád
vezetői tanácskozások tapasz
talatait is ooszegezte. A ta
nácskozások sikere, a bdgá
dok aktivitása lemérhető azon 
is, hogy a részvevők 35 száza
léka fejtette ki véleményét és 
tett hasznosítható javaslato
kat, nagymértékben elősegít
ve azáltal a további feladato
kat. Igen biztató, hogy az 
igazgatóság területén az el
múlt évben nem fordult elő 
közfeltűnést keltő baleset, de 
elbizkodni nem szabad. Az 
ittasságok száma ugyanis nem 
csökkent, s amíg a fegyelme
zetlenségnek ez a fajtája lé
tezik, a baleseti veszély szün
telenül fennáll. A szocialista 
brigádok fonws feladata ma
rad a jövőben is, hogy lépje
nek fel az ibta.sság és a fegyel
mezetlenség minden megnyil
vánulásáoal szemben. 

A vitában tizenhat felszó
laló kapcsolódott a beszámo
lóhoz. Pozsonyt Tibor moz
donyvezető, a miskolci vonta
tási főnökség November 7, 
brigádján.ak vezetóje a me
netreoo megtartásának fon
tosságát hangsúlyozva tett ja
vaslatokat. Zol/.er Jánosné, 
Miskolc-Tiszai pályaUdvar 
aranykoszorús Béke brigádjá
nak vezetóje a példamutatás 
jelentőségére ffil.:·tatott rá. 
Tóth Tibor, ugyancsak a mis
kolci vontatási főnökség Land· 
ler Jenő brigádja nevében a 
teherkocsi-javítóműhely mun
kakörülményeinek javításá\ 
sürgette. Orosz József, az épí
tési főnökség Kandó Kálmán 
brigádjába tartozó hídépítők 
nevében köszönte meg és ál
lította követésre méltó példá
nak a szolgálati főnökség ve
zetőinek a brigádmozgalmat se
gítő tevékenységét. Dékány 
Tibor, államásirányító a mis-
kolci rendezópályaudvaron dolgozó szocialista brigádok 
helytállását méltatta mert -
mint mondotta - 'ezekre a 
közösségekre a legnagyobb 
létszámhiány idején is bizto
san lehet számítani. 

Nagy figyelemmel kísérték 
a tanáCSkOZás részvevői Ko
szorús Ferenc főtitkár és Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes hozzászólását, miköz• 
ben mind a Vasutasok Szak
szervezete, núnd a MA V Ve
zérigazgatóság, illetve Urbán 
Lajos miniszterhelyettes nevé
ben kőSronetiiket és elismeré
süket fejezték ki a miskolci 
vasútigazgatóság dolgozóinak, 
szocialista brigádjainak eddigi 
jó munkájáért, az elért ered
ményekért. 

Szakszervezetünk főtitkára 
rámutatott, hogy az 1977-es 
esztendő V. ötéves tervünk 
teljesítése szempontjából dön
tő idösza,k. A szocialista bri
gádok ehhez mérten küzaje
nek a kitűzött célok eléréséért. 
Törekedjenek arra, hogy meg. 
határozó szerepük ne csak a 

SZOMBATHELY: 

munkahelyen, hanem azon túl 
is érvényesüljön. A szolgálati 
helyek vezetői pedig kövesse
nek el minden tőllik telhetőt 
a vállalások teljesítéséhez / 
szükséges feltételek megte
remtéséért. 

A MA V Vezérigazgatóság 
jelenlevő képviselője többek 
között a szocialista közgondol
kodás, a művelődés erősítésé
nek fontosságát hangsúlyozta, 
s vázolta ennek az elősegíté
sét szolgáló lehetőségeket, 
hasznosítható tanácsok'.tal lát
va el a brigádvezetóket, 

Dr. Pásztor Pál vasútlgaz
gat,ó vitazáró válaszai után a 
tanácskozás 21 küldöttet vá
lasztott a vasutas szocialista 
br-igádvezetők IV. országos ta
nácskozására. 

Fekete László 

Felelősséggel és önkritíkával 

mérték fel a tennivalókat 
A munkahelyi brigádvezetói 

tanácskozások után január vé
gén került sor Szombathelyen 
a területi szintű szocia.Lista bri
gádvezető! értelrez.letre. Dr. 
Horváth Lajos vasúti,gaz.gató el
mondotta, hogy az igazgatóság 
területén 1959-ben a tapolcai 
pályafenntartási főnökségen 
megalakult 3 szocialista bri
gád tekinthető a mozgalom 
alapítójának. Külön orom, 
hogy az átszervezések, a vo
nalmegszüntetés és az eltelt 
nem kis idő ellenére e kollek
tívák azóta is sikerekben gaz
dag munkát végeznek. 

A példát követve egymás 
után alakultak a szocialista 
brigádok. Jelenleg közel 600 
kollektívát tartanak számon. 
Ezekben több mJnt 6000 vas
utas, az igazgatóság dolgozói
nak csaknem a fele dolgozik. 

A tervek sikeres teljesítése 
következtében az előző évihez 
viszonyítva 5,23 százalékkal 
nőtt a dolgozók bérszínvonala. 
Ezen belül a fizikai dolgozóké 
az áUagosnál nagyobb mérték
ben, 5,84 százalék1kaL Az egy 
főre jutó éves bér elérte a 
37 800 forintot, ami átlagosan 
2000 forinf;tal magasabb az egy 
évvel korábbinál. 

Sok követésre méltó példával 
szolgálnak a szocialista brigá
dok. A swmbathelyi vontatási 
fönökségen jól kamatozik a 
szocialista brigádoknak a jár
műjavító swcialista brigádjai
val kialakult munkakapcsola
ta. A mozgalom hatására 
egyes főnökségeken egészséges 
szakmai verseny Indult az 
azonos munkaterületeken dol
gozók között. 

örvendetes, hogy csaknem 
minden brigád vállalásában 
szerepel az állami oktatásban 
való részvétel, a szakvizsgák megszerzése, a szakmai oktatások, az Időszakos viZ1Sgázta
tások eredményeisségére való törekvés. A brigádmozqalom 
kedvező hatással volt a dolgo
zók erkölcsi felfogására, a szo-

cia!ista rendszerhez é3 tutaj
donhoz való viszonyukra. A 
dolgozók többsége gyorsan és 
helyesen reagál a párt É6 kor
mányhatározatokra, a hazai és 
a nemzetközi eseményekre. 
Képesek túllátni a szúk bri
gád-csoportérdekeken, s figye
lik, értik a szolgálati helyi, 
vasútüzemi és népgazdasági ér
dekek összefüggéseit. 

Nőtt a kulturálódási igény. 
Számos fizikai munkás a :mm-
galom hatására lett rendszeres 
olvasó, színházba, múzeumba 
járó ember, s került közel a 
kéozőművészethez. 

Ma már néhány kivételtől 
eltekintve ran!(ot jelent szo• 
ciaUsta brigádban dolgoznL 
Munkájuk hatással van a még 
mozgalmon kívüli dolgozókra. 
Ez azonban korántsem ielentl 
azt, hogy nincs tennivaló. 

A vasútigazgató őszintén 
szólt a hibákról is. Kérte a 
szocialista brigádok segítségét 
egyebek között ahhoz, hogy a 
jövőben jobban használják ki a nagy értékű Diesel-mozdo
nyok.at, rövidítsék a kocsitar. 
tózkodási időt. A baleseti hely
zeten Is va,n javítanivaló. Meg
állapította, hogy egyes moz
donyvezetők a sebességcsökkentés eLl;:erülése érdekében 
hívó jelzés el!!etén ki)l'.apcsolják a vonatbefolyásoló berendezést. Előfordult, ho,zy a forgalmi szolgálattevő biztosí
tóberendezési zavar esetén 
nem a kezelési szabályZatban és a Iorgalmí utasításban előírtak szerint járt el. 

A beszámolót követő vitában hu;zon.hárm.an szólaltak fel. 
ya.�_ennyien felel�ggel, onkrrtrkusan és kritikusan 
mondták el véleményiiket szúkPbb ko11<"ktiváiuk tevél;:eny�é!!éről, életéról. Kinyilvánították. hogy csatJa.koz:nak a Na,zv Okt.;beri Szoclalisa Forradalom 60 évf'ord,,l>'ih 1187,.. tele+ére Cseoelröl elindnlt s-zocia,11-sta munkaversenv mozga
lomhoz. 

Szelei Ter& 
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FERENCVÁROSI HÉTKÖZNAPOK 

Bíró Lajos szb-titkár egy napja 
Miel6tt voltaképpeni beszél

getésünk témájára térnék, 
megkérdezem: miként véleke
dik az előző esti, vitára is okot 
adó tévéműsorról. 

Nemigen nézek tévét, 

legföljebb a hét végén - fgy 
a válasz. Majd magyarázat
ként: - Este, mire hazaérek, 
általában már megkezdődött a 
főmúsor, reggel pedig három
negyed ötkor kelek. 

Minden nap hajnalban kel 
Bfr6 Lajos, Budapest-Fe

rencváros állomás 46 eszten
dős szb-tltkára (ismertetőjele, 
hogy a megnyerő mosoly min
dig ott bujkál szája szegleté
ben, továbbá, hogy naponta 
két és fél csomag cigarettát 
szív el) ezen a hajnalon is há
romnegyed 5-kor ébredt pest
lőrinci otthonában. Ot órakor 
komótosan megreggelizett 
(még forgalmi szolgálattevő
ként szokta meg, hogy nap
közben - kivéve az ebédet -
nem étkezik; elkél tehát a 
b� reggeli), majd .feltöl
tötte az olajkályhát és elké
szítette 14 éves lányának a 
reggelijét is. Apa és lánya 
nem sokkal 6 után együtt in
dulnak útnak (a kislányt is 
távolba, Budára, a Krisztina 
körúti Petőfi Gimnáziumba 
szólítja a kötelesség; sPortta
gozatos osztályba jár, atléti
zál), Bíró Lajos negyed 8 kö
rül érkezett Ferencvárosba. 

A munkanap valójában már 
előző este megkezdődött: es
ténként rendszerezi a másnapi 
teendőket. Akkor készíti el 
azokat az írásos anyagokat is, 
amelyek legépeléséhez Orbán 
Vencelné adminisztrátor reg
gel fél 8-kor hozzákezd. Az 
szb-titkár eközben helyettesé
vel, Emődi Istvánnal osztja
beszéli meg a napi munkát. 
Nyolctól átnézte a postát: hat 
levelet bontott fel, címzőik kö
zött szerepelt a budapesti te
rületi bizottság, a IX. kerületi 

szakmaközi bizottság, egy hu
zamosabb ideje betegállo
mányban levő, szociális segélyt 
kérő forgalmi szolgálattevő; 
elolvasta két múhelybizottság 
összesítő jelentését a bizalmi 
CSOPortértekezletekről, egy 
igazgatósági utasítást, s né
hány hivatalos közlönyt. Már 
olvasás közben arra koncent
rált: mi ebből a sürgős, mely 
feladatnak legrömdebb a ha
tárideje. 

A levelek után a napilapok 
kerültek sorra (jobbára csak 
átlapozta őket és megjelölte 
azokat a cikkeket, amelyeket 
majd este figyelmesen végig
olvas), telefonon beszélt Be
rendi Tibor állomásfőnökkel: 
az elintézendőket egyeztették. 
Kilenc óra után a napi opera
tív intézkedések következtek. 
Ugyancsak telefonon beszélt a 
múhelybizotlsági titkárokkal 
(közhely: Ferencváros amilyen 
nagy, éppoly bonyolult - 9 
műhelybizottsági titkár, továb
bá a forgalmi utazóknál 1 fő
bizalmi tevékenykedik; 77 bi
zalmlval és 62 blzalmihelyet
tessel állandó az szb-ti tkár 
kapcsolata), a lémák között 
segélyezési-üdültetési kérdések 
szerepeltek; szót váltott Deli 
Józsefnével, a nőbizottság ve
zetőjével, majd átment az üze
mi pártvezetőség irodájába, az 
,.üzemi négyszög" 10-kor kez
dődő és másfél óráig tartó ér
tekezletére. 

Napirenden a munkaszervezés 
nik - nagyobb a bizalom.) 12 
és 1/4 1 között· gyors ebéd, 
majd Bíró Lajos három levél
re választ diktált. A diktálás 
el-elhúzódott, mert nyílt-csu
kódott az ajtó, s a telefon sem 
maradt �m Far"s István 

ban. KWlnt: mind a tagság, 
mind a bizalmiak egyetértés
sel fogadták a Magyar Szak
szervezetek XXIII. kongresz
szusán hozott határozatot a 
bizalmi jogkör kiszélesítéséről. 
Am többen megfogalmazták: 
e jogokkal minden bizalmi 
bátran éljen, egyenrangú part• 
nerként álljon a gazdasági ve
zető elé és adott esetben tud
jon-merjen nemet ts monda
ni! E határozottság - a vélt 
és valós gondok-panaszok 
megkülönböztetése - viszont 

fordítva Is Igaz. E szélesebb 
jogkör tudatosításához az szb 
is hozzájárul: legjobb fóruma 
ennek a bizalmioktatás, ame
lyen a helyettesek is részt 
vesznek. 

Az oktatás előadói: Biró La.
;os és Emődi István. Az első 
előadásra 1976 decemberében 
került sor; február 22-én, 
23-án és 24-én fél nyolckor, 
délután négykor, majd ne• 
gyed hétkor is lesz egy-egy 
előadás (e napokon aligha 
hagyják el az állomást este 
nyolc és fél kilenc előtt). 

A gurítókban megnőtt 
a baleseti veszély 

- Aml a telet illeti: az öreg 
vasutasoknak nem jelentett 
gondot a sok hó, a fiatalok
nak viszont szokatlan volt. Az 
ünnepek előtt, a gazdasági ve
zetőkkel együtt f'eggel héttől 
este tizig benttartózkodtunk; 
segítettünk, ahogy tudtunk. A 
havas-ködös idő, sajnos, több 
tárgyi és néhány személyi 
balesetet Is előidézett. Ismét 
és ismét szóvá tettük: a tech
nikai eszközök, a technológiai 
berendezések - a váltók, a 
vágányfékek, sót maga a vá
gányhálózat is: főleg a gurí
tókban - erősen elhasználó
dott, a gurítók olyannyira 
szennyezettek, hogy balesetve
szélyesek/ Az 1974-ben készült 
csomóponti intézkedési terv • 
dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek javítására mind• 
máig csak részben valósult 
meg. Példaként említem: a 
gurít6kon a vágánycsere ha
tárideje 1975. október 20-án le
járt, de mintegy másfél évvel 
később, ma ts a régt vágányo
kon gördülnek a kocsik. Java
soltuk a vágányok takarításá
nak gépesítését - a mai lét
szám mellett ez létkérdés: 
évek óta 150-160 kirendelttel 
dolgozunk -, ez sem valósult 
meg. Mindezek orvoslása az 

állomás vezlltőinek hatáskörét 
meghaladja. Megítélésünk sze
rint az utasításszertl munka 
feltételei nincsenek biztosít
va, ezért kétszeresen is érté
kes, hogy kevés zökkenőnk 
volt a téli forgalomban. 

... Néhány adat még, hogy 
teljes legyen a portré. Bíró 
Lajos 1950-ben Bánréven, vo
natfékezőként szegődött el a 
MAV-hoz. 1954-től csaknem 
két évtizeden át forgalmi szol
gálattevő volt, előbb Felnéme
ten, később Rudabányán, majd 
1960-tóJ. Ferencvárosban, Fel
németen az állomás és a pá
lyafenntartás társadalmi üb
elnöke volt; 1964-től 1973-lg 
Ferencvárosban múhelybizott
sági titkár. Négy éve válasz
tották meg az állomás függet
lenített szb-titkárává. 

- A tényleges munkaideje 
hosszabb, a jövedelme viszont 
alacsonyabb, mint egy forgal
mi .szolgálattevőé. Ha négy év 
távlatábó.J még Indokolt a 
kérdés: nem bánta meg? 

- Nem. A forgalmat is sze
rettem ugyan, de az emberek 
érdekében való ténykedés 
még közelebb áll hozzám ••• 

Rágyújt az aznapi negyve
nedik (?) cigarettájára és elé
gedetten mosolyog_ 

Földes Tam'-1 

A „négyszög" e napon is 
időszerű kérdéseket vitatott 
meg: miként számúzhetnének 
néhány, munkát nehezítő gon
dot. Napirendre került a 
munkaszervezés - fgy a túl
órák csökkenté$e. az egysége
i;ebb leterhelés igénye -, majd 
egy kellemes téma: milyen 
irányelvek szerint oss;,:ák szét 
• bértömeg-megtakarításból 
izármazó forintokat. 

vonatvezető lépett a szobába:,_ _________________ _;. ______ _ 

A megbeszélés után, az szb 
Irodájában ketten Is várták: 
egyikük a kapott ;utaimat ke
vesellte, másikuk azt reklamal
ta, ho(J1J miért nem kapta meg 
a heti pihenőnapját. (A vá
laszt ugyan a saját reszortve
zetőjük adhatná meg, de a 
szakszervezet iránt - úgy tű-

nyugdíjba me(J1J. Régi jó is
merős - még a forgalmista 
korszakból természetes, 
hogy néhány percig elbeszél
gettek a múltról-jövőről: me
lyik nyugdíjas alapszervezet
hez tartozik majd Farkas Pis
ta, mennyi lesz a tagdíja. Te
lefon a területi bizottságról 
azt tudakolják, hogy mikor és 
hol lesz a bi7.almiak tanácsko
zása a kollektív szerződés 1976. 
évi végrehajtásáróL 

Hosszabb határidőt a döntések előtt 
Délután két óra: bizalmi 

aktívaértekezlet, U(J1Jancsak a 
múvelödési házban, amelyen 
részt vett Koszorús Ferenc, a 
szakszervezet fóti tkára Is. A 
bizalmiak a saját megnöveke
dett jog- és hatáskörükröl, a 
határozat gyakorlati végrehaj
tásának tapasztalatairól adtak 
számot. Bíró Lajos is szót kért: 
az üzemi demokrácia szélesí
tésének korábbi gyakorlatá
f'Ól, az új intézkedések végre
hajtásának mikéntjéről be
szélt. Szóvá tette: hogyan in
tézhetnének el a kért 24 óra 
alatt egy olyan jutalmazási 
vagy kitüntetési javaslatot, 
amelyhez a bizalmi egyetér
tése Is kell, ha a bizalmi ép
pen olyan formában teljesít 
szolgálatot, hogy egy napon 
belül nem érhető el? Hosszabb 
határidőt kér a felső szervek
től. 

E tanácskozás hosszúra 
nyúlt, fél hatkor ért véget, de 
Rékasi Istvánnal, a területi 
bizottság titkárával még vagy 
egy órát beszélgettek az· idő
szerű kérdésekről, köztük a 
centenáriumi munkaverseny
ről: Ferencváros á!lomás az 
idén ünnepli századik szüle-

tésnapját ••• Fél hét után még 
visszament az irodájába, hogy 
számba vegye a következő na
pi programot, önmagában ér
tékelje: mit is tett aznap, vé
gezetül a reggel kijelölt cik
keket, s néhány szakfolyóirat
bant - a Munkában és a Bi
.zalmiak tájékoztatójában 
megjelent írást olvasott eL 
Feltehetőleg fél 9 lesz, mire 
hazaér; tíz óra tájt ágyba ke
rül, s ha nem térnek vissza 
az aznapi-másnapi gondok, 11-
kor már alszik Is. Nem tagad
ja: leginkább azért szurkol, 
hogy éjjel ne ébrendjen fel, 
mert akkor Lőrincről a Fe
rencvárosba röpítik ismét a 
gondolatai ... és hosszas hány
kolódás következik. Legjob
ban akkor tudna aludni, ami
kor már csörög a vekker. 

... fme, egyetlen nap ese
ményei, tömörítve. Van benne 
ismétlődő motívum és egyedi 
is. Ennél „könnyebb" nap rit
kán adódik, zsúfoltabb annál 
inkább. Nézem az 1977-es nap
tárt: már decemberre ts van 
előjegyzés benne. Am a piros 
rovátkák februárban igencsak 
menetrendszerüvé teszik a 
napot. 

A bizalmiak bátran éljenek jogaikkal 
- Február 7-17-e között 

tizenhét, éves beszámoló tag
gyűlésre kerül sor; ezeken 
vagy Emödi István vagy én 
jelen leszünk - mondja_ -
Már az első napon ts három 
helyre kell menni: reggel 7-re 
a Duna-part teherpályaudvar
-a, fél n-yolekor a vasútörség-

hez, délután háromkor pedig 
a nappalosokhoz ..• 

Milyen tapasztalatok 
szúrhe.tők le a januári bizal
mi csoportértekezletekből; 
miként birkóztak meg a mos
tani tél feladataival? 

- Hatvan bizalmi csoport
értekezletet tartottak január-

VONATON,AUTÓBUSZON 

Folytatia országiaró útiát 

az OBT mozgó kiállítása 
Az Országos Béketanács ja

nuár 28-i ülésének napirend
jén beszámoló szerepelt a ma
gyar békemoz.galom 1976-ban 
végzett munkájáról. A:r. el,nök
ségi beszámoló - miközben 
megállapította, hogy fejlódött 
az · Országos Béketanács 
együttműködése a törnegszer
vezetekkel - olyan eredmé
nyeket Is felsorolt, amelyek 
létrehozásában a vasutasok is 
közreműködtek. 

Idézzük az illés elé terjesz
tett beszámoló egyik részletét: 
,,A békéért folytatott munka 
tartalmát ga:z.dagitották a.kul
turális rendezvények, vetél
kedők, filmbemutatók, barát
sági estek, kiállftások. Ki
emelkedő sikert aratott a „31 
év békében." című fotókiállítás, 
amely a hazánk felszabadulá
sa óta elért hatalmas fejlődést 
mutatja be. E kiállítást az Or
szágos Béketanács és a Ma
gyar Allamvasutak rendezésé
ben. tartott budapesti béke
nagygyűlés után vasúti kocsik• 
ban. országjáró körútra indl
tották, majd a nagyobb váro
sokban mintegy 300 OOO embe,
tekintette meg." 

Az ilyen és ehhez hasonló 
megállapítások alapján java
solta az elnökség az Országos 
Béketanácsnak: 1977-ben töb-

bek között vegye figyelembe 
azt is, hogy a magyar béke
mozgalom tevékenysége iránt 
e1J1Jre nagyobb éf'deklódés nytl-
11ánul meg. Szükséges tehát az 
1977. évi munkaprogram széle
i;eob könl ismertetése, s annak 
végrehajtásához kémi :kell a 
vállalatok, üzemek, társadalmi 
és tömegszervezetek, intézmé
nyek koJlektíváinak még aktí
vabb közreműködését. 

.A:z. idei rnunJcaiervet ennek 
megfelelően á1Iították össze . 
Kiemellredik a programból a 
május 9. és június 9. között 
immár a 19. alkalommal meg
rendezésre kerülő béke és ba
rátsági hónap, továbbá több 
olyan rendezvény, amely hoz
zájárul a Nagy Októberi Sz.o
cialista Forradalom 60. évfur
dul6jánaik méltó megünneplé
séhez. A béketanács ezenkí
vill a Havannában jövőre 
megrendezésre kerülő XI. vi
lágifjúsági találkozó előkészí
téséből. is ki veszi részét. 

A korábban már említett 
mozg61kiállí-tás az idén vonat 
helyett a Volán Trö6zt autó
busza.ín folytatja országjáró 
útját, hogy ne csak a városok
ba, falvakba, hanem a kisebb 
telepiil<!sek:re, sót a ta,nyavl
lágba is eljusson. 

.Nyolcvan éves nyugdíjast patronál 
a salgótarjáni Landler brigád 

Salgótarján állomás Landler Jenó szocialista brigádja 
amelynek tizenhárom éve Nyerges Sándor a vezetője - már 
több éve patorn.álja az állomáshoz közel lakó özvegy Kondo
rosi Alajosné nyi.:•gdíjast. akinek a férje pályamesterként dol
gozott a vasútnál. Az előző évekhez hasonlóan az !dén is húsz 
mázsa szenet és túzlfát vásároltak részére, amit a lakására 
szállftottak. A nyolcvan éves nyugdijas köszönetét fejezte ki 
a brigádnak a gondoskodásért. 

s 

ÓVODAI PILLANAT-OK 
1975. december 1-én aaták á.t az ország egvt,k legko,-sze

riib b óvódáját és bölcsódéjét a Rákos úton., a tízemeletes 
MAV-laká.sok tövében. A modern létesítmény kétszáz vasutaa
gyermeknek nyújt kényelmes, gondtalan pihenést, örömt.e!i 
perceket. Tava.szt6l-őszig az óvoda hatalmas ke�jé_ben, téle_!I 
pedig a teraszon játszhatnak, levegőzhetnek a ku:sik. Fotón
porterünk az óvoda életéből örök!tett meg e,g-y-egy kedves 
pillanatot. 

előtti kertben - a téll napsütésben - a kic:aik.nek 
is jót tesz a mozgás, a játék 

Ebéd előtti tisztálkodás a mosdóban 

Délben már nagyon várják a finom falatokat a klscsol)O$sok 

Délutánt foglalkozás a Játékszobában 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

Mez6lcövesd-Hőlurdó 

Családias légkör a vasutas üdülőben 
Szakszervezetünk nyugdíjas 

csoportjának aktivistái va
gyunk Dunakeszin. Ennek 
elismeréseképpen december 
21-től január 17-lg jutalom
üdülésben részesültünk Mező
kövesd-Höfürdőn. Valamennyi 
üdülőtársunk nevében ezúton 
fejezzük ki köszönetünket a 
vasutas üdülő gondnokának 
és a személyzet mlnden tag
jának a jó ellátásért, a figyel
mes kiswlgá!ásért, a pihenést 
minél kellemesebbé teilllli 
igyekvő szervezésért. 

Megtudtuk, hogy a személy-

zet már sok elismerést szer
zett, szocialista brigádban dol
gozik, és ehhez mérten foglal
koztak velünk is a brigádta
gok. Kívánságunkra autóbuszt 
biztosítottak január 7-re ter
vezett egri klrándulásunkhoz, 
de ezen túlmenően is számos 
kedves emlékkel lettUrik gaz
dagabbak azáltal hogy a bri
gádtagok meghitt, családias 
légkört teremtettek az üdülő
ben. 

Kőhalmi IUrol)' 
Esz&er1ál7oa lózaet 
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A beruházások koncentrálásának' 

időszerű le/adatai 
· Az MSZMP XI. kongresszu
sa megállapította, hogy a nép
gazdaság tervszerű fejlesztésé
nek alapvető feltétele a beru
házáai t.evékenység javítása. E 
cél.kitűzés vaióra váltása szá
mos intézkedést kiwetel a be
rllházók:tól, tervezőktől, kivi
teleaőktől, valamint a beruhá
zúl tevékenység;)t irányítóktól 
egyairánt. 

A beruházás! tevékenység 

javítását segítő Intézkedések 
között egyike a legfontosab
baknak : az eszközök összpon
tosítása a már folyamatban le
vő beruházások minél gyor
sabb befejezésé1'e. Nem vélet
len, hogy a vasutasszakszerve
zet elnöksége ez év január 13-i 
ülésén ebben a szemléletben 
tárgyalta és elemezte az 1976-
ban megkezdett vasúti beruhá
zások helyzetét. 

Hc,oyan érvényesült a koncentrálás elve ? 
1976-ban indult beruházá

saink elemzése számos kérdés
re adott választ, többek között 
arra Is, hogyan érvényesítettük 
a koncentrálás elvét, mennyire 
voltak előkészítve új beruhá
zásaink, és milyen eredmé·,v. 
nyel zárult az ötéves ten • ! 
determináló 1976-os esztendó. 

A beruházási források össz
pontosításának, a beruházások 
szétaprózottsága csökkentésé
nek jelentősége nyilvánvaló. A 
beruházások anyagi-műszakii 
feltételeinek megteremtése, 
ezen belül különösen az épí. 
tési-szerelési munkák elvégzé. 
se \koncentráltan sokkal gazda
ságosabb és hatékonyabb, mint 
az egymástól távoleső, eseten
ként a vasúti üzemet is jobban 
zavaró, a s-zükséges kisebb épí
tési kapacitás miatt kevésbé 
szervezhető és gépesíthető 
munkahelyek esetében. 

Tény, hogy a beruházások 
koncentrálásának nemcsak 
népgazdasági szinten vannak 
korlátai, hanem a vasút terü
letéll is. A vasútnál ugyanis 
(a megfelelő szállítási kapaci
tás, valamint a forgalombizton
ság érdekében) az országos há
lózatra kiterjedő, folyamato
san üzembe helyezhető arányos 
fejlesztés szükséges, A fejlesz-

tésekkel és 1'ekomtrukciókkal 
biztosítani kell a szállítási te
vékenység vél}1'ehajtásához 
szükséges forgalmi, 1'akodási, 
valamint egyéb üzemi, ezenkí
vüt javítási és fenntartási ka
pacitásokat. 

A beruházások tervezésénél 
gondolni kell arra is, hogy a 
vasút veszélyes üzem és a 
biztonság érdekében tett fej
lesztések elkerülhetetlenek. A 
fejleszbéseket ott és olyan 
mértékben kell végrehajtani, 
ahogyan azt a biztonság meg
követeli. 

Az áru- és személyszállítás 
minőségi színvonalának javítá
sa - az országban több he
lyen személy- és teherkocsi 
mosóberendezések építése -, 
az utazás kényelmének és kul
turáltságának fokozása az 
egész hálózatra kite1'jedó köve
telmény. A vasútnak a többi 
népgazdasági ág igényeiből 
adódóan is vannak feladatai. 
Ilyen például a beremendi ce
mentmű, a paksi atomerőmű, a 
dunántúli gyűjtóerömű kap
csolódó vasúti beruházásai, a 
határállomások fejlesztése, a 
honvédelmi érdekekből fakadó 
fejlesztés is különböző megha
tározott beruházásokat tesz 
szükségessé. 

Gondos előkészítést 1 
A vasutas dolgozók élet- és 

munkakörülményeinek javítá
sa, a nehéz fizikai munka meg
szüntetése, a szociális- és 
egészségügyi ellátás megfelelő 
szintű kielégítése Is alapvető 
követelmény, amelyet - első
sorban az egyes területeken 
meglevő elmaradás fokozatos 
felszámolásával - csak jól elő
készített beruhM..ásokltal lehet 
biztosítani. 

tuk meg. Emiatt az egyes fo
lyamatban levő beruházások1'a 
évenként csak korlátozott fej
lesztést összeg jutott, ami a be
ruházások megvalósításának 
indokolatlan elhúzódásához ve
zetett. Gyökeres változás csa:k 
több ev.i következetes és szigo
rú beruházáspolitik;a érvénye
sítésével érhető el. Az 1976. évi 
állóeszköz-fejlesztési terv fe
lülvizsgálata alkalmával pél
dául mintegy 100, új indításra 
tervezett beruházást töröltünk. 
Az ezekre tervezett pénzt is a 
folyamatban levő beruházások 
gyorsabb üzembe helyezésére 
koncentráltuk. Ez annyit je-

levő munkákat. Különösen a 
kivitelezők szerepe döntő a 
beruházások gyors megvalósí
tásánál. Tekintettel a1Ta, hogy 
a vasút meglevő házilagos ki
vitelezói kapacitásának. terüle
ti elhelyezkedése, valamint 
nagysága meghatározott, egyes 
koncentrált beruházási felada
tokat, idegen kivitelezők közre
működésével kell végrehajtani. 

2. A befejezetlen beruházá
sok további csökkentése érde
kében a beruházási forrásokat 
(a folyamatban levő beruházá
sok mellett) a termelékenysé
get növelő, gyorsan megtérü
lő és a népgazdaság egyensú
lyi helyzetének javítását szol
gáló beruházásokra kell első
sorban fordítani. A beruházá
sok kivitelezését gondos előké
szítéssel, jó tervezéssel és át
gondolt építési szervezéssel 
kell csökkenteni. Fontos az is, 
hogy beruházásainkat az opti
mális mértékben szakaszoljuk 
és a megvalósult beruházásokat 
késedelem nélkül használatba 
vegyük. 

3. Új beruházások csak indo
kolt esetben, megfelelő műsza
ki-gazdasági előkészítés alap
ján kezdhetők el. 

4. A beruházások gyors meg. 
valósításának elengedhetetlen 
feltétele az alapos előkészítés, 
ezért 1977-ben már gondoskod
nunk kell a következő években 
induló beruházások program
jainak jóváhagyásáról és a 
gazdaságos, reális műszaki ter
vek elkészítéséről is. 

5. Tovább kell fejleszteni a 
beruházók, tervezők és kivite
lezők összehangolt együtt.mű
ködését. Itt nem csupán az év
tizedek óta emlegetett és szinte 
sablonossá degradált kapcsola
tok szorosabbra fú7kséról van 
szó, hanem az együttműködés 
hatékonyabb és szervezettebb 
formáiról, a beruházások é1'
tékelemzett előkészítéséről, és 
a kit•itelezók alkotó munká
járól. 

6. A beruházás minden fo
lyamatában - a tervezéstől az 
átadásig - a legszigorúbb fe
gyelmet kell megkövetelni. Ezt 
a beruházások folyamatos el
lenőrzése segíti elő a legjob
ban. 

A Magyar Államvasutak be
ruházási tevékenységének csu
pán néhány kérdésével foglal
koztam, de ezek megvalósítása 
nagymértékben javítaná a be
ruházási munkát. 

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

A MÁ V-nál ez évben 3,46 százalékos 
átlagbérfejlesztésre kerül sor 
A szakszervezeti bizalmiak a bérek megállapításánál első ízben 

gyakorolják egyetértési jogukat 

A MAV bérsu;abályazási. A béremelést előkészítő és semmi sem indokolja, hogy G 
rendszere éven.ként 4 száza- végrehajtó mlllllkában a szak- i)iZalmiak a rövid határidő 

lékot biztosít bémövelésre, szervezeti szervek a giazdasá- miatt korlátozva legyenek e 
vawamlnt a Jrereskedelmi (fi- g; vezetéssel szorosan e.,,"Yiltt- rendkívül felelösségteljes 

zető) árutonnakilométer növe.. működve tegyenek meg min- munkájukban. 
kedéstól függő (reiJ.atlv) bér- dent annak érdekében, hogy a A bimlmi!Ilak a béremelés 
fe,jlesztésre. Mivel a bérsza- béreme!ésné! a központi és a mértékére nézve egyetértési 
bályoziási rendszer elemei helyi irányelvek érvényesül- joga van. Ezzel együtt köte-
1977-\xm sen1 váltow,a,k. így jenek, Lehetővé kell tenllli, lessége, hogy követkeretesea 
a bérfejlesztésre rendelikezés- hogy a megnövekedett hatás· érvénye;ítse a bérpolitikai el• 
re álló keretösszeg az alábbi köre óta első izben sorrake- veket, és segítsen a vezetők• 
irányelvek aJJa,pjá:n kerül fel· rüló bérpoH tikai intézkedések- nek abban, hogy a végzett 
osztás•ra :  nél a bizalmiak felkészülten munka minőségi és nehé>.sé®i 

- biztosítani kell a ;ogsza- és eredményesen fejthessék ki foka szerint dillerenciálha6S3-
bályok álta.l előírt intézkedé- tevékenységüket. Ehhez az nak. 
sek bérfedezetét, szükséges, hogy a sza.kszerve- A gazx:lasági. ve7Jetők és a 

- a fizikaiak átl.a.gbérének zeti bizottságok a bérpoldtikaii bizalmiak együttmúlcödéséről 
növekedési üteme hal.a.dja intézkedések végrehajtásához kedvező tapasztalataink van. 
meg a nem fizikai dolgozó- adjanak segítséget a bizal- nak. Az eddig kialakult jó 
két, mi.ak számára. kapcsolatot tovább kell fej-

- a kereseti arányok javÍ- Ahhoz, hogy a bizalmi jól leszteni. Mindkét télnek arra 
tása ösztönözzön a termelé- megoldhassa felelősségteljes kell törekedni, hogy egymás 
kenység növekedésére, a na· feladatát eien,gedhetetlen, jogait és kötelességeit tiszte-
gyobb hatékonyságra, hogy ismerje a központi és letben tartva, folyamatosoo 

Az irányeJ,-,rek alapján mint- helyi bérfejlesztési irányelve.. h,=goljárk össze tevékenysé
egy 210 millió forint kerül ket., és a rendelkezésre álló güket. A helyesen vég:rehaj
fel=tásra. Ebből rendemi keretössz,etglet. tott bérpollhikaa intézkedések.
kell a fi:zJikai dolgozók mun- Az eddigi gyak<llt"l,a,t azt bl- kel is segítsék elő az 1977. 
k.a,Jrozi szüneti dijazá..<át. Az ronyította, hogy a vég,reh.aj- évi szállítás4 feladatok telje
eddigi 4 Ft/óra díjazást 7 tásra maradt a leg.kevesebb sltését. mely alapja a vasutas 
Ft/órára kell emel!lli. Ez az idő. Mivel a bérfejlesztés 1977. dol,gozók további bérszínv0-
.úntézkedés a fi:lli:kai dolgozók- január l-től visszamenőleges, nal...növekedésének. 

náJ., aikiik eddig is munkaközi ,-------------------------
szünet díja7.ásbam. részesültek, 
él>i 20 millió forint bérnöve- MEGJEGYEZZÜK 
lő intézkedéssel jár. 

A fennmaradó keretös.<;7.eg 
a vasutas dol,gozóknak átlag
ban 3,46 százalékos bérfej
lesztést irányoz elő A fizikai 
dolgozóknak - ide tartozn.ak 
az órabéres és a forgalmi 
végrehajtó havibéres dolgozók 
- ezt meghaladó, átlagooan 
3,7 százalék bérlejhesztést kell 
biztosítani. E keretösszegen 
belül további dliferenciá1ásrn 
van szükség a távközlö. és 
bi2Jtosítóberendez.és.i fenntartá
si szolt$1la>tnál foglalkoztatott 
dolgozóknál, ahol 5-5,5 szá
zalélws, a kocsitakarit.'1.st vég
ző dolgow'rnál pedig 7 száza
lékos béremelésre kerűl sor. 

A nem fizikai dolgozóknál 
a keretösszeg differenciá1t 
felosztka a mús:zakiaknál 3,5, 
a többi dolgozóknál 2,53 szá
zailék átlag.o,s bérfejleszt.ést 
bizt05ít. 

Az állománycsoportonként 
megállapított százailék átlagot 
jelent, ebböt az következik, 
hogy nem egyfo1·mán kell al
kalmazni minden dolgozónál. 
A keret további differenciruá
Si lehetooéget biztosít a vég
rett munka arányában. 

Jegyváltás 11 vonaton (le/Jetne) ! 
Az eset egyszerű : Vasárnap délután, a 303. számú gyors

vonat rrnír indulna is Salgótarján Fő terének megállóhelyéröl. 
A jegyért sorban álló utasok közül sokan azonban még messze 
vannak a pénztár ablakától. 

- Kérjük, váltsák meg menetjegyüket a vonaton/ -
hangzik a vasút illetékes képviselőjének ésszerű és tárgyilagos 
kinyilatkoztatása. 

Nincs tehá.t semmi baj. Az utasok - ak:íilmek többsége 
Hatvanba igyekezett - nyugodtan felszálltak, s a viteldíjat 
sokan elő is készítették, hogy átadják a kalauznak. 

Az öt kocsiból álló szerelvény egyetlen jegyvizsgálója per
sz.e Hatvanig miru:lösSze másfél kocsit tudott kezelni, így az 
utasok - akaratukon kívül! - elég tekintélyes összeget vittek 
el mindnyájunk pénzéből. 

Az ilyen é6 ehhez hasoruó helyzet elég gyakori a MAV 
vonalain, mégsem merünk - a társadalomban belrovetkezett 
kedvező változások ellenére - bátor lépéseket tenni. 

Mert miről van szó? 
Az emmett 303. számú gyorsvonaton is sok olyan vasutas 

utazott, köztük még nyugdíjas vizsgáló főkalauz is, ak.tk kellő 
hozzáértésael, blvatal05 elismervény (utánfizetési űrjegy, bár
ca, cseleit vagy nevezzük akárhogyan) átadásával elvehették, 
beszedhették volna a menetdíjakat, majd szívesen számoltak 
volna el azzal a vasútnak. Ha vannak nálunk önkéntes rend
őrök, ikik bírságolásra - a büntetés összegének átvételére -
is jogosultak, akkor miért ne lehetnének nekünk önkéntes 
jegyvizsgálóink? 

(k) 

Mindez azt bizonyítja, hogy 
- bár bizonyos mértékű kon
centrálás a vasúti beruházá
soknál is lehetséges, sót szük
séges - a fejles:zitési feladatok 
szerteágazó igényeinek figyel
men kívül hagy-'.a.sa nem cél
szerű. A vasúti beruházások
nak egy optimális állapotot 
meghaladó koncentrálása az 
alapvető fejlesztési célok meg
valósítását veszélyeztetné, amit 
mindenképpen el kell kerülni. 

lent, hogy hálózatfejlesztésre -----------------------------------------------------

Napjainkban a vasúti beru
házásokat még a túlzott de
koncentrálás, az indokoltat 
meghaladó szétaprózottság jel
lelll2li. Az elmúlt években a 
rendelkezésünkre álló pénzt 
sok beruházási egységre osztot-

1976-ban 3,5 milliárdot fordít
hattunk. Ebből csak 190 millió 
Ft (5,40/o) értékű új beruházást 
kezdtünk el. 

Hasonló a helyzet a vállalati 
beruházásoknál is: egy mil
liárdból csak 80 millió forint 
(80/o) szolgálta az új beruhá
zásokat, jóllehet ebben a be
ruházási csoportban több szo
ciális beruházás indítására ke
rült sor. 

Kevesebb a befejezetlen beruházás 
Eszközeink összpontosítása a 

már folyamatban levő beruhá
zások minél gyorsabb befeje
zésére, pozitívan hatott a be
fejezetlen beruházások alaku
lására is. 1974-ben ugyanis a 
megkezdett beruházások nagy 
száma egyik oldalról dekon
centrálta a rendelkezésre álló 
kivitelező (építési) kapacitást, 
(emiatt elhúzódtak a folyamat
ban levő beruházások) másik 
oldalról a kivitelezéshez szük
séges pénz szétforgácsolásához 
is vezetett. Ezek következmé
nye volt a befejezetlen beru
házások túlzott növekedése. 
1975-tól azonban - részben a 
koncentrálás hatju:aként - a 
befejezetlen vasuti beruházá
sok ismét csökkentek. Kedve
ző az 1976. évi eredmény is. 

A vasúti beruházások továb
bi koncentrálásának lehetősé
gét nemcsak a pénzügyi hely
zet határozza meg, hanem a ki• 
vitelezó! kapacitás, a megfele
lő anyagellátás, a műszaki ter
vek � a megfelelően koncent
rált - beruházásokat lebonyo
lító - apparátus megteremtése 
is. Az 1976-ban elért ered
ménybe?. hozzájárult az építési 
kapacitás tervszerű irányítá
sa és a korábbi évek építési 
ayakorlatával ellentétben mér-

séklödtek az anyagellátás prob
lémái Is. 337 km vasúti pálya 
korszerűsítése, 150 km hossz
ban önműködő térközbiztosító 
berendezés építése, 18 állomá
son korszeru biztosítóberende
zés felszerelése, 1 16 helyen 
önműködő fél-, illetve fényso
rompó létesítése bizonyítja, 
hogy (eltekintve egyes objek
tív tényezők, árváltozások, be
ruházási tartalék képzés köte
lezettsége stb. kedvezőtlen ha
tásátó\) az 1976-os esztendő si
ke1'esnek tekinthető. Szociális 
beruházáai tervünk közel 
IO0Ofd-os teljesítésével is elé-
gedettek lehetünk. 

A beruházások habékonysá
gának növelése terén azonban 
még nagyon sok a tennivalónk. 
Szakszervezetünk elnöksége ér
tékes útmutatást adott a fel
adatok kijelöléséhez. 

Ez évi feladataink 
Az elmúlt év hibáiból okulva 

1977-ben az alábbi feladatok a 
legfontosabbak: 

1. A pénzügyi lehetőségek, az 
anyag és kivitelezői kapacitás 
reális koncentrálásával gyor
sítanunk kell a folyamatban 

Tradíciók nélkül 

Alakul egy új vasutas dinasztia 
Amikor Szijj János székes

fehérvári rendeLkezó forgalmi 
szolgálattevővel találkoztam, 
olyan· szeretettel beszélt a 
vasútról, hogy foga.dn.i. mer
tem volllla: ennek a 24 éves 
fiatalembernek biztos, hogy 
még a nagyapja is vasutas 
volt! Néhány mondat után 
aztán kiderült., hogy erróI 
szó sincs. A családban ó az 
első vasutas, Az eloo. mert 
néhány évvel k�óbb a MAV
nál kötött ki az öccse, a,ki 
mozdonyviezetö, feleségével 
pedig a segédtiszti tanfolya
mon lsmer,kedett meg, 

lgy alakult ki - tradíciók 
nélkül - egy fiatal vasutas 
,,dinasztia". Hogyan is kezdő
dött Szijj János vasutas éle. 
te?. 

Érettségi után 
a vasutat 

választotta 
Sárbogárdon érettségizett, és 

augusztusban már S2lékesfe. 
hérváron teljnített sz;ol,gála
tot. ?l'liln,t utólag belna,Uja: 
mindig tetszett neki a vas
utasok „nyüzsgése". már ak
kor, is, amikor még nem lát
ta pontosan a nagy igyekezet 
értelmét. Most persze, már 
minden más. Izgalommal tölti 
el, hogy a vasutas munka 
rendkívül változatos, nincs 
két egyforma piUa.n.at, két 
egyforma szolgálat A forgal.. 
mi helyzetek mind1g máskép
pen alakulm.ak. 

- 1970-ben kerültem a vas. 
úthoz és már a k;övetkezó 
esztendő februárjában Ercsi
be küldtek 8 hónapos segéd
tiszti tanfolyamra. A sok új 
vasúti ismeret mellett szá
mom1'a egiJ életre szóló isme
retséget is hozott. hiszen a 
tanfolyamon ismerkedtem m.eg 
a feleségemmel. Neki a ke
reskedelmi, nekem a forgalmi 
szolgálat tetszik jobballl. Kis
fiún,k már kétesztendős, az 
édesanyja otthon van vele 
GYES..en. Persze ezt az idő
szakot sem tölti „tétlenül". A 
gyermeknevelés mel!ett a tisz
ti tanfolyamon tanul. Nagy
szerű dolog. hogy a MA V 
mega-dta ezt a lehetöséget a 
kisgyermekes anyáknak. !gy 
hiztosíth.ató, hogy ne maracl
j,an,ak 1e a férfiak mögött. Az 
idén fejezi be a tanulmányait 
és a vasutasnapon avatjáik 
tisztté. Feleségem változatla
nul a kereskedelmi S00lgálatot 
szereti, ezért választotta a 
tisztképzón is ezit a tagoza.. 
tot. 

,,Addig kell tanulni, 
amíg fiatal 
az ember" 

A segédtiszti tanfolyamról 
beszélgettünk és így jutottunk 
el oda. hogy az ott megismeii 
kislány, Szí;; János fe!esége 
az idé I} vasú tí tiszt lesz. 11:rt � 
hetó. .,ogv büs21ke erre a fia
tal férj és nehéz beszélgetésünket úgy terelgeti, hogy is-

mét a saját vasutaséveiról 
essék =· 

.l.\lllként a1akult az ·élete a 
segédtiszti tanfolyam után? 

- Egy évig voltam térfel
vigyázo, majd kezdődött új
ból a tanu!ás. Ezt addig ke!! 
csinálni. am,g az ember fia· 
tal. Beiratkoztam a tiSztképző 
előlcészitőjére. Egy évig - a 
szolgálat ellátása mellett -
havonta egyszer jártunk f<>g_ 
lalkozásokra. ElófoNiult, hogy 
éjszakai szo.lgá.lat után reggel 
vonatra ültem. és irány Bu
dapest. Az előkészítőn dél
előtt 1 1-től este 8-ig foglal
kozás, majd utazás haza. Ne
héz volt, de megérte! Ered
ményesen fejez,te'lll be a ta-
�ulmányaima t a tisztkép,;őn, 1gy fel vettek a tiszti tanfolyam n.appa,li tagozatára. 

- Nem jelentet\ ez anyagi gondokat'/ 
- Egyáltalán nem! Mielőtt 

a� iskolára mentem, 3200 forint volt a fizetésem és ezt a 
pénzt kaptam minden hón.ap
j)an az iskolán is. Ráadásul a 
1:"llég_iu._mi elhelyezésért és az etkezesert alig kellet tériteni valamit. 

1974-ben lett vasúti tiszt. Visszaikerült Székesfehérvárra, el?5Wr külsős forgalmi szolgálattevőnek és naplózónak maj� még ugyan,ebben az esz: tendoben elkövetkezett a .,nagy nap", amikor először teliesj�ett rendelkezá forgalmi szolga1atot. A dátumra is pontosan emléke-ak : 1974. novem. ber 13.J 

Babon.ás? - lcérde2Jtem, mi
re nevetve válaszolt: 

- Ugyan, dehogy! ts kü
lönben sem esett péntekre ez 
a tiZenharmadika. 

SZJij j J ánosna:k tetszik ez a 
munkakör és még Iega.Lább 
10  évig szeretne forgalmi szol
gálattevő beosztásban do!goz.. 
ná. Fiatalon lett a Radnóti 
Miklós szooialista brigád ve
zetője. Ez a brigád 1968-ban 
alaJtult, ó 1970-ben került a 
vasúthoz, a brigádnak 1974-től 
tagja és mégis öt választották 
brigádveret.ónek. Rendelkező 
forgalm.i szolgála,túevók. napló
zók és állomásiranyító is van 
a brigádban. tgy érthető. hogy 
a fő céllkitűzésük a menet
rendszerűség biztosítása. Az 
állomásirányító és a l'8tldel
kezö összehangolt munkáján 
sok múlik, többek között az 
is, hogy a tehervona!o.k ne 
vesz.tegeljenek sokat a kör• 
nyezö állomásokon! 

Kétszobás 
szolgálati lakást 

kap tak 
Milyen öröm érte mostanában ? 

- Az. hogy az elmúlt éo 
novemberében kaptunk a 
MAV.tól egy kétszobás szol• 
gálati l.a.kást. A vasút a ta· 
�cstól vette meg a bérlóki. Jelölési jogot. Hét székesfe
�érv�i vasutas család jutott 1gy UJ otthonhoz! 

- i:is mit adtak cserébe? - Aláírtam, hogy a követ-ke.zó 15 évben is a MÁV dolgozója maradok. Ennyit kérte�. de aláírtam volna har• m.mcat is. Nemcsak az új lo.kasban. hanem a munkahelyemen is jó/ érzem magam! 
Kóhídi László 
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Tudósítóink íriák 

Úja/,/, szolgálati helyek csatlakoztak 
a jul,i/eumi munkaversenyhez 

Gál László látogatása Záhonyban 
Gál László, a SZOT főtit

kárhelyettese és Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára február 9-én Záhony
ba látogatott. A Puskin ex
pessz nemzetközi gyorsvonat
tal utazó vendégekhez Debre
cenben Varga Imre, az igaz• 
gatóság vezetője és Volosi• 
novszki János, a területi bi
zottság titkára, Nyíregyházán 
pedig Alexa László, a Szak
szervezetek Szabolcs-Szatmár 
megyei Tanácsának vezet.ö tit
kára és Orbán &i.nclor, a deb
receni területi bizottság tit
kárhelyettese csatlakozott. 

......... , ..... ,,,..,,....=1-:.·· -wv,-���--»',.., 

�apunlk február 4-d �
bain már hint adtlmk a cse
pe]A • kezdeményezés nyomán 
- a Nagy Októberi S:rocia
il:ista Forradalom 60. évfo:•du. 
i.ójána:k tiszteletére - indu1t 
munkaverseny-<mozgalomról 

Azóta újabb szolgáJa,ti helyek 
dol:gazói csatlakoztak a fel-
1:úváshoz. Az alábbia,k,ban tu
dóslitólnk jelentései alapján 
tájék:ozbart:juk olvasóinkat a 
6re1esedó mutlJkave�&l., a 

S2X>Cialista brigádok jól átgon.
do1t torveiről 

A záhonyi vasutasok és a 
szombathelyj járműjavító dol
goz.óina,k felajánlása,iról leg. 
utóbbi számunkban. körolt 
összeállításunkban röviden 
már írtunk. Azóta mindkét 
szolgá.;:aiti helyről részletes 
tudósítást kaptunk. Ezúttal 
záhonyi_ szombathelyi. nagy
'ka;nizs,ai és miskolci tudósi
tómktól közlüruk össreállitást. 

Egy.ütt a szoviet vasutasokkal 
Az átra:kóköraet vezeroi. 

címmel kommunista mtísza. 
kot tartottak, amelynek mun
kabéret a városi tanácsnai.lt 
ajánlották fel, tárood.atlmi cé
lok megva:1.ósítására. 

Fontoonak tartják az ener
giatakarékosságot is. Az ener
giahordozók gazdaságcls fel
használás.ára intézkedési ter
vet készítenek. Egy százalék
kal szeretnék csökkentenj az 
üzem energ,afelhas,má!ását. 

.. ,� 

A 2láhollY.i vru;ubaook olyaJll. 
felajánlásokat tettek, amelyek. 
kel gyorsít.hatják az á�t, 
ezen kívül kapcsolódtadc a ha
tár túlsó oldalán dolgozó 
SZlOVjet vasutasok mun.kaver. 
oonyéhez is. Az idén várha
tóan több áru érkellck a Szov
jetunióból, mint az elmú!rt; 
e:,-ztendóben. A több mint 
egymillió tonnás növekedés 
ffllgyobb feladatok elé á!!ítja 
a.z átrakásban résztvevőket. 
A munkáskollektivák vállal
ták. hogy a tervezett mennyi
séget :maradéktalanul átrak
ják. elszállítják. ElllMk érde
kében olyan belső s:zicrvezés.i 
intézkedéseket is tesznek, 
amelyek a me:glevó berende-
7.élek jobb kihasználá,;át segí
tik. A dolgozói, három száza
lékkal szeretnék ;avttani a 
gépek kihasználását, a munka 
terme!éken11ségét pedig öt szá
zalékkal. 

Ungváron egyeztették a GZXJV
jet vasutasokkal azokat a fel• 
a,jánJ.ásokat, a.melyekkel mun• 
kájukat segíthetik. Ezt köve
tóen az egyes szaikszol.gá.lailok 
gazdasági és társadalmi veze
tői külön is meghatározták a 
legíonto..-.abb ten.nivalókat. A 
szoi;jet vasutasok/cal való ;ó 
kapcsolat lehetövé teszi, hogy 
a határforgalom meggyorsul
;on és rug,almasan alkal.maz. 
kodjon mind a két szállit6 
partner igényeihez. 

A muillkaverseny célkltiirese 
még az is, hogy az üzem va
lamennyi dolgoz,óját az újítá
sok hatékonyságának növielé
sére. a minőségi munkára, a 
balesetek megeló� és a 
ja.vítások időta<rtJamaM!k csök
kentésére ösztöoozzék. 

P. I. 

A küldöttséget a záhonyi 
átrakókörzet gazdasági és moz
galmi srerveinek vezet.öi fo
gadták. S mivel a program 
zsúfolt volt, a megérke:zh.t kö
vetően az állomás okülönváró
termében nyomban :megkez
dődött az ismerkedés Záhony 
:munkájávaL 

A gazdasági feladatokról 
Varga Imre, a szakszervezeti 
szervek tevékenységéről Or
bán Sándor tájékoztatta a 
vendéaeket. Ezután a házigaz
dáik kíséretében az átrakó
körzet szolgálati helyeit tekin
tették meg. Elsőnek a felvételi 
épülettel szemben, a személy
vonatok fogadóvágányainak 
s:r.omszédságában legrégebben 
üzemelő, úgynevezett kéziátra
kóval ismerkedtek. Ezt a koksz
csúszda a vörös vasérc tároló, 
a fény�littkei kocsijavító; majd 
az eperjeskei darusátrakó és 
sz.éles rendező pályaudvar 
megtekinté!ae követte. 

Gál László és Koszorús Ferenc átrakómunkásokkal beszélge& 

(Visi Ferenc felvétele) 

Előtérben 
a megelőző 
karbantartás 

A nagykaniz..ai pá.lyaienn
tartás1 főnökség többszörösen 
ki-tüntetett hat swcialista bri
gadia versenyfelhívássa.l for
dult a fónöi{ség 37 brigádjá
hoz. Ebben az országos jubi
leumi munkaversenyhez való 
csa tlakozás:ra szóli tották fel a 
kollekt1vákat. A hat brigád 
már kidolgo=ta t'állalásait. A 
le,g;fontosa,bbak kózé tart07lik 
a fónók:, 'g vonal!hálózata 
mü=ki áll.apol.áoo.k kiváló 
s.z:i.nt felellti bitositása. Klter
jeszt.i;k a tervsm:·ú megelózó 

A körzet látogatása alatt 
Varga Imre vasútigazgató és 
Czidor András a körzet fönö
ke felváltva adott tájékozta
tást. 

A program Záhony állomás 
s-zakszervezeti bizottságának 
tanácstermében akitívaértekez
lettel folytatódott. A terem
ben helyet foglaló szb, és mú
helybizottsági titkárok, bizal
miak, valamint a gazdasági ve
zetők előtt Gál László elisme
réssel swlt arról a nehéz, 
egész embert követelő munká
ról, amelyről a körrefüen teLt 
látogatás alatt személyesen is 
meggyőződött. Arra kérte a 
jelenlevőket, hogy visszatér
ve szolgálati helyükre iolnuí.
csol;ák munkatársaiknak elis
merésüket, eddigi hel11táll,i
sukért. Különös nyomatékkal 
szólt a bizalmiak megnöveke
dett jog- és hatásköréről, 

amellyel - mint mondotta -, 
ha helyesen élnek, ha minden 
szinten kialakulnak a megfe
lelő p,artnerok még eredmé
nyesebben eleget tehetnek a 
körzetre háruló feladatok ma
radéktalan teljesl!ésének. 

Az aktivaért.ekezlet után a 
vendégek a vasutas művelő• 
dési otthonban vettek r�zt egy 
szocialista brigád tklubfoglalko
zásán. 
• Másnap, útban hazafelé a 

debreceni igazgatóságban Var
ga Imre vasútigazgató bemu
tatta a központi forgalmi irá
nyító berendezést, azt követő
en pedig a területi bizottsá
gon Volosinovszki János adott 
részletes tájékoztatá6t munká-
jukról (vf) 

A körzet dolgozói legalább 
25 tonnás átlagterhelést akar
nak elérni a raksúlykapacitás 
jobb klihaszn.álásával. a nor
mál kocsik olyan rendezésé
vel, hogy az árukat a leg
gazdaságosabban lehessen el• 
6Zá\litan,i. Az elmú1l éVi ta
pasztaJatok alapján az idón 
is számftanak az. ÖS62lel sroká
oo.s, átlacgostól n.a;:yobb for
l:jalomra, ezért a körzetben. 
hatvanerer óra tfu�almi 
mtmká.t vállaltak. 

A záhonyill!k kapcsolódtak 
az ungvá.J.i al�Z>gatóság fel
aján,!.á;,,aához. A,z egyik Legfon.. 
t-Osabb vállalásuk a szovjet 
vagonok magyarországi tartó=
kodá.si idejének egy tized �p
pa! való csokkentése • • Ha ezt 
teljesítik, havonta mintegy 
száz kocsinapot takarítana!, 
meg, amivel nó a sWvjet 
paa.·t.ner szállitá,,i kapacitása, 
ugya.nakkor a MA V jelen t.ós 
devizát t&<arít � Csökken
tik a szovjet mozdonyok tair• 
tóZkodási idejét is. A fel
ajánlásban tízperces csökken
tés szerepel az elmúlt évihez 
képest. Ezt elsősorban a vo. 
:niatok fogadásának jobb meg
sze,.-vezé.séve!, a forgalom 
gyornitásával érik el. Vállill
ták a kocsik garu:IO!,a,bb keze
lését i • ezálta:l öt százalék
kal szeret.n,ék c,,ökkenteni a 
károkat. 

karbantart.isi tevékany.ségükei 
úgy, hogy az előírt munkán 
kívül hatékony-abban jánllja. 
nak hoz:z.a a pálya jó mű
s:zaki állapotához. Ennek érde
klében ki.szelesitik a kors:rerú 
technológiai eljárásokat IS. 

Száz százalékkal emelkedett 

Orosháza állomás áru/ orgalma 

L. B. 

A tmk-múhely brigádja - Alapvetően két adattal jelle- kapcsán szükségessé vált gya-
a jármű- és !enntartá;;i gép- mezhetó Orosháza állomás kori vágányzárak. 

Folyamatosan, ió minőségben 
végzik a iárművek javítását 

park gazdasá�ooabb kiha..<oZl!lá- 1976-ban végzett munkája, - Azt mindenesetre el kell 
lása ér<lelcében - vá.llalro, amint ezt Bodnár László állo- fsmernl, hogy többet is, ;ob
hOQ'I/ beveutik. a cseredarabos másfónök jellemezte: ban is dolgozott állomásunk 
gJpjavitást és csökkentik az _ Az utóbbi öt esztendőben kollektívája, mint korábban 
a.tfutási időket. A fójavitott éppen 100 százalékkal emelke- bármikor, hiszen az összes kogépekre háromhónapo,; garan- dett állomásunk áruszállítási csiforgalomunk is lényegesen 
ciat adnak. A munka.dó jobb teljesítménye, s ebból 11 szá- emelkedett - mondta Dani 

kihaszn.ái1ása érdekében pedig zalékot a múlt évi rekordered- Mihály. - A kocsitartózkodás 
c.-rokkentik az improduktív és ményünk adott a korábbi fe;- 86 százalékos előírását, mű-
a túlórák szám.át. lödéshez. Ugyanekkor _ tetft! szaki norma alapján számolva, 

N fel "k-~k hozzá az állomásfo"no"k _ ép- 87,59 százalékra, a kocsikihasz-A szombathel11i ;ármújav!t6 
dolgioolói szúkebb hazájukban, 
Vas megyében elsőr.oek csatia
k02ltak a Csepel Művek s=
cialista brigádjainak felhívá
sá.hoz. Az új kocsijavító csar
nokban munkásgyűlésen tették 
meg f,el,ajánlása;ikat. H3JI1€SÚ
lyozták. hogy internacionalis>ta 
körei ezettségtó! á tha,tJva jobb 
munkával kívánják megünne
pelni a Na.,ay Októbe.i SZO.. 
cia.lista Forradalom 60. évfor
dulóját. 

Az idén mintegy 6000 teher
kocsit és 200 Diesel-:mozcl,onyt 
Jawító üzemben a minóségi 
munkát és a termelés elóké
sz!tésének javítását tűzték ki 
legfontosabb feladatként. A 
Diesel-osztály időszakos hajrá 
nélkül, folyam<Jtosan bócsát
;a ki a ;ármúveket. A kocsi
osztály kiterjeszti az egyes 
üzemrész.ekben már eddig js 
jól vlz,;gá:r.ott hálóterves ja
Vitásl teclmoló11Jiát. A gyártás 
bizto,;ítja a folyamatos kerék-, 
rugó- és alkabrész-ellátást, és 
a t.trtalékállagok szintentartá
,sát. Az üz.emfenmartási osz. 
t.á.ly a �pek minőségének ja
"itásáva!l, a váratlan meghi
básodások gyors felszámolásá
val járul hozzá a célkitűzések 
realizálásához.. Az üzem új 
részlege, a pácsonyi üzemegy
ség alapvetö feladata a jár
müjavító profil feltételeinek 
megteremtése, a munkaidó
al-apok szervezettebb felhasz
nál.ása, a munkahelyi konúort 

j,avlt.ása. Mint ismeretes. ezt em eu == meg a 
nálás követelményét pedig az üzemegységet egy hóoo,pja s:wcialista brigádok a kultu- pen a múlt évben nem sikerült 
104,81 százalékra teli·esítettük, s vette át a szombathelyj üzem. ráJis és a sporttevé:cenység- feladatainkat minden vonatko-
ez i'ól mutati·a, hogy mennyire 

A gyúlésen osztályonként ró! sem. Részt vesznek többek zásban teljesítenünk. 
igyekeztek minden tőlük telhe-

egy-egy szocialista brigádve- közöLi két or=ágos veté.Jke. 
tót megtenni állomásunk dol-

zetó .i.=imertette az üzemrészek: dón. Az egyiket „A mag'l/llr-
Kiemelkedö száll ítási gozói. 

vállalását. Csánk János, a szovjet kapcsolatok a Nagy A múlt évben elért orosházi 
Diesel...osztály Lenin szocia- Októbert Szocialista Forrada- teljesítmények teljesítmények értékét csak nö-
lisba brigádjána.k, vezetője el- Zomtól napjainkig"'. a másikat veli, hogy tavaly 17 orosházi 
mondotta, hogy munkahelyük pedig a „Közlekedési és hír- Molnár Sándor, az állomás vasutas teljesített szolgálatot 
-vá.lJ,alja az , 'en!etes jármű- közlési együttmúködéS' fejlő- szb-titkára es Dani Mihály Budapesten állandó kirende-. • • ép dese" címmel szervezik. A párttitkár is részt vett beszél-kibocs��-

�
ut és a n • vetélkedőre való felkészülés getésünkön, s mindkett.öjük- lésben. 
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tóltlj�1�!!td���� tését. Enneik érdekében vál- J • ura u omany 
az Orosházi üveggyár terme-la,l,ások.at t=ie:t a szocUilis- Házában. Levelezési kapcsola- - Az 1976-ban elért 367 ezer 
lésének és főként üvegexport-t,a munka műhelye cím elnye- tot terem lenek S7.0Vjet pálya- tonnás feladási teljesítmény, jának növekedése segítette elő. :réséért és úgy dolgoznak, fenntartási brigádokkal. El· amely igazgatóságunk területén 
Persze a cukorgyártási kamhogy ez sikerrel járjon. A határozták a,zt is. hogy az kiemelkedőnek számit, sajnos pány idején itt berakásra mi.nö.ség javításáért fokozottan üzemi sportnapokat a jubi- nem tudja ellensúlyozni, hogy került hatalmas mennyiségű ailk:aJana2zák a dolg02:Z hibát- leu.m jegyében 57,ervezík. El- a menetrendszerúségben kissé cukorrépa is nagyot lendített lanul mozgalom elveit és a sóként áprifübnn - a cso.. lemaradtunk. Ezt azonban raj-
Orosháza állomás forgalmán. há · , ást. b. mópont MHSZ tartalékos klub- tunk kívülálló körülmények l
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jával közösen - lövészver- idézték elő - szólt Molnár Kilenc szocialista brigádja fejlesztik n.z átadó co;opoctot senyt rendeznek. Sándor -. fgy főként a szeged van az állomásnak. Közülük és szelesitik az önmeózást. N. A. G. -békéscsabai vonal felújítása a múlt évben is a „MA V kiváló A kocs.!Javító osztályról brigádja" címmel kitüntetett Bokor Istvu.n, a Zsiray Lajos ,---------------------------, Lokomotív forgalmi szocialis-szocialdsta brigád vezetője ta brigád érte el a legjobb kért szót. Az osztály 600 do.1-

k b •g , d eredményeket. A brigád veze-gozófa nevében közölte, hogy K1'Ienctaou' özössé� _ eoy fi a tője, Bencze László forgalmi egy eml>e!"ként dolgoznak a 6 u 6 szolgálattevő, mint küldött ott �tűzések megvalósításáért. lesz majd a vasutas szocialista A minőséget tartják a legfon- Battonyán eredményesen dolgoznak a vasutasok brigádvezetők országos tanács-tosa.bbn.a.k. Kiterjesztik a há- kozásán is. A Gagarin forgal-lóterves módszert és a DH- Az első felszabadult magyar összefogásnak köszönhetik. Al- mi szocialista brigád ugyan-mOZl"'.,,,almat. község, Battonya vasutasal lomásukon tizenkét éve múkö- csak kitett magáért a múlt esz-
G
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lyról eredményes munkát végeztek dik a Kossuth szocialista bri- tendö-ben. A kereskedelmi bri-ergye Imre. a Rámán Kató, az elmúlt évben. Aruszállftási gádok versenyében az üveggyá-a karbantartó osztályról pedig gád, amelynek valamennyien ri szállításokkal foglalkozó Elsö József, a Radnóti Miklós tonnatervüket 105,51 százalék- tagjai. A kilenc tagú kis lcö- Egyetértés szocialista brigád s2l0Cia,J.ista brigád vezetője ra teljesítették. Emellett több zösség nemcsak a munkából, bizonyult a legjobbnak, Toko-szólalt fel egyetértően. mint 30 ezer tonna árut fogad- hanem a társadalmi tevékeny- vics József vezetésével. Sz. T. talc. A fuvaroztató felekkel ségból is részt vállalt. Társa• 

Egy százalékkal  csökkentik 
a javítások idejét 

kialakított j ó  kapcsolat ered- dalmi munkát végeztel, a köz
ményeként a kocsitartózkodást ségben, parkosították az állo-
1,39, a kocsikihasználási tervet más környékét, pénzt ajánlot
pedig 2,41 százalékkal jav!tot- tak fel az iskolák fejlesztésére, 
ták. Fokozott gondot fordltot- és az elmúlt évben megalakí
tak az anyagtakarékosságra, a tották a vasutasokból álló ön
részükre kiadott anyag- és kéntes határőri csoportot. 
energia-felhasználási tervben Emellett arra is futotta ere
meghatározott összegnek csak ji1kból. hogy szakmailag és po

Érkezik az építöanyag 
A környező Ipari és mező

gazdasági üzemek, elsősorban 
az Orosházi üveggyár 1977. évi 
tervei a sz.állítási feladatok 
további növekedését jelzik 
Orosházán. 

A miskolci ;ármií.javító 
üzem társadalmi-gazóeságl re
zető! - a dolgozók javaslata 
alapján - kidolgOZlták azt a 
tervezetet, amely a jubileu
mi verseny célkitűzéseit tar
talmazza. A tervezetet ter. 
melési ta'Tlácskozáson tárgyal
ják meg az üze-m dolgozói, 
i.zociallsta brigádjai. 

Ebben kiemelik többek kö
zött a jármújav!tás és alkat
részgyártás technológiá;ának 
korszerüsitését, a dolgozók 
szakmai gyakorlatának fej
lesztését. a 1avítások tdejé
nek egyszázalékos csökken
tését. Ezen kívül február 12-
én már „Fgy nap Miskolcért" 

litikailag képezzék magukat, a felét használták fel. Növelt és patronálják az állomásukra eredményeik értékét, hogy került új dolgozókat. 
balesetmentesen dolgoztak A kis kolletkíva lelkesedése, 

Az elért eredményeket a jó tenniakarása méll.án érdemel 
kollektív szellemnek., a közös dicséretet. 

- Ma beszéltem az űvegU1Já
ri raktárnokunkkal, Tokovics 
Józseffel - mondta Dani Mi
hály. - Ezerkétszáz ctmboríté
kot igényelt a gyár export 
szállításai részére. Gyakorla
tilag ez azt jelenti, hogy eny 

nyi vagon üveget 'kiilde11ek az 
idén külföldre, elsösorban 
nyugati exportra . . •  

- Az előszállit.ások, ha las
san is, de azért elég szépen 
megindultak állomásunkra -
vette át a szót az állomiisfó
nök. - Mintegy 2200 kocsiban 
79 ezer tonna építőan11agot fo
gadtunk januárban. Volt olyan 
nap, amikor öt irányvonat fu
tott be hozzánk. A Volán jel• 
zése szerint 100 ezer tonna zú
zott követ várhatunk az idén 
állomásunkra. De folytatódik a 
mezőtúri vonal átépítése is, s 
az ehhez szükséges hatalmas 
mennyiségú anyagot ugyancsa.li 
állo:másunknak kell fogadnia. 

Az idei feladatokról január 
28-án tanácskoztak az állomás 
vezetői a szocialista brigádok 
vezetőivel. Csatlakozva a cse
peli munkások kezdeményezé
séhez az orosházi vasutasok· is 
vállalást tettek a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 60. 
évfordulójának tiszteletére. 
Felajánlásuk alapján a legna
UJ/Obb arányú megtakarítást az 
idegen kocsik tartózkodási ide
jének csökkentése ígéri. Vál
lalták azt is, hogy társadalmi 
munkában készítik el a vonat
kísérők részére ideiglenes jel
leggel megépítésre kerülő öl
töző-fürdő alapjait. 

Örömök és gondok 
- Azért csak ideiglenes jel

leggel kapjuk 70 voriatkísérőnk 
részére az új szociális létesít
ményt - mondotta a szakszer
vezeti bizottság titkára -, mert 
várhatóan a következő ötéves 
terv időszakában soi- 1,erül ál
lomásunk teljes rekonstruk
ciójára. Ezt dolgozóink na
gyon várják, mert a mai napig 
sem sikerült megoldanunk a 
kocsirendezők, a váltókezelők 
és több állomási dolgozó üzemi étkeztetését. Az Utasellátó 
helyi kapacitásából csak annyira futja, hogy kizárólag a vonatkiséróknek tud adni napi 
öt forintért üzemi ebédet. A 
kollektív szerződés múlt évi 
végrehajtásának értékelésekor 
ismételten kérték is dolgo. 
zóink az üzemi étkeztetés meg
oldását. Azért öröm is érte 
tagságunkat a múlt esztendő
ben : egy vonatkísérő, egy rak
tárnok ey11 forgalmi szolgá
lattevő és két kocsifelir6 ka
pott lakást munkáskedvez
ménnyel. lakásonkénti 50 ezer 
forintos 1,asúti támoga ttíssal. 

L. J. 
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Mit kell tudni Együttműködés magasabb szinten 
Az els6k között 

- nem érdemtelenOI 

a táppénzrendszer módosításáról?. Az anyagel/6tás javítására szerződött 
szocialista brigádok 

Miskolcon, a rendezőpálya
udvar szomszédságában kala
pácszörej, hegesztőpisztolyok 
sistergése f,ogadja az odaJ.áto
gatót. A vontatási főnökség 
teherkocsi-javító részlegének 
dolgozói végzik ott munkáju
kat. Naponta sok sérült vasúti 
kocsit javítanak és juttatnak 
vi61SZ8 a forgalomba. 

A rendes heti hatnapoa mun
kaidőben dolgozókra vonatko
zó azámftáal módok nem vál
toatak:. Ez vonatkozik a két
betenkiénti szabad szombatok
ra la. Az utazó- és fordulószol
gálatot teljesítókinél a táppénz 
medllapításánál változatlanul 
• 111Uámapot tekintjük heti pi
hen6MJm4k; a heti pihenőna
pok kiadásánál jelentkező 
problémák, valamint időben 
nem biztosítható adatszolgál
tatás mlatt. Ez a dolgozó szá
mára nem jelent hátrányosabb 
helyretet a táppénz napi átla
gának megállapításánáL 

A hét mely napjair� 
nem jár táppénz 

A rendes heti munlmidót 
rendszeresen hat napnál keve
sebb munkanap alatt ledolgo
zókra vonatkozóan - építési, 
pályafenntartási szolgálat, stb. 
- nem a többség munkarendje 
a meghatározó, mint korábban 
volt. Az új szabály szerint, aki 
az adott főnökségen a keresó
ké?t;elensége bekövetkezésekor 
a reá irányadó munkarend 
szerint a heti munkaidőt rend
szeresen minden naptári hé
ten hat napnál rövidebb idő 
alatt köteles ledolgozni, nem 
jár táppénz a hétnek arra a 
napjára, amely napokon mun
karendje &zerint ewébként 
sem dolgozna. 

ötnapos munkahét eseten 
például, ha minden naptári 
héten öt napot tölt munkában 
a biztosított, hatnapos munka
rend szerint kiszámított napi 
átlagkeresetét meg kell szoroz
ni hattal, s ezt elosztani öttel. 
Az !gy kiszámított összeg lesz 
a napi átlag. A biztosított a 
heti pihenőnap és a szombati 
nap kivételével a többi napok
ra lesz jogosult táppénzre. 

Új rendelkeres az is, hogy a 
biztosítás megszűnése után be
következett keresálreptelenség 
esetén (passzív jogú) a kere
set napi átlagát minden eset
ben a hatnapos munkarend
ben dolgozókra irányadó sza
bályok alapján ken megálla• 
pítani. 

A terhességi-gyermekágyi se
gély napi átlagát minden vo
natkozásban ugyanolyan szabá
lyok szerint kell megállapítani, 
amelyek a táppénz alapjául 
szolgáló napi átlagkereset meg
állapításánál is irányadóak. 

Új szabály, hogy az alkalmi 
fizikai munkát t'égzók táp
pénzét a tényleges keresetüktől 
függetlenül napi 65 forint 
alapulvételével ken megállapí
tani. Ezzel függ össze az is, 
hogy az alkalmi fizikai munkát 
végzők terhességi-gyermekágyi 
segélye 180 napi biztosítási idő 

II. 

az 1977. évi frányadó idószak
ban elért kere�ete alapján. 

Ha a biztosított 1977. január 
1--tól március 10-ig alkalmi fi
zikai munkás, táppénzét ennek 
alapján március 11-20-ig tartó 
keresőképtelensége esetén napi 
65 forint fiwelembevételével 
állapttottuk meg. Ez a biztosí
tott április 1-ével munkavi
szonyba lép, s október 10-30-
ig keresőképtelen lesz - táp
pénzét 1911. április 1-től no
vember 30-lg terjedó időre fi
gyelembe vehetó kereset napi 
átlaga alapján kell megállapi• 
tani. 

E smbályok:kal függ össze az 
Is, hogy ha a biztosított terhes
ségi-gyermekágyi segélyben ré
szesült, s folytatólag táppénz
re lesz jogosult, táppénzének 
összegét a terhességi-gyermek
ágyi segély összegének alap
jául szolgáló napi átlagkereset 
fiwelembevételével kell meg
állapítani. Ezt kell alkalmazni 
akkor is, ha a biztosított ter
hességi-gyermekágyi segélyez-és 
megszűnését követően nem 
folytatólag, de még a terhes
ségi-gyermekágyi segélyezés 
első napját magában foglaló 
naptári évben válik kereső
képtelenné, feltéve, ha a ter
hességi-gyermekágyi segélyt 
ténylegesen - nem fiktív -
kereset alapján állapították 
meg. 

Új rendelkezé ek 
1977. január l-től a már em

lített kormányhatározat rende-

1976. december 31-ét követóen 
válnak táppénzre, terhességi
gyermekágyi segélyre jogosult
tá. Aki 1976. december 31-én 
táppénzben, terhességi-gyer
mekágyi segélyben, baleseti 
táppénzben részesült, arra foly
tatólag a korábbi rendelkezé
sek szerint jogosult. A kórházi 
ápolás idejére járó táppénzt, 
terhességi-gyermekágyi se
gélyt 1977. január l-től a fel
emelt összegben kell tovább 
folyósítani. 

Az új szabályok kiét évtize
des gyakorlatot helyeztek ha
tályon kívúl. Lényegük, hogy 
egyszerúsítsenek, megszüntes
sék a keresetingadozásból szár. 
mazó indokolatlan előnyöket 
és hátrányokat, elősegítsék a 
reális táppénzes helyzet kiala
kítását. A végrehajtás átmene
tileg nehézségekkel járhat, kü
lönösen ha a táppénz megálla
pításához szükséges adatszol
gáltatást nem az erre vonat
kozó szabályok szerint hajtjuk 
végre, nem követeljük meg az 
új felvételek vagy a vasúton 
belüli áthelyezések esetén. A 
munkaügyi miniszter 18/1976. 
(XII. 18.) számú rendelete a 
MIL lapok (Munkavállalói iga. 
zoló lapok) vonatkozásában 
megszabják, hogy MIL lap nél
kül senkit sem lehet alkalmaz
ni, s annak tartalmazni kell 
minden szükséges adatot (az 
évi keresetet, prémium, juta
lék összegét, az évben kifize
tett részesedést, jutalom ösz
szegét, s az osztószámul szol
gáló napok számát). 

zi a szakmunkástanulók táp- p t d t I 'lt t • t pénzének alapjául figyelembe on os a a szo ga a as 
vehető kereset alsó határát. Az A vasúton belüli áthelyezés-
új szabály szerint ha a szak- né! a bérkigyújtó vagy szám
munkásviz:sga letételének fejtési ívet azonnal meg kell 
napján, vagy azt követően ki- küldeni az alkalmazó szolgá
lencven napon belül válik ke- lati főnökséghez. Az ezen sze
resóképtelenné, a tápPénz repló adatokat pedig időben 
alapjául szolgáló napi kereset- kell továbbítani, illetve megad
ként legalább 65 forintot kell ni a munkaügyi szerveknek a 
figyelembe venni. Ha ennél számfeJtók és túrsadalombizto
magasabb a keresete, akkor a sítási ügyintézőkhöz. Ha nem 
számára kedvezőbb kereset érkezik meg, vagy nem hozza 
alapján kell a táppénzt meg- magával a dolgozó, akkor a 
állapítani. szolgálati főnökségnek rövid 

A betegek gyógyulásának fo- úton meg kell tenni az intézke
kozottabb segítése érdekében dést (a MIL lap, a bérkigyüj
került sor a kórházi ápolási tó, a számfejtő! ív) a szükséges 
táppénz felemelésére. A kórhá- adatok megszer2lésére. Ezzel 
zi ápolás idejére egyébként já- tudják el6segíteni a szolgálati 
ró táppénz összegét az eddigi főnökségek azt, hogy adats;,ol-
50 százalékról 70 SZJázalékra, el- gáltatás mulasztása miatt ellá
tartott hozzátartozó esetén 80 tatlanul még átmenetileg se 
százalékról 90 &zázalékra kell maradjon egyetlen dolgozó 
felemelni. Ennek meg!elelóen sem. Ez mindannyiunk érdeke. 
a kórházi ápolás idejére járó A végrehajtás nagy körillte
terhességi-gyermekágyi segély kintést és figyelmet követel. 
mértéke is 80 százalékról 90 Ezt kell segítenl, ellenőrizni a 
százalékra emelkedik. szolgálati főnököknek, szak-

A betegségi-anyasági ellátás- szervezeti bizottságoknak a 
sal kapcsolato3 új rendelkezé- társadalombiztosítási tanác.sok 
seket 1977. január 1-ével kell útján. Dr. Bordi István 
alkalmazni mindazokra, akik (Vége) 

Most, március 12-én lesz két 
éve, hog a MA V Anyagellátási 
Igazgatóság Három tavasz, a 
debreceni vasútigazgatóság 
VIII. osztályának Csokonai és 
a záhonyi szertárfónökség 
Kandó Kálmán, dr. Csanádi 
György és Május 1. szocialista 
brigádjai együttműködési szer
zódést kötöttek egymással. Az
óta - mint a legutóbbi érté
kelés is megállapította - az 

üzemvitelt huzamosabb ideig 
károsan befolyásoló anyaghi
ány nem fordult eló az érde• 
kelt szolgálati helyeken. A bri
gádok gyorsan és rugalmasan. 
egymással e,,ayüttmüködve 
szereztek be speciális rendel
tetésű ÉS egyedi gyártású vil
lamosanyagokat is. Ewn túl-

men6en fő érdemeik közé tar
tozik, hogy az elfekvő - nor• 
ma feletti - készletek felszá
molására kölcsönösen tettek 
sikeres intézkedéseket. 

A brigádok a további ered
mények érdekében elha,tároz
ták, hogy bővítik kapcsolatai
kat. Ennek folytán - az ailap
szerződésben sz,ereplő felada• 
tokat vállalva - csatlakozott 
hozzájuk a MAV Központi Or
szágos Osztószertár Főnökség 
Lővey Klára szocialista bri
gádja. Az összevont brigádér
tekezletet a közelmúltban tar
tották meg. A k,omplex-fel
adatok vállalásával egészítet
ték 'ki az együttműk&lés! szer
ződést, ,;visszavonásig" hosz• 
szabbitva meg annak érvényét. 

Pali bácsi, a közéleti ember 

A javítóműhely kollekt!vá
já.nak egyik példamutató bri
gádja a Landler Jent, brigád, 
amely 1959-ben alakult. Ered
ményes munkájukért a MAV 
Kiváló brigádja címmel tün
tették ki, a tíztagú kollektívát. 
A termelő munka mellett. eb
ben az évben 200 óra társa
dalmi munkát végeztek. Le
betonozták például a targonca. 
átjárót, ami balesetves7.élyes 
terület voLt. A:z. idén hataraz
ták el, .hogy patronálják a 
12-es számú Kun Béla utcai 
általános iskolát. Eddig már 
száz óra társadalmi munkát 
végeztek ott. Szemléltető esz
köwket készítettek és megja
vították az iskola kazánját. 

A jó kezdeményezés mindig követőkre talál A brigád két tagja a vasút. 
gépészeti szakkö7.épiskola esU 
tagozatán tanul. A tíztagú 
kollektívának a sok elfoglalt• 
sága mellett jut ideje ewéb 
közéleti tevékenységre ú. Se
gítséget nyújtanak például a 
szociális otthonban ápolt vas.
utas nyugdíjasoknak, részt 
vesznek a térítésmentes vér• 
adó mozgalomban és rendsze
resen segítik Csáki ZoUánt -
egykori brigádtagjukat -, aki 
rokkantsági nyugdíjas. 

Abonyi út: megállóhely 
Szo1noktól hat kiiloanéterre, a 
Budapest - Újszá,,-z - Szol
nok - Békéscsaba !közötti vas
útvonalon. Az itt található ap. 
ró települést főként vasutasok 
lakják. Közigazgatás.i szem
pontból a megye székhelyéhez 
tartoznak, ám a város kis 
gondjai is oo.gyobbak annál, 
hogy Abonyi út.nak vizle, tele
fonja, jó bekötő útja legyen. 

Legalábbis ez volt a helyzet 

forinttal járult hozzá, mínek 
köv-etkeztében a szolonoki Víz
és Q;atocnamű dolgozói 1976. 
novembel" 15-re átfúrták a 
töltést. 

Közben segiélykéro telefont 
Is !kapott a település, aminek 
in1!é2lésére ráment Pali bácsi 
évi szabadsága. Ezek után nem 
kétséges, hogy teljesül az idei 
terv is: a bekötő út építése. 

Kollát Pál már szervezi hoz
zá a telepen l&kó vasutasokat. Sepsi Gyula 

1973-ig, amíg ide nem iköltö• -------------------------
zött Kollát Pál, a XIV-es pá-
lyamesteri szakasz elómunká
sa, a Hazafias Népfront váro
si bizottságánaik aktivistája, a 
szakszervezetek megyei taná
csának és Szolnok vasútüzemi 
pártbizottságának tagja, illet• 
ve több más társadalmi szerv 
választott tisztségviselője. Iga
zi kÖ7kleti emberként állt az 
itt lakók élére, s amit addig 
a felsóbb fórumok sem tudtak 
elintézni, megoldották azokat 
ők maguk. 

Ma már víz is van. Kollát 
Pali bácsi kérésére a szoLnokl 
regionális vízmü dolgozói tár
sadalmi munk ban készítették 
el a vezeték tei:-veit, miután a 
lakok 1100 óra munkát és 
44 OOO forintot ajánlottak fel a 
közös célra. A Lenin Tsz szo
cialista brigádjai és egy szov
jet müs=ki alakulat katonái
tól is érkezett segítség. A ve
zet.élret azµtán át !kellett jut
tatni a vasúti pálya alatt, ami 
sz.Lntén leküzdhetetlen fel
adatnak látszott, mindenek
előtt a magas költségek miatt. 
Ekkor azonban a megmutat
kozó tenniakarásho.z a buda
pesti va.súti.gazgatóság 150 OOO 

Nagy István családja nem marad magára 
Nagy István segédfelvlgyázót sokan ismerték Curtlci ha

tárállomás műszaki szakszolgálatánál. A Május I. szocialista: 
brigád tagjaként dolgozott szorgalmasan, becsülettel. Azt vi
szont keve,;en tudták róla, hogy a nehéz szolgálatok után ott
hon sem pihenhetett, hiszen három gyermek neveléséről, el
látásáról gondoskodott, miközben 6Zlvbeteg felesége a gyulai 
kórházban feküdt. December elején, az egyik látogatás alkal
mával még !gy vigasztalta élete párját: ,.Otthon minden rend
b1m, csak te vigyázz magadra. Gyógyulj meg mielóbb, az " 
legfontosabb • • •  " 

S két nappal később Nagy István holtan esett ös&ze az ut
cán. Az orvos azt állapította meg, hogy szíve nem bírta már a 
túlzott megerőltetést, mivel lábon hordta hossi:abb időn keresz
tül a télen kapott tüdőgyulladást. 

A munkahelyén és a családjában egyaránt példamutatóan 
helytálló vasutas halála mindenkit megdöbbentett: A határ
állomás dolgozói vállalták a temetési költsegeket, ezenktviil a 
szocialista brigádok elhatározták, hogy részt vállalnak a két 
kisebbik ikergyerek - Lacika és Andriska - neveléséból. Az 
érettségi bizonyítvány megszerzéséig anyagilag támogatják 
öket, s igyekeznek az édesapai szeretetet pótolni. A békéscsa
bai vontatási főnökség dolgozói is bejelentették már, hogy egy 
lebontásra ítélt épület hasznosítható anyagát felajánlják a ha
tárforgalmi műszaki qrigád céljainak eléréséhez, amely szerint 
megvalósítják a fiatalon elhunyt Nagy István házépítési terveit. 

elérése esetén 42 forint, 270 na- 1---------------------------------------

pi biztosítási idő elérése esetén 
65 forint. Alkalmi fizikai mun
kásnak társadalombiztosítási 
1zempontból azt kell tekinte
ni, akit megszakítás nélkül hét 
napnál rövidebb idóre alkal
maztak. 

Abban az esetben, ha a biz
tosított a naptári évben ismé
telten keresőképtelenné vá
lik, táppénzét a korábbi táp
pénzének az alapját képező 
kereset napi átlaga alapján kell 
megállapítani, ha a korábbi 
keresőképtelensége is az újabb 
keresőképtelensége első napját 
magában foglaló naptári évben 
kezdődött és korábbi táppén
zét a tiényleges keresete alap
ján állapították meg. Ez egy
szerűsítés, hiszen a napi átlag
keresetet csak egy ízben kell 
kiszámítani. 

Hogyan kell a táppcnzt 
kiszámítani ? 

Nézzünk néhány példát. A 
biztosított 1977. február 10-28-
ig beteg. Napi táppénzét a már 
ismertetett szabályok szerint 
120 forint kereset figyelembe
vételével állapltották meg. 
1977. október 5-15-ig újra ke
resőképtelen lesz, táppénzét a 
korábbi keresőképtelensége 
Idejére megállapított napi 120 
forint kereset alapján kell biz
tosítani. 

A biztosított 1977. november 
28-tól 1978 január 10-ig új
ból beteg, majd 1978. március 
10-tól ismét keresőképtelen 
lesz. Ebben az esetben a táp
pénz alapjául szolgáló kere
aetet újból meg kell állapítani 

11A halak iól érzik ma gukat . . .  ! "  
Befejezéshez közeledik a 

munkaidó. A budapesti vasút
igazgatóság nornwicsoportjá
nak irodájában Sallai Sándor 
feláll az asztalától, s oda megy 
a szoba sarkában d!szló akvá
riumhoz. Néhány pillanatig el
gyönyörködik a pici halak für. 
ge mozgásában, majd csipetnyi 
eleséget szór a v!zl>e. A kis 
méretű üvegmedence „lakói" 
cikázva kapkodják a szárított 
vízi bolhálcat, mire etetőjük 
azt mondja a mási1c asztalnál 
dol.gozó dr. Szalai Gyulánénak: 

- Magdika, hívja fel Bélát, 
s nyugtassa m€g, hog·y a halai 
jól érzik magukat . . . 

- Csakugyan, hívjuk fel át, 
hadd tudja meg, hogy ma én 
is benéztem hozzátok - szól 
Gyarmati Ferenc, a csoport 
lcorábbi, immár nyugdíjas ve
zetője. 

Az olvasó ezek után bizo
nyára kíváncsi arra, hogy ki 
lehe<t a szóban forgó „Béla"; 
Bemutatjuk 6t is, de az alábbi 
szerkesztőségünkhöz címzett 
levél alapján: 

„Alulirott Ivánfi Béla, a 

MAV Igazgatóság munkaügyi 
osztályához tartozó normacso
portban dolgoztam 1975. 
augusztusáig. Akkor sajnos -
29 évi szolgálat után - súlyos 
betegség miatt mozgásképte
lenné váltam. Munkatársaim 
azonban nem hagytak magam. 
ra. A kórházban ts, majd a 

lakásomon f.s rendszeresen lá
togattak, lelket öntöttek belém. 
Ezenkívül kimondhatatlanul 
sokat segítettek. Hozták a táp
pénzemet, túzelőt hordtak fel, 
fát vágtak, a borbélyhoz kí
sértek, sétáltattak. Szabó Sa
nyi, a szakszervezeti bizalmi, 
kérés nélkül intézte el, hogy 
segélyt kapjak, sőt megtörtént 
az is, hogy a főnököm, Máté 
Jenó, sa;át gépkocsiján ;ött el 
értem, kérve: látogassak be 
hozzájuk, a hivatalba. El sem 
tudom mondani, hogy bent az
tán milyen szeretettel fogad
tak. de, tény, h.Of/11 ez a gon
doskodás fél gyógyulással ért 
fel. 

Tekintve, hogy mindezt meg
hálálni soha nem tudom. ké· 
rem a szerkesztóséget. hogy a 
lap hasábjain fejezhessem ki 
köszönetemet." 

- Ugyan, részünkről ez 
semmiség - mondja Sallai 
Sándor, a Széchenyi szocialista 
brigád tagjai nevében. miután 
megemlítettem a levelet. Az
tán hozzáteszi: 

- Én is voltam beteg, sőt 
hosszú ideig nyomtam a kór
házi ágyat. Akkor Ivánfi Béla 
még ereje teljében dolgozott. 
Munkatársaimmal együtt ó is 
gyakran jött hozzám látogató
ba, ezenkívül se szeri, se szá
ma azoknak a nemes, emberi 
megnyilvánulásoknak, amelye
ket részéről tapasztaltunk, 

/ 

amíg köztünk dolgozott. Ezt az 
akt,áriumot is ó készítette. és 
telepítette be növényekkel, ha. 
lakkal . • •  

- Mindnyájan visszavárjuk 
öt, annak ellenére, hogy egye
l6re rokkantsági nyugdíjba 
került - jegyzi meg Mészáros 
Lászlóné. - Ezzel a gondolat
tal ajándékoztuk meg őt kará
csonykor is. 

- Igen. Hogy hozzánk tar
tozik, nem csupán az azóta is 
üresen hagyott íróasztala' bizo
nyítja - magyarázza dr. Sza
lainé, majd elújságolja, hogy 
Béla bácsival Agoston László, 
a pártalapszervezet titkára, 
valamint a bércsoporthoz és a 
II. (pályafenntartási) osztály
hoz tartozó régi kollégák is 
tartják_ a kapcsolatot, élükön 
Berreg• Jánossal és Kleman 
Vilmossal. 

A Széchenyi brigádnak 
egyébként a tavaszra mar 
megvannak a konkrét tervei, 
amelyek megvalósítása előse
gítheti a gyógyulást, de leg
alábbis könnyíthetik a beteg
séget. 

- Szambat vagy vasárna
ponként futballmérkőzésekre 
visszük majd kocsival Béla bá. 
csit - mondják a brigádta.gok. 
- Neki a Budafok a kedvenc 
csapata, s ez az együttes ked
vező esélyekkel rajtol az NB 
II. tavaszi fordulójában . . •  

S.-K. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

N ŐK ET  É S  F É R F I AKAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint: 
forgalmi szolgáLattevö, 
váltókezelő. kocsirendező, 
kocsifeliró, vona!lelvevö, 
távgépíró, jegyvizsgáló, 
személy• és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 

mozdonyvezető-gyakornok, 
kocsivizsgáló, féklakatos, 
vasútépítő, karbantartó, 
járműjavító sv.ikmunkás, 
tokoritó, segédmunkás 
és sok más munkakörbe. 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szabad uombaL 
Elsősorban vasutas dolgozóink honátartozóin11k 
ismerőseinek, barátainak jelentkeiését várjuk. • 

JELENTKEZES ES EOVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki állomásokon 
a von�atási és pályafenntartási főnökségeken, 
valamint a munkaerő-felvételi irodán. 
Budapest, Keleti pályaudvar, Cinkotai kapu. 
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,,Anna Kar�nina a Keletiben" 
Az allomásfónök irodája volt a színá.-zek öltözóje 

Február 5. és 11. között so
kan nem Ismertek rá a Keleti 
pályaudvar érkezési oldalára. 
A közel százéves fejállomás 
valóban ,:,gy hatott mintha 
az ezernyolcszázas évek végén 
fogadná, illetve indítaná a vo
natokat és ráadásul nem is 
Pesten, hanem valahol Moszk
vában: minde11.felé ctrilbetús 
feliratokat lehetett látni. A ne
onvilágítás helyett pislákoló 
lámpák égtek. A peronokon 
kucsmás utasellátósok szamo
várból mérték a teát, természe
tesen nem műanyagpohárban, 
hanem eredeti orosz poszta
kancs:ikában (így nevezik az 
orosz teásbögret). Mind eh
hez nyilvánvalóan nem Diesel-, 
vagy villanymozdony vontat
ta pulmann kocsikból álló sze
relvény hozta az utasokat ha
nem egy 377-es sorozatú gő
zös. 

A néhány villanásnyi kép• 
ból nem nehéz megállapítani, 
hogy a Keletit egy hétig rész
ben stúdióvá változtatták. Itt 
forgatta ugyanis az angol BBC 
Televízió a MAFILM közre
működésével : Lev Tolszto; vi
lághírű „Karenina Anná;át". 
A film k�zít.ése nemcsak a 
díszletek miatt volt érdekes, 
hanem a szerepl6k iközött ott 
volt Erlc Porter, a Forsyt Saga 
Soams-sza, valamint Stuart 
Wilson, a nemrég bemutatott 
Strauss-család Johannes-e. 
Mindkettőjüket a Televízióból 
ismeri a magyar közönség. 

A filmforgatás bármennyire 
ls érdekesnek és látványosnak 
túnt, a Keleti pályaufü<ar vas
utasai ugyancsak fellélegeztek, 
amikor elvonult a stáb. 

Folynak a pályaudvart 
Wilson, 

felvételek. A kép közepén Stuár* 
Vronszldj szerepében 

a magyar kollégák Intézték, 
minden esetre úgy csinálták 
meg, ahogyan mi elképzeltük. 
Kérem, hogy a vasutas újsá
gon keresztül to!mácsol;a kö
szönetünket a jó munkáért -
fejezte be nyilatkozatát az an
i:ol filmvilág neves egyénisége. 

Mint megtudtuk a jelene
tekben szerepló 324, 377, 326-
os sorozatú gőzösöket a Rá
mán Kató Vontatást Főnökség 
lakatosai, a kocsikat pedig a 

(Tvorasek Imre felvétele) 

azombathelyi ;ármű.javító dol
gozói készítették el. 

Ha majd a tízrészes Tv-fii• 
met nálunk is bemutatják ; fel
ismerhetjük a szereplők között 
Bolter László, Németh József, 
Petik János, Harmath József 
mozdonyvezetőket, valamint 
Ka1ló Bélát és Lipcsei Pált, 
akik cári vasutas-�yenrubá
ban teljesítettek szolgálatot a 
filmbeli vonatokon. 

Séra Slindor 

- Az egész technológiát át 
kellett dolgoznunk - mondta 
Tarnai János állomásfőnök. -
E(11/Ík•má!ik napon előfordult, 
hogy négy vágányt i8 igénybe 
vettek. Elllllél talán még nehe- ------------------------

Az érdeklődés meg/eleit a rorakozásnak 

Pannonhalmán 

Az apa helyét 
a fia foglalta el 
Majdlll.em négy évtizedes 

vasúti szolgálat után -
1977. január 15-én - vo
nulit nyugdíjba Ki!s Ist
ván, Pam1onhailma állomás 
veretóje. 1938-ban került a 
vasúthoz pályamunkásnak. 
Három évvel később for
galmi 62l0lgálattevő lett, és 
a második világháború ide
jén 50ksz.or bizonyította, 
hogy helyt tud állni veszé
lyes helyzetek!ben is. 

1962-ben nevezték ki Pan
nonhalma állomás vezető
jének. Az állomás kollek
tívája - a Jó munka el· 
ismereseként - nyolc al· 
kalommaI kapott dicsérő 
oklevelet. Kiss István, vas• 
úti beosztása mellett fá • 
ra-dhatatta.n társadalmi 
munkás volt. Huszonöt éve 
tag;a a Gvór megyei ta
nácsnak, a pénzügyi ál· 
landó bizottság elnöke. 
Köreleti tevékenységéért 
1965-ben a Munka Srdem· 
,-end bronz to'kozatáva:l 
tüntették ki. Tulajdonosa a : 
Felszabadulási Emlékérem
nek is. Nyugalomba vonu
lása alka,lmából pedig a 
Munka Srdemrend a,ra.ny 
folroza,tával tüntették ki. 

Három gy� közüJ 
kettő az apja példáját kö
vette. Hivatásul a vasutm 
válasz:tották. Zoltán fia 
Pannonhalma á.llomásfőnö• 
ke lett. Hasmos útravalót 
kapott erre a pályára, amit 
az apjához rnél!tóan s.zaret• 
ne végigjárni. 

zebb volt a biztosítást meg
szervezni; sok esetben mi sem 
közlekedhettünk szabadon a 
kamera miatt. Arról nem is 
beszélve, hogy az állomás iro
dái!Ulk egy részét limink-sza
lonná, technikai helyiséggé 
alakították át. Az én irodám
b11n például 4 vezető uinészek 
öltöztek. melegedtek. Ennek 
ellenére szívesen viseltük a 
forgatással járó nehézségeket, 
mert tudtuk, hogy ez a vállal· 
kozás mind népgazdasági, mind 
pedig vasúti szempontból jö
vedelmező, nem is beszélve az 

Pályadíjat nyert egyetemisták és föiskolások 

erkölcsi sikerről. 

A hosszan tartó filme:zésből 
nemcsak a pályaudvari vas
utasok vették ki a részüket. Az 
ig3.7.gat.óság III. osztályának 
személyszállítási csoportja, a 
Béke szocialista brigád érzé. 
kelve a feladat súlyát, vasár
napját áldozta fel 8.7.ért, hogy 
mire megjönnek a filmesek, 
zavartalanul tudjanak dolgoz
ni. 

- A BBC Televízió elége
dett-e a MAV-val, a magyar 
vasutasok segítségével, illetve 
az általuk előállltott kellékek
kel? - kérdeztem Basil Cole
mant, a film rendezőjét, és 
Stuart Wilsont a készülő al
kotás egyik főszereplőjét, aki 
Vronszkij grófot alakítja. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter 1976 elején pályáza
tot hirdetett a Budapesti Mú
szakl Egyetem, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Eoye
t.em, valamint a Közlekedéri 
� Távk.ö;zlési Múszaki Főis
kola nappaili tagozatos hallga
tói részére. A pályázatnak az 
volt az elsődleges célja, hogy 
a hallgatók éroeklődését fel
keltse a közlekedés és a hír
közlés gyakorlati kérdései 
iránt, toválbbá megkedveltesse 
velük leendő munkateriiletü
ket. 

A beérkezett pályamunkák 
elbírálásakor az egyetemek, a 
főiskola, 'valamint a KPM 
képviselóiböl alakult bizott
ság megállapította, hogy a 
hallgatók jÓ felkészültségről 
és szakmai Ismeretről tettek 
tanúbizonyságot. Az értékelés 
alapján, vasútí tárgyú munká
juk.ért, az alábbi hallgatók ré
szesültek pályadíjban: 

A Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Fóis1<0Járol l. díjat 
kapott Petényi Zsolt „Mély1-
tett rakfelületű t.ransz.forroá
tor szállitó koesi szilárdsági 
analízise" c. pályázatáért; 
Edes László „Az expresszvonat! 
rendszer bevezeté:;ének és ki
terjesztésének hatása a sze
mélyszállitás költségeire és 
bevételeire, valamint az u t,a. 
zás1 körülunények alakulására" 
e. pályázatáért; Katona Jáno& 
,,Hogyan értékeljük a külön• 
bözö vonali kisiklasok méresi 
eredményeit, az egyes méré
sek eredményeiből, miként 
következtetünk a kisiklások 
tényleges okára" c. pályáza
táért; Márta Istvá.n ,,Moz
dony-méróállomás" c. pályá
zatáért. II. dijat kapott Jávor 
Miklós „Az anyagi ösztönzők 
és teljesítménymutatók kap
csolata és továbbfejlesztésé
nek lehetőségei az állomás! 

Egy sző ellenvetést se, s 

szolgálatnál" e. pályázatáért; 
Bársony Láaz!ó, Mar;á11 Mi.k· 
lós és Pás..--tor István ,,.Konté
nerizácló a korszerü áru.szál· 
lítási rendszerben" c. pályá
zatáért; Cserháti Anta.l „Di esel 
diagn06Ztikai állomás tech
nológiai terve" c. pályázatáért; 
Kiss Sándor „Vasúti vág.ány
mérések értékelése" c. pályá
zatáért. III. díjat kapott Ko
vács Sándor „Vasúti fékek 
ko=rűs.ítése" c. pályáza. 
táért; Kasztner Já.nos „Sop
ron rendezöpályavdvar szere
pe és hatása a GYSEV átbo
csátó-képességére" c. pályáza. 
táért; Jii.ger János „Közepes 
nagyságú rendezópályaudvar 
kisszámítógépes információs 
modelljének kidolgozása" e. 
pályázatáért. 

A pályadíjakat és a jutal
makat ünnepélyes keretek kö· 
zött adták át a Közlekedés
és Postaügyi Minisztériumban. 

1 

annyit, mint szülőhazám nagy 
tapa!ztalatú lakóitól, Kérem, 
engem lépten-nyomon taníta
nak. Mindig é! mindenhol. A 
villamoson a kocsivezető, szín• 
házban a jegyszedő, ABC-áru-

Életre szóló jó tanácsok · 
Filmvetítés után beszélgetés diákok és 

vasutasok között 

'1 

Vasutasok - a budapesti 
vasútigazgatóság központi 
munkaerő-felvételi irodájának 
szakemberei adtak pályavá
lasztási tanácsot Dunaharasz
tiban a Baktay ETvin gimná
zium végzős diákjainak, feb
ruár 9-én. Részt vett a meghitt 
hangulatú beszélgetéssé ala
h-ult tájékoztatón Horváth Ist· 
ván forgalmi szolgálattevő is, 
aki Budapest-Ferencváros ál
lomás alapszervezeti KISZ
titkára. 

lyaválasztási tanácsadón 
ugyancsak hasonló érdeklődést 
tanúsítottak a diákok. A ta
pasztalatok ismeretében Ma
j01' József, a központi munka
erő-felvételi iroda vezetője a 
következőket mondotta: 

A diákok érdeklődését fel
keltették a vasútról, a vasuta
sok munkájáról készített fii. 
mek, s a vetítés után szinte 
záporoztak a kérdések. A leg
több fiúnak a mozdonyvezetői 
beosztás, illetve a 'távközlési 
és biztosítóberendezési szolgá
lat nyerte meg a tetszését, a 
lányok viszont a kereskedel
mi munkakörök iránt mutat
tak vonzódást. A tanácsadók 
ügyeltek arra, hogy a beszél
getés során reális képet fesse
nek: az elhelyezkedési lehető
ségekről. A döntés természe
tesen a fiatalokon múlik. 

Ráckevén, az Ady Endre 
gimnáziumban megtartott pá-

- A vasút létszámgondok
kal küzd néhány munkaterü
leten s Tészben ezért keressük 
a kapcsolatok erősítésének le
hetőségeit az iskolákkal. Más
részt pedig azéTt látogatunk 
el a tanulókhoz, mert ők is 
igénylik a pályaválasztással 
összefüggő hasznos tanácsokat. 
Választási lehetőségeik igen 
sokfélék, hiszen létszámgon
dokkal nemcsak a vasút küzd. 
Számunkra jó érzést kölcsö
nöz az a meggyőzés, hogy a 
MAV szolgálati helyein való
ban szívesen fogadják a fiata
l olca t, és egyre többen segítik 
a felvételt követő beilleszke
désüket. A kölcsönös érdekek 
szem előtt tartásával határoz
tuk el, hogy folytatjuk az is
kolák látogatását. a diákokkal 
kialakított beszélgetéseket, 
Legközelebb SzobrlT és Vácra 
megyünk ezzel a céllal. 

S. R. 

Ta nu l n i  jó és érdemes 
Levél a szegedi oktatási főnökség munkáiáról 

A püspökladán11i V. pályamesteri szakaszról levelet 
küldött szerkesztőségünknek Nagy Károly pályamester. 
Bevezetőjében leírja, hogy Szegeden tavaly végezte el 
a pályamesteri tanfolyamot, s a-z ott tanultakat sikere
sen hasznosítja mindennapi munkájában. Köszöni a 
szolgálati vezetőlmek, hogy őt is alkalmasnak minősí
tették a „beiskolázásra", ezenkívül h.áJávaJ gondol a 
szegedi oktatási fónökség dolgozóira, akik minden te
kintetben megteremtették a jó tanulás feltételeihez mél
tó körülményeket. Ezután neveket is említ a levél: 

„ Temesvárt Gyula tanfolyamvezető - a hallgatók 
„Gyula bácsija" - éroemei közé tartozik, hogy nevelő 
munkál.a leginkább a szigorú, de a családját szerető 
apa tevékenységéhez hasonlított. Fáradhatatlanul és tü• 
,-elmese11. dolgozott értünk, példát mt:·tatva sok évtize
des S2JO!gálatával Is. Elmondhatjuk róla, hogy kiválő 

· tanítómesterünk. volt. Dr. Lugosi József, a Társadalmi 
·- ismeretek c. tantárgy előadója azzal vívta ki ti6ztele

tünket, hogy felkészültsége mindig hibátlannak bizo
nyult. Ha a hallgatók érdeke úgy kívánta, aká.r hajnal
ban, akár késő est.e is kész 1'0!t foglalkozni velünk, hogy 
a számonkérés alkalmával minél kevesebb probléma le
gyen. Ugyancsak kijár a köszönet é6 a tisztelet Bálint 
Andrásnak, a.ki a legnehezebb tantárgyat - a mecha
nikát és a számtant, illetve a felépítményszerikez.ettant 
- tanította. Sokat segített a 6-za.kraj-zok és a házi fel
adatok elkészítésében a beiktatott különórák megtartá
sával. Nem feledjük László Béla előadót sem, a Forgal
mi utasítás szigorú, de kedves előadóját, a!ki - mert a 
többi tantárgy mellett erre viszonylag kevés időnk ju
tott a magnóra olvasás módszerével könnyítette helyze
tünket." 

Nagy Károly levelében szerepel még Németh. Sán
dorné osztályvezető-helyettes neve, aki a felépítmény
fenntartás témakörét felölelő előadásokat tartotta. Seg!
tóké& és nagy tudású vezetőt ismert meg személyében 
is a pályamesteri tanfolyam 1976. december 17-én vég
zett 37 hallgatója. 

A köszönő sorok végén írt jókívánságokhoz szer-
i kesztóségünk iS csatlakozik, a levélíró kedvező tapaszta

latának közreadásával. Reméljük, hogy a jövőben is sok 
hallgató távozi,k hasonló érzésekkel a szegedi oktatási 
főnökség különböző tagozatairóL 

dolgozót a kilátásban, mert ha 
megáll az a;tóban • • •  

( Elnézést, tanító bácsi, nem 
figyeltem tová.bb az előadásTa 
- adom az intókönyvem.) 

Színházban a jegyszedő né· 
ni 4rró! oktatott ki, hogy mi• - Annak idején nagyon 

megörültünk, amikor rátalal• 
iunk a maguk pál11audvarára. 
Előtte több vasútállomást meg
néztünk Európában, de egy 
sem illett úgy bele 11 filmbe, 
mint a Keleti. Ami pedig a 
magyar vasutasok munkáját 
illeti, teljesen elégedettek va
gyunk mind a statisztákkal, 
mind a közremúködőkkel. A 
filmben szerepló vonatot nem 
tudjuk hol készítették el, mert 

A Budapesti Műszaki Egye
temrőI II. díjat kapott Vizsy 
Ferenc ,,Az allomú,sl tolató
személyzet telj lnlényének 
mérésére swlgáló mutató,,-zám 
meghatározása" és „Korszerű 
vasúti biztosítóberendezések 
gazdaságí hatékonysági vízs-. 
gálata" e. pályázataiért. III. 
díjat kapott Németh M. Tibor 
és Galgóczy Gábor „Kitérők
kel szemben támasztott újabb 
követelmények" c. pályáza
táért. 

nemcsak mert a parla• 
mentben sem interpelláltak el
lene az elfogadásakor/ Szi
vemből fakad mtnden egyes 
sora, paragrafusról paragra
fusr4 egvetértek vele - ;6, 
hogy napvilágot látott a köz
múvelődést törvén11, S ióUehet, 
évtizedek óta tanuló or!zág
vagyunk, sosem lehetünk elég 
múveltek ahhoz, hogy ne le
hetnénk még múveltebbek, 
Elek is az alkalmak mindegyi
kével: pénteken esténként 
megnézem-hallgatom a tévé
ben a Deltát, vasárnap dél
után pedig - havazzon, t,agy 
sűSsön a nap - kisdiákm6d 
;egyzetelve a Magyar Televízió 
Szabadegyetemét. Most vasár
nap is ámulva-bámulva fi• 
gyeltem a geológusok é! geo
fizikusok előadásál a konti
nensvá.ndorlásról meg a le
meztektonikáról. Lám-lám, ml 
mindent rejt a 1'1lágegyetem, 
amiről eddig ;6szerével nem is 
sejtettem . . •  

Közműveinek, oktatgatnak . . .  

hogy becsukjam • . •  más ember 
cipője nem arra való, hogy 
azon toporogjak . . . a hivatal 
portáján a lábtörlő nem dísz, 
hanem a cipótcup sártalanítá
sára rendszeresítették . . • 4 
szalonnas papiTnak nem könyv
tári könyvben van a helve . • , 
a munkahely nem kaszinó • • •  
a pénztáros nem gép, hanem 
ember és balgaság, lia azt hi
szem, hogy én vagyok a velazi 
herceg, amikor én csak egy • • •  A Marx Károly Közgazda

ságtudományi Egyetemről I. 
díjat kapott Dobos Péter „A 
vasúti áru-szállítás be- és kl
rakásának hétközi egyenlőt
lensége a IV. ötéves tervben" 
c. pályázatáért. 

,,Nyitott kapuk várnak" 
P6/yaválaszt6si t6jékoztat6t adtak ki Miskolcon 

A Il"lskolet I-es s-zámú ipart 
szak:kőz.eWS]<:ola a pályaválas;i:
tás elói:, álló nyolcadikosok
nak „N1fitott kapuk várnak" 
címmel ismeretterjesztő füze
tet adott ki, amelyet a vasút
igazgatósággal közöeen tervez
tek. 

Az iskola a vasútgépészeti va
lamint a vasútforgalmi ágaza-

tára várja a most végző nyol
cadikosokat. A füzet Ismerte
ti többek között, az hkola és 
a vasút által nyújtott kedvez
ményeket, valamint az érettsé. 2s mégi!, néha már-már úgy 
gi utáni elhelyezikedési lehető- érzem, hogy a TIT-ben, Camb
Séget. Tidge-ben, va1111 a Sorbonne-

A hasznos tájékoztatót a me- on - a világhírű egyetemeken 
gye valamennyi általán05 is- 1 nagy tekintélyű, bölcs profesz
kolájába eljuttatták. szaroktól - nem tanulhatnék 

házban 4 pénztáros, iskolában 
a pedellus. Lehet, hogy a mo
dern korral (vagy a saját ko• 
rommal) járó kóros korcsosu
lás kezdeti ;eleit tükrözi 4 te
kintetem és ez készteti a ve
lem találkozókat, hogy kiok
tassanak - lehet, hogy a hiba 
nem az én készülékemben 
t,an . • •  néhány tanóra anvaqát 
közreadom. 

Egy villamosvezető vllágori
tott fel, hogy milyen a kollek• 
tív szemléletű kultúrember: 

- A kol!ektiv szem1élettl 
kultúrember behúzódik a ko
csi belsejébe, nem zavarja 
utastársait a le- és felszállá!
ban. valamint az utasok testi 
épségéért felelő& közlekedési 

ért szá.mozottak a szék3orok 
székei: 

- Ha 4 kedvesnéző jegyén 
az áll, hom, a kedvesnéző he
lye a nv<>lcadik sor hetedik 
széke, akkor ne üljön a ked
vesnéző a hetedik sor nyolca
dik székére, mert a hetedik 
sor n11o!cadik aúke másé, és 
a színházjegvre nem azért 
n11omtatják ,-á a sorok meg a 
székek számát, hogv máshová 
üljünk, hanem 1aof111 odaül
jűnk, mert ha nem a saját he
lyünkre ülünlc • • •  

(Elnézése, tanító néni, 11 t<>
vá.bblakban az elöadá.sra, Sha· 
kespeaffl professzor ÚT böl· 
zselmewe figyeltem.) 

X.Uönel minda.zokaak. akik 
kioktattak: az 4jtó azért t,an, 

Valóban: egyetlen ötvenes
sel 4 zsebemben hogyan gon
dolhatnék arra, hogy én va
gyok a velszi herceg? 

Mitagadás, el kell tamernt: 
van valami felemelő ebben az 
össznépi oktató kampánybcin. 
Ebből i! kitűnik: magunkévá 
tettük a sokat hallotHsméteit 
jelmondat lényegét: ,.Tanulj, 
hom, ianíthass!" Mi aztán ta-
nftunk • • •  De hadd adjak han
got ama aggályomnak: gi,caní
tom, hogy akadnak, akik csak 
ötven százalékig értették meg 
a ;elmondatba foglalt felhi
vást. Tanítanak. 

Arról vfszont kon!msern 
?yőztek meg: az tantt-e. akf 
maga is tanult. Ss arra tanft-tt 
amit tud? . . .  

F, T. 



a l\l AGYA R VAS U TA S  

Tizenhét csoportban 650 eszperantista KÉSZ Ü L T  D UNA KESZIN 

A vasutas eszperant6 szalcoszt6/y 

munlcaU/ésen számolt be múlt évi tevékenysEgéról 

A vasutas eszperantisták. ja
nuár 30-án munkaülést tartot
tak a Vasutasok Szakszerveze
te székházában. Az értekezle
ten, melyet dr. Phetsy Ferenc, 
a Vasutas Eszperantó Szakosz
tály alelnöke nyitott meg, kép
viseltette magát a Magyar Esz
perantó Szövetség felügyelet! 
szerve, a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa és a Vasutasok 
Sz.akszervezete is. 

A vezetőség beszámolóját dr. 
Szegedi Mihály, a MESZ Vas
utas Szakosztályának titkára 
mondta el. Kijelentette, hogy 
az egyéb célkitűzéseken kívül 
az eszperantó nyelvet tovább
ra 1s - mint a béke hívei -
a népek békés együttéléséne:c 
elősegítésére használják fel. E 
törekvésben nagy segítséget 
jelent a Helsinki tanácskozás 
és annak eredménye. 

A vasutas eszperantó szak
csoportok működéséről el
mondta, hogy jelenleg 17 cso
port működik 650 taggal. A 
csoportok tagjai által vezetett 
tanfolyamokon 270-en tanul
ták az eszperantó nyelvet. A 
csoport.ok klubösszejö\·ete�ei 
alkalmával taf(jaik külföldi 
eszperantist.ákkal is megis
merkedhettek az elmúlt évben 
!s. A környező népi demokra
tikus országok vasutas eszpe
rantó csoportjaival kölcsönös 
látogatást szerveztek. A vas
utas szakmai eszperantó nyelv 

kialakításához a magyar esz
perantista vasutasok az elmúlt 
évben is "j,slent&en járul
tak hozzli a nagy UIC szó
tárt szerkesztő nemzetközi 
bizottság munkájában való 
részvétellet 

Dr. Szegedi Mlhály végeze
tül köszönetet mondott a Vas
utasok Szakszervezetének, 
amely az idén már 30 éve fo
l11amatosan segtti az eszperan
tista 1Jasutasok törekvéseit. 
munkáját mind anyagi, mind 
erkölcsi eszközökkel. 

Kedves epizódja volt az ér
tekezletnek, amikor a Szovjet
unióból vendégként jelenlevő 
Pjotr Poliscsuk, több hetes ma
gyarországi tartózkodás után, 
versben búcsú:rott el az eszpe
rantistáktól. 

Utána Kevevárl Béla, a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa Titkársága nevében szólt 
a vasutas eszperantistákhoz. 
„Nagyon jelentősnek tartjuk a 
vasutas eszperantisták részvé
telét, jelenlétét és közreműkö
dését abban az egyetemes erő
feszítésben, melyet a hazai 
eszperantó mozgalom fejlesz
tésében és a nemzetközi eszpe
rantó mozgalomban való rész
vételben eddig tettek, s jelen
leg is tesznek." 

A hozzászólásokra és !eltett 
kérdésekre dr. Bácskai István, 
a szakosztály elnöke adta meg 
a választ. Kristck Pál 

Budapesten és Székesfehérváron 

Üzbegisztánból érkezett vendég 
a vasutas eszperantisták között 

Tíz évvel �lőtt ötventa
gű vasutas eszperantista cso
pOrt látogatott a Szovjetunió
ba. A legemlékezetesebb él
ményt az a tíz nap nyújtotta, 
amit a távoli Taskentben töl
töttek. A:z. ottani barátok kö-

zül a Magyar F.szperan tó Szö
vetség vasutas szakosztálya 
magyarországi iátogatásra hív
ta meg Petro Pollscsuk.ot, a 
taskenti televízió főm.6rnökét, 
aki a közelmúltban. tett eleget 
a meghívásnak, és hazánk több 
városában járt. 

------------, Itt-<tartózkodása során ellá
Eszperantó szakkör 
a művelődési házban 

A Landler jármi'.íjavftó mű
velődési há7..ában már harma
dik éve működik az eszperan
tó kör. A illyelvtanfolyamokon 
- amelyet Egri Ferenc, nyolc
vanéves nyugalmazott vasút
mérnök: tart - a hallgatók el
sajátítják többek között az esz
perantó nyelvű levelezést. A 
tanulást magnetofon, diavetí
tő, epidiaskop, eszperantó 
nyelvű könyvel:: és folyóiratok 
.-egiti.k. 

A kör tagjai nagyon ook 
külföldi város vasutas es:zpe· 
rantistáival leveleznek. 

togatott többek között Székes
f ehén•árra is, A kedves ven
dég tiS2lt>alel:ére gaulag prog
ramot szervei:teik. Délelőtt 
megte'kintették a Videoton 
gyárat, majd a vasuta, eszpe
rantóklub, ebédet adott a �n
dég tiszteletére. Délután város
né�'Sel folytatódott a prog
ram, majd csnládlátogatás kö
vetkezett. Este a vas.utasok 
művelődési házának eszperan
tó-klubjában baráti találkozót 
szerveztek. A közoo nyelv ter
mészetesen az eszp...arantó volt. 

Január 13-<in a budapesti 
igazgatóság vendége volt Pet
ro Poliscsuk. Ott sz.ocialist:a 
brigádokkal találkozott, és Üz
begisztán t.örténelméről, az or
szág s:wcialista fejlődéséről 
tartott előadást. 

Különleges étkezőkocsi holland megrendelésre 
Finom mívű intarziák - Korhű konyha 

A holland m�endelésre készüU étkezókoesi (Cson,os Gábor felvétele) 

A Dunakeszi Jánnújavító 
Üzem eddig több különleges 
vasúti kocsit kéiszít.ctt. Leg
utóbb Is egy ilyen megrende
lésnek tett eleget. A közel
múltban hazánkban jártak a 
holla,nd vasút 6zakemberei. A 
Budapesti Közlekedé<l.i Mú:ze
umban te�t látogatásuk alkal-

cia feliratokkal és a sárgaréz 
címerrel, továbbá a laternás 
tető vörö.;.réz szegélye és esó
csatonnája. A kocsi belső bur
kolata politúrozott mahagó
ni, gazdagon díszítve finom 
mívű Intarziával. Korhű a ko
csi konyhája is. A tűzhelyet 
aprölékoo gondossággal re-

konstruálták. Az �iség jel
lemzi a .kísérő!ülke jégszekré
nyét és annak több bútorát is. 

A &keres fub6próba után a 
kocsi a Hollandiába vezető 
utat saját „lábán", maximum 
60 km.'óra sebességgel tette 
meg. 

Szónyi L"IJOS 
mával többek között megte- r-------------------------kintetté."l< a múzeum mellett 
kiállított Wagon Lit.s típusú 
étkewkocsit, amelyről elisme
rően nyilatkoztak. 

A látogatás eredménye.'<ént 
a holland vasút a NIKEX 
Külkereskedelmi Vállalat út
ján bejelentette igényét egy 
Wagon Lits eredetű étkezőko
csi el.Kész.íté.9ére. (A kocsit 
Hollandiában, az utrechti mú
zeumban állitják ki.) A kivi
telezéssel a MÁV Anyagellá
tási Ic,azgatóság a dunakeszi 
jármújavftót bízta meg. 

A rekonstrukció alapját egy 
191 1-ben ké.szült kocsi képez
te, amit Mez.őkeresztesen la
kókocsiként használtak. Ezen 
kívül még két hasonló típusú 
koosi.t kutattak fel. A jármú
javitó szakemberei hat hónap 
a.lati elísmeré.sre méltó mun
kát végeztek. Nehezítette a 
feladatot, hogy rajzdokumen
táció nelkill kellett dolgoz.ni. 
Felikerestek olyan szakmunká
sokat l6, akik még a régi lő
rinczl Wagon Lits műhelyben 
szereztek tapasztalatokat 

A kocsi különleges 6Zép ki
vitelezé6ét jellemzi a lakko-
zott teakfáb6l készült külsll 
burkolat a rácsava.rozott fran-

.A'éniet étel1'ülö11legesspgeli 

naagyar ét1'e!:Sóhocsili ban 

Az Utaullátót és a ll!itropa 
Vtí!lalatot több é,·e SZOl'O.S, ba
ráti kapcso1at köti össze, 
amcly a KGST-ben végzett 
munka sorá.'l mé!t jobban el
mélyült. Az elmúlt év novem
berében a két vállalat vezetöi 
szerződést kötötlek egymással 
a ikölcsönös tapa.szt.alatcsere kl
szélesitése ér<k:,éban. Ennek 

A MAV Fatelítő 'Ozem dom
bóvári telepén 1954-ben ala
kult meg a ,·öröskeresztes 
szervezet. Az azóta eltelt 22 év 
alatt soknt fejlődött, s ma már 
több mint száz rc11d.•zeres vér
adójuk van. Kapcsolat.:>t hrta
nak a dombóvári kórház -vér
adóállomásával. Negyven tagú 
készenléti brigádot szerveztek. 

keretén belül a Budapest
S=eged vonalon közlekedő ót

kezőkocslkban feba:uár 14-től 
18-ig a Mitropa brgiádjai tel
jesi teltek szolgálatot. 

Az éL1<.ezókocsikat fe'Lkeroső 
utasok ezekben a napokban a 
német konyha speciá1is ételei
vel oo Italaival ismerkedhet
tek meg. 

Sürgős esetben a kórház tele
fonori értesíti a ,·éradófelelőst, 
aki azonnal intézkedik, ,.riaszt
ja" a brigádot. 

A véradás mellett törődnek 
a tisztasági mozgalom szerve
zésével, az üzemegészségügy 
fejlesztésével is. 

Popp Pálné 
Dombóvár 

K E R ESZTR EJ TVÉ N Y  

A társadalmi tulajdont 

óvni, védeni kell! 
Domb6várott, a vasúti cso

mópont több mint 500 dolgo
zója vett részt a vasutas mű• 
velődési házban megtartott 
társadalmi tulajdon védelmi 
ankéton. A háromnapos ren

óta nem volt vasutas dolgozó. 
Ami viszont a szállítás köz
ben bekövetkező árukárolk és 
balesetek megelőzését illeti : 
i;an még tennivaló. 

Vfr.szlntes: t. A gyorsabb, gaz- Török név. :M. AusLtrfa t,oly6. 
4asá;osabb szállitúst segltl. 13. 35. Vls&z.avág 1 37. A:, élethez 
SJvénynek ültetett boko.-. 14. A nélkUlözhel:efll.en. 40. . • .  usque ad 
géploocsi. 15. A pezsgő n-émet ne- oailoem, tetőtől taJp,{g. 43. Kor
ve. 16. A!l"álllat. 18. Turlre.sztánl si.ak. 44. Hamis. 46. Európa,! nép. 
folyó. 19. Menyassronyok. 20. 47. TaJ.illat a vtvásb&n. 48. A hé-
01<1,;z tűz.hányó. 2J2. Dunántúli ber g betű neve. 50. Román he
fürdőhely. 2(3. Haza. 24. Dal. g�1 w..kó. 52. Szovjet nép. 54.. 
dalLam, ária (francia) . 25. A ko- Folyadék. 55. • . • Bemhardt 
w!kerék tartmélca. '2.7. Lelle vé- ( 1844 - 1923) franci.a szinésmö. 
gc. J8. Erem s7...tleL 29. Távolke- 57. Kártyás teszi. 59. Rántás fe
letl. an,zág. 3,2. Indulatszó. 33. le. 59. A hajó ré&ze. 00. Nógrad 

megyei község. 62. A. o. E. 63. 
Rail1gJelzl5. 64. Galvánelem. 67. 
Kés szelel; 68. Szövets-ég. 00. 
Vulkánból ld!olyó anyag. 

FOggGl„ges : 1. Ml.nt 63. vfz
sztntes. 2. Kevés épülotmarad· 
vány. 3. Vllágter,ger. 4. Vas me
gye.! község. 5. . . .  él.a. gyám&ág. 
6. !:. M. 7. Becézett női nm•. 8. 
Ebből áll az erdő. 9. Vé@ek nél
kUl hozta. 10. G-yór régi ""'""· 
1 1 .  A lengyel I<árpátokbaot lakó 
nep. 1 2. Régi ruhadarab. 16. Ká
bftóiner. 17. Ango!:n.af.ajta. 1 9. 
Ez l� a gazdas6..�o:U.bb szállftAs1 
segltL 20. Ri.tka férfinév. :lll . 'Ke· 
ret. 2-1. Ilúzdit, lelkesít (lai.ín). 
26.. Színpadi ala)c. borbé:y és 
J.naa. 29. Beci!�ott nőt név. 30. 
N�vteo!an adakozó. 31. A. A. P. 
33. Kozák loaot""'81 P'l,rallcsnok. 
36. Szófia hegye. 38. BoSGzaint. 
39. Róma.i 49. 4 l. . . .  ánoz, fér-
g:.,1rt.fogv!��� 4il'.emct:r:g 
törz,s volt. 49. Iglcköt/l. 50. 5e.kk 
mfünó. 51. • • •  rl.n,g, :f'ed<!lze'.J 
ubase!Látó. 53. Fedd. 5-5. 1':gés• 
termék. 56. Német vá·l"O.!I. 59. 
Afrikai 1111am. 81. � spanyol 
ezil!>tpénz. 64. Latl.n erli. 65. A:, 
egyl.k nem. 66. M. V. 1':. 88. 
t:nek.ló hlwle- 70. Az. arzén vegy
jele. 

Bek0ldend6: vf� 1. és 
fUgg6leges 19. Bekfildt!sl batár
ldll: 1977. márclus 10. 

Az e16z6 keresztzejtvEny he
lyes me,:feJ•t!se: A m(lvel6dés>I 
egyel'llll5tlen,ségek: fokozatos meg. 
s:z:Unrtetése. 
J!�Y·f.g�z�:r.'!' m:'/,:l"!!f :e: 
resztrejtvc!ny helyes megteJtésf
ért: Szabó Menyhért 4700 Máté
szallca, Temet6köz 4. : Paloblú 
Lászlóné, 6086 Sz.alk:szentmárt'Ol!l 
111A V állomás : Cserki!sz Ferenc. 
9500 Celldömfük, állomás távlr
cla :  Puskás Józsefné. 7624 Pécs: 
Szige1ll u. 1 . :  Forgács Imre. 4034 
Debrecen Vasutas 11. 15, 

dezvény vitaindító előadását r------------

Hermesz Béla, a pécsi vasút
igazgatóság vasútbiztonsági 
osztálylinak munkatársa tar
totta. Ismertette a baleseti 
helyzetet, bes:ZJélt az áruk.árok 
megelőzésének fon t-0sságáról 
és móds1.ereirol, valamint a 
kártérítési kötelezettségről. 

Az elmondottakat más-más 
oldalról egészítették ki, a kü
lönböző hatóságok szakembe
rei, köztük a városi ügyészség, 
a szekszárdi rendőrkapitány
ság képviselői. Elismeréssel 
szóltak arról, hogy a társadal
mi tulajdon megkáTosítá.sáért 
bíróság által felelősségre vont 
személyek között már évek 

A szerkesztőség üzeni 

Szacs Ferenc. Hatvan: Várfal
vi Gyula, Nagy Antal Gézs, 
Nagykanizsa ; Boldizsár Gyula, 
Bé.késcsa ba ; Bognár Károly, Ta
polca ; :Németh P.ál Szerencs; Fe-
kete László, Benkőné Lászka u
dlkó, Sepsi Gyula, Pál István, 
Miskolc ; Kelemen János, Szép 
Ferenc, Szolnok ; Végb Gyuia, 
Rákosrend.ezc5; Kutsera György, 
Székesfehérvár; Pacz József Cur
Uci ; Cserháti Károly, Veszprém
varsány ;  Popp Pálné, Dombó
vár ; Kézdy Gyula, Bánkűti 
László, BUdapest : 1evelelket la
punk anyarAhoz f"lbasználJuk. 

Gyt5'rt István, Bugyag; Egere ... 1 
Zsigmond, Záhony : levelclket il
letékes helyre wvábbil<>ttuk. 

Lakáscsere 

Elcserélném BU<IApest XIV., 
Wesse!enn u 21. (Rákospalota, 
87-es V!llamos-V'égállornás) 2 
szobás, teakonyhás, komfortos, 
46 négyzetméter alapterUletü ta
nácsi lakásomat, melyhez Sű 
n,égygzögöl gyUmöleskert tarto
zik, egy budape,;t.t 2 vagy 2 és 
fél szoba-konyhás, komfortos 
MA V-lakásra. tro,,1<,"'1n.i tehet 
15 órá!.g Rigó Béláné, 66-28 
ílzeml tele:fon<>n. 

E!esertlnfm a Buda.pes,t tCele
tl l)ályaudvarn.ál leVO MA V-keze
u, .. a ,  :a •zoba-komf«-tos 1. eme
leti Lakásomat 1 az>ba-k<>nyhá.s 
tanácsi rendelkezés(lre Budapes, 
t.enlletén. Valamint 1':ro-i--1<vá
ros1>a,n • 165 négyszögöl bétv,égt 
vikantdtll!lek 3X4 m faházzal ol
csón eladó. Erdckl6dln.i lehet 16 
�ra után l'erericz Gábor, Buda ... 
Pest VIII., Kerel)CSi út 5. IV. 
épU!et L emelet 18. 

Elcserélném satgMarjáJlf 1,5 
szoba összlcomfortos m. em-eletl. 
tanácsol Ja.kást hasonló nívójú ta
nácst v.a,gy MAV-lakásra Komá-

�t:U-�':��
al

1�dekl� 

�� iJ-:::á�.YI 3 �á.n 5aigó-

Ele1erélném Ludá.nyhaiás'z!ban 
levő 1,5 sz.c,ba, konyha, élés
kamra. kertes szolgálati lakáso
mat hason.ló MA V szolgálat! La
kásra Buoopesten vagy környé
ké:n. 1':rdekl6<1nl lehet Tak:\-cs TI
�· si. 171 Budapest, l'IY!tány u. 

19'7'7. FEBRUÁR 11. 

- KO!politikal tájékoztat.S. 
A nagykanizsai vasutasok Ko
dály Zoltán Művelödési Házá
ban a közelmúltban „Kína teg
nap és ma" címmel P. Szabó 
József, a Magyar Televízió 
külpolitikai rovatának munka
társa nagy érdeklődéssel kísért 
tájékoztatót tartott a szocialis
ta brigádok részére. 
· - Nyugdíjasok taggyúlése. 
150 nyugdíjas �·ett részt azon 
a szakszervezeti taggyűlésen. 
amelyet február 10-én rendez
tek Békéscsabán, a múvelódé
si házban. Portörő István el
nök beszámolt az 1976. évi 
munkáról. Elmondotta többek 
között, hogy 47 esetben adtak 
szociális segélyt a tagoknak és 
5200 forintot fordítottak jutal
mazásra. Temetési segélyként 
23 ezer forintot fizettek ki. 

- Tanfolyam blzalmiaknak. 
A debreceni építési főnökség 
76 szakszervezeti bizalmi ré
szére háromnapos továbbképző 
tanfolyamot rendezett. A rész
ve,·ök előadásokat hallgattak 
többek között a szakszervezet 
szervezeti felépítéséről, a szo
cialista munkaverseny helyze
téről és a bizalmiak feladatai
ról. 

- Kiállítás. Tapolcán, a Bat
sányi János városi művelődési 
központban február 7-én kiál
lítás nyílt a vasutasszakszerve
zet képzőművészeti körének 
alkotásaiból. A kiállítást Sza
lai Imre, a városi tanács mű
velődési osztályának vezetője 
nyitotta meg. A vasutas ama
tör művészek 49 alkotását 
(szobrok, olajfestmények, gra
fikák) február 20-ig tekinthe
tik meg az érdeklődök. 

- Könyvterjesztés. Nagyka
nizsa állomás könyvtárosa, 
Zsiga Gyuláné sokat foglalko
zik a könyvek terjesztésével, 
népszerűsítésével is. Tavaly 
38 700 forint értékű szépiro
dalmi és műszaki könyvet 
adott el. 

- Termelési tanácskozás. 
Szerencsen a napokban tartot
ták az év első termelési ta
nlicskozását. Boncsér László ál
lomásfőnök az elmúlt évi ered
ményekről és az idei felada
tokról számolt be. A hozzászó
lók a menetrendszerű közleke
déssel, a kulturált utazással, 
valamint a munkavédelmi elő
írásokkal kapcsolatban tettek 
javaslatot, észrevételt. 

- Filmvetítés gyermekek• 
nek. A békéscsabai vasutasok 
művelődési házában febr.1ár 
18-án délelőtt mesefi!mvetítést 
rendeztek a gyermekeknek. A 
művelődési házban már ha
gyomány, hogy vasárnap kü
lönböző rendezvényekkel szó
rakoztatják a legfiatalabb kor
osztályt. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szaJcs:i,,-,.. 

vezeti bizottságok és olvasóink fi• 
gyelmébe ajánljuk a következő
ket : 
= !!'. sdmból: 1 1.5220/1978. AZ 

utazószolgálatot ellátó dolgoz,,k 
teljesitménybérénel:: e.lszámolssa. 

100883/1077. A munkások t• 
alkalmazottak alapbérének meg
állapltása e. utasltás módoslt4s·1. 

100689/1977. A Magyar Allal!l• 
vasutak területén foglalkoztatdtt 
nyugdíjasok mentesítése a foly":>
sítást korlátozó rendelkezesek ii.161„ 

A 6. számból : A Magyar Al• 
Iamvasutak Vezérigazgatóságának 
és a Vasutasok Szakszervezete 
Elnökségének lrányel\·el a Nagy 
Októbert· Szocialista Forradalo:1t 
60. évfordulója tiszteletére kezde
ményezett munkaversenyhez. 

100075/1977. ,.A magyar-szov
Jet kapcsolatok a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalon1tól napjain
kig•• és „A k<lz:.ekeclési és hlr• 
��� v:7r&:���:::ez::�

lö
fs

é
1� 

bonyolitása a vasUt terllletén. 

MAGYAll VASUTAS 
a Vasutasok Sza)<szervezeté:nelt 

lapja 
SzerkestU a szerkeszU! b!2ott.dl 

Felel6. szerkesztő : V.tsl Ferenc 
Szerkeszt6ség: 

lOGI Bpegt VI., Benczúr utca U. 
Telefon városi : 22&-872, 

Uzemi: 18-TJ 
KladJa és terjeszti: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
U64 Bpest Vll •. Rákócil út at. 

Telefon: 224-819. 
l"ele!l5s k:Ladó : dr. Sutb P�tt, 
a Népszava Lapk.ladO Vállalat 

tgazgatOJa 
CSeltkszámlaszémunlt: 

MNB Z15 - 11 859 
'TI-S85 SZ1kra Lapnyomda 

Budapest 
Fele-h5s vezeta: 

Bo<ter lmre liaz,at6 



k a/6ndilcozas Brame 

A Csapajev brigád 
követésre ajánlja 

• 

VILAG PROLET ARJAI, EGYESVLJETEK t 

A budapesti fgB7Cat6ság 
osztószertárfónökségének c,a

paj,w szocialista brigádja 
megújította patronáló akció
ját, amely szerint - az előző 
évekhez hasonlóan - az idén 
Is minden fizetéskor bizonyos 
összeget ajánlanak fel a bri
gádtagok egy, a kőszeg! MA V 
neveMotthon.ban tanuló sze
génysorsú gyermek anyagi tá
mogatáára. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXI. tVFOLYAM, 5. SZAM ARA: 50 FILL2R 19'7'1. MARCIUS 5. 

AZ V. ÖTÉVES TERVIDÓSZAKBAN 

Az elhatározás 1975 végén 
született, miután a Csapajev 
brig4d tagjai lapunkból érte
sültek a nyugdíjhivatal Béke 
szocialista brigádjának hason
ló akciójáról. 1976-ban a bri
gádtagok !1111 1200 forintot 
111JÚ,jtöttek össze, s ebből - a 
nevelőotthon vezetőségének 
javaslatára - Vasas Arpád 6. 
osztályos tanulónak különféle 
ruhanemllt és játékokat vásá
rol taik karácsony előtt aján
dékképpen. 

A MÁY 76 millió forintot fordít 
a személykocsi-tisztítás /épesítésére 

óvári Béla brigádvezető 
most azzal a kéréssel fordult 
szerkesztőségünkhöz: hívjuk 
fel mái brigádok figyelmét is 
e példa követésére. Kőszegen 
és a MA V többi nevelőottho
nában sok gyerek van, akik 
szívből tudnak örülni a támo
gatásnak. Az ajándékozás örö
me a brigádtagokat is mara
dandó élménnyel gazdagíthat
ja, különösen akkor, ha már 
év közben gondolnak a kis 
patronáltakra. 

Egy nap Miskolcért 
Február 12-én, szabad szom

baton a miskolci járműjavító 
üzem dolgozó! közül mintegy 
640-en kommunista műszakot 
tartottak. Csatlakozva a Cse
pel Vas- és Fémművek felhí
vásához, vállalásaik között 
szerepel, hogy egy napot Mis
kolcért dolgoznak és a végzett 
munkáért Járó bért társadal
mi célokra fordítják. Ezen a 
napon nyolc több tengelyes és 
tíz egyllb típusú vasúti teh� 
kocsi fővizsgálatát végezték 
eL 

A miskolci jánnújavftó pél
dáját több Borsod megyei vál
lalat la követte. 

Másfél éve, hogy a MA V kan minden járatba sorolás 
átszervezte a 6Zemélykocsi előtt elvégzik a napi nagytisz
takarítás rendjét: a kocsik títást, egyid.ejú.leg az llblakok 
tisztítását a műszaki kocsi- külsö és belsó mosását. A bel
szolgala,t hatásköréből a for- földi expres6Z vonatok kocsi
galmi szakszolgálat irányítása jaln havonta eg}'6zer nagyta• 
alá rendelte és a kocsitakarí- karítást végeznek. Terrnésze
tással foglalkoztatott dolgozó- tesen a napi takarítást Is el
kat átcsoportosította a forgal- · látják, kéthetenként pedig le
mi szakszolgálathoz. mOS&á.k az ablakokat. A bu-

A rendelkezés abból indult dapesti elóvároook 6Zerelvé
k!, hogy a forgalmi szolgálat, nyeinek egy részét (420 kocsit) 
amely a k°.53ikat közvetlenül Szolnokra, Hatt,anba és Szé
üzemeltetl, jobban kézben kesfehérvárra telepítették, 
tarthatja takarításukat is és ahol a munkaerőhelyzet le
ezzel lényegesen enyhítheti az hetóvé teszi az ldószakl nagy. 
utazóközönségnek a vonatok tisztltások rendszeresHését. A 
!isztátlansága . 

ellen felmerült távolsági vonatok egy részének 
Jogos kifogásait. szerelvényfordulóját úgy ter

Alapvetó változás 
még nem történt 

vezték meg, hogy a vidéki 
honállomáookon nappali !dó
szakban legalább 8-12 órát 
tartózkodjanak, az id66zakos 

A MA V Vezérigazgatóság 8. nagytakarítások lebonyolít.ha• 
szakosztálya reru:lszeresen tosága végett. 
vizsgálta az áts-zerve'Zés vég- A sikerlista fóleg azért Ilyen 
rehajtását, eredményeit, ne- rövid és részleges, mert a sze
héiségeit. Megállapította: az mélyzet átcsoport06itásánál a eddig eltelt idó eredményezett kocs1tisztitási feladatok végre. 
némi javulást, de ez kevés hajtásához a sz.ükséges munvolt ahhoz, hoilJI a kocsitisz- kaerő nem volt biztosítva. 
tí/ás tobbátételeben alapvető Hozzájárult ehhez, hogy a valtozasokat érjenek el. vontatási szolgálat munkaköri 

Az eddig elért eredmények- .besorolásában a kocsitisztítók 
.re utal: a nemzetközi kocsi- nem 'YO!tak elkül ftve a többi 

fizikai dolgozótól, egyes he-------------------------. lyeken az irodai kisegltőktól 

· Szocialista módon 
Március 5-én az MSZMP Politilcaf Főiskolájának előadó

termében ül össze a Vasutas Szocialista Brigádvezetők IV. 
Országos Tanácskozása, hogy értékelje a MAV, a GYSEV, az 
Utasellátó Vállalat brigádmozgalmának eredményeit és megha
tározza a további tennivalókat. A 200 küldött és 70 meghívott 
között helyet foglalnak a különböző szolgálati ágak szocialista 
brigádtagjainak képviselői, a vasút vezetői, a párt, a szak
szervezet és a KISZ vezető testületeinek képviselői. 

Minden bizonnyal jó alkalom lesz ez a tanácskozás arra. 
hogy őszinte nyíltsággal mérje fel a fejlődést és hozzáértéssel. 
felelősséggel határozza meg azokat a tennivalókat, amelyek 
az V. ötéves népgazdasági terv teljesítése, a közlekedési szol
gáltatás színvonalának emelése során a vasút és az Utasellátó 
szocialista brigádjai előtt állnak. 

Az Ifjúsági parlamenteken és a szocialista brlgádvezetői 
tanácskozásokon fogalmazódtak meg azok a vállalások, me
lyek a Nfl1111 Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója 
mzteletére, a Csepel Vas- és Fémművek dolgozóinak felhí
vására, a vasutas dolgozók körében is követésre találtak és 
országos méretúvé váltak. 

sem. Ezért az átszervezéskor 
sokan a helyükön maradtak. 
a takarítást közvetlenül irá
nyító művezetők, reswrtveze
tók pedig néhány kivételtől 
eltekintve nem vállalták a 
forgalmi szakszolgálathoz való 
áthelyeZJésüket. fgy a kocsi
tisztítók - 95 6Zázalikban nők 
- kerültek át állomási állo
mányba. Ez azt eredményezte, 
hogy a tervezett 2337 takarító 
munkás helyett csupán 1750 
került át ténylegesen a for
galmi szakszolgálathoz. Ez az 
arány azóta sem változott. 

Meghatározták 
a fejlesztés ütemét 
Hasonlóan elégtelennek bl

zonyrltak a kocsik külső és 
belső mosásának feltételei. A 
kocsikat főleg forgalmi. s csak 
kevés helyen tisztítják tároló 
vágányokon. Néhány kivétel
től eltekintve a vágányok nln• 

csenek vízveze�kkel, villa
mos csatlakozással, melegvíz-

szolgál tatóberendezé:sekkel, 
gázvezetékkel ellátva, ezért a 
takarításhoz szükséges vizet, 
eszközöket, anyagokat nagy 
távolságról kell a kocsik.hoz 
hordani. A Jelenleg múködő 
beépített kocsimosó-berende
zések közül csak a Nyugati 
pályaudvaron és a Miskolcon 
Levő felel meg a szakszerű 
kocsimosás feltételeinek, a 
többi házilagosan tervezett és 
kivitelezett beépített mosó 
technológiailag hiányos, mű
szakilag kezdetleges. 

Körültekintő felmérések 
után a MA V vezetői elhatá
rozták a személykocs.i tisztítás 
hatékonyabb műszaki fejlesz
tését. E szerint korszerű be
épített kocsimosót létesítenek 
Budapest-Keleti pályaudvaron 
és Szegeden. Debrecent és 
Szolnokot pedig a jelenlet,i 
rekonstrukció keretében lát
ját el kocsimosóval. Ezenkívül 
kellö számú mozgatható ko
csimosógépet szereznek be és 
a takarításra kijelölt vágányo
kat ellá tJálk a szükséges be
rendezésekkel. A MAV az V. 
ötéves tervben 76 millió "fo
rintot fordít a kocsfitisztttás 
fejlesztésére és a 4-6 hetes 
kerbanta� feltételeinek 
megteremtésére. 

A következó gépi mosó 
a Keletiben épül 

A budapesti vasútigazgat6-
s.ág területén Székesfehérvár, 
Balassagyarmat, Esztergom, 
Gyór, Hegyeshalom, Cegléd, 
Vác, Nagymaros, Tatabánya
alsó részesül kisebb-nagyobb 
mértékben a kocsimosáshoz 
5zükséges fejlesztésben, azaz 
víz, kábel, gőzvezeték és a 
szükséges csatlakozások, vá
gány, útburkolat, csatorna, 
szivárgó, gépraktár, vízmele
gítő építésében, mosógépek be
szerzésében. A debreceni te
rületen Nyíregyháza, Püspök
ladány, Mátészalka,. Kisújszál
láll, Karcag, Záhony, a mL� 
kolci igazgatóságnál Sátoralja
újhel11, Filzesabany, Vámos
györk, Eger, ózd, a pécsi Igaz. 

(Foli,tatáll a 3, oldalon.) 

FEBRUÁR 16-21 .. KIJZIJTT 

Budapesten egyeztették az 1977. évi 
nemzetközi áruszállítási terveket 

\ )február 18-21, között a 
MA V Vezérigazgatóságán tar• 
tották a magyar és a szovjet 
vasutasok és a két ország kül
kereskedelmi minisztériumai 
az 1977. évi áruszállftá61 terv
egyeztet.6 tá:rgyal.ásokat. 

A tanácskozáson elemezték 
a két ország közötti vasúti for
galom múlt évi eredményeit. 
Foglalkoztak a szá1lítások za. 
vartalan lebonyoHtásával já
ró hiányosságokkal. A kü'lke
reskedelml minisztériumok 
közreműködésével meghatá
rozták az Idei szállítási tenni
valókat, egyeztették az elszál
lításra váró volumeneket. A 
tervek szerint a magyar-szov
jet forgalomban a múlt évi 
14.5 millió tonnával 67lemben 
az idén mtnte1111 18 mtllió ton
na árut kell elszállítani, il-

KonÍoroi példa 

letve Záhonyban altadni '9 M
vennL 

A tárgyalásokon Arucaopor,
ton.ként negyedéves bontásban 
egyeztették a szállítási terve
ket, s megbeszélték a tervek 
teljesítéséhez szükséges felté
teleket is. 

A megbenétéllekhez febrtllif' 
18-án a ;uposzlá-v "4111'tdlc 
képvise lói ts csatlakoztak. A 
hármas tanácskozáson azokról 
a feladatokról tárgyaltak, me
lyek a Magyarországon átme
nő és egyre növekvő szovjet-:
jugoszláv áruforgalom m!Dél 
zavartalanabb lebonyolitása 
érdekében szükségesek. 

A tárgyalások eredményeit 
rögzítő jegyzőkönyveket feb
ruár 21-én - ünnepélyes kö
rülmények között - magyar 
részről Szabó Béla vezérigaz
gató-helyettes írta alá. 

Milyen eredményeket hozott 
a munka jobb szervezése? 

A záhonyi átrakókör:ret Ko
moró állomására futnak be a 
Szovjetunióból érkező deszka
és egyéb faáruküldemények. 
Az ERDlé:RT Vállalat 14. szá. 
mú üzemegységének forgalmá
ra jellemző, hogy az átrakott, 
illetve innen tovább szál!itott 
áruk mennyisége átlagosan évi 
félmülió tanna. Ebből adódik 
a vállalat igen nagy mérvű ko
csi.igénye, amit kielégíteni a 
munkaszervezés állandó töké
letesítésével sem könnyű. A 
forgalmi és a kereskedelmi 
szoci.allsta brigádok váll a1ásai 
mégis kiemelkedő munkasike
rek elérését teszik lehetővé. 

1975 S2Jeptemberétól. bevezet
ték a telepen megrakott vala
mennyt kocsi súlyának -vá
gányhldmérlegen való meg
á!lapftállát, mivel rájöttek, 
hogy a kocsik statikus kihasz
nálása vá1toz6 - ami függ az 
áruk mlnliségétól, illetve faj
súlyát.ól - és nincs aranyban 
a szállítóképesség emel'kedésé-

vel. Az állomás dol.gar.ói �ui 
tűzték ki a2lt is, hogy a mér'le
gelt kocsik arányának 35-r6! 
100 százalé!kra való emelése 
nem járhat a kocsitartózkodási 
!dó hosszabbodásával, külön
ben. a többletmunka keveseb
bet érne. 

Az azóta eltelt időszak Iga
zolta a szerve-zésl elképzelés, 
illetve a brlgádfelajánlások 
helyességét. A kocsik átlagos 
terhelése 1975-ben - az el� 
éviMz képest - 1,4, majd ta
valy újabb 1,1, összesen tehát 
2,5 tonnával javult, jelentásen 
kiöze!Itve a vagonok optimália 
terhelési határát. Az 1976-ban 
elszállított faáruknál ezáltai 
1400 kocsit sikerült megtaka,ri
tant, vagyis 22, egyenként 60 
kocsiból álló vonat közlekedte
tése Nlt f6lös�geslé. Ami pe
dig a kocsitartózkodást illelll: 
a mérlegelés e1:lenére 2,9 IIZá
zalékkaZ értek el jobb ered
ményt az előző évinél. 

SZOCIALISTA EGYÜTTMÚKODES 

a Dunai Vasmű és a MÁV között 
A Dunai Vasma és a MAV 

gazdasági és társadalmi veze
tői elhatározták, hogy korábbi 
együttműködésüket tovább bő
vítik és e oélból szocialista 
együttműködési szerződést 
kötnek. 

A szocialista szerződést feb
ruár 9-én a Dunai Vasműben 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes és Na1111 Károly, a ve
zérigazgatóság pártbizottságá. 
nak titkára, valamint dr. Sza
bó Ferenc vezérigazgató és 
Verbó István, a Vasmű párt
bizottságának tit.kára lrta alá. 

Az aláírásnál jelen volt Zd• 
vodni László, az MSZMP Fe
jér megyei bizottságának. tit
kára. 

Az együttműködési 11zerw
désben a Dunai Vasma -vállal• 
ta, hogy termékeibc'll II MAV 
igényét maradéktalanul kielé
gíti. Ennek érdekében a MAV
val kapacitáslekötési szerző
dést köt. A beérkező srmlilt
mányok késedelem nélküli ki
rakásával elósegltl a vasúti ko
csipark gazdaságosabb kihasz
nálását. A korábbi évek tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy a 

vasutas dolgozók lelkesedése, fegyelmezettsége, áldozatválla
lása mindig akkor volt a legnagyobb, amikor a szállítási fel
adatok, különböző okok miatt, az átlagosnál nagyobb erőfe
szítéseket Igényeltek. 

A szolgálati helyeken és az igazgatóságoknál lezajlott szo
cialista brigádvezető! tanácskozások hangulatából azt lehet 
érzékelni, hogy a vasutas dolgozók, ha kell ebben az évben Is 
képesek lesznek az átlagosnál nagyobb feladatokat végrehaj
tani. Számítanak arra, hogy az ipari és mezőgazdasági üze
mek teljesítik 1977. évi feszített tervüket és ez a vasúti köz
lekedésben, kedvező üzemviteli körülmények mellett is je
lentős erőfegzftéseket Igényel. 

Aktívaértekezlet a Vasúti Főosztályon 

A MAV a Vasmű beszállftá• 
sl és kiszállf tásl Igényéhez 
szükséges vflllÚti kocnk blzto
sttását, továbbá a -va,ma kén
dr-ukészleteínek azíntentaf'táaá& 
és a folyamatos tennelé11 elő
segítését -vállalta. 

A vasút vezetése eddig is számos intézkedést tett az át
aondoltabb, tervszerűbb munka megszervezésére, a szállítási 
Igények egyenletesebbé tételére, az eszközök és berendezések 
kapacitmiának jobb kihasználására, az anyaggal és energiával 
való takarékosságra, a munkaerő gazdaságos foglalkoztatására. 

A tanácskozáson bizonyára szóba kerülnek" olyan javas
latok, észrevételek, amelyek a szocialista munkaverseny, a 
szocialista brigádmozgalom tartalmi azfnvonalának emelését, 
a központi célkitúzések, a 'lépgazdaságl igények maradékta
lan teljesítését, az egységes törekvés és cselekvés megvalósí
tását szolgálják. 

Az V. ötéves terv célkitilzéselnek megvalósítása szem
poJltjából rendkívül fontos, hogy ez a fórum a Központi Bi
zottság 1971'- decemberi, és ma Is ldőszenl határozatának szel
lNnében értékelje a szocialista munkaverseny, a brlgádrnoz
plom helyzetét, összegez,:e az alsóbb szinttl tanácskozasok 
tl.pasztalatait és megfog1;1lmazza azokat a hosszabb távú, ma
gasabb követelményeket, amelyek a nagy társadalmi megbe
csülést jelentő kitüntetések elnyeréséhez szükségesek. 

A vasllt, az Utasellátó dolgozói, szocialista brigádjai azt 
kérték és azt várják küldöttelktől, hogy juttassák kifejezésre 
hattrozott törekvéseiket: az 1977. évi feladatok ma?adikta
lan teljeritését. Ugyanakkor nyíltan és ószln!én mondják el 
'9zrevételelket, kritikai megjegyzéseiket azokról a gondokról, 
nehézségekről Is. amelyek munkájuk, a szocialista munka
verseny h.atékonvságát, eredményességét akadályozzák. 

16 taflác,kozást, eredménye, brtgádmunk4tl 

Az együttműködés kiterjed 
az országos azállitásl helyzet 
javítását célzó szállításszerve
zési megoldások fetkutatalsalra 
és alkalmazására. A két vall
lalat illetékes szakemberei 
rendszeres konzultációkon ala
kítják ki a vasúti szállitást 
érintő rövidebb távú fejleszté
sek, korszertlsftések Iegcélne
nlbb feladatait. A p4rtbizo"• 
ságok pedig e,elek-vé,t rwog
ramjulc el1fllll(b muflkclJ4t 
érint6 réneit ef1118%tefllc. 

A munkaverseny-Vllllal'8ol: 
Osztönzésével kölcsönösen e16-
segftlk a. gyllmölcsöző eatltt
mtlködés 8%éles körd klbóllta• 
kozását, a két Valllalat IIZOCJa• 
lista brfgaldjalDak k&vetleli 
kapcsolaUelvételét. 

Az égy(lttmtlköd& fejl&U,, 
sét & a. nOi!laltfla azerzGMI 
teijlsft.éaét mmdkét riUa-l8t 
lleO'edévenként ért6ketL- A 
szerz&J'9t aWrcS � & 
sa�� .. �-.� 
te íttteklntlk u �t1klw 
d&ben elért� 
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Zalából Szolnokra 

Pályakezdő, 
fiatal méniöknó 

C.SUka Bernátné Buda
pesten. a Műszaki Egyetem 
mérnöki karán végzett, a 
vasűtgépészeti szakon. Ott 
ismerkedett meg a férjével 
is, majd tan4raik javasla
tára úgy döntöttek, hogy -
bár Etelka Zalába való, és 
nem is szereti az Alföldet 
- a szolnoki járm0javító
ba mennek dolgozni. 

- Miért javasolták ezt a 
munkahelyet a mGszaki 
egyetem tanárai? 

- Azért, mert Szolnokon 
épül a MAV legkorszerűbb 
dízelbázisa, és ott ;ól tud
juk hasznosítani az egyete
men szerzett ismereteket. 

- Megtalálták-e a szá
mításukat? 

- ,Ennek két összetevö;e 
wn: anyagi és szakmai. El-

mondhatom, hogy töDbször 
részesültem bérfejlesztés
ben, kaptam prémiumot, 
jutalmat. A szakmai mun
kám is kedvező, mert a 
technológiai osztályra ke
rültem. Feladatkörőmbe 
tartozik a dízelcsarnok új 
gépeinek beszerzése, és már 
tervezzük a különböző gép
típusok és azok fó alkatré
szeinek javítását. Azon is 
dolgozunk, hogy miképpen 
lehet átképezni a járm0ja
vító régi dolgozóit a dízel
csarnok munkába állása 
utáni feladatok zökkenő
mentes ellátására. Termé
szetesen nemcsak a jövő 
foglalkoztat bennünket, ha
nem a jelen is. !gy a fel
adataim közé tartozik a 
technológiai utasítások ké
szítése. 

- őn tehát megtalálta a 
számítását. � a férje? 

- Anyagilag ő is. Múve
zetói beosztásba került, ami 
igényli az egyetemi végzett. 
séget, de - mivel sok az 
adminisztráció - így keve. 
set foglalkozik szakmai fel
adatok megoldásával. 

- Hol laknak? 
- Jelenleg albérletben. 

Most nyílt arra lehetősé
günk, hogy szövetkezeti la· 
kást építsünk. A MAV adott 
ehhez 78 ezer forint köl
csönt, és mivel a férjem -
mint miívezetQ - ldizvet
!en termelésirányitó, így 
megkaptuk a 100 ezer fo
rint állami támoga!ást is. 
Az építkezésben mi ,s részt 
veszünk, és azok a szocia
lista brigádok is segítenek, 
amelyeknek tagjai va
gyunk. Már túl vagyunk az 
alapozáson. 

~ :>iikor lesz kész a la
kás? 

- Ha minden jól megy, 
még ebben az évben beköl
tözünk. 

Csuka Bernátné pálya
kezdő fiatal mérnök. Jó 
munkája - és a fiatalok 
bizalma alapján - részt 
vett a vasutasfiatalok II. 
országos parlamentjén. A 
KISZ-ben az egyik alap-
5zervezet agitációs és pro
pagandatevékenységét irá
nyítja. Megszerette a szol
noki járműjavítót. 

- �Nem vagyunk szál
longo emberek. Vannak 
gondjaink, de azokat nem 
úgy akarjuk megoldani. 
hogy elmegyünk máshová 
d'llgozni. Mi a jármú.jat,ító
ban szeretnénk bizonyítani. 

Egy fiatal vasutas mér
nökcsalá<l Szolnokon, a 
Ti«,:a partján otthonra ta· 
!ált. 

(Köhidi) 

MAGYAR VASUTAS 
1977. MABCIUS 5. 

AKTUÁLIS PORTRÉK 

Gyócsiné, a takaritónök bizalmija Nőnapi köszöntő 
Gyócst Ist11á111né Kecskemét 

állomás egyjk szakszervezeti 
bizalmija. Beosztását tekillitve: 
kocsi takarító. 

Társada,Jmi tis7Jt.ségiével lklap
csdla,tba,n Bognár Zo:tán sm
ti1lk.á,r art; monoja róla: 

- Sok ilyen aktiOí.sta kel• 
lene. 

MUlllka:köri tevékenységét 
Hódi László múV'e:ll8tó így 
jeHemzi: 

munkáho-z meleg víz is, hogy 
ne kapjon reumát az ass:zo.. 
nyok kem. Kértem továbbá, 
hogy a tis?Jtí tás,ra kijelöli rak
tári vágárnyt hozzák rendbe, 
mivel csapadékos időben ak
kora víz áll ott, hogy elrne
riillünk benn.e. A javaslatok
nak rendszeri-nt foganatja van, 
föként azóta. hogy törvény 
erősítt a bizalmiak SZll.Vát, vé
leményét. A megnövekedett 
jog. és hatáskör érvényesíté
séről fehruárba.n éppen Lő
rinc Antal ál!lomásfőnök tar
tott számunkra előadást. 

- GyÓCS1iiné a joibb kezem. 
Lőrinc Antal állomásfőnök 

vélemé!nyét is :figyelembe véve 
éroemes közelebbről megvm;.. 
�Imi, mi kölCSIÖnöz en'llYi tisz. 
tel.etet és megbecsülést egy 
mwik:ásasszony,nak. 

Tízgyermekes N.sUtas 
családból származom - vall· 
fa önma;gá.ról. - 1,)desapám 
39 éven át �ált pá.lyaór
ként. A férjem i& a. pá.lya
fenm.tartá.snál dolgozik. im
má1- Z6 éve. l!:n 1965-ben jöt-
tem a vasűthoz, de három év
vel ez.előtt á� !oly
tán kerültem a 17 tagú ta· 
kla.rf t.6 gárda élén az állomás
f.ónökség létszámába. Munilm.
társaim itt js blzalmivá vá
lasztottak, bizonyára a2Jért, 
tnet'lt tudják_ hogy kés-,: va,
�ok mialdent megten,n,í ér-

jesítését most szoogalmarzxxm. 
NemsolGí,ra nyugdíjasok lesz.. 
nek. s egyá:ltaián nem mind
egy, hogy meniny; lesz majd 
a járandóságuk. Szerverem 
E!!2lE!l1Jtivül Gyergyfui.esz Mi• 
hályné rendsrerEs látogatását., 
alka jelenileg bet.egá.1,lomá.nyban 
van. s nagyon rászorul a ví
ga<;rzJtaló_ együtt.érző swra, mi
vel. a térje nemrég kfu;úti 
baleset ál.daz;aia lett. S2ak· 
szervezetünk anyagi segítsége 
mel!lett a gondoskodásnaik :is 
nagy jeleI!ltósége van ••• 

Mondják az á.llomáson, 
hogy Gyóesj Istvámlé - mmt 
a gazdasági vezetés egyik tá
masza - nonnaidők mérésé
re váhl.akorott legutóbb. Vajon 
Ö667'Jegyeztethetó-e ez szak
szervezeti tisztségével? A kér· 
désre !gy válaszol: 

- Az állomás. i!letve a l>IJ.S
út vezetőinek kezdeményeZé• 
sét, amely szerint a kocsita
karítóknál is jó lenne beve
zetni a teljesítményrendszert, 
mi örömmel üdVÖzöitük. Mint 
mindenki, a'ki nem fél a mun.. 
ká.tóL Ha pedig ez a kezde
mélnye:ziés amely alaipja 
lehet a:z iga7Ságosabb bérezési 
fomi.ának, egyben az embe
rek jobb megítélésének -
mindnyájunk érdeke, akkQl" 
ebben a bizailmira els(>sorban 
kell s:zámltani. Szerwit,em hl
ba lenne, ha bizalmi létemre 
ebből a feladatból kivannám 
ma� mert a passziVitás 
munkatársaimnak sem hasz
nálna. !gy azonban, vagy,is 
együtt, köros aka:rattal fel
tétllenül jó eredményl'e ju-

tük ••• 
- M1 tehet a blzalm1 dQ1.. 

�ért? 
- Nálunk például -of.szonv-

1.ag sok a nagycsaládos vagy 
a g'l)ermeké.t egyedül neooló 
asszony. A Zegtöbbszö,r ők 
jönnek hozzám különféle 
problémával. Keresztes Tibor
né, aki hét gyermekét a fér
jétől elváltan neveli, évenként 
kap segélyt a közbenjárásom
ra. Legutóbb egyike volt arznk. 
nak, akik családi beutalóvail 
üdülhettek a Ba,1atonon. Két 
idős munka.társam - Kállai 
Jolán és Szabó Istvánné -
fi-retésemelési kéréséniek tel· 

Aztán kiderül, ho,gy a bi
zalma nemcsak a betegek, a 
s,;ülé9i vagy gyermek®OndO'Lási 
szabaidsá.g<m levő munk.atáris
nók gondjaiban osztozi/k -
kö:z:vetíbő szerepet vállail.va a 
sm.ks:z>erve2letl bizottság. illet
ve a gazdasági vezetés kö
zött -, hanem az egyéb ér
dekvédelmi tennivalókból is 
aktlva:n kiveszi a résiJét. 

- A szerelvények küis/S é& 
bet.só takarítása télen ui 
f<m.to& - magyarázza. Gyócsi
né. - Munkánkat azonban 
csak akkor végezhetjük el 
maradéktalanul, ha. vigyázunk 
a dolgo.zók egészségére. E2lért 
javasoltam főnökségünknek. 
hogy a takarítás alatt á1ll ó 
kocs,i,kaJt fűtse, melegítse elő 
egy gái.mO'llciony. S Jegyen a 

TÍZ ÉVE NÓFELELÓS 

tunk .•• 
Azt hlS2'Jeffl, ezek után ért

hető. hOTllllam ered a tiSIZbe
let és megbeesülés. amely 
Kecskeméten Gyócsa Istvánnét 
széles körbe.n övezi. 

Kesztyűs Ferenc 

E
löljáróban az elmúlt hónapok néhány beszél�té
tésének emléke idéződik fel. Egy kizárólag lányok· 
ból és asszonyokból verbuválódott, tíz� adat-

feldolgcxw brigád már-már el:képesztőnek tű.nő, hibátlan 
munkája (egymillió moz.dulat - leütés - közben Jeg. 
feljebb három hibát vétenek); egy nyugdíjba kész.illő, 
négy gyermekét magányosan felnőtté nevelő mun.kaügyi 
csoportvezető (egyszersmind párltitk.árasszony) köny
nyes-m01SOlygós búcsúja; egy gömböly<lecl asszonyka hit· 
vallása a gépről, emberi kapcsolatokról, mikÖ'.bben a fér
fiakéval egyenértékű, nehéz fizikai munkát végezve pö
rölykeziel<1ként dolgozik a kevés szavű tüzikovácsok mú
helyében; egy ápolónő áldozatkészsége, akit hlvat.ástu
d.ata a vasutasok kórházá.h� való húségre késztet .•• 

C�aládi ügyekben is gyakran �érik tanácsát 

A:r. orazágos statisztika szerint Ök. vannak valame
lyest többen, a MAV h.á:zi statisztikájában - e népes 
család:ban - viszont csupán minden ötödik dolgo-zónk 
nő. S mégis úgy tűnik: szinte mindenütt jelen vannak. 
Ok gc,n.do.slkodnak arról, hogy a laktanyák - ahová né
hány órás pihenőre térünk - mind meghittebbek, mind 
lakályosabba!k legyenek; ők számfejtik a bérünket; ók 
találkozna.le ügyfeleinkkel, az utasokkal, miközben je
gyeket adna,k, menetrendről tájékoztatnak; s egyre töb
ben vá.llalna<k közülük társadalmi tisztséget. Részt vesz.. 
nek az el.nök:9é,g, a központi vezetőség tevékenységében, 
a iszaklszervezeti munka megannyi területén. 

őket sértjük, ha elismerjük - ők ugyanis t.ermésze.. 
tesnek tartják! -. hogy a férfiakéval azonos munkát 
nem ritkán különbül, lelkiismeretesebben végzik el. Pe• 
dig valamennyien tudjuk: több műszakban állnak helyt. 
otthon várja őket a esalád, a háztartás, amelynek gond
ja - ha olykor segítünk is nekik - eLsósOl'lban őket 
nyomasztja. 

Bukovszky Györgyné immát
ecy évtizede sz� 
n.ófelelós Nyíregyháza állomá• 
oon. úgy ismerik:. hogy mm
denikinek mindenben kész:ség
gel segít. Hűsz éves volt, aimi
kiOr a KiS'Várcla mellettd Bögie 
községből Záhonyba kerül,t. 

tevékenységet a meaes:zék· 
helyen? 

- Először a sz{njátszóc.so
portban. Aztán jöttek a szak• 
szervezeti megbízatások, Kezd
tem. mínt gazdasági felelős, 
majd a nyugdíjelőkészítő al• 
bizottság elnöke lettem. Na.-
gyon jó volt ezt a munkát 
zsiná,lni. Minden.kit ismertünk 
és szívesen segítettem a nyug
állományba vonulókiruak, 
�-bajos dolgQi.k elint.é'zJésé. 

1 ben. SQl< vasutas munkatársa• 
mat megsirattam.. a:miko.r bú
csúzni kellett, de könnyezve 

�bbls a társadalmi mun
kában - jó vizSgaered,m� 
és az ifjúsági mozgalomban 
végzett tevékenységét lengyel
onsazágl jutalomúttal „honorol-
ták''. 

- Mi a irremélyes ik::fváa1-
ságn? 

- Szeretném a vasútnál ;6 
egészségben ledolgozni a nyug
díjig hátralevő éveket, vál• 
lalva továbbra i.1 a nők 
ügyeinek az intézését. Otthon' 
a családban a leghőbb vá• 
gyam, hogy legalább három 
unokám legyen. K. L. 

Tudatosan nirnn említem most történelmünk „nagy 
assronyait", a jelenkor Jegkiválóbl>jait. A hétköz:naPQk 
3SS70Ilyai ugyanis - jóllehet kevésbé látványosan -
éppoly tl!<Zlt.eleliet parancsoló, társadalmilag hasznos 
munkát végeznek, mint a reflektorfényben állók. Anyá
tnk, lányaink, asszonyaink - társaink az élet megannyi 
örömében, bánatában. Gyen,geségükból (ha nem lldomta• 
Jan-korszen'.itlen gyengének =vezni őket) erőt meríthe
tünk. Az irántuk tamúsíitott tisztelet és megbecsülés 
március 8-án t<lkm,ódik - de nem szorlbko-z:hat osupán 
az esztendő egyetlen napján-a: a nő-napra. S hogy miként 
érzünk irántuk, annak csupán igen &ZEll"ény - képletes 
- megtestesítője lehet e télutói-koratavaszi VirágcsOlkaL-. 

váltam meg a funkCiótól is. ____________ _ 

Akkor a telefonJközpom
ban dolgoztam. Nehéz volt 
megszokni a szülőfalu után 
a határállomás nyüzsgését, a 
felelősségteljes szolgálatot, a 
sok idegen embert - mond
ta BukovSZlh,mé. - Talán az 
segített át a nehéwégeken, 
hogy már akkor is ,szívesen 
vál'.laltam társa.daJrni munkát: 
egyik lelkes tagja voltiam a 
CllQ.SZtuska brigádnak. 

- Mikor került Nyíregyhá
zára? 

- Másfél éves záhonYi szol
gálat után. A férjem ugyanis 
Nyi-regyházán, szintén a vas
útnál dolgozott, igy érthető, 
hogy ide húzott a szivem. 

- Nyú-egyházáin is a tele
fonköZl)Ontba került? 

- Nem/ Több mint 25 éve 
ugyanazon a munkahelyen. a 
számviteli csoportban dolgo
zom. Kezdetben havibér.szám
fejtő voltam, majd bérelszá
moló, most pedig Nyíregyháza 
és a hozzá tartozó 36 áUomás 
anyag- és költségelszámolása 
a feladatom. 

- Záhonyban énekelt. Ho.. 
gyan folytatta a társadalmi 

A párttitkárunk lroZÖlte ve-
lem, hogy 67A'll'etnék, ha én 
lennék a nófelelős. Őrültem a 
megbíziatásn,ak. 

- Tíz éve nőfelelős. Mi1yen 
gondoikkaI keresik fel a lá
nyok, asszonyok? 

Sokszor bizalmasabb 
ügye�!. mint az édesanyju
kat vagy a férjüket. Csalá
di ügyekben is gyakran kér
nek tanácsot. Segítséget vár
oo:k, ha böksődébe. vagy óvo
dába. megy a kicsi, vagy ha 
gyermekgondozási �yt kér 
az édesa,nya. A GYES-t külön
ben az asszonyok 60 százalé
kla iJg,énybe veszi A vasűt 
arra is lehetőséget ad, ho.gy 
lrozben tanuljanak. Nemrégi
ben kérdőíveket küldtünk az 
amyukálma{k, hogy megkérdez.. 
zük: - van-e tanulási ig,é
nyük? A felmérő lapokat csak 
a megkérdezett.el!: 1 O százalé
ka küldte vissza és közülük 
is csak kletten vállatlták a ta
nulást. Ta.lán a példájuk a 
töbl>iek:re is jó hatással lesz. 

Hallottam. hogy Kiváló dol
gozó és azt is. hogy szoCialis.. 
ta brigádtag. A kis kollektí
va,, - a Martos Flóra brigád 
- benevezett az „Igaz ez a 
szép" című vetélkedőre. Bu
kovsz.kyn.é a �ar irodalmat 
és a képz.őművészetet válasz
totta, a többiek zenei ismere
tekből, politikai kérdésekből 
készültek. Sreretinének a váro
si középdöntőből továbbjutni. 

Egy lánya V3Jll, a nyíregy
ház:i Tanárképző Főiskola 
hall�tója. Lassan átveszi a 
mamától a stafétabotot -

A vasút a második otthona 

Ha az utas a metró felől be
lép a Keleti pályaudvarra, 
már megállapíthatja. hogy 
forgalom ide, forgalom oda, 
mindig rendet tartanak itt a 
gondos asszonykezek. A 11 ta• 
gú Május 1. brigádban a 10 
asszony mellett egy „nadrá• 
gos" ember is munkálkodik. 
Ennek a brigádnak a vezető• 
je Mester Pálné. A fő felada· 
tuk az „alagsor", az új sze
mélypénztárak előterének és a 
metrófeljárónak a rendben
tartása. ők takai;ítják az iro
dákat, a csarnokot, a márvány 
burkolatokat és nehéz lenne 
mindent felsorolni, egy bizo
nyos, Jó kedvvel dolgoznak. 
Jó a hangulat, mert becsülik 
őket. 

Tarnai János állomásfőnök 
is [gy köszönt reggelente a 
brigádvezetóre: ,.Csókolom. 
Katika! Látom, rendben van 
minden. !gy sze-retem, ha mo
solyognak." 

- 1965-ben kerüitem a Ke• 
letibe perontisztogatónak, majd 
takarítónő lettem és négy év11 
vagyok a brigád vezetője -
mondja Mesterné. - Ha új
ból kellene kezdeni, akkor is 
csak ide jönnék. Igaz, vasutas 
az egész család. A férjem máT 
25 éve, de a MAV-ná! dolgo
zott, amfg élt az öcsém, s az 
édesapám is. t:desanyám pe
dig - szintén itt a Keletiben 

- takant6n/S, CMk nem az én 
brigádomban. 

Róla szeretnék frni, de sz.e-
mélyét nem lehet elválasztani 
a brigádtól, annyira összeforr
tak. Munkájukról, vállalásai.k
ról faggatom. 

- Az a fő feladatunk, hogy 
a pályaudvar ránkbízott terü• •· 
lete ragyog;on a tisztaságtól. , 
Munka közben ügyelünk egy. 
másra. nehogy valakit baleset 
érjen. Személyi sérülés nem 
ért még senkit. Különösen sok 
munka hárul ránk az ünnepek 
táján. Ilyenkor nagy a forga
lom és mi akkor is szeretjük 
tisztán látni a munkahelyün
ket. Erert az év végi ünnepe
ken - és a forgalmasabb na
pokon - társadalmi munká
ban vállaltuk, hogy egy órá• 
val mindenki korábban áll 

egyszer sem, hiába b!ztattaik 
bennünket. A ház körül vall 
500 négyszögöl szőlőnk. EtUil 
nem nagyon lehet mozdulni, 
mert ,.a szőlő szereti a görbe 
embert"! Viszont szívese11 
műveljük, mert növeli a csa• 
ládi jövedelmet és az állam 
is készséggel támogatja ma• 
napság a kistermelőket. 

munkába. 
Persze, nem marad el az el

ismerés sem. Tavaly „arany
koszorús" lett a brigád és ez 
- a brigádtagok lelkesedésén 
kívül - Katika érdeme is. 

- Mivel telnek a szabad 
napok? 

- Munkával. Albertirsáról 
járok be dolgozni, ez is elvesz 
naponta egy-egy órát a szabad 
időből. Két fiam van, az egyi.k 
7, a másik 16 éves. A nagyob
bik az elmúlt években helye!
tiink __ i�. �-dült a MAV gyer
meku_duloiben. Mi még együtt 
a férJemmel, nem jutottunk el 

Mielőtt búcsúznánk, Kis, 
Kálmán önálló balesetvizsgáló, 
aki korábban néhány hónapig 
közvetlen főnöke volt a nyolc• 
van takarítónak. megjegyezte: 

- Hetven nő van köztük. 
de kevesebb gond vc>lt velük, 
mint a 10-1Z férfival. A bri• 
gádok közül is kiemelkedjlc 
példamutatásával Meste-r Pál• 
né kollektívája. Másodík ott• 
honuk a vasút. Rá;uk mindig 
lehet szám!tani 

Kóhídi Lá.5zl6 



A mozfalomnat 
nint igazi gazdája 

Rajkai változások 
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;Beszámoló taggyülésre késziilve 
Húsz éve a nép fegyveres szolgálatában 

Az elért e,·edniények mellett 
a hibákat sem hallgatják el1 

A "!"nkdsőrség 197 rasutm a/apit6 tagját jutalmazták meg 

a VaSIÍtÍ Föoatályon 

a vasutas munká.sór'Bkrol !!l!Jln,, 
te kivét.el nélkül mind,i.g ellás
meréssel beszéLn,ek. Az egy
ségek. alegységek kil!<ött fo1yó 
Sl2XlCialista versenymoogaaom
ban a vasutasok mindig na(/11• 
szerűen megá.l.lják helyüket. 
Különösen nehéz hely7;etbeo 
végzik pártmegbízatásukat, • 
forduló és utazó &r.0lgá.la1lot 
elllátó dol�zók százai. a!ldik• 
nek: soksoor bonyolult feJ.ada.. 
tot jelent a kétféle ,zolgál,aC 
öss:zeha.naolása. 

Kétszáznegyven aktív vas
vtas és 130 tagú nyugdíjas
csoport tartozik Salgótarján 

• állomás szakszervezeti bizott
ságához. Amikor legutóbb ott 
jártunk, a beszámoló taggyú
Jésre készültek. Hámori �ároly 
azb--titkár éppen a már legé
pelt beszámolót nezte át, s ja
vttgatta ahol kellett. !gy a 
)egjobbkor kérhettünk tájékoz
tatást anól, miről kíván szá
mot adni a szakszervezeti bi
zottság a tagságnak a szak
pei-vezeti d�okrácia érvé
nyesítésének ezen a fontos 
esem€nyén, a beszámoló tag
a:Yúlésen. 

A bizalmiak 

már beszámoltak 

- Először is arról szólunk, 
Jiogy szakszervezetünk elnök
sége 1976. december 9-i hatá
rozatának megfelelően Intéz
kedési terv alapján szerveztük 
meg a múlt évi munkáról 
c;zámadásunkat. Elsőnek a 18 

bizalmi számolt be a csoport
értekezleteken, amelyekre ja
nuár második felében került 
sor - kezdte Hámori Károly. 
- Ezeken a beszámolókon 
minden alkalommal ott volt 
ti ·szakszervezeti bizottság egy 
tagja is, aki értékelte a bizal
mi munkáját. Két csoportnál 
új bizalmi választá a került 
wr. 

- Talán a régiek munkáJá
'Val nem volt megelégedve a 
tagság? 

- Nem erről volt s-d:J. 

Csonka József és Szomszéd 
Pál bizalmiak nyu"díjba men
tek. Ezért választották meg 
helyettük a korábbi bizalmi
helyetteseket, Zalá11fi Árpádot 
és Katona lstt•ánnét bizalmi
nak a csoportértekezleten. Bi
zalmiaink egyébkl,nt vala
mennyien megfeleltek a kB
vetelményeknek, s2ámadásukat 
elismeréssel fogadták a cso-

hetjük, hogy az Idén raktár
nokaink számára is megvaló
sulhat a munkaidó-csökken
tés . . •  

- Bizonyára nagyon vár
ják ezt az idooebb iraktámo
k1..ok • • . - jegyeztük meg. 

- Közöttük és más beosz
tásban dolgozók között is 
vannak, akik nagyon várják a 
több szabad időt. De nem min
denki gondolkoo.k így állo
másunkon. Róluk is ejtünk né
hány közvetlen szót a beszá
molóban - mondotta az szb
titkár -, azokról, akik gör
csösen ragaszkodnak a mér
téktelenűl megnövekedett túl
órázáshoz, illetve az ez.>.el el
ért magasabb ken:setükhöz. S 
nem akarjak tudomásul venni, 
hogy sokáig nem tarthatók a 
túlórák miatt eltorzult kere• 
seti arányok. Az ilyen hely
telen szemléletet vallók már 
ott tartanak, hogy az állomá
sunkra kerülő fiatalokban nem 
az utánpótlást, hanem a túl
óra csökkentőjét látják • . .  
őszintén kell beszélnünk erről 
a tagságunk elótt, mert csak 
közös összefogással tudjuk 
megvalósítani az ldel évre 
tervezett 20 százalékos túlóra
csökkentést. Ez az elófeltéte
Ze ugyanis annak. ho1111 emelni 
tud;uk állomásunkon a mun
kakóri béreket, főleg a fizikai, 
a t,égrehajtó forgalmi állo
mánycsoportokban dolgozók 
reszére. 

Az szb tamogatja 
a gazdasági vezetést 

- Hogyan értékeli a l!7.Rk• 
szervezeti bizottság az állomás 
f�elml helyzetét? 

- Bár szakszerver.etl akti
vistáink meggyőződéssel, fel
világosító szóval és példamu
tat.ás.."81 igyekeztek seg,teni, ja
vítani ezen a területen is, 

emelkedett a múlt évben a fe
gyelmileg felelősségre vont 
dolgozók száma. Súlyos gond, 
hogy az ezt kiváltó okok kö
zött az ittasság volt a leggya
koribb. Hangsúlyozni kíván
juk a beszámolóban, hogy 
minden vonatkozásban támo
gatjuk és segítjük a szakvona
li vezetést a munkafegyelem 
további megszilárdításában. 
Fokozottan kell törekednünk 
arra, hogy elmélyítsük a kol
lektív felelős.�égérzetet a mun
kavégzésben, de arra is szük
ség van, hogy a szakvonaJi 
vezetők keményebben lépjenek 
fel azok ellen, akik nem hall
gatnak, sőt durván reagálnak 
a figyelmeztető szóra. 

Fontos kérdés, ezért nem is 
maradhatott ki Salgótarján ál
lomás szakszervezeti bizottsá
gának beszámolójából a kol
lektív szerződ.és és a helyi 
függelékének végrehajtása. 
Ebben is hozott javulást a 
múlt esztendő, de egyes re
szortokkal megbízott gazdasági 
r,ezetók bizony még nem so
kat törődtek a kollektiti sz,i,-. 
zódés betartásával. 

ryíltan, öszintén 

Előfordult J)t!ddául. hogy 
utólagosan pihenőnapk:ént ír
ták ki az igazolatlanul mula:sz
tott napot. Az így eljáró tie
zetó talán azt gondolta, hogy 
tapsolnak majd intézkedésének 
az állomás becsilietese-n. helyt
aI!ó dolgozói? I 

Az eredmények értékelése, 
elismerése mellett a még elő
fordult hibákat Is lgyeks7Jk 
nyíltan, bátran feltárni a szak
szervezeti bizottság. Ezért bi
zonyosra vehető, hogy az el
készített be.számoló termékeny 
vita elindítója lesz és a beszá
moló tafl:gyül� is elősegíti az 
Idei, megnövekedett feladatole 
eredményes vé,,"rehajtását. 

L. s. 

Arcok as &lapit4»acok lwzill 

A m� � A � a V!llfflt8s 
sának 20 éves évfordulója al- mtmkásórokrőil lltli>il.va hang
kailmából február- 25-én ün- súlyozta: 
nepséget rendeztie1t a MA V - Nekünk, a ..-it � 
VeiJéri�tóságának kxm!e- � és politiltaf 'V'EQletóinek 
ren�tenmében. A vasút gaz- naig_y büs:1Jkeséget jelen.t, hogy 
dasá� és mCY$l,l.ml &7Je!l"Ve
zete.inek vezetői eook,alt. a 
tényleges ÉS lllYl,lgdijas mun,. 
kásóröket hívták meg az <r• 
szág miJDden részéról. aklik a 
megalakulás óta tagjai a tes
tületnek. 

Az Ull!l)E!(19ég eln� 
fogl.ailt helyet PapP Arpád, 
az MSZMP Központ! BizD!lt• 
ság'án,ak tagja, a Munik:ásón;ég 
ors:z:ágo,· parancsn.dka, dr. Mó
ró Ist�án, az MSZMP VI. ke
rületi blrottságána,k ehső tit.. 
kára, Szúcs Zoltán vezérígaz
ga-tó-helyettes, Naut1 Károl11, 
a Vasút:! Fó=tály pártbizotit
ságának ot.itkám.. Urögi József, 
a Vasúti Főosztály szb-titkára, 
a vasutas szakszen.-ezet elnök
ségének tagja. 

Nagy Károl11 �tája 

Befejezésül a?Ta két1tle e -
�elyetties az ün
nepség résztvevőit, hogy • 
munkahelyeken még feg.vel• 
mezebtebben és aktívabban 
wgyenek részt a �1'5 
mW'llklába!n. a vasútna háruló 
egy:re tnagyobb feladatok teJ,. 
jes:itésében. 

Az üTllllfl!Jl beszéd utb 
Szücs Zoltá.n ve2lériga2gat6-he
lyettes és Nagy Károly, a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
gának titkára 197 munkásőr• 
nek emlékplakettet, oklevelet 
és pénzjutalmat adott át. 

portok. Szakszervezeti blzott- ,--------------------------
:;águnkban erTől ugyancsak 

után Szücs Zoltán vez.érigiaz
�'tló-helyettes mondott ünnepi 
besnédet. Szólt többek között 
n munltás6rs&.:! megadaku.Já;;á-

Szúcs Zoltán vezér.Igazgató-helyettes & Nagy Károly a párt. 
bizott,;ág titluiQ átadják az emlékplakettet és az oklevelet 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
nak kfuiilményeiról és soha el.------------------------• 

beszámolunk, betegség miatt 
történt változás: Bottyán Jó-
1:sef gazdaság! felelős kérte 
felmenté:ét. Helyere Mo=sár 
Sándornét hívtuk be a veze
tóségbe. 

Elmondotta ezután az szb
titkár, hogy részletesen beszá
molnak majd a szak.szervezeti 
bizottság tervszerű és mind 
eredményesebb teStületi mun
kájáról. Külön fejezetben ér
tékelik a szakvonali munka 
segítségével elért eredménye
ket. Az alapszervezethez tar
tozó mindkét szolgálati főnök
ség, az állomás és a szertár is 
teljesítette az 1976. év gazda
sági feladatait, sót elért ered
ményeikkel méltán pályázhat
nak a kiváló főnökség kitün
tető cím elnyerésére is. Az 
eredményekhez segítő tevé
kenységevel jelentősen hozzá
;árult a sznkszen·ezeti biz..,tt
sá.g. a szakszervezeti .Iktivi.ll
ták munkája is. A beszámo;,.,
ban kös�önetet Is mondanak 
mindazoknak a sza.kszerJ'ezetl 
tisztségviselőknek, szocialista 
brigádoknak. mozgalmi és gaz
dasági vezetőknek, akik tevé
kenyen hoz7.á iárultak a ter
vek túlleljesítés-&lez. 

Nehéz m!'�va}ó;;ílani 
a munkaidó-csökkl'ntést 

- Gondjaikat Illetően mit 
kívánnak a tagság elé tárni? 
- kérdeztiik ezután. 

- Sajnos. a frözös gondok. 
tnert vannak ilyenek, ugynn
c:sak nem hianyozhatnalc a be-
1zámoló11kból . • . - felelte Há
mori Károly, majd !gy folytat
ta : - Két év óta nem sikerült 
1zámottei-ó eredm,Snyt elérni 
állomásunkon a 191 órás, csök
kentett munkaidő bevezetésé
ben. Több alkalommal ls na
gyon kritikusan vizsgáltuk az 
ezzel összcfill!gő nehézségeket, 
de a legfontosabb munkaterü
leteken (kocslrenclezók. váltó
kezelők, rnktárnokok) évek 
óta krónikus a munkaeróhiánv. 
Nemcsak hogy nem sikerült 
megszervrznünk a negyedik 
V.áltást, de sokszor mé� a mi
nimális létszám is hiányzott 
Fordulószolgálatos clolgozóink• 
nak csak mintegy 35-40 szá
zal<ika clolgozik. négvbril(ádos 
Váltással. Most >Íllomárun1< 
négy fiatal la ké,?ül •�ktámn
kl vizsgára, !gy joggal tervez-

A NŐNA P  A L KA L MÁBÓL 

Kézimunka-kiállítás a budapesti igazgatóságon 
A 61. nemzetközi nőnap al

kalmából március 7-én kézi
mtmka-kiállft.ác; nyfük a buda· 
pesti vasútlgazgatóságon. 

A központi szolgálat szak
szervezeti bizottsága által ren
dezett "házitdrlaton" mintegy 
12 fajta (horgolt, kötött, varTt., 
hímzett, subázott ké, imunká
knt, valamint játékok.Jt • f,,s
tett tányérokat és csempéket 
stb.) mutatnak be. 

A rendezők a beérkezett 
csaknem 160 munka élbírálá• 
sára bevonták a látogatókat is. 
Szavazhatnak arra a múre, 
amelyik a tetszésüket meg
nyerte. A zsúrí a közönség 
szavazatai alapján a kiállítás 
befejeztével (március 8-án) 
négy munkát részesít tárgyju
talomban, amelyet az igazga
tóság szakszervezeti, párt- és 
KISZ-bizottságai aján!ottak 
fel. (séra) 

Közlekedési dolgozók aktívaértekezlete 
a miskolci vasútigazgatóságon 

nem évulö történelmi érde-
meiről. A testület az el:Jen. 
f OrTadalom után az államha
tár és a ikö:nrend védelmébe 
l,; bekapcsolódott. A társadal
mi fejlődéssel párhuzamooo:n 
bői:ültek a fel.adatai. Emléke
zetesek maradnak azok a hősi 
tettek, amiket a munkásőrök 
az elemi csap<Í$0k elleni vé
dekezésben é:; a mentésben ta
núsítottak. 

- A testület alapvető er
kölcsi törvénye. hQgy csak 
az lehet Jó munkásór, a!k:i a 
legfontos.abb kötel=é/::ét, a 
napL munkáját becsületesen 
ellátja - mondotta többek 
között Szűcs Zoltán, majd így 
folytaitta: 

- Staitfaztlkai adatok bi:ro
nyít:iák, hogy a munkásőrök 
több mint kétharmada szocia
lista brtg.1dtag. Az peclig sze
mélyes tapasztalat, hogy az 
egységgyülé.5eken, egyéb ösz-

Dr. Abraluí.m Kálmán állam- kolc-TisT..ai pályaudvar fejlesz:- szejö,•eteleken feltül1<Ő, ha egy
tH kár a közelmúltban aktíva- tési és rekonstrukciós beruhá- egy munkásór egyenruháján 

Általános iskolásokat patronál 
a putnoki II. Rákóczi brigád 

A miskolci Jgazgatóság blz
tosítóberendez-ési fenntartási 
főnökségéhez tartozó putnoki 
blokkmesteri szakasz tizenegy 
tagú II. Rákóczi Ferenc bri
gádja vállalta a bánrévei ál
talános iskola 3. osztályos ta
nulóinak pa'.tronálását. Már ed
dig is többször segítettek. az 
iskola gondjain. Felszereltek 
például két televízióantennát, 

megjavították az iskolacsengőt 
és több tanteremben kicserél• 
ték a rossz fénycsöveket. 

A tanulóknak gyakran ren
deznek üzemlátogatást, a vas
úti szakma megismertetése 
céljából. A brigádtagok időn
ként részt vesznek az osztály 
örsi gyűlésein és hasznos ta
nácsokát adna.11; kis patronált. 
jaiknak. 

Murányi Tibor 

Csapról Záhonyba keriilt a vándordíj 
AMirlál, a kél rontatási fónökség 1 977-re szóló 

munkaverseny-s::erzódését 

értekezk>tet tartott a miskolci zásának jóváhagyá-áról, illetve nincs kiváló dolgozó jelvény, Csap és Záhony vontatási külkereskedelmi áruszállítási 
vasúhgazgatóságon, Az érte- a beruhá2lás megkezdéséről, A m1mkásőröket ott találni a főnökségei között 1973-ban terv teljesítése, a mozdonyok 
kezleten rés.ct vettek Borood amelynek időpontja elórelát- társadalmi munkát végzók kezdődött a szocialista mun- javítási idejének csökkentése, 
m gye kozlekedési .é,; hírköz- hatóan 1978. második féléve sorában, az üzemi és a !.akó• kaverseny. A legfontosabb az energiatakarékosság és a 
l ·j vállalatainak gazdasági és lesz. B. L. I. területi közéletben. célkitűzések között szerepel a tennelékenység növelése. A 
társadalmi vezetői, va!amlnt a munkaversenyben - az 1976. 
munkában élen járó swcialis- 1----------------------------------------, II. félévi eredmény alapján -
ta brigádok vczet6i. a záhonyi kollektíva lett a: 

ti):�k t1;i�;
i

!�
á

;_ ö:�� Tisztképzősök a József Attila Színházban el�. 
február 5-én rendezett 

feladatait és - a népgazdasá� ünnepségen a záhonyiak nevé-
tervve1 összhangban - a köz- Lapunk január 5-i számá- Mielőtt a függöny felgör- Gyulával., aki arra a kérdé- ben Veres Mihály vontatási 
lekedési vállalatolcra háruló ban riportot kozöltünk a dült, Láng József szinmüvés.z, semre. hogy milyen érzés a főnök vette át a vándordíjat 11 
fela<latokat. Az V. ötéves ten•- MÁV Tisztképző Intézet nap- a színház igazgatósága és mű- művésznek olyan közönlSég csapi vontatási főnöktől, majd 
ben a KPM 1.50 milliárd forin- pali tagozatos halugatóinak .zá- vészei nevében köszöntötte a előtt játszani, amely hál:ás a a szovjet vas1.)tasok ajándékot 
tot fordít fejlesztésre. Ezt az hanyi mun,kájáról. A va,;út nézőtéren helyet foglaló mint- színészi t.eljesltmé:nyekért. a adtak át Polgár István moz
&.szeget a \"fil!ala'ok csak na- 210 leendő tisztje, tanáraLk egy 300 vasut:aSt, köztük a következőket mondotta; donyvezetönek, Molnár István 
gyon indokolt fejle,;ztési beru- kíséret.ében december köze- Tisztképzó Intézet hallgatóit _ A magam, de kollégáim lakatosnak és Enyedi Bé!11 
haz.áisokra ha zn.álhatják fel. I>én két hetet töltött Záhony- és tanárait. Végezetül jó szó- nevében is elmondhatom, va- mozdonyreszortosnak. a.ltik az 
Utalt arra ís, hogy a fejlesz�- ban. A két hét ai.att dereka- rako7..á t kívánva szeretettel elmúlt évben kimagasló mun-
sekné1 el.söoorban a népga?-da- san �vettók részüket az átra- ajánlotta fel az elóadást. 

!amennyiii.nk számára örömet kát végeztek. 
sági érdekeket kell figyelembe kás nehéz munoká.jából. Ezért S attól a perctől, amint 

jelent. ha az előadás tetszik Veres Mihály vontatási fő
vennl. A n<>mzetl jövedelem 40 a MA V vezérigazgatóJa dicsá- felgördült a függöny, a szín-

a közönségnek. Udvariasság nök - az együttmúködés elő
�,.alékának a külkereskede- retben résre,íteite az intb.et ház művészei a 5z6 i� ér-

nélkül kijelenthetem azt is, nyeiről szólva - elmondotta 
lemhen tör•enó realizálása a �:,.:-:á.roH és hallgiatóit. S:,;a,k- hogy a vasutasok, a.kikkel többek között. hogy a szovjet 
közlekedési vállalatok jól sze!l"Ve:z.etünk elnöksége névé- tel.mében játszottak, nevettek. színházunknak régi kapcsolata vasutasok több alkalommal 
összehangolt munkáját igényli. ben pediig· Koszorús Ferenc A hálás köZÖruség pediig nem- van, mindig hálásak. s ez ne- adtak kölcsön díjmentesen I kf. 
Közös feladat a piackutatás főtitkar levélben mon-clott kö- egyszer vastapssal jutalmazita künk is jól esik. Köszönjük segítő mozdonyt és alkatresze
hatekonyságán.ak foknzása. s:zön.etet a Záhonyban vég:z.ebt játé.ltukat. Különösen mara- az elismerést, a sok tapsot. ket a javításhoz. A záhonyi 

A beszámolót követő vitában munkáért. dandót nyújtott a két fősre- Ml pedLg a tiszbképzősök vasutasok is közreműködtek 11 
valamenn,i közlekedési válla- A vasút és a s7lakszervezet replő. Kálla.y Ilona és. Hor- nevében köszönjük a társu- szovjet vasúton üzemelő ma
lat képviselője beszélt vállala- vezetöinek elismerésén felül, váth Gyula, de rernekül ját- latnak a szép estét. amely- gyar gyártmányú mozdonyok 
tának gondjairól és terveiről. február 18-án újabb jutalom- szottak a többiek is. ről találóan jegyezte meg dr. alkatrészellátásában. · 
A mis1mlcl vontatási főnökség ban rés-zesült az intézet. Ezen Az előadás második ,:;züne- Kun Dezső, az intézet Lg==- A két f" "k é e<>vik hozzászo· 1o·J·a pY.-ct,<uJ fel; té Jó f A 1 S • "be 

-- ono s g gazdasági és 
lii�ta a figyelmet ,; f;rgalmi 

az es n a 7..se tti a zin- te n. a színpad mögötti szí- tója : szerencsés volt a darab társadalmi vezetői az ünnep-
uta.sitások ellen•mo,,r.Iá<aira. A 

házban kollektívan megtekin- nész-társ . l�óban sikerü1t srz.ót kiválasztá.94. valamennyien jól ségen aláírták az 1977. évre tették Csiky Gergely: Buboré- váltani a Somlay Ignác föld- szórakoztunk. szóló munk.averseny-szerző-tanács,kozáson szó volt l\,lis- kok címü vígjátékát. birtoko.st alaikitó Horváth (vfsl) .dést. 
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Reflektorfényben a labdarúgók 
Február közepén tartotta közgyűlését 

a Szombathelyi Haladás VSE 
Februárban került sor a 

Szombathelyi Haladás VSE 
Ícü.J.döttközgyülé,,-ére. Laki 
László ügyvezető elnök szá
molt be az elmúlt éVi ered• 
ményeKról. 

A második legnagyobb vas
ntas sportegyesület versenyzői 
1976-ban 242 olimpiai pontot 
szereztek és ezzel az országos 
sportegyesületi rangsorban a 
17. helyről a 15-re kerültek. 
Növekedett a Haladás VSE 
nemzetközi hírneve nemcsak 
a KEK-ben szerep.elt labdarú
gócsapat révén, hanem a 
montreáli olimpián is, ahol há• 
rom szombathelyi versenyző 
képviselte hazánk színeit. 

Sikeres, vagy éppen kevésbé 
eredményes szereplése miatt 
az utóbbi években a leggyak
rabban a labdarúgó szakosz
tály került reflektorfénybe. A 
Haladás VSE NB I-es labdarú
gói az 1974/75-ös bajnoki év
ben nehezen kerülték el a ki
esést, de az MNK-ban elért 
második helyezésükkel indul
hattak a KEK-ben. Az 1975/ 
76. évi bajnokság őszi idényé-

fJ A PI R E N D E N  

nek végén az elókelő 5. he
lyen zárták a félévet és végül 
a 7. helyen végeztek. Az 1976/ 
77. évi bajnokság őszi idényé
ben pedig a hatodikok lettek. 
Eredmén,eik alapján kapták 
a meghívást - a szomszédos 
Ausztrián kívül - Franciaor
szágba és újjáéledt a kapcso
lat Pozsonnyal is. 

A szakosztály nagy gondot 
fordít az utánpótlás nevelésé
re. Az üjúsági l. csapatuk az 
őszi területi üjúsági bajnok
ságban veretlenül lett listave
zető, megelőzve ezzel Tatabá
nyát és a Rába ETO-t is. A 
serdülő csapatoknál is elsőren
dű követelménynek tartják a 
technikai és az alapfokú tak
tikai képességek elsajátítását. 

Az átigazolási szabályzat le
hetővé teszi a tehetséges, al
sóbb osztályokban szerepló 
labdarúgók év közbeni átiga• 
zolását. A labdarúgó szakosz• 
tá1y lgyekszilk ezt érvényesíte
ni, de hatékonyságát nagymér
tékben növelné egy .,megfigye
lő'' hálózat létrehozása. 

Kiss Antal 

a magyar sport időszerű feladatai 
Vasutas sportvezetők tov6bbképzó tanfolyama 

Miskofc-T apolcán 

A vasutas-szakszervezet kul
túrnevelési és sportosztálya 
február 21-től 25-ig tovább
képző tanfolyamot rendezett 
Miskolc-Tapolcán, a vasutas 
sportegyesületek elnökei, gaz
dasági vezetői és a területi bi
zottságok sportvezetői részére. 
A konzultációval €gybekötött 
előadásokat az OTSH és a vas
utas.szakszervezet több mun
katársa tartotta. Az előadók 
között volt többek között Mol
ná1' György titkár és dr. Szat
mári Isti,án, az OTSH elnök
helyettese is. 

A hallgatók megismerkedtek 
a magyar sportmozgalom ak
tuális feladataival, a vasutas
szakszervezet és a MAV V. öt
éves tervének sportkoncepció
jával, valamint az egyesületek 
feladataival a tömegsportban, 
a SZOT és az OTSH határoza
tai alapján. 

Február 24-én meglátogatta 
a tanfolyamot és beszélgetett 
a hallgatókkal Koszorús Fe
renc, szakszervezetünk főtit
kára Is. 

• 

Keszthelyi János kettős jubUeuma 
A vidéken doJ.gozók hagyo

mányos versenysorozata, a 
szpartakiád 1976-ban szép ju
bileumhoz érkezett. Az év vé
'gén huszonötödik alkalommal 
rendezték meg a viadalt, s a 
göd&llői megyei döntőn megju
talmazták ,azokat, akik régóta 
revékenykednek a szpartakiád 
sikeréért. Ott volt a jutalma
zottak között Keszthelyi János, 
a dunakeszi járműjavító egy
kori dolgozója is, aki hosszú 
ideig az üzem sportegyesülete 
atlétikai szakosztályának a 
vezetője volt. 

Tizennégy évig atlétizált jó 
eredménnyel. 1946-ban azon
ban ismét visszatért az aszta
liteniszhez. A Dunakeszi Vas
utas színeiben játszott 1951-ig. 
Utána a Pest megyei TSB 
függetlenített főelőadója, majd 
1957-ben megválasztották a 
váci járás atlétikai szövetsége 
elnokének. 

Félévszázados pályafutása 
alatt, a sport szolgálatában ki
fejtett tevékenységéért több ki
tüntetést és elismerést kapott. 
A szpartakiád huszonöt éves 
jubileumán sok szeretettel kö
szöntötték őt )tortársai és a 
fiatal sportolók. 

Solymosi 

M A GYA R VA S U TA S  

Áldatlan állapot 

Miért késik éveket 
az egyenruhák kiosztása ? 

Vizsgáló főkalauz vagyok, s a ruhaellátás problémáira hí
vom fel az illetékesek figyelmét. 

A fenti bevezető bizonyára meghökkentően hangzik, mi
vel adódik nyomán a kérdés, hogy lehet-e ruhaeilátási prob
lémájuk a vonatkiséróknek, akik az utasokkal való találko
zásnál a MA V-ot képviselik. 

Sajnos vannak ilyen problémáink, legalábbis nekünk, 
akik az ellátás szempontjából a Keleti pályaudvar gazdasági 
hivatalához tartozunk. Az esedékes egyenruhák kiosztása éve
ket késik, ezért a kulturált utazásnak az a feltétele, hogy ki
fogástalan, tiszta egyenruhában jelenjünk meg az utasok 
előtt, nincs biztosítva. Az is előfordul, hogy ellenőrzést végző 
vasutasok kopott, szakadozott, illetve agyonjavítgatott vagy 
éppen összement ruhában teljesítenek szolgálatot. A részem
re ki nem adott ruháknak például már a viselési ideje is le
járt, s ezzel többen is így vannak. 

A vasút feladataihoz képest panaszunk nem nagy ügy, 
éppen ezért bizonyára lehet megfelelő intézkedést hozni. Vár
juk ez½ sürgősen! 

Enyedl Sándor 

A F E LSZABADU LAS EVF O R D U  LÓJÁRA 

Az idén is megrendezik a harmadéves 
szakmunkástanulók országos versenyét 

19'7'7. M.4.RCIUS 5. 

Segít a brigád. Salgótar- - Csa.lá.di est. Nagykanizsa 
ján állomás November 7. sw- állomás forgalmi dolgozói feb
cialista brigádja, amelynek ruár 19-én családi estet ren
szolgálati terü1ete Za.gyvapál- deztek a vasutasok Kodály 
falva, több éve paitron.álta Zoltán Művelődési Házáoon. 
Gyergyói János nyugdíjas A rendezvényt kultúrműsor 
fűtőt, aki 97 éves korá.boo előzte meg. A művelődési ház 
meghalt. A brigád tagjai vál- színjátszó csoportja „Maszka
lallták, hogy egyedül maradt bál ez a bál" című vidám mú· 
feleségét rendsreresen meglá- rorral szórakoztatta a megje
togatják és segítik a há2lkö- lent vasutas családokat. va
rüli teendők ellátásában. csora után Munka László és 

zenekara gondoskodott a jó 
- CSEREűDűLts. A Jász- hangula11r6L 

kíséri Építőgépjavító Üzem 
szakszervezeti bizottsága a - MUNKA Vl!:DELMI VE� 
közelmúltban kölcsönös megál- TÉLKEDŐ. Berente állomáson 
lapodást kötött egy NDK part- február 22-én munkavédelmi 
nervállalattal 1977. évre szó- vetélkedőt rendeztek a körzet
ló csereüdültetésre. A megál- hez tartozó állomások szocia
lapodás szerint a magyar dol- lista brigádjai részére. A részt 
gozók Kirchmöserben üdülhet- vevő tizenkét brigád versenye 
nek két turnusban, július 7- eredményes volt. A győztes 
töl 18-ig és július 19-tól au• Szuhakálló-Mucsony állomás 
gusztus l-ig. Fortuna női brigádja lett. A 

második és a harmadik helyre 
- Filmklub. A nyíregyházi Berente szénpályaudvar Már-

vasutas művelődési házban cius 21., és a Kossuth brigád• filmk.lub nyf1t februárbam, jai kerültek.. ahol régi és új filmeket mu-
tatnak be az érdeklődőknek. - Farsangi bá.L Kareagon a 
Egy-egy atlkotás me,gt,ekintését dr. Csanádi György szocialista 
vita követi. brigád február 12-én faTSalll-

A munkaügyi miniszter a tet nevezték ki az országos _ TÁRSADALMI MUNKA. g_i mul.:altságot rendezett, KISZ KB-vai és a Szakszer- verseny lebonyolítására. A A békéscsabai pályaienntartá- amelyre meghívta a nyugdí
vezetek Országos Tanácsával gyakorlati munka elvégzésére sl fónökség XIV. szakaszának jas csoport tagjait is. A bri
egyetértésben hazánk felszaba- pedig a MAV pécsi vontatási Béke brigádja az elmúlt év- gád már több éve patronálja 
dulásának 32. évfordulója tisz- fónökségének nemrégen felépf- ben különösen közéleti aktív!- a nyugdíjasokait, akilt öröm
teletére ebben az évben is tett korszerű. tanműhelyét. tásával mutatott jó példát. A met tettek eleget a meghívás. 
meghirdette a III. éves szak- Az országos vetélkedőt már- tótkomlósi tanáccsal kötött n,ak. munkástanulók országos ver- cius 10-én és 1 1-én rendezik. szerződés alapján szabad _ Ajándékmúsor. Nyfregysenyét. Az iskolákban, üzemi Az előző évek tapasztalatai szombaton és vasárnap 890 óra háza csomóponton a vasutatanműhelyekben megtartott se- alapján ez évben is izgalmas, társadalmi munkát végeztek a sok művelődési házábal!'l a kölejtezők és megyei döntők után színvonalas versenyre számít- község fejlesztéséért. A hatta- zelmúltba.n _ debreceni vena legjobb eredményt elértek hatunk, amelynek értékelésé- gú brigád ezen kívül 300 fo- dégművészek közremúködésénevezhetók az országos dön- ról olvasóinkat tájékoztatni rinttal járult hozzá a tótkom- vel _ ajálndékműsort szerve-tőkre. fogjuk. lósi kultúrotthon építéséhez. tt �•·- ti b' tt á A speciális vasúti szakkép- ze a sz�zerveze 120 s g 
zettséget biztosító, vasút! Jár- 1----------------------------1 és a művelődési ház vezetősé-
műszerelő szakmában a pécsi ge a munkában élen járt szo-
500. Szakmunkásképző Intéze- LA K A ... s e s E R E 

ciaiista brigádok részére. A 
rendezvényen a szolgálati he-

A szerkesztőség üzeni 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba: 
Pergő Anna, Berente; Markos Jó
zsef, Zalaegerszeg: VárfalVi G ·u
Ia, Nagykanizsa ; JAró Antal, 
Nyiregyhúa ; JóYér .1ános;1é. 
Karcag: Szücs Ferenc, Hatvan ; 
Bécsi Gábor. Záhony: Zala End
re, Csatárimajor; Sipos Sándor, 
Komoró; Bognár Károly, Tapolca; 
óvári Béla, Enyed1 Sándor, 
Budapest : Pál István, Kisvárdai 
János, Sepst Gyula, Miskolc ;  
Murányi Tibor, Bánréve : Papp 
Pálné, Dombóvár, levelt'Jl;;:et la
punk anyagához felhaszru\1Juk. 

Gulácsi Miklós, Salgótarján. 
levelét illetékes helyre további· 
tottuk. 

A HIVATALOS LAPBOL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 1. B:Zámból : 10!33711977. A 
lakásügy! jogszabályok egyes 
rendelkezéseinek '-'égre hajtására 
kiadott utasítás módosítása. 

A 8. számból : 101544'1977. 
Egyetemi, fóLskOla! hallgatók 
szakmai (termelési) gyakorlatá• 
nak díjazása. 

101 7�/1977. A MÁV gyermek
intézményekben elhelyezett gyer• 
mekek térítési díjának szabályo
zása c. utasítás módosítása. 

Elc.serélném Budapest xv., 
Wessel<!-nyl u. 2 1 .  (Rákospalota, 
67-es villam06-végállomás) 2 
szobás, tea.konyhás, kom.fonos, 46 
né�"Zetméter alaptcrt\letú tanácsi 
lakas<>mat, melyhez 50 négyszög
öl kert tartoz.l.k, egy budapesti 2 
vagy 2 és fl"'l tlZOba-konybás, 
komfortos MAV•laká.s.ra. Erdek
lődnl lehet 15 óráig Rigó Bélá.né, 
66-26-os il.zenú telefonon. 

Elcserélném a Budapest Keleti 
pályaudvarnál levö MAY-kezelé
sű 2 szobn-komíort:os I. emeleti 
lakásomat l szoba-konyhás taná-
csl rendelkez.ésűre Budapest terü
letén. Valamint Erd-parkvárosban 
185 négyszögöl h�égl vikendte• 
lel< 3x4 m iaházzal olasón el
adó. &dekllldnl lehet 16 óra után 
Ferencz Gábor. Budapest VIU., 
Kerepesi út 5. IV. épület I. em..
let 18. 

Elcserélném sa!gótatjánl 1,5 
szoba oss1.1tomfortos m. emeJ.ett 
tanácsi lakást hasonló rúvójú ta· 
nácsl vagy MAV-la.kásra Korná
rom. Győr. Hegyeshalom vagy 
Mosonmagyaróváron. Erdeklődn.t 
levélben Romhá.nyt Lstvén, Salgó• 
tarj_án., Hársfa u. 3. sz. 

Elcsert9ném Ludányhalásziban 
levö 1 ,5 szoba. konyha, éllskam
ra. kertes szolgálati lakásomat 
hasonló MAV szolgáin!! lakásra 
Budapesten vagy környékén. ltr
deklódnl lehet Takács Tlbor, 1 1 7 1  
Budapest, Ny:!tá:ny u.  42. sz. 

Elcserelném I>agym&:-etd két· 
szobás kamfort06 lépcsllházl bejá
ratú rákosrendezől Jakáson:lat, kls 
méretű 1 szoba-komfOrtos taná ... 
cs! lakásra. Megtekinthető reggel 
7-9 óráig. özv. Zombai Lajosné 
MA v-nyugd{jas. 1 1 42 Rákosren
dező állomás trafik mögötti épü
let. 

Szétlr.lilt6z6k I Adunk egy két 
szoba, teakonyha komfortos, 46 
négyzetméter alapterí!letíl napos 
kertes (50 négyszögöl szlllll és 
gy{lmölcsös) MA V bér.lal<ást Rá
kospalotán és egy szoba, fílrdll· 
6Zoba. fé!zóf(llke 20 négY7,etméter· 
alapterilletú tanácsi szeparált 
társbérletet a Lehel piacnál, Ké
rUn.k egy nagyméreta, 2.5 vagy 3 
szobás taná::sl bérlakást vagy 
MA V bérl&kást. Tóthné, 121-
760/124. 

Elcserélném Dunakeszl-Gyárte
lepen levő 2 szoba összkomfortos 
gázfűtéses MAV•lakásom.at (állo· 
mástól két percre) hasonló bu
dapesti tanácsi lakásra. Cún : özv. 
Erdélyi Lajosné, Dunakesz!-Gyár
telep. Iskola sétány 4, 1"zt. 4. 

MAV-dolgmóval elcserélném 82 
négyzetméteres Hungária körúti 
kétszobás komfortos MA V bérla
kásomat másfél szobás lakótelepi 
tanácslrs, Erdekl<klni 8-'l 6 óráig 
313-921. 

lyek 140 dolgozója vett részt. 

- útföróotthon épül. A Za
liaegerszegt.ól hat kilomében:e 
levő Bocfi:íl.dén három helyi
ségből álló úttörőotthon épí
tését kezdték meg. Az épít
klezést - a szülőkön és a pe
dagógusokon kfvü! - társa

dialmi munkában segítik a za
'laegerszegi csomópont szocia
lista brigádjai is. Az otthon a 
tervek srerint ez év második 
felében készül el. 

Halálozások 

Tragikus hirtelenséggel, 36 
éves korAban meghalt Kalocsay 
Imre m úszakl tanácsos, a nagy• 
kanizsai vontatási fónökség veze
tő mérnöke. 1 958·tól dolgozott a 
va�űtnál. Felesége, két gyermeke. 
szülei és három tcst,;ére gyászol• 
ja. 

Hosszd beteg�g u-. 70 éves 
' korában elhunyt Pusztai Is�án 

nyugdijas, a zalaegerszegi �onta• 
tási fönökség egykori vezető be• 
lyettese. Temetése február 5-én 
volt a zalaegerszegi köztemetö
ben. 

- Jelen 1.•oltam vezetőként 
4 szpartakiád 25 megyei ver
senyén és 8 országos döntő
jén is - mondja Keszthelyi 
János. - A döntőkön atlétika, 
torna, röplabda, kézilabda' és 
kerékpár versenyszámok sze
repeltek. A változatos sport
ágak lehetővé tették. hogy sok 
falusi fiatal kapcsolódjon be 
a rendszeres testedzésbe. Az ed
digi szpartakiádok soran. több 
olyan tehetséget fedeztünk fel, 
akikből később válogatott ver
senyző, illetve olimpiai érmes 
lett. Példaként említhetem 
Kulcsár Gergelyt, aki egy or
szágos szpartakiádon gránát
dobással szerzett aranyérmet 
és késoöb kitűnő gerelyvető 
lett. 

Debreceni kezdeményezés 

Elcserélném körmerull tanácsi 
komfortos lakásomat vasúti dol• 
gozóval Nagy-Budapest terilletén 
vagy környékén 1 szoba, kony
hára. Ráfizetést nem kérek. Leve
leket Bodrogi Lajos, 9900 Kör
mend, Bartók B. u. 7. sz. alá ké
rem. 

A most 64 éves 'Keszthelyi 
János ötven évet töltött el a 
sport szolgálatában, mint ver
senyző és vezető. 25 évvel ez
előtt ott volt az első szparta
kiád 1.--ersenyen. Labdarúgó
ként kezdte, de a zöld gyepet 
asztalitenisszel cserélte fel. El
ső nagyobb sikerét 1931-ben 
érte el. amikor Kispest bajno
ka lett. Később a távfutásban 
ért el jó eredményeket. 

- 1932-ben jöttem Dunake
szire - folytatja a vi�sz:;emlé
kezést. - A Dunakeszi Vas
-utasnál akkor még nem volt 
asztalitenisz-élet, de kitűnő at
létikai szakosztály működött. 
1934-ben vettek fel a jármű
javitóba, ahol 1971-ig. a nyug
díjazásomig dolgoztam. Akkor 
tüntettek ki a Munka Brdem
rend arany fokozatával. 

Labdarúgó- és kézilabda-mérkőzés - teremben 

lommal a debreceni vasutasok 
n01 kézilabdázói a Biogál 
Gyógyszérgyár együttesével 
mérkőztek. s a mindvégig jó 
iramú játékban végül 13 :10 
(4:4) arányban vereséget szen
vedtek. 

A jól s.ikerült sportesemény 
a szervezőket megerősítette ab
ban az elhatározásban. hogy 
ezután évenként megrendezik 
az igazgatóságok. illetve más 
vállalatok sportolói közötti te
remtornát. 

A Debrecenben január 22-én 
,,Jubileumi teremtorna 77" el
nevezéssel lezajlott tömeg. 
sportverseny egyik eredmé
nyéről - a vasútigazgatósá
gok öregfiúinak labdarúgó
mérkőzéseiről - lapunk egyik 
számában röviden beszámol
tunk. Azon túl azonban, hogy 
az első és a második helyezés 
sorsa Budapest javára dőlt el 
Szegeddel szemben. ide kíván
kozik az is, hogy a legsport
szerűbb csapat díját a miskol
ci igazgatóság lagdarúgói sze
rezték meg. A legjobb kapus i-------------

címet a budapesti Újlaki Pál 
érdemelte ki. a legeredménye
sebb góllövőnek pedig a sze
gedi Tóth III. Lajos bizonyult. 

A díjkiosztó ünnepséget ba
ráti vacsora követte, amelyen 
a csapatok tagjain kívül részt 
vettek az igazgatóság, vala
mint a szakszervezet területi 
bizottságának vezetői Is. 

A debreceni igazgatóságon 
múködő testnevelési- és sport
bizottság megalakulásának 10. 
évfordulójára a DVSC sport
csarnokában rendezett jubi
leumi teremtornát női kézilab
ri'l-mérkózés tette izgalmasab
bá, változatosabbá. Ez alka-

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok szak.szervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság 
Felelős szerkesztő : V1s1 Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Br,est Vl., Benczúr utca 41. 

Telefon városi : 229-87� 
üzemi : 19--77. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapldadó Vállalat 

1964 Bpest, vn., Rákóczi űt 54. 
Telefon : 224-819. 

a Népszava LapkJadó Vállalat 
Igazgatója 

Csekkszámlaszámunk: 
MNB 215 - 11 859 

Felelős kiadó: dr. Suth Péter 
77-800 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető : 

Roder Imre igazgató 

Elcserélném SOtM állomáson a 
felvétell épületben levő három 
szoba-komfortos szolgála-ti lakáso
mat nagy kerttel, melléképülettel ellátva budapesU vagy Bud:ipest 
közvetlen környóld MA V s-Lolgá
latl vagy tanácsi. kisebb, de leg
alább komfortoo lakással. Csak 
forgalmi munkakörű dolgozó jö• 
het számitclsba. �rdekl6dnl lehet a 02-7 1 - 79 Ozeml telefonon: 
Dlószeghl István. 

Elcserélném Albertirsán levl! 2 
szoba, fürdőszobás, kertes családi 
házamat budapesti, lehetőleg Bu ... 
dapest Nyugati pályaudvar kör
nyékén levő, 1 vagy 1 5 szobás 
összkom:tort-06 tanácsi vBgy szol
gálati lakással. megegye�sel. Er
deklódnl Péteri József, 2730 AJ• 
bertlrsa, n., Homokrész 35. sz., 
vagy 46-27 telefonon 15 óráig. 

Elcserélném budapesti IX. ke
rület, Gyáli úti. 2 szoba összkom
fortos lakásomat debreceni hason
ló :MAV Va!'.{y tanácsi lakással. 
Erdeklöclnl lehet 69-68 il.zemi 
telefonon. Ujvárosiné� 

Elcserélném Dombóvár. Gyenis 
Antal utca 13. szám alatti MAV szolgáJaU lakásomat ha..cronJó ta• 
nácsi lakásért aktív MA v •doiger 
zóval Dombóvár városban A la
kás áll: kettő szoba, konyha, elő-
szoba, mellékhelyiségek. A nágyméreta konyha egy része függöny 
leválasztással csempés .fürd6szobá• vá átalakítva. beépített turdllkád. vízrne1,eg1tó boylerrel. A Jakáshoz 
kert és;; e;.,r•h"f'pn!et joi:  tartozik. 
Galambos István nyugdlJas, 

Látogassa meg a 700 lves jnLileomát 

ünneplő SOPBON-t r 
MINDEN LATOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS GONDJÁVAL 

FORDULJON A GYSEV „LOKOMOTIV" 
UTAZÁSI IRODAJAHOZ. 

CIM: 9400 SOPRON, LENIN KRT. 



A szocialista brigádmozgalom 
nem csupán termelési tényező 

1Jf á1·cius 5-én Budapesten került sor a vasutas szocialista 

brigádvezetők IV. országos tanácskozására 

Molnár György, a vasutas-szakszervezet titkára megnyitja a tanácskozási i} 

A Vasutas Szocialista Brigádok rv. Or• Károly, a Vasúti Föosztály p5rtbizottsá-
szágos Tanácskozására március 5-én ke- gának titkára. 
rült sor Budapesten, az MSZMP Politikai A tanácskozást Molnár György, a vas-
Főiskola előadótermében. Az elnökségben utas-szakszervezet titkára nyitotta meg. 
helyet foglalt Pullai Arpád közlekedés- és Hangsúlyozta : ,,az a célunk, hogy össze
postaügyi miniszter, az MSZMP KB tag- gezzük az elmúlt évek munkájának ta
ja, Györffy József, az MSZMP KB alos:z- pasztalatait és a vasút, valamint a nép
tályvezztője, Urbáll Lajos miniszterhelyet• gazdaság fejlődésével összhangban l;iala-
tes, a MAV vezérigazgatója, dr. Sali Fe• kítsuk a szocialista munkaverseny leaha-
renc, a SZOT osztályvezetője, Kajcsa Jó- ladóbb formája, a szocialista brigádmoz-
zsef, a vasutas-szakszervezet titkára, Gu- galom továbbfejlesztésével kapcsolatos 
lyás János vezérigazgató-helyetes, Nagy tennivalóinkat. 

.íf munkaverseny ö11ké11t vóllalt kezdeményezés 
Molnár György, elnöki meg

nyitója után Gulyás János ve
zérigazgató-helyett-es számolt 
be a szocialista brigádmozga. 
lom helyzetérol, a vasút előtt 
álló feladatokról Ba'l'Zámoló
ja mintegy kiegészítője volt 
armak a gondos munkával ké
,szü!t írásos anyagnak, ame
lyet jóval a tanácskozás előtt 
kézhez kaptak a küldöttek. 

Gulyás János bevezetőjében 
"utalt arra, hogy a szocialista 
brigádmozgalom a magyar 
munkásooztály felszabadulás 
utáni történetének egyik leg
szebb megn)ilvánulása. A 
munkások, a dolgozó parasz
tok és a haladó értelmiség 
legöntudatosabbjai önként vál
lalt többletmunkával, új ter
melési módszerek meghonosí
tásáva)., öntudatból fakadó 
munkafegyelemmel segítették 
az újjáépítés nehéz munká
ját, majd később a szocia
lizmus alapjainak lerakását. A 
munkások, köztük a vasutasok 
is, a párt hívó szavára mi'll
dig kész(!ll ;l.lltak rendkÍ\'üli 
gazdasági és politikai felada. 
tok végrehajtására. 

A munkaverseny az el
múlt évtizedekben egyenlete
sen fejlődött. Egy lényeges vo
nása azonban változatlan ma
ra.dt: a fejlődés minden sza
k<tszá bim szorosan kapcsotó
dott a szocialista építés iw• 
szerű feladataihoz. 

- Tartalmát tekintce, nap-
, jalnkban a munkavcr-sen.y 
ol11an önkéntesen vállalt kez
deményezés, amely a terme
lés szerves része, munkahe
lyi mo:::galom, a kötelezettse
get meghaladó többletváUa
lás, amely bizonyítható mó
don növeli a munka eredmé
nyességét és hatásfokát, ki

mutatható gazdasági és tár
sadalmi haszna van - mon
dotta. - Jóval több az átla. 
gos produktumnál. Annak mi
nőségileg magasabb megnyil
vánulása. Hozzátartozik a 
1zakismeretek elsajátítása, az 
általános műveltség emelése, 
a szocialista emberi viszonyok 
tudatos fejlesztése. 

Mindezeken belül külön 1s 
ru,.gy jelent&ségű az elvtársi 
segítségnyújtás, a szocialis
ta társadalomban elvárt erköl
csi normák megtartása és 
megtartatása. Ez jut kifeje
zésre a munkaverseny leg
magasabb formá'jában, a szo
cialista brigádmozgalomban a 
.,Szocialista módon dolgozni, 
élni, művelődni" célküúzé-
11ekben. A mozgalomban való 

Gulyás János vezérigazgató• 
helyettes beszédét mondja 

a�rtív részvétel a szocializmus 
iránti elkötelezettséget je
lenti. Ez a munkaverseny po. 
litikai szerepének lényege. 

HOISSZú évek tapasztalatai 
bizonyítják, hogy a munkaver
seny akkor sikeres, akkor ke
rü.lheti el a formális vonáso
kat, ha a munkahely előtt 
álló feladatolc határozzák meg 
célját, tartalmát. Ez a szolga
lati helyek vezetőire -hárítja 
- munkahelyi kötelezettség
ként - azt a feladatot, hogy 
mlnél világosabban, közérthe
tőbben ismertessék a tenni
valókat, ·segítsék a kisebb kol
lektívákat vállalásaik kialakí
tásában. 

A gazdasági vezetőknek 
ezen túlmenően gondoskodniuk 
kell a vállalások teljesítésé
hez szükséges feltételekról, az 
elvégzett munka nyilvántartá
sáról, értékelésé,6! és el
ismeréséről. Ezért mondju;t, 
hogy az üzem- és munkaszer
vezés színvonala meghatároz
za a munkaver.,eny eredmé-

nyes-ségét is. t.s !ordítva: a 
munkaverseny, a brigádmoz
galom jele1itősen hozzájárul
hat a mu11k:D.!zcr:..:ezéa fejle,z
téséhez, tehát kölcsönhatás
ban vannn,lc. 

Az k, beb;zonyosodott, hogy 
a munkaverseny azokon a 
szolgálati helyeken hatékony, 
ahol az üzemi demokrácia fó
rumai eredményesen funkcio
nálnak Ahol a dolgozók tájé
kozottak munkahelyük prob-
1-émáiTól, eredményeiről, fo_ 
gyatékosságairól, ismerik a 
vezetés gondjait, tudatábrut 
vannak saját feladataiknak és 
felelősségüknek, látják a kö
vetelményeket és lehetősége
ket, beleszólhatnak a munka
helyi ügyek intézésébe. 

A wzérigazgató-helyettes 
ezután arról beszélt, hogy a 
vasút vezetése a szakszerve
zettel közösen, mélyrehatóan 
elemezte a mozgalom ered
ményeit a szo1gáiati helyek és 
az igazgatósági szintű tanács
kozások tapasztalatait. Enne:< 
alapján egyértelműen meg
állapítható, hogy öt év alatt 
számszerűségében és minősé
gét illetően is fejlődött a moz
galom. A szolgálati helyek na
gyobb részénél a szocialista 
brigádoknak társadalmi sze-
1"epük· van a közösségi élet 
formálásában. 

Az eredmények rövid érté
kelése után azokról a felada
tokról beszélt, amelyek a bri-
gádmozgalom 6Zínvonalának 
továbbnövelese érdekében 
e!őLtünk állnak. 

- A brigádok t=ielésl és 
kulturális tömegmozgalma 
rendkívül nagy jelentőségű, de 
ma még gondok is akadnak 
Nagy különbségek �,annak 
e;;yes bcigádol, tevékenysége 
munkájuk színvonala közöii. 
Az eléI-t eredményeknél mm
den területen többre van le
hetőség és szükség, Nem tua. 
tuk még eléggé kihasználrú a 
leh�t.őségeket - különéi5en a 
műveiődés és az életmód feJ
lesztését illetően 

Mikor nílik 1néltóvli a kollektka 
a szotiolist11 !JJigcid címre ? 

Kikerülhetetlen a kérdés: 
mikor válik méltóvá a brigád 
a szocialista cimre? Erre 
úgy gondolom - a mozgalom 
hármas jelszava ad választ 
Hogy a brig'ád méltó-e a cím
re, azt értékelés-se! lehet el
dönteni. 

Szocialista módoo dolgozni : 
annyit jelent, hogy a brig:id 
összessége és külön-kü.Lön a 
tagjai is termelési feladatai
kat - a -szolgálati hely e(ótt 
álló követelmények, célki-

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Az elnökségi ülés napirendjén : 

a műszakiak élet- és munkakörülményei, 
a testnevelés és sportmozgalom helyzete 

Március 10-én ülést tartott 
szakszervezetünk einöksége. 
Először a vasutas mű'zakiak 
élet- és munka',örülményeinek 
javításával kapcsolatos szak
mai és szakszervezeti felada
tokat tárgyalták a Közlekedés
tudományi Egyesület közleke
dési tagozata és szakszerveze
tünk közgazdasági osztályának 
előterjeszté:;e alapján. 

A párt tudománypolitikai 
irán}·elv-ei fontos feladatként 
jelölik meg a múszal<i értelmi
s!':",,gel való fokozottabb törő
dést. A va,súton dolgozó mű
szaki értelmiség élet. és mun
kakörülményeinek 1:i.;:sgála.tá
val a "'Vasutassza.kszeTvezet és a 

KTE 1976-ban közös munka
programban foglalkozott. Kér
dőívek és személyes beszélge
tések alatJján széles körű fel
mérést végeztek, ami tükrözte 
a műszaki dol,gozók helyzetét. 
Az elnökség határozati javas
latban rögzítette többek között, 
hogy a mérnököket lehetőleg 
mentesítsék az adminisztrációs 
munkától, és konkrét műszaki 
megoldások kidolgozásával bíz
zák meg. Felül kell vizsgálni a 
MAV torábbképzési rendszerét 
is, különösen a középkádere,k 
oktat�t!t é minősítését ille
tően. Meg k I teremteni a fo
lelósségteljesebb munka jobb 

anyagi elismerésének feltéte
leit. 

Ezzel a napirenddel össze
függésben tárgyalta az elu!jk
iség a központi vezetőség ifjú
sági bizottságának kiegészítő 
jelenté5ét a vasutas értelmisé
gi fia talak beilleszkedéséről, 
élet- és munkakörülményeik
ről, továbbá szak.mai íejlődésül{ 
lehetőségeiről. 

Megállapították, hogy a fia
talok többségében él az alko
tás, a minőségileg jobb mun
kára való törekvés vágya, ezért 
meg kell teremteni az alkotó
kedv széles körű kibontako7.á
sána:i: lehetőségeit a termelés 
és a közélet minden 1,-z.f�rájá
ban. 

Gulyás Járws vezérigazgató
helyettes és Molnár György 
titkár előterjesztése alapján 
foglalkozott az elnökség a vas
utasok testnevelé6éne.1< és 
sportmozgalmának helyzetével, 
továbbá fejlesztésének felada
taival az V. ötéves tervbe_n. 

A Vasutasok Szakszervezete 
a hatáskörébe tartozó vállala
toknál (MAV, GYESEV, Utas
ellátó Vállalat) foglalkoztatott 
152 ezer dolgozó élet- és mun
kakörülményeit érintő kérdé
sek egyik meghatArozó eleme
nek tekint! a testnevelést és a 

Februári gyorsmérleg 

sportot. A ti::enegy sportágban 
folyó tömegversenyek.en orszá
gosan több mint 35 ezer vas
utas vesz részt évente. A tö

megsportban kiemeLkedó sz�
repe van a természetjárúsnak. 
Népszerűek az MHSZ-klubok 
is. 

1971-1976 között a MAV jó
léti keretéből a sportolásra 
nyújtott anyagi tiÍJllog_at.'ís 15,2 
százalékát (G,5 millió 'forintot) 
fordítoiták tömegsportra. Ezen
kívül a munkahelyi szb-k egy
millió forintot adtak a tömeg
sport-rendezvényekre. A MAV
nál 72 vasutas sportegyesület 
működik. Az egyesületek 296 

szakosztályában 13 723 igazolt 
sportolót fogla!l;oztatnak. Az 
V. ötéves tervben mű!<ödé&i. 
célokra és létesítményfejlesz
té5re megközelítöleg 116 miUió 
forintot terveznek. Az egyes 
egyesületekre eső összegek 
mértékét azonban differenciál
tan kell megállapítani. Az el• 
bírálás alapja a le]j�ítmény és 
az ösztönzés. 

Az előterjesztés részletesen 
elemezte a tömegsport kiszéle-
6ité;:;ével járó feladatokat, a 
versenysport anyagi, tárgyi és 
szemé!y1 feltételeit. 

Az elhökse e . �!, 
napirendi pontokat tárgyált. 

A vasút 24 millió 562 ezer utast és · 

9 millió 911 ezer tonna árut szállított· 
A vasút februárban 24 mil

lió 562 ezer utast szállított, s 
ezzel személyszállítási tervét 
90,8 százalékra teljesítette. A 
bázishoz viszonyított teljesítés 
88,7 százalék volt. Ugyanakkor 
örvendetes, hogy a késetten 
közlekt?dett vonatok száma 
mintegy 8,6 százalékkal csö!,
kent, a menetrendszerűség és 
az egy vonatra eső késési idő 
is javult. 

Míg a személyszállításnál 
csökkent, addig az áruszállí
tásban nőtt ,a teljesítmény. A 

vasút februárban 9 mitlió 917 

ezer tonna árut szállított. Ez 
az operatív előirányzathoz l,é
pest mintegy 97,1 százalékos 
teljesítésnek felel meg, a bá
zisidoozakhoz viszonyítva pe
dig közel 2,7 százalékos volt a 
növekedés. Az előzetes adatok 
alapján ugyancsak kedvező az 
árutonnakilométer teljesítmény 
alakulása, amely az átlagos 
áruszállítási távolság fokozatos 
növekedésére utal. 

Az e!őszá!lítás szempontjá
ból fontos, kiemelt árufélesé
gek szállítását illetően is ked-

Minősítő vizsgálat után. 

Munkavédelmi ankét Mátészalkán 
Mátészalkán a körzelmúltban 

munkavédel.rni ankétot rendez
tek, amelyen értékelték az el
múlt év munkavédelmi és 
baleseti helyzetét, valamint is
mertették az idei munkavédel
mi intézkedési tervet. 

Pongrácz Antal állomásfő
nök beszámolójában elmondot
ta többek között, hogy az el
múlt év baleseti statisztiká
ja némileg javult 1975--höz vi
szonyítva. Tavaly halálos üze
mi baleset nem történt, de 
egy csonkulásos sérülés volt. 

A továbbiakban az állomás
főnök kiemelte a munkavédel
mi-őri mozgalom fontosságát 
és köszönetet mondott e moz
galom résztvevőinek hasznos 
tevékenységükért, egyúttal még 
nagyobb aktivitásra buzdítva 
őket. 

Mátészalkán a túlzsúfolt 

szociális l étesítmények csak 
részben felelnek meg a köve
telményeknek. Az V. ötéves 
terv· végére azonban előrelát
hatólag átadják az új szo
ciális létesítményt, a.mely lé
nyegesen enyhíti majd a je
lenlegi gondokat. 

A területi bizottság az el
múlt év végén munkavédelmi 
minősítő vizsgálatot tartott az 
állomáson. amely jó ered
ménnyel zárult. A minősítést 
szervezett agitációs és propa
gandam1t11ka előzte meg. A 
munkavédelmi tájékoztatókon 
kívül filmvetítéssel is bővítet
ték a dolgozók ismereteit. 

Az 'ankét további részében 
tájékoztatták a résztvevőket 
az 1977. évi munkavédelmi In
tézkedési tervröl és meghatá
rozták a legfontosabb teendó
ket. 

Zsoldos Barnabás 

vező tendencia tapasztalható. 
Ha az adatokat a bázisidőszak. 
hoz viszonyítjuk, a kavicskül
demények mmtegy 27,3, a ce
mentgyártmányok 26,4, a tég
la- és cserépküldemények 11 ,8 
százalékkal növekedtek. Saj
nos, kő-, mész. és cementkül
deményekből a bázisidőszak 
szintjét még nem érte el a vas. 
út. A teljesítés itt 85-96 szá
zalék között ing'adozik. Az is 
igaz, hogy a kő szállításánál 
több esetben is kocsihiány aka. 
dályozta az igények kielégít.é• 
sét. 

Februárban kis mértékben 
ugyan, de romlott a késetten 
közlekedő tehervonatok ará
nya. A teherkocsik átlagos for
dulóideje pedig a bázisidőszak
hoz képest mintegy 2,9 száza
lékkal emelkedett. Kedvezöen 
alakult viszont a korszerű moz.. 
donyok napi haszonkilométer• 
teljesítése, amely az elmúlt hó. 
napban mintegy 2,5-3,5 száza. 
lékos javulást mutatott. 

A tavaszi hónapokban a szál. 
lítási teljesítmények erőteljes 
fokozódása várható. E;ppen 
ezért további erőfeszítéseket 
kell tenni az előszál!ítások 
szempontjából fontos áruféle
ségek tolyamatos szál!ltása ér
dekében. A március első nap
jaira jellemző üzemviteli hely
zet igen kedvező. · Ez segítsé
get ad a szinte napról nap.a 
jelentkező többletfela<lat me"• 
oldá.sálmz. 

0 

Létfontosságú feladat az ope
ratív előirány;zatokban megha
tározott célkitűzések teljesítése 
és túlteljesítése. Annál is in
kább. mivel az elsö félévbf'n 
elszállítandó árumennyiség 
döntően meghatározhatja i>.z 
éves áruszállítási felad�tok tel. 
jesítését. 
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A szocialista brigádmozgalom nem csupán termelési tényező 
, 

(Folytatás az 1. olda.lró1) Szocialista módon tanulni, 
művelődni annyit jeleiit, hogy 

tűzések függvé,iyében - mind a brigádtagok általános szak
mennyiségi vonatkozásban tel- mai és politikai műveltséget, 
jesítik, il!etve az igényeknek a kultúra iránti igényét állan
megfelelően túlteljesítik. Ki- dóan nöL,elni kel!. A brLgád 
alakítják a tagok közötti em- tagjai egyre inkább váljanak 
beri és munkakapcsoJ.a1ot, egy. alk:llmassá a technikai fej
mást segítik a munkában, tág lődés, az újabb ismeretek 
teret nyitnak az egyéni kez- gyors befogadására és alkal
deményezéselmek. Az értéklés :mazására, az általános és po
szsmpontja az lehet, hogy a litikai műveltségük fejl�z
brigád munkaköri kötelessé- tése révén az üzemi demok
gén túl milyen többletmun- rácia gyakarlati érvényesítésé
kát vállalt, azok mennyire se- re. Az értékelés szempontja e 
gítik a szolgálati hely fel- pontnál is az lehet, hogy a 
adatainak magvalósítását, s brigád tagjai a korábbi szt."1-
azokat hogya.-,1. teljesíteliték. vonalhoz képest milyen fej-

Az egységes jelszón belül a lődést terveZJtek, és azt ho
son'eD.d a munkával kezdő- gyro1 teljesítették. 
dik. A munkában tett közös Szocialista módon élni, any
vá!lalkozás képe,J az alapot nyit jelent, hogy fegyelmezet
minden másra, a tanulásra, a ten dolgozni a munkahelyen, 
műyelódésre is. A munka el- betartani a társadalmi együtt
végzése feletti vita ébreszt és élés irott és íratlan sza.bá
érlel közös gondolatokat. A l1t:iit. l\lind a munkahelyen, 
közös munka irán,ti felelóssé� hund a lakóhelyen aktívan be
és az elért sikerek sarkallnak kapcsolód..ni. a társadalmi élet
a mtmkán túl, a magánél�t be, tevékenyen részt venni a 
eseményeire és baráti kap- társadalmi fejlődést ,segítő 
Cöolatokra, egymás ,segítési,- :munkában. 
re. Ez ad indíté!cot a köz- A gyakorlat azt mutatja, 
ügyekből való részvállalásra hogy a követelmények igen 
is. Az a tény, hogy az egysé- eltérőek, ami nem okoz 
ues jelszón belii! a munkát problémát miindadc:Ug, amíg a 
tJssziik előre, nem -i:on le tevékenység megítélése minő
semmit a többi tényező fon. sél;i engedményekkel nem jár. 
tosságából, a mozgaJom na.gy- Az értélcelésre jogosultak kii
szerüségéből, amely összetett, lönböző okok miatt gyakran 
sokoldalú, szoci.alista életünk tesznek engedményeket, ezért 
egészét sűríti magában. a brigádok között l.ényegas 

A munka segít a szocialist:1 színvonalbeli lciUönbségek 
erkölcsre való nevelésben. A vannak, még megközelítően 
mi erkölcsünk az e,,")'Illás köl- azonos körülmények esetén is. 
csönös megbecsülését, támo- Itt szeretném hangsúlyozni, 
gatását, a kollektívák közös hogy a szocialista cím egy
ooszefogását és munkájat magában is elismerést jelent. 
követeli meg. Alapkövetelmé-- Az odaítélésében döntésre hi
nye: a becs-iiletesen, az oda- vatott termelési tanácskozás a 
adoon, a lelkii:nneretesen vég. jövőben még alaposabban, tár
::ett munka, an1.e.Iyben az elv- gyilagosabban vitassa meg a 
társak é;; valamennyi szocia- brigád munkáját és a tevé
E,,ta brigádtag járnak az kenység együttes mérlegelése 
élen. A leggyengébb szocia- alapján döntsön a cím ado
lista brigád is többet tesz a mányazásáról. Az értékelés ki
k&.?-,össégért, mint a mazgal- indulópontja a brigád önma-
mo.n kívülállók. gához mért fejlódése. 

Olcsó 11épszerűség oz egyenlősdi 
Nem kívánunk lehetetlent a hiányát, vagy a túlbecsüléstt 

szocialista brigádoJ...'i.61. A sem. 
A vezérigazgató-helyettes 11 

továbbiakban a szociaUst� 
brigádmoz.galomban rejlő erő
re, a brigádtagok felelósségtu
datára apellálva szólt a nép
gawaság, ezen belül a vasút 
1976. évi eredményeiről és 
az 1977. évi feladatokról, majd 
így folytatta : 

mozgalom nem arra való, 
hogy mások mulasztásait ,i 

brigádok többletmunkával pó
tolják. Egyidejűleg kell tehát 
közdeni az igénytelenség és a 
maximalizmus ellen is. A szo
cialista brigádok a vasútüzem 
de1-ékhadát képezik. J;:J tető 
elemük a munka, a hivatás
tudat. Arra törekszünk, hogy 
a lelietőségek legjobb ki- - Ismert előtt-Unk, hogy az 
használásával, a végzett mun- idén teljesítenünk keli az 
ka értéke szerint adomá- V. ötéves tervből ez évre 
nyozzuk az erkölcsi és anyagi meghatározott feladatokat, to
elismeréseket. , vábbá pótolni kell az elmúlt 

A jól végzett, becsületes évi lemaradásokat, a-nnak ér
munka után a dolgozó joggal dekébe-n, hogy a tervidőszak 
táma.,,--zt igényt _ az erkölcsi időarányos előirányzatait tar
elismerés mellett _ a:nyagi tani lehessen. Azt azonban 
megbecsülésre is. Amennyi- látni keU, hogy a feladatok 
ben biwnyítha,tóan nenl jut végrehajtása az edd;gieknéZ 
több a közösből, azt is meg- nagyobb erőfeszítést igényel 
érti; de nem érti meg és mindenkitől. 
szóvá is teszi, ha iga.zságta- Tanácskozásunk lküldöttiga
!annak látja a bérezést, a ju- zolványain és meghívóján az 
talmazást. l\,f.SZMP XI. kongresszusi ha

• Gyakran vagyunk tanúi a tárazatából vett idézet tö-

szolgálati helyeken az olcsó mören fejezi ki a tennivaló
népszerűségre, a:: egyenlősdire kat : ,, . . .  A következő idő
való törekvésnek. Elzek nem szakban egész gazdasági te-

1 vékenységünk fő feladata a ser centik a dolgozókat jobb társada,lmi termelés hatékony-munkára, ,sőt a jobb munkát ságának az eddig.ínél erőtelvégzők számára teremtenek 
hátrányos helyzetet. Nem- jesebb fejlesztése . • •  " 

egyszer hallani jutalmak ki
osztás<i után, hogy jól jön a 
pénz, de még több órömót 
okozna, ha megadták volna a 
jutalmazás módját, keretét is. 
Ezen elsősorban nem az ün
nepélyes kiosztást, a nyilvános 
elismerést értik, hanem an
nak érzékelé.9ét, hogy veze
tóik számítanak rájuk; elkép
zeléseiket, javaslataikat igény
lik, nemcsak az ünnepnapo
kon, hanem a núndennapi 
mw1.ka sodrában is. 

Az anyagi és az erkölcsi 
érdekeltség nincs ellentmon
dásban. Egy és ugyanazon 
dolognak, a jó munka elis
merésének l,étféle módsze
re. A helyes arányok kiala
kítása még korántseJ!l. adott. 
A munlcáskoll.ektívákon, min
denekelőtt a szocialista bri
gádokon is múlik, hogy ne 
TészesiUhessenek anyagi vagy 
erkölcsi elismerésben azok, 
akik arra nem méltóak. 

ségével gyorsítsák az elegy. 
feldolgozást. A létszámgondo
kon igyekszünk segíteni. A 
munkaidő teljes kihasználása
ba,i azonban várjuk a segítsé
güket. Az elegyfeldolgazásban 
nem lehet meddő idő. A mű
szakváltásoknál a jelenlegi 
egyórás kiesés pótolhatatlan 
veszteségeket okozhat. 

Elvtársak! Az ;dén nemcsak 
többet kell tennünk, hanem 
többre is vagyunk képesek. 
1977-be:h 7,5 milliárd fori.nt 
áll a vasút rendelkezésére a 
tervben előirányzott fejleszté
si, beruházási, fenntartási, jó
léti és egyéb célokra Ennek 
a jelentős össze.gnek a céltu
datos felhasználása biztosítja 
az V. ötéves tervben előirán,'
zott program időa:rányos meg
valósítását. 

A feladatok sikeres teljesí
tésének az a legfontosabb fel
tétele, hogy egységes akarat
tal, fegyelmezetten dol.gozzunk 
minden szolgálati helyen. 

A budapesti Igazgatóság szolgálati helyeinek küldöttel 

A központi utasítások, a 
tervek, a cselekvési program 
vázdljá:k a tennivalókat. 'De 
szinte korlátlan lehetooéget 
adnak az önállóságra, a kez
deményew készségre. A Na.gy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulójának tiszte
letére a vasutas szocialista 
brigádok is csatlakoztak a cse
peli felhíváshoz. A MA V Ve
zéri.gazgatósága és a VasutasoK 
Szakszervezetének Elnöksége 
kiadta azokat az irányelve'ke . 
amelyek egy.reszt a vasú tüze:i. 
egészének csatlakozását jelen
tik a mozgalom.hoz, másrészt 
irányt mutatnak a szolgálat. 
helyek és szocialista brigá<lo'.< 
részére kezdeményezéseik, 
éves vállalása.rk .krl.alaikításá
hoz. 

A vasút és a sza.kiszervezet 
vezetői a •mai tanácskozáson 
azokkal az élenjáró dolgo. 
zókkal találkaznak itt, akik 
bírják dolgazótárisaik bizalmát, 
élenjárnak a termelésben. A 
vasutas szocialista brigádok 
mindig kezdeményező ,szere
pet vállaltak a feladatok meg
valósításában. Ezt tették most 
is, amikar a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. 
évfardulójá:nak tiszteletére 

kibontakozott munkaverseny
hez több5égükben. csatlakO'L
tak. Ez a tény is bizonyítja:  
a szocialista brigádmozgalom 
nemcsak termelési tényező. 
A.mikor a termelési feladatok 
teljesítését a brigád beLsö 
meggyőződése, a társadalomért 
érzett felelössége, a ,szocialis
ta építőmunkánk céljaival va
ló azonosulást motiválja, ak
ikor már politikai jelentősége 
van. 

pest környékén, a nagymérvi'.l 
vonatácsorgásokat, elegytorló
dásokat. 

A brigádok reális me/ítélése szemléletbeli 
változást igényel 

A gazdaságosság javítása 
érdekében növelni kell a kor. 
szeri! mozdonyok napi telje
sítményét, csökkenteni a ko
csiforduló-időt. A f.elesleges 
gépmeneteket, ácsorgásoka t, 
a vonatra és személyzetre vá
rásokat minimális s-z.intre kell 
leszorítani. A törz, hálózat át
bocsátóképességének nö,·elé
se érdekében javítani kell a 
rendezppá!yaudvarok kapa
citásának kihasználását. 

Többen vannak a tanácsko
'zás részvevői között a buda
pesti rendezőpályaudvarokról 
is. Az a kérésünk, hogy a 
többi 57.0Cialista brigád segít-

Most már minden területen 
a feladatok végrehajtására 
hell az erőket összpontosítani. 
Ezt kérjü.J;, a brigádrezetőktől 
is - fejezte be beszédét Gu
lyás János. 

A brigádok szerepének he
lyes, Teális megítélése szem
léletváltozást igényel. Akik 
asak a 'bajban, a lemaradá
sok esetén fordulnak a brigá
dok.hoz, csak a nehézségek
ben. építenek öntudatukra, 
azok a mozgalmat akarva-aka,. 
ratlanul valamiféle Toham
brigád szerepre korlátozzák. 

Pártunk XI. kongresszusá
nak programnyilatkazata a 
szocialista embertípus alakí
tását illetően is lelkesítő fel
adatokat jelölt meg. Ezeket 
máról holnapra nem lehet 
megvalósítani, de a cél elére
séhez szükséges idő követ
kezetes munkával rövidíthető. 
A szocialista brigádok azzal 
járulhatnak hazzá ehhez, ha 
a mércét önmaguk előtt is 
mind magasabbra emelik -
mondotta Gulyás János. 

- A vasút 1977. év! fel
adatát a népgazdaság szállítási 
igénye szabja meg foly-
tatta. - tves tervünk 132 

millió árutonna, de ez csak 
egy szám, melyet. alsó határ-
nak is nevezhetünk. Ennél 
előreláthatólag nagyobb lesz 
az igény. Fel kell készülnünk 
arra, hogy esetleg 134 millió 
tonna áruszállítással is meg 
keU birkóznunk. 

A vasút szállító kapacitása, 
illetve ennek jobb kihasználá
sa lehetővé teszi a megnöve
kedett szállítási igények ki
elégítését. Arra ván szükség, 
hogy szigorúbb rendet teremt-

,sünk, mm<lenekelótt a teher
vonat-forgalomban. Meg kell 
,szüntetni e!s&sorban Buda-

Nem a /Jrigáúok számát. hanem ll mércét kell a muniohelyelen 
mag11saóóra emelni 

A vezérigazgató-helyettes 
szóbeli kiegémtöje után Kaj
csa József, a vasutas-sza:i<s:z.er
vezet titkára tartotta meg ki
egászíló előadását. 

- Azt hiszem, túlzás nélkül 
megállapíthatjuk, hogy a 
MÁV-nál, a GYSEV-nél, és az 
Utasellátásnál a szocialista 
brigádmozgalom mint 
ahogy arra Gulyás János ve
zétúgazgató-helyeltes már 
utalt - :nemcsak szánlszerű
ségében, hanem tartalmát ille
tően. is sokat fej1óclött az elő
ző tanácsi<:ozás óta eltelt öt év 
alatt - hangisúlyozia, majd 
(gy folytatta: 

- Nagy figyelemmel kísér
tük a helyi, ilzemi, igazgató
sági és vállalati szintű tanács
kozásokat. Azt tapasztaltuk, 
ho!JY míg a korábbi tanácsko
zásokon a hozzászólók többsé
gében a bngáaok szervezeti 
életével, a brigádnaplók veze
tés,foel, az anyagi, és erkölcsi 
elismerések.kel foglalkoztalc, 
most inkább a hogyan tovább, 
a műszaki, technikai fejlesz
tés, a szakmai, politikai kép
zés, az üzem- és munkaszer
vezés, a gazdálkodás haté-

Kajcsa József titkár 

konyságána.k kérdései kerültek 
előtérbe. 

Most az a feladatunk, hogy 
a küldöttekkel összegezzülc 
tapasztalatainkat, majd társa
dalmi és gázdaságpolitikai cél
kitűzéseinknek megfelelően 
határozzuk meg azokat a leg
fontosabb szempontokat, me
lyeket a munkaverseny, a szo
cialista brigá.dmazgalom ere
jének, társadalmi, gazdasági 
fejlődésükre való hatásának 
növelése érdekében erősíte
nünk kell. 

A szocialista brigádmozga
lom ma már elismerten a mun
kaverseny-mozgalom legfej
lettebb formája lett, a szo
cialista brigád cím pedig a 
társadalmi megbecsülés rang
jára eme/.kedett. A szocialista 
bri·gádok élenjáró, kezdemé
nyező szerepet töltenek be az 
üzemi élet alakulásában, a 
gazd;isági feladatok megoldá
sában, a nehézségek leküzdé
sében, a közösségi életben az 
önként vállalt társada

,
lmi 

munkában, a segítségnyújtás
ban. . S=kszervezetünk véle
ménye szerint a szocialista 
brigádokat a szakmai és moz
galmi ká.derutánpótlás bázisá
nak kell tekinteni. Allami 
szinten is megkezdődött a bri
gádvezetők kép2léséve!, · to
vábbképzésével' való szervezett 
foglalkozás. 

azonban törekedni, hánan a 
cimek adomány<násával szem
ben támasztott követelménye
ket, a mércét kell magasabbra 
emelni azért, hogy a tartalom 
a szocialiista címmel, a nem 
szocialista brigádok előtt is 
öss'Zlhangban álljon és a S7� 
cialista bnigád cím rangja, 
társadalmi megbecsülése to
válbb erősödjön. 

Méltán vagyunk lbüszkék 
Atlami Díjas, Munka Vörös 
Zászló 1:rdemrenddel, a Nép- · 
lcöztársaság Kiváló Brigádja 
clmmel kitüntetett vasutas 
szocialista brigádjainkra. He
lyesnek tartjuk, hogy a terme
lőmunkában közvetlen részt 
vevő fizikai és műszaki dol
gozók hosszú éveken át vég
zett kliemelkeclő munkájuk, 
példamutató magatartásuk, a 
szocialista brigádmozgalomban 
elért eredményeik. alapján ma
gas kitüntetések,ben. részesül
hetnek. Ilyen társadalmi meg
becsülések eléréséig azonban 
hosszú i<lő, és egyre nehezebb 
út vezet. A felgyorsult műsza
ki-technikai fejlődés, a hazai 
és :nemzetközi gazdasági és 
társadalmi körülmények vál
tozása napról napra nagyobb 
és bonyolultabb feladatok 
megoldására, magasabb szak
mai felkészültségre, politikai 
tájékozottságra készteti a vas
út korszerű eszközeit kezelő 
em'bereket is. 

A szocialista brigádmozga
lammal, a külö11böző kitüntető 
cimek elnyerésével szem.ben is 
változni kell a követelmé
:ny<-knek. A cím elnyeréséhez 
nem lehet elég ma ami t;eg
nap elég volt, és d holnapra 
ugyanez vonatkozik. A mozga
lom élenjáró szerepét féltő 
brigádok véleményét tolmá
csoljuk, amikor a kitüntető cí
mek elnyeréséhez a követel
mények szigorítását swrgal
mazz� A munkaversenynek, 
a szocnalista brigádmazgalom 
eredményességének végsősoron 
az életszínvonal emeléséhez 
szük>séges gazdasá"i alepok 
növekedésében kell 

0
realizálód

ni. 

A munkahelyi környezet -
éppen a szocialista brigádmoz
galom hatására - ma már 
egyre szigorúbb,µ1. mér és ítél. 
Nem veszi szó nélh.'iil tudo
másul a munka elismerésének A tanácskozág résztvevöi, előtérben a meghívotta.kka.1 

A mozgalom vonzása az 
utóbhi években kétségtelenül 
sokat erősödött. Továbbra sem 
a számszerűség növelésére kell 

Az igazgatósági ,szintű ta
nác,sko�kon többen helytel�mtettek, hogy a kitüntető c,mek adományozását a köz
pontilag biztosított jutalmazá
�i keret� determinálják. Azt 
Javasolták, hogy a helyi szervek a brigádok eredményeinek 
megfelelő :kitüntetéseket min• 

, 
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A szocialista brigádmozgalom nem ·csupán termelési tényezö 
den esetben adományozhas6ák 
és a szükséges pénzügyi kere
tet a felettes szervek központi 
ikeretből biztosítsák. Erre a 

célra központi (vállalati) szin
ten arokor helyes és akkor van 

lehetőség nagyobb keretet ké
pezni, ha a munkaverseny 
eredm-ényeként javult a mun
ka, a gazdálkodás hatékonysá
ga és az eredményből nagyobb 
felosztható Tész jön létre. 

Saját e1·őből is lehet jutalJHazni 
Hadd említsem meg, hogy. megoldásában. Példát mutat

, ennek a helyes elvnek a be- nak a helytállásban, nem tű
tartásában nem vagyunk min- Tik köTülöttük a lazaságot, a 
dig következetesek. Ismeretes, fegyelmezetlenséget, nevelik 
hogy 1976-ban a vasút teljesít- munkatársaikat anélkül, hogy 
ménye nem volt magasabb az különbnek, o1wsabbnak tün
előZÓ évinél, a tervhez képest tetnék fel magukat. Ahol a 
pedig lényeges lemaradás volt. szocialista brigádok a kollektí
Ennek ellenére semmit nem va többi tagjaitól, brigádjaitól 
csökkent a szocialista brigá- elküli>nülnek, s csak saját vál
dok jutalmazási kerete és az lalásaik teljesítésével töród
igazgatóságok is ugyanűgy, sót nek, ott a mozgalom céljával 
magasabb jutalommal meg- ellentétes eredmények szület
loapják a vándorzászló és az nek. 
oklevél kitüntetéseket. 

A létszám- és bérgazdálko
dás szabályai szerint a szolgá
lati főnökségek többsége ren
delkezik viszont olyan gazdál
kodási önállósággal, hogy jó 
munkájuk, a szocialista mun
kaverseny, a szocialista brigá-

A központi vezetőség titkára 
ezután nyomatékosan aláhúz
ta, hogy egész létünk, életkö
rülményeink javításának alap
ja a munka, a termelékenység 
fokozása. Ennek elsődlegessé
gét senki sem vitathatja. A 
termelés és a termelékenység 

A debreceni és szombathe!Yi terület küldöttel figyelmesen hall
gatják a beszámolót 

dok tevékenységének elisme
résére saját erőből, megtakarí
tásokból nagyobb jutalmazási 
lehetőséget tudnak biZtosíta
ni. Az a helyes, ha a munka 
szerinti eloszt.ás elvének :meg
felelően a i;zocialista brigádok 
megérdeme1t kitüntetéséhez 
traükséges anyagi elismeréseket 
elsősorban ebből a forrásból 
'biztooitják. 

Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a szocialista brigádok 
munkáját, a mozgalom ered
ményeit 11em lehet és nem 
szabad a vasút, a vállalat 
egész kollektívája tevékenysé
gétől, eredményeitől elv�laszt
va értékelni. Nem !ehet olyan 
helyzetet megengedni, hogy a 
gzocialista brigádok jól dolgoz
nak, egyre többen és egyre 
nagyobb kitüntetésekben Té
szesülnek, de a vállalati össz
kollek.-tíva munkája nem meg
felelö. A szocialista brigád
mozgalom fő ereje nemcsai.1< 
abban van, hogy élik saját 
életüket, képezik magukat, el
végzik feladatukat, hanem ab
ban, hogy együtt élnek az 
egész kollektívával, kezdemé-
nyemek, mozgósítják, segítik 
nmnkat.ársaikát a feladatok 

fokozásának minden társada
lomban megvannak a maga 
eszkÖZei és módszerei. A mi  
társadalmunkban a 1€<:hnika 
fejlődése, s a termelékenység 
fokozása egybe esik az össz
társadalmi érdekek'kel. Éppen 
eziért a technika fejlódése so
ha nem okoz munkanélkülisé
get. Ellenkezőleg, arra hiva
tott, hogy a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek. javítá
sát, az egész lakosság anyagi 
és kulturális szükségleteinek 
kielégítését szolgálja. 

- Szocialista célkitűzéseink 
megvalósításához legfontosabb 
hajtóerőnek az emberek tuda
tának fonnálásá1, a szocialista 
tudat kialakítását tartjuk -
folytatta -. Ezt azonban ren
deletekkel, utas!tásokkaI nem 
lehet egyik naprol a má.sikra 
megteremteni. Hosszú, türel
mes meggyőző munkára van 
szükség és ez az amiben a 
szocialista brigádmozgalom, a 
swcial,ista brigádok tagjai 
vállalnak jélentős szerepet. 
Ezért viselik a szocialista cí
met, erre a nagy és nemes 
feladatra való vál!alko�ok 
külön.böztetik meg őket a töb
bi munkabriigád()l)ctól. 

Arta kell felkészülni. hogy az itléJ1 
a tervezettJ1é/ többet kell szóllítani 

Alapvető szocialista céLkitú
zéseink világosak és változat
lanok. Sajátos módszereinkkel 
törekednünk kell azok mielőb
bi megvalósítására. Elő.(ordul, 
hogy távlati célkitűzéseink 
megvalósítása közben a na
gyon sokrétű sza.kszervezeti 
munkában hol egyik, hol a 
másik kérdésre kell nagyoblb 
figyelmet fordítani. Nem vé
letlen, hogy szakszervezetünk 
tevékenységében most legfon
tosabb érdekvédelmi feladat 
a termelés segltése, anélkül, 
hogy a kettős feladat egyide
jű eUátásá.t elhanyagolnánk. 

Az írásos előterjer.,ztés is 
utal rá, Gulyás János vezér
igazgató-helyettes kiegészítő
jében is beszélt az 1977. évi 
feladatokról. Ha azt akarjuk 
- márpedig akarjuk -, hogy 
az V. ötéves terv életszínvo
nalpolitikai célkitűziései meg
valósuljanak, meg kell terem
teni annak gazdasági feltéte
leit, meg kell valósítani a ter
melési célkitűzéseket. Ha az 
ipari és mezögazd�ági dolgo
zók teljesítik, és reméljük, 
hogy teljesítik az 1977. évi 
tervet. ez a vasutas dolgozók
nak rendkívül nehéz felada-

tot jelent, mert könnyen elő
fordulhat, hogy a tervezettnél 
jóval többet kell szállítani. 

A vasút műszaki, teoh.nikal 
színvonala az utóbbi években 
a népgazdasági erőforrásokhoz 
mérten jelent.ósen fejlődött és 
a jövőben is fejlődik. Megfe
lelő szervezési intézikedések
kel, a szállítás egyenletesebbé 
tételével, a szolgálati ágak 
munkájának jó összehangolá
sával, a fuvaroztató felekkel 
való jó kapcsolat kialakításá
val és általában a tervszerű
ség javításával a műszaki fel
tételelc - véleményünk sze
rint is - biztosítottak ahhoz, 
hogy a népgazdasági igények 
kielégítést nyerjenek. 

Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azonban a rendkívül sú
lyos munkaerő gondokat, azt, 
hogy a tolatós tehervonatok, 
az állomási tartalékok nagyon 
gyakran 1+1 fővel tolatnak, 
hogy a szükségeshez képest 
felére csökkent létszámú sa
rusok vágányról vaganyra 
pendliznek és sokszor ember
feletti, a szó igazi értelmében 
tőlük elvárható kötelességen 
túli munkát végeznek, hogy a 

hiányzó munkaerőt pótoln.i 
tudják. 

A vasút, és szakszerveze
tünk vezetése ismeri a gondo
kat és minden tőlünk telhető 
formában, belső szervezési in
tézkedésekkel, munkaerő át
csoportosításokkal, az anyagi 
érdekeltség fokozásával, a 
munkahelyi szociális körül
mények javításával törek
szünk azok_ enyhítésére úgy 
is, hogy felsőbb kormányzati 
szervek segítségét kérjük. En
nek ellenére nem remélhetjük, 
hogy rövid időn belül a vasút 
m unkaerőhelyzetében kedvező 
változás következzen be. A 

várható nehéz szállítási fel
adatokat nagyjából a m!lglevő 
létszá.mmal, a Tendelkezésre 
álló eszközökkel, berendezé
selokel kell megoldani. Az 
áruszállítási feladatok mellett 
nem szorulhat háttérbe a sze
mélyszállítás kultúráltságána!k 
javítása sem. 

A szocialista brigádok, a 
szakszervezeti aktivisták most 
abban tehetnek legtöbbet, ha 
minden dolgozóval, igyekeznek 
megértetni és fontos politikai 
kérdésként felfogni az 1977. 
évi feladatok teljesítésének je
lentőségét. öntudatos, fegyel
mezett munkára csak akkor 
számíthatunk, ha célkítüzé
seinlokel a dolgozók azono
sulni tudnak, ha azokat •érde
kükbevágónak, magukénak ér
zik és annak megvalósítását 
belső meggyőződésböl, minden 
tőlük telhető formában támo
gatják. 

A gazdasági vezet6któl azt 
kérjük, hogy gondos, körillte-

kintő szervező, irányító mun
kával segítsék a szocialista 
brigádok, a kollektívák kez
deményezését, a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
60. évfordulójára tett vállalá
sok teljesítését. Osszák meg 
gondjaikat a szocialista bri
gádokkal, a dolgozó kollektí
vákkal. kérjék ki véleményü
ket, hallgassák meg javaslatai
kat, erösitsék bennük a tulaj
donosi érzést és az ehhez kap
csolódó felelösségérzetet. A 
gazdasági feladatokkal járó · 
gondok mellett egy pillanatra 
se feledkezzenek meg a dol
gozókról való gondoskodásról, 
jogos igényeik teljesítéséről, a 
biztonságos mu.nka feltételei
nek megteremtéséről. 

Ha a dolgozók azt tapasz
talják, hogy nemcsak végre
hajtói, hanem formálói is a 
közösség érdekében vég:rendő 
munkának, ha odafigyelnek 
rájuk, értékelik, megbecsülik 
munkájukat, nagyobb lelkese
déssel, jogos belső büszkeség
gel kapcsolódnak be és önte
vékenyen vesznek részt a fel
adato� megoldásában. 

Végezetül a szakszervezet 
dnö�ége és központi vezető
sége nevében megköszönte a 
tanácskozás részvevőinek, raj
tuk keresztül a MÁV, a 
GYSEV, az Utasellátó Vállalat 
szocialista brigádjainak azt a 
lelkesedést és példamutató 
munkát, melyet a mozgalom 
szélesítése, hatásfokának nö
velése, a hármas jelszó meg
valósítása érdekében végeztek. 

A két beszámoló után meg
kezdődött a Vita. 

A fizetésért becsülettel kell dolgozni 
Vita a beszámolók felett 

A vitában először Bohus 
Sándor, a szömbathelyi vonta
tási főnökség szocialista bri
gádvezetője kapott szót. Be
számolt arról, hogy brigádja, 
a 13 tagú ,,Luganszkíj" ifjúsá
gi brigád munkaterülete a die
sel-motorjavltó műhely, ahol 
több típusú jármű javításával 
foglalkoznak. Beszélt a mun• 
kasikerekről is. A brigád az 
elmúlt évben 14 újítást adott 
be, amelyek közül 12-t elfo
gadtak. A továbbiakban a fe
gyelemmel, a munkaidő minél 
jobb kihasznalásával foglalko
zott. Úgy vélekednek brigád
jának tagjai, hogy „a fizeté
sé1·t becsületes munkát kell 
végezni." Egyetért a beszámo
fonak azzal a részével, mely 
szerint a vasutasdolgozók jo
gos igényeit csak akkor lehet 
valóra váltan\, ha mindenki 
szorgalmasan, becsületesen 
dolgozik. 

Pápai József Budapest-Fe
rencváros Hcimán Kató ifjúsá
gi brigádjának vezetője arról 
beszélt, hogy fontos feladatnak 
tekintik a brigádtagok részvé
telét a közéletben. A koráb
biakban a brigádtagok nagy 
létszáma akadályozta az ered
ményes munkát, ezért úgy 
döntöttek, hogy az állomás 
nagy létszámú szocialista bri
gádjait átszervezik. !gy 33-ról 
"44-re emelkedett a brigádok 
száma. Beszélt a létszámgon
dokról. Jelenleg 350 dolgozót 
tudnának még alkalmazni. Ja
nuárban felmérték, hogy hány 
percet tartózkodnak az érke
zési és az indulási vágányokon 
a tehervonatok. Például az in
duló vágányokon a 77 perces 
normaidővel szemben 259 per
cet foglaltak le. Ez az állapot 
tarthatatlan. úgy véli, hogy a 
szocialista brigádok hozzájá-

rulhatnak ahhoz, hogy a nor
maidőket tartani tudják. 

A munkafegyelemmel kap
csolatban elmondta : nem 
használják ki megfelelően a 
munkaidöt. Emiatt értékes 
percek, órák vesznek kárba. 

A ferencvárosi csomópont 
ehb� ,a,; ocn ünnepli fen.n
állá.sának 100. évfordulóját. Ezt 
a szocialista brigádok, a cso
mópont valamennyi doliozó
jával együtt, jó munkával sze
retnék megünnepelni. 

Pápai József egyébkén.t a 
ferencvárosi szocialista brigá
dok nevében bejelentette, hogy 
csatlakoznak a csepeli szocia
lista brigádok verstmyfelhívá
sához, egyúttal felhívássa.l for
dult a vasutas szocialista bri
gádok:hoz, hogy új mun!kasike
rekke! köszöntsék a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulóját. 

Tompa Károly szocialista 
brigádvezető Tapolcán a Ság
vári Endre brigád munkáját 
irányítja. Elmondta, hogy az 
állomás bonyolítja le az igaz
gatóság szállítási feladatainruk 
10 száz.ruékát. Ezenkívül fon
tos feladatnak tekintik a ba
latoni vonal kulturált kiszol
gálását. Kü1önös szerepe jut 
ebben a Dobó Katica brigád
nak, amelyben takarítónők 
dolgozn,a:k, ök különösen sokat 
tesznek azért, hogy tiszták le
gyenek azqk a szerelvények, 
amelyek a magyar tenger észa
ki partjára szállítják az utaso
kat. Megemlítette, hogy a for
galom növekedése szükségessé 
tenné egy új „takarítóvágány" 
megépítését. - BüsZ:kétk arra 
ha.gy az elmúlt évben elnyer� 
ték: a Minisztertanács és a 
SZOT vörös zászlaját. A bri
gádok nemcsak a munkában 
áll_nak helyt, hanem társadal-

A· pécsi igazgatóság szocialista brigádvezetóinek küldöttei köz-
tük az igazgatóság vezetői 

' 

A miskolci terület küldöttei 

mi tevékenységet is kifejte
ne.1<, többek között vállalták, 
hogy patronálják a MAV Kő
szegi Nevelőotthonban tanuló 
árva gyermekeket. 

Német Lajos a távközlő és 
biztosító btrendezések: javító 
és karbantartó személyzete, és 
az ott dolgozó szocialista bri
gádtagok nevében köszöntötte 
a tanáCSlkozás resztvevőit. 
Mun,kahe!yén, a Nyugati pá
lyaudvaron a Lenin szocialista 
brigád vezetője. Az a legfőbb 
törekvésük, hogy balesetve
szély nélkül közlekedjenek a 
vonatok. A vizuális utas.tájé_ 
koztatás és ezeknek a beren
dezéseknek a karbantartása is 
az ő feladatuk. Felelősségteljes 
munkájuk mellett gondot for
dítanak arra is, hogy a mun
kahelyüket otthonossá tegyék. 
A szocialista brigádmoz,galom• 
mai kapcsolatban megjegyez
te, hogy „nemcsak a részvétel 
a fontos". A szocialista cim 
eléréséért alaposan meg kell 
dolgozn't. Mun'kahelyüikön 55 
brigádból 38 érte el a megtisz
telő címet. A vasút gazdaság! 
vezetőihez fordulva kérte, 

hogy több időt töltsenek a szo
cialista brigádok között. 

Brigádja részt vesz az „Eg11 
brigád - egy iskola" mo;z.ga
lomban. A patronált iskolában 
igyekeznek az oktatási körü,l
ményeket kedvezőbbé tenni, 
az iskola viszont ahhoz járul 
hozzá, hogy még képzetteb'bek 
legyenek a brj.gád tagjai. A 
brigádból jelen,Jeg nyolcan ta
nulnak ebben a középiskolá
ban. Azt terveziik, hogy ez év 
ószétő!I önálló osztáJyt szer
veznek a szocialista brigádta
gok számára. 

Pataki Istvánné, a 'kiskun
ha:lasi szertárlőnökség Rámán 
Kató br1gádjánalk vezetője ar
ról beszélt, hogy a ra•ktárak 
nem elég korszerűek. Kérte a 
vasút vezetőit, hogy nyújtsa
na,k segítséget a szakszolgálati 
ágnak abban, hogy feladatu
kat eredményesebben elláthas
sák. Az elmúlt évek'ben a ne
héz fiz;Qcai mun:kát gépesítet
ték ugyan, de időközben a gé
pek meglehetősen eUiasználód
tak, ezeket ki ke.ZZene már cse
rélni. A korszerúlllen gépek . 
nagYon megnehezítik a szer� 
táriak munkáját. 

A sz,illítúsi feladatok teljesítéséhez 
jó pályára is szükség van 

Mészáros József, az Utas
el,Iátó Vállalat József Attila 
szocialista bri,gádjának vezető
je arról szólt, hogy a tervtel
jesítés minden brigád számá
ra kötelesség! Az Utasellátó 
teV'ékenységét más vendéglá
tóipari vállalatokhoz viszo
nyftva alaposan megnehezíti, 
hogy egysé,geik az egész or
szágban szétszórtan helyezlred
nek el. Ennek ellenére jól dol
goznak a szocialista brigádok, 
és nemc,sa,k arra fordítanak 
gondot, hogy az utaz6iközöll'Sé
get kiszolgálják, hanem idó.n
ként bekapcsolódnak a vasút 
áruszállítási feladataina.k meg
oldásába is. Záhonyban pél
dául részt vesznek a vasárna
pi rakodásokban. A szocialista 
brigádok fontos feladatának 
tartja, hogy a brigádta.go.1< mi
nél magasabb altalános mű
vel·tségre tegyenek szert. Ter
mészetesen alapvető, hogy 
minden szocialista brigádtag 
legalább a nyolc általánost vé
gezze el. 

A záhonyi vonta,tási főnök
ség villanyszerelője, Petró Gé
za az átrakókörzet brigádjai
nak üdvözletét tolmácsolta. 
Mint elmondta, legfontooa.bb 
feladatuknak a SzovjetU!llióból 
érkező nyer:sanyagok �átraká
sát, és azok mielőbbi továbbí
tását tekintik. Az áruszálUtás
hól alaposan kiveszik a ré
szillket, hiszen a debTecenl 
vasútigazgatósá.g tervének 60 

százalékát ez a körzet bonyo
lítja le. Az áruszállítás mellett 
nagy gondot fordítanak a sze
mélyszállító vonatok menet
rendszerű indítására. Ennél a 
mU'tatónál 98,9 százalékos 
eredményt értek el. 

Beszélt arról is, hogy a szov
jet és a ma.gyar vasutasok kö
zösen szervezik a munkaver
senyt. fgy a záhonyi és a csapi 

átraikókörzet brigádjai között 
.szoros barátság ailakult ki. 
Különooen jelentős az a mun
kaverseny, amely a Na.gy Ok
tóberi Szocialista Forradailom 
60. évfordulójára bonitalkowt1 
kL 

Major Ferenc neh�<népkeze• 
ló, a jászkiséri építőgépjavító 
üzem kollektívájának üdvj:iz. 
letét tolmácsolta. Mint mon
dotta ; .,a szá!lítási feladatok 
megvalósításához jó pályára 
van szükség". Ok elsősorban 
ehhez. kívánnak hoz:zájárulJii. 
De nyomban szóvá te1Jte, hogy 
a moder;n vasútépítő gépek iki
használtsága nem megfelelő, 
Szervezettebb munkával jobb 
munkateljesítnnények,re is ké
pesek lennének. Ehhez viszont 
a különböző szolgálati ágak
nak ösrszehangolta<i>ban kell 
dolgozni. Fontos feladatukntik 
ta-rtják az üzembe beérkező gé
pek főjavításának gyors elvég
zését, Ahhoz is hozzájárulnak,, 
hogy keve;ebb importanya,gra 
legyen szi.iJks,ég. A főjavítások
hoz ugyanis az alkatrészek egy 
részét - magyar alapanyagból 
- saját maguk el.készítik. 

Hriágyel Mihály lakatoo cso
portvezető, a Landle<r Jenő 
járműjavitóban. Brigádja a 
,,gőzösök" javításán mtmkál
kodi:k. Mint ahogy a beszá
moJóban is elhangzott, a gőz.. 
mozdonyok száma egyre csök
ken, viszont amí.g szükség van 
ezekre a g.épekr,e, a Landler 
járműjav:i'tóban mindent meg
tesznek annak érdekében ho«y 
a gőzösök jó állapotban' k� 
rüljenek ki az üzemből, A 
gőzmozdonyjavitással egy idő
bc,n készülnek az új feladatok 
megoldására. A jövőben 
ugyanis a konténerjavítás lesz 

az üzem új profilja. Tavaly 
már ilyen jellegű feladataka.t 
is megoldottak. 

A MÁV-nak hosszú távon is van jövője 
Ezután Urbán Lajos minisz

terh.;,Jyettes, a MA V vezér
igazgatója emelkedett szólás
ra. Örömmel ál.Japíto!ta meg, 
hogy a hozzászólók többnyire 
a vasút eredményes munkájá
ról beszéltek, ugyanaklkor fel
tárták azokat a hibákat is, 

amelyek akadályát képezi!k a 
jó munkának. Elmondta, hogy 
1976 nem tartozik a vasút 
„legsi-kerültebb" évei közé. A 
vasutasok ugyan nem dolgoz
tak kevesebbet. mint máskor tJ 

végzett munka minőségé;ef 

(Folytatás a 4. oldalon) 



4 l\f AG Y A R VAS UTA S  

Vita a beszámolói{_ felett 
(Folytatás a 3. oldalról.) 

&ZOftban már koránt.sem !.ehe
tünk megelégedve. A nagy tel
jesíblnényú g,épek nem dolgoz... 
t.aik reljes kapacitással. Rámu
t&tott arra, hogy ha a jövőben 
nem dolgozunk hatékonyab
ba.n, aadcor nem silkerü.l telje
&ften! a terveket, ez pedi,g 
ein>es szaksw.lgálatoknál, bri
gádokinál és egyéneknél a bé
rekben is érezteti hatását. 

1977 első két hónapjá.t úgy 
értéke!lte a miniszterhelyettes, 
hogy az áruszállítást illetően 
megfélel egy közepes 5szi for
galomnak. Az éves terv 132 

millió ton-na áru elszátlitása, 
de fel ketl ké.<:zülni arra, hogy 
esetleg -nagyobb feladatokat 
keit végrehajtani. Lehet, hogy 
ebben az esztendőben 134 mil
lió tonna árut keLl elszá,Uf•mi. 
Azt kérte a szocialista birl., · -

1 doktól, hogy l�enelt· élenjá
rók a tervek valóraváltá.sá
b:l.n. 

Urbl\n Lajos minis7.t�rhelyet
tes 

A szociális beruházáso'k!ról 
szólva hangsúlyozta, hogy a 
vasútnál a legújabb, a legno
derne!;b épületektől kezdve a 
130 évesekig minden megta
lálható. Ezzel kapcsolatban 
annak a véLeménynek is han
got adott, hogy egyes helyeken 
a va.su.tas dolgozók nem tesz
nek meg mindent annak érde
kében, hogy munkahelyük a 
,,második otthon" képét nyújt
sa, különösen vonatkozik ez a 
1.a.k,tanyákra. 

A minisztemelyettes néhány 
szemléletbeli problémát is fel
vetett. Ilyen például, hogy 
minden szol,gá:lati ág sajátszo
ci:í.lis létesl<lményt aJkaJr terem. 
teni. Ugyanaldrnr-, ha közösen 
1107..inánaút létre szoc,ális beru
házásokat, ez olcsóbb is lenne, 
és talán a különböző sza:kszol
gálatoknál dolgow va utasok 
i.s jobban megismer,néJk egy-

más munlkáját, tevékenységét, 
ha együtt ha=álnák az ilyen 
létesítmény,eket. 

Rátérve a vasút munlkaerő
go,ndjair-a, felhívással fordu1t 
a vasutas szoclaiista brlgádoik
hoz, hogy segítsenek megoicta
ni a nagyobb csomópontokon 
- k!Hön&en Budapesten -
jelentkező munkaerőhiányt. 
Ez részben megoldható mű
szaki fe,ilesztés."lCJ. Ezzel a le
hetőséggel él is a MA V, de a 
műsza,kl fejlesztés meglehető
sen drága dolog. Javítják a 
munkaköriilrn.ényeket is, hogy 
a dolgozók ISZÍvesebben vá
lasszák élethivatásul a vas
utat. SzüWg van azonban 
e�b inté2ikedésekre is. Fel
vetette például, hogy a Buda
pest környéki munkahelyekről 
helyes Len.ne tőbb dolgozót a 
tóvárosi 1,asutas munkahelyek
re, elsósorban Ferencvárosba 
1,ezénye�ni. Az ifjúsági parla
menten is szó esett már arról, 
hogy a KISZ-fiatalok közül so
kan szívesen jönnének egy-egy 
évre a fóvurosba dolgozni. Azt 
Is meg lehetne fontol111i , hogy 
a MA V tisztképzőre jelentke
ző fiatalok egy része a tanul
mányai megkezdése előtt Bu
dapesten teljesít.helne szolgá
latot. A szocia-lista brigádok is 
sokat te1,etnek annak érdeké
ben, hogy ne legyenek munka
erógondok a oo.1útnál. Például 
elképzelhetőnek tartja, hogy 
minden szocialista brigád hoz
zon egy-egy új dolgozót a vas
úthoz. 

Ezután arról besz.élt, hogy a 

MAV-nak hosszú távon is van 
jövóje. Minden ok me.,"Van te
hát arra, hogy a vasutasok 
nagy-nagy optimizmus,sa.J dol
gozzanak. A közlekedési ágak 
közölt jó az együttműki>dés, és 
5Z6 sincs arról, hogy a közúti 
közlekedés kiszorita.ná a szá.1-
Uítási feladatok megoldásából 
a vasutat. A vasútmU rendkí
vül gyors a műszaki fejlődés. 
A vez.érigazgató ú-gy látja, 
hogy a vasu taso,.1;: .közül nem 
mindanki bü ·zke a műszaki 
fejlődés eredményeire, es az 
elért munkasikerekre. Joggal 
megjegyezte, h<>"..y kedv nél
kül dolgowi k>étszeres fáradt
ságot jelem. EITe példaként 
említette, hogy manapság el
vétve sem látni ol11an vi!lamos
mozdonyvezetót, aki olajos 
ronggyal tőrölgetné a mozdo
nyát, úgy ahogy pár évtizeddel 
ezelőtt a gózmozdonyok 1,eze
tői, fii.tói tették. 

- A vasútmál jól egymáM-a 
talá1t a fiatal és idö.sebb ge
neráció. A vasutasság fele 40 
év alatti fiatal , így szó sincs 
arról, hoey elöregedne" a vas
út. Az idooekre hárul az a fel
adat, hogy a munkába lépó 
fiatalokat átsegítsék a kezdeti 
nehézségeken. Tólü.k vá,rjuk;, 
hogy jó vasutasokat net•eljenek 
az ifjú nemzedékből - fejezte 
be fel3zó:alását Urbán Lajos 
minisz,terhelyettes. 

A pály,ikezdók igé11ylik 
,n idóse/Jb-dolgozók támogatását 

A miniszterhelyettes beszé
de után Hadi Lá.szló dombó
vári rendel1kező forgalmi szol
gáLatlevő, a Kulich Gyula szo
cialista origád vezetője kapott 
szót. Hozzászó!ásába.n a me
netrendszerű közle'.<eedés ja
vítását szorgaJmazta. Az uta
sok annak alapján ítélik meg 
a vasút munkáját, hogy pon
tosan közlekednek-e a sze
mélyszállító von,atok. Az sem 
mindegy, hogy milyen az uia.s
tájélkoztatás, tiszták-e a váró
twmek és a vonatok. A lét
szám �elyzet javitá.3.a sz�n1-
pon,tjái:>6J azt tm-lja a legfon
tosabbnak, hogy „a bel<lpó fia
talokkal úgy foglalkozzunk, 
mintha a saját gyermekeink 
volnának!". A mai fiatalok 
semmivel sem ro�-za.bbak, 
mint az időseilo k<xosztály. A 
pálya,lcs,zdők megérdemlik, 
ho;;y megkapják a kel-ló segít
séget, mert jó feüé5zülts-�ggel 
kerülne:, ki az iiúolákb61. 

Vida László gózmozdOJJyve
zetőne-:<, a cellctfönül.ki vonta
tási fó.,ökság dolgozójána.1< -
mint mondotta - ebben az év
ben utoljára fütyül a. mozdony. 
Az ictfue,,;:, korosztályhoz tar
tozó szocialista brigádveze.ő 
elismeréssel szólt a II. Rákóczi 
Ferenc brigád fiatal mo:lJdony
vezetőinek leLk:esedéséröl. A 
vontaltási főnökségen u,,ayanis 
kevés a mozdonyfűtó, és a hi
&nyt úgy pótolták, hogy a f1a-

tal mozdonyvezetők „egymás
nak fúWttek". Ugy érzi, hogy 
nyugodtan mehet nyugdíjba, 
me,,t lelke.s fiatalo:rnak adna,t
ja át a vasútmál el Löl tött hosz
szú évtizedcC< mulllkatapaszta
latait. 
· Kiss József, a szegedi igaz
gatóság épü�el- és hídfenntar<tó 
főnö.1<ségénEM szocialista bri
gádvezetóje Békéscsabáról 
jött a tanácskozásra. Fdszó
lalásának első résreben szo
ciaJlsta br-igádjúna,k tev-é.ceny
s�gát ismertette, majd a tar
ta.ékokró:I 67-Ówa hm1,;;sél;yoz
ta, hogy a munkaidőt joooan 
ki keil használni, és az igazo
latlan távolléteke1 minimális
ra kell cso:c�ent{!!'ni minden 
munkahelyen. Ennek é,de:,é
hen Öit r�ndszere.ren látogat
ják azokat, a.kik betegái�o
mányban va.nnai<. Ak1�c való
ban beteg2"., azó-k znegérd�m• 
lik a gondo.;kodá.st, a táppénz
csa.IM viszont, rászotgálna..-i 
&"ra, ho,gy le'.eplezzék ó.<et. 

Zoller Jánosné o: ... h�!ótiszt 
Miskol-Tisz.ai pályaudvaron a 
Béke szocialista brigádot veze
ti. Legfontosabb feladatuk az 
oktaLás, a vasutas dolgoz� 
nevelése, az újfelvételesek1kel 
való fogla1kozás. A munk:a
eröhiányon úgy segí.ene-k, 
hogy az állomáson képzik ki a 
jegyvizsgálókat és vonatveze
tőket. Az újfelvételesek orvosi 

vizsgájáról érdekes tapá5zta- ségü.gyt követelményekn.e1c, 
latokat ismertetett. Számtalan- ugyanakkor ha elmegy a Vo
szor előfordul, hogy nem felel lánhoz gépkocsivezetőnek, 
meg a belépni kívánó dolgozó minden. nehézség n,élkiU meg
a MAV által támasztott egész- felel az orvosi eLóírásoknak. 

A r,isútat nem pótolja a közút 

Pullai Arpád közlekedés- és 
vostaüui miniszter 
(Laczkó Ildikó felvételei) 

Felszólatlt a tanácskozáson 
Pullai Árpád kéh,Jekedés- és 
postaügyi minls:z;ter is. 

- Amikor a szocialista bri
gádokat köszöntjük, az alkotó 
munkat ü.dvfüöljük - mon
dotta beszédének bevezetőjé
ben. - A brigadok a vasuta -
ság legjobbjait töm&itik so
raiikba. Rájuk hárul a felada
tok megoldásának jelent& ré
sze. 

Nem véletlen, hogy a mi
niszter úgy köszöntölte a szo
cialista brigádvezetóket, raj
tUJk keresztül a szocialista br-1• 
gádok tagjait, mint a magyar 
mt1'1Jkáso.sztály szerves részét. 
Ezután a vasút munkáját mé.l
tatva kijelentette : úgy kell 
dolgozni hogy teljes.ft: k 
mindaz�at a feladatokat, 
amely�ket a népgaulaság el
vár ettől az ágawtlól. Az 1977-
es esztendő lendületesen kez
dődött, ez megmurotkoz1k a 
vasúti forgalomban !s. Annak 
is megvan az eredménye, hogy 
a vasút vezetése kedvezményt 
adott azoknak a szátlíttatók
na.'c, aikik élne:c az el�állitá
si lehetőség�1<el. Ennek is kö
szönhető, hogy az év első két 
hónapjában kedvezően alakult 
a MA V forgalma. 

A tovább akban arról szólt, 
hogy a vasút munká;ában, a 
szállitási feladatok megoldásá
ban nincsenek alapvető prob
lémák. Ha valam,ben változ
tatni kell, az az e;;yes helye
ken tapasztalható he]yte!en 
szemlélet, Egyesek nem azt ke
resik, hogy miiképpen lehet 
eredményesen do'"ozni, ha
nem a7't p,róbáljá,c !gazolni : 
mi.t, miért nem Lehet végrehaj
tani. Mint mondotta, nekünk 
azzal a vonóerővel kell dol
gozni, amilyen van, olyan pá
lyán, amUyen rende,kezésre 
áll. Egyet sohasem szabad 
szem e.ól téveszteni : a rasút
nalc minden kdrü.lmények kö
zött menni kell, hogy teljesít
hesse a rá háruló feladatokat. 
Néha már-már úgy túnik, 
mintha a vasutasokból kive
szett volna az egykor jellemző 
büszkes�g. Pedig ma is van 
bc--csülete a vasutas dolgozó
na!,, megfelelő az anyagi elis
merés is. Azt sem szabad el
felejteni, hogy a vasút a Ma
gyar Népköztársaság legna
gyobb állóe.S7.küz-, llománnyal 
rendelkező uzeme. Büsz
kék lehet.n2nek arrn is, hogy a 
szállítás évről évre növekszik. 
Közúttal nem lehet pótolni a 
vasuta�. 

- A vasút.'lál együtt dolgoz
nak az 1dö,eoo, na�y tapaszta
lattal r�nd��kez e.s az ifjú 
nemze<lé.c. A fiatalo.'cal azzal 
lehet elsöso,ban a vasúthoz 
kö�n!, ha az ido-;ebbek megta
nítják ő.,et a i,.orszerű techni
ka megfelelú alka.mazására. 
Ez eis:rsor-bao sza�ervezeti 
felatlat, de mindenekelőtt a 
szocialista b,igádmozg.Jc,.m 
legtestreszabott:.i)o fe!adata -
mondotta Pu.llai Arpád. 

Ezen a tanácskozásOJJ egy
más melJebt ülnek a kü,lönbö
ző szolgálati ágak szocialista 
brigádvezetói. Jól megértik 
egymást. Ilyen együttműködés
re van szükség munka közben 

isi Nem azt kell nézni, hogy 
ki melyik szolgálati ágnál dol
goz.ik, hanem azt, hogy vaJa
mennylen munkatársak va
gyunk. Ezt , követeli meg a 
szállítás ügye. A száUítás pe
dig népgazdasági érMkl :E:p
pen ezért a vasútnak mindent 
meg kell tenni a,nnak érdeké
ben, hogy kielégitse a nép
gazdasági igényeket. A minisz
ter ehhez kérte a szoc:.alísta 
brigádveretól<e és a brigádta
gok aikti,v támogatását. 

Fekete István, a kisúji,:zállásl 
pályafenntartási főnöko;ég szo
ciailista brigádvezetóje elmon
dotta, hogy amikor a vasil.thoz 
ke,rillt, a csákány jelentette a 
,,legkorszerűbb" munkaeszközt. 
Ma máT a pályafenntartásnál 
mindenütt korszerii. gépek 
könnyítik a munkát, 3 a pá
lyamunkásokat autóbuszok 
szá!litják a munkahelyekre. 
Javultak a szociális körülmé
nyek, biztosítani tudják, hogy 
a munkahelyek többségére a 
deli órákban meleg ételt szál
lítanak. Ehhez nem lk.érték a 
vasútlgazgatóság segítségét, 
hanem maguk oldották meg, 
hogy emberibb körülmények 
között tevékenykedhessenek a 
vonalszakaszokon. 

Ezután arról beszélt. hogy 
náluk a brigádok válla:lása! 
között az első helyen a terme
lés, a munka szerepel, de nem 
feledke2mek meg arról sem, 
hogy politikailag és szakmai
lag képzettebbek legyenek. 
Társadalmi munkát is vállal
nak, többek között a szolnoki 
gáz.robbanás károsultjainak 
megsegítésére kommunista 
műszakot szerveztek. 

Hegedüs Men11hért Debre
cenból jött a tanácskozáora. 0 
ugyancs.ik a pályafenntartás
nál dolgozókat képvirelte. El
mondotta, hogy a déli pálya
fenntartási főno�él 32 szo
cialista brigád dolgozik. Öröm
mel újságolta, hogy főnöksé
güket ellátták már ,,nagy gé
pekkel", de a kisgépellátás 
még nem megrelelő. Annak a 
reményének adott kifejezést, 
hogy az elkövetkezendő évek
ben e tekintetben is várható 
javulás. 

Hatt Istvánné a szentesi 
Egyetértés kocsitisztító brigád 
vezetóje. Munkahelyüket nem
csak tisztán tartják, hanem 
függönyöket, terítőket is ké
szítettek és erekkel tették 
szebbé második otthonukat. A 
terftökre kalocsai motívumo
kat hímeztek. Felajánlotta, 
hogy a kalocsai motívumok 
dukkoló mintáit eljutta!ják 
azo'.ilioz a brigádokhoz, a.'tik 
hasonló dísztárgyakat akarnak 
készíteni. 

A brigád tagjai fizik'.ai do1• 
gozók, koc:sitakaritók. Kommu
nista műszakokat gyakran vál
lalnak. A munka és a család 
mellett jut idejükből arra is, 
hogy szakképzett túravezetők 
irányításával elmenjenek egy
e,;y kirándulásra. 

A vitát Gulyás János vezér
Igazgató-helyettes foglalta ösz
sze. Elmondta, hogy a 16 hoz
zászólón kívii! még 31-en je
lentkeztek szólásra. Ezek a 
szocia1ista brigád vezetők irás
ban adták le hozzászólásaikat 
és természetesen a felvetett 
problémákra a vasút vezetői
től - ugyancsak írásban 
megkapják majd a válaszo
kat. Az üzemi demokrácia 
fontosságáról szólva rámuta
tott: - azért lehetséges a �•as
útnál egyszemélyi vezetés 
mert a �•ezetók támaszkodhat� 
nak a dolgo=ó közösségek vé
leményére. Ismerik ugyanis a 
szocialista brigádok akaratát 
a szakszervezeti aktivisták vé� 
leményét és így könnyebben 
tudnak dönteni a legfonto
sabb kérdésekben is. A fegye
lem és az üzemi demokrácia 
tehát egy és ugyanaz a foga
lom. 

A vasutas szocla,Jista brigád
vezetők negyedik országos ta
nácskozása, miután megválasz
tották azt a 60 küldöttet, akik 
a szocialista brigádvezetők or
szágos tanácskozásán képvise
lik majd a vasutas brigádokat. 
Molná,- György zárszavával fe
jezte be munkáját. 
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Szocialista brigádok kitüntetése 
A srocialista brig�

lomba,n kiemel.lredő ered
mény,t elért kollek:llívák közül 
a közlekedés- és pasboügytl 
minlSZJter és a Vas utasok 
Szaikszervezet.e Elnöksége 
négy brigádnak ítélte oda 
a Közlekedés, Posta és Hír
közlés Kiváló Brigádja kitün
tebő címet. A MA V vezérigaz
gatója és a Va.sutaisok Szaik
sz-ervezete ELnők,ségle p,edi,g 11 
brigádnak ad.:,m.á:nyOZJta a 
MÁV Kiváló Brigádja kiJtün
tetést. 

A Közlekedés, Posta és llirk.özlés 
Kiváló Brigádja 

klíltün,tietó címet klap'1la: ,, Tye
reskova" srociallis,ta brigád, 
vembője: &rizs János, MA V 
Észal;{li JJ. ü. ; ,,Árpád" szo
cialista brigád vezetője: Nagy 
Sándor Kec:s,:t.emét Vo:1f\l31tási 
Fón,öksá,g; ,,Kandó Kálmán" 
SU>Cialtls:tia bnl.gád, vezietője: 
Svecz Istvá.n, Mi&rolc-Tiszai 
pu.; ,,Kölcsey Ferenc" szocia
lista brigád, vezetője: Szabó 
György, Máités:zra1'ka Pá!lya
fermlooiásl Főnökls,é,g. 

A �tÁY Kiváló Brigádja 
Jdtünrt-etó címet kapta: .,Lu
gan.,z kij" smciaJliS>ta hrig:á,d, 

V'e210tóje: Bohus Sándor, 
Szomba11hely V Qll/laJtási Fő
nökség; ,,II. Rákóczt Ferenc" 
swcial.ista brigád, ve?.et6}e: 
Heged-li.s Gábor, Püspökla
dány á11. ;  ,,Kilián György" 
szociailista brigád, vezetője: 
HTiágyel Mihály, Landler 
Jenő Jj. ü.; ,,Vörösmarty" 
swci:a1ist,a brigád, v�je: 
Járányí Antal, Kapawáa- á'll. ; 

Petőfi Sándor" s:oocialista 
bmgád, vez,etóje : Majoros Pé
ter, Kisln1n.hal.as áll.. ; 
Augusztus 20." SZJOCialrist:a 

bl'igátl, \"ez.etóje : Márki Sán
dor Sturovo MA V lrepvise
let .' Ka.ndó Kálmán' ST.oola
llista "brigád, vezetője: Orosz 
József, I-.tislkolc ll:p{tés.i Fő
nökség; ,.Kossuth Lajos" szo
c1alista brigád, vezietöje: Po
zsár István, Hattvan-Salgó
tarjáa:,i Pá1yafermtart,ási Fő
nökség; ,,Tyereskova" szocia
lista brigád, vezetője: Szücs 
Gézáné, EperJesJ<e-,rondező 
pu.; .,Kulich Gyula" swciall!is
ta brigád, vezetője: Tóth 
László, MAV Kitérogy-.llrtó 
ü.; ,,Béke" s:rocialiSta brigád, 
ve1Jetóje: Bérczes Ant4lné, 
MÁV Nyugdíj Hiva,tat. 

Pulla.1 Arpád közlekedés- és postaügyi miniszter és Kajcsa .Jó
zsef, a �-asutas-szakszervezet titkára átadja. a kitüntetést Hadi 
Lászlónak, Dombóvár állomás szocialista brigádvezet<'ijének 

(Laczkó Ddikó felvétele) 

Szocialista brigádvezetők kitüntetése 
A közlekedés• és postaügyi mi

niszter a szocialista brigádmozga
lom fejlesztése érdekében vég,ett 
kiemelkedő munkájukért 

KIVÁLÓ VASUTAS 
kitüntetésben részes!tette : Balogh 
Barnabás csop. vezet.őt, Miskolc 
Jj. U. i Hadi Lászlo forg. szolg. te
vvt, Domu6vá1· áll. ; He�edüa 
Menyhct"t vonalkezelöt. Debrecen 
Dell Pft. Főn. : Kupi Ernó lakatos 
csop. vezetőt. :Szombathely JJ. U. ; 
Kuu Joz.set tér!elvigyázót. Dp. 
KelcU pu. ; ónodi Ferenc vo
natvezetót, Zalagerszeg, á.11 . ;  
Pajti Imre mü\.•ezetőt, Debrecen 
BBFF: Pataki Istvánné raktárve
zetőt, Kiskunhalas Swrtárfön. ; 
Pozsonyi Tibor vm. mo�d. vezet.öt, 
':vtlskolc vont. Fön. ; Schmidt Fe
renc felépítményi vonalkeze16t, 
Pécs Pft. Főn. 1 

A közlekedés• és postaUgy! ml• 
niszter 

A KÖZLfKEDÉS KIVÁLÓ 

DOLGOZÓJA 
ld.tüntetésben részesítette : Auguszt 
Jano.:;t, a VasuLd::.ol'\. SzaKSZt!lVt:tc-
1.e Szomba hc.ly1 'l'cruh.:U Bi.zott
SJ.gának L.t.karat; BaJaz.� József 
ügymtezö\., l'ecs Vasuug. ; B..!ne 
lb.ván maga::.cp!tmtmy1 vonalkt!;zC
löt, Szekcs ene1•vár Pit. E'ón. ; 
Hc1·pa.1 János muvezetót, Miskolc 

Medve Béla forg. szolg. tev6t, Vá• 
mosgyörk áU. ; Nagy Imre válló
kez.elöt, Hatvan illl. i Pápai Józ.i;ef 
tfflelvigyázót, Dp. Ferencváros 
áll. ; Petró Géza \.'ill. szerelőt, Zá
hony Vont. Főn.; Plkner Vilmos
né raktárnokot. Dunaújváros áll. ; 
Soltész János m unkavez.etőt, Sá
toraljaújhely P!t. Fön. : Szabados 
István viUamoslakatost, Miskolc. 
Vont. Fön. ; Tellér András laka
tost. Ráltos Vont. Fön. i Váradi 
István UgyintézOt, MAV vezér
igazgatóság ; Vincze János motor
szerelő csop. vezetöt, Szentes Ep. 
Főn. 

A közlekedés- és postaüg I ml• 
niszter helyettese, a MA v vezer
lgazgatója 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ 
kitüntetésben részesítette ; Beke 
Jozsci garázsm-..�tert, Dombovúr 
Ep. Főn. ; csonka István eszlerg:á-
1� ost, Szak- es szcn:lóip. 1-'on. ; 
Hejj La.;zlo csop. vezetot, Miskolc 
Vasűtig. ; Lévai András ügyintlzöt, 
Debrecen Vasútig. ; Nemes Lajos 
munkavezetöt, L.alaegc"rsz.eg P!t. 
r•ön. ; Németh Béla e op. vezetöt, 
Hegyeshalom áll. ; yéri István 
lakatost, Gépjavító U. Bp. ; Szcdt:r 
János munkaügyi vezetőt. Széke::.
fehérvár Vont. Főn. ; Török József 
pol. munkatársat, Vasutasok 
Szaksz. TB., Szeged: Varga 
Györgyné csop. vezetőt, Dunake
szi Jj. ű. 

-TlsZa.1 pu. Bll1"1''. ; Hornyak Zol- .-------------
tán vonutvezdöt, Miskolc-Tiszai 
pu. ;  Kovács b·erenc torg. szolg. 
tevőt, Hódmezovásárhely áll. ; 
Kurtcz András telephmenyi rnun
kavezetőt, Szombathelyi Pft. Fón. ; 
Nagy Ernő telépitmUlyi munkave
zetot, Tapolca Plt. Fön. i Nagy 
L'll.re vizvezetékszerelöt. Magasep. 
Fon. ; 'I'uth János csoponvezetot, 
MAV VezérlgazgatOság ; Varga 
István csoportvezetőt, Miskolc, 
Vasűlig . ;  Vida László gözmoz
donyvezetöt. Celldömölk Vont. 
Főn. 

A közlekedés· és postaUgy! mi
niszter 

MINISZTERI DICSÉRET 
ldtüntetésben részesítette: Antal 
András v111. szerelőt, Szombathely 
áll. ; Berkes Róbert lakatos csop. 
vezetőt, Landler Jenő Jj. U. : :Er
dei László kotr6gépkezel0t, Zá
hony Gép. Rak. Főn, ; Farkas Ist
ván fOrg. szolg. tevőt, , Hegyesha
lom áll. ; Hollósi Károly esztergá
lyost1 Vésztő Vont. Főn. : Korlang 
Antal motorvezetöt, Bp. Ferenc
város Vont, Főn. ; Kiss József 
Gépkezelőt. Hlt!ép!tés1 Főn. ; Kole• 
szár József m(lvezetOt, Dombóvár 
Vont. Főn. ; Komjáti István laka� 
tost, Kltérőgvárló ű.. Gyöngyös : 
Ma.lor Ferenc nehézgépkezelc5t, 
'E!nilóe:épjav. U .. Jás1klsér ; Matkó 
Ottó csop. vezet.őt, Északi Jj. ű, ; 

Nyolcvan évesek 
találkozóia 

Kedves találkozó színhelye 
volt a közelmúltban a Landler 
járműjavító művelődési háza. 
Az üzem nyugdíjas csoportja 
és a művelődési ház vezetősé
ge találkozóra hívta azokat a 
nyugdíjasokat, akik betoltötték 
nyolcvanadik életévüket. 

A találkozón több mint 
negyvenen jelentek meg, kö
zöttük Eperjesi Béla, Naszádi 
And,·ás és Csengeri László, 
akik aktív közéleti tevékeny
séget is folytattak. A vendég
látók szeretettel üdvözölték az 
üzem legidősebb nyugdíjasát, 
a 94 éves Sasvári Sándort. A 
megjelenteket Lillik László a 
nyugdíjas csoport titkára kö
szöntötte, majd a kultúrműsor 
után fehér asztal mellett ele
venítették fel a régi emléke
ket, mur.Kahelyi eseményeket. 
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ELÓSZÁLLÍT ÁSI SZERZODES 1,5 MILLIÓ TONNÁRA 

Sikeres év után - újabb f ela da tok előtt 
Aktívaértekezleten értékelték munk6jukat és határozt6k meg 

ez évi feladataikat a szegedi vasutasok 

A szegedi vasúti,gaz.gatóság 
elmúlt évi munkájáról és az 
idei feladatokról volt szó awn 
a tanácskozáson, aJnelyet feb
ruár 21-én tartottak Szegeden, 
a vasutas művelődési házban. 
Acsai Mihdly, a területi bizott.. 
ság titkára köszöntötte az ak
tívaértekezleten megjelenteket 
majd Lovász Lázár vasútigaz: 
gató 6Zámolt be a végzett 
munkáról 

Több figyelmet 
a hívatásforgalomra 

A személyszá1lításban hét 
százalékkal csökkent az utasok 
száma, elsősorban a hivatás
forgalomban. Ez egyben meg
ha1ározza a további feladato
kat is. A ;övöben fokozott fi
gyelmet kell fordítani a mun
kába járók, illetve onnan ha
zatérök gyors, pontos és kul.tu
ráit utazására. 

Tavaly 305 ezer tonnával 
többet, 10,6 m illió tonna árut 
fuvaroztak el a-r. igazgatóság 
területén. Ezzel áruszállítási 
tervüket a báziBhoz viszonyít
va 2.9 százalékkal, a tervhez 
képest 1,1 sz.1zalékkal. túltel
jesítették. A feladott áruk egy
ötödl}t exportra továbbították. 
Si!<eresen oldották me� az 
eeyik legjelentősebb me-zőgaz
da.sági termény, a cukorrépa 
gyárakba való fuvarozását. Az 
Ó«7.i szállítási csúcsban - a 

Az egyre sokasodó feladatok 
teljesítését segítették az igaz
gatóisá.g területén tavaly meg
valósított műszaki fejlesztések, 
beruházások. Elkészült 23,4 km 
vágánykorszerűsftés, 33 csoport 
kitérőcsere, 40 db fény,,., illetve 
félsorompó, befejeződött a 
Cegléd-Szeged vonal automa
tizálása és az algyői vasúti híd 
átépítése. Megkezdődött a 
900-as vonal villam01Sítása -, 
hogy csalt a 1egjelentősebbeket 
említsük. 

A-r. eredmények eléréséhez 
hozzájárult az il;, hogy az igaz
gatóság vezetői nagy figyelmet 
fardítanak a 1.'asutas dolgozók 
élet- és munka.körülményeinek 
jav!tására. Korábban állandó 
problémát jelentett a munkás
szállítás, ma már 7 autóbusz és 
10 bódés teherautó, napi át
lagban 420 fő szállítását bizto
sítja. Javult az öltözővel, ma&
dóval való ellátott.ság is, új 
szociális létesítményt kaptak a 
szentesiek, Ma.kón és Kiskun
félegyházán pedig most épül 
hasonló létesítmény. A lakás
építéseit támogatására tavaly 
7.6 millió forintot fordítottak. 
Ennek 79 százalékát munkások 
kapták. Munkavédelmi feltéte
leket javító ténvezökre 35 mil
lló, a munka.'<örülmények ja
vítására 48.2 millió Urrintot 
költöttek. Békéscsabán és Sze
ged�m me!(kezdték a vontatási 
telepek korszerúsitését, melyek 

az ott dolgozóknalt teremtenek 
majd jobb munkakörülménye
ket. 

Fő követelmény 
a minőség javítása 

Az 1976-os sikeres év egyút
tal irányt sz.ab az idei tenni
valókra is. Ez évben 24,8 mil
Uó utas és 10,8 millió tonna 
áru elszállítását kell biztosita
ni az igazgatóságnak. A meg
növekedett feladatok teljesíté
sével főként a minőségi mun
kát határozták meg feladat
ként. !gy például az áru�'Zállí
tásban a rakodási idők csök
kentését, a hétvégi rakodáso1t 
fokozását, az előszállítások si
keres lebonyolftását, a MAV
Volán együttműködés további 
javítását. A kitűzött célok kö
zött szerepel az üzem- és mun
kaszervezés javítása, az abban 
rejlő tartalékok kihasználása, 
a veszteségidők csökkentése, a 
túlórák 20 százalékos mérsék
lé&e. a fegyelem megsz.ilárdítá
sa, a balesetmentes munka, és 
még hOS6ZB.n lehetne sorolni a 
most megszabott feladatokat. 

Ezeknek a céloknak a meg
valósításához ajánlották fel tá
mogatá.-sukat a tanáO!'kozá.wn 
felM.óla!ók. s ezt segítik a cse
peli felhívás nyomán kibonta
kozott újabb munkafelajanlá
sok Is. 

Gellért József 

feszített kiegyenlítési terv tel- r-------------------------

jesítése mellett - zökkenő
mentesen „utazott" a répa, 
többsége !ordaszerelvényekkel 

Ami az eredmények 
mögött van 

Az év végéhez közeledve 
nagy figyelmet fordítottak az 
1977. évi elöszállitások szerve
zésére. Ennek eredmenyekérit 
18 vállalattal 741 ezer tonna 
kó, ka t•ics és betonáru elc'J!Zá!
lítására, ,:alamint 22 vállalat
tal mintegy 730 ezer tonna áru 
elsó félévben való feladására 
kötöttek megállapodást. Az év 
elejei suíllítások zavartalan 
végzése érdeké-ben konkrét fel
adatokat határoztak meg az 
egyes szakszolgálatoknak. 

PÁLYAMUNKÁSOK 

lnlorm6ci6 - tájékoztat6s 

A panasz útja 
A szakszervezeti bizottságok információs jelentései rend

szeresen tartalmaznak egyen-, munka- és védőruhákkal kap
csolatos panaszokat, Javaslatokat. 

Az ilyen jellegú észrevételek évente egy alkalommal a 
Vasúti Ruházati Utasítás 53. paragrafusa szerinti módosítá
sakor vehetők figyelembe. Ezért nz egyen-, munka- es \·édő
ruhák ellatottM"ával és viselési idejével sszefüggően min
dennemű kifogást, panaszt és javaslatot az alapszervezetek a 
területi bizottságoknak továbbítsanak. A területi bizottságok 
az észrevételeket gyűjtsék össze és évente egy alkalommal, 
július első felében véleményezve kúldjék meg azokat a vas
útlgazgatóságok illetékes osztályainak. 

A minő égi kifogásokat határidő nélkül (a panasz felme
rülésekor) a MAV Anyaggazdálkodási és Ellátási Igazgató
ságnak küldjék meg. 

Akiknek nem teher a társ11dalmi munka 
A mi kolci pályafenntartási munkájával. Társai előlegezték 

fónökségen egy jól sikerült ér- számára a b1zaima,t, s 22 ev 
tekezlet.én találkoztam két távlatából, most már az ls 
szakszen·ezeti tisztségvise!9- elmondható: nem hiába. Vesz.a 
vel, akiket Markó Barna szb- Ambrus először, mint szak
titkár röviden így jellemzett : szervezeti bizalmi, később éve
mindketten azok közül valók, ken keresztül vezető bizalmi, 
akik mozgalmi munkájukat majd műhe!ybizott.sági titkár 
s:ívvel-lélekkel lát;ák el. minőségben latta el mozgalmi 
Olyan 0!Jlbere:t, a.kik nemcsa,lt I feladatát. Mindig azt vallot-

ta: az emberekkel való meg
jelelő kapcsolat kialakítása el

együtt dolgozna!t, de együtt is 
éreznek munkatársaikkal, a 
közösséggel. 

HUSZONKÉT ÉVE 

engedhetetlenül szükséges a jó 
közösségi munkához. Nagy je
lentőséget tulajdonított az in
formáció gyors, időben törté• 
nő áramlásának is, mert véle
ménye szerint a dolgozók 
igénylik és értékelik a tájé
koztatás minden formáját. 

:E:ppen a tények helyes meg
ítélése következtében tudta 
munkáját mindig úgy Irányí
tani, hogy azáltal közelebb ke
rü1t az emberekhez. Jsmeret
szerzéseinek. forrásai a köz
vetlen, baráti beszélgetések 
voltak, amelynel< idejét nem 
tartotta számon a munkaidő 
lejárta után sem. 

vérébe Ivódott a mások:kal va
ló törődés, s ezt a tulajdonsá
got megtartja a pihenés évei
ben is. Mint mondotta: az el
köoetkezendő években még 
több ideje lesz a közösség ér
dekében tovább munkálkodni. 

VÁGÁNYGONDOZÓ 

NYÉKLÁDHÁZÁN 

Filep József Nyékládházán, 
a VI-os pályamesteri szaka
szon vágúnygondozó. Tizen
négy évig mint szakszervezeti 
bizalmi, jelenleg mint főbizal
mi segíti a mozgalommal kap
csolatos feladatok végrehajtá
sát. Munkájában - úgy tart
ja - a legtöbb problémát az 
újfelvételes dolgozókkal való 
foglalkozás jelenti. A pálya
fenntarlúsi főnökség léts? .. ámá
nak heterogén összetétele, a 
létszámgondok. a gyakori mun
kaerőváltoz..1sok rányomják 
bélyegüket a bizalmi munká
jára L5. A szokottnál is nagyobb 
mértékben kell támaszkodnia 
a szocialista brigádokra, a 

törzsoárdatagokra. Nagy gon
dot kell fordítania az embe

A MITROP A ajánlotta :  

Forró sörleves, 

berlini sertéstsülök 
Az Utasellátó NDK-beli 

partnere a MITROPA. Ez év 
tavaszán a két vállalat ven
déglátó hetet rendez egy-egy 
nagyobb vasútvonalon. Mint 
arról lapunkban is hírt ad'
tunk, a közelmúltban két bri
gád érkezett Berlinből, hogy 
egy hétig a Budapest-Szeged 
között közlekedő expresszek 
étkezőkocsijaiban készítsék el 
a jellegzetes német ételeket. A 
kétnyelvű étlap gazdag válasz
tékot kínált. Az utasok többek 
között megízlelhették a forró 
sörlevest, a húsgombócot kap
ri.mártással, a berlini sertés
csülköt vagy a keltgombócot 
áfonyával. Az utasellátó már
ciusban rendez magyar hetet 
az NDK sínein. (Képünkön 
Günther Bieberstein szakács 
ajánlja a berlini sertéscsülköt.) 

K. F. 

Dolgozó iskolója 
Békéscsabán a csomópont 

gazdasági-társadalmi v=tói
nek kozremúkodé évei a 
vasutasok klubkonyvtárában 
megnyitották a dolgozók is
koláját, a.melyen 25 olyan 
vasutas vesz reszt, akiknek 
nincs meg a nyolc általános 
iskolai végzettsége. A követ
kező években ezt az akciót to
vább szélesítik. 

munkahelyi, személyes prob
lémáit ismeri, azok megszün
tetésére int.ézked -eket tesz. 
Véleménye szerint, amióta a 
bizalmiak jog- és hatásköre 
megnövekedett, tartalmasabb 
lett a mozgalmi munka, job
ban lehet érezni a ti.sztség 
fontosságát. A bizalmiak élnek 
a jogaikkal, s a hatáskörök 
kiszélesítése mindenképpen a 
dolgozók érdekeit •szolgálja. A 
gazdasági problémák közös 
megbeszélése mellett, legtöbb 
szó a bérezéssel, jutalmaz.ássa! 
kapcsolatos kérdésekről esik, s 
ezek megvitatásához a bizal
miak következetesen védik 
társaik érdekeit. 

SOKOLDALÚ 

TEVÉKENYSÉG 

TISZTSÉGVISELŐ 

Vesza Ambrus, a XIV. pá
lyamesteri szakasz asztalos- és 
ácsbrigádjának CS-Oportvezető
je. Huszonkét évvel ezelőtt, az 
építőipartól szegődött a vasút
hoz, miután családjában traaí
c,ó v"lt a MA V-nál szolgálni. 
Húzta a szíve azért ls, mert 
mielőtt tényleges katonai ide
jét töltötte volna, a debreceni 
járműjavító üzemben már 
megismerkedett a vasutasok 
sajátos, bonyolult világával. 

A hosszú évek alatt végzett 
sza.la,,zervezeti megbízatása egy 
pillanatra sem jelen tett ter
het számára. Bár elmondása 
szerint a feladatot nem volt 
mindig könnyű megoldani, ha 
újra kezdené, ismét vállalná a 

társadalmi többletmunkát. 

rek mind teljesebb megisme- A' főbizalmi egymagában résére, a személyi ráhatások nem lenne képes, sokoldalú legmegfelelőbb fo1máinak al- tevékenységének ellátására. kalmazására. Szerencsére azonban - Filep Mindezek megvalósítása ér- József szavai szerint _ olyan dekében a főbizalmi aktívan emberekkel dolgozik együtt, közremúködik, s a bizalmihá- akik számára nem teher a lózaton keresztül segíti és ál- társadalmi munka, jól ismerik landó figyelemmel kíséri a a feladatokat és ön?etlenül semunkahely mozgalmi életét. gítik a közösségi célok meg

l\Jozgalmi tisztségviselői 
me�bízatásanak kez,:lete a vas
útnál egy időre esik szakmai 

Az ldő ugyanis észrevétle
nül elszaladt Vesza Ambrus 
felett. Ez év márciusa forduló
pontot jelent az életében, mert 
nyugdíjasként pihentetőbb 
életmódot alakít ki magának, 
s leginkább két gyermek.ének 
boldogulását kíséri figyelem
mel. 

Persze. ha akarna. sem tud
na elszakadn.i teljesen a moz
galmi élettől. :E:vtize<lek alatt 

TARTALMASABB LETT 

A MOZGALMI MUNKA 

Filep József 22 szakszerve
zeti taggal tart rPnds�eres kap
csolatot. Dolgozó társainak 

valósulását. 
tA pályafenntartási főnök

ségnél a feladatok elvégzésé
ben a gondok. megoldásában 
szükség is v-0n a bizalmiak 
egységes cselekvésére. 

Pálinkás Katalin 

• 

Kinczli József 

Huszonkét évet töltött 
a pécsi tetületi bizottság élén 

a pécsi területi bwottság 
élén. Az aktivisták véle
mén�t igénylő és megbe
csü'1ó vezetőként minden 
fórumon a vaButasok ér
dellreit kiépviselte, javasla
taJval segitet1e a Vasuta
sok ��ete Köz
ponti Ve.zet,őségének és El
nökségének munk4ját. A 
szakvonali vezetőkkel kö
zösen kereste a lehetősége
ket a do�k munkakö
rülményeinek javítására. 

Eredményes munkássá
gát t.öbb kitüntetés, erköl
csi elismeres fémjelzi. Tu-

Kinczli József 37 es.z- lajdonosa többek között a 
tendőt töltött a va!!út szol- Munka Érdemrend arany 
gálatában, ebből hUS?.onhat fokozatának, a Közlekedés 
évet a területi bizotl5ágon. Kiváló Dolgozója kitünte
Több mint ti.rzenegy és fél t'ésnek és a Szakszervezeti 
évet k-0rkedve:zményes Munkáért kilüntetiés arany 
munkakörben dol.g-0zott fokozatának. Lelkes tár
az utazó szolgálatnál Most cia.dalmi munkatársa a me-
57 éves. gyei és a városi testneve-

A munklásmo,zgalombca lési sportoi-r.ottsá:gnak is. 
már fiatalon - 1937-ben - Ny,ugalomba vonulása 
beka,pos,olódott. Pécs-Újhe- nem jelenti a közéle-ttól 
gyen, a bányáswk., lpa'li v,a-16 elzárkózá t. Továbbra 
mu.n,kások körében ltlrnerte i6 a,ktiv segítője mairad a 
meg a munkások világát, smkszer-vezeli mozgalom
élebkörüLményelt. Olyan nalt, és avatott szósz,óJója 
forradalmárok voltak a ta- a vasutasok érde!teinek. 
nllómesterei Baranya me- Teheti ezt M-ért is, mert 
gyében, mint a mártírha- továbbra is tagja marad a 
láJt halt Buzsáki Imre és . vasv.ta.!:-szalcszen·ezet köz
Szegedi József. Aktív ré- ponti ,:ezetöségének és el
szese volt a munkakörul- nökségének. Persze több 
mények ja,vításáért és a ideje marad a pihenésre és 
bérek emeléséért &2.erve- kedvenc szórakozására: a 
zett sztrájkoknak. szépirodalmi könyvek ol-

A .f.elsza.badulás után va.sdsára. Tapasztalatokban 
részt vett a vasutias 57Jak- gazdag munkásélete. em
szervezet helyi CS-Oportjá- berisége sokáig példaképe 
nak srerveresében, a terü- lesz a fi,ataloknak, a szak-
1.eti szerve2Jet lctalakításá- �ti mozgalom akti
ban. Kezdetben bizalmi- vlstáinak, önkéntes mun
kénd;, !később műhelybiz,ott- kásainak. 
sági tit,itárként tevékenylke- :E:roemei elismeréseként 
dett a szakszervezeti moz- nyugalomba vonulása 
galomban. 1951-ben került alkahnából a terliletd ta
a pécsi teTülett bizottságra. nácsülésen Kinczli József-
1958-tól 1972-i,g tagja volt nek, a Szak.szer,:ezeti mun
a Szakszervezetek Országos káért ki!ün!lelés arany fo
Tanácsának is. kozatát adományozt.ik, 

A gawag tapasztalattal amit Molnár György titkár 
rendelkew mozgaLnú ve- adott át. 
zető huszonkét évig volt Ii. S. 

A jubiláló Sopron várj-a vendégeit 
A ki.Yzépkor egyik, Európa 

sorsá,t évszázadokra meghatá
rozó csatája zajlott le 1272-
ben a Morvamezőn: IV. László 
és Habsburgi Rudolf csapatai 
szétverték a cseh király sere
geit. Ottokár maga is meghalt, 
az akkor már egyes magyar 
területekre is kiterjedt cseh 
királyság széthullott. 

A cseh impérium hadai · ter
jeszkedése idején Sopront is 
megszállták, árulás során ma
ga a királyi ispán nyltobt.a meg 
előttük a város kapuit. A sop
roni polgárság azonban nem 
támogatta Ottokárt, a magyar 
korona elleni harcában, még 
a:nnalt ellenére sem, hogy fiait 
és leányait hurcolta el túsz
ként a császári címre és kö
zép-európai birodalom megte
remtésére törekvő cseh király. 

A már akkorra jelentős ke
reskedelmi, katonai és köz
Igazgatási központtá fejlődött 
várost hűségéért 1277-ben IV. 
László kilJette a megye irá
nyítása alól és városi függet
lenséget, önkormányzatot biz
tosító kiváltságokat adott 
Sopronnak. Az ezek nyomán 
tovább erősödő polgárság a 
várost hamarosan hatalmas 
hármas falrendszerrel vette 
körül, s axt bástyákkal Is meg-

JÁS Z K Í S É II :  

erősítette, remekmíva patrf
ciusházakat épített, templomo
kat emelt. Ezeket a gondos 
műemléki helyreallítás után 
látogatók tízezrei csodálják 
meg : a római alapítás óta 
Sopronban csaknem éi:ezredes 
a megszakítatlan városi élet. 

A századfordulóra Sopron 
vasúti csomóponttá fejlődött. 
ma Hegyeshalom mellett a 
nyugati forgalomban legfonto
sabb átmenőállomásunk A 
Gyór-Sopron-Ebenfurtl Vas
út ennek a forgalomnaJk lebo
nyolításán túl a város idegen
forgalmának vitelében is sze
repet vállalt: Utazási irodát 
nyitott, szállodát és vendégló
ket üzemeltet. 

A Sopron városi kiváltságait 
biztosító királyi oklevél kiállí
tásának 700. évfordulóján a 
Lokomotív Utazási Iroda a 
vasutasság számára is felkí
nálja szolgálatait: kiránduló
csoportok gondját vállalja a 
szállásbiztos!tástól az idegen
vezetésig. A jubileumát ün
nepló történelmi emlékekben 
gazdag város megismerésére • 
használják ki vasutas ut.a?A-\si 
kedve1.ményeiket és a „Loko
motív" ajánlatait ! 

Lovas Gyula 

Es§tergályos tanr,lúl. verse,aye 
a 1'U V lipitőgépjavitó tr�e,nbe,a 
A jászberényi 606. számú 

szakmunlcás.1<épző intézet a kö. 
zelmúltban a Jászkiséri '€pftő_ 
gépjavító Üzemben rendezte a 
Szakma kiváló tanulója megyei 
versenyt esztergályos szakmá
ban. 

A verseny 24 részvevője 
egyéni és csapatversenyben 
mérte össze elméleti és izyakor. 
lati tudását. Az üzem korsze-

rúen felszerelt forgácsoló tan
műhelye kedvezó feltételeket 
nyújtott a tanulók nehéz gya
k?rlati feladatainak megoldá
sah�z. A:z. egyéni versenyben 
Bagi La10s. az építőgépjavftó 
üzem szakmunkástanulóia má
sodik helyezést ér-( el. Csaoat
versenvben :sknláiuk. a jász
apáti 6�6-os s7-\mú kihelvezett 
iskola lett az elsó. 

· 



G 
M A G Y A R VAS U TA S  

1977. MARcms 11. 

Mesterek 
, 

es tanítványok' 
Az egyre szélesebb körben ki

bontakozó társadalmi demok
ratizmus a képzőművésze: vi
lágában is mindinkább elmos
sa azokat a határokat, amelye
ket az elmúlt századok törté
nelmi kategóriája állított a hi
vatásos és műkedvelő, a be
Avatott és kívülálló, a szakér
tő és dilettáns művész közé. 

170 tehetséges amatőr 

A történelem soha nem iga
zolta ennek az elhatározásnak 
társadalmi szükségességét vagy 
gyökereit, hiszen az ókor egy
séges művészetszemléletében a 
nép és a művész éppúgy azo
nosult egymással, amint a kö
zépkor kézművesei is a művé
szet minden ágának egyedüli 
hivatott továbbfejlesztői vol
tak. Csak a virágzó feudaliz
mus s még inkább a kibonta
kozó kapitalizmus emelt ezen 
a téren is mesterséges gátakat. 
s mennyire mesterségesek vol
tak a korlátok, arra éppen az 
szolgál bizonyítékul, hogy a 
történelmi szükségszerűségként 
szervezkedő proletariátus poli
tikai harcában felhasználja a 
művészet eszközeit is, s ez a 
népből kisarjadzó művészet 
csak egyetlen megkülönbözte
tést Ismer. amely elválasztja az 
igazi, a népben gyökerezó mű
vészetet az álművészettől. 

Ennek a nemes hagyomány
nak a letéteményesei, szakava
tott folytatói a Vas utasok 
Szakszervezete Képzőmüvésze
ti Körének vezetői és tagjai, 
akik a fáradságos napi munka 
mellett művészi ambícióik to

művészi ambíciókat magas cé
lok irányába terelni. 

Ktrchmayer Károly im-
má,;. 30 éve foglalkozik a 
szobrászokkal, s 1951 óta 
v-ezetője a képzőművészeti 
körnek. 26 országos vasutas 
képzőművészeti kiállítást, ':1 
számtalan külföldi és hazai 
egyéb kiállítást tud maga mö
gött. Díjak és oklevelek, e�is
merések és jutalmak igazol3ak 
a harmincéves művészeti és 
pedagógiai munka eredményét. 
Műterme telve a kisebb és na
gyobb plasztikákkal, amelyek 
egyszerű, világos kifejezésmód
jukkal mélyen ható művészi 
élményt nyújtanak. Március 
második felében - gondos vá
logatás alapján - gyűjtemé
nyes kiállítása lesz Baján. 

Benedek György festőmű
vésznek a közelmúltban zárult 
nagy sikerű kiállftása a buda
pesti Műcsarnokban. Benedek 
művészete mentes minden 
konvencionális és sablonos 
megoldástól, mindenkor a va
lóság talaján állva igazi rea
lista festőnek számít. ftélő- és 
pedagógiai készségében mindig 
megbízhat az a nagyszámú fia
tal festő. akik a képzőművés-1.e
ti körből a főiskolára akarnak 
kerülni. de azok az idősebbek 
is, akik büszkéµ és tudatosan 
vállalják az amatőrséget, 
amely ma is kőzvetíő a társa
dalom alapját jelentő nép és 
művészet között. Benedek 
György, aklaek műt•eit tavaly 
Párizsban is kiállították. s az 
idén Kölnben kerülnek be-mu
tatásra, szereti az amatőröket, 

mert ők türelmesebbek a sz�
söséges művészeti áramlatok
kal szemben, érdeklődőbbek, 
jól informáltak, olvasottabbak 
és soha nem akarnak „hatal
mas egyéniségekké" válni. 

Kövessük nyomon 

fejlődésüket 

Kirchmayer Károly a szob
rász és Benedek György, a fes
tő 170 vasutas amatőr művész 
�kmai fejlődésének ·és irá
nyításának a gondját vették a 
nyakukba. Nem csupán azért, 
hogy több száz képpel, plaszti_ 
kával gazdagodjék a vasutas 
képzőművészeti alkotások 
amúgyis szép száma, hanem 
hogy a művészettörténeti isme
retek. a rajzoktatások és min
den körülmények között az 
egyéni foglalkozások útján mé
lyüljön intelligenciájuk. kife
jező képességük, szélesedjen 
érdeklődésük, s megtanuljanak 
gondolkodni a művészet korok_ 
tól független ősi, népből eredő, 
tehát igaz nyelvén. 

Nekünk pedig az a köteles
ségünk az igazi művészeket 
ápoló, továbbfejlesztő. modern 
,.mesterdalnokokkal" szemben, 
hogy nagyobb érdeklődéssel 
kísérjük figyelemmel munká
jukat, s nemcsak az immáron 
hagyományos vasutasnapi ki
állításon. hanem az év folya
mán máshol is fel-felbukkanó 
kiállításokon kövessük nyomon 
fejlődésüket. 

Cs. F. 

vábbfejlesztéséről, az igazi mű_ 1---------------------------
vészet ápolásáról sem monda-
nak le. Művészek ők vagy di
lettánsok, szakmabeliek vagy 
amatőrök - a múló idővel en
nek jelentősége egyre inkább 
elenyészik, s megmarad alko
tásuk, a mű, amely szemet gyö
nyörködtet, szívet s lelket ne
mesít. Közkincs, amelynek ér
téke felmérhetetlen. 

Az igazi művészet nem hi
valkodó, amint szerény ma 
is a Montparna-sse sok-sok kis 
műterme, s igénytelen az a 
Népszínház utcai helyiség .is, 
amely a vasutas képzőművé
szek otthona. ltt nem a helyi
ség, hanem a szellem gazdag. 

Harminc eve tanít 

Kirchmayer Károly szob
rászmüvész és Benedek György 
festőművész vállalták annak a 
gondját, hogy évente mintegy 
170 tehetséges .,amatőr" meg
tanulja a képzőművészeti ki
fejezőkészség rejtélyeit úgy, 
hogy egyéniségük ahelyett, 
hogy a sablonos tömegizlésben 
elveszne, el!enltezőleg mind ön. 
állóbbá váljék és kiteljesedjen. 
Nem kis feladatról van ittszó: 
lenyesegetni minden öncélú 
egyénieskedést, semmitmondó 
modernkedést. tartalom nélkü
li kirívó feltűnést, de úgy, hogy 
az egyéni tehetség kibontakoz
va; maaasabbrendű társadalmi 
célokat szolgáljon, Csak igazi 
és önzetlen művészek képesek 
erre, akik előtt mindig nemes 
cél lebeg. Maguk is a népből 
eredő önálló művészek. akik 
képesek egyéniségeket nevelni, 

Gyakorta eltúnödöm azon, 
milyen lehet ama nagy 

pillanat. Amikor a tudós fel
kiált: .,Emberek! Felfedez
tem/" Amikor több évtizedes 
kutatómunka betetözéseként 
íme, itt a minden korábbinál 
hatékonyabb gyógyszer, a már 
ismerteknél gyorsabb jármű., 
a fényévmilliónyi távolságban 
levö - láthatatlan, de régóta 
sejtett - csillag. Vajon mit 
érezhetett Galilei, amikor 
megbizonyosodott arról, hogy 
mozog a föld; vagy Pasteur, 
amikor erjedéstani vizsgála
taival t•alójában a mikrobioló
giát alapozta meg (az utókor 
háláját bizonyítandó rágon
dolva „pasztőrözzük" azóta is 
a tejet)? 

Sokak életében csak egyszer 
adódik ama nagy pillanat, ám 
a szerencsésebbek - a tehet
ségesebbek - percekké, órák
ká fűzh�tik a pillan1ttokat. 
Az em�eriség legje:esebb
jei nem csupán egy felfe
dezéss.el gazdagították a tu
dományt, következésképp solc
szpr kiálthattak föl: .,Meg
van! Ez az!" . • .  De engem a 
pillanat varázsa izgat: ízl_el
getem, milyen lehet? VaJon 
1i2onnal tudták a nagyok, hogy 

Megjegyezzük' 

,,llőjefyzékbe lefott bevezetni" 
Sokat beszélünk napjainkban a közművelődésről. Erre 

buzdít a televízió, a rádió, a sajtó. tdes anyanyelvünk vé
delmében Is sokat tettünk már. Nyesegetjük a hivatali nyelv 
vadhajtásait, csiszoljuk a szolgálati levelezés fontoskodó, bü
rokrata stílusát. Egyre többen veszik már észre a mondani
való nélküli, körmönfont kifejezéseket, és felszisszennnek, 
szóvá teszik, ha mindez nyomtatásban Is megjelenik. 

A napokban ilyen nyomtatott szöveget hozott a szerkesz
tőségbe két szerelő. Az asztalomra tették a szolgálati helye
l;en jól ismert 105-ös füzetet, amit a helyi anyag!elhasznillás 
vezetésére adtak kl. Vendégeim biztattak, hogy olvassam el 
a borító belső oldalán a „Tudnivalók" cím alatt lévó szöve
get. 

- Mi már emlékezetből tudjuk az egészet. Annyira mu
latságos hogy nem lehet elfelejteni - magyarázták. · Ezek 
után érdeklődve olvastam a sorokat. Az első mondat a kö
vetkezőkre figyelmeztet : ,,Számadó (akadályoztatása esetén 
megbízottja) köteles a helyi felhasználásra naponként és ese
tenként kiadott anyagokat teljes megnevezésükkel a raktáro
zás helyén tinta irónnal ezen „Elöjegyzékbe legott bevezetni." 

Rendkívül eredeti, legalább 150 éves stílus - morfondí
rozom. Ezt érdemes legott tovább olvasni :  ,. • . .  Minden egyes 
feljegyzett anyagmennyiség után - a számlázás pontos esz
közöltetése végett - kitüntetendö a cél is, melure az anyag 
kiadatott" . . •  

:f:s kitüntetendő még e bravúros mondat alkotója. Addig 
is elismerésünket eszközöltetni fogjuk! 

A ,Tudnivalók" 4. pontja az előzőeknél lényegesen fon
tosabb 'szabályra hívja fel a figyelmet. Arra int, hogy „a té
teleket bal felől egymás alá írjuk." Tehát nem ajánlatos a 
papíron jobbról balra haladva vezetni a tételeket, erről a 
beidegzett szokásunkról sürgősen szokjunk le, mert ha va
laki észreveszi, még azt gondolja. hogy stikkesek vagyunk. 

Végül a 4. pont utolsó mondata ellenőrzéssel ijesztgeti a 
számadó!, és keményen ráparancsol : ,,Rovancsolások és át
adások alkalmával elömutatandó". Természetesen a jegyzék, 
amit újranyomás előtt érdemes lenne a kiadónak is előmu-
tatni. Akarom mondani, elolvasni t (kaszala) 

A1na nagy pillanat 
nagyot alkottak? Vagy gon
dolt-e arra Galilei, hogy azt 
kimondani: ,.mozog a föld" kis
miska ama késöbbi kijelenté
séhez képest: ,.és mégis mo
zog a föld!"? 

Ismerőseimet faggattam: 
tudnak-e nagy felfedezések-
röl, az ő életükben egyszer is 
eljött-e ama nagy pillanat? 
Egy illusztris zeneszerző meg
vallotta: az ő nagy felfedezé
se, hogy minek felfedezni azt, 
amit mások már feljedeztek. 
Találmányának szabadalmaz
tatott licence: végy egy világ
slágert, amely már sokat jö
vedelmezett más szerzönek, je
gyezd meg a melódiáját, majd 
egynapi töprengés után vala
melyest változtass rajta. Ha 
ilyen módon új világsiker nem 
(vagy csak igen-igen eluétve) 
születik is. a hazai slágerpia
con sikert arathatsz . . .  Milyen 
volt ama nagy pillanat. a fel
fedezésé? Csilingelö hangú. A 

zeneszerző képzeletében forin
tok csilingeltek-csilloutak-da
loltak. 

Az egyesek által papucs
férjnek vélt jó komám, Deske 

felfedezte az ideális házasság 
receptjét. ö igenis mintaférj/ 
Legalábbis szándéka (precí
zebben: mutatott szándéka) 
szerint. Nászútjáról visszatérve 
már az elsö héten - mielött 
még hitvese arra szólította vol
na - önként felajánlotta, hogy 
ö végzi a házímunka oroszlán
ré&zét. Bemutatkozásként ta
karított. A partvis nyelével 
csupán az egyik ablakszárnyat 
törte be, a portörlórongyot pe
dig munkája végeztével a hű
töszekrényben felejtette. Leg
közelebb ö főzött. Gulyásle
vest. Paprika helyett. importált 
málna-port öntött a rotyogó 
levesbe. Utóbb még bizonygat
ta. hogy külföldön itt-ott nép
szerűek .az édes húslevesek. 
Harmadjára a piacra ment, 
bevásárol'li. Csupán kétszer 
annyit költött, mint egy átla
gos háziasszony, zöldségböl
gyümölcsböl viszont a t•ányad
tat-éretlent vitte haza. Felesé
ge könnyes tekintettel kérlel
te: ne akarjon mindenáron 
mintaférj lenni elég, ha es
ténként a saját zokniját ki-

HASZNOS TANÁCSOK ÚJ ÍTÓKNAK 

Kit kell az újítás szerzőjénelí teldnte11i? 
A SZ E R Z Ő I  J O G  É S  A J O GVESZTŐ IIATÁ R I  D ÓK AZ ÚJ ÍTÁSI J O G BAN 

Az újításokról szóló és 1975. 
január 1-e óta hatályban �ev? 
38/1974. (X. 30.J MT szamu 
rendelet az újítók kötelessé
gei melilett, meghatározza jo
gaiika t i.s Az új1U>kat megil
lető szerzői jog és még né
hány alapvető jog tekinteté
ben azonban jogvesztő ha
tártdöket is megszab. Ugyan
csak időkorlátokat szab az 
újításokkal kapcsolatos anya
gi j� követelések tekinte
tében a Polgári Törvénykönyv 
324. §-a is. 

Viták az újítás 
szerzőségét illetően 

Igen sok vita fordul elő az 
újítás SU'rzösegável kapcso
latban. Ennek egyik oka az, 
hogy az újitásná! a szer:::.öség 
mindig arra a szervre korlá
tozódik. ahol azt benyújtották. 
Nincs jogi akadálya a;nnak, 
hogy azonos tal'talmú műsza
ki me�ldást másutt, akár 
több helyen, más szeme!y Is 
újítási javaslatképt nyújtson 
be, ha a javaslatban szerep
ló megoldáshoz nem jogelle
nes módon jutott hozzá. Te
kintette! arra, hogy az újítási 
rendelet csak Viszonylagos új
do11S,.-\got követel, az újítási 
javaslatok jelentős része el
marad attól a színvonaltól, 
aanelyet az abszolút ú;donsag 
figyelembevételével. a szaba
dalmazható ro.l.álmánytól meg
követelünk. Ez a :iogi különb
ség a szabadalmaz.'iató talál
mány és az újítás közott azon
ban csak részben indokolja az 
újítási .zerzöség területén 
létrejövő viták nagy számát. 
Ennek másik okát a jogsza
b..ily nem ·ellő ismeretében, 
vagy nem megfelelő alkalma. 
zásában kell keresni. 

Új1tásl jogunk is a szerző
ség vélelmez.hetóségébó! indult 
ki, amikor leszögezi, hogy az 
újitá-s szerzőjének azt kell te
kinteni, aki a megoldast tar
talmazó ú/ftdsí ja1,aslatot el
sőként n 1/Uitotta be a haszno
sító szervehez. A hasznosító 
szervnek: tehát kotelessége eb
ből a vélelemböl. kiindulni és 
nincs jogi lehetősége arra, 
hogy a hozzá benyújtott ja
vaslatban felttintetett 57.erz.ó. 
ség kérdésében bármit módo

sítson még akkor sem, ha 
esetleg attól eltérö értesülések 
vagy akár bizonyítékok birto
kában van. A szerzőség tekin
tetében ugyanis, vita esetében 
vagy a bíróság dönt, vagy p.e
pig az érdekelt felek állapod
nak meg. A rendelet 3. §-ának 
(4) bekezdése értelmében :  
,.A ki az (1) bekezdésben meg
jelölt javaslattevövel 5:1:emben 
bizo-nyitani kívánja, hogy a ja
vaslat tárgyát képezö megol
dás egészben t'<lgy részben tó
le származik, kérheti a bíró
ságtól. hogy szerzönek vagy 
társszerzönek ismerjék el." 

Ha tehát valaki bizonyítani 
kívánja, hogy az elbíráló szerv_ 
hez újítási Javaslat fornuíjá
ban benyújtott megoldásnak 

mossa. Milyen 1,olt a felfede
zés Pillanata? Rövid távon fá
radságos - egy életre szólóan 
viszont boldogságot igérö. 

. . .  Most fedezem fel: · esz
mefuttatásom végéhez közel
gek, de még mindig nem jöt
·tem rá, hogy a valóban nagy 
pillanatokban mit érez a fel
fedező. Módom volt szót vál
tanom egy Európa-hírű tudós
sal is, aki egyedülálló felfede-. 
zéssel jártllt hozzá az embe
riség előbbre lépéséhez. Több 
mint hat éven át közelített a 
megoldáshoz, több tucat
szor zsákutcába jutott, már
már feladta -, de min
dig 1·isszatért az önbizal
ma. S az egyik napfé
nyes tavaszi délutánon ráéb
redt a titok nyitjára„ Gyors 
ellenörzökisérletek, újabb szá
mítások . . . kétségkívül célba 
ért. Odakint a nap kacagott, 
odabent ö táncraperdült. majd 
rohant a telefonhoz, hogy el
sőként feleségét értesítse a 
nagy sikerröl: .. Anyukám !  Rá
jöttem! Megran!" . . .  Mire az 
asszony: .. Jó, jó, de azért ne 
felejtsd el hazafelé a Patyo
latból felhozni az ágyneműt!" 

. . .  Hát kérem, ilyen az a 
nagy pillanat. 

F. T. 

nem az újítási javaslatban 
szerzóként megJelölt !>Zemély, 
vagy szemeJyek, hanem teljes 
egészében ő, vagy_ rész� . ő 
is a szezője, e 3ogat a birosag 
előtt kell érvényesítenie. l lyen 
esetben a perben az alperes az 
a személy, vagy személyek, 
aki illetőleg akik a benyújtott 
újítási Javaslatban szerzőként 
vagy társszerzöként vannak 
megJelöl ve. 

Az elbíráló szerv a 3. § (3) 
bekezdése értelmében, az újí
tási javaslat nyilvántartásba
vétele után , . . •  a szerzö sze
mélyét, va{Jy 'a szerzősé(J ará
nyát csak a javaslattevo hoz
zájárulásával, vagy 3ogerös �!
rói itélet alapján lehet megval
toztatm." Ez azt jelenti, hogy 
ha valáki az elbíráló szervnél 
azzal az igennyel lép fel, hog);'. 
egy nyilvantartásban s:zereplo 
úJJtási javaslatban foglalt 
megoldásnak ő. vagy ó is szer
zője, azt•az elbíraló szerv csak 
akkur ismerheti el, ha ezt a 
;avaslatban szerzőként feltün
tetett s;.emély, vagy személyek 
írásban kinyilatkoztatják. I lyen 
nyilatlwzat hiányában a s:z.er
zők személye, a szerzőség ará
nya te'untetében csak jogerős 
bírói í _ ,et kötelezheti az el
bíráló sze,:vet bármilyen vál
toztatásra. 

A l>ban az esetben ,ha a hasz
nosító szervnek olyan adatok 
jutnak tudomására, melynek 
alapján feltételezhető, hogy 
nem egyszerű szerzőségi vitá
ról mely csak az érdekelt fe
lekre tar!.ozik, hanem az újí
tás mrgyát képeZó megoldás
nak olyan jogellenes megszer
zéséröl van szó, amely esetleg 
kimerítheti a bitorlás tényál
lását, a Btk. 306. § értelmében 
köte:es feljelentést tenni. 

Kiket tekintünk 
társszerzőknek?  

Az Újitá.si Rendelet 3. § (2) 
bekezd se ért lmében társ
szerwknek awkat lehet te,nn
teni, akik kozö en nyújta11ak 
be újítási javaslatot. Tekintet
tel arra, hogy a szerzőség kér
désében felmerült vitában le
hetőség van arra, hogy az ér
dekelt felek megállapodjanak, 
és esetleg a megállapodás 
alap;án módosítsák a szerző
ség; aranyt, sokan úgy gondol
ják, hogy erre minden esetben 
lehetőség van, még akkor is, 
ha valaki a benyújtott újítá
si javaslatban szerzőként egy
általán nem volt feltüntetve. 

A szerzőség kérdésében két
féle vitára kerülhet sor: az 

egyikben a újítók, azaz az úJ{
tási szerzös„get 1naguknak 
igényló személyek e�ással 
állnak szemben, a mas1k_!:>an 
pedig, amikor a javaslattevo, a 
hasznosító szervvel szemben 
óha;tja él'Vén'yesJteni újítói jo
gait. Az újítási rendelet 14. §
ának (4) bekezdése pedig ki
mondja: 

Akt mással szemben azer
ző;ég, (társszerzóségi) igényt 
kíván ervényesltent, legkésőbb 
az ú3itás hasznosításának a 
megkezdésétöl számított egy 

év alatt fordulhat a bíróság
hoz." Ezért aki egy benyújtott 
újítási javaslatban szerzőként 
(társszerzőként) megjelölt sze
méllyel szemben azt akarja 
t-izon)•;tan.i, hogy az újítási Ja
vaslatban leírt megoldásnak, 
egészében vagy részben 6 a 
szerzóje. ezt az igényét - jog
vesztés · terhével - a megol
dás hasznosításának megkez
désétől számított egy éven be
lül érvényesítheti - az alpe
res lakhelye szeTinti - bíró
ság elött. Az újítás szerzősége 
nem ruházható át. Az újítás
bői szarmazó vagyoni (újítási 
díj és költségtérítés iránt) 
igény azonban a polgári jog 
szab:ilyai szerint átruházható 
és örökölhető (R. 4. § (3) bek.} 

Örökösökkel · is lehet 
szerzódé�t kötni 

Ha az újító az újítás be
nyújtása után és a hasznosítá
si uerződés megkötése előtt 
elhunyt, a szerzödést az örö
kössel, i,agy örökösökkel kell 
megkötni VUSZ 13. §_ !4). A_z 
örökösi minőséget kozJegyzól 
ok.irattal kell igazolnL VUSZ. 
13. § /2.) bek. 

Abban az esetben, ha valaki 
mással szemben akarja szer
zőségi vagy társszerzőségi i_gé
nyét érvényesíteni. legkésőbb 
az újítás hasznosításának meg
kezdésétől számított egy év 
alatt fordulhat a bírósághoz. 
Az egy év jogvesztő határidő 
eltelte után tehát az igényt 
bírói ;úton érvényesíteni nem 
lehet. 

A Vasúti Újítási Szabályzat 
11 .  § (1) bekezdésben foglalt8;k 
sz.erint ,Az újító szerzői ;oga
nak érv'ényesítése szempontjá
ból has:.nosítás megkezdése az 

az idöpont, amikor a ;avaslat
ban &zereplő megoldás a meg
valósítás helyén üzemszerű al
kalmazása, beruházás esetén a 
jat,aslattal érintett rész kivite
lezése megkezdödött." 

Dr. GyónJ Béla 
(Folytatjuk) 

A M ÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez· 

N Ő K E T  É S  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk. végzettségük, érdeklódésük szerint: 

forgalmi szolgábttevö, 
váltókezeló kocsirendezö, 
kocsifeliró, vonatfelvevó, 
tóvgépiró, jegyvizsgáló, 
személy- és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 

mo1donyvezetö-gyakomok; 
kocsivizsgáló, léklakatos, 
vasútépító. karbantqrtó. 
járműjavitó sz,:ikmunkás, 
takaritó, segédmunkás 
és sok más munkakörbe. 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szabad szomba,. 

Elsósorban vasutas dolgozóink houátartozóin,:ik, 
ismeröseinek; barátainak jelentkezését várjuk. 

JELENTKEZES es BÖVEBB FELVILAGOSITAS : 
a budapesti és vidéki állomásokon. 
a vont:,tási és pályalennt,:irtási főnökségeken, 
valamint a munkaerö-felvételi i rodán. 
Budapest. Keleti pályaudvar. Cinkota, ·kap_u. 
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MARCIUS 1-EN ES �-ÁN Kitüntetése� a nemzetkiizi nőnap alkalmából 
A nemzetkö-Li nőnap alkal

lmáb61, március 8-án, bensooé
ges ünnepséget rendeztek a 
Vasúti Főosztály konferencia
termében. A vasút gazdasági 
és IDC72lga!mi szerveinek vezetői 
azokat a nódolgozókat köszön
tötté!,, akik kiemelkedő mun.
kájuklral rászolgáltak a kitün
tetésre. A:z. ünnepséget, mely
nek elnö'<s-.ógél>en helyet fog
lalt Urbá.n Lajos miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazga
tója és Szücs Zolt<in vezér-
igazgató-he1yettc:;s, Nagy Ká
roly, a főosztály pártbizottsá
gánalk titkára nyitotta me"" 
majd Ürögi József szb-titk&: 
a vasutas-szakszervezet elnök
ségének tagja mondott ünne
pi beszédet. 

Budapesten ülésezett az 
UIS vasutas ágazati bizottsága 

Az ü.nnepj_ beszéd után ke
rült sor a kitüntetések átadá
sára. A miniszteri kitüntetése
ket Urbán Lajos miniszterhe
lyettes, a Vezérigazgatói d icsé
reiet pedig Szücs Zoltán ve
zérigazgató-helyettes adta át. 

A nemzetközi nőnap alkalmi ból - kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenységük elismerése-��i 
��zt��

zlekedés- é, posta-

KIVÁLÓ VASUTAS 

kitüntetésben részesltette: Bará
thy Attiláné vez. mérnököt, Hat
van-SalgótarJárú P!t. Főn. ; Bog
nár Irén Jegyv1,sgálót, Zalaeger
szeg au. ; Horváth J'ózsetn1.: szá
mítóterml gépkezelőt, Bp. Adat
feldolg. Főn. ; Kristály Anna ker
tt!SzCti munkást, Szombathely Pit. 
Főn. ; Papp Jánosné raktárkezclöt. 
Bp. NyugaU SZcrtár!ön. 

' 

A KÖZLEKEDÉS KIV.4.LÓ 
DOLGOZÓJ,1 

Urban Lajos miniszterhelyettes átadja a Közlekedés Kiváló 
Dolgozója kitüntetést Zoller Jánosné oktatótlsztnek 

(Laczkó Ildikó felvételei) 
lambos Mihályné betan. revolver
esztergályost. €szaki JJ, tl'. ; G:111 
Lajosné műszerészt, :Miskolc-Ti
szai pu. BBFF; Glclsz.a Ist\·ánné 
il!!Y1ntézót. Bp. Keleti Igazgatósági 
reszleg ; Györki Istvánné szaká
csot, Bp. Ep(tési Főn. ; Hancz Zsu
zsanna lyukkártya lyukasztót, 
Szombathelyt BBFF ; Hidasi Lajos
né segédmunkást, Dp. Kelenföld 
Jobbparti BBF!i' ; Kacz Jánosné 
segédmunkást, Szekszárd Pft. 
Főn. ; Kemény Mária takarftónőt, 
.MAV Hidép. FlSn. : Kirchmajer Mi
hályné anyagkiadót, Szombathely 
Q,;ztószert.ár FOn. ;  Kohtmann La= 
josné takarftónőt, Szombathely 
áll. : Kovács Bálintné laktanva
ügyeletest, Dp. Ferencváros vOnt. 
Főn.; Kovács Jánosné Ugyintézöt, 
MAV. Nyugd. Hiv. : Kutas László
né bérellenőrt. Buda.pesti Vasutig. ; 
Kozárt Márta Jegyvtz5gál6t, Nagy
kanizsa áll, ; Lengyel Istvánné 
masz. irányítót, Szeged BBFF ; 
Makai Ferencné szem. nyHvá.ntar-

tót, Pécs '\'"asútig. ; r.tazán Mjhály
né hiv. segédet, Bckéscsaba Pit. 
Fon. ; Morauszk.1 Erzs bet kocsi
takaritót, Nylregyháza áll. ; Nagy 
Károlyné mosónot. Dcbri;ccn Yont. 
Főn.; Németh Endréné Ugylntézöt, 
Debrecen Számvit .... F'őn. ; Németh 
Zoltánné mllszerés1.t, Debrecen 
DBFF ; Papp Magdolnn raktárkeze
lőt, Debrecen Szerté.rfOn. ;  Papri
ka Sándorné vonntfelvevöt, Kts-
1,unhalas áll. ; Petrány Józ�efné 
piilyamunkást. Miskolc P.tt. Főn. ; 
PJalc;:er IS::árolyné mintamá1.olót, 
Landler Jenő JJ, ű . :  Radványl Ti
vadarné mavezetOt, Miskolc Cp. 
Főn.; Simon Andrásné maszerészt, 
Pécs BBFF ; Szabó Józsefné von
tatási laboránst. Tapolca VonL 
Fön. ; Szabó Józsefné s(>gédmun
kást, Nagykanizsa P!t. Fón. ; Tö
róc-sik Istvánné anyagktadOt. Bp. 
Ferencváros Ptt. Főn. ; Trostel De
zsőné Ug�1.ntézöt. Debrecen 
BBFF; Vtr.lg Józsefné n yJntéz6t, 
Budapest BBFF. 

A Közlekedési, Kikötői és 
Halászati Dolgozók Szakszer
vezetei Szakmai Szövetségének 
(UIS) vasutas ágazati bizottsá- • 
ga március l-én és 2-án ülést 
tartott Budapesten, a vasutas
szakszervezet székházában. Az 
ülésen részt vett: Werner Mu
cha, a szövetség tit«ára, 
Georges Lo.noue, a francia, Re
nato Degli Esposti, az olasz 
vasutas-szakszervezet főtitká
ra, a vasutas ágazati bizottság 
elnöke, Koszoms Ferenc, a 
vasu t.as--szakszervezet főti tká
ra, a bizottság alelnöke és Pa
vel Po,pov Nyiko!ajevics, a 
szovjet vasutas-szaksz.ervezet 
titkára. 

Az értekezleten a kapitalista 
országok képviseletében Rena
to Deglt Esposti, a szocialista 
országok részéról pedig Koszo
rus Ferenc főtitkár tartott elő
adást. 

A kétnapos ülés részvevői a 
világ, különöSképpen a kapi!:a
lista, országok vasutasainak 
élet- és munkakörülményeivel 
foglalkozó írásos any::igokat vi
tatták meg. Ez év első felében 
a közlekedési és szállítá�i dol
gozók valamennyi ágazatához 
tartozó 5zakmák részére meg
rendezik az ágazati bizotts:igi 
üléseket. Az általuk előkészí
tett anyagokat az adminisztra_ 
tív bizottsági ülés hagyja jóvá, 
amelyeket szeptember 19-23. 
között a nemzetközi szövetség 
Moszkvában sorra kerülő VII. 
kongres,szusán terjesztenek 
rrlajd eló. kitüntetésben részesültek� Fárkas 

Kálrná�e d1sz.novénytermbzto. 
Bp. �pületfennt. 1-ön. ;  Frankovics i--------------------------------------------... 
Istvánné térfelvtgy.. Tuzser áll.; 
Gaz�i Lajosné ügyint., Szeged 
Vasutig. i Helndl Zoltánné rakiai·
kez., Pécs Szertárfön. ;  Hobolh 
Lászlóné csop. vez." Budapesti 
Vasútig. ;  Holló Vincéné betan. 
munkás, Bp. Keleti pu. Vill. 
Fennt. Főn. ; Kálmán Béláné ta
karitón6, Győr 411. ; Kelemen Ká
rolyné hegesztő, Dunakeszi Jj. ű, · 
Kovács Erzsébet jegyvi.zsg., Debre; 

�zJ�;,� �����P;!�.
ell

�. ; u'i:,!�;: 
tos Józsefné segéd tervező. MA v 
Tervező Int.; Lökös Sándorné Ugy
int., dr. Makk Alajosné ügytnt., 
Vasúti Főoszt. ; Mekler Rozália se
gédmunkás, Bp. Kelenföld Jobb
partt BBFF. ; Novák Jánosné Qgy
int., Pécs áll. ; Pásztor Jánosné 
csop. vez .. MA V Szak- és Szerelc5-
!p. Főn. Bp. ; S•ántó Lászlóné rész
legvez.. Bp. Ferencváros áll. ;  
Sz.endrei Frigyesné csop. ve1 .•  
Miskolc Vasútig. ;  Tóth Dánielné 
ügytnt., Debrecen Vasútig.:  Váradi 
Jánosné betan. munkás, Bp. n
zsefváros Pft. Főn.;  Vecsernvés 
Ferencné takarítónő, Szeged áll. ; 
Zoller Jánosné torg. oktatóttszt, 
:Miskolc-Tiszai p\.l. ; Balogh Gyu
láné üzletvezető, Utasellátó Váll. 

JJfLIVISZTERI DICSÉRET 

kitüntetésben részesilltek : Borslcs 
Istvánné normatechnolósus, Szom
bathely Jj. U. ; Cseh LaJosné mos
dOör. Hegyeshalon1 vont. I-'on. ;  
Magyar Zoltánné Ugy!nt., B\"KH ; 
�lagyar Terez személypénztá1·0s, 
Bp. Dell P\L i Németh .... v1ana táv
geplró kezelO. Bp. Kelenföld áll. ; 
Poór lmrenlá takaritónö. Debrecen 
-Déli Pft. Főn. ; Rettesl Terézia 
Ugyint., b-1.A V Landler JenO Or�z. 
Osztószertár; Sárvári Mihályné ve
zető, MAY No.pközlotthon Bp .• 
Benczűr u. ; Tekker Magdo}na 
szem. pénztáros, Dombóvár áll. ; 

�:��A"{f
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Do�g�v��; 
PéU Istvánné üzletvez,, Szabó Já
nosné felszolgáló. Utasellátó Váll. : 
Kiss Barnabásné Ugyint.1 GYSEV. 

Az egészségUgyl mtnlszter 

AZ EGÉSZSÉGÜGY 

KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 

kitüntetést adományozta: Bo,só 
Józsefné főnővérnek, Szolnok 
MAv Kórház és Rendelőintézet ; 
Koaáry Gáborné ftlmütősnő, Bp. 
MA V Kórház és Közp. Rendelőln
tezeL 

A 111A V vezérigazgatója 

VEZÍ'RIGAZG.4 TÓI 

DICSb1lETBEN 

résiesltette: A!lócs Miklósné köny
velőt. Szolnok JJ. tl'. ; Adám Jó
zsefné vonatfelvevöt. Rákos áll. ; 
Bartha Lászlóné raktárkezeiőt, 
Debrecen Jj. U . :  Birkás András
né fuvardíj számfejtőt. Berente 
Szén pu.: Blézs.ik Józsefné takarf
tó csap. vezetőt, MA V űgykez. és 
Gazd. Hiv. ; Bodnár Endréné vez. 
asszisztenst. Bp. MA V Kórház és 
Közp. Rendelötnt.; Borsi Károlyné 
fuvard!Jszámfejtőt, Lökösháza áll, ; 
Bust Andrásné betan. munkálit, 
Pécel MAV Kórház: Czeroczld Be
nőné raktárkezelöt. Bp. Keleti pu. 
szertárfón. :  C•erJésl Lászlóné Ugy
lntézőt. Miskolc Számvtt. 'Ftln.:  
Cztkó Lászlóné sz4kácsn6t, Hat
van Vont. FOn. : Csiszár Károlyné 
fo�vóeszk!lz ellenőrt. Bp. Számvtt. 
Főn. :  Csoma Péterné szem. pénz
tárost, Sátora!Jaú)l1ely áll. : dr. 
Drávucz Ferdtná.ndné an.alitiklls 
számlaellenOrt. Bp. Számvtt. Fdn. ; 
dr. Fehér Istvánné U�vlntéE6t. 
BVKH : Fekete Amália betan. 
munkást. Bp TB€F: FUlÖp Pálné 
telj. klért�kelőt, Kelebia áll.; Ga-

N o' KO N F E R E N C I A  A ,PAR LAM E N T B E N  

Két vasutas nődolgozót ·választottak 
a Magyar Nők Országos Tanácsába 

A Magyar N/Sk Országos Ta- rú gyermekek 80 százaléka jár nem az apa felelőssége Is, szü
nácsa március 5-én és 6-án óvodába. A bólcsódei ellátás is Jói kötelesség, A háztartás 
a Parlamentben rendezte meg javult, de még mindig c;ak munk lt 1 együtt végzik a 
a II. konferenciáját. 600 meg- 10 százaléko". Ezz 1 is ma�ya- fiatal házasok. A nőtanács el
hívottja volt a tanácskozásnrur, rázható, hogy a gyermekgon- • nöke hangsúlyozta, hogy a csa
köztük termeszetesen helyet dozási segélyt a dolgozó anyák ládi munka.megosztást nem Je
faglaltak a vasutas lányok és több mint 80 százaléka veszi het csupán a háztartásra szú
asszonyok is. Szinte minden igénybe, tíz év alatt csaknem kíteni, hanem ez vonatkozik 
megye delegátu között le- l millió nó élt ezzel a lehető- minden döntésre, minden fe
hetett olyan meghívottat talál- séggel. A konferencia javasol- Jelósség együttes vállalására a 
kozni, aki a vasutnál tevé- ta a kormánynak a bölcsődék, a gyermekneveléstól a házas
kenykedik. A Magyar Nók Or- az óvodák és a gyermekgondo- társak művelődési programjá
szágos Tanácsába is válasz- zási s�gély ó zehangolt fej- nak teljesítéséig, a pénzgaz
tottak be vasutasokat. Igy lett lesztéS<et. dálkodástól a mindennapi élet 
ennek a testületne:- a tagja A konferencián többszörszó megszervezésétől a jövő tuda-
Kiss Katalin jegyvizsgáló esett arról, hony a gyermek tos alakításáig. 
Nagykanizsáról és Szabó Al- nevelése nemcsak az anya, ha- (Kóhidl) 
bertné pályamester Komárom-

r---------------------------b6!. 
Érdekessége volt a konfe

renciánn.k, hogy a lányok és 
asszonyok kepvise!óin kívül 
ott voltak azok a férfiak is, 
akik eredményesen munkál
kodtak és munk,Hkodnak a 
párt nőpolitikai határozatának 
megvalósításán. Igy kapott a 
tanácskozásra meghfvót Ko
szorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszerve:liE'te fóti tkára Is. 

A beszámolót Erdei László
né, a nótanacs elnöke tartotta 
és szólt a1Tól, hogy a nő a 
maga sajátosságaival egyenér
tékű munkaerő. Ugyanakkor 
az egyenjogúság ll<,ll) mjnden 
esetben jut kifejezésre. Nem 
mindig érvényesül az „egyen
lő munkáért egyenlő bért" 
elv. A különböző vezető testü
letekben a nók , megfelelő 
arányban képviseltetik magu
kat. de ugyanakkor a vezető 
funkciókba nehezen kerülnek. 
A nőtanács elnöke megállapí
totta, hogy egyfajta álhuma
nizmus tapasztalható. Sajnál
ják a nőket, hogy - úgymond 
- ,,olyan elfoglaltak szegé
nyek, ne terheljük meg őket 
felelősségtet;esebb beosztással, 
vagy közéleti megbízatással''. 
Azt már nem merik mondani, 
hogy nem alkalmasak ra. 

Hangsúlyozta továbbá, hogy 
ma már a munkaképes korú 
nők több mint háromnegyed 
része dolgozik, a többi még ta
nul és mintegy 400 ezren a 
háztartásban tevékenykednek. 
Lényegében teljes a nők fog
!alkoztatása, mtndenkt dolgoz
hat, akt akar. 

Erdei Lászlóné szólt arról is. 
hogy amikor az asszonyok 
he'v7etét vizsgáljuk. akkor az-
7a' is törődni kell. hogy mi
·ven lehetőségei vannak gyer
- �•<eik elhelye1.ésére a bölcső
. ékbe'\ és az óvodákban Ma 
már a három- és hatéves ko-

Változások a Mátra alján 
Szép feladatot 1-•cíllalt Ács Károly brigádja 

Festői környezetben fekvő 
község : Mátraverebély, Lakói 
- banyászok, mezogazdasági 
dolgozók, gyari munkások -
szorgalmas emberek. s ez meg
látszik a gomba módra szapo
rodó házakon, a takaros portá
kon is. 

A Rákosrendezőn székelő 
hídépítési fór.Jkség Acs Ká
roly vezette Munka és Béke 
nevű szocialista brigádja 1972 
óta tart kapcsolatot a mátra
verebélyi általános iskolával. 
Akkoriban a Nők Lapja közöl
te azt a felhívást. amelyben 
az azóta már elhunyt Rádi 
Györgyné tanító anyagi támo
gatást kért a tárrndalomtól az 
iskola reszére. tekintettel ar
ra, hogy az ott tanuló 300 
gyermek több mint egyharma
da nehéz körülmények között 
élő cigánycsalád tagja. 

A vasutasok szocialista bri
gádja nem bánta meg, hogy 
azonnal reagált a felhívásra. 
Azóta a brigádtagok gyakran 
látogattak el Mátraverebélyre, 
s még most is éló kapcsola-

tot tartanak az iskolával. Sok
szor vittek ajándekokat a rá
szoruló gyerekenek, ezen kí
vul az iskolanak is többféle, a 
tanulást szolgáló eszközöket 
készítettek. Legutóbb kará
csonyra juttattak kiilönbözó 
tanszereket, körülbelül 2000 
forint értékben. 

A látogató brigádtagok -
akik szállító- és rakodómun
kásként 1969 óta versenyeznek 
a szocialista címért, s már 
tulajdonosai Jó néhány kitün
tetésnek - a főnökségen 
mindig nagy örömmel számol
nak be mátraverebélyi élmé
nyeikről, főként a szüntelenül 
tapasztalható változásokról. E 
változások első számú szorgal
mazói a pedagógusok, élükön 
Verebélyi András igazgatóval, 
aki túl a nyugdíjkorhatáron. 
Immár 40 esztendeje tanít 
ezen a helyen. Kezdeti ered
mény volt a cigányiskola. majd 
a cigányosztályok megszünte
tése, s lassan eljutnak odáig. 
hogy a tanulmányi előmenete
!ekben sem lesz „fajszerinti" 
különbség. 

Minősítő hangverseny Leninvárosban 
Leninvárosban rendezték az 

idén a VU. országos énekkari 
mi nősitó hangversenyt az ál
talános kórus kategóriál:ian. A 
Derkot>its Gyula Művelődési 
Házban rendezett hangverse
nyen négy kórus vett részt. A 
miskolci járműjavító 36 tagú 
kórusa is dobogóra lépett és a 
zsüri a Fesztilvál fokozat mi-

nósftést adta a kitűnő együt
tesnek 

A kórust Homr6diné Engi 
Zsuzsa vezényelte. A műsoru
kon szerepelt többek között 
Karai ,József Kuruc szvitje. 
Kodály Zoltán Karádi nóták, 
valamint Lóránd István-Gyö
re István Menet clmű szerze
ménye. 

Koszorus Ferenc fötitkár megnyitja a. tanácskozást. A képmi 
Jobb oldalt a szovjet küldöttség látható 

Középen a francia delegáció tagjai. bal oldalt Werner Mucha, 
a szövetség titkára 

Halmay Árpádot választották 
a pécsi területi bizottság titkárának 

Március l-én ülést tartott a 
vasu tas-szaks:zervezet pécsi te
rületi. tanácsa, amelyen részt 
vett többek között Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára, Szokola Ferenc, a 
Baranya megyei SZMT elnfü,e 
és dr. Szabó Tibor vasútigaz
gató is, Az ülésen korkedvez

Most 33 éves. A szak52,erveze
ti mozgalomban 1968-tól tevé
kenykedik. Hat éve tagja a 
va5utas-szakszervezet központi 
vezetősége mellett működő .if
júsági bizottságnak és vezető
je a területi bizottság ifjúsági 
bizottságának. 

ményes nyugállományba vonu- r-------------

lása alkalmával - érdemei el
i merése mellett - Kinczli Jó
zsefet felmentették titkári 
tisztségéből és helyette Halmay 
Árpádot választották a terüle
ti bizottság titkárának. 

Halmay Árpád a kaposvári 
pályafenntartási főnökségnél 
szakmunkásként kezdte a vas
úti munkát. Később a müszaki 
egyetem nappali tagozatán épí
tőmérnöki diplomát szerzett. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
S),·elmébe aJá.nIJuk a következő
ket : 

A 9. s,ámbó! : 101 879/1977. ön
kéntes rendörök, határőrök to„ 
vábbképzése, rendkfviW foglal
koztatásra igénybevétele és elszá
molása. 

113 1976. Vasút!gazgat1ságl ha
tár módosítása. 

Láfo�a'isa me� a 70ft �ves j 11bilenmát 

ü rineplő SO P H O N-• ! 

MINDEN LATOGATASAVAl KAPCSOLATOS GONDJÁVAL 
FORDULJON A GYSEV • .lOKOMOTIV" 

UTAZASI IRODAJAHOZ. 
CIM: 9400 SOPRON. LENIN KRT. 
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A S Z O T  F E L H ÍVÁ SA 

Épüljön több sportlétesítmény 
- társadalmi rnunkában 

A SZOT Te�ési és 
Sportosztály,a központJl,a,g el
ső izben 1976-ban hirdette 
meig az orezá,g,oo méiretű tá!r
sadalmi építési mozgalmat, 
emely sz:ép s'Jkere'.�kel,, so,:, 
újalbb léte.,i t,mé,ny l<elJkes és 
ötletd ús fellápítésl..&vel zárul!t, 
Az a,kció bebizcxnyito�ta, hogy 
l>ehet é., kell is t:ámas2l!wctnd 
a dol.g,ozók örutevélreny táir;;:a
daJmi munlkájáll:,a, s e.7lllek .lci
s:ziélesitését, a helyi szervezés, 
lrezxlaményezJés mellett köz
pOl!lJ!lilaig is se,giíten•i, ÖGlZ,tönöz
ni S7liik:s,áges mmd ainyagii.lJa,g, 
mind � 

Három kategória 
' Az 1977-es évre a �
mi sportlétesítmény-építési 
mozgalmat azzal a céllal hir
detjük meg, hogy még több 
mu.nkahelyen, szakmunkás
képző intézetben nyíljon le

hetőség felnőtteknek és fia

taloknak egyaránt a Tendsze
ns testedzésre. Elő kív-.m.ju.'-t 
seg(tend, hogy a ki.sebb üze
mek, mun:lmihelyek, amclyek 
E©�bem., ön.erőből nem 
képesek Öf\J!ÍilÓ épLtl.1<:eres.:re, 
egymá,ssal (szöv€'1Jk:ezietekkel, 
i$lro1álkkal is) !ogjana.'<: 
é,;; köziösen hozzanak létre 
spol"t-objektumo:klat, amelye.. 
ken közös r-andezvénye:ke:t is 
tudnak lebon.yo]itam.i. 

ElllIIElk meg[e1elóen három 
kategiór1i,áJbain hirdetjük meg a 
táirsad.ailimi pá'I.J1a€1flÍ téSJt: 

1. !ka,t,egóni:a.: ön álló építés 
űz.ennek, v'.illala1ok, hivaJ!Jalok, 
iru:.é:zményE!k rész.&ről. 

2. lka,llegória : Közös ép:írtlés 
bs üzeme'&, munlk,a,helyek 
(\Sl'ZJÖVet\!reztek, ÍISlkolá/k) öss-zie
fqg�-1. 

3. lmtegórla: S:z:alkmu:nlkás
képző intézetek önálló, vagy 
különböző munkahelyek: be
llegi,tésével. töM:ánő építése. 

A tá,rsedalmí spoctlétesít
meriy-épitiés.i alkció 1977. máT
cius 1-vel kezdődik és októ
ber 31-én feje=ődik be. 

A legJere,dmánymebb páJya
épLtii !k:özooségak niszáre kia-
1Jegóriáinllrerut két 40 OOO, négy 
30 OOO, hat 20 OOO forint össze
gű dlj odaítélésére kerül sor. 
A három k1aitegóriába,n tehát 
36 díj, QISS1.ll'ISen 900 OOO fo.ni[}t 
érlbék;ben :kerill kliosztásra. A 
díj:aJkait klizáirólag spar-ts:zier és 
spcxrtf'elsrerelés vásárlás.á.ra 
has:zmiáilhaitj,á!k fel a ,nyerte
sek. A sportsizer és sportfel
=relé;ii dij�a.l a lét.reho-

.... JftW U U O U Q  
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wbt spor,Uét1€51Ítmén� hasz
nálaitba vétebé't Jk:iváinjuk elő
segíterui. 

A helY!i pá.1y,aiépLt:ásii ered
mémyeikr&l, az elvégze1lt mum,
káikról, az üzemi, hlvaitai1i, .iJn
tétznnényn �=tii bi
zottsá,,,"'Ci<m.aik igazoló ielentést 
k,elJJ késrúberui ük. 

Mit tartalmazzon 

az igazoló jelentés ? 
Az 1g;a7.0ló jel.entés,eik tair

italmazzálk: 
- a létrehozott sport-ob

jektum pontos megneuezését, 
méreteit, ellátottságát. 

Sportteley építése eseté!n 
ké!rjü!, felsoroln.i a sportmle
pen épített j:i.té!ktereket, 
sporthelyeket (futópályák, do
bó-uél:'ó helyeik stb.), épillete
J...--et, méreteiJ, és felszerelés 
el'látott.;.á.."Uk fel tüntetésével ; 

- a társadalmi munkaidő 
ráfordítást; 

- a társadalmi munka ér
tékét. Az egységes értékelés 
érdet'.�be:i. 1 óra tárnadalmi 
munika 20 Ft-tal számolaindó 
el. A kommurustia műszak
ból, egyéb társadaJmi muniká
ból • (pl. hu.lládékgyújtés és ér
télke.sítés) eredő egyénii kész
pén:zfelaj á11J,ások és ráfordítá
rok össwgét külön kell f-el
tüntet:rui ; 

- a létrehozott sport-ob
jektum összértékét, Ez fog
lailja magába a tár.sa.da1mi 
munka értékén túl a külön
böző szervek támog.atásából 
eredő ráiorrlításokat is :  

- a társadalmi munkában 
részvet•ök számát; 

- a legtöbb munkát ,,,égzó 
szocialista bTigádok és sze
mélyek megjelölését; 

- a munkahely, szakmun-
kásképző intézet levelezési 
címét. 

A szaks'rerveze!ft b.ízottsá-
g.Qk i,g,a,z,o]ó jelerutéseinek be
küldés!i -hatánideje: 1977, ok
tóber 31. 

Az !ig:a:ooló jelen.tése'ke;t vi
dél!oen a szakszervezeteik me
gyei tanácsai, Budapesten a 

Szru!c,,rerve-.reteilt Budapes,Ui 
Tamiácsa cimiére kell bekülde
ni. Az SZMT-k, SZBT arz. ak
ció egész időt•a,rtama a la,tt fi
gyelemmel kísérik és segítik 
a pályaépítő köm;s.é,<,..,ei:_, mu.n
káiált. Az i;g:t2.0ló jelen,tése,!t, 
v:a.ramln.t a helyszi.nd segítő, 
ellenőrző tevékeny,;,égük alap
ján ériéikellik a te1iiletükön 
végze,t.t murukál1"31!:, majd sor• 
rendi javas1aitot úeS2mek a. di
j312lá.sira. 

A:z. SZJ\-IT�, SZBT jav.a5la
taikat a szakszervezeti bi
zot�k igwoló Jele:nté;,eivel 
együtt november 5-ig küldik 
meg a SZOT Te..tnevelési és 
S;>ar'tas:ztá 1y án•aik. 

Az 1977. évi társadallmi 
sportlétesítrnény-építésn moz
galom orsz.ágas értéGrelé:sét és 
a díja,k odaítélését 3 tagú bi
zottság végzi a szakszerv-e2le$ 
bizott,á,gak igazoló jele:n.s:ései 
és az l\ISZT-'.k, SZBT á1lba.l 
feltüntetett sor.rendiség figye
lembevételével. Csak a h<1-
táridőre beküldött és az 
1977. október 31-ig ellres-zült, 
ix,,fejezett építlk:ezések kerül.-
11J€1k étrltéikelésre. 

A díjakat Budapesten 

adják majd át 
A nyilvános értékelésre és 

a díja.k átadá;sáira Budapesten 
kerúl sor. Enna'< pon,i.O\S idő
pontjáról a díjazott munka
helyek, szakmUlllkás.� in
l'é2ietek s:mkszer:ve=tl bi:zott
sás:ai lev'éilben kapnak érille-
sítést. A jutalomös.sz,eget az 
SZMT-<k, SZBT útján juttat
juk el a díjazott mun,ka.he
lyek =iksrervez.eti bizottsá.
ga.ihaz:. 

Fel.'kérjüik a �.:i 
hizotrtság!ok,at, a swcia!IÍSlta 
hrigádokat, a sportsze:-e:ó 
doLg.o-;..ó,-,a,t, a szak:mu.nk.ásta
ruuló fia<balokat, ho,gy vegye-
na¼: részt a moz,,"alombam. 

.K.étjük a helyi társadalmi 
szerveket, a gazdaság! veze
mú.et. hog_y erikölc:sd és anya
� támoga-tássaJ. se,g.l::sén;: a 
tál'Sade,Jmj munlka mind tel
jeis,e,b.b megvalósulását, a dol
gp7,6k jobb testedz..ósi fel�
lentnek meg!terem,tését. 

Felhívjuk az á,ga:zalli =.k
szerve21eteket, az SZMT-ket 
és SZBT-t. hogy ismeirtes;;éik, 
szervezzéik és segí tsélk a pá
lyaépLtési mozgialmat. Épüljön 
minél több sportlétesítmény, 
hagy még több dol{]ozó spor
toUuisson. 

SZOT Testnevelési . és 
Sportosztály 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vízszintes : 1 .  A legt�b szocia

lista brigád egyilc Jelszava. 12. 
Skálahang. 13.  Díszterem. 14. Két
kerekű had!szekér a rómaiaknál. 
15. Azonos mássalbangzól(.. 16. 
Heves megyei község. 18. . . .  Gio• 
vannt. olasz filozófus. 20. Ilyen 
baleset is van. 21 .  Túl !kerszava. 
23. Több képzőmíivészünk családi 
neve. 24. Atizzik. 25. A gabona
magvak fehérjéje. 27. fgy is ne
veznek egy sztSlöfajtát. 28. Visz„ 
sza : növelcvö folyó. 29. Asszuan
ban van. 2(). Egyszerű pép. 32. 
Személyes névmás. 33. A folyót 

szeli lit. 34. Az ozmium vegyjele. 
35. Lovas, nomád nép a honfog
lalás l,wrában. 37. Afrikai állam, 
39. A. E, 40. Az Oltozat szülője. 
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52. Szibériai folyó. 54. Méter kez
dete. 55. Utőkár(Yn. 56. Somogy 
megyei község. 58. Zsebeiben van 1 
60. Az Erdélyi Havasok legmaga
sabb csúcsa. 62. Nem áll stabilan. 

63. Kettc5s kötésa szénhidrogének 
gyíijtőncve. (ék. hiány). é5. A Bo
hémélet egyU? szerepe. 66. Köny
nyct hullat. 67. Tapadás, tapadó
képesség. 69. Komárom megyei 
község. 70, Szovlet repQlőgépt!
pus. 7 1 .  Nem tavalyi. 72. Viss'za : 
Uzletkötési aktus. 7 4. Tetejére. 

Függöleges : 1. Férfinév. 2. Cso
mójáról hlres fr!glai király. 3. A 
szamá.rium vegyjele. 4. A szél te
szi. 5. orosz férftnév. 6. Szűk fo
lyómeder (spanyol). 7. BetüpóUás
sal becézett nőt nt!v. 8. Szin. 9. 
Szófaj . 10. Mint a 3. függöieges. 

Ve. u�iiiy} 
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egyik állama, 22. Folyadék. 24. 
Juttat. 25. Ez is hozzátartozik az 
üzemi demo!tráciához. 26. Átkel6-
hc-ly. 28. J�egen olaj . 31. Távoli 
tenger. �- Azst;iJ folyó. 35. Régi 
űrmérték. 3'3. Piros, németül. 37. 
Van bátors:h?a. 38. Gárdonyi-re
gényalal�. 44. Rad\oaktív vegyJ 
elem. 46. Jelábécé. 48. Parina. 49. 
Iclomltó. 51 .  Gárdon·,! egv!k szín
müve. 53. A győzelem görög is
tennője. 55. . . .  áció, tömeges 
meggyőzés. 57. Fogv a közepPn. 
58. Maqához kéret 59. Betör. 61. 
K•mondott betli. 63. Vörös-tengeri 
kikötő. A4. A fűzfői soortegvesüJet 
ne\.·e. 67. Á Uami bevétel. A8. A 
Duna m�tlékfolv61a. 7 1 .  Idósebb. 
73. Német elöljárószó. 

Bekü!dendő: vízszintes 1. és 
függfüeE{es 25. Beküldési határidő: 
1977. áortlis 10. 

Az eHluJ keresztre.ftvénv helyes 
me�fejtése: A konténertorP.ntom 
fe1lec;ztése. A hétvégi rakodások 
növelése. 

Egv-ei?V könyvet nyertek tanunk 
4. számában megjelent lcere.sztrejt
vénv helves mP�rcJtéséért : Szabó 
Lenke. 6400 Kisltunhalas. BAiza 
u. 40. ; Lőrincz Lajosné. 97110 
S7.0mbathelv. Tr'i+h Árpád 1.1. 20 .. 
Tóth Ferenc. 9'222 He�VP'ihl;llom. 
VA�(1t u. 2.. Kllrancsi Laiosné. 
:1':'"00 T<a:ztf\<"))aT"roi"k�. M/4ius J. tt. 
1 7„ Savol�<z I<árOl" 2132 Göd
Felső, Széche:iy! u. 56. 

Tekebajnokság 
Dombóváron 

A MAV Fatelítő üzem dom
bóvári telepének tekepályáján 
rendezték meg Dombóvár vá
ros és környéke 1977. évi fér
fi női és ifjúsági egyéni teke
b;jnokságát. • A 3 napos ver
senyen részt vett fiatalok kel
lemes hangulatban versenyez
tek, jó körülmények között 
mérték össze tudásukat. 

A versenyt rendező sportkör 
mindent elkövetett azért, hogy 
a bajnokság jó légkörben, kel
lemesen teljen. A résztvevők a 
verseny végén elismerésüket 
fejezték ki a rendezők mun-
kájáért. . 

A férfiak közül Tarsoly Pe
ter, a szövetkezet versenyzője, 
a nők közül pedig Herczeg 
Edit a MA V Fatelítő sportkör 
vers�nyzője végzett az első he
lyen. 

Popp Pálné 

- Brigád szolidarit.ás. Kis
kundorozsma állomás Váci Mi
háJ.y szocialista brigádja rend
kívüli brigádgyúlésen hatá
rozta el, hogy a romániai fö�d
rengés károsultjai segitésere 
egy napi keresetüket ajánlj:í!t 
fel a Magyar Vörös.kereszt ut
ján, 

Nők és orvosok talál
kozója. A Vasutasok Szak
szervezetének szegedi nő
hizobtsága találkozót rende
zett a közelmúltban a vasút• 
igazgatóság nődolgozól és a 
szakorvosok között. A vasutas 
lányok és asswnyok először 
előadást hallottak, majd kér
déseikre a meghívott orvosok 
válaswltak. 

- úttörővasút Miskolcon. 
Május l-től a Győt-i kapui vég
állomás és a lillafüredi állo
más közötti szakaswn úttörő
vasútként közlekedik a bükki 
kisvasút. Ettől kezdve a végál• 
lomáson és a . közbeeső megál
lókban úttörők teljesítenek 
szolgálatot. A távlati cél a 
Miskolc-Farkasgödör közötti 
vonal úttörővasút<..á alakítása 
lesz. Az anyagi lehetőségek 
szerint szakaszosan építik ki 
az úttörővasutat. Első lépcső
ként még az idén megkezdik 
Miskolc és a Csanyik köz.ötli 
szakasz rekonstrukcióját. 

Névadó ünnepség. A 
debreceni építési főnökség 
szakszérvezeti bizottsága és 
KISZ-szervezete március 5-én 
- a főnökség négy dolgozójá----------------------------·1 nak gyermekei részére - név-

MHSZ-közgyűlés és szakmai kiá! lítás 
adó ünnepséget rendezett. 
amelyen megjelentek a társa
dalmi és gazdasági szervek ve
zetői is. A szülőknek gyerme
keik nevére kiállított takarék
betétkönyvet és egyéb ajándé
kot adtak az ünnepség rende
zői. 

Az MIISZ-klubközgyülésen a résztvevők a beszámolót hall
gatják 

A debreceni Igazgatóság 
MHSZ tartalékos és lövész.
klubja közgyűlést tairtott az 
igazgatóság tanácster=ben. A 
beszámoloban értékelték a 
klubok dmúLt ötéves munlká
ját és eredmén>eit. Kiamelt,é!-c 
az 1f;úsái }1onv.!d-elmi 1K'Va
lésének a fontosság'Ít. A k:u
bok jó együttmúködé,ének 
már több éves ha;;yomán�•a 
van. Jó a kapcsolitt az i�-

gatóság vezetőségével is. Meg
állapodás született pé,J.dául a.z 
MHSZ veretősége, valam!n.t 
az igax�tóság társadaJ.mi-g.az
dasági vez,etöi között, misze
rint irásbam rögzítették a ten
ruva:!ó!rot, a kölcsön<i5 ef;J,"ütt
műk�és foltételeit 

A gyúJ.:S után a részvevők 
megtekintett ' a klubok ál
bl .randezett szakmai kiállí
tást. 

MHSZ-kluhok tapasztalatcseréje 
A miskolci vontatási főnök

ség tartalékos lüvészklubjának 
25 tagja februárban tapaszta
latcsere-látogatást tett a ;.,i,-.,i 
sörgyár l'vlHSZ-szcrvezeténél, 

Természetbarátok 

vetélkedője 

amit üzemlátogatással kötöttek 
egybe. Sárosi Lás:::!ó műveze
tő, a gyár MHSZ-titkára ka
lauzolta az üzemben a vendé
geket. Utána a két szervezet 
veze<tói beszámoltak eredmé
nveikről és sz elkövetkező 
réladato:uól. 

Oláh Lajos, a miskolci Igaz
gatóság üzemi MHSZ-szerve
ze!ének titkára meghívta a 
sörgyár lövészcsapatát Mis
kolcra, az április 4. tiszteleté
re rendezendő lövészverseny
re. 

- A nők ünnepén. A m!s
kolci vontatási főnök.ségnéll 
is megrendezték a hagyomá
nyas nőnapi ünnepséget, ame
h·en Hernádi István vontat'i·si 
főnök mondott ünnepi beszé
det. Utána a miskolci Nemzet.,j 
Színház művészei vidám mű
sorral kedveskedtek az ünne
pelteknek, majd a szakszerve
zet,; bizo�..ság megvenoégeMe a 
nő!,et. 

- Szakmunkások versenye. 
A nagykanizsai ' vonLatási fő
nökségen a közelmúltban ren
dezték meg a Kiváló ifjú szak
munkás és a Szakma ifjú mes
tere versenyt, amelyen kocsi
vizsgálók, mozdonyvezetők � 
Diesel-villanyszerelók (össze
sen 30-an) vettek részt. A ver
seny győztese: Böröcz László 
kocsivizsgáló, Gárdonyi József 
mozdonyvezető és Kauten Jó
zsef Diesel-villanyszerelő lett. 

- Pénztár az üzemben. 
Több mint fél éve, hogy bér
fizetési napokon kihelyezett 
pénztárt üzemeltet az OTP 
jászapáti fiókja a jászkiséri 
MAV Építőgépjavit6 üzemben. 
Kölcsönigénylések átvételével, 
befizetések elfogadásával és 
tanácsadással nyújtanak szol
gáltatást a helyszínen az üzec!ll 
dolgozóinak. Januárban telje
sen be,·endezett állandó ott
hont kapott a „mini bank!'. A 
jászkiséri üzem a páncélszek
rénytól az frógépig mi!lldenrö: 
gondoskodoLt. 

A szerkesztőség üzeni 
Kovács László, Gyöngyös; dr. 

Gál György, Budapest i Seps! Gyula, Miskolc; Nyiri Ferenc, Debre
cen ; Földi László, Kiskundorozs
ma ; VárfalVi Gyula., Nag:\'kanJzsa ; 
Boldizsár Gyula Béké,;cs.:tba ; 
Nagypál István, Jás1.k1sér ; Zsoldos 
Barnabás, Mátészalka;  leveleiket 
lapllill< anyagához felhasználjuk. 

A vasutas-szakszervezet ter
mészetbarát sza.kb1zott,;ága 
szellemi vetélkedőt rendezett 
a közelmúltban a vasutas ter
mészetbarát szakosztályok ré
szére a budapesti igazgatóság 
kultúrtermében. A vetélkedő 
tárgya haL"lnk turizmussal 
kapcsolatos földrajza, történel
me, irodalomtörténete és ipari 
földrajza volt. 

LAKÁSCSERE 

A:z. ötórás vetélkedőt, ame
lyen négy budapesti és kilenc 
vidéki szakosztály 22 csapata 
vett részt, négy kategóriában 
rendezték. Az egyes kategóriák 
győzteseit és az összetett ver
seny első három csapatát juta
lomban részesítették. 

Az összetett versenyben első 
a Törekvés 1I., második a Du
nakeszi. l., har]1ladik pedig a 
budapesti igazgatóság csapa
ta lett. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Felelős szerkesztő: V1s1 Ferenc 
Szerkesztőség : 

1068 Bpest VI., Benczur utca 41. 
Telefon várost · 229-872. 

üzemi : 1�77. 
Kiadja és terjeszti: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest, VU., Rákóczi út 54. 

Telefon: 224-819. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszémunk: 

MNB 2.15 - IJ 859 
Felelős kiadó : dr. Suth Pé•.er 77-988 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető: Roder Imre igazgató 

Elcserélném salgótarlánl 1,5 szo
ba összkomfortos III. emeleti ta
nácsi lakast hasonló nfvójű taná ... 
csi vagy MA V-lakásra Komárom
ban, Györött, Hegye.shalmon \�agy 
l\losonmagyaróváron, l!;rdeklődni 
levt!lben Romhányi István, Salgó
tarján. Hárs!a u. 3. sz. 

Elcserélném Ludányhalásziban levő 1,5 szoba, konyha, éléskamra, kertes szolgálati lakásomat 
hasonló MA V szolgálati lakásra 
Budapesten vagy környékén. .€rdeklődni lehet Takács Tibor. 1171 
Budapest, Nyitán u. 42. sz. 

Elcserélném körmendi tanácsi 
komfortos lakásomat vasúti dol ... 
gozóval Ns.gy-Eudapest területén 
vagy környékén l szoba, konyhára. Ráfizetést nem leérek. Levele-
ket Bodrogi LaJos, 9900 Körmcntl, 
Bartók B u. 7. sz. alá kérem. 

Elc::serélném Süttő állomáson. a íelvetell épUletben levö három szoba-komfortos ,;;zolgálatl lakásomat nagy kerttel. melléképülettel el_látva budapesti vagy Budapest közvetlen környéki MA V szolgálati vagy tanácsi, kJs-ebb, de tegalább komfort?s _lakással. Csak forgalmi munkaköru dolgozó jöhet számításba._ Erdekl6dni lehet a 02R71-79. üzemi telefonon : Diószeghl István. Elcserélném Albertirsán 1e'vő 2 szoba, fürdőszobás, kertes családi házamat budapesti, lehetőleg Budapest Nyugati pályaudvar kör!1Yékén levő. J vagy J,5 szobás összkomfortos ta
. 
nácst vagy szolgálati ]akáss.al, megeqyezéssel. Erdeklodnl Péten József, 2730 Albertirsa, II., Homokrész 35 sz vagy 46-27. telefonon 15 óráig, ·• Elcserélném budapestt IX kerület, Gyáli úti 2 noba összkomfor�sA lakásomat debrecenJ hasonlo V vagy tanácsi lakássa,t, Er-

deklödnl lehet 69-63, ilzeml tele
fonon, Ujvárosiné. 

Elcserélném Dombóvár, Gyenis 
Antal utca 13. szám alatti MA V 
;zolgálati lakásomat hasonló taná .. 
csi lakásért aktiv MA V-dolgozóval 
Dombóvár városban. A lakás áll: Y..ettö szoba. konyha, előszoba, 
melJékhelYiségek. A nagymérettl 
konyha egy része filggö?1y levá„ 
la.sztással csempés fürdőszobóvá 
átalakítva. beépített fürdőkád, vtz„ 
melegítő boylerrel. A lakáshoz 
kert és garázsépUlet is tartozik. G alambcs István nyugdíj as. 

Elcserélném nagyméretű kétszobás, komfortos lép<sóházl bejáratú rákosrendezői lakásomat kis méreta 1 szoba komfortos t
0

anácsi lakásra. Me�tekihthetö reggel 7-9 óráig. özv. Zombai Lajosné l\1AVnJtU.gdijas. 1142 RákosrendPző állo- . más trafik mögötti épület. 
Szétköltözök ! Adunk egy két szoba. teakonyha komfortos, 46 négyzetmétel' alapterületa napos kertes (50 négyszögöl szőlő és gyü-

mölcsös) MAV bérlakást Rákospa• l�t�n. és egy szoba. fürdőszoba, fozof�lke 20 négyzetméter aJapterUietu tanácsi szeparált társbérletet a Leh�l piacnál. Kérünk egy nagyméretu. 2.5 vagy 3 szabás ta• nácsl bérlakást va11v MA V bérlakást, Tóthné, 121-760'124. 
Elcserélném DunakeszJ-Gyárte-lepe'! Jevö 2 szoba összkomfortos gáz!utéses MAV-lakásomat (állomás�ól két percr�), hasonló buda-pesti taná<"sJ lakásra C1m • özv Ecdé!yj Lajosné. Du�akeszl'.Gyár� telep, Iskola sétány 4 fszt 4 Elcserélném M� V�d�l�o?Óv�l 82 négyzetméteres Hungária körűti ��szobás, komfortos MA V bérla

r
as

f
mat másfél szobás lakótelept 

3ff,9�f:
ra. Erdeklc:!dnl 8 -16 óráig 
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· lordaa,onattal 

A Fejér megyei BauxitM
ni,ák Vállalattól 1976-ban 
mintegy 970 ezer tonna 
bauxitot kellett elszállítani. 
Ebből 815 ezer tonnát az Al

másfúzitói Ttmföldgyá1'ba, 
150 ezer tonnát pedig export
ra, Illetve a kisebb hazai 
megrendelőknek küldtek. Az 
emUtett ásványa-iyag szállí
tását elsősorban vasútra ter
vezték, de a trösztnek sok 
gondot okozott a rendszerte- A VASUTASOK SZAKSZERVEZ-ETÉNEK LAPJA 
len vasútikocsi-ellátás. A 4-_____________________________________ _ bauxitot Moha rakodón kel
lett lepakolni a gépkocsikról, 
majd ott - ha vagon érke
zett - ismét rakodtak. A 

XXL �VFOLYA."K, '1. SZÁM 19'7'7. ÁPRJLIS 2. 

tröszt mindent elkövetett. 
hogy a fontos ásvány idejé
ben a rendeltetési helyére ke
rüljön. Kihasználtak mi,1den 
Je.'letőséget; 58 esetben ra
kodtak munkaszüneti napon. 
Am ez az erófcszltés is ke
vésnek bizonyult. Nem ma
radt más. mint a közúti fu
varozás igénybe vétele. 

Átadtdk a Vörös Vándorzászlót 
a miskolci vasútigazgatóságnak 

Ez a szállítás tonnánként 
csaknem 100 forinttal került 
többe, így az elmúlt évben a 
bauxit bányának mintegy 10 
millió forinttal kellett többet 
fizetni a szállításért. a terve
zetthez képest. 

MUNKÁSGYULES A VONTATÁSI FÓNÖKSEG SZERELÓCSARNOKABAN 

Ezt mérlegelték a megye 
párt- és tanácsi vezetői, vala
mint a KPM illetékes ható
i;ága. Közbenjárásukra a 
MAV Budapesti Igazgatósága 
és a t:állala t szocia!ista szer
z;ődést 1,ötött. 

A megállapodás értelmében 
ezután a vasút rendszeresen 
fardaszcrekényeket biztosít, 
a bánya pedig továbbra is 
mindent megtesz a zararta
lan, folyamatos rakodás érde
kében. 

Az V. ötéves terv első esr.
tendejében, főként a m:i:;odlk 
félévben elért eredmé.-iyei 
alapján a miskolci igazgató
ság nyerte a KPM és a Vas• 
utasok Szakszervezete közpon
ti veretúségének Vörös Ván
don:ászlaját. Az átadúsi ün
�pségt·e márciUs 1 1-én, a mis
kolci vontak-Isi főnökség sze
relőcsamok.áoon rendezett 
munkásgyillésen került sor, 
amelyen két és félezren vet
tek részt. 

A:z. ünnepséget Zombori La
jos, a vasutas-52.akszen·ez.et 
m' ,tkolci te:üle"..i bizottságának 
titkára nY'itot a meg. Köszön
tö�te a zsúfouisig megtelt csar
n.o!,ban he:yet fo�!alt vasuta-

szakszarvezet főtitkárát, a me
gye és a v:iro,; megjelent ve
zetőit, a szállittató vállalatok 
képviselfüt. 

A munk.ás,gyúlésen dr. Pász
tor Pál, a miskolci igazga,tó
ság veootöje Sl.á.molt be az el
múlt évi munkáról. a négy 
megye területére kiterjcdó 
i,gazgatóság kiemelkedő ered
ményeiről. Elmondotta többek 
között, hogy az igazgatóság el
mált évi tevékenySot'gét is be
folyásolta a megye íp'.lri jel
lege, hiszen lit termelik a 
nemwti jövc<lelem l:l százalé
kát. és a két k h:iszalti üzem 
állltja elő az o:ssrnt: nyersvas
és acéltem1el ·nek kétharma
dát. A borsodi s-..enb.ínyák oo-

ják az orszá.g barnaszón t.er
melésénelt 52 százalékat. A 
száliitá..i kapacitást 197G elsó 
felében igyekezte:t előszállitá
sokkal kihabználni. Kilenc rtil
lalattal kötöttek elószállítási 
megállapodást. Az ezzel járó 
kedvezmény ös::.tönzó hat.ásá
ra az első negyedévben arz 
igazgatóság területén 1 millió 
tonna kő, kaVics, kohó:;a1ak, 
és beton.áru kel'i.ilt többek kö
zött feladásra. Ez tette lehe
tővé azt I!. hogy az első fél• 
évi áruszállítási tervüket - a 
hálózati lemaradással szemben 
- túlteljesítették, és a máso
dik f<"lévben nemcsak meny-

(Folytatás a 3. oldalon) 
Az idén tehát minden bi

zonnyal, gazdaságosabb lesz a 
bauxit szállítása. A várható 
eredmény - mint ezt a t.a
nácskozás részvevói is megfo
galmazták természetesen 
nem csupán a két szerződő 
:(éltől függ, hanem más igaz
gatóságoknak, állomásoknak 
is elő kell segíteni Ük a szer
zódés megtartását. 

soka,t és a rnndégeket, köztük .--------------------------

" . .\PIRE. 'DE. 

dr. Bodnár Ferencet, az 
MSZMP Központi . Bizottságá
nak t.1,gját, a Borsod megyei 
pártbizottság elsÓ titkárát, Ur
bán Lajos mini52terhelyettes,t, 
a MA V vezérigazgatóját. Ko
s;:oru.s Ferencet, a vasutas-

a AfÁV cselekvési protramja 
Együttes ülést tartott a vezérigazgalói!ág 

pártbizottsága és a szakszeryezet elnöksége 

A MA V Vezérigazgatóság heló, úgynevezett koordiná
t,ártbizottsiiga és a vasutas- ciós gyakorlaton változtatni 
szakszen·czet elnöksége már- kell. 1977-ben, az eddiginél 
cius 18-án együttes ülést tar• sokkal egy5zerűbb, a teljesít
tott a vezt.'rigazgatooág ta- mények változásait forintban 
nácsterméoen. Az ülés részt- b követő koordtnációt kell be
vevói a MAV 1976. évi cselek- vezetni, olyant, amely a fel
,·ési programja végrehajtásá- arlatok túltcljesítésé:e ösztö• 
n:i.k értékeléséröl. s az 1977. zó funkcióját jobban kldombo
évi terv telje ítésével össze- rít.ia. 
fü�ó. kiemelt gazdasági fel• Az elnö�ég a vasút módo
adatok meghatározásáról ké- sitott prJmium szabályzatának 
szült előterjcszté:>t vitatták W77. április l·tól történő al-
meg. kalmazá át jóváhagyta, majd 

A vezérigazgatóság 1977. évi különI.;!e elöterjesztéseket tár
eselekv€6i programi'\ osakúgy, gyalt. illetve hagyott jóvá. 

a 

Somoskőújfalu  nyerte 
határforgalmi. versenyt 

Somoskóújfalu és Filakot•o 
üzemváltó határállomások kÖ
zött 1932 óta jó a munkak«p-
csolat. A szociali ta munka
versenyt azóta minden évhei 
megújítják, 8 munk{,juk' ered• 
ményét félé�enkt!.nt erté:,é.i 't. 

Az 1976. m.ísod k félévi tel
jesítmény alapján a mai:o·ar 
1·asutas<ú b!zonyulta1t jobb· 
nak ; csaknem 28 ponttal előz
tél. meg cseh$zlot:ák kollégái
kat. Ezzel elnyerték a Ve
zérigazgatóság által adomá• 
nyozott oklevelet, illetve a 
huszonöt évvel ezelőtt alapí
tott vándorzás,Jót. Az elisme
réseket Mocsári Ferenc állo.. 
másfőnök vette át. 

A baráti hangulatú összejö-
1·etelcn, amelyre március 4-én 
Somoskóújfaluban került sor, 
sz.ót kért Franti.sek Vladek, a 
Blat.islavai Keleti Vasútlgaz
gatóság forgalmi osztályának 
vezetője és gratulált a somos
kőújfalui vasutasok sikeréhez. 

- Eredményük arra ösztö
nöz bennünket - hangsúlyoz-

tn -, lioO'II a: elköi·et'kezll 
idóben jobban dolgozzunk, a 
így majd legközelebb Filako· 
t:óra kerüljem a t:ándarzászló. 
Kozös űzenwáltú állomásunk 
maradéktalanul eleget tett a 
�lttási igó.,nyelmek. A2 utób

bi h rom évben több mint 
duplújára novekedett az át
menő rnnatok s:d.ma. Dolgo
zóink teljesítménye azért is 
figyelemre méltó. mert ez.t 
a munkát :,peciális földrajzi 
környezetben végzik: Salgó• 
tarján felól, illetve Filakovo 
irányába 16 ezreléket emel1:e
dik a pálya. 

Ezt követően Mocsári Fe
renc bejelentette, hogy a ha
tárállomás dolgozói csatlakoz
nak a Nagy Októberi Szocia
lista F01Tadalom 60. évfor
dulójának tiszteletére indított 
mun ·aversenyhez, és a to
vábbi munka.<;ikerek érdeké
ben az idén nemzetközi szo
cialista brigádokat alakítanak 
a MAV somoskőújfalui, illet
ve a CSD filakovói vasutasok
ból. 

mint a múlt évi, az üzemvitel-
lel és a gazdálkodással ösz-.----------------------------------------

szefüggő legfontosabb felada
tokat tartalmazza. Ugyanak
kor hangsúlyozza, hogy to
vábbra is kiemelten kell ke
zelni a munkafeltételek és a 
szociális elLltá:s javítását szol
gáló beruházúso!t határidő.re 
történő befejezését. 

A vitában elhangzott észre
vételekre, javaslatokra az 
anyag előterjesztője, Urbán 
La.ios miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója válaszolt. 
Hangsúlyozta; a cselekvési 
program114k és az intézkedési 
terveknek az a célja, hogy se
gítsék eló a vasút ez évi ter• 
vének végrehajtását. Ha a ve
zetők és beosztottak, ki-ki a 
maga munkahelyén. azon fá· 
radoznak, hogy a munka mi
nősége, a szolgáltatások szín
vonala is javuljon, eredménye
sen zárjuk a,; évet. Különö
sen nagy gondot kell fordítani 
a nagyértékú vontatójármű
vek. el(yéb esz:közök gazdasá
gos felhasználására, valamint 
az élőmunka hatékonyságának 
növel€1Sére. 

Az egy(Jtte5 ülés résztvevői 
a miniszterhelyettE'S vitazárója 
után elfogadták a cselekvési 
programo•. 

Az elnökség ezután a szak
szervezet székházában folytat
t.a munkáját. Elsőnek a vasúti 
közlekedés prémium szabály
zatáról készült előterjesztést 
vitatták meg. Egyetértett azel
nökség azzal. hogy az eddig 
alkalmazott, nehf.t.en áttekint-

Munkában a Ra pid 15 

Budapest-Keleti pályaudvaron üzemel a svájci gyártmány6 Rapid J !i  llnjáró sepregető
gép, TeljesUményére jellemző, hogy egy óra alatt 25 OOO négyzetméter peron tisztítására 

képes (Laczkó Ildikó felvétele) 

legnagyobb nemzeti 

. ünnetlün� 

A 
prilis 4-én immár 32 esztendeje, , hogy a szo_vjet 

hadsereg GYÖzelmes harcai és veráldozata1 arán 
hazánk me?gs7,abadult a háború borzalmaitól, fel
szabadult a fasis?.ta elnyom.ás alól 

Az évfordulón tisztelettel és megbecsüléssel gondo
lunk mindaz.okra, akik végigjárva a háború viharát, hoz
zájárultak a fasizmus legyózéséhez. Meghajtjuk az em
lékezés zászlaját mindazon országok hös fiai előtt, akik 
segítséget adtak hazánk !elszabadítá.sához. 

Hálával gondolunk a magyar e!lenállókra, partizán• 
csoportokra, akilc h3tárainkon belül és határainkon túl 
harcoltak és életüket üldozták a szabad, független, de
mokratikus Magyarországért. 

A magyar népnek, amely egész addigi történelme 
során mindössze l!l18-ban és 1919-ben néhány hónapon 
át élhetett valamilyen - polgári, majd szocialista - de
mokratikus rendszerben, a felszabadulás hozta ct a de
mokráciát. Ez a demokrácia napjainkban mint a mun
kásosztá'.y hatalmának fonnája mélyrehatóan érvénye
sül az élet külünbüzó területei.n, szolgálja a közösség 
javát és biztosítja az egyén, a dolgozó ember jogait. 

B 
arminckét év egy ember életében nagy idő. De 
mint történelem, csak néhány pillanat. Mégis, ha 
az elmúlt 32 év világtörténelmének fejlődését 
nézzük, azt látjuk, hogy alapjaiban megváltozott 

a világ képe, valóban történelmi fordulat következett be. 
19iJ-ben mindö56ze két szocialista ország volt a vi

lágon, a Szovjetunió és Mongólia. 1\Ia három t"ilágrész 
14 országában jó1:al több mint 1 milliárd ember építi 
a szocwzlizmust, a kommunizmust. 19-15 óta mlntegy 70 
omzágból űzték el a gyarmatosítókat. Hazánkban a 32 
év alatt nagyobb haladást értünk el, mint korábban év
századok alatt. 

A tények azt mutatják, hogy népünk élni tudott a 
lehetőségekkel. Eredményesen hasznosítottuk a közösségi 
tulajdonból, a szocialista tervgazdálkodásból adódó le
hetőségeket. Iparunk ma öt hét alatt termel annyit, mint 
a második viltigháború előtt egy esztendö alatt. Fele any
nyi ember dolgozik a mezőgazdaságban, mint akkor, s 
mégis másfélszer annyi terméket állít elő. A vasút 1938-
ban 25 millió tonna árut szállitott, 1976-ban pedig több 
mint lSO millió tonnát. 

A magyar népgazdaság az utóbbi években a kedve
zőtlen külgazdasági ha ui.sok próbáját is kiállta. Ez pedig 
egy olyan országban, melyben a nemzeti jövedelemnek 
lassan már a fele kerül bele a külkereskedelmi forga-
lomba, ez nem kis dolog. 

Erőfeszítéseink azonban nem csökkenhetnek, sót fo
kozódniuk kell. Az idei esztendő munkája sok tekintet
ben kulcsszerepet tölt be abban, miként tudjuk teljesí
teni ötéves tervünket, és ezen keresztül kihat távlati el
gondolásaink megvalósítási ütemére is. 

e 
éljaink valóra váltásához arra van szükség, hogy 

a hatékonyság fokozásával meggyorsítsuk a g.az
dasági növekedést. Ez a követelmény kifejezésre 
;ut a nemzeti jövedelem 6,5 s.:ázalékos nöuelésé-

nek elöirányzatában. Ez a feltétele annak hogy a nép
gazdaság egyensúlyát tovább javítsul,, s 'elegendő for
rással rendelkezzünk a gazdaság fejlesztéséhez és az élet
körülmények javításához. 

A vasút szállítási feladata minden bizonnyal az idén 
is növekedni fog. A tcrvbe11 132 millió tonna áru elszál
lítása szerepel. Ennél azonban többre keJl felkészülnünk 
az ipar és a mezőgazdaság várható több termelése és a 
külkereskedelmi fol·galom megélénkülése miatt. 

A terv sikeres teljesítése azt követeli hoay erősöd
jék az egJséges szemlélet a feladatok é�tel�ezésében, 
fokozódjék az aktivitás, a felelősségérzet a cselekvésben. 
Ilyen egysége.s gondolkodásmódra vallanak azok a mun
kafelajánlások, amelyek országunk gazdasági fejlődé
sének meggyorsítását célozva a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére széles mér-
tékben kibontakoztak. 

E
z egyben kifejezi népünk tiszteletét a felszabadító 
S�ovjetunió iránt, kifejezi a szovjet néphez fűző
do barátságunkat, _melynek egyik ünnepe április 
4-e. Az eltelt harm1 nckét év meggyőzően tanúsítja. 

hogy a Szovjetunióval való szövetség internacionalista 
politikája hűen kifejezi nemzeti érdekeinket. 

Hazánk szocialista fejlódésének ez a szövetség je
lenti a legbiztosabb külső garanciáját. A gazdasági kul
turális, társadalmi kapet,olatok, a sokoldalú ero,ütt�úkö
dés egyaránt javára válik mindkét országnak és ezen 
keresztül a szocialist.a országok egész közösségének. 
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:A FELSZULALÖK KERTEK : 

A biza/1niak éljenek jobban 
a 01e/növekedett jog- és hatáskörrel 

Eredményes munkáról számolt be a tagságnak 
Ajka állomás szakszervezeti b izott�ága 

Az elmúlt hetekben megtar
tott beszán1oló taggy ülésen 
eredményes munkáról adhatott 
sLáruot Ajka állomás szakszer
vezeti bizottsága. Az alapszer
vezet 205 tagjából, aki csak 
tehette - még az ide tartozó 
Szentgál, Városlőd-Kislőd, De
vecser, Tüskevár és Kerta ál
l omásról is - eljött a beszá
moló taggyfüé&-e. 

A isza.kszervezeti bizottság 
beszámolóját Hort•áth Kálmán 
titkár mondta el. s mindj,irt 
a bevezetőben kiemelte az el
ért 100 százalékos szervezett
sei;ük jelentőségét. Ezután ar
ról szólt. hogy szervezetten, 
a hallgatók rendszeres megje
lenése és kellő aktivitása mel
lett folytatták - és végzik je
lenleg is - a szakszervezeti 
politikai oktatást. Az elmúlt 
oktatási évben a pártalapszer
vezettel közösen a marxista
leninista középiskolút is meg
:,zervezték az állomáson, s en
nek befejeztével 15 vnsutas 
dolgozó tett sikeres vizsgát. 

figyelmesebb munkával elke
rülhető lett volna. A ;övöben 
még többet kell tenni a bal
esetek megelőzése érdekében. 
Fokozottabban szánútanak eb
ben a munkavédelmi örök se
gítségére, akik a megállapított 
hiány0&5ágokat napló}ukba fel
jegyzik és jelentik is. 

Két tag gyermekét részesí
tették tavaly külföldi, hatét 
helföldi üdülésben. Két dolgo
zó vehetett részt külföldi üdü
lésben és öt családot. összesen 
21 személyt üdültettek 1976-
ban a Balaton mellett. A be
teglát.oga tás rendszeres volt, s 
a betegláto.�ató mindig vitt 
ajándékcsomagot is a beteg
nek. A kulturális teYékenység 
és a spart területén kevés 
eredményről szólhatott a be
számoló, s jobbára csak ma
gyarázkodaskén t fogadhatta 
el a t.n�g. hogy a dolgozók 
többsége vidékről bejáró. 

Változás 

súlyozta. hogy az idén. lénye
gesen többet cárnak a bizal
miaktól. Éljenek a részükre 
biztosított új jog- és hatáskör
rel, érvényesítsék véleménye
zési jogukat. Az állomás szak
vonali vezetőitől pedig azt vár
ják, hogy a rendelkezéseknek 
meg!elelóen segítsék is elő, 
hogy a bizalmiak a csoportjuk 
képviseletében be tudjálc töl
teni partner szerepüket. 

Az alapszervezet gazdasági 
munkájáról, a tagdíjfizetésről, 
s a költségvetés előirányzatai
nak eredményes teljesítéséről 
Németh Gyula fuvars?.ervező. 
az szb gazdasági felelőse szá
molt be részlete-sen a tagság
nak és jóváhagyásra előter
jesztette az 1977. évi költség
vetést is. 

Tisztségviselők beszámoltatása után 

Adottak a feltételek a még· j obb munkához 
A debreceni járműjavító

ban január 4. és március 1. 
.köwtt zajlott. le a s;zaksz.erve
zet 297 vál.asztott tisztségvi
selőjének Ot-&ámoltaltása az 
19i6-ban vá�lt Tflllni,áróL 
A SZOT Litkáma;;a, a v.:isu
tas-szaksz:�i-v.::.;;�t elnöksége tes 
a deorece1ú tcrillctJ Uzottság 
állásfoglalál,a al.:lpján keszi
re:tt in!kLKe-��i terv nyvman 
153 bizalmi, 1l múhe!yt>rz•;,t
SQ.g v1:z�r. >sé1a és a ,1.., 1a,1U 
szaksz< r;;e-; .;, tanac.'s ú ele
get tet:. l 2 ; -: ir.!otá.\L k:Jtt!lP
zetts'1qénc�;. 

A tagság mintegy 85 száza
léka veLt részt azokon a fó
rumokon, amelyeken a beszá
molók elhangzottak. Az ér
deklődést még.m.<ább jellem
zi, hogy a hozza.s7.ólii.;okban a 
dol,go,;ó,;: több ITlJnt 650 kü! 
lönböző témát érirutettek. A 
kérdések 25 67.ázaléka az 
élet- é,; a munka,kö1iilmények 
a1aik'1.11ábával, a.i: érdekvédel
má feladatokkal, 18 százalé
kuk az üdülé,;,-,el, a swciális 
és egés:z&égügyi helyret'tel, 21 
százaléku.k a szervewti, mcxz.
galmi élettel volt kapcsola
too. A beszámolások sz.í:n.vo
n,'llát növelte, hogy részt vet
teit azokon a megfelelő szin
tű gazdasági, párt- és tömeg
szervezeti vez.etók is. A dol
gozók kérdései :nem maradtak 

ya,n étitlé!k.e11te munikáj1..llk,ait, 
egyben útmutatást kaptak v�-
1.asztói:któl a jövőre. A besza
molókat egyébként minden. 
szinten egy•i.angúlag tudomá
sul i:ette és elfogadta a t0;g
ság. A vezetőséggel e,zyetér
tésben 1977-re fő feladatnak 
tekintik a terv teljesítését. � 
anyaggal és er.ergiá':'.a,1 va�o 
takarék0&5ágot, az uzem- , ':8 
munkaszervezés tökéletes1té
sét a szocialista mu.nkaver
i;eriy segítését. A szorosan 
vett érdekvédelmi tevékeny
ségben ;génylik a törVén_yb�_n 
biztosított jog- és hatásko: 
gyakorlását. a közmíívelöclési 
tön"ény érvényesítését, nem 
utolsósorban a szakszervezeti 
demokrácia erósíté.s.ét. a szer
vezeti élet tartalmi szinvon.a
lá.na.k növelését. 

Mindezen belül néhány 
oh·an javaslat is elhangzott, 
.ITT'.lel:vnek mce:valósí� túl
haladja az üTem és a szak
szervezeti biwtl.ciig hatáskö
rét. Ezeket a javaslatokat fel
sőbb szerveink figyelmébe 
ajánljuk: 

Többek között elhangzott, 
hogy javítani kell az üdülő
jegyek (SZOT-beutalók) el
osztásán, mert nyári sze
zonban az üzemnek jutta-

tott ;eQ11ek szá1114 egészen ;... 
Zentéktelen. 

Sokallják a do'Jgozók a kii
lönböw társadalmi sz.ervek 
által megtartott (központi in
tézkedésre munkatervbe fog
lalt) rendezvényeket. mivel 
ez.ek helyileg és időpontban 
egyaránt akadályozzák a szo
cialista brig,ádok kulturális 
vállalásainak teljesítését. Az 
üzemi sz.ervek koordinálnak, 
de ez nem elég. A SZOT-'Mk. 
a KISZ Központi Bizottság
nak. más fel6ő szintű testü
leteknek is együtt kellene 
működni e kérdés rende'llése 
érdek.ében. Az ilyen és ha
sonló véleményeket szakg,zer
vezetl bizottságunk illetékes 
hely-re továbbította. 

Végül ide kívá:nk:o7lik_ � 
a beszámoló taqgyúleset 
egyik jelentős mozzanata: 50 
kereskedelmi társadalmi el
lenőr és a társadalmi bíróság 
22 tagjánal. a megválasztása. 
Ez az esemény is rendben, 
felelősséggel, a felsőbb szer
vektól kaoott irányelvek éz
vényesítésével zajlott le. Erre 
is vonatlrozik sia.ks2Jervezet! 
biz.ottságunknak az a megál
laoít:ása. ho.e:y mind� felté
tel a.dott az 1977. éV'I még 
jobb munká1'oz. 

Korponai Lajos 
szb-titkár 

A határozatok 
szellemében 

az szb . vezetőségében 

A tagsál( mindkét beszámo
lót megvitatta és elfogadta. Ez
után Horváth Kálmán titkár 
helyett. aki állomásfőnökhe
lyettesi beos.zt,\sba '.lrerült, s 
emiatt nem töltheti be a to
vábbiakban az szb-titJkári 
funkciót, új titkárt választot
tak. A t.ag..<s.\g egyhangúlag Né
meth Gyulát választotta meg 
erre a fontos tisztségre. He
lyét a &a7.dasáW felelősi posz
ton Kocsis Jenő vette át a 
,szak.szervezeti bizottságban. 

megválaszolatlanul, �t több ---------------------

Negyvenhárom nőtagja van 
az alapszervezetnek. Segítségü
ket, a velük való törődést a 
nöpolltikai határozatnruk meg-

A 19 szakszervezeti biza1mi 
- akik kÖZÜl hat a Vidéki ál
lomásokon dolgozik - jó akti
vitással se<titettc az alapszer
vezet tevékenységét. A beszá
molót követő vita legtöbb fel
szólalója azonban joggal hang- L. J. 

vona.Lkozásba,n konkrét .i:ntéz
kedése.k i� történtek e javas
latok, illet.1,-e é6z:revételek 
nyomán. 

A t:szt.és!!v-iselók jóleisó ér
zié6sel fogatlták, hogy szír.te 
vailamen.nYli felszólaló pcxz:iti-

felelően végezték - s ez nem r---------------------------------------
csupán abban merült ki, hogy 
sem a nemzetközi nőnapon, 
isem az anyák napján nem fe
ledkeztek meg köszöntésükról. 
Kriti.ka.i megjegyzésnek szánta 
a vezetösé{g: máig sincsen nöi 
dolgozó vezető állásban az ál
lomáson. Utalt azonban arra, 
hogy ez a gond tartósnak ígér
ke-.dk, mert mindeddig e.gyet
len nődolgozót sem tudtak rá
venni a továbbtanulásra. A 
nagyobb szakmai tudás pedig 
e�·etlen vezetői beosztásban 
6em nélkülözhető . . .  

Az alapszervezet flataljai 
helytálltak a termelésben. a 
szolgálat minden területén 
e.edményesen teljesítettklt a 
:reájuk bízott feladatokat. Bár 
még mindig viszonylag kevés 
fiatal dolgozója van Ajka ál
fomásnak. velük az ifjúságpo
litikai hat.ározat 5zellemében 
foglalkoztak. Folyamatosan se
ptette a szakszervezeti bizott
lSág is az állomási KISZ-alap
szervezet munkáját. Nívós 
szakrnai-kultu:rális vetélkedőt 
:rendeztek a múlt évben az ál
lomás fiataljainak részvételé
vel. Az ifjúsági munka szín
vonalának további emelése, a 
fiatalok nevelése érdekében 
6zon�almazta a beszámoló a 
KISZ-alapszervezet mél( rend
szeresebb segítését. Aikán is 
közös ügy ez. a vasutas után
pótlás fe;lődését szolgálja. 

Az állomás politikai és gaz
dasági ieladatamak megoldása 
érdekében a szakszervezeti bi
zott:ság Jo és eredményes 
együttműködést valósított meg 
a pártt;z.ervezettel és a szak
vonali vezetőkkel Szót értet
tek minden lényeges kérdés
ben és együttes erővel segítet
ték a tervieladatok sikeres tel
jesítését. A dolgozók javasla
taira, kezdeményezéseire ala
pozva szervezték a munkát. Az 
állomás szocialista brigádjai 
hozzáértéssel és öntudatosan 
végeztél< felelősségteljes mun
kájukat. Ennek eredménye 
volt azután nemcsak az 1976. 
évi célkitűzések silce1·es tel;e
sitése, a több mint 1,7 millió 
tan.na áruszállítási tel;esít
mé ,iy. hanem az is, ahogy a 
dolgozói. élet- és munlcakörül
ményeit javították, bérsztnvo
na.lát fejlesztették.. 

Kevés az új ítás 
A feladatokra is utalva ál

lapította meg a beszámoló, hogy 
a múlt évben beadott három 
újítás közül egy sem érte el 
az elfogadhatóság színvonalát. 
Kérte a szocialista origádokat, 
hogy segítsék az állomáson az 
újítómozgnlom színvonalának 
eme!t½;ét is. Az öt tárgyi bal
e;etről azt állapította meg. a 
vezetősig. hogv a három váltó
felvágá;; és a két kocsiki.si:klás 

Hiába igyek:vő a többség 

Egyesek fegyelmezetlensége 
veszélyezteti a tero teljesítését 

A &Zolnoki járműjavító 
szaks7..ervezeti bizottsága a kö
:relmúltbam. �11.a és 
:napiffm.dre tűzte az üzem fe
gyelmi helyzetét. A felmérés 
tapa<;Zt.alata.it összegező je
lentés megá]]npitotta, ho.,"Y 
bár a dolgozók többsége be
csülettel helytáll a termelés
ben, sok az igazol.art:lan mu
lasztás. egyesek ittasan jelen
Illek meg a mu.n,kahe.lyeken, 
másak „megtJoldják" az ebéd
időt. Még nagyobb azolmak a 
száma, akik a munkaidő be
fejezése előtt fél órával már 
mennek a ma;dóba, hog}' mi
re megszólaJ a duda, kilép
hessenek az Ü7Jl!!m kapuján. 

Miért türik ? 

A jelemés ami is rámu
tat: sok baleaet 4bból szár
mazik, hogy a munkahelyi ve
zetők nem ellenőrzik a védó
felszerel<isek szabályos alkal
mazását. A baleseteket csak 
akkor jelentik, mltilkor már 
lehetetlen meg.állapítani az 
előidéző okokat. Nem ritka 
jelenség a táppénzcsalás. 
Olyanok is akadna:k, akiik a 
táppénws idósza,k alatt -
MÁV S2labad�I - kül
földön „túrázn.alk". S lehemie 
tovább sorolná a.wkat a mu
lasztásokat, amelyeket méltán 
itélneik el e becsületesen dol
gozók és érthetetlen számuk
ra, miért olyan elnéző a köz
vetlen munkahelyi vezetés a 

itta.,ság. J a.vasolta, hogy e:ki 
egy napot mu.l.as:!;t jgazoiatJa
nul, a•n.nak :!O. a:J · kettőt, an
n:aik 50 szá:z.alel<.ka:I a;ö.\ckem
.sélk a n,yere;egót. s ha vam
ki ennél többet mu1l'.ls?:t, azt 
eleve zárják ki a juttatásból, 
a ló�<M3t pedig fegye]:mj 
úton iS vonják felelósségre. 

Tímár Gyula, az üzem párl
blizott.ságá:nok titkálra rámu
tatott : a munkaeszköz- és 
anyagetlátás folyamatossága 
és a munka jó szervezése 
alapját képezi a feQYelemnek. 
Ezekre jobban kell figyel:nd, 
mert az éo első hó-napjailian 
a termelrisi eredmények el
maradnak a tervidőszak várt 
szintjétől. A n�asá.gi 
tervek ieljesí1lését pedig nem 
akadályoz.hat}a a vasúti üze
mek rossz munkája. 

A smkszervereti bizottság 
ülésén részt vett és felszólalt 
Arvai István, a Szakszerveze
tek Szo!,nok megyei Tainácsá
nak v:netőtitkárn is. Monda
nivalóját a munkavédelmi 
few::Iatok köré csoportosítot
ta. Egyik fontos feladatként 
jelölte meg a szemléletfor
málást, a balesetek megelőzé
sével kapcsolata. tennivaló
kait. Ugyanakxor arra is rá
mutatott, hogy a munkavé
aelmi felügyeletnek hatósági 
jogwre is van, és ha büntet
ni kell a fegyelemsértőket, 
akkor ettől az eszköztől sem 
szab.:zd megriadni. 

Smlt a.rról ds, hogy a me
gyében szú · V&n .a balese
ti o.:COk vnloo fel.tárására, 
mert az SZMT tapasztalatai 
s:rennt több esetben előfor
d u1t, hogy a bal.eset ok.át ki
zárólag az elkövetóre há:rí
tották. Felhívta a figyelmet 
arra is, h� a baleset.e-t szen
vedett dolgozók érdekvldel
me a sza:ks-zei� szervek 
feladata. I'ie féljen senki kér
ni azt, ami baleoot etietén -
ha az nem a saját hibájából 
ered - m::gilleti, Ha a mUJ1-
kás fél, ha „tolakod:lsnak" 
tartja a k'dl1éríté.s igénylését, 
akkor a &aksUllrVezet:i s-z:er
vek legyenek ke-zdeményezói 
annak, hogy a balesetet szen
vedett dol<:ozó megkapja a 
ne'.--i törrényesen járó jutta
tást. 

A vezctök fclelössé�c 

Kezdeményezheti a szak
szervezeti bízott.ság azoknal, 
a vezetóknek a felelőSségre 
vonását is, afdk a munkake
rülőket táppénzes állomány
ba veszik, illetve utólagos 
igazolásukat elfogadiák. 

A vitát Szabó Károly, a 
szaks?.ervez.eti bizottság tit
kára foglalta össze. Egyetér
tett abban, hogy a lógások 
esetén ne =le a munkásokat 
marasztaljálk el. Fel elósségre 
kell VOn.ni a n-aplopá,t elpa
lástoló, vagy álcl7.ó műveze
tőt, középvezetőt i,;, 

Kőhidi László 

munkakerülökkel, lógosokkal r-------------------------

szemben? 
Nem véletlen, hogy a bátor 

hangvételű jelenvés élélllk vi
táit; váitott ki a sza.ks:zerveze
ti bizottság ülésének részve
vői között. úgy tűnt, hogy a 
szakszervezeti bizottság tag
jai s'Zigorúbbak. mint a köz
vetlen termelésirányítók. 
Tisztában vannak vele. hogy 
az 1977 -re kitűzött célokat 
csak akkor [ehet elérní, ha 
mindenütt munkával töltik a 
3 órás munkaidőt, ha munká
ra uerehk azokat is. akik ed
dia :iem vették komolyan a 
rájuk '1.áruló feladatokat. 

Gyakori az itta!!ság 

A vitában Mo[nár Ferenc 
főművezető is úgy vélekedett, 
hogy az igazo1.atlan mulasz
tások oka lzgQYakrabban az 

Alapító tagok voltak 

A munkában szövődött barátságot 
a nyugdíjasokkal is ápoQa a brigád 

Miskolcon, a vasutasok Vö
rösmarty Művelödési Házában 
március 12-én családias ün
nePSé�et tartott a miskolci 
vontatási főnökség Munka Vö
rös Zászló Érdemrenddel ki
tüntetett szocialista brigádja. 
Az összejövetelen köszöntötték 
három nyugdíjba vonult tár
sukat: Gyimesi Lajos és Tú
róczi Géza villamos-mozdony
vezetőket, valamint Nyirkos 
Sándor utazó mozdonyfelvi
gyázót. akik alapítói voltak a 
brigádnak. 

Mindwglg lellres aktivistái 
maradtak a mu.nkaversenv
mozgalomnak. a közéletnek. 
Sok mozdonyvezető gyakor
noknak adták át tapasztalatu
kat és neveltek belőlük vas
utat szerető és értő szakem
bereket. 

A tizenöt tagú brigád nem 
feledkezik meg egykori mun
katársairól. Tizenkét nyugdí
jassal tartják a kaoesolatot. 
közös találkozókon ápolják a 
munkában szövődött barátsá
got. 

A nagykanizsai művelődési házban 
gazdag program várja, a vasutasokat 

A n� vasuta.�k 
Kod.ál11 Zoltán M1ívelódési 
Házában a:L. elmúJ.t hónapok
ban gazdag ku1Lúrproi;ram 
várta a dol.go7.ókat. A többfé
le kiállítás közül láthaitta 
például a közönsé,:: Harango
zóné Gelencsér! Mária fest
ményeit és a dél-dunántúli 
népművésrek t:lfaragásalit. 
!ró-olvasó találk<YZókat is 
srerveztek. Moldova György 
és Fdbián László 1átoga,tott 
Nagykanizsára. Vendéi;e volt 
még a művelödé. · háznak 
Ipper Pál, Peterdi Pál és dT. 
Czeízler Endre. 

Juhász Imréné. a müvelló
dési ház igazgatója munka
társaival együtt ooka<t tesz. a 
k&ze.l kétezer dolgozót szám
láló csomópont mílvelöclésé
ért. A közelrnúlitban minAlegy 

nyolcszázezer forln,tos költ
séggel külBöleg is felújították 
a házat, Nemrég ny,itották 
meg az állomás 157.0Cia:lli;ta 
br.igádveiiet.ótnek a klubjá,Us. 
A �k célul tűzt>éik ki a .lé
lektani és a vezetéselméleti 
i.smeret>ek bővítését. E7:Lel 
kapcsolatban a Nagy Októbe
ri Szocialista For.radaJpm 60. 
évfordulója 1Iiszteletére Arly 
cenooonáriumi vetJéllkedö soro
zaitot �- Az ifjú 
könyvbaratok klubja pedig 
hama:rosa:n Weöres Sán.dor 
irodalmi ést.et rendez. 

Terveznek eren kívül szm

padi műsorokat is. Többek 
kw.ött Jákó Vera, a MAV 
szomfonikus zenekar és a pé
csi MA V fúv<Í6?.011ekar múso
raival istnert.etiilk meg az ér-
deklódólret. 

Várfalvt Gyula 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Vasutasok Szakszervezete a-z elmúlt évekhez hasonlóan 
1977-ben is Budapesten rendezi meg a XXVII. Országos Va.tti
tas Képzömúvészeti Kiállítást. 

A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai tény
leges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai vehetnek 
részt, maguk készítette festményekkel, grafikákkal, szobrol,c
kal, dombarmúvekkel népművés'Zeti és iparművészeti tár
gyakkal. 

A műveket 1977. június 6-!g kérjük eljuttatni a kiállítást 
rendező bizottsághoz. Cím : 1081 Budapest, Népszínház u. 29. 

A festményeket, grafikákat kiállításra alkalmas bekere
tezett állapotban kérjük beküldeni. Minden művet névvel és 
pantos lakclmimel, valamint az alkotás megnevezésével kell 
ellátni. A beérkezett alkotásokat a Népművelési Intézet által 
kijelölt hivatásos művészekből álló öttagú bizottság zsürlzi, és 
tesz javaslatot a díjak kiadására. Tekintettel arra, hogy kiállí
tani csak a zsüri által jóváhagyott képeket lehet, ezért kérjük 
a beküldési határidő pontos betartását, mert a késve érkező al
kotásokat már nem áll módunkban zsüriztetni, iUetve kiállítani. 

A vasutas szakszervezet elnöksége az alábbi díjakat ajánl
ja fel : 

FESTÉSZET: 
1. A legjobb emberábrázolás festményben 

vagy grafikában 
2. A legjobb munkásmozgalmi téma feldolgozása 

festményben vagy grafikában 
3. A legjobb munka.ábrázolás festményben 

vagy grafikában 
4. Ifjúságunkat leg;[obban ábrázoló festmény 

vagy grafika 

SZOBRÁSZAT: 
1. Legjobb emberábrázolás 
2. A legjobb munkásmozgalmi téma feldolgozása 3. A legjobb munkaábrázolás 
4. Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mű 

IPAR- ÉS mPMÜV€SZET: 

2500 Ft 

2000 Ft 

1500 Ft 

1500 Ft 

2500 Ft 
2500 Ft 
2000 Ft 
1500 Ft 

1. A legjobb Ipar- vagy népművész.etl tárgy 1000 Ft 
Szakszervezetünk elnöksége a felsoroltakon kívül k!llön dí_ja� ajánl fel olyan m(lalkotásokra, amelyek a vasút fejléi�es';t, � . vasutasok megváltozott élet- és munkakörülményeit abrazo1Jak. 

Festészet 
Szobrászat 
Grafika 

3000 Ft 
3000 Ft 
1500 Ft 

Vasutasok Szakszervezete 



1m. A..PBILJS a. 

Gyorsan, lelkiismeretesen intézik 
a nyugdíjas vasutasok ügyeit 

M6sodszor lettek a MAV Kiváló Brigádja 

A brlgádvezetö 

A MÁV Nyugdíj Hivatal 
Béke brigádja egyike volt 
az.oknak a kollektíváknak, 
amelyek az elsók között 
asatiakoztak ehhez a moz_ 
galomhoz. 1965-tól tíz al
kalommal nyertéi, el a szo
ciaiLista brigád címet, há. 
rom ízben ikaptak arany 
fokozatot, egyszer pedig 
MAV Kiváló Brigádja kL 
tüntetést. 

A brigádot a hivatal 
ö::'egségi nyugdíjmegállapí
tó csoportjának tiZenegy 
dolgozója alkotja. Ők .inté
zik a hivatal :nyugdíjügyei
nek 45 százalék.át. Bci1'czes 
Antalné brigádvezető sok 
srervezési tapasztalat-tal irá_ 
nyi,tja a kollek!tiva munká. 
járt;, és mindig az ügyek 
sürgősség! sonrendje szerint 
dolgoz:na!k. A gyons, lelkili;_ 
meretes inté2ikedésért már 
&Ola;zor kaptak köszönetet, 
elismerést. A fiatalok olyan 
kiváló szail<emberek mellet,t 
t.anulhatnak, mint d1'. Sze
mes Jdnos és Rugá.si József. 
Megtislltelő felad.altot jelen-
1ietlt az Is, hogy a bri!(ád két 
tagját: Mamusicll. Tamást 
és Dénes Lászlót a felleb-

bezési b!z.ottság előadói 
teendőivel bízták meg. 

A brigád minden tagja 
rendszeresen képezi magát. 
A munkafolyamatok egy. 
szerüsíté.se, gyorsabbá téte
le érdekében pedig eláké. 
szí-tették a gépesítést. Köz
remúködésüknek köswn.
hető, hogy 1976-ban a ,szá. 
mitógép már nemcsak az 
átla:i,keresetet adta meg, 
h.a,11.em a nyugdíj összegét 
is. Ezenkívül elkészitet.ték 
az indokolási szöveggyú}te
mény:t, valamint a hozzá 
tartozó kódjelek és nyom. 
tatványok tervezetét, hogy 
ebben. az évben a gép már 
határozatokat is készíthes
sen. 

Kiemelkedő teljesítmé
nye volt a brigád:na.k, hogy 
elkészítette a MAV Nyug
díj Hivatal ügyviteli utasl
tása 1939-1915. évi tárgy. 
mutatóját. Ezt több mint 
150 óra külön munkával 
sikerült megvalósítani. 

A brigád tagjai négyéves 
szocialista szerz.ődést kö
töttek a szegedi MA V Ne
velőotthonnai, az ott tanuló 
Ritz István árva gyermek 
segítésére. Eddig több aján.. 
dékot vásároltak neki, és 
látogatásukat a gyermek 
karácsony elótt a hivatal
ban viszon<>�a. 

A :nyugdíj hivatal dolgo
zóinak legutóbbi termelé-i 
tanácskozása a Béke brigá
dot - az elmúlt évi ikL 
emelkedő munkájuk alap
ján másodszor is javasolta 
a MAV Kiváló Brigádja 
kJ.tüntetésre. A javasla�l 
a felsőbb szervek is egyet... 
értettek. A kLtüntetést Bér
czes Antalné, a brigád ve
zetője az országos tanács
kozáson. v� át 

Dr. Gál Gyilrgy 

A JUBILEUMI EV JEGYEBEN 

M AGYA R VAS U 'rAS ,.. �--

Átadták a Vörös Vándorzászlót 
a miskolci vasútigatgatóságnak 

(Foli,rtatáa az 1. oldalról) 

nyiségi, ha.nem minooégl � 
ten is eredményeselfuen ddl,
gozhatta!k. 

- Igazgatóságunk 28,7 mil• 
lió tonna ánit &;:állított, f,gy 
éves tervét 103,8 százalék1'G 
teljesítette, - folyta,bba az 
i:�. - Tavaly 35,4 mil• 
Lió utast 6Zállitottu.nk. Az át. 
la!S-OS utaa',ási távolság 3 szá
zalékkal oovekedett. A fővo
nalon végzett nagyarányú pá
lyafelújítási és fermta!Iltásl 
munkák miatt a szemé!yvo
na.tak menebr� 
nem tudtuk a tervez.ett srz:mten 
biztosíbmi. 3,6 .kilométer pálya 
építése mellett 54 csol)Qr!t ki
térőt is beépítettűnk. 

A fuvarozás gazdaságosság:M' 
javíbc>tta a t,ehervooa,1.()k át.la.. 
gos tleI'heléséne.1<: a :növelése. 
A jó kocsigazdá.lkodássad. átla
gosan 2,1 roanávall több árut 
sz:állitottalk a wvezettnél. 

A szooiálpoli tlkai cél!ki t1'.i2Jé.. 
sak megV:ilósítására 29 millió 
forintot költött az iga:zgaitóság. 
131 vasutas család l�
iarlnak enyhítésére pedig 7,0 
millió forintot foroíwttak, 

U1'bán Lajos mlnlszterhe
Jyettei,; kÖSZÖlltötte ezután a 
nagygyúl.és résztvevőit, a irus
kolci vasu,t:asokat, abból ez al.. 
kalamból, hogy most heted
= nyerrek el a Vörös ván
dorzászlót. Elliimerés.sial szólt 
arról, hogy az �af;ooág ki
omelh--edö teljesítménnyel dol
gozott. és - kitűnően egyiibt. 
működve a sz.áJ,J.ittatdkka.l -
1 millió 700 ezer tonnával tel
jesítette túl szál!itási tcr vét. 
Ered:méniYes volt a beruhá
zások és a szocL.ilpolltika:i cél
kitti2Jések rnegvaló,ítása is, A 
mln.is:z;terhelyettes váz.ol,t.a, a 
m�övekedett termivalókaft, 
nevezetesen a:z;t, hogy hálózati 
sziTlten mintegy l:H millió ton
na árut keLI ebil;áll.itani. El
ismeréssel beszélt további ar-

A zászlóátadás 6.nnepélyes pillanata. Urbán Lajos miniszter
helyeUes rs Koszorús Ferene tótilkár ntán elsőként gratulál 
a miskolciaknak dr. Horváth Lajos igazgató & Auguszt János, 
a területi bizottság titkára, akik Szombathelyről hozták a 

zászlót 
(Szabados György felvétele) 

ró! is, hogy az igazgatóság bErll.bázásdk wvább javítják 
területén példaimutatóa,n tö- majd a va.sutasok munkakö
ródnek az utazás kulturáltsá- rülm.ényeit, és lehetőve teszik 
gávai, a sremélyszállító koesi.k a kulturáltabb utazást is. 
tisztá.ntartásúval. Ezután Koszorús Ferenc fő-

Szilt kért a munkásgyűlésen tit:k.á.r szólt arról az erófeszí
d1'. Bodnár Fe1'enc, a borsod tésröl. amellyel a miskolciak 
megyei pártbizotnság első tit- a borsodi iparVidék és egész 
kárn is. Elmondotta többek É<;zak-1\Iagyarország ipari. 
között, hogy nagy elismerés- mezőgazdasági ü.?Jemeinek 
sel lehet i;:z.ólni arról a szál- munkáját segítették. Helytáll
litási készségről, a vállalatok- ta.k l!ehéz körülmények között 
kal való jó együttmúküdésról, is, ami biztosíté.k lehet arra, 
amely 1976-ban jelleme'Lte a hogy ebben az évben is ha
�olci �¼;ágoL. A me- sonló sókerre.l tcljesiti.k oélk!

-------------i g-yének nem volt olyan üze- túzései:k,et. 
me, amelynek munkáját s=áL- ¼, ünnepi beszéd és a fel.
!itási késések nehe=itették vol- szólalások után U1'bán Lajos 
na. 1977-be:n az igazgaitósá.g- mm.iszterhelyettes és KOSZ01'U.! 
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Fénysorompó! 
Vasárnap este volt. A Sá

toraljaú;helyrő! é1'kező 
431-es személyD0114t a me
netrendben e1őí1't pontos
sággal futott be a Keleti 
pályaudva1'Ta. A fiatal moz
donyvez�tó ;ólesó érzéssel 
szemlélte a leszálló utasok 
tarka tömegét. Ezekért az 
embe1'ekérl, a btztonságu• 
kért elsős01'ban ó felelt ed
dig. 

Budapestről visszafelé e 
3000 lóe1'ÓS villanymozdony 
ismét fal'ta a kilométereket. 
A tiszta éjszakában a jelzők 
zöld és a fénysorompók vö-
1'ÖS színei egymást követ· 
ték. A fiatal mozdonyvezető 
nem gondolhatta. hogy egy 
másik fiatalembe1'Tel talál
kozik majd ezen az éjsza
kán, aki Zsigulit vezet, s 
aki szintén h.a.zafelé tart a 
maga útján, de már soha 
nem é1'kezik h.aza, mert éle
tével J;zet saját könnyelmíí
ségéért • • •  

Közúti átjá1'ó közeledett. 
A mozdony fig-yelmeztetóen 
kürtölt. A két vakító fény
pont azonban nem állt meg, 
sem a villogó, vörös fény-
1'e, sem a kürtjel1'e. A moz
donyvezető a fékezószelep 
fogantyúját reflexmozdu• 
lattal gyorsállásba tolta. 
Néhány másodperccel ké
sőbb hatalmas csattanás. 
Amíg a több száz tonna sú
lyú sze1'elvény meg nem 
állt, a Zsigulit maga előtt 
tolta. 

Aztán a csőndes, tiszta 
éjszakában még hosszú peT· 
cekig bömbölt, jajgatott a 
gépkocsi dudája, melyet a 
volánnál ülő, immár halott 
fiatalember beszorult keze 
nyomott . • •  

Sepsi Gyula 

Társadalmi munka 

Újabb sikereket ígér a, szovjet 
nak több olyan beru.házá:;t kel,1 Fcrenc fótitkár átadta a Vö
elókészíteni, amelynek építése rö3 vándorzászlót clr. Pás...--to,. 
még az ötödik öt.éves tervben Pál igazgatónak, és Zonipori 
megvalósul (Például a Tiszai Lajosnak, a területi bizot.tság 
pályaudvar fel'llétel:i épületé- titkárának. Utána 25 vasutas
nek rekonstrukciója. Sáro.spa- nak nyújtották át a Kit:á!ó 

A békéscsabai pályafenntar. 
tási főnökség XVIII-as gépesí
tett mozgó szal<aszának Gaga
rin szocialista brigádja 21 má• 
zsa ócskavasat gyűjtött leg
utóbbi akciója során. Ezenkí
vül 1016 óra társadalmi mun
kitt végeztek a brigádtagok, 
részben a békéscsabai sportte
lep kézilabda-pályájának épí
tésénél, másrészt a KolozsváTi 
úti óvodában, valamint mun
katársaik családiház-építésé
nél. és a, magyar vasutasok együttműködése ta1<: á!lom.'\s felvételi épületé- dolgozó kitüntetést. 

nek kiviteleziésoe stb.) Ezek a K. s. 

A záhonyi és C.Mpi hat.árál
Iornáis, valamint a hozzájuk 
tartozó lror-Letek szocialista 
munkaverseny-ének 191'i.. II. 
televi eredményeit marciUB 
közepén értékelték a debrece
ni vasútlgazgatóság és a vele 
6ZOmszédos lvovi vasútigazga_ 
ti>ság gazdasági és szakt;?.erve
zeU vezetői. Az értékelésre ez 
alkalommal Lvovban, a vasút• 
igazgatóság ,székházában ke
rtilt sor. 

A magyar delegációt Békési 
Rezsó, debreceni vasútigazga
tó-helyettes vezette, tagjai 
voltak Volosinovszki János, a 
területi bizottság titkára és 
Czi.do1' András, a záhonyi át. 
rakókörzet vezetóje. 

A versenyben. a két ország 
több mint 10 ezer va."rutas dol
gozója vesz részt. Főbb cél
kitúzések: az export, impon 
és t1'anzit áruszállítást tervek 
teljesítése, a vonóeszközök 
g,azda.sdgos kihasználása, a na
pi va&út/01'galmi és kocsitaT
tózkodási tervek teljesítése,, a 
nemzetközi, illetve h.atáT/01'
galmt személys::d!lítás menet
rend uel'inti lebonyolítása. 

A célkitűzések teljesítése 
nagy feladat elé állítja mind 
a magyar, mind a szovjet 
vasutasokat. A feladatok vég
rehajtása politikail,ag, szak
mailag egyre felelősségtelje
sebb munkát kíván a határdl
lomások kollektíváitól, Jól 
tudják ezt a szovjet és a ma
gyar határkör-z.et dolgozói .is, 
akik bizakodva tekintenek az 
évről évre nagyobb szá!Utási 
próbatételek elé. 

A ,s:záms7.er11 adatok alap. 
ján, a II. félévi értékelést fi. 
gyelembe véve, ezúttal az uzs
g01'odi aligazgatóság kollekti
vája bizonyult jo b bna,1:, ig-y a 
t1ÖrÖ8 vdnd01'zászlót 6k kap
ták. Az állomások közötti 
vensenyben Csap és Eperjeske 
állomás, a vonta!9S' fő.nök6é-

r Nehéz körülmények között is 
fegyelmezetten dolgoztak 

Atadták a Dicsérő oklevelet a pécsi igazgatóság vezetőinek 

A vasútigazgatóságok 1976. Jánost, az MSZMP P€cs Vá- közlekedtetésében pedig 8! :! 
második félévi versenyében rosi Bizottságának első titká- százalékos eredményt ei-tek el. 
második helyen végzett pécsi rát, Gulyás János vezérigazga-
igazgat;óságnak március 16-án, tó-helyettest, Molnár Györ- A tehervonatforgalom terv

Pécsett, a Pollách Mihály Mú- gyöt, a vasutas-szakszervezet szerúsége, a mozdonyfor<luló 

szaki Föiskola előadótermében tit.kárát, a tanácsi, a tárna.dal- betartása és a mozdonysze-
_,., mi szervek és a fuvaroztató mélyret 'toglalkoztatása -

ünnei,=yes külsóségek között vállalatok képviselőit. nem véletlen -, a pécsi tgaz-
e.dták át a MAV vezérigazga- gatósá.g területén a legszínt:o-
mja és a Vasutasok Szakszer- Halmay Árpád rövid meg- nalasabb. 

Békési Rezső, a debreceni Igazgatóság helyettes '\"ezetője mél- vezete Elnökségének Dicsérő nyitója után dr. Szabó Tibor, Az igazgatóság vezetője a 
tatja a verseny jelentőségét oklevelét. a pécsi igazgatóság vezetöje szállítási feladatok teljesítését 

gek közül pedig a záhonyi 
vontatási főnökség végzett az 
első helyen. 

Az értékelésen k:lfejezésre 
jutott, hogy 1977-ben tovább 
kell ,szélesíteni a határkörze
tek, állomások és vontatási 
főnökségek közötti szocialis
ta munkaversenyt, annak ér
dekében, hogy a szállítási te1'
veket határidő előtt teljesít
sék, és méltóképpen ünnepel
jék meg a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. év
fordulóját. 

Megállapodás történt abban 
is, hogy a legjobb munkamód
szerek szélesebb körű beveze
tése céljából fokozni kell a 
műszaki és élenjáró dolgozók
ból álló delegációk tapa6Zta
latcsere...Játogatásalt. 

A küldöttségek egyetértet
tek azzal a javaslattal. hogy 
1077. áprilisában közös kom
munista műszakot tart.mak. A 
műszak keretében a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada-

Az ünnepséget a MÁV Ka- számolt be az elmúlt eszten- jól szemléltető számo!c ismer
lom 60. évfordulójának emlé- posvári Nevelöotthonban tanu- dóben végzett munkáról. El- tetése után arról tájékoztatta 
kére Csap és Záhony állomd. ló általános iskolás lányok rö-

mondotta, hogy a szállítási fel- az ünneps-ég résztvevőit. hogy 
sokon lét1'ehozzák a népek ba- vid műsora vezette be, majd 

adat
;�at 8:_ b

f�ishoz viszonyít- �:�it!.';;1�
n

i�g�f :
é
��= 

1'átsága parkot. Halmay Árpád a vasutas-
va ' szaza ékkal kevesebb 

kakörülménveken és a szociá-
A verseny eredményeit do- szakszervezet �! területi bi- kocsival bonyolí.toLták 1:· Ez !is ellátottságon. 

kumerntáló jegy-zókönyvet a zottságának titkára kösZÖntöt-
arra utal, hogy J?l gazdal�oci- Beszéde után Guluás János 

két ország delegációjának gaz- te a résztvevőket. Külön üd- tak . a teher_kocsikkal. Novell vezérigazgató-helyettes mé:
dasági és szamervezeti veze- vözölte az ünnepség elnöksé- az ,ga7.gatósag eredményeinek tatta a pécsi vasutasok múlt 
tói írták alá gében helyet foglaló Lukács értékét, hogy a fővonalain fo- évi munkáját. A szakszervezet lyó vágányzáras munk:ik mi- elnöksége nevében pedig Mo!--------------------------1 att, nell.éz körülmények között nár G11örgy titkár köszöntötte 

Szép hagyomány 

Nyugdíjasbúcsúztató az üzemben 
A debreceni Jánn újavító

ba:n szép h.86Yomá,nya van a 
nyugdíjba V<•nulók bú :súzt.a 
tásán.a.L A .ttiizelmultban :s 
ünnqJ&'�e• rendezte:, a to
valy nyugdíjba vonult 44 dol· 
go:zójuk tnsz,teletére. 

Az üzem társadalmi-g;a,zda
&á!ti vezetői nevében I<.orpo
nai Lajos sz,b. titkár köszön
t.e meg a több évtizedes., fá
rad tságoo munkájuklait, majd 

Gál József ig:&:;:gattóval együ!lt 
emlé,Japdka.t ás ajánM:tc.lcat 
adta.K át valamennyitiknek. 
A hozzá<t:a.rt,.:a/2kon, ba.rátokon 
és a brigádok lrepviselőiai kí
vül megjelent az eseményen 
Volosinovszki János, a debre
ceni t.eriiletJ bizobtsá.g ti tk.ára 
és dr. Rtmócz! László, a 
MÁV Vezérig;azirrutóság mun
kaügyi- és szociálpolrl.tik.ai 
sz.aik.osz:"....Iyá:n.ak vezetője i.s. 

is fe(/1/elmezetten végrehajtot- az igazgatóság dolgozóit. 
ták a központi rendelkezése- Az üdvözlő beszédek elhang
ket. A megszokott technológiai :z.1sa után Gulyás János ls 
folyamatoktól eltérően rende- Molnár György átadták a D'
zópá.iyaudvaraik és vonatindító c-s,é,rő oklevelet clr. Szabó Ti
állomásaik olyan zártvonato- bo1' vasútigazgatónak és Hal
kat képeztek, amelyek.kel men- may Árpádnak, a terület! bi
tesítették a budapesti rende- zottság titkárának, majd kl
zö-pályaudvarok m1mkáját. tüntetések és jutalmak átadá-

A vonatforgalom tervszerű- sára került sor. 
sége és menetrendszerűsége az Végezetül Lukács János, a egyvágányú fővonalakon levő városi pártbizottság első !Jtkávágányzárak ellenére is sokat 
javult. A vonatközlekedési ter- ra méltatta a pécsi vasutasol( 
vet például 96,82 s=ázalékra munkaBikereit. kiemelve. hogy 
teljesítették, amely 6,3 száza- az igazgatóság évek óta ered• 
lék!ka.l jobb a bázisnál. A te- ményesen végzi a rá háruló 
hervornat.ok menet.rend szerinti feladatokat. 
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Tudósító ink íriák 

Felajánlások a Nagy Október 
60. évfordulója tiszteletére 

Az utóbbi hete'kben ismét 
több olyan levél érkezett szer
kesztőségünkbe, amelyek a. 
Nagy Októberi Szocialista F01'
rodalom 60. é1.•fordulója tisz
teletére országos mozgalom
má szelesedett munkaverseny
hez való csatlaT,ozá.sról tudó
$Uana,k. Szocialista brigádok 
és munká: kollektívák meg
alapozott terveiről, rendkívüli 
gyúlés�ken fogalmazott válla
lásairól adtak hírt levclez.őink. 
Valamennyi írásból 'kicsendül 
a szolgálati helyek dolgozói
nak közéletünk iránti fogé
konysága és az a törekvés, 
hogy a munkaköri kötelessé
get meghaladó tettekkel (el
sösorban a termelés haté
konY5ágának, minőségének ja
vitásával) bizonyítsák képes
ségeiket, kollektívá;uk erejét. 
Az alábbiakban e-zekből a le
velekból közlünk összeállítást. 

Kihasználni a munkaidőt! 
- A szentesi építési főnök

ség szocialista brigádjai el
ső/Gént vállalták, hogy a Sze
ged-Békéscsaba vonal kor
szer úsítését és a záhonyi fő
vonal átépítését úgy foly
tatják, hogy mun.ka közben a 
legrÖL"Ídebb ideig legyenek 
forga1omkorlátozáso1e - írja 
többek között Fogas Pt1l. -
Ezt a törekvésüket elsősorban 
jobb munkaszervezés>sel és a 
társszolgálati ágakkal való 
együttműkódéssel szeretnék 
megvalósítani. A suntesi va.s
úténítők a munkaidő jobb 
kihasználását, a veszteségidők 
csökkentését is teri:ezik. Nyolc
ezer társadalmi órával akar
ják növelni a ledolgozott órák 
i;zámát, és ezzel mintegy két 
és fél millió forinttal emelik 
a termelési értéket. A korsze
rű, nagy teljesítményű vasűt
éj:,ítő gépek gazdaságosabb ki
használásával nyolcszázalékos 
munkaerő-megtakarltást érnek 
el a IV. ötéves terv utolsó 
évéhez képest. 

A felajánlá.sok 1'észét képezi 
a beruházá.si munkák rövidíté
se is, amellyel szeretnék el
érni, hogy az 1977. évi befeje
zett termelési érték meghalad
ja a ké15zázmillió forintot. Jó 
példa erre a Fegyvernek-Ör
ményes-Kisújszállás között 
vég-rett munka. Ennek értéke 
34 millió forint volt, és a 
kivitelezés mindössze 72 na
pig tart.ott. 

Az építési főnökség dolgo
zói évi terveiket kiváló szin
ten akarják teljesíteni. Külö
nös ganddal ügyelnek arra, 
hogy a korszerű pályaszaka. 

teljesfte-nt a. gépláncok telje
sítményét az előírt időn be
lül. A bázishoz viszonyítva. nö

velik az ágyazatrostálá.s és a. 

talpfacsere mennyiségét. To-
1,•ább szigorítják a pénzügyi 
fegyelmet és a készletgazdál
kodást, 1,•alamint az anyag- és 
energiatakarékosságot. 

A székes.fehérvári brlgádok 
a kulturált utazás érdekében 
is készítettek tervet. Virágo
kat ültetnek például a Velen
cei-tavi állomásola·a, és meg
szervezik gondozásukat. A 
főnökség összesített munka
verseny-felajánlásai között 
szerepel a dolgozók szociális 
körülményeinek a javítása. Az 
év végéig a XIX. GMPSZ és 
a VI. Kl\1PE szakasz lakta� 
nyáiban a vaságyakat heve
rőkre cserélik ki. 

A hódmezővásárhelyi pálya.
fenntartási fönökségről Czeg
lédi Ernő írt szerkesztőségünk
nek. Beszámolt arról, hogy a 
csepeliek felhívásához először 
a Szeged-Rendező pályaudva
ron dolgozó HaJadás és Béke 
brigádjaik csatlakoztak. Pél
dájukat vala.mennyi kollektíva 
követte. A főnökség 1977. évi 
tervében 180 km gépláncos 
munka, 240 csoport k.itéró gépi 
szabályozása, 140 km nagygépes 
vágányszabályozás és több 
mint 22 ezer talpfa, vasbeton
alj k.ic:;erélése, továbbá húsz
ezer tonna zúwtt kő bedolgo
zása szerepel. A munkaver
seny-vállalások ezeknek a fő 
feladatoknak a teljesítésével 
kapcsolatooak. 

átázott vasúti töltést itt ,,rá
emeléssel", salakbedolgozással 
tették ismét használh�tóvá. A 

műszakokban 12 brigád 118 

tagja vett részt, és összesen 
998 óra társadalmi munk(it 
végeztek. Az érte járó bért a 
brigádok lakóhelyük gyermek
intézményeinek fejlesztésére 
ajánlották fel. 

Több vasúti csomóponton, 
szolgálati helyen a brigádok a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulóját kul
turális vállalásokkal is szeret
nék emlékezetessé tenni. Erről 
írt levelében L. Varga Lajos, 
a debreceni jármújavitóból. 

- Valame-nnyi szocialista 
brigádunk részt vesz azon a 
szellemi vetélkedőn, amelyet az 
üzem társadalmi-gazdasági ve
zetöi 1'endeznek a nagy jubi
leum tiszteletére. A cél az, 
hogy a. dolgozók széles körű 
ismereteket szerezzenek a ma
gyar-s:::ovjet kapcsolatokról, 
politikai, gazda.sági, közleke
dési és irodalmi témákban. 

Az elődöntők után 12 brigád 
öttagú csapata kerül az üzemi 
döntőbe. A győztesek képvise
lik majd az üzemet a vezér
igazgatósági vetélkedőn, a 
járműjavító üzemek közötti 
MHSZ-döntóben és a K01'un.k 
Valósága című megyei ver
seny döntőjében. Eddig 150 
brigád több mint 1300 tagja 
jelentkezett a versenyre. 

Hatvan, Eger 
és a többiek 

- Hevu és Nógrád megyék 
Kommunista müszakok oosútl csomópontjainak dolgo

zói ís C$11tlakoztak a jubileumi 
- Az utóbbi hónapokban munka.versenyhez - irja tudó

leesett nagy mennyiségű csa- sításában Szúcs Ferenc Hat
padék és a feltörő belvíz meg- vanból. - Az elsők között tet
rongálta a pályák műszaki ál- te mer, felajánlását Eger, Kál
lapotát - folytatódik a levél. Kápolna, Vámosgyörk, Kiste
- Ezért a. fónökség területén, re-nye, Pá.sztó, Apc-Za.Ullva
a forgalom biztonsága érde- .szántó, Ba!a.ssar,yarmat, Hat
kében több helyen ideigle-nea van és Salgótarján. Vállalásaik 
sebességkorlátozást vezettünk lényege a gazda.sági tervek 
be. A Makó-újvárosi XVII. maradéktalan teljesítése, a ha.
pálya.mesteri szakasz Április tékonyabb, balesetme-ntes 
4. szocialista brigádja felhf- munka. 
vással fordult a főnökség va.- Salgótarján állomás öt =!amennyi dolgozójához, hogy ctalista brigádjának 104 tagja munkaterületükön a. pályaká- például vállalta, hogy a rok gy01's megszüntetése érde- munkaidőalap kihasználását 
kében .szervezzenek kommtt- öt százalékkal javítják, és öt nista műszakot. A felhívá.shoz százalékkal csökkentik a Dievalame-nnyt brigád csatla.ko- sel-mozdonyok állomási forzott, és a kommunista mű- dulóidejét. Terveik között sze-sza.kok során elvégezték a repel még az irány- és köz-legsürgősebb pálya.munkát. vetlen vonatok terhelésének 

Különösen Makó tér&égé- átlag húsz tonnával növelése, 
ben okozott sok gondot a továbbá a kocsitartó-zkodási idő 
rendkívül magas talajvíz. Az asökkentése. 

szok minőségi hiba nélkül ke- ,--------------------------
rüljenek átadásra. 

Munkában a gépláncok 
Szalai Katalin, a székesfe

hérvári pályafenntartási fő
nökség dolgozóinak felajánlá
sairól tudósít.ott. 

- Valamennyi pályamesteri 
s::akasz vállalásában szerepel 
a munka intenzitásának és a 
ledolgozott órák számának nö
velése, a távollétek csökkenté
se - írja. - A tervszerű 
megelőző karbantartás kiszé
lesítésén kivii! s;:eretnék túl-

Kirchmayer Károly kiállítása Baján 
Baján már hagyományai 

vannak a képzőművészet ápo
lásának, műértő közönség 
igényli a színvonalas kiállítá
sokat. Legutóbb március 20-
án, a Türr István Múzeumban 
nyitották meg Ktrchmayer Ká
roly szobrászművész, mintegy 
hatvan alkotását bemutató ki
állítását. 

Kirchmayer Károly 1951 
óta vezetője a vasutas-szak-

s-zervezet képzőművészeti kö
rének. A városi tanács és a 
megyei múzeumi felügyelőség 
által szerve-zett, nagy érdeklő
déssel kísért kiállítást Koszo
rús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára nyitotta 
meg. A kővelj bronzzal, gipsz. 
szel, fával dol'gozó művész al
kotásai nagy tetszést arattak 
a közönség körében. 

HASZNOS TANÁCSOK ÚJ ÍTÓKNAK, I I .  

. Kit illet meg az újítói szerzői jog? 
em ajándékozható másnak az ötle t, a gond01al 

A szocialista brigádok újí
tási tevékenységét vi?.sgálva, 
egyre gyakrabban találkozunk 
olyan kollektívákkal, amelyek 
évente egy vagy több újítás
sal 6egítenek munkahelyük 
gondjain. :f:vről évre szapora
dik az újítások szám.a is. 

Kik lehetnek 
az újító szer1ótársai ? 

A vasútnál 1975-ben a szo
cialista brigádok közül több 
mint hétezren tettek újítási 
javaslatot. Ez a s-zám 1976-
ban 12 százalékkal növeke
dett. A javaslatok benyújtá
sakor azonban többször elő
fordult, hogy a szerzők csak 
a brigád nevét írták alá. Eze.. 
ket a javaslatokat kiegészítés
re, illetve a szerzők sajátkezű 
aláírása végett vissza kellett 
adni. A szerzői ;og azt a 
személyt illeti, a.ki az újítást 
létrehozta, vagy annak ki

dolgozá.sában 1'észt vett. 
Amennyiben valamelyik 

szocialista brigád egy vagy 
több tagja újítást dolgoz ki, 
annak díjazásából nem osz-

szaki 5Zinten oldották meg, 
amikor annak hasznosítál!_a 
már megkezdődött, és elo-
nYÖ6 műszaki-gazdasági pa: 
raméterei már egyértelmuve 
váltak. Ilyen esetben a jav� 
lattevőknek - mivel a-z ál
taluk kidolgozott megoldást 
jelentős alkotói �eljesítmény
nek vélik - 3oguk van a 
hasznositá.s megkezdésétől szá
mított hat hónapon belül az 
újitasi javaslatot írásban eló
terjesztenl. 

Különösen fizikai dolgozók 
és szocialista brigádok alkal
maznak gyakran újításnak is 
minősíthető megoldásokat 
anélkül, hogy azt elö-�őleg 
újítási javaslat.ba foglalták 
volna. Ha látják, hogy elgon
dolásaik a gyakorlatban al
kalmazhatók, a ' hasznosítás 
meglcezdésétól számított hat 
hónapon belül újítói jogaikat 
érvényesíthetik. 

Mikor lesz újítás 
egy mrgoldásból ? 

Ugyancsak ez a hathónapoo 
időkedvezmény illeti meg 
azokat az újítókat, akik kü-

1önböző (termelési, brigád) 'ér
tekezleteken, tanácskozásokon 
62óban ismertetnek l_:�-egy 
elgondolást, és azt fonoksé
gük hasznosítja. 

A jogszabály helyes értel
mezése szerint egy műszaki, 
illetve munka- vagy üzemszer
vezési megoldás csak akkor Is
merhető el újításnak, ha an.
nak szerzöje, legkésőbb a 
hasznosftá.s megkezdésétől 
számított hat hónapon belül 
azt a. hasznosító fönökséghez 
újítási ;avaslatba. foglatoo elő
terjeszti. Természetesen a fő
nökség a megoldást csak ak
kor Ismerheti el újításnak, 
szerzőjét újítónak, ha a ja
vaslat megfelel a rendelet 2. 
§ (1) bekezdésében foglalt fel
tételeknek. 

Téves például az az értel
mezés, amely azt állítja, hogy 
a rendelet 4. § (1) bekedése 

. , . az ú;itó e címen .szár
�.aztatott díjazási követetúére 
6 hónapos elévülési határidőt 
álla.pit meg . . .  " Az újító díja
zási követelésének elévülésé
re vonatkozóan ugyanis a PTK 
3:!4. §-a egyértelműen öt évet 
állapít meg. 

Dr. Gyónt Béla 

tozhat 6zerzótársként azokkal -------------------------
a brigádtagokkal, aldk az újí-
tás létrehozásában nem mű
ködtek közre. Az ú;ítás gon
dolatát, illetve annak részét 
nem lehet „odaajándékozni" 
másnak. A szocialista brigá
dok újításainak egyik fő célja 
az, hogy bizonyítsák a kollek
tíva összetartozását a mun
kában és a közii6 alkotásban 
is. 

A brlgádok tagjai akkor 
járnak el helyesen, ha a ja
vaslaton feltüntetik a brigád
tagsági minőségüket, és a 
szerwk valamennyien aláír
ják az újítást, megjelölve egy
úttal a szerződési arányukat 
is. Igy elkerülheto"k az olyan 
viták, amelyek a br!gádve
zetó (mint a többiek nevében 
eljárni jogosult megbízott) 
aláirásával a benyújtott ja
vaslat velejárói lehetnek. 

A 38/1974. (X. 30.) Mt. újí
tásokról szóló rendelet 4. §
ának (1) bekezdése kimondja, 
hogy: ,,A hasznosító vállalat
tal szemb!!n újítói ;ogokat -
a 3. § (4) bekezdésben foglalt 
esetet kivéve - csak a.z érvé
nyesithet, aki legkésőbb a 1UJ$z-
,wsítás megkezdésétől számí
tott hat hónapon belül a. váZ
lala.thoz ú;ítási javaslatot 
nyújtott be." Ez a rendelke
zés az újítók érdekeit l;zol
gálja. Sokszor előfordul 
ugyanis, hogy egy műszaki, 
illetve munka- vagy üzem
szervezési újítást az elbíráló 
főnökség a termelésben, gaz
dálkodásban hasznosítani 
kezd, mielőtt azt annak ki
dolgozója, újítási javaslat 
formájában a főnökséghez be
nyújtotta volna. 

A hasznosítás kezdetétől 
hat hónapon belül 

Mikor fordulnak elél ilyen 
esetek? 

A főnökségek új techno-
lógiák, új üzemszervezési 
megoldások kidolgozásával 
megbízott dolgozói sokszor 
csak akkor ismerik fel, hogy 
a feladatokat magasabb mű-

Eltörött a tengelyesap 
Egy nso!!Sdonyrei:setó éberségén 

múlot-t. l1ogy ne,n történt baleset 

A közelmúltban Vigh Gé
::át, a miskolci vontatási fő
nökség mozdonyve-zetőjét bal
eset-elhárításért az ígazgat6-
ság vezetője dicséretben és 
e-zer forint jutalomban része
sítette. 

Vigh Géza Nyíregyházáról 
Miskolcra továbbította a 
2373./II. számú vonatot, de a 
rendező pályaudvar zsúfoltsága 
miatt az irányító Hernádné
meti állomáson feloszlatta a 
szerelvényt, és a mozdonyt 
Miskolcra irányították géP
menetben. Amíg a mozdony
vezető a zárlúmpára várt, el
haladt mellette a 2271 számú 
vonat. A miskolci villamos
mozdony-vezetők körében az 
a szokás, hogy az elhaladó, 
vagy az ellenkező irányból ér-

kező szerelvényeket megfigye
lik, és mozdonyrádi6n figyel
meztetik egymást a baleseti 
forrásokra. (Például : rako
mánycsuszamlas, szoruló fék,. 
tuskó, sötét zárjelző stb.) 

A 2271. számú vonat hatvan 
kilométeres sebességgel haladt 
át Hernádnémeti állomáson. 
Vigh Géza észrevette, ho'11/ a 
mozdony utáni 9. kocsi na
gyon billeg, mert lewrött a ko
csi tengelycsapja. Rádión azon
nal értesítette a vonat moz
donyvezetójét, hogy óvatooan 
fékezve álljon meg. Hirtelen 
fékezés rögtön balesetet oko
zott volna. A balesetveszélyes 
kocsi a Hernád hídjától né
hány méterre állt meg. 

A mozdonyvezető íigyelmes
sége megelőzött egy balesetet .• 

„Egy csokor mezd vi.rág 
volt az asztalokon" 

Népművészeti tárgyakból rendeztek kiállítást 

a Vasúti Főosztilyon 

bdekes és kedves színfolttal 
ga'Zdagodott az idei nönapi ün
ne!)6ég a Vasúti Főosztályon. 
,.A szabad idő hasznos eltölté
se" cúnmel népi és népművé
szeti jellegű kiá1 1:tást szer
veztek a párt- és szaks'Zer
ve-zeti bizottság nőfelelósei és 
a KISZ-szervezet fiataljai. A 
kiáll:tást Vrögi József, a fő
.'.)Srtály szakszerve-zeti bizott
ságának titkára nyitotta meg, 

gyel Márton nyugdíjas vonat,.. 
vezetó, a baraclanag ,,művé
sze". Csipkefinomságú, ba.
raclanagbóJ készített kalárl
saJval, karkötóivel, ékszerei
vel ; továbbá ifj. Pusztai Jó
zsef, Pekurá1' József, Fa.rkaa 
József és Fod01' Arpád népi 
fararagók míves munkái : a 
pipáját tömő paraszt, a bot
jára támaszkodó juhász, a put
tonyos, az ökrös szekér, a dí
szítő elemektól gazdag s-zaru
kürt egy-egy alkotó képzelet
világáról és kitűnő kézügyes
ségéröl vallottak. 

Harmincnégy év a záhonyi körzetben 

A kiállítóterem színessége 
a hímzők, szónyegkészítők és 
fafaragók együttes munkás
ságát dicsérte. A főosztályi és 
részben vidéki dolgozók által 
kiállított „alkotások", a nagy
számú érdeklődő osztatlan 
elismerését váltotta ki. 

A népi ihletésű anyag érté
kének rangsorolása nélkül el
ismerést érdemelnek Laczkó 
Ferencné, Badóczi Róbertné 
Tolnai Lenke, d1'. Bogdány 
Györgyi, Andok Ildikó és má
sok népművészeti értékű népi 
díszítő elemekből gazdag 'munkái. 

Pintér János pécs-vasasi for
galmi szolgálattevő kakukh-os 
órája, fából faragott JánC06 
csillárja teremtő erőt és tif!Z
ta népi stílust sugárzott. UesapJa is vasutas volt, 

pályaőr. Komoróban lakott és 
öt gyenneket nevelt fel. Ber
talan fia is ott született, ott 
járt ellni iskolába is. Amikor 
a niégy gimnáziumot elvégezte 
több esetben kérte a felvéte
lét, az volt a vágya, hogy 
legalább pályaanun.ká.s lehes
sen a MAV-nál, mert magába 
szívta a szülői háznál a vasút 
szeretetét. 

1936. június 8-án állitották 
ki a nyíregyházi oszt:i.!ymér
nökségen azt a felvételi érte
sítést, melyben külön szerző
déses pályamunkás minőség
ben a fe]\·ételéről értesítették. 
„Alkalmazásának egész ideje 
alatt áll.andó alkalmazottá 
nem vlilhat. a szolgálat ön
nek bármikor. minden indok
l.ú.. nélkül felnnonclható". A 

régi i ra:tok között egy-formáin 
megtalálható a lemondás, fel
mondás, új báli aJ!ka!lma:z:ás, 
egymást váltva. 

Két évvel később 1938-ban 
Tokaj és Kisvárda állomáso
kQn réllktári munkás -, ez a 
hivaJtalos címe - azonban 
szorgalmasan készü:l a távír
da, forga,bmi és kereskedelmi 
szakvi2Sgákra. 

1940-ben Tuzsér állomáson 
forg.almi szolgálattevő, majd 
később ebben a be<J62ltá&l:>ain 
Kőrösfeketetö állomáson dol
gozott, ahonn.a.n 1943. februái·
jában Záhony állomásra he
lyezték. Fogalmi szolgálattevő 
volt aikkor is, amikor a =v
jet csapatok hazánk terület>é
re léptek. 

Vasutas szíve egy pillana
tig sem hagyta pihenni, azon
nail jelentkezett a felsri.aibailí-

tó alakulatok músza!ki pa. 
rancsnokságánál, hogy rés2lt 
vegyen az állomás vágányzatá
na,k rendbehozatatában. 

Amikor Csap � Záhony ál
lomások között a fovgalom új
ra megindult, ismét forgalmi 
szolg;á1attevő, küzdve azok:k.a:1 
a lrez.detl nehézségekkel, mely 
egy új élet sarjadásánál je
lentkezik. Szeme előtt aJakulrt 
át a régi Záhony az ország 
keleti kapujává. 

A határforgalom megindulá
sa után a kereskedelmi mun,.. 
kaikörökben szükség volt jól 
képzett, mindenhez értő va
sutasola'a. fgy került eJTe a 
területre, ahol azóba végig 
járta a záhonyi .,szala.girocla" 
nünden aszta,!át. 

Komoró állomás 1957-ben 
átrakóhely lett. Mivel ltaikóh.e-

lye ebben a, köziségben volt, 
áthelyzé.,,ét kérte. Ezen az ál
lomáson dolgozott pénz--..árosi 
munkakörben roru.gdíjazása 
napjáig. 

Magata,r,tását és munkáját 
a sz-erénység és pontosság jel
lemezte. 41 éven át dolgoznd a 
vasútnál : példamutatás a hi
vat:ásé:r7Je�böl és a munkahely 
szer�ból 

Fa: év március 29-én töltöt
te be a 60. életévét Elmcor ad
ta át íróaszta.l.át utódjának. 
Mi pedig megváltunk egy dol
gozótól, aki 1944-ben Záhony 
állomáson fogadta a felsza
badító harcosokat, aki elejétől 
napjainkig végig részt vett az 
átrakókörnet mindennapi éle
tében. fejlődésében. örömében 
és gondjaiban. 

Sipos Sá.ndor 

Nagy sikere volt a Budakeszi MA V Szanatórium utókezelé!les gondozottjai kiállítási anyagának. Varga. László subaszéínyegei a kézügyessség és ízléskultúra beszédes tanúi. 
A fafaragók gyűjteményének legszebb alkotásai voltak Muhari László dunántúli mintákkal díszített kőris- tölgydió- és égerfa székei,•  tányér� Jai, fl'.iszertartói, evőeszközei faszobrai és hordófaragása. ' 
A népi díszítés gazdag kincseivel szerzett örömöt Len-

A társadalmi célok érdeké
ben rendezett kiállítás közös
ségi munka eredménye volt. 
Egyik látogató találó fogal
mazása szerint: ,,e{lll csokor 
mezet virág volt az asztalo.. 
kon". A hímes textíliák szí
nessége, a fafaragások hangu
lata, hatása a forma és tar
talom harmóniáját ötvö-zt.e 
egybe. Páratlan élménnyel 
ajándékozta meg az érdeklődők sokaságát Méltóan emel
�e a nőnapi ünnepség rang
Ját. 

Mindezt tennészetesen néll 
dolgozók, munkások, forgalmi 
szolgálattevők, váltókezelők, pályaorök, vonatvezetók, va
rázsolták" elő szabad idejükben, hogy munkatársaikna!G 
örömöt szerezzenek. 

(Szabó) 
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Lőrinczy Mihály vasúti mérnoi 
Kitüntetések a forradalmi ifjúsági napok alkalmából 

A X&ztekedértudományi 
EgyesOlet vasútépítési és pá
lyafenntartási szak05Ztálya 
március 18-án emlékülést tar
tott Budapesten, a METESZ 
székházában. Az emlékülésre, 
melyen dr. Kerkápoly Endre, 
a Budapesti Múszaki Egyetem 
tanára és Gadanecz Béta, a 
Vasúti Tudományos Kutató 
Intézet tudományos főmunka
társa mondott beszédet, Lörin
CZJI Mihály okleveles mérnök 
S'Zilletésének 100. évfordulója 
alkalmából került ,sor. 

Hivatásának éló, 
,okoldalú ember volt 

&áz éve, 11rn. március 30-
tn született Lórinczy Miháll/, 
egyike' awknak a vasúti mér
nökölmek, akik nemcsak a 
vasúti pályák építéséról és 
kanbantartásáról gondoskod
tak 6Zázadunk első évtizedei
ben, hanem osatlakoztak a ma
gyar progresszióhoz és harco
sai lettek az 1918-19-es for
radalmaknak is. 

Lórinczy Mihály neves pol
gári értelmiségi o;a.Jád sarja 
,·olt. Anyai nagyapja, Kármá11 
Mór kultúrpoiiti./cus, egye1emi 
tanár, apja az arab nyelvek 
professzora, a francia Becsü
letrend tulajdonosa. 

Lórinczy 1898-ban, miután 
megszerezte a mérnöki okle
velet a Budapesti Múegyete
men, azonnal a MA V szolgála
tába lépett. A századforduló 
éveit Lugoson töltötte. Ebben 
a húszezer lakosú, román és 
német többségű t:áro.sban lett 
MÁV mérookgvakornokból 
1905-re vasúti mérnök. Itt ke
rült kapcsolatba a szociálde
mokra t.a párttal. Ve-zetö ,szere
pet töltött be az 1904-e; vas
utassztrájkot megel&z.ő fizetés• 
rendezési mozgalomban, majd 
a munkabeszüntetésben is. 

Lórinczy Mihály fiatalkori 
képe 

{gy Lórinczy Mihály is 1918. 
október végén min.t a Nemzeti 
Tanács megbfzottai cselekvően 
részt vettek a polgári demok
ratiku.s forrad.a.lom gyózel
mének biztosításában. 

1918. novemberében mind 
az Alkalmazott Mérnökök Or
szágos Szövetsége (AMOSZ), 
mind a Magyarországi Vas
ul.á6ok Szövetsége vezetőségé
be vál.aszrotta Lórinczyt. A 
Kommunisták Magyarországi 
Párt;ának megalakulása után 
hamarosan tagja lett és aktív 
résztvevöje a szocialista for
radalomért vívott kiizdel
meknek. 

_,_ 118-tlm • - !1'
Jú.sági Napok Mkamlából Qnnep. 
ségre Joe,rfilt sor a Vasúti Fő-
osztály földszinti tanácstermé
ben. Az liJwlepségen Kelemen 
Csilla, a Vasúti Fc5osztaliy KJSZ. 
Bl=ttságá.nak titkára köszöntötte 
azokat a t!at&J.olcat, akik szakmai 
munk.áJUk meue1;1; hosszú évek 
óta eredményesen teVékeny.ked
nek az ifjúsági mozgitlomba:n. 
Rövid beszéde után Oroszváry 
László vezérigazgató-helyettes ki
t!intel-éseloet adott át. 

A Forradalmi Ifjúság! Napok 
aRkalmábó.1 - klemelke<l6 &Zak
ma! és társadalmi tevékenységtlk 
elismeréseként - a közlelred..,... 
és postaügyi ml.ni.szter a 

tó!, s letortóztattá.k. 1919. de
cemberében szabadlábra he
lyezték ugyan, de évekig állt 
rendőri felügyelet alatt, he
tenként kellett jelentk=ie a 
főkapitányságon. A MAV ki
mutatásában Lórinczy neve 
mellétt ez a minősítés állt: 
., veszedelmes kommunista". 
Felfelé ívelő pályáját derékba 
törték. Egy évtizedig meg
akadályozták, hogy önálló 
mérnöki munkát végezzen. 
Francia, német és angol cégek 
ve2érképviselője is volt, épí- Közlekedés Kiváló D01g·ozó1'a 
tő- és köve-zőme5teri vizsgát is 
tett, s csendestársként végzett kitü:ntebésben rés""6itette: Erd& 
magánvállakozólmál mérnöki Tamás ügyintézőt, MAv Tervező 
munkát. Szaktudását értékel- mt. ; Gyurak Antal kocsirende
ve, bevonták a Gutenberg zöt. ceJ.Jdl;möl.k áll. ; Katona Dn• 
Nagy Lexikon munkatársai Ván b!tlesetviz.sg!l.lót, Bp. Vasút-
közé. 

lg. ; Kis Em6 !org. mo.Jg. tevőt, 
Hódmezávás;l:rhely áJiL ; Kiss 

Lórinczy Mihály nem lett László ügyJ.n.téz6t, Debrecen áll. ; 
hivatásos forradalmár. Nem Lakner Sándor alvázl&katost. 
tartozott a kevesek közé, akik sromba<t:hely JJ. U. ; Légrádi Bé-

la mtlszerészt, Pécs Vont. F(m. ; 
történelmi korszaktól függet- Major Károlyné .reszortos mémö

lenül, minden ,,névsorolvasá- köt, Miskolc Vont. Ftín.; Rentka 
son" jelen vannak, s forradal- EmíUa remi, torg. szo18. tevőt, 
mi szolgálatra késren állnak. =���6 :O��= 
De awk közé Bem. akik a F(ln.; Vldus Béla szerviz IJ<r,lg. 
forradalmi idők múltával az vez., Dombóvár Vont. Főn. 
új korszakh02 alkalmw..kodva, 
elve5zítik erkölcsi tartásu- Miniszteri dic éretbtn 
kat. A két t,ilágháború kö
zött belső politítkai emigráció
ba hú:.:ódott, tartózkodott min
den nyilvános politikai te-vé: 
ken.ységtól, de hűsége azocia
lista meggv6zódéséhez köz
tsmert volt a balolda.li értel
miségiek körében., s gverme
kein.ek életútját is pozití1.,an 
befoluá.solta. 

l''t"yolcvané008 r:olt, 
amikor nyugdíjba vonult 

része&ül1>elt: Hadobás J'án<ls jfllr. 
mllla.lcatos, Ei!'el' Vont. Fón. ; Lé
vai Imre rend. forg. szoog. !Jevó, 
Rák'Osrendező '11. ; N6me1h J°Ú)OS 

vlJJ. mo-.d. lal<at<J<I, Bp. Keleti 
V()lll,t. Főn. ; Orbá.n István jilnnd• 
szere16lakatos, Miskolc Jj. 0. ; 
S""bó István motorvezet6, Kecs
J,.--emét Vc,nt, Főn. 

Az egészségüi:yl m!nls2Jler 

Az lgésZMgügy Kiváló Dolf ozója 
kitüntetésben __ , dr. 
l',{o}nár RóZsa üzemi foll'OC"Voat. 

Az AMOSZ-ba tömörült 
forradalmár mérnökök fiata
loo lendületet vittek a músza
kiak: legrégibb és le.gexkl uzi
vabb egyesülete, a Magyar 
Mérnök é3 :tpítés Egylet éle- Meggyőwdéoo, mint jó mag 
tébe. Az egylet út.., vasút- és a hó alatt, átvészelte az el
hídépítési szakosztályának lenf01Tadalom fagyoo negyed-
1919. január 29-i ülésén hang- századát. 1945. tavaszán � 
zott el ,,A Közlekedés reform. kapa;olódott a Magyar Mér-

Bp. MAV Területi Egé,mlégOgyl 
Kö:i.p. ; CZlrjü: Ferencné röntgen• 
asszlsl'Jteru>t, Debrecen MA V Te
rWetl F4iés::t9égüg,i Közp. 

Oroszváry Lászl6 vezérigazgató-helyettes átadja a vezérigaz. 
gatói dicséretet Gergely Máriának, Cegléd állomás személyze

ti és munkaügyi vezetőjének 

A közlelre<lés· és postaügyi 
minisz.te:r helyettese, a MA V ve
-zértgaz.gatója 

vezérigazgatói dicséretben 
részesl1>ette: Acsné Va.rajtl Ddikó 
O,gyintiézőt, Bodor Gyuláné ilgy
mté.zöt, Vasúti F6oszt. ; Dékány 
Ferenc ka.zánkovácsot. Kisku.n:ha
las Vont. F6n. ;  Donkó Ibolya 
nyllv. tartót, Kisktmhalas Pft. 
Főn. ; Fekete Jé.nos eso:tergályost, 
Debrecen Jj. O.; Gergely Mária 
szem. és munlcailg-.11 vez., cegléd 
'11. ; Horváth István o,a.ba ügy
lntézót, Vasuti F<'5oszt. ; Is1d And• 
r:!s kotrógépkezelöt, Záhony Gé
pesített Rakodás! Főn. ; J ászberé
n�i. Géza vW. srerelöt. Szombat· 
hely Vant. F6n. ; Katona Sándor 
mun,k.ást, Bp. Nyugati Szertár
!6n. ;  Kelemen Gyula lakatost, 
Vili. Felsövez. Ep. Fon. : K1ss 
CS.O.ba ügylntézc'lt, Vasút! Főos-zt. ; 
Kurucz Arpád muszerész:t. Bal
parti BBFF: ifj. Magyar Sándor 
lakaroost, Hatvan-Ftizesabocny! P:l't. 
F<lll. ; Nagy Lajos sinhegeszt6t, 
Vác Pft. Főn.; Nagy Sándorné 
ilgylnté:z.llt, Bp. Vasútig. ;  Nád
udvari György 13katost, Gyöno::�·ös 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
MAV Kitérogyártó U. ; Nemeoa 
Józsefné raktárkez., Lan<E.er Je
nő Jj. 0 ;  1'ovák István kőmű
vest, Debrecen Ep. F6n. : O<sós 
Géza előmunkás� Nagykaniz.s3. 
Pft. Főn.; Petró Gábor műsze
részt, Miskolc Tiszai pu.; Sinkó 
Lás7.ló vez. mérnököt, Bp. K.rJsz
tl!navéiroo Pft. Főn. ; Somogyi Fe
ren,; tolatásvezet.öt1 sarc.s áll. ; 
suu.ay János fejlesztőmérnököt, 
TBKF; Szabó Erzsébet gur!tásve
-z.etót, Záhony áll. : Tajti Andrá• 
���

Y
�!:rJÍ�

ér 
�'.

tő

:� 
Szombat.hely TBEF; Vári Kat.alin 
E!7.sébet !yukszalag-Jyukasztót, 
MAV Ada.tfeldolg. FOn . :  Vida -
rer Ugytntézöt, Debrecen Va.sútl4;. 

* 

A SZC1T Elnöksége a Forra<IAlm! 
Ifjúsági NaPok alkalmából az ifjú
sági mozgalomban végzett eredmé
nyes munkájukért a Szaksz.erveze„ 
ti Munl<Aért kitilntetés ezüst foko
zatát adományozta Rumpter Jmré• 
nek, a zalaegerszegi vontatási fó
nöksé,? motorvezetójének, Kovács 
1L Sándor, a dombóvári vontatái;;i 
főnökség Dlesel lakatosa pedit 
SUlk..�ervezeu Munká6n ok:evé.1 
elismerésben részesült. 

A kii::delem folytatódott ;«" cfmú előadása. Ebben ál- nökök és Technikusok Sza.. 
lást foglalt a közlekedésben bad Szakszervezetének meg-

1907. és 1917. között rendkf- uralkodó anarchia felszárno- szervezésébe. Részt vett a 
Húsz éve bontott zasz lót a l( ISZ 

\7Ü.l nehéz terepen - tó'bb lása és a ga7.daságos szállítás kommunista és a szociálde
tnint háromszáz kilométer vas- biztosítása érdekében a köz.. mokrata mér.nökoKból alakult 
útvonal építését irányította és lekedés különböző ágainak közlekedéo.i munkab.izottság
ellenórizte Erdélyben. A vas- arányos fejlesztése; a magán- ban, amely a közlekedés mú
útépítö mérnököknek nem és helyiérdekű vasutak ál- szaki újjáépítését szervezte, 

EmfékU/és a szolnoki járműjavít6 művelődési házában, 

este nagygyűlés a jubileumi emlékműnél 

voltak kenyérgondjai, fizeté- Iarnooítása; az egységes kö-L- 1947-ben. a Gazdasági Vasutak Hagyomány már', hogy a 
sük tekintélyes építési pótlék• lekedéspolitika kialakítása lgazg,a.tósci.gának vezetője, Kommunista Ifjúsági Srovet
kal gyarapodott, társadalmi mellett. Előadása felvázolta a 1948-ban a Találmányi Hh.>a- � minden év ta.vaszán pali
presztízsük pedig magas volt szocialista közlekedésPolitika, tal szakértője, az öti,-en,es évek- tikai rendezvény-sorozattal, a 
a gyorsan iparosodó Erdély- a fél évszázaddal késóbb tör- ben a Gépipari Minisztérium Forradalmi Ifjúsági Napokkail 
ben. Lugos után Lórlnczy éle- vértnyé emelt közlekedéspoliti- felügvelete alá tartozó terve- kiöswnti népünk nagy törté-
tének további 67.Í.ntere tóként kai koncepció alapvoruísa.it. zö irodák (a KGMTI) osztály- nel.mi tavaszait: 1848., 1919. 
Temesvár, Nagyszeben és vezetöje. Nyolcvanéves korá- márciu.sát és 1945. áprilisát. 
Marosv�árhely. Kedélyes, a ,. Ves::edelmea ban, 1957-ben ment nyugál- Az idén a KISZ-z.ászló bontá-
munkában, a technológiai fe- mmmun,·sta " 

lományba. A Budapesti Mu- sának 20. évfordulója növelbe gyelemben awnban tréfát nem szaki Egyetem 1954-ben arany-
isrneró, sokoldalú férfi volt. diplomával, 1958-ban gyé- ereknek 6 napoknak az ü.nne-

Az erdélyi városok szabadgon- A Tanácsköztársaság idején mántdiplomával tüntette ki. pélyességét, Ebből az � 
dolkodó értelmiség! körei be- bontakozott ki Lórinczy Mi- 1958. november l6-án bekö- ból rendezett ünnepi megem
fogadt.;ik a hivatásm1.ak élő, hály szervező tehetsége, ami- vetkezett halálával egy pél- lék.ezé$ a KISZ S:rol.nok me-
de társadalmi kérdések kor a Szociális Termelés Nép- d ó ,._ · b "  a biztossága Gazdasám, Mezei és amutat mérnöki élet zárult gyei. = varosi lZOttsága már-
iránt is fogékony fiatal mér- ,,. le. A Vasutasok Szakszerve- cius 21-én. a szolnoki jármú-
.nököt. Iparvasúti Osztályának élére zete és a MAV Ve2érizgatós.1- javító uze- m múvelődés1' '--'--"-került, nagy szakértelemmel 'l<Ud 

Az els6 világháború okozta biztosította a kisvasutak for-
ga saját halottjának tekintet- ba:n. (A megyében a járműja-

pusztulás és szenvedés nyo.. galmát te és megfogadta: Lórinczy vitó iizemben alakult meg az mán mi.n.d több mérnök, mű- · Mihály emlékét és harcos, ér-
5Zak.i szakember értette meg, Az ellen.forradalom győ- telme.s életének példáját meg- első KISZ..atapszervezet.) 

hogy a tudomány és techn:ika zelme után Lőrinczy Mihályt őrzi. Az emlékülést h.áll'om nem-
fejlódése csak akkor szolgálja azonnal megfosztották á.l!á.sá- Gadanecz Béla Z'edék találkozója előzte meg, 
az emberiség anyagi_ jólétét, r--------------------------------------6Zellemi felemelkedését és 

A JO MUNKA ELISMERÉSE 

A KISZ KB Vörös Vándonászlóját kapta 
a szombathelyi vasútüzemi KISZ Bizottság 

amelyre ben:sóséges hangulat- zászlót adományozták. Ar. 
ban került sor a.z u.-n mú- üzem pártbizottsága a jubile
velódési házában. Az ifjúsági um al:kalmából zászlót aján
mozga,lo,m veteránjai, arz ala- dékow,t a KISZ-bi=ttsáogn.ak. 
pit.ó KISZJtagok és a maiak Este 7-8 ezer fiatal lam
egy,a,r.ámit nagy érdekJ.ődéssel 
hallgatták Ambru. János pionos felvonulásávail folyta-

iga2lgatót_ aki a j�újavító t?<l,<?t-1: . a P!X'� . A város 
fejlődéséről beszélt, majd az f1a_ta!_Ja1 a JUb1le1.tm1 ernl�

if·,,�-""' al .. _..,,_ tét •műhoz vonultak, ahol az if-J_. mozg · 9[Il to, =ne 'úgárdisták sorfala és t"bbezer 
bemutató kiállításra és üzem- �deklódó várta őket 

O 
Az if

látogatás>ra invitálta a jelenle- júsági nagygyűlés · sz.ónoka 
vóket. A három nerro.iedék t.a- MoLnár G11örgy, a vasuilas
lálkozóján a.dt.á1c á� a 20 éves s7Ja,lcszervezet ti� vol1. 

, 

boldogságát, ha a társadalmi 
rend megfelel a termelőerők 
állapotának. Ebből a felis!ne
r·ésböl logikusan következett 
az elhatározás, hogy a mér
nököknek, a múszakiaknak a 
forradalmi munkásmozgalom
hoz kell csatlakozni. Igy szü
letett meg 1917. nyarán az 
Ipari és Közlekedési Tisztség
viselök Országos Egvesü.lete, 
fél évvel később pedig, 1917. 
december 30-án megalakult 
az egyesület mérnök5zakosztá
lya 

A Forradalmi I!júságj Na
pok Vas megyei rende,z:vény
soroi-.a.f:ának egyik jelentős 
eseménye a szombathelyi vas
utas fiatalok nevéhez íűző
dik. A vasútüzemi KISZ
bimttság az 1976-líl77-es 
mozgalmi év sikeres munkája 
alapján ugyanis eln11erte a 
KISZ Központi Bizottság vö
rös vándorz�zlaját. Az elis
merést március 20-án, vasá.r
n,aµ, azon a napon adt:áik át, 
arn:i.kor Szombathelyen 1500 
Vas megyei Jfjúkommunlist.át 
avattak, s a város egész napos 
programokon emlékemtt a di
cső Tanácsköztársaságra, va
Lamint a KISZ zás:zlóbontásá
na!k 20. évfordulójára. 

a KISZ Vas megyei bi7.ottsá
gának első titkára és dr. Hor
váth Lajos, a szombathely.! 
Yasútigazgatóság vezetője. 

KISZ KB dicsérő oklewlét. Po16nyi Lász16, az üzem KISZ-bizottságának titkára megkö-

Lórinczy Mihály - aki ek
kor már a MA V Budapest 
Balparti Üzle�etóség II. 
Pálya!enntartási és Építési 
Oszt.á!yának főmérnöke 
egyik szervezője volt az 
egyesületnek, s kezdeménye. 
zöje a vasúti mérnökök osz• 
tályharc alapján. történő tö
möritésének. Társaival együtt 
vallotta, hogy a mérnökök 
csatlakozása a fon·adalmi 
munkásmozgalomhoz alapve-
t.óen intellektuális eredetű. 
Elhatározásukban a háború 
szörnyű élménye mellett „az 
örökké emlékezetes 1917. év
nek" volt dö:ntó szerepe. 

A háborús konnány, felis
�rve a mérnökök tömörülé
sében rejlő veszélyt, felosz
latta szakszervezctüket. De 
a küzdelem folytatódott, s a 
'magyar mérnöltök legjobbjai, 

Az osztószertár-főnökség ta• 
n.ácsbennében az esti órákban 
rendezett ünnepi kibóv( bett 
KISZ-biwf;tsági ülésen me.es
je!erut Molnár István. a S2X>m
bathelyi városi pártbizottság 
első titkára, Hantosi Ferenc, 

Vargha Péter, az üzemi 
KISZ-bizottság szervező tit
kára tájékO?Jta/tta a részvevő
ket a kitür.Jtetett KISZ-bizott,.. 
s.ág tagjawnak mlll'llk.ájáróL 
Mint elmondotta, a csomó
ponton dolgozó vasutasok 31 
százaiLélkia fla,f:al, 30 éven alu
li. A forgalmi, a vontaJtási, a 
PFT, a BFF. a szertár és az 
utasellátó szol.gá.l.a.t.n,á.l 10 
alapszerveretben folyik az if

júsági mozgalmi munikla. A 
flaitalok mun.kájána<k nagy 
rés2le vain a na,gyfor:;ial.mú 
csamóporut napi h elytállásá
ban. Ti:renhá.rom ifjúsági s-©
cialista brigád mú,ködik, s 300 
fia.bal más swcialústa brigá
dokl>am tevékenykedik. Ki
emelkedik közülük a Lu
ganszkij kollektíva. amely ta
valy áp11illis 4-.én elnyert.e a 

A KISZ-biwttság két ízben szöru a jármújavító pártbizottságától kapott zászlói 
kapta meg a Vas megyei 
KISZ-bizottság által a leg- KISZ-tagságért k.itilnltető jel
jobb ipari KISZ-bizottságok, vényeket is. 
s--;;ervezetek el.ismerésé1� ala
pUott ,,Arany fogaskerék" dí
jat. Mintegy szjzan rendsze.. 
resen úJita.-.ak. Igen eredmé
nyesek a ,,ki váló mozigal
mak". Az ,,Alkotó lfiúság" 
pá]yázaitra tavaly 31 pálya
mutlika érkezett.. Az idén is 
több van születőben. 

A vörös váindonászlót 
Hantosi Ferenc, a KISZ Vas 
megyei bizottságának első tit
kára nyújtotta át Vargha Pé
ter szervező titkárn.ak. A PFT 
KISZ-ala,pszervez.ete ezen kí
vül elnyerte a KISZ Központi 
Bizottság dicsérő oklevelét. 

Dr. Horváth Lajos vasút
Igazgató a 18 legjobb munkát 
végző fia.talna,k pénz-, illetve 
könyvjuta.lano.t adott át. 

Szelei Teréz 

A program emléküléssel 
folytatódott, amelyen megje
l.en.t Molnár György, a vasutas 
sza,kszervezet titkára is. Szivós 
Antal, a KISZ megyei bizott
ságán.aik első titkára tartobt 
ü=epi megemlékezést. El
mondotta többek között. hogy 
1957. március 21-én - a Ta
nácsköztársaság mega.Iaikulá
sánaik évfordulóján - bontott 
zászlót a KISZ. Ez a húse; év 
elváJ=thatatlan a magyaa:
ifjúsági mozg;alom több mint 
fél évszázados tört-énetétől, az 
elődök harcaitól. 

Az emlékülésen különféle 
kitüntetéseket adtak át. A 
jánnűjavitó KISZ-bizottságá
nak a Kiváló KISZ-szervezet 

Bes?Jédében idézte a =gy tör
ténelmi eseményeket, 1848. és 
1919. márciusát. Ha.n:gsúlyoz
ta, hogy 58 évvel ezelőtt né
pünk felsorakozott a haladás
ért "ivott kü2ldelem zász.lóvi
vo1 közé és 133 nap alatt 
olyan múvet ail,kotott, amely 
méltó volt 1848-hoz, Petöfiék 
szelleméhez, a Nagy Okltóberi 
Szooiailiista Forradalomhoz. 
S7.6lt arról is, hogy a KISZ 
zászlóbontó! 1957. tavaszán 
ma .is érvényes feladatként 
fogalmazták meg a tennivaló
kat. 

A:z ünnepség végén a Ver• 
seghy gimnázium kórw;a 
munkásmozgalmi dalokat éne
kelt. majd a különböz.ö nem
zedékek képviselői megkoszo
rúzták a Kossuth téren a 
munkásm� emlékmű
vet. 
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Pingpong- és sakkf arsang Szombathelyen Pécsi és dunakeszi sikerek 

A vasutas-szakszervezet 
szombathelyi területi bizott
s.1ga négy megye - Győr
Sopron, Vas, Veszprém és 
Zala - 13 szolgálati helyének, 
illetve 6 csomópontjának dol� 
gozói részére területi ping
pong- és sakkfarsangot ren
dezett Szombathelyen, a jár
műjavító üzem művelődési 
otthonában. A terfüeti dön
tőt a szolgálati helyek, il
letve csomópontok üzemi baj
noksága előzte meg. A két 
sportágban több százan ve
télkedtek azért, hogy kiharcol
ják a szombathelyi területi 
döntőn való részvétel jogát. 
Szombathelyen 120-an képvi-

ságának vezetője örömmel ál
lapította meg, hogy a nyugat
dunántúli szolgálati helyeken 
egyre nagyobb érdeklődés 
nyilvánul meg a t.ömegs,port
rendezvények iránt. 

11 jtirn1ú.vzereló tanulók országos rersenyén 

A vasutas-szakszer-.'ezet ter
m4'szetbarát szakbizottsága 
március 20-án emléktúrát szer
vezett az isaszegi 1848-as hon
véd.sírokhoz és az emlékmű
hö-z. A .koszorúzasi ünnepség
gel egybekötött találkozót a 
kultúrn.evelési és sportosztály 
által megbízott Törekvés S. 
E. természetjáró-szak<ll>--ztálya 
rendezte. Az emléktúrán ti
zenhárom szakosztály (Mis
kolc, Szob, Duna.keszi, Győ-r 
Székesfehérvár, Szentes, Szol� 
110k, Bp. MAV Ig. S. C. Tö
rekvés, B. V. K. H., Vasúti 
Fóosztály, Bp. Nyugati) 234 
tagja vett részt. 

MHSZ-vetélkedő 

selték munkahelyüket. Né-
meth, Gyula, a területi bi-
zoti:sá,g kultúr- és sportbizott-

A területi pingpong. és 
r;akkfarsang eredményei. Asz
tali tenisz, nők: 1. Németh.né 
(Szombathelyi járműja,itó), 2. 
Gondos (Szombathely állo
más), 3. Szele (Szombathely! 
TBFF). Férfiak : 1. Teslnszki 
(Sopron Vontatási Főnökség), 
2. S::abó (Szombathely állo
más), 3. Tihanyi (S7.X>mbat
hely TB�"'F). Sakk. Férfiak: 1. 
Elek (Szombathelyi járműja. 
vító), 2. Koi;ács (Szombathe
lyi járműjavító), 3. Marton D., 
4. Marton L. (mindkettő Kör
mend állomás). 

Kiss Antal 

B Á N R E V E I  S A K K O Z Ó K S I K E R E  

A J Á R A S I  S P A R T A K I Á D O N  
Az ózdi járási tanács az idén 

is megrendezte a hozzá tarto
zó községek sportkörei részé
re a sakkspartakiád versenyt, 
amelyen a bánrévei vasutas 
sportklub sakkszakosztályá::i.a,k 
versenyzői is részt vettek. A 

31 egyéni versenyző közül a 
bánréveiek kiemelkedő siker
rel szerepeltek. Három sakko
zójuk, Vany6 Jáncs, Juhász 
István és Délcány László má
sodik. harmadik, illetve ne
gyedik helyezést ért et 

Példás az együttműködés a BVSC 
és a Celldömölki VESE között 

A szakmunkástanulók orszá
gos versenyének megrendezé
se - a felszabadulás ünnepé
nek tiszteletére - immár ha.. 
gyomány hazánkban. A MiL"d 
és a KISZ versenykiírása sze
rint a megyei versenyeken a 
legjobb eredményt elért ta
nulók közül az első kettő in
dulhatott az ors:zá,:os verse
nyen. 

A vasúti járműszereló szak
mába 19 fiatalt neveztek. A 
Pécsett megrendezésre került 
országos versenyen a verseny
zőket, a versenybiz.ottság tag
jait és a rendezó szervek ve-
zetőit Lengoári István az 500-
as Szakmunkásképző Intézet 
Igazgatója és dr. Szabó Tibo.-, 
a pécsi igazgatóság vezetője 
köszöntötte. 

Az első napon a verseny
zőknek írásban szakmai is
mereti, technológiai - gyár
tásismeret!, munkavédelmi 
kérdésekre kellett válaszolni 
é,; műszaki számítási, mű
szaki rajz feladatot megol
dani. 

A verseny második napján 
munkavédelmi oktatás után 
kezdődött a gyakorlati mun
ka, a vasúti kocsi ablak kitá
masztó Túd elkészítése. A mun
kadarab sokoldalú szakmai is
meret.et igényelt, mert a la
katosmunka valamennyi fon
t'Os elemét magába foglalta. 

A gyakorlati feladatot min
denki megoldotta. A kivi
telezést különösen jól végei;. 
ték cl a versenyzők. Elism� 
rést érdemel a munkateljesít-

mény is. A2 e!6írások sze
rint a harmadéves tanulóknak 
a szakmunkás normaidő 75 
százalékos teljesítése az elfo
gadható alapkövetelmény. A 
versenyzők teljesítménye a 
verseny alatt 82-110 százalék 
között volt. 

Az elméleti és a gyakorlati 
eredmény alapján az el56 öt 
versenyző között mindössze öt 
pont volt a különbség. Az ír'°dS
beli dolgozat és a gyakorlati 
munkadarab értékelése és a 
helyezések eldöntése után 
fedték fel a versenyzők nevét, 
intézetét, illetve ,szolgála ti 
helyét. 

A versenyben első helyen 
végzett Meiterics István, a 
l\1üM 500. Szakmunkásképz.ó 
Intézet és a MA V Pécsi Von
tatási Főnökség tanulója. Ju
talma: 2 hetes külföldi űdillés 
és 700 forint. A második he
lyet Halász Sándor, a MüM 
201. Szalanunkásképzó Intézet 
és a MAV Duna.keszi Jármű
javító üzem tanulója szerezte 
meg, aki 2 hetes belföldi üdü
lésben és 600 forint pénzjuta
lomban rés=esült. A harmadik 
helyen Staub János, a MüM 
201. Szakmunkásképző Intézet 
és a MÁV Dunakeszi Jármű
javító üzem tanulója vég. 
zett, ó 800 forint pénzjutal
mat kapott. 

Az első három helyezett 
elór.ehozott szakmunkás-vizs
gát tett és a tantárgyi vizs
gák után, mint szakmun
kások dolsozhatnak. 

Sebestyén János 

- Operctte!lt SZereneaen. 
Március 21-én a szerencsi vas
utas klubban jól sikerült 
operettestet rendezett a cso
mópont szakszervezeti bizott• 
sága és a miskolci Vörösmarty 
Művelődési Ház vezetősége. 
Az estén zenetörténeti előadás 
hangzott el Jakobi Viktor éle
téról és munkásságáról, majd 
műveiből - a Sibil és a 
Leányvásár operettekből 
adtak elő részleteket a mls-
kolci Nemzeti Szín.ház múvé
szei. 

- Brigádok vállalása.. Kis· 
kundorozsma állomás öt ,szo
cialista brigádja a Forradalmi 
Ifjúsági Nnpok tiszteletére 500 
óra társadalmi munkát aján
lott fel. Március 21. alkaln\á· 
ból már kommunista músza• 
kokat tartott. Swmbaton és 
vasárnap a brigádok 4'.l6 le
adá,,i kocsi beállításában .;s 22 
export.küldemény TEEM 
irányvonat - me;;rakásában 
segédkeztelt. 

- Hobbi.kiállítás. Nagykani
zsán, a vasutasok Kodály Zol• 
tán Mü\·clődé-,;l Házában a 
közelmúltban hobbikiállitást 
rendeztek a csomópont doigo
zó!nak szabad időben késLJtett 
alkotásaiból. A 170 kiállított 
tárgy között, amely hatvon 
dolgozó munkája, különböző 
tájegységek hímzései, terítők, 
faliszőnyegek, festett tilnyérok, 
szobrok Gubaszónyegek és ko
vácsoltvas-tárgyak láthatók. 

A debreceni járműjavítóban 
megk€Zdődött a már hagyo
mány-0& MHSZ vetélkedősoro
zat, amelyre 110 szocialista 
brigád 111evezett be. A verseny 
irányítói az üz,em 35 MHSZ 
swcialista brigádja. A vetél
kedő.sorozaton a brigádoknak 
számot kell a.dni többek kö
zött a Swvjetunióval ikapcso
latos ismeretekből, továbbá 
haditechnikai, Jrodalmi, mű
vészeti és vasútt.örténeti fel
készültségükről. A szellemi 
versengést lövészet és egyéb 
ügyességi sportversenyek kö
vetik. 

Március elején Cel�dömöl
kön, a Járási Teitnevelésí és 
Spartfel ügye.Lúségen találk.01:
tunk Velekey Jánossal, a 
CVESE elnökével., alti nyug
díjas létére ma is olyan aktí-

V3l!l I.í.tja el spor.e:inöki teen.. 
dmt, mint 20 évvel ez,eló,t. 
Ve:ekey János mondta el a 
következöket.: 

- Az utóbl>i 3 ét•ben ;gen 
:Jó kapcsolat alakult ki a BVSC 

Gyöngyös állomáson a vándorzászló 
- Négy évUzed a nsútnál. 

Nyugalomba ,;onult neg�-ven 
évi vasúti swlgálat után Por· 
koláb Béla, Bada�onytörde
mic-Szigliget állomás főnöke. 
Lelkiismeretes munkája nyo
mán az állomás mindig az 
élenjátók közé tartowtt. Sok 
fiatalt 5egítelt át a vasúti mes
terség buktatóin, nevelt be!ő
lük jó szakembert. 

-------------------------, és a CVESE között. Mi lehe-
tóséget bi.ztoGítofltunk a BVSC 

Kétnapos túra a Börzsönybe� 
Húszéves a szolnoki vasutasok 

természet járó szakosztálya 

Turistaúton a Börzsönyben 
A Szolnoki MÁV Spar-tegye- A természetjáró-szakosztály 

sület természetjáró szakosztá- ebben az évben ünnepli fcnnlya januárban rendezte meg 
a hagyományos „bakancsos" állásának huszadik évforduló-
évzáró-évnyitó - vacsorát,al ját. Ez a túra a jubileumi év 
egybekötött �, kétnapos tú.-á- keZdetlét is jelenti. Ebből az ;iát, hazánk egyik legszebb ré-
szén, a Börzsöny-hegységben. alkalomból az Idén 53 túrát 
A természetj.áráson 120-an terveznek az ország legszebb 
vettek részt. tájainak megismertebésére. 

utá.npótlüs labdarúgócsapa,tá.
r.ak edzót.-íborozá&ra. Az idén 
má. 3 csapat váltja egymást. 
A na.eykoo.st!gtól 7 km-re fek
vő Mesteri fürdőhöz az oda
vi= vez.etó utat tutva te
szik meg a-z: ifi labdarúgók. 
Sportpá!yánkon pooig kondi
cionáló terem is �e2á;
re ált 

A múlt n_váron 3x3 hetes 
csoport.'ba.n mintegy 400 apró
ságot tanit.ot.tun.k meg úsr.ni. 
A BVSC sziwkeclzőt küWött, 
aki mint mcctigyeló segítette 
a mun<k.át. A BVSC eln� 
is figyelembe vetite a két vas
utas sportegyesület kÖ?JÖtt ki
a!a,Jrult kapcsolatot. Vágvölgyi 
Mátyás elnök 1Qjelen1ett,e, hogy 
még egyetlen lcisel>l> vasutns 
sportegyesülettcl sem sikerü1t 
oly= Q'ilmölcsözö együttmű
ködést kia,Jakítani mint a 
Celldömölki Vasutas Egyetér
tés SE-vel Tervezik, hogy már 
ebben az évben a BVSC-nek 
más szia/k.o&l;t.ályai is Celldö
möF.cön ed2ötaborozna.k. 

- Edrug csak arról beszél_ 
tem, hogy mit nyújtootunk a 
BVSC-,nelc. Cserébe a f&l,-árosi 
testvéregyc,s,ület fels-z:erelés<;e! 
se;;ítet.t ben..-..ünket. Asztalite
n:iSZJezÖink pedig már többször 
Budapesten tartották edZésükel 
- mondobta befejere,;,ül Vele
key János. 

K. A. 

H I V J A  V A R J A ,  V E N D e G U L  L A T J A  

Sopronban és állomásoinkon a 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda, étterem, söröző, borozó, eszpresszó, bár, automata tekepálya 

9400 Sopron, Szabadság krt. 1. Tel. : 1_4-180 

VASOTI VENDSGLO es BISZTRO, Sopron állomás 
HALASZTANYA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALYAVENDl!GLÖ, Nagycenken a Múzeumvasút •égállomásán 
Kirándulócsoportok étkeztetését - előzetes bejelentésre - •álloljuk 1 

A miskolci igazgatóság MA V 
-Volán komp!exbri.gádjalnak 
szocialista munkavensenyében 
- az 1976. évi teljesítmény 
alapján - Gyöngyös állomás 
komplexbrigádja lett az el
ső. Február 16-án, a Volán 
Vállalat kultúrtermében ren

dezett ünnepségen vették át a 

MÁV � a-z Autóközlekedési 
Vezérigazgatóság vándorzász
laját. 

Megjelent az ünnepségen 
Gál Sándor, a mis.kolcl igazga
tóság helyetta; vezetője is, aki 
pénzjutalmakat adott a gy5z
tes vasutas brigádtagoknak. 

Két Dózsa brigád együttműködése 

Újító brlgádtag�k. A kapo.5• 
vári vontatási főnökség Vörös 
7.-'tszló szocialista brl�dja ta· 
,·aty tíz ujltú.'! kidolgozását 
vállalta. Az eredmény várako
záson felüli volt. A brigádta· 
gok 47 újítási javllSl::itot tettek, 
amelyből 45-öt fogadtak el. Az 

újítások közül 23 mun.kavédel· 
mi jellegű volt. Az újítók 
10 OOO forint jutalomban ré
szesültek.. 

A ceglédi vor..81tkís&-úk al
kotta Dózsa Györg11 suiai3lis-
1a b� az elmúlt Úll'ben 
5H óra társadialmi munkát 
v,igzett a váJ.lal,t 350 helyett. 
A brigád felvette a .mpcsola
tot a Nyug:a-tli pálya,udv.a.z- Dó
zisa brigádjdval és töl>b kö-ro., 
programot 6Zerved..Elk: A 11'.0l· 
lek;tív,a erre a:z évre 4-00 óra 
lársarlalm! mun,lm elvé� 
vállalta, ezen kívül aktíva� 
baai ka,pcso!ódn.a:k be a 1á:rsa
dalrn,i tulajdon védelmébe, a 

Ápoljtík a 

kul<tw-ált u1::YLás fei]e;:zrtésooe. 
Szigarúa,n fellépne:� az iittas
ság, a szolgálaltból való iga
zo'.a,tla,n tá,:olrnaradás elle.-i. 

Kapcsolatukat a buda,pe.ti 
Dóma brigáddal ebben az év
ben tovább mélyítik. Kö:ös 
kirá11dukist szervez-ne/, Te
mesi,árra., ahol megkoszorúz
zák Dó:?S;i Györ1111 emlél.mú
vét. TáTs:ld,aJ.mí vállaJásu.khoz 
ta.""Í-OZik még Cegléd két óvo
dájána:d; pa,U'OO.áJ.ása is. 

barátságot 

- Ajándék-gyert)·atartók. A 
MA V Fa telítő Üzem dombo
vári telepe K lSZ-alapszerveze
tének fiataljai kedves ajándék
kal lepték meg telepük nődol
gozóit. Kovi:C'Soltvasl.>61 készí
tettek gyertyatartókat, és a nó· 
napon adták át azokat munka• 
társaiknak. A telep 110 nódol· 
dolgozója közül töbl>en pénzju
tallnat kaptak. 

Gyümölcsöző kapcsolac a Szovjet Kultúra 
és Tudomány Házával 

Lakáscsere 
Elcserélném salgótarJ:lnl l ,f 

A llllis:-.olcl �tóság 
MSZBT 1aget,,0pOI'lJa 197J
bain alakult, á; azóta igen 
eredményes tevékenységet 

FÓOS7Jtá.!y rendezésében a 
mú.Lt ev szeptemberében 
megtarloLt 0!'06;z. nyewű ver
senyen pedig az 1� 
dolgozói közül hárman része
sültek jutalomban. 

fejt ki. Ezt állapította meg az 
elmúlt időszak mun.k.áJát ér
ték.elő pártvezetőség is, amely 
az elismerés mellett segítően t------------
meghatározta a tagcsoport to
vábbi felada trut :iS. 

Az elmúlt évben két alk4-
lommal szervczte1' latogatást 
a Szovjet Kultúra és Tudo
mány Házába, ahol n,ápmű
vészeti és fotókiállit.ást te:tin
tettek meg a :reszvevó'.t. 

A tagcsoport egyébként 
minden hón.apba,n megkapja 
a Swvjet Kultúra és 'rudo
mány Házának programját, 
így figyelemmel tudják kísér
ni a különféle rendezvények 
időpontjait. A jó kapcsolaitot 
bizonyítja az is, hogy a kü
lönféle rendezvényekhez, ün
nepi megemlékez.ésok.hez több 
esetben kaptak megfelelő té
májú sz:ov jet filmeket, me
lyek vetítése minden esetben 
nagyszámú közönség előtt 
töi.-tént. A ház s-zervezésében 
működik egy szocialista bri
gádokból álló klub is. A 

klubtagol, közé felvettél, az 
f.gazgatóság tervgozdaságí 
osztályán dolgozó Ybl Miklós 
szocir'ista brigádot. 

A tagcsoport jó flZe!l'Vezó 
munkáját bizonyítja az is, 
hogy a miskolci MSZBT
nagygyűlésen az i�::i2!{ató5ág 
dol�ina,k mintegy 20 szá
zal'aka vett részt. A Vru;.úti. 

A szerkesztőség üzeni 
ti.,tobai Károly. Szerencs: Vár• 

f.alvi Gyula_, Nagykanizsa ; Bognár Károly, Tapolca; Popp Pál
né. Dombóvár; Nemes Ferenc, 
Szilasliget ; Sepsi Gyula, Pozso
nyi Tibor, I\liskolc; G)'enes Jó
zsef, Pécs: Sipos Sándor, Komo
ró; :t�ogas Pál, Szentes; Szatal 
Katalin, Székesfehérvár; czeg1é
dl Ernő, Hódmezővásárhely ; L. 
Varga Lajos, Vértesi Lajos, Deb
recen ; Boldizsár Gyula, Eékés
csnba : leveleiket lapunk anyag, .. hoz felbasználJuk.. 

Fekete László. Miskolc; Galamb?s István, Enese; Szabó 
Margit. Szob ; Korokno.1 Ferencné 
Szerencs: leveleiket WetékeS helyre tovllbb!lottuk. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
SzerkeRtt a szerkeszt6 bizottság 
Felelős szerkesztő: Vtsi Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest VI., Benczúr utca u. 

Teleti�.:;;i,r,or��:87� j 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
19114 Bpest, VII„ Rákóczi út St. 

Telefon: 22f-819. 
• Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
CsekkszémJaszámunk: 

MNB 215 - 11 859 
Fel;l<'ls kiadó: dr Suth Péter 

71-1193 Szikra Lapnyo,nda 
Budapest 

Felelős vezet'5: Roder Imre Igazgató 

szoba össz.k.om!ortos, w. emelet. tanácsi lE.:.k.ásomat hasonl1 nívójú 
tanácsi vagy MAV-lokásra Komii
romban. Györöt.t, Hcgye:;halmon 
vagy Mosonmagyaróváron. Er
deklödnt levélben, Romhányi lst· ván. Sal�ótarján, Hársfa u. 3. sz. 
le1w�

tc

!:i
él

�t�a. Jo��?h
n
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h

:�:����� ra, kerte-s szolgálati lakásOn;at 
hasonló MA V szolgálati lakásre 
Budapesten vagy környékén. trdeklődnt lehet : Tnkács TlbOr. 
1 1 7 1  Budapest, Ny1tan u. 42. sz. 

Elcserélnem Si.lttő állomáson, a 
felvétel! épillctbcn le\'6 három szoba-kom!ortos szolgálati laká
somat nagy kerttel, m.elltképület
tel ellátva budapesti vagy BJGl• 
pest közvetlen környéld M..A v s::oJgálati vagy tanácsi. ktscbb. 
de lega!ább kom!ortoc. la!;llst-11. Csak . forgalmi munk!ikörü dolr;o
zó jöhet számításba. trdcklodnl 
lehet a 0:!-7 1 - ;o üzemi l<le
fonon : Diöszeghi István. 

Elcserélném Albertjrsán le\·6 
2 szoba, fUrdó:.:zob�í . kertes cs:i• lád! házamat budapesti, lehEtlíleg 
B.�tdapest NyugatJ pályaucti.·ar 
k<Jrnyélcén levő, 1 vagy 1,5 szo· bé.s összkomfortos tanácsi vagy 
E:Zolgálat1 lakással. mcgegs·ezJssel. i:rdeklódnl : Péteri József, 
�;30 Albertirsa. n.. Homokrés1 
.,.,. sz.-. vagy 46- -27 telefonon 15 óra!g. Elcserélném budapesti IX. kertilet, Gyáli úti 2 sz)•.>a osszk ">,n!ortos lakásomat debreceni .-,a .. sonló MA V vagy tanácsi lah.a�sal. li:rdeklódnl lehet : 69--,;8-as 
fizemt telefonon. Ojvá.rostné. Budapesti bérlakásért elcserél· 
né� monori 2 �zobá� kitQn6 ��ümölcsösben tevő házamat. 
Keszpénz is szüksé�es. 'trdekl6d
nt hét közben 8-3 óra között: 
10-75 üzemi, 1 21-760 városi teJefonon : Törócc;ik Ern6né. 

Veresegybll7l három és fél szo
bás, 107 néJYzetméteres J. eme• 
letl komfortos szolgálat! lakásomat elcserélném Budaoest vagy 
közvetlen környékén 1,5 vngv 2 
szobásra. lehet tanác!d ts tény• leep, va$Utas rfszéré. tévétclm: Bvrlg:ln József, Veresegyház, 2112 asutállo,más. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK 1 

Kitüntetések április 4. alkalmából . * 
MA,rATvAsUTAS 

Hazánk felszabadulásának 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

32. évfordulója alkalmából a 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa - eredményes munkájuk 
elismeréséül - az állami élet 
különböző területein dolgo
zóknak adamányozott kitün
tetést. A kormány.kitünteté
seket a Parlamentben és a 
minisztériumokban rendezett 
ünnepségeken adták át. A 
Munkaérd.emrend ara.ny foko
zatát 6, ezüst fokozatát 12, 
bronz fokozatát pedig 17 
vasutasnak nyújtották át. SXI. EVPOLYAM, 8. SZAM ARA: 70 FILL2R 

NAP I R E N D E N  

1971. APRILIS 16. A műszaki haladás érdeké
ben kifejtett kiemelkedő te
vékenységéért két vasutas ré
szesült Eötvös Lóránd-díjban. 

a kollektív szenődés modosítiísa, 
a· szotiális és munkavédelmi tervek 

A szakmai k!tüntetése'lret -
Kiváló vasutas, a Közlekedés 
kiváló dolgozója, Minis-z:teri 
dicséret - április l-én a 
Vasúti_ Főosztályon, a v�
lgazgatói dicséreteket a srol
gálati főnökségeken adták át. 

A Vasúti Főosztályon iren
dezett ünnepségen megjelent 
és az elnökségben foglalt he
lyet Pullai Arpád közlekedés• 
és postaügyi miniszter, Urbán 
Lajos miniszterhelyettes. a 
MA V vezérigazgatója, Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára. 

Első ízben ült össze a vasutas bizalmi küldöttek orsz'ágos tanácskoz·ása 

Nagy Károlynak, a Vasúti Fő
osztály pá:rtbizottságl titkárá• 
nak megnyitója után Gulycu 
János vezérigazgató-helyettes 
mondott ünnepi bes7..édet. Be
vezetőjében méltatta a fel
szabadulás jelentőségét, a 32 
év alatt megtett utat. naid az 
1977. évi feladatokról bes2lélt. 

- Szocializmust épltó tár
sadalmunkban nincs nagyobb 
t!$zte ség, mint a jól megér
demelt kitüntetést átrenni -
hangsúlyozta. - Egy ilyen 
idópont a számvetés mellett 
alkalmas az elóretekintésre. 
Ahhoz, hogy töretlenU! halad
hassunk a megkl'zd.ett úton, 
az iden meg kell oldani a 

Pullaf A.rpád közlekedés- és postaügyi miniszter átadja_ a Ki• 
váló vasutas ldtüntetést Fodor Lászlóné ténymásolónak. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vasút elótt álló tzállítári 
feladatokat. Tudjuk, hogy ez 
minden eddiginél nagyobb 
erője&zitéseket igényel, de 
teljeslthető. Ennek azonban az 
a legfontosabb feltétele, hogy 
egységes akarattal, fegyelme
zetten dolgozzunk, méltóan 
azokhoz, akik 1945-bPn, látva 
a rombadólt országot, a ro
mokban heveró uasútat, sok
szor éhezve, fázva kezdtek az 
újjáépítéshez. 

1977. április 4�n sem fe
ledjü.'lc: annak az épületnek a 

fundamentumát, amely ma 
már a felső emeleteknél tart, 
1945-ben kezdtük lerakni. Di
csóseg az alapot lerakóknak, 
köszönet a falakat felhúz6k• 
nak, nagyon sok sikert az 
épületet betetózoknek/ - e 
szavakkal fejezte be beszé. 
dét a vezérigazgató-helyettes. 

Ezután Pullai Arpád köz
lekedés- és postaügyi mlnis.z• 
ter átadta a kitüntetéseket. 
(A kitüntetettek nfrsorát la· 
punk 2. oldalán közöljük.) 

KaJcsa József tl&kár megnyitja a bizalmi li.ü.ldöUértekeztrtet. 

Miskolc-Tiszai pályaudvaron 

94 brigád 11ise8,eti 

a stociaHsta címet 

A programnak nwglelelően végzik 
a kelebiai lővonal vUlamosításái 

Március 2,-én a V.ru;i\ti Fő
osztály konferencia termé
ben került sor a vasuta.�
�zakszervc eti bizalmi 1.;ül
döttclc első ors::cioos tanácsko
zasára, amelyen l�O bi2'al.mi és 
80 me�hívott tt részt. Meg
jelent a tanácskozás .n és az 
eln•lkl égben foglalt helyet 
Koszorús Ferenc, :i va�utas
szak zerve7.et t > 1tk:ú-a és dr. 
Kecskes Sándor, az J\,ISZMP 
KB munl ntarsa. 

A kül<I t értekezletet Kaj
csa József, a vasutru;-szak-

&zl'r:vezet titkára nyitotta 
rr . Hangsulyoztn, hogy a 
1\1AV Kollektív Szerzódés 
, égrehaHásllról, a szociál s és 
munkavédelmi tervek teljesí
téséről, illetve a Kolle!ctiv 
Szerződés m6dosítás-ter ·ezcté
röl ké zillt előterjesztéseket 
ezúttal elös:wr vitatja meg a 
blzalml küldöttek fóruma. A 
napirend ismertetése, illeh'e 
elfo;:adt.atása u án Guluás Já
nos \·ezérigazgató-hclyctt s 
tartott vitaindítót. 

(l\Iagyaro '1 Zolt n felv.) 

q; z eze•t na•ztalat ala;;i- fl.skolc-Tis.::at pálvauclvar 

Ján minden é, oen az élet és n ,zakSzerv\!'Le I b -zot "a:rnk 
Szoci li fa szenodl'st kötött a szegedi igazgaló. ág 

és a , mamos Fel övezeték Építési Fónökség lehet " g adta jnvításokk..'ll legutóbbi ül 'c1. értékelték a 
készúlt kollektív szer-zócl - szochllsta brigádok 1 976. 

sok ko··wttl s·�'•ae�'nak víl-1 . .  , E'-"k'-t ál Az V ötéves terv \·asútvil- · �, =-" -. Unkrúl, úgy vélem, elmond- é\i mun:taJut. ""' ""' az 
• lamosí ás! mun.ltál ki.lziil leg- lamositásáb n együttműködhatjuk, hogy reális alapokon lomásfónö't számolt be a brl-

nek, a ki\uzott határidoket nyugs=ik, alapjabat1 1-•fre gáds,:erződésekbe foglalt vál- jelentösebb a Budapest-Ke-
betarti·ák. é-sér lebia közötti nemzetközi fő-megfelel a vasút és a dol- lalások telles[! öl. Elmon-

vonal villamos.�a. A \'Onal A Villamos Felsővezeték go;:ók érdekeinek. Néhány dotta többek között, hogy ta- szerepe nemcsaJ· a belföldi, f:pítési Fóniikseg ígéretet tett kérdé·ben azonban - figye- valy a pályaudvar 103 bri• hanem a I\IAV tranzltforgnl- arra, hogy a programnak 
lembe \·éve az eddigi tanács- gádjá.'lak csaknem ezer tagja m 'ban is igen fontos. Eppen megfe!e.ően 1977. december 
kozásokon elhangzott Ja•::isla- \ersenyzett a :szocialista c1- ezért elengedhetetlen, hogy a 15-re Taksn11y és Kuns:::ent
tokat is _ módosítást teI"\ e- mért. Ezeknek a kollektívák- villamositá,sal együttjaró miklós-Tass állomások kö-

nak fontos szet"epUk volt ab- munJdkat határidőre befejez- zött elkészítik a felsővezeték• zünk. llli índokolJa a· frasban 
zé''- Ennek elósegítése érde!·é- rendszert, az 1978-as nisutas-

Sajátos munkaterület 
mellckclt r:áltoztatrísokat? ban, hDgY. a pályaudvar tel-

ben a MAV Villamos Felso- napra befejezik Bp. Soroksá-
A kollektív szerz6clés 9. Jesítette az elmúlt évi tervé:. vezeték Építési Főnokség és ri út-Taksony állomások 

§-ához kapc ol6dó 4. sz. mel- A termelé5i tanácskozáson a szegedi rnsú,1 azga,ós,ig között a felsővezetéki rend-
- 1 meretes, l1ogu a l>Iinisz

terta11ac a mult érben ren
deletet adott /.:i a bizalmiak 
jogkörenek bór:íteséröl -
kezdte bcs7&l t Gulyás J, -
nos. A rendeletnek a 
l\L.S.. V terül etén t rténó \·égre
hajtásához a Iliratalos V1.p 
múlt é,·1 50. számában utas!
tást adtunk ki azzal. hogy a 
oyakorlati �,égrchajtás módo
zatait ht!lyilco kell kialaidta
nf. Ennek megfelel�n a vas
útnál is több intézkedés t&
tént a bizalmiak munkájának 
segítésére, szcrepll • nö\Telésé
re. A kollektív sz:rzódés vég
rehajtá.s rol, a szocialis és 
munkaYédclmi tervek teljesí
téséröl sz6ló beszfuno!ót, va• 
lamlnt a kollektív szerződés 
módosítására vonatkozó ter
vezetet ·azonban bizalmi kül
dött tanácskozáson ezúttal vi
tatjuk meg első ízben. Ez ts 
összhangban van azzal a 
törekvésünkkel, hogy a swk
a;eri:ezcti bizalmiak szerepét 
növeljiik. 

A területi tanácskozások 
tapasztalatai egyértelműen 
bizonyítják az elgondolás he
lyességét. Amellett, hogy ezek 
a tanácskozások tovAbo széle
sítik és ga:zd.lgítják az üze
mi demokráciát, számos olyan 
javaslat hangzott el, ame
lyek segltik a kollektlv szer
zódés finomítását. 

A Munka Törvénykönyve -
mint tudjuk - sok kérdésben 
csak keretrendelkezést ad.\ A 
konkrét szabályozás helue ea 
kollelcttv szerzódés. A vasút
nál ennek jelentőségét tovább 
növeli az a tény, hogy a mun
káltatás a népgazdaság más 

é k léklet kettős szerepet töltótt 9l brigadot találtak méltónak gazdasági, pá"t- es t.irsa�almi szer építését é., ezzel lehetővé á1:ait6l eltérő körülm nye 
a s.:oc'nz1·sta cfm vi.le!éscíre. vezet.ói március lll-, n Sz e- v lik Kunszenlmiklcísig a k .. .. tt f lyik, 1 k I g be. Egyrészt meghat rozt.a 11 � �· ·ozo O nme yne 

e • Llelós beosztású dolgozók k _ Hét bngadct javaso)ta'.t ez.ust, den, szociall •a e ) u tmúko- \ il)amos üzem felvétele. 1979. fóbb jellemz6je a !oly::imatos 
r.;t, (a'<.i'lck vesztes · 0es gaz- huszonlnlencet pedig bronz ooi szerződést f tak a'á. A június végéig a telies vonal üzemeltetés, tehát a szabá- dálkodás eseten a'.apbérük 83 fokozatra. A legj b 36 bd- szerz&lésben ní ! • k, hogy felsővezetéki hálózatát, a tér• lyozást is ehhez kell lgazíta- gádot tobb mi.nt százeze::- ío- a vasútvonal J\'.unszentmik- Yiliigít.ással együtt el;_é,zítik. 

k Jó ' ld ío duló (Folytatás a 2. oldalon.) rint i·utalomb::in részesítik. lós-Tass és Kelebia állomá- Jgéretet tettek arra is, hogy nun •. J>C a erre a r • 
a részükre é•kezó küldemé-és utazó s7.olgálatot tc!Jesítö +-----------------------:-----------------, nyek gyors kirakásáról gon• dolgozók heti pihenő napJa-
doskodnak, és szorosan együtt-nak az általánostól eltérő sza- A vastít I. negyedévi teljesítménye : működnel, a forgalmi szolgá-bályozása. Ehhez hasonló eset Jattal. más vállalatokn:il nemigen 

"78 ,n,•11,•o' 440 e'"""er utas A vasútigazgatóság vállal-akad. I , ,,.,; t.a, hogy a munkákhoz szüksé-
A vezérigazgató-helyettes ges \·ágányzánisi idöket biz• 

ezután arról beszélt. hogy \·lig- , 
31 n1,•11,•o' 631 e,..,,e,• tonna a' ru tosítja; az igénylásek a!apj:in es N szülcé;::es anyae;.·onati mozdo-só soron a kollektfo s=erzó-

nyo!rat és a Diescl-darut idó-désnek is az alaptet·éke1>ysé-
ben, üzemképes állapotban get, nevezetesen a szái!ttasi A Vezérigazgatós:ig gyorsje- idii6zakához képest 3.3, a ter- futása mintegy 2,5-4,5 s7.áza- rendc!kezé�re bocsátja; a vo-feladatok gazdaságos megoldá- lentés�nl';k elözctes ada .i sze- vezettnzl pedig 6,4 szazalekkal lekl<al jsvul•. A tehE-,koc.s1k nalszakaszra feladott építési sát kell segítenie. A feladato'.< rmt a ,asút márciusban 27 tóbb. átlagos forduló ideje P dig a anyagok elóértesitését, a rako• nagyok. A ,·asútna!< az 1977. millió a:o ezer utast s:éllitott. Az elónállítási kedvezmény_ 3,65 napos ért ·kkel a b zis- dóhelyhez való gyors beállitá• évi terv szerint 132 millió ton- Ez a bazisidószakhoz képest be be\·ont áruféleségc;< közül szintnek megfelc'1c.en alakult. sát biztosítják; és a villamona áru elszállításáról kell 94.-1 százalékos teJics!'ésnc,k a kól<üldt--m <nyeknél 6,R, a ka- Az elsö negyedévben a vasút sításhoz kapcsolódó egyéb gondoskodnia. Ez azonhnn felel meg. Az előirányzathoz vicsszállítmányoknál 29,7, a 31 millió 631 ezer tonna árut munkákhoz - szükség esetén csak egy szám, melyet alsó ha- viszonyítva is közel azonos ce-mentgyárlmímyokm\l 1 1 ,9, a fuvarozott. Ez a t lj •,ítmény - megfelelő szakembert ad· tárnak is nevezhetünk. En- arányú a csökkené.s. Az utas- föld-, homo'<-, salak kUldemz- a bázishoz v·szon) :tva :1,8, a na!c. nél e!iíreláthatólag nagyobb kilométer-teljesítmény mind- nyeknél 12.8, az önJ<ezclési tervhez pedig o 7 szá nléJrns A két fél párt-, szakszervelesz a szállitási igény. Fel két idoS?.a1<hoz képest mintegy áruknál p.édi� 1 1 .6 százalékos többlet.:eljesí st j.l nt. Ked_ zeti és KISZ-bizottságai pedig kell tehát készülni arra, hogy 3.5 százalékkal csökkent. volt a növekedés a bázisidó- ,·ezóen alakult az áru�:clllít:ís vál'alták, hogy szocialista esetleg 13-1 millió tonna áru Rendelkezésre állnak már szakhoz viszonyítva. á:lagos túvo!sá a és ennek kö_ munkafela.iánlásokkal segítik srnllítúsával kell megbirkózni . az elso ncnyedév e!óz�tes adn. Forgalmanként vlzs1:álva, a Ye keztéoen ru: árut<mnaki:o- a határidők betartását, s egyEhhez biztosítani kell a sze- tai is. Es,erint a va út 78 m !- belfó!di szállít/is 6,2, 11z ex- m er-t.eljes1tmény bázi. hoz és mást kölcsönösen tajékoztat• mélyi feltételeket. A kiadott lió 440 ezer utast szállított, portszállitás 5 9 Puzalékkal tervhez viszonyított volume- jak a munkák mene:éról. írásos beszámoló foglalkozik a a:nely a bázisidi.í,s:,:1khoz 94 nőtt, az import- és tranzit- ne is. A szerződés alapján már-munkaeröhelyzettel, de sok szs.zalé.kos, a tervhez képest szállít01s menr.yisége viszont Az árus7.állíttls minós2gM az c!us 27-én. vasárnap már sor szó esett erről a területi ta- közE\J 95 százalékos teljesítés- 2,9 százalék'cal csö�kent. elmúlt három h6nap alatt fo- került az e!sö társadalmi nácskozúsokon is. Nem vélet- ne'c felel meg. Márciusban örvendetesen Ja- kozol.t javulás jel lemezte. Ez munkára. Az igazgatt¼ág köz• len, hiszen a feladatok meg- A személy5zállftás minöségi vult az áruszállítás minőségi kUlönös;:-n mf'-ginutatkozott R pontjából. Kisimnhal11s csomóoldása, és egész elórchaladá- színvona!a az elsó negyedév- színvonala is. Kevesebb te-· kocsi ki nem :uitá-o'.c és a pontról és a Villamos Felsősunk szempontjából döntő je- ben kilzel 6 száznléklrnl emeL hervonat közlekedett késetten géprevárá i esete!<, valamint vezeték Építési Fónök.ségról le11tóségű <t munkaidővel és kedett. ÖrYendetes, hogy a és igen kedvező volt a ki nem a vonalfe'oszlatások c-.;ökke. 1:özel ött"er.en utaztak Kun-a munkaeróvel val6 ésszerű budapestit kivéve, valamennyi állftott teherkocsik, a gépre- n�sét illetően. szentmiklós-Tassra. ahol az gazdálkodás. igazgatóságnál javulás tapasz_ várási, sőt a vonatt.::sorgási Az áruszállítási teliesítmé. állomás IX. vágányát minte17t1 

_ A kollektív szerződés talható. esetek száma ts. Mindez ki- nves: fokozódása áprilisban is 220 méter hoss.:ban átépitet• Az árusz.-í.Ilításban lényege. egvensúlyoz.ott üzemviteli mun- várható. Ezért fontos feladat ték. Munkájuk eredménye-szabályai alapvetően jó! szol- sen kedvezőbb a helyz<'t. A káról tan,1skodik. A minőség; a munkaszüne•i napokon a ként a korábbi 12 5 tonna gálják e célkitűzést Is - mu- vasút márciusbaJl 11 millió munka j .wulás4t támasztj1 kirakások fokoz.ísa. a rende_ tengelynyomás! 20 tonná.ra tatott rá Gulyás János, majd 500 ezer tonna árut fuvaro- alá, hogy a korszerű tehervo- zópályaudvarl munka feltéte- lehetett felemelni. így folytatta: - A több évi zott. Ez az elmúlt év azonos nati mozdonyok napi ha.sznos !cinek biztosítása. (Gelléri) 
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M A GYA R V A S U T A !II  • 

✓-

Napirenden 

a kollektív szenődés módosítása, 

a szotiális és munkavédelmi tervek 
(P'olvtatiú az 1. oldalról) 

núalélm jé.r), másrészt azo
Jmt a munkaköröket, amelyek
ben a dolgozók felmondási 
Ideje 2 héttel meghosszabbo
dik. Ez a kettősseg félreértésre 
adott okot, ezért a tervezet 
nerlnt a 9. §-ban sorolja fel 
azokat a munkaköroket, ame-
1:,,eltben a dolgozók felmondá
ai Ideje a Munka Törvény
k6n,-ve értelmében 2 héttel 
meghosszabbodik. 

A 13. §-ban felsorolt dol
Sozók rendszerint forduló 
uolgdlatot teljesítenek. Eset
leges túlmunkájuk megálla
pitá,ához szükséges a havi 
munkaidőkeret meghatározása 
la. A módosítás ezt célozza. 

lA UI. §-t azért kívánjuk 
módosítani, mert a vonalbejá
rást, vágánygondo-zást szamba
# Mpokon is kell végezni-

Guly6 János Yezérlgaqa.tó
helyettes vitaindító b zédél 

tartja 

Ewt lehetéíséget biztosítunk, 
hogy e dolgozók részére a sza
badnap másnapon Is kiadható 
Jegyen. 

A csak mozdonyvezet6t•el 
történő közlekedtetés elterje
désével szükségessé vált, hogy 
kollektív szerződésben sza
bályozzuk : CS:'.1-es közlekedés 
esetén az egyfolytdban eltölt
hető szolgálati óra, rendkfrü
!i esetben sem haladhatja meg 
a 12 órát. 

A 25. §-ban az eltérő mér
tékű túlmunka felső határának 
szabályozásához a köz:bevá!
tást végző állomásvezet6k fel
vételét tartjuk indokoltnak és 
szúkségesnek, ugyanis Ilyen 
esetekben forduló szolgálatot 
látnak eL 

Igen jelent(is előrelépésnek 
tartom a 28. § módosítását. 
Az úJ szabály szerint az ösz
szes fizikai dolgozó ttílmunka 
esetén pénzbeli díjazásra lesz 
;ogosult. Ez azt jelenU, hogy 
túlmunkáért szabad Időt csak 
kifejezett kérésükre lehet ad
ni. 

A Ú{71/eleti nolgálatra vo
natkozó szabály (33. §) oly
képpen módosul, hogy az ezért 
járó azonos tartalmu szabad 
időt köwetlenűl az ügyeleti 
szolgála! letelte után kell 
kiadni. Igy érjük el azt a 
célt, hogy az ügyeleti szolgá
lat után biztosi tva legyen a 
dolgozó pihenése. 

A 34. § módosításával a dol
gozók régi kívánsága teljesül. 
Felcmeljtlk és egységesitjilk a 
munkaközi szünet tartalmára 
járó dijazást. Ezzel gyrészt 
megszűnik a megkülönböztetés 
a dolgozók kö7.ött, másré zt a 
dí.iazás mértékét Is emeljük. 

Lényegesnek tartom, és 
külon Is ráirányítom a bizal
mta:k: figyelmét a 39. § módo
sítására. Ezentúl a kollcktltJ 

erződls is tartalma= a 
biTpohtlkai intézkedések 
irá1111elvett ú mutékét is. 

Ami a iobb szervezésen múlik_ 
Az anyagban Is megtalálha

tó, hogy az utazó sz mélyzet 
1'áltozó illetményeinek el
számolására vonatkozó ren
delkezéseket korszenisítettGk. 
Ezzel kapcsolatos az 50. § mó
dosítása is. Und emellett 
!elhívom a figyelmet arra, 
hogy azok a bírálatok, ame
l11ek a terület! tanácskozáso
kon a menettartam d,jazással 
kapcsolatban elhangzottak, 
elsősorban nem szabálvozási, 
hanem a munkaszervezessel és 
az irányítással összefüggő 
Tcerdések. 

A tervezetben szerepel több 
olyan bérpótlék, amelyeket 
külön utasítással már életbe 
léptettünk. Az 59 A §-sal UJ 
bérpótlékot kívánunk felven
ni. Mind nagyobb méretű pél
dául a távközlési szakszolgá
latnál üzemi motorkerékpár 
használata. Kisebb mértékben 

tenn zetesen más szakszolgá
latnál Is előforduL Indokolt
nak találtuk annak lehetővé 
tét lét, hogy fúgg !ékben az 
igrnybevétel alapJan pótlék
átalányt 4llapithassanak meg 
az igazgatóságok. 

- A ltittlntetésekkel kap
csolatos változ · magas:ibb 
jogszabályokon alapszik. Kü
lön felhívom a figyelmet a 
Mi nlRztertanács határo7.atára, 
amely megváltozta ta a Kfráló 
vasutas clm erkölcsi és anyagi 
tartalmát. Igen lényeges meg
becs ül ésc ez a nehéz körül -
mények között végzett vas
úti munkának. 

A knl!ektiv szerződésben 
esz.közól változtatások felso
rolása után Gulyás János, a 
szociálpnlitikal tervek telje
sítésével kapcsolatos beszá
molóhoz fúzott néhány gon
dolatot. 

Javuló életkörülmenyek 
- A t'a$1tta! dolgozók élet-

1·örii.lményeinek ;avftására 
iranyuló szocirílpolltikal te
t•ékenységgel nem csupán a 
felsőbb szintú határozatok 
maradéktalan t·égrehajtására 
törekszilnk, hanem egyben a 

jó munkahelyi légkör kiala
kítását és a tudatformálást is 
segitjilk ezzel. A szoc!álpoliti
ku.i tevékenység szervezett, 
céltudatos intézkedések sorát 
követeli meg, melynek végre
hajtása minden helyen és 
minden szinten elengedhetet
len. 

a tervezés és a beszámolás 
rendszere is. 

A szociálpolitika a dolgo-
zókról való általános gondos
kodáson túl, felóleli a nők 
helyzetének további javitását, 
az ifjú1ági tört•ény t•égrehaj
tását, a népesedéspolitikai ha
tározatból adódó teendőket, a 
közmúi•elődés t"állalatl tenni
valóit, a szociális juttatások és 

ellátások rendszerét. 

A szociálpolitikai hatások 
s7.éles körúek, sokrétűek, s 
mlvel nz embereke közvelle
nO! érinU, olyan nagy jelen
töségOek, hogy fejlesztési ará
nyait és Irányait csak terv
szerúen és minden téren a 

legnagyobb fokú, de ésszerú 
tnTcarékosság és célszerűség 
érvénves!té e mellett - a 
népgazdasag fő célkitúzése1hez 
Igazodva - lehet és kell meg
liatároznL 

Eredményeink me1lett hang
�úlyozzuk, hogy e téren még 
tovább kell lépnünk, és a be
vezetett, de még gyakorlatá
ban nem ldfinomult módsze
reinket Is fejlesztenünk kell. 
Biztosítani kell, hogy a szo
ciálpo!itikal tevékenység mi
nél szNesebb körű té.rsndalml 
alapokra épüljön mind II ter
vezést, mind a végrehajtást 
illetően. Lehetővé kell tenni, 
hogy a sajátos tcn,célokat 
minden munkahelyi egységnek 
módjában álljon megtárgyalni, 
ahhoz jat:aslatot, észrevételi 
tennf. 

Balesetből 
egy is sok ! 

A „d ági egységek ve-
zetői a szociálpolitikai terv 
vé3rehajtásáról kö lesek be
számolni. A beszámoltisl kö
t Zezettség kétirányú. Egy
r zt a gazdasági egys g dol
gozóit k 11 ájékoztatnl a 
h 1y1 - konkré - tevéken ·
s ró!, másrészt gazdasám be
számolót k 11 készíteni. A há
lózati beszámolót mo t nz or
szágo� bizalmi küldött ta
n e kozá nnk Is módjáb.'ln áll 
érték Int, még mielő a Vas
utasok Srnkl<zervez te elnök
sége elé kerülne. 

A czérigazgató-belyet•es 
végezetGl a munkav delml 
helyzet alakulásáról besz t. 

- Az nyagban a legküllln
bözóbb, osszehasonlitó ad ok, 
ábrák szerepelnek. Régi, meg
szokott módszer. Arra szolgál
na, hogy ha valamelyest tik
ken a baleset k száma, alknl
mat adjon a bizakodásra 
emellett alapjaiban ker sük 
az okokat, az össz fO kct. 
SzGk éges előírt a stat zt -
ka. De a balesetnél nincs 
bázis! Ebb61 mar egu is sok! 
s ami a halálos eseteket Ille
ti, s11jnálatta1 kell konstat ln!, 
ho;:v a legtöbb kelló elővl
gyazattal, fegyelemmel és fi-
gyelemmel elkerl.ilhet6 lett 
volna. 

A vez rlgazgató-helyette., 
beszéde után megkezdódö t a 
vita. A bizalmiak közül 31-en 
kaptak szót. Sok olyan javas
lat hangzott el, amely rn.ir 
most beéplthető a kollektív 
szerződés be. 

A tanácskozás részvevői az 
írásos anyagokat, a szóbeli 
ltiegészltőt és a vitában el
hangzottakra kapott választ 
elfogadták. 

Kitüntetések április 4. alkalmából 
Haúnk felszabadulásának . 

t\vtordul la alkalmAból - kim&· 
gasló szakmai és mozgalmi mun
káJ uk ellsmerfseként - a Ma• 
gynr NépkGztArsaság Eln!!ki Ta• 
nácsa 

l\lnnka Érdemrend 
arany fokozata 

kltüntctt\sbcrl rt\szesltette : Banai 
G)ula m1lvezeUI, Pécs BBFF; 
Fentor János azakaszkez.. pálya
mestcrt, Mlskolc Ptt. Főn. fc
gytri I tván oszt. vez.., O,,br -
cen \'asdtlg . ;  Palla n ;,., Allo• 
mást6n. h., Bp. Nyu..,aU pu.: 
Lovász 1 tv4n oszt. vez.. S eged 
va 11Ug.; s ntó Lllszló lakat s 
c,op. vez., Székesfehérvár J;. 
A., 

)lnnka Érdemren d 
eziist fokozata 

kitüntet kapták, Erdl Fettnc 
villanyszerelő csop. vez.., :P cs 
Vont. FOn : Kazinczy Pill elekt
romll!n:er , l:szak.l JJ. O. : Pa
lotai József kocs V zsgtlO, SZOi
nok Vont. F6n : Pálmnt IstvAn 
rend� ti ve etO. 1'4A V H1d • 
Fon. ; Róza Sándor Igaz tó, 
MA V Epl és! Géptele;, FOn : stn
ta Ferenc motorvcz.., Sz ed 
Vont. Flin. ; szabó tiklós mave
zetö, Balpanl BBFF : Szoboszlai 
S!tndor v!ZSgAló főkalauz, Deb• 
reccn .ii. : Tihanyi Gtbor tol -
tásvez., Veszprém a\ll. ; dr. Var• 
�V �dgg��"t f�!"°"+n�E.: 
gondozó; Vdrndi lstVin Igazga
tó, Miskolc Epltésl FOn., V rna1 
József ftklaka\Os c:sop. vn., Dp. 
Nyugati MOsz. Kocalszolg. FOn. A 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

,nalka P1t. Fl!n.: szabó Sán1or 
kalapácskeze16, Debrecen JJ 
u.: dr. szegedi lltlhAIY as:.:tn• 
c:sop. vez., vasótl Fl!oszt. : '\; ég
várt Nándor faátvev6 csop. vez., 
MÁV Anyagell. rg. A 

Közlckedé Kháló 

Dolgozója 

ldtOntetést kaptAk : Abonyi Fe
renc vonatvez... SJ.'OlnOk

M
il
A
ll
V
. :  Ba-

bos József heges� ő. H.4• 
mán Kató szenárfön. ; Bába 
György \;ez. vált kcz.. szentes 
AU • DAkány Jozset mozd. vez .• 

Nyi'rcgyházn Vont. Flln. : Bánsallt 
János Ogylnt. . Dp. vasutlg.: a.:
gár 1st án szotg. vez. va tok.ez., 
Nylreu háza Ali. : CSlc:sman JC>• 
zsef átrakodómunkás bn.:. ve-.t .• 
Záhony Ali. : C&lzm dla Józs f 
szcnt6r1 csop. vez. ; i ·a.gykanusa 
szertArtőn. : Doboay Elek el6mun
k Domt>óvár Ep. Főn. ; Csonka 
3 iset vonatvez., Nagykanizsa 
IL ; Egri György kocsircndez.o, 
D késcsa ba áll. ; Erd l> 1 Arpn.1 
eszte Atyo„ Székesi h rvár JJ. 
U • Etzl Uszlo mOvez.. Sopron 
"0°nt. FOn. · Hala I Ferenc Ogy-
1nt • sze d va1u11g. ; Ha sz Ist• 
vén .forg. s:zolg. tev6, Tapolca 
A • Hldvt I István felvevO lakn
toa.' Miskolc JJ O.: Hrtczó Imre 
lakatos csop. vez., M.iskolc Vont. 
FOn • Illés István vtnamosfol• 
vtff.'. Veszprém Vont, FOn. ; Ka
bAcs 1.nván csapatve.z.. el6mun 
kás, H tvan-F!lzesabonyt Pft. 
Fc5n ; KAn a La os kcresk. htva• 
1alnok, zotn k áll.: Kl.sS 
�lg�u K.!'n�;'

z
'�1<Jyő

�a1<ai�!: 
Veszprém l'tt. FOn.: Korláth 
Lajos csapatvez. előmunkás. z•
hony Plt. FOn. : Korontos 111lk10s 
mozd... vez . Dombóvár Vont. 
Fc5n. ; P. Kovács Ernő mancrész, 
Miskole-TJ.szal pu. BBFF : Ko• 
vács Gyula azaknszll:e,: pálya• 
mester, Sopron Pft. FŐn. ; :Ko
vács László Acs-1Ulvllnyozó, sze-
11ed Eplllet- és Hldfennt. 1 ón.: 
M4rton József lakato csop. vez.., 
W•kolc JJ. 0 · Nagy László da• 4r• ruk t!lzO, ZAhony Gépesltett Ra• I kodásl FOn ; émeth Ján gép
lakat s Jászkisér !:pltOgépJnv. 
U. : PaJtf• István m1lvezet0, Zá
hony Vont. FOn ; Folyóka Istv.tn 
m erész, Dalpartl nnFF : ruldal 
s,ndor sxem. ,;ez., Miskolc Pft 
Fc5n : Ré.ez KU'olv mOvezetO, 
MA V Fat llt/1 0. PQspökladánvl 
te epe : dr. c:1mon Tibor gazd. 
vez., Pécs MA V Ter. E ész!. 
Közp. ; poa GyOrgv asztalos. 
nunakeszl JJ. U , Stánltz Jáno■ 
tuvarozáss-z:ervez6, Snlgótarj n
KQls!! 611 : ab<I Béláné u,1et• 
vezeti!, Ut sellató Váll • Szalai 

Kh áló Ya uta 

ldtQntet 

LAszló raktárvr.zetli ..,4!:kesre-
h rvár SzertártOn • S athm t1 
Jó sef mlls . ga d. tanácsad , 
BVKH: Búk ly G. F.ndre &Zer
tArfón kh. Miskolc Tiszai pu.. 
Oszt rt r FOn ; Takó B la vo-- na ke e 0, Hódme Ov� rhely 
l>tt. FOn. : Tamil G a gytnté-
zO csop. ve:z:.. Bp. Va : Tóth 
Sándor ügylnt 11, ti F6-
oszt. ; Tör k tmre tuvarszervez6i, 
KeCsekmt\t IIIL : dr tl'JJakl Ta
másné o vez� Utasellátó VAii.; 
Ulvecz.kl P�cr szem. V ...... PDl-
pök!adAny 611.; Vil.g! Rudolf CS3• 
patvez. elOmunkl.s, Duna,ljváros 
ptt. F6n.; Vl.rl J viln Jakllios. 
Békéscsaba Vont. FOn. 

Mini zteri Dic,éret 

kltQntetést kapták: Andrásln�. 
Bársony veronl.ka u ylntézO, Sá
tora1Ja,1Jhel:, P1t. FOn. ;  Bihari 
Józse.t műszerész bríg. vez., Bp. 
TBEF: Czltkov:lcs József cs6bá-

- 1 z.ntszerelc5, Szombath ly JJ. 0. , 
Dallos Zoltán rendelk.. tori, 
szo!g. te-11, F nyeslltkc rendezO 
pu.: Döme Péter BZerelésl csop. 
vc � Szombath Jy TBEF: ll 
r:n� =•��Í. ��elc5�•t��Ba; 
úJváros Vont. FOn. ; Kárpáti Ist
\'An asztalos. M1skolc Ptt. Főn. : 

s Andr4sn� p nztáros, Utaool-
1 tó Váll. : Rosti Iván mQvezetO. 
Bp. Epltésl F6n. : Seifert lstvtn 

zt. vcz. h. GYSEV soproni lg.; 
Schusbauer Ferenc vonat vez .• 
Székesfehérvár álL ; Szabó Gábor 

kaúnfdt6, Debrecen llzer16rftln.1 
szigeti Jánosné 11Zem6pol,jn4, s
ged MAV Ter. EgésZL Kll&p.; T6tb 
Sándor pályamunkl.a, -be 
ptt,. FOn. ; TUttó K.tlmán vont. ,._ 
szortos. Tapolca vonL Főn. ; Var• 
ga LAs,:ló rés,legvez., Bp. Va.-dt!a, 
Sz.l.mvtt. FOn. 

A honvi!delnl1 mlnlsZtel' a 

Ilonvédelmi Érdemerea 
(20 év után) 

kltOntetért adományozta: n7't .n
nos ugymtézOnek. Vasúti Fooa„ 
tAly. 

A belQgymlnlRter a 

Haza Szolgálatáért 
Érdemérem 

ezü t fokozata 

ldt(lntetén adomllnyozta: SI 
Andrés swado nak, Szolnok ál• 
lolllils. A 

Közbiztonsági Érem 

arany fokozata 

Jdtnteté&t adományozta: Mari:.,,,_ 
Jtnos főhadnai:)'naJ<, Eperj-. 
rendezel pu. A 

Közbiztonsági Érem 

eziibt fokozata 

k!Ulntctat adományozta: Tleclller 
József f törz:.c5rme&\ernek, Abaa-
11et llll. A 

Közbiztonsági Érem 
bronz fokozata 

lc1tQntelést adominyo<ta: Belmeed 
József rzsOrmeatcrnek, ZáhODJ' 
áll. 

A közlekedb- és poalailffl ..,._ 
ntszlcrhelyettcs, a MA V vezéri,1az. 
g 1'1Ja 

Vezérigazgatói Dicséret 

kltOntetésbeo részes!tcttae: Anllll 
.1-erenc Vill.a.ny&zerelöt, Szerencs 
Vont. Fon. ; :Uzr!ev ISiVAnné bOl
cső<levez.. Bp. MA V Bölcs6de. 
D czw- u.. :  Bakon Józ.sct tolat.á.s
vez., Virpalo tlL: Bede Béla 
mQsz eU., Bp. Vasl1Ug. BerUházúi 

CDdo,,i;ts g ;  Boldan liyu ront,ge■ 
t chn., Bp. Egé.ou yl EWitáiJ 
1 ón ; Dódls Zoll.án Jinoa UllYint.. 
Bp., Vasu.úg. i Bódis J'anos vonal
gond., Zalae crszeg P1t. FOn. : Du11Y1 
László csop. vcz.., Bp. Köz.p. Ora:z.. 
OSU0szerldrf6n. ; C5á.ny1 J'Anoa 
vAllókez.. Szob élt. ; Csiszár Bél6né 
r Dd. forg. &20111. tevO, Ukk .ill. ; 
csonka Ist.van ugy1nt., sz.eged Vas
.itt,. : Dékány Jánosné bevé\elel
Jen rt. Peca Súmvit. FOn. : DobG 
Antalné munkau. elcladót, Szeged
Rókus Számvit. l,'On. : Farkas Bela 
l rOrazerel!lt, olc vm. Vonlll• 
fellla, ; Fehér József munkailgyi 
csop. vez., Szoln<>k JJ. O. : Fórt4n 
Sandor lakalOst, .P!lspOkladány 
Vont. F6n. ; GrAcsln Zoltán beto
nozo brJ.g. ve&.. l\-1A v Szak- és Sze
rel 1p. F6n. ; Guzl Oszkár oktatót, 
Debrecen OkL F0n. ; Hanga Lajos 
f6m1lvez., Eszakl JJ. O. ; Hon �th 
Btla !ómQvez., Uskolc JJ. O. ; 
Hrenko István f(lrész epk.ez., Bp. 
V súUg. Osztószertártön.; ltJ. 
Huszu KAroly tolattsvez., Nyék• 
IAdhli.za áll. ; Járadl PA! es:zti,rgA-
1� o Dunakesz:.t JJ. O. ; Jurulsz Jó
%.Sef raktárvez.. Szolnok Szert.ár• 
főn. : Katona István csop. vez .• 
Debr en VonL Főn. ; Kerényi 
Bda maszerészt. Jobbpartl BBFJ," ; 
Kls Antalné részlegvez •• Bp. Sz4m
vtt. FOn.;  K.Jag Jánosné keresk. 
tartaléko t, KObánya-Teher 411.; 
Kocsis JOz:set D1esel-moz.d. vez... 
M1Skolc vont. FOn. : Koncsag: 
László csop. vez., Széke�fehérv4r 
JJ. O. : Kozmás! Ago ton mavez., 
Bp. Landler Jen0 Vill. Vonal-felil,:y. ; KOvllr! Gyula belsO ell., .------------------------------1 Jobbpartl BBFF: Kutnyánazky ErnO h1dá.st munkavez:... Dombóvár Ep. Fón. : Legény Sándor s,:
ozémlllkatost. I.andler JenO JJ. U.; 
Major Jé.nos rend. torg. S?Olg. te
vőt.. Komárom áll. : Marlcs tstv&n 
vez. váltókez... Pécs áll. ; Marsi La
joS Imre mQszeréS:z:t. Debrecen 
BBFF: Nagy Ferencné btrelszA
moló:, Bp. Szám,1t. FOn. : Nagv 
Gyula m1lszerb-zt. Jobbpartl 
BBFF: Németh T..ászló \'áltókez_ 
Kaposvár áll. ; N!meth SánOo<' 
rend. torg. azol g. tevőt, Miskolc
Gömört pu. ; Orsó J.inos mozd. 
vez., Eger VonL Fön. ; Papp san
dor blokkmOve1:.. �zeged BBFP'; 
Perge Sándor vonali menetlrányt
t6t. Mlskolc-Tmal pu.: Péntel< 
Jó7.sPt csap ve,:. eJ0munká�t, Bp. 
.Tó'z�cfv. Pft. Főn.; Pflc;c.erer Er
�-�ébet béretszAm. eu .• Pecs vont. 
Főn. ; PJeczka .János vtll, mozd.. 
vez .• Bp. Hámán Kató vont. Fc5n.; 
Rébl Ottó tolatáS\.ez... A-szód ,u.; 
R nclek Istvánné ilg ·int., Bp. Szám• 
Vit. Főn.; Sándor .János raktámo
kot, Sárvár Mt. : Schuck Céza fúme
netirányftót. Bp. Va'SűtJ!?.;  szabó 
József raktárkez... Szent� sze.rtllr• 
vezet&ég: Szaller Uszló anyag
ga,:d., Szeged-Rókus áll. : SzenczY' 
ZOl dn mdsz. e1l., Dp. Vasűt1g. Be
ruhAzás! Kirend. : Szilágyi VIJ<tol' 
tolatásvez.. Komló é.U. ; szolnokJ 
tstván mozd. vcz,, Zalaegersze1 
Vont. Főn. ; Tan:1 József mavez., 
Celldöm!llk Ep. FOn. : Udvarnoky 
József épitésvez., MA V H.id�p. 
Főn. ; Varga Lá�zló kocsftnt., Ll). 
kösháza áll, ; Végh István lakatos, 
Cl'lldömOU� Osztószcrtárfón.: Zele 
László csop. vez., Vas F6o8zt.: 

A MiL.\f - a SWT-tal össz
hangban - kiadta a szociál
politikai iránvclt•eket. Ezek 
alapján kidolgoztuk a vasút 
szociulpolittkai Irányelveit és 
feladatait az V. ötéves terv
idős7.akra. A szociális fel
adatok ellátasára a tervidő
azakban 3 milliárd 605 mil
lió forintot fordítunk, amely 
50 százalékkal magasabb a 
IV. ötéves tervben előirány
zottnál. A külon szociálpoliti
kai terviejezet késdtése mód
szerében új, tenclenci:'íjában 
fejlódő. Ehhez alkalmazkodik 

- A gazdasági vezetők kö
telessége a dolgo1.ók szociális 
Igényeinek lehetőségeken be
lüli kielégltése, amely egy
részt az élet- és munkakörül
mények vonatkozásában a ma 
még mei;levő különbségek 
csokkentését szolgálja, más
részt a munkaerő megtartásá
nak, illetve biztosltásának Is 
elengedhetetlen 1eltétele. de 
a feladatok megvalósításából 
felelá6ségteljes munka hárul 
a moz!!almi szervekre is 
hangsúlyozta a vezérigazgató
helyettes. - Döntési, 1.'éle
ményezési és javaslattevő jo
gailc wakorlásáual szervező és 
mozgósító munkával cselekt>ő 
részesei a célok megvalós!tá
sának. 

A tanácskozás résztvevöinek egy csoportja. 
Zentai Mihály fOel•ktrlkust. Bé• 
késcsaba vm. vonalfeOgy.: Zsányt 
Albertné kocslllsztltót, Püspökla
dány álL 

(Magyaross:y ZóltAn felvé!ele) 
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G O N D O LATE B R ESZTÓ 

egy pályázati felhívás nyomán 
Kik jelentkezhetnek a MÁV-nál 
technikus minősítő vizsgára? 

,.Közös erővel a munkások és a műszakiak sikeres együttműködéséért!" 

A SZOT pályázatot hirde
tellt a Népszava március 12-i 
6zámában. Ezt a közleményt 
az alábbla!k:ban mi i..s ismer
tetjük. 

.A:z. V. ötéves terv célkitúzé
i,ei a dolgozók hatékonyabb 
munkáját kívánják meg a ter
vez.és és a végrehaj !ás terüle
tén. Alapvető fonto-.<ságú a 
sz/.nvonalas vezetói tevékeny-
6é-/:, s ezen belül az üz.em. de
mokrácia szélesítése, fejles:z.té
..e. 

HÁROM 1. DÍJ 

?>Hndenne'k elősegítésére a 
SZOT müszaki-gazrlasági bi
zottsága „Közös erő�•el a mun
kások és a műszakiak ered
ményes együtt-múköd<!séért·• 
címmel pálvázatot hirdet. A 
pályázat célja, hogy e!6segítse 
a tervezési, az irányítási, a 
végrehajtási, az ellenőrzési 
módszerek tökéletesHé�, a 
pályázók gyakorlati tevékeny
ségében az említett szempon
tok érvényre jUJttatását. Cél 
továbbá a kialaikult jó mun
krunódS?.erek fel.tárá..sa, m�s
mertetése, rendsrerezése es 
közki ncesé tétele. 

Kérjük, hogy a pályáz& a 
célkitűzések ered.menJ.-s meg
való.sít{1sához a javasolt mód
szereket, az eredménye t mt'r
hetóségének módját, s:ijat te
,'ékenyseguk megnyilva.nu'á,;;. 
formáját rendszereZ\ e fogJ,aJ
ják írá,;,ba, s ezáUal pályazza
nak a szakszervezeti mozga
lom erkölcsi és anyagi elisme
,-esének elnyerésére. A pályá
zat tartalmaz:zJOn - az elért 
eredmények konkrét, doku
mentált bernuta1ásán túl - a 
jövőre vonatko-z.ó, elóremuta-tó 
javas1aito.kat is. 

A pályázat terjedelme leg
telie-bb 20 gepelt oldal !:ehet. 

Beküldési határidő: 1978. ja-
11,uar 31. 

Cím : SZOT K�asági 
Osztály. 1415 Buda VI., 
Dózsa Gyorgy út 84 b. (A pá
lyázatot harom pél.dánJiban 
kelJ benyúJ . !) 

A pályadí k:at a SZOT el
nokség(' 1978 május 31-ig ítéli 
oda, éspedig 3 darab 15 OOO fo
rintos első, és 10 darab 10 OOO 
fotilntos más<>dLC dl33t, vaLa
mlnt okl(Wcle!.. 

moltam... űgy érzem, elége
dett volt n munkámmal, en 

pedig magammal, hogy végre 
tudtam hajtani ezt az ember
baráti megbízatást. Persze 
többen segítettek is, például 
László Isti-tin, a Salvador Al
lende brigádból. 0 volt a „fu
varos". 

Sokoldalú segít�ég 

a bajbajutot taknak 

- Honnan ez az elnevezés? 
- A'z ügyintézés sok után-

járással jár. Nekem van egy 
személygépkocsim és mit•el 17 
ét,e én is együtt dolgozom Im
,-ével, úgy éreztem, hogy eny
nyivel tartozunk egymásnak. 
En és az autóm mindig ,-en
delkezésre állt, ha t•alahová 
menní kellett. Mi is tiizikorá
csok vagyunk - válaszolta 
László István. 

Összefogtak tehát a tüzlko-
vácsok, de segítettek a bajban 

a jármújavitó mozdortyosztá
Jyának munkásai is. Leidecker 
János múhelybizotiságl titkár 
azt a feladatot kapta, hogy a 
robbanás-sujtotta házban és a 
környékén mérje fel, hogy az 
üzem ott lakó dolgozol közül 
ki szorul segítségre. Sokan ott
hon maradtak ugyanis a rob
banást követő napokban, 
mert kidőlt a fal, összetorlek 
az ajtók, ablakok és több la
kásban megsemmisült a be
rendezés Is. Amikor látta a 
pusztítást nyomban összehlvta 
a műhelybizottságl titkárokat 
és egy nagyszerű kezdeménye
ZPS született: a járműjavító 
delgozót a not'embert f!zeté
&ük 2 százalékat felajánlották 
a lcárosuUak -megsegítésére. 
Természetesen nemcsak fo
rlntjaikkal, hanem társadalmi 
munkavállalással is segítettek 
és segítenek ma is a bajbaju
tottakon. Erről az összefogás
ról a kovetke7.óket mondta 
Bakos József, a mozdonyosz-

A legsikerülrtebb pályamun
kákat a SZOT K�az.dasági 
O.;ztálya összefogla:Jó kiad
vany,ban is közzéteszi. 

A pályázaton elsősorban 
azoknak a kózvetlen termelés
iTányítólmak (üzemvezetők, 
építésvezetők, mű.szakvezetők, 
főmüvezetők, művezetők, ak
nászok. agronómusok, mérnö-
7,..--ök stb.) résiivételét várjuk, 
akik a népgazdaság külonbo
zó ágazataiban levő munkate
rületükön közvetlenül 30-300 
dolgozót irányítanak. Pályáz
hatnak azonban oly3ll1 szoc;a
Jista brigádok k&lük 
komplex brigádok - is, ame
lyek tevékenysége ugyan�k 
összhangban áll a pályázatban 
említett célkitúzéseickel 

LEHETŐSÉGEK 
A VASÚTNÁL 

Lássuk ezek után, hogyan, 
milyen témákkal vehetnek 
részt a pályázaton vasutasok. 

Nagy érdeklódésre tarthat 
számot például az olyan pá
lyázat, amely a személyszállttó 
vonatok menetrend.szerű köz-
1,eked.ésére, a késések csökkcn
ti!sére, a tehen•onatok na
gyobb terhelésére, a kocsik 
raksúlyanak jobb kihasznalá
sára, a k-ocsilntéús informa
ciós 1'endszerének fejlesztésé
re, az iires kocsifuttisok csök
kentésére Irányuló eroreszíté
sek konkrét eredményeiból ki
il!ldulva rendszerezi az allkal
mazható munkamódszereket, 
illetve tesz javaslatokat. 

A kocsi.foroul!ók csöklkenté
se egymagában is pályázatra 
alkalmas téma, külön& teldn
tettel a rendezőpályaudvaro
kon végzett munkafolyama
tokra, a fogadó- és mdítóvá
gányok kapacitására, a helyi 
le- és feladási kocsi:k beállitá
sara, kihúzására és tovább!tá
'l>ára, a nagy forgalmú áruke
zel.ési helyek k.iszolgáló mene
teinek szil · g szer.inti közle
kedtetésére stb. 

Kevésbé érdektelen téma le
het az á.llomási tolátó v34:y a 
vonatokat továbbító mowo
nyok produktív ldő.felhaszná
!!is.1nak nóvel�, a csak moo
don�tővel törbénó vonat-

tály Kossuth l.ajos brigádjá
nak vezetője:  

- En is több é1-·ig a Bál
vány utcában laktam. Brigád
tár1aimmal együtt ,-észt vet
tem a romok eltakar,tasában. 
Szerződést kötöttimk a tanács
csal, hogy ott leszünk az újjá
építésnél is. Mi a belső szere
lési munkálatokban tudunk 
segíteni, szekrenylakatosok va
gyunk. A ml munkánkra jú
niusban és júliusban már sor 
kerülhet. 

Egy ember talpraállt 

továbbítási rendszer fejlesd,é
se, a mozdony- és vonatkísérő 
személyzet verenylésének kor
szerúsítése, a jru·múpark ha
tékonyabb kihasználását aka
dályozó meddő idők c:sök!ken
t.ése. 

A jármújaví.\ó üzemekben. a 
technológia fejlesztését., a ja
vításba vett kocsik. mozdo
nyok átfutási idejének csök
kentését, az 3lllyagtárolás és 
anyagmozgatás korszerűsí té
sét érdemes viz,;gáJat alá ven
n,ük a pályázókn.a.k, bizonyít
va, hogy mit lehet jobban, 
ésszerűbben csiná.Jni, akár a 
többi üzemben Is. 

A pályafenntartási is:r.ak
szolgálatnál a pályaépítő és 
-fenntartó gépl..-\ncok jobb ki
használására készített, út'!yne
vezett hálóterves kivitelezési 
programok szintén jó lehetó
séget kínálnak a p�yázókru:.k, 
nem is szólva a vágányzár1 
idők csökkentését célzó szer
vező munkáról., a szakszolgá
latok egyúttműködéséró!, an
nak formájáról 

Gondoljanak a pályázók ar
ra is, miképpen lehet elém -
hogyan értek el náluk? -
eredményeket a kulcsfontoosá
gú munkakörökben foglal.ko-i:
tatott dolgozók (kocsi:-ende
ző� váltók�ök, �aru5ok, vo
nat,Jd úk, pi!yarnunkások 
stb.) lét=imhlányának eny
híté;;,ében, A javaslatok vo
natkozhatnak a ikirendeltek 
munkájának, pontos.abban a 
kirendelés egész ,-en,d.szerének 
ésszerűbb megsze-rvezesére, bi
zonyos munkakörökben fogb.1-
koztatott dol;::ozók átképzésére 
és átirányítására., az lrán)1tó 
és elJenórző SZJinten !oglialkoz
tatottaik létszámának csöklken
té<é.re. Általában a mllJ!lkaidő 
jobb klhasználása, a veszte
ségidl'lk e<;ök;kentése, a mii
szah··váltáskor kiesó munkaidó 
megszüntetése, a túlmunka k,
küs:zoööl.ése, az ennek során 
szeraett tapaszblatQlk m"nd 
pályázatra alkalmn.s témák le
hetnek. 

AMI AZ ÜGYET 
ELŐMOZDÍT JA 

A körzeljövóben új 'képzési 
fornna kerül bevezetésre a 
MAV-náL Szervezés alatt áll 
a teclmih--us minooftő vizsgára 
előkészítő tanfolyam rendsze
resítése is. 

A technikus minősítés célja 
- az 1972. (IX. 26.) KPM. sz. 
rendelet 1. §. (1) bekezdésében 
foglaltak szerint -, hogy a 
közlekedés területén a szak
középiskolai képzéshez kap
csolódva elősegítse a szakmai 
specializálódást és lehetővé te
gye a technikusi munka;kör 
ellátásához szükséges ismere
tek el.sajátírasát és a techni
kusi oklevél megszerzését. 

Minősítő vizsga 
három tárgyból 

A techníkus minősítő vizsga 
az alábbi tantárgyakat foglal
ja magában : 

a. általános ismeretek 
b. szakirányú kiegészítő is

meretek. 
c. szociális ismeretek. 
A vizsga anyagai több 

különböző szakterület ism&et
any84;(át felölelő résztantár
gyakat tartalmaznatk. fey pél
clául az általáno;; ismereteken 
belül kell elsajátítani a társa
oalmi, i6azgat sl, ,ogi é mun-
1,aügyi, \ czetési és szen:ew-1, 
terv-, anyag- é· pénzgazdál
kodási ismereteket. 

A technikus minősítő isme
retanyaga a szakközep!sk-Oui 
tananyagara épül. A szakirá
nyú technikusképzést a vasút
gépészeti, vasútépítési és pá
lyafenntartási, vnsutl távközlo
berendezésl, vasúti bi:zitosító
beremiezési szakterületeken 
ten;ezzúk bevezetni. 

A vasútgépészeti technikus 
minősítés feladata, hogy a 
kazleked(lsgépé;?.etl sza,k'kö
zépi. kola vasútgépészeti ága
zati ké,rr.i(:rel:iez kapcsolódva, 
az iskolai ágazat tananyagán 
túlmenően, táxsadalompolitl
imi. igazgatási, •jogi, munka
ügyi, vezetési é. szervezés!, 
en ergiaga:zrláLkodásl, • terv, 
anyag, járművek, berenderre
sek, gépek, javítás! technoló
giáik ten,ezésében olyan elmé-

s még ezzel sem teljes a Jeti és gyakorlati Ismereteket 
�!sorolás, hiszen só lehet a nyú}tson, hogy a gépészeti és 
p1Uyázatban az uzemvitel egy- vontatási szakszolgálat terüle
séges irányító es végrehajtó tén a techniku. l (középveze
szervezetének ki,a,lakításárol, tői) munkakörokben foglal
a vasúti illlformációs rendszer kootatott dolgo-zók feladatai
további korsz..erúsítéséról, a kat mara<iéh-talanul el tudiák 
számitá..<;teehnlka hatékooyabb látni. 
alkalmazásáról, a nehéz fiz.l- A va,rutépftésL és pályafenn
ka.i munJm gépesf.téséról, a ra- tartási technikus minősítés 
kodógépek folyamatos kiha.sz- feladata, hoey az út- és \'asút
ll<ál nak meg. zervez.:éséről, a építési szakkÖ7.>épi�kola vasút
normák megálljipítási módjá- építési és pályafenntart.ás-i 
nak fejleszté-éről., az anyagi ágazati képzéséhez kapcsolód
érde-keltség.i és premizálási va az 1. kolai ágazat tananya
rendszer töicéletes.ítéséról. gán túlmenően, n,z általános 
,'\-fin.darról tehat, ami a t."aSÚt- ismeretanyagon kívül a vasúti üzem gazda.ságos,abb vitelét pályá'c építésével és fenntar
e!öm-02:dítja. tásával kapcsolatos munkahe-

E gondolatolk tr1á,n a pá.l)•á- lyi szervezési és kivitelezés! 
zókon a sor. kér<iésekben, a vasúti pályák 

építésénél. és fenntartásánál 
alkalmazott gépek, berendezé
sek felszerelések ü-remelteté
sében, a gépekkel végzett 
munkák technológiáiban, szer
vez.ésében, a munkahelyi mé
rési és kitúzési feladatokban, 
kertészeti, növényvédelmi, 
gyomirtási munkákban elm<.'
leti és főként gyakorlati is
meret.et nyújtson az épíres! és 
pályafenntartási munkahelye.le 
technikusi (középvezetői) 
munkaköreiben dolgozók ré
szére. 

A vasúti távköziőberendezé
s! technikus minősítés felada
ta, hogy a híradástech..'1.ikai 
szakközépiskola vasúti távköz
iésteclmikai és biztosítóberen
dezési ágazati képzéséhez kap
csolódva. az iskolai ágazat 
tananyagán túlmenően, a 

vasútürem sajátosságainak 
megfelelő általános i61JTlerete
ken kívül, a vasúti távközlő
berendezések létesítésével és 
fenntartásával kapcsolatban a 
munkahelyi szervezés! és kivi
telezési kérdésekben, a vasút
üzemben has?Jnált távbeszélő, 
távíró, átviteltechrúkai, rádió, 
erősítótechnikai és energiael
látó berendezések és szerelvé
nyek ismeretében a berende
zések lét.esítéséinek és fennta.r
tás.ának technológiáiban, a 
technolóiriált szervezésében, a 
mérési célokat szolgáló müsze
rek és méréstechnikai eljárá
sok megismerésében, az al.kal
mazott elektrotechnikaöa:n el
méleti és gyakorlati l&merete
ket adjon a távközlőberende
zési, építési és fenntartási 
munikahelyek technikusi {kö
zépv-ezetői) munkaköreiben 
fo,g!alkoztatott dolgozóik ré
szére. 

A minősítésre kijelölt 
szakközépiskolák 

A t·a.ruti b!ztositóberendezé
si technikus minősítés felada
ta hogy a híradástechnikai 
S?..akkÖZép!skola vasúti távköz
léstechnlkai és biztosítóberen
dezési ágazati képzéshez kap
cool.ódva az i kolai ;Igazat tan
ainyagán túlmenően a vasút
üzem sajátossúgainak megfe
lelő ál t.alános ismereteket va
lamint a bizto.�ítóberendezések 
létesítésével és fenntartásával 
kapcsolatban munkahelyi 
szcrve,-,ési és kivitelezési kér
désekben a vasútüzemben 
h.aszná1t biztosító-, átvitel
technikai, energia ellátó, kü
lönleges biztonsági berende
zések és szerelvényeik megis
merésében, a berendezések lé
tesítésének és fenntartásának 
technológiáiban, a technológi
áik szervezésében a mérési cé
lokat szolgáló műszerek és 
méréstechnikai eljárások meg
Lsmerésében, az a1kalmazott 
elektrotechniká•ban elméleti és 
főként gyakorlati ismereteket 
nyújtson az épí�i és fenn
tartási munkahelyek techni-

kusl (középverzetói) munkak� 
reiben dolgoz.ők részére. 

A technikus minooítésre kl-
3elölt szakközkpiskolá!k jegy
zéke az 1974. évi 50. sz. Hivii
talos Lapban található. 

A vasútgépészeti technlkuS 
min&ítésre a Közlekedésgépé
szeti Szak.középiskola Vasút
gépészeti Ágazatát, Budapest, 
VII. Damjaruch u. 4. vasút
építési és pályafenntartási 
techmkus minosítésre a Vasut
épitési, Közlekedési és Hír
adástechnikai Szakközépisko
lát, Budapest, VI., Rippl Rónai 
u. 26. A vasúti t.ávköz!őberen
dezési technikus minősítésre 
és a vasúti biztosítóberendezé
si szakirányú technikus minő
sítésre ug-1ancsak a Vasútépí
t.ést, Közlekedési és Híradás
technikai Szakközépiskol.á.t je
lölték ki. 

A kijelölt sza'kközépis!kolá
kon túl az ország különböz.Ó 
helyein további iskolák bevo
nását tervezik a technikus mí
nösltésbe. Vizsgára jelentkez
ni a kijelölt szakközépiskola 
Igazgatójánál kell a MÁV Hi-
1.•atalos Lapban könételt elő
frásoknak megfelelően. 

Hogyan lehet vizsgára 
jefentkezni? 

Technikus minősítő viz,;gára 
a TÜ. 2022 sz. ,.Jelentkezési 
lap" !elhasználásával lehet je
lentkezni. A je1entkezési lap
ho-..: csatolni kell a szakközép
iskolai érettségi bizonyítványt, 
vagy 8X7.a1 egyenértékú közép
iskolai végzett<-éget és szak
munká5képesítést igazoló Qk
mányokat valamint a szakmai 
gy-a.korlat igazol..IBát. A kép
zés beindítása előreláthatólag 
1977. első félévében várható. 

A technikus minősítő vizs
gára való felk:émül€S egyéni 
titon történik. de megfeleJő 
számú jelentke,ő esetén a ki
Jelölt iskolák elókés-z:ító foglal
koz;isok. tanfolyamok s7erve
zésével segítik a vizs!(ál!"a je
lentkezóket. Az e!ökészitó tan
fol11a.mok Időtartama szak
mánként mintegy 400 óra, Ita
t."! 40 óra elfoglaltsággal. 

A technikus minősítő vizs. 
gá.ra az a dolgozó bocsátható, 
aki a szakrnk megfelelő szak
középiskolai vagy ez ezzel 
egyenértékű végzettsé�gel és 
legal.áJ'bb kétéves, a szaknak 
megfelelő igazolt gyakorlattal 
rendelkezik. 

A szak:kö-?kpiskolai végzett
séggel egy tekintet alá esik a 
középiskolai érettsé0i és - a 
választott szaknak megfelelő 
- szakmun'<:áski'•n('s;tés. vala
mint az 1961. évi III. törvény 
14. §-ában foglaltak alapján 
szerzett �zakmunk·i•ké'>7Ő 
szakköz,épiskolai érett�. fel
téve, ho!!V a jelentkező az 
1965. évi 24. számú tön·ény
erejú rendelet alapján szerve
zett szakközépi.�kola tananya-

Kohán István, .,napraké-·,----------:----------------------------
szen" ismerte és ismeri a 
gázrobbanás utáni helyzetet, 
ó ugyanis tagja a városi párt
végrehaj tóbizottságnak Is. 

gából a dolgozók S7..akközépis
kolájábain sikeres különbözeti 
vizsgát tett. 

- Osszef-0gott Szolnok város 
és a megye. A tanács és a i·á
rosi párt-végrehajtóbizottság 
úgy döntött, hogy a 24 romba
dőlt lakás egykori lakóinak a 
József Attila úton, a Széchenyi 
lakótelepen és a robbanás he
lyén felépülő házban ad új 
lakást. A szocialista brigádo
kat arra kértük és kérjük: ha 
az építőipar igényli, társadal
mi munkában nyújtsanak se
gítséget, hogy a lakások mi
előbb felépüljenek. 

Eddig tartott a beszélgetés, 
amely, mint emlitettem nehe
zen indult. Petőházi Imre, 
akit legsúlyosabban érintett a 
november 2-1 robbanás, már 
megtanult mosolyogni is, de 
még gyakran csillog könny a 
szemében. Mosolyog akkor, 
amikor arról beszél, hogy mi
lyen nagyszerű dolog maga 
mögött érezni a brigád, az 
üzem, a város, a megye támo
gatását. És megcsillan a könny 
a szemében, ha azokra gondol. 
akik nincsenek többé. 

Összefogott egy brig/id, egy 
üzem. egy megye és egy vá
ros. Segített a 145 ezres vas
utas család ! 

Egy ember talpraállt. 
Kóhidi László 

KÖRMEND ÁLLOM.ÁS 

Kiváló l,atárőr kitüntetést kapott 
Kettős ünnepet ültek április 

l-én a körmendi vasutasok. 
Megemlékeztek hazánk felsza
badulásának 32 évfordulójáról 
és átvették a „Kiváló határőr" 
kitüntetést. 

A nyugati országhatár köze
lében, a Szombathely-Szent
gotthárd közötti vasútvonal 
mentén fekvő Körmend állo
más és a hozzá tartozó szolgá
lati helyek ünneplóbe öltözött 
dolgozói az oktatóteremben 
gyűltek ö�sze. Kocsis Péter, az 
állomás fiain! főnöke beszélt 
az elmúlt 32 esztendő sikerei
ről, eredményeiröl, majd úttö
rők szavalókórusa idézte a 
számukra történelemnek szá
mító évek legfontosabb ese
ményeit. 

Ezután a határőrség zala
egerszegi kerületi parancsnok
sága nevében Magyar Pál őr
nagy méltatta a vasutasok és a 
határőrség több évtizedes, pél
damutató kapcsolatát. A pa
rancsnokság elismerését fejez
te ki e vasutasok hazaszeretet
ből fakadó, a határőrség mun-

káját segítő tevékenységéért. 
A határőrség a lakosság aktív 
támogatásával eredményesen 
védi a Magyar Népköztársaság 
államhatárát. Ehhez elisme
résre !Yléltóan hozzájárultak a 
határ mentén élő és dolgozó 
vasutasok is. 

Magvar Pál őrnagy beszéde 
után átadta az allomásfőnök
nek a kitüntetésről szóló okle
velet, amelyen ez áll: ,,Kör
mend vasútállomás Kiváló ha
tárőr kitüntetést kapott a Ma
gyar Népköztársaság allam11a
tárai őrizetének eredményes 
segítéséért, a BM határőrség 
és a lakosság szoros kapcsola
tának erősítése érdekében rég
zett kiemelkedő munkájáért." 

Az állomás egy éve alakult 
önkéntes határórcsoportjának 
öt tagja - Kocsis Péter állo
másfőnök, Simon Kálmán vo
natvezető, Belső László jegy
vizsgáló, Sztjj Ferenc oktató
tiszt és Tomasics Gyula vo
natvezető - ,.Kiváló határör" 
kitüntetö jelvényt és pénzju
talmat kapott. 

Kapronczay János, a szom
bathelyi vasútigazgatóság he
lyettes vezetője az igazgatóság 
elismerését tolmácsolta a ki
tüntetetteknek. Kiemelte, hogy 
Körmend állomáson eg?enle
tes, jó munk.á t végeznek a vas
utasok. Ezt igazolja az 1976. 
évi áruszállítási terv 113 szá
zalékos teljesítése. A 7 szocia
lista brigád ebben is, és az ál
lomás földrajzi helyzetéből 
adodó speciális feladatok tel
jesítésében, így a határvéde
lem segítésében is élen jár. 

A nagyközségi pártbizottság 
nevében Kovács Gyula titkár 
köszöntötte az állo!Ylús "dolgo
zóit. Mint mondotta : jó hely
re kerii!t. az elismerés. Azt 
kérte, hogy a jövőben is ezen 
az úton járjanak tovább, s 
újabb sikereket érjenek el. 

A kitüntetettek nevében Ko
csis Péter állomásfőnök bizto
sította a határőrséget a yas
utasok helytállásáról, segítsé
géről. 

Sz. T. 

A szakmai gyakorlat Idejé
ben a katonai szoLgálat során 
szakirányú szolgálati beosz
tásban, valamint - a szakkö
z,épiskolát esti vagy levelező 
tagozaton végzettekn�l - a S?..akközépiskola befejezése 
elótt szerzett szak.mai gyakor
latot is be kell számítani. 

.Minósító vi?.Sgát a jelöltnek a S7akközépiskola mellett működö Allam! Technikusminősítő Bizottság előtt kell letenni. Minősítő vizsga évente egy alkalommal lesz. 
A szakközépiskola Igazgató-Ja az írásbeli, gyakorlati és 

��1;">e!.i 
_
vizs,ra helyéről és tdeJerol negv héttel korábban �tesíti a jelölteket és a iszolgálati helv vezetőjét. 

A minósító vizs�a eredrnénvét az Allami Technikusmlnósi_tő Bizottsá_<:. 
állapítja meg, A S.•keres mmosztő vizn,át tett ieloltek technikusi olclevelet han""nl� (l7"1pr11 a 11 . .  � ... f11<csoportba történő átminö.<ftésrP. jogosít. A technikusi oklevél or,szárns érvényű. 

A technikusminósitó vizsga és a felkészü'és• s<>gitő fo!(llÍlk?zások önkölt.ségese-k, A költseqel, " ;,.,.,1,,.1.,., f1>rre1ik. a munkdltató ezt részben t'IJo•, tel1es egészében maqáni vál• lalhatja. 
1 Bese JánOII 
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1917. Január l-t61 

A létszám/elvételi zárlatot 
létszámgazdálkodás váltotta fel 

Egy év alatt 
8500 újítás 

Kiváló újítólmt tiintettek ki 

Rugalmasabb szabályok teszik lehetövé a munka erö zükséges mozgását 
Március 30-án, a vasúti f,5.. tűntek kl ötletgazdag&águkkol,. 

osztály konferencia termében A benyújtott 3211  öUetb6l 

rendezett ünnepségen került 1079-ct fogadtak el. J:zekbő& 

sor a kiváló ujltó kitüntetések 3ll9 újítási javaslatnak min6-

A Ml!n!l!lzt,ertaács 1976-ra 
• iOlIZgatás:i és adminismra
tiv-Ugyvit�i munkakörökben 
lélBzAmfelvételi zárlim:>t ren
delt el. Az. Inté2Jkedés cél}& 
1tett6s VIOIIt: megállftmli az ad
mlnllztratfv létszám további 
ftiii,ekedését és khl11szeritó 
er6vel rciirán11ltan4 a figyel
mAt a munkaerő hatékonyabb 
felhasználására.. 

A vasú� ve'Zleté:se - a Vas- vel, vagy egyéb módon let- jelenti, hogy 1977-t.ól kezd- su!L 
utasok Szaiks:zJervezetéve!l számhely gzabad1 haló fel, a,k- ve a részmunkaidosok osszes- átadására. · A tervgazdasági cs Az újítómozgalom feJ16d&a 
egyetértésben - az 5 sza-za- kor a megüresedő álláshelye- sé..,"ében annyi munkaidőt te!- m(íszakt feJleszt i szakosz- bizonyltja az is, hogy a IV. 
lékos mértékll létszá.mesök- ket nem kell folté lenül be- jes!thetnek, mint amennyit tály ne\ében Jakab btrcin ild- otéves ten,idéiszak éves átla
kent6;t a kö,;ponti srolgálat tölteni. Tennész.etesen át.cso- 1976-ban teljesítettek. Tehát vözolte a \ asut le jobb ujitóit, 
nem flziloal ctllománycsoportú partosítással is csokkenten.! az 1976. évi óssz-munkaidö- a meghlvott \endégeket - ko- gnhoz viszonyítva 1975-ban • 
létszámára fria eló. Jgy csök- lehet az adminisztratív lét- keret erejéig - szemc!l11hez zottük Róth Róbertet, az or- benyújtott ;avaslatok Wfflll 

kentend kell a létszámot a számoL való kötöttseg nélkül - fao- H al 21 10-zel nőtt, a hasznosltoU 

koz,panti hivatalokban, a va- la11,aztathatók részmunkafdö- szágos Találmányi ivat 
újltások száma 1075-tel voll 

sútig�tóságok központjá- Minóségf csere is minden sök, !911 nuugdíjasak is. képviselőjét és Kiss Mártont, 
több, az újításokbol é1 talál-

ban és előreláthatólag a Vas- további nélkül v�ehajtható. a KPM munkatársát -, majd 
mán11okból származó megfG. 

úU Fóosztályan Is. (A fó- A létszámnövclé:s.i tilalom alá Takarékosabb Gul11ás János vezérigazgató• 
karítás pedig 6,2 millió foJ 

413 állishelyet osztály létszámgazdál!kodásá.t nem esó mun:kakorökból is létszámgazdálkodá l 
helyettes mondott beszédet. nntral emelkedett. A kifizetett 

nem töltöttek be 
külön utasítás 6'albályoz:z:a). � ;e�!i

o
!�� d���

� - A dolgozók allcotókészsé- anyagi elismerés 13 millió fo-
Tobb helyen Is felvetették; köro.<ben csökkenés köve:.kc-

Az 1977. január l-től ér- ge kibontakozásának egyik r!nttal haladta meg az elliza 
A vasút vezetése _ be1só hogy miért k,,ellett a közpon- :z.ett be. vényben levő szab:ilyozás az fontos eszköze az ujítómozga- Időszak egy esztendejének át-

Intézkedésként - a létszám- ti szolgála;t szerveinél a tel.- érintett munkakorökben a lom - hangsúlyozta. - Ma lagáL Az. elmúlt évben 85411 
zárlatot kiterjesztette a köz- jes nem f:izlkal létszámra A vnsútigazg�tósá.gok terO- tenmszetes lemorzsolódás pót- már nincs a vasútuz mn k újitást nyújtottak be. Az el,. 
ponti szolgálat teljes nem csökkenést előlmi. Mindenek-

letén a hh--at'kozou !\fül\!- lását killön eng 1y nélkUl olyan terulete, ahol egy-egy bol szctrma:ó mcgtakarltáa U 
fizikai létszámára. A MAV- el6tt --L�, mert - 8 lé'- PM k rendeleiben felsorolt Iehetmé teszi. A fiatalok el- újítás, új eljarás ne témJe! z- millió forint volt. 
nál d 1k _,,____, "�-

.......-,r, - ..- mun akörők összességére --- k a ren e e� .,.,.,,tett -•---... ,,.._.._ �� helyezkedése szempon+jából né a \asutasok legjobbjn.na 
munkakörök létszáma 1975. -...,,�1 rend !i&5z- 11atkazik a létszamnöi•elési ti- •-�-

b szakmai hozzáé-rtését I lkcse- Az elmúlt évben miniszteri 
hangb3Ill van a Vasúti FÖOS'z- !alom. fgy lehet van ar- e"""""r an a nyugdíjazás értekczieten ts tárgyalták a 

december 3t-én 13 671 vw't. tályra vonatkOZJÓ clóirássai, ra. hogy egyes szolgálati tó- miatti Ié•S?.ámc:sökkenést le- dését. A t·asutas újltak és taren ujltómozgalmának fejl6-
1976 végén ez a léls7.ám elei.segít\ a MAV fizikai és n�kségeknél növeljék az het sz.'\nút ba vennl. Mivel feltalálók ott voltak a mo:ga- d . ót. Az értékel 5 szerint a 
13 258-ra csökkent. Tehát a nem fu:llkal létsz.ima.ro.nyá- érintett munknkörök számát, a fiatalok elhelyezkedési tgé- lom bölcsóJénél, s ma is az benyú,tott javaslatok 47, a be-
felvételi zárlat következtében mik javítását. ez hat B.sztön-

ha más szo1gálati helyen nye lökéssz rűen, a nyári elenjciró kollcktívak közé tar- w t •tt úifüí ok 45, és a kaJ• 
413 álláshel11 nem kerúlt be- m csökkentést értek el. Időszakban jelentkezik, a ren- tornak. Az elmúlt negyedszá- kul lt me"takarltás 34 száza. 
töltésre. Természetesen 1976- .eg az adminisztratív jelle-

A statisztikai állományi delet lehetővé teszt, hogy a zad során az altaluk benyúj- lékn n vnsút területéről adó-

ban lényegesen több álláshely 
gú fc

la
d

a
t
ok c:söldren!ésére, létszám rogz{tett 1 'szám- fiatalok az év v él terve- tott Új!tá;.ok és t lálmányok aotL A MA V újítómozgalmá-

üresedett meg (munkaviszony-
amely v ooron elóseg!tl a 

ként va!ó alkalma-A-"--k 2ett nyugdíjazás m rtéké g, a száma t!lbb mint 260 ez r, a n k fejlődését tukrözl az • 
MA V tobbl szervénél Is nz ,..,...,.. 

""-! tény Js, hogy a KPM ciltal (aa 
megsz.ünés, má.� munlar:< rbe- adminisztratív jellegú előírá- sajátossága, hogy pótolhatók ,v,;,. tett létszámot meghala- bcYczctett újit4sok 84 ezer. A lr nyit" a alá tartozó fóon-
helyezés, GYES tgénybevéte- 60k racionalizálását. 

azok Is, akik a munkajog! ál- dóan Is munkába állíthatók. megtakarítás közel 1,2 m!l- tályok "állnlatok részén,J 
le stb. ok miatt), mt:nt lományban maradtak, de Termme•esen ebben az U rd forint. Az úJítók f 1- lurdetr,tt 1976. évl tljltád ver-
amennyit netl} t.l>'töttek be, A A MAV vn1amennyi többi munkából hosszabb időre esetben a nyugd!jbamenő do!- találók mintegy 63 milhó fo- senut a vasut nyerte. 
betö11lé6.e év kózl>en két le- szervénél az előírt munlmkö- (GYES lgénybevét 'e, kato- gozó létszámheJye már nem rlnt ujftási díJblln r zesültek. A továbbiakban szólt amll 
h • ...,.,.,. t lg ,._.,_,_ lt rükben létszámnövelési tila- nal �oinAJnt, v~ hoss��-- pótolható. •A- • e"""'G> vo : cn ..,,=0 lom van érVényben. 

.,... ....., � - Az újí...., tlfja azonban az örver.dctes jelenségr6J. 
esetben a min!: er (a k � tartó bete g m·a t) kies- Az új nabctluozás fenn- még ma is göröngy s, az ér- hogy évről évre növekszik 
ponti =lgal t.nál a minisz- Az 1976. december 31-i sta- nek. Ebben az eic+..ben tartja a létszám/ lv t<'li .:ár- tetlcns g, s közöny nem egy- azoknak a brigádoknak a szá-
tcrhelyettes) engedélyt adott a t.lsLtik:al áll mányi létszám- p6tJ.ls természet n csak la

é

t
l 

'
á 

bevezctésenck a/apvet6 szer szegi kedvét az újltókn· k ma, nmr-!yck túltelJ'esltik u 
.. _ _,_, áshel h ké""""' 19-7 ,ft 

· 1 meghatározott Időre szóló c 1 t, vaol/U gátat ,zab az f I tal! t G ly · Iá me,gu,�• t áll, }'l'e új oz ,,..,. • , • ,..nuar . admlnisztrativ-iigyvitelt lét-
- o y a szavai u as • - .,egy brigád egy újítás" válla-

dol.gozó beálUtásam. fgy 296 utan bekövetkező csökkenés, szerz6déssei alkalmazott dol- azám egészségtelen növeke- nos. - Az esetleges aka- 1 ukaL 1976-ban nz újítások 

álláshelyet töltöttek be: A létszámhel11-megürc,edé, gozóval történhet. désenek, ösztöni!z minden dal11ok csak hátráltathatJak, 70 százalékát a szocmhsta brl• 
......,.,,_-ed_ '--t · ok'-- �, ezentul engedé/11 nélkill be- Az 1976. dec-'-- 31 A- ••ervct a hatAkonua"b, ta•·-- dc nem álllthatiak meg a maz-
��.,=� 0 "'-"�" ilS "" ... - =•= """ - " v "" galom diadalát. Kezdetben (ij- dok tagjai nyujtották be. A 
k-al.mazni lehetett kö7.gazdasá- tölthetö. em tölthető be a GYES-en, katon.li szolgál t rekosab b  létszámgazdálkodás- zerú jelenség ,olt, hogy mun- brig dvezctőknek rnlndenek-
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ui::a�: k ok, dolgoz k \ llalnak lőtt arra kell torekednl, hogy 

.01,...0....., ero·etau=.en vé.,.,., az ,. szerv vamlIIJ ycn nek és íg11 létszamukkal a akkor a kor bbi sznbályok- r zt a vezet sondJaib 1, be- a brigád ÚJÍt I tevékenysége 
keroő szakembereket. ok miatt megtiltja. 1'Ögzltett létszam átmenetíleg nál lényeg n rugalmasabb, leszólnak az ugymen tb(', n ötletszerű, spontán meg-

A rendelkezéssel érintett tulléphetó. A L>blekben ku1ön ln'ézkedés �lkill teszi Gyakran a bátortal nság, 8 nyllvám1l ·,s I gyen, hanem ér-
munk:tkór'Ökben bekövet,;:ez<-tt Jobb munka zervczé cl azonban a mu bó! kiesők lehetővé n szuks mozgá- félénkség eredményeként folt- ,·ényesül1ön abban a célszerú-

. kk ,..,__ z " b I pótlásánál m: !d ozben v z- sok v-<-eha" t, a 1 0 
ve órzott „kincs" m radt a Jó 

cso e,..., e SvS01' an o 11cm té-" ""'' ,. em r- gondolat. K bb az ötletna- s éS az !ri.nyítottság. Ennek 
kisebb letszamú vasutl azo!- A létsz:ámbetöltési lehetö,.ség sza ,uket számi kell zsolódás pőU t, a munka- pok rendszere - minden hl- fontos eszköze az újítási fel• 
gála.ti hel11eket hozott nehéZ nem jelenti azt, hogy vala- wnni. er

o 
min é;;:l cseréjét. b· Ja mellett - szinte felszn- adatterv, amely kellő orientá-

h I tb h l A I mennyi m güresedo álláshe- A úJ A, e 11ze e, a O a zuro t mun- 1yet inindcnk"'p=n be kcll 
z iszabwyozás - a Az. új létszámg zxlálkodásl baclltotta a sninnyadó condo- clót nyujt. 

kakörök létszáma cnk egy, ""' teljes munkaidőben fog!.a:1- rend a MA V v ]amennyi latokat. Az elmúlt években 
esetleg néhány jó vart. A 1 · t- tolteni. Tovabra is az 4 cél, koztatottak l tszá.mnövelésé- szervénél _ körOltckntő ln- kísérletképpen kilenc szolg _ Ezután Gul11cts Jdno1 vezér-
a;zambetölt i engedélyek n hogy ahol erre lehetőség van, nok tilalma mellett n tézked,___, .<.n-eh 6 btl helyen ötletp 1,·ázatl hó- lgnzcató-hclyettes a legjobb 
-.<- --•·- ,�•1at h lét.számot kell megtakarítani. _....__ nk '-" ,,.,,,,:, - v""' ajthat , , . 
""'""' '==-'"' a bW""' i e- ,. •=<,mU aidu;,vk foglalkozta- hozzájárul a munkaerő haté- napot szerv ze k. Ez jó hn- vasutas uj!tóknak 231 Kiváló 
lyekre �t kiadásra. A lét- Tehát ha jobb munkasze.-ve- tását, beleértve a nyugd!Jn• konyabb felhasznál hoz. lást gyakorolt az újítómozga- Új ító k,tiintctést (29 arany, 75 
-•--A-•at ha"' ki'� ·ec1t zéssel. ilgyvitel...,,pesítéssel, az sokat is m..- 'elc5 k-tek ..,.,.,,.....,. ..wya ,d'J dm' -'__._,_ t,

c • _. e,� lomra. Kiilönosen a szocialista ezüst és 127 bronz fokozato•• 
néhány olyan munkadroITe is, 8 """.,.,"'"cló egyszierusltésé- között kívánja tartani. Ez azt Dr. Imon József brigádok, a fiatalok a a n/5k adott áL 

"' 

ahol a f=rdatok cll:itása =-r-----------------------------------------------------------ros kapcso1a/tban volt az 
üremvitel1el (fuvardíjszim
fejtó, v.imkezelő stb.). Ezek
ben a munkakörökben a lét
sz:unbetoltésnek szükség ese
tén akarlál}·a nem volL A 
miniszter a kért engedélye
ket minden esetben megadta. 

A tapaszt®J.tok azt biz.o
.ny1tják, hogy a létszámfelvé
teli 7.árlat sok �Jelen in
dokolt volt, de merevs · ge 
miatt - az. eredeti cél válto
Z:ttla,n femitartása mellett -
,szűk:ségCSJlé vált ruga:Jm.asab
bá tétele. a negatív vonások 
egyidejü megszüntetésére!. 
Ezért a Minlsz:crtandcs ha
tározato-t hozott, hogy 1977. 
;anuár 1-tól a letszámfelvéte
li zárlatot szabályozott igaz-

. gatást é& adminisztratív-tigy-
11iteli létszámgazdálkOdás 
11áltsa fel. 

1980.ig hol kell 
létszámot csöl,kcnleni ? 

A Minisztertanács határo
zata alapján a munkaügyi ff, 
a pénzügyminiszter együttes 
:rendeletben szabá yazta az 
igazga,t.ásl és adminisztratív
ügyviteli létszám,gazdálikodást. 
Lényege a következő; 

- az tgazgatct.ri területeken 
és vcillala.tokat irányító szer
oeknél a.z 1975. december 
31-l állapothoz vlszan111tva 
1980 "égéig S aZlázalékos mér
ték11 !étazcimcsökkenést kell 
elérnt, 

-:'C' a "ctlla!atokncil azokban 
• munkakörökben, ahol l976-
b11n létszámzárlat volt, 1977. 
;cinuú l. után létszcimnöve
léri Ul4lom lépett éled>e. A 
lét&zlimnöveléri tilalom az 
1976. deemiber 31-i .rtatisztt
Icai állománut létszámhoz 
�zftett létszám) viszonvítva 
� f,ma. 

.,Kellemes meglepetés" 
ezt a címet adta Sepsi GI/U
la mozdonyvezető, miskokl 
tudósítónk egyik levelénclc. 
Amint leírja, a meglepetést 
az okozta, hogy március 10-én, 
amikor az bOl-es gyorsvona
tot t.ovAbbitotta l\l ISkolcról a 
Keleti pályaudvntta és a 
422-es számú fordavonatáig 
betért a vontatási laktanyúba 
pihenni, nagy váLtozásoknt 
tapasztalt. Az ősrégi, rozo::;a 
vaságyak helyeU, va<lonat új 
kárpitozott heverőket talált a 
íri sscn festett és pvc-burko
lattal felúJított szobákban. 

„Sokszor magunk is 

restelkedtünlc" 

Ismerve a régi laktanyák 
állapotát, a jó hír:re klván
csinn kerestti.k fel a Keleti 
vontatási fónokségeL ahol 
Láposi Jánossa!, a fónökség 
szb-tltkárával beszélgettünk. 

- Igaza van Sepsl Gyulá
nak, amikor azt lrja, hag11 a 
Keleti vontatási laktanya a 

villama&mozdanuvezetc5k ka
rében ;óldeje pihenésre al
ka.lmatlan, elavult á911alról 
volt közismert - mondotta. 
- Magunk Is tudatciban vol
tunk a hel11zet tarthatatlansá
gcinak és restelkedve hall

gattuk a megje911zéseket 11 
kinyúlt, klluukadt sodron11ú 
„kengurú/észkek"-róz és más 
gún1101 elnevezésekról, Már 
évekkel ezelőtt igényeltük 

a laktanya berendezésének 
teljes felújítását, de kü-
lönböz6 nehézségek miatt 
lassan lett foganatja sürgeté
silnknek. Eleinte úgy segítet
tünk magunkon, hogy a régi 
elh14SZ11álódott matracokat a 
főnökség saját erejéből lat!
celmatracokra cserélte ki. 
Mm tebn&cirban-mcirc:iusb11a 

ZAVARTALANABB A PIHENÉS 

Eltűntek a szo ákból a „kengur fészkek" 
Korszerűsítik a Keleti vontatási és vo natkísérő laktanyát 

jutottunk el odciig, hogy az 
agyak cseréjére is sor kerul
lictett. Annyi korszerű kár
pitozású heverőt kaptunk, 
hogy a JaktanyaépUJet II-
111. emeletének mind a 21, 
összesen 60 ágy szobáját 
el tudtuk Iátm vele. Végre
hajtottuk a padlózat korszerú
sítését b :  a rég, tóredezett, 
mozaiklapos va911 cement ha
ba rcsas burkolatot kidobtuk, 
hcluére parkettót, va911 pv<'
burkolatat hl?lyeztiink. új 
burkolást knpott a laktanya 
étkez6szobája, valamint az 
első emeleti mosó- és vil
Jamosmozdonyvezető! tanfo
lyam részt vevőinek étkező
je is. 

- A szobák és a hozzájuk 
tartozó helyiségek tisztasa
gára eddig se Igen lehetett 
panasz, mert fe.;tésuket, má
zplásukat dolgozóink kommu
nista műszakokban mindig 
elvégzik, ha szükség van ra. 
A Terézvárosi ptt főnökség 
XIV-es szakasza Is besegít a 
munkába, ha van rá kapaci
tása. Aprills 24-én tartjuk a 
legközelebbi kammuni8ta mű
szakot, ekkor folytatjuk 
majd a mcir megkezdett fes
tés-mázolást és tavaszi 00911-
takaritást. 

Sajnálatos, hogy az 
erneleteságy-rendszert egyelő
re nem t11dJuk megszüntetnl. 
A kevés szobába bezsúfolt 
földszintes ágyak felére csök
kentenék a férőhelyek szá
mát. Ez pedig lehetetlen, hi
szen II hel11klhaszncílás most 

fi 100 szcizalékos és í911 Is 
nagu a :sufaltság. Ezen úgy 
próbalunk nt'lmleg enyh!tenl, 
hogy két 8 tigyas szobát, két 
4 ágya ra választunk széL Az 
1.980-lg szóló szociálpolitikai 
és munkavédelmi tervilnkben 
azonban szerepel a szobaszám 
szaporítása. 

Az igazgatóság intézkedésére 

A vontatási laktanyából az állomásra, a vonatklsérő lak
tanyaba vitt az utunk. Va
lamivel több mint egy éve 
jartunk itt legutóbb és akkor 
lapunkban is be zámollunk a 
laktanya csöppet sem kielégí
tő állapotáról. Most arra vol
tunk kíváncsiak, javult-e a 
helyzet azóta, jobb körülmé
nyek között pihenhetnek-e 
már a vonatkísérók az akkor 
még nagyon 1s elhanyagolt szo
bákbnn? 

Amint Balaton Erzsébet 
házgondnok végigvezet a fo
lyosókon, a helyiségeken, elé
gedetten mutatja, mi minden 
valtozott egy év óta. Mint el
mondja, nem sokkal azután 
megkez.dódött a laktanya fel
újltása. A budapesti vasút
Igazgatóság Intézkedésére leg

először 1976. februárjában az 
el6zc5 évt fútésszerelés alkal
mával áttört falak é& men11-

n11ezetek tátongó réseit tün
tltték el, majd houctfogtak az 
egéaz épület vtllamoshcil6za
tának felújit4sához. Kicserél
* a vezetékeket, mindenütt 

új kapcsolókat, konnektoro
kat építettek be és a szobák
ba, a folyosó on a re i vilá
gltásu izzószálas lámpák he
lyett neoncsoveket :szercl1"-k 
fcl. fgy most már a la.lttanya 
mlnden helyis · e Jól kivilágí
tott, a vonatkíserok lámpa
gyújtás után Is klel�gítő látú
.si viszonyok közt v gezhetik 
el írásbeli munkájukat. 

Ezt köi:ettc mind a 44 szo
ba teljes festése mázolása, 
pa rketta;:ása, csiszolással, fé
nuezéssel együtt. A régi kor
hadt, szálkás haj6padl6-bur
kolatok eltúntek. Csaknem 
egyidejú!eg hozzáfogtak a 
felsóemeleti folyosó festésé
hez és csempézéséhez. A 
csempézést azonban az első 
emeleten váraUanul abba
hagytak. 

He,erók kerülnek 

• vadgyali helyére 

Jó hír viszont, hogy már
ciusban megkezdték a régi 
vasagyak kicserélését textil
kárpitozású modern heverők
re. Jelenleg m,ír 50 darab 
kén11elmes új fekvöhel11 várja 
a pihenni váguó vonatktsér6-
ket. A gondnokság pedJg vár
ja a folytatást. A közeljövőre 
még 50 új rekamié küldését 
lgerték. Ha ez Is megérkezik, 
végleg eltűnnek a rozzant 
vaságyak a Keleti vonatkísé
rő laktanyából és a korább! 
beszerzésű, múbörkárpltozású 
hever6kkel ecyütt ö11zesen 

1Z4 kén11elme& úJ fekv6helv 
lesz az épületben. 

Az .,ligycsere" r!5vld ld6 
alatt, gyorsan zajlott le. A 
Ke eti pá.yaudvax Radnóti 
Miklósról elnevezett KISZ
nlnpszervezetének tagjai tác
sadalml munkában vállalták 
az „ócs-kaves" klrámolását és 
helyükre nz új heverc5k elhe
lyezéséL 

Persze ezzel m(,g nincs min• 
den rendben a laktanyában. 
A gandnoknö kérte a régt 
rozaoa szekek, asztalok, cs 
keshedt, szakadozott, vam, 
teljesen hiányzó sötétltö ff41-
gön11ök ldcserelését, pótlcia4& 
is, de ezekról még semmi hlr. 
Há'tra ,·an még részben a 
fürdósl:obak, m dók teljes 
rendbetétc.'.e Is. Az első eme
leti nói mosdót. amely tava• 
lyl riportunk idején romhal• 
maz volt. szépen ú.iJáépltetulk, 
a férfi fürdó azonban még a 
régi állapotában van és a 
férfi vécé festése, mázolúa 
sem tört.ént meg. 

Jogos panasz 
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APR I LI S  

KÖNYVISMERTETÉS 

Pályaválasztási tanácsadó 
Emlékeim _képerny/Sjét figyelem egyre -
látom, a reteken már nyílik a barka 
rigófütty száll fel a hegyre 
fel a csúcsra, fel a magasra • • •  

A fény könnyű pihe 
ahogy száll a sás között 
anyja alá búvik a kiscsibe, 
mert héját vélt látni a fűz fölött. 

Sóhajt a föld, é!n'ed a pázsit 
a bokrok tövén vad jácint tündököl 
zúg az erdö, friss szelekkel játszik 
bólogat, integet - engem üdvözöl • • •  

Ketykó István 

A magyarországi, munkásmozgalom 
fél évszázados története 

Uj kiállítás nyi1t a Budavári Palota 

Magyar Munkásmozgalmi Múzeumában 

Hazánk felszabadulásának 
S2. évfordulója alkalmából, a 
Nagy Októberi Szociali5ta 
Forradalom eszméi előtt is 
tisztelegve, március 31-én 
nyitották ;m� a magyaror
i.-zági munkásmozgalom törté
nete 1919-1975 kiállítást a 
Budavári Palota Magyar 
Munkásmozgalmi l\1úzeumá-
.
l»n. 

népünk a szocializmus alap
jainak lerakásában, majd a 
fejlett szocialista társadalom 
építésében végzett;  azt a ha
talmas utat, amelyet nemze
tünk az anyagi és kulturális 
felemelkedésben megtett, s 
azokat a nagy célokat, ame
lyeknek eléréséért napjaink
ban .is munkálkodik. Bem•J
tatja azokat a történelmi vív
vívrnányoka t, amelyekre tá
maszkodva hazánk a szocia
lista világrendszer tagjaként 
halad a kommunizmus felé. 

Az állandó kiállítás - a két 
évvel ezelőtt megrendezett 

,,Szakmák, fogl.alkozások a 
közlekedésben" címen hasznos 
pályaválasztási tanácsadó 
könyvet jelentetett meg az 
Országos Pályaválasztá.$i In
tézet, hogy felhívja a pálya
választás előtt álló fiatalok és 
szüleik figyelmét a közlekedé
si ágazatokban választlható 
foglalkozásokra. 

A könyv más közlekedési 
ágak mellett vezető helyen 
ismerteti a vasúti közlekedést, 
a vasutas pálya sokrétűsé
gét, tág lehetóségeit, előnyeit, 
nem hallgatva el nehézségeit 
sem. Egyszóval teljes képet 
ad a Magyar Államvasutak
nál való elhelyezkedési lehe
tőségekről. Közli a tudnivaló
kat a MAV szakemberképzé
sének rendszeréről, az általá
nos iskolát végzettek sokféle 
lehetóségéról a 14 éves kortól 
kezdve a magasabb évfolya
mokig, a forgalmi-kereske
delmi tanfolyami képzés, az 
egyéni tanulás módozatairól, 
a vasúti szakközépiskolákban 
és főiskolákon megszerezhetó 
szakmai képesítésekről. Egyen
ként felsorolja és bemutatja 
a vasút képzési rendszerének 
lépcsőit, a forgalmi és a ke
reskedelmi szakszolgálat sok
féle munkakörét, amelyekről 
a kívülállók csak nagyon ke
veset, vagy egyáltalán semmit 
sem tudnak. Hangsúlyozza, 
hogy az egyes munka.körök
ben elvégzett tanfolyamok, 
megszerzett vizsgák milyen 
szakképzettséghez és ennek 
megfelelő szalanunkásbt'rezés
hez juttatják a dolgozókat. 

Horváth Árpád:  

A MA V képzési rendszerét 
úgy építették fel, hogy az új 
meg új tanf(Slyamok elvég
zése után a dolgozók a szak
mai beosztásban gyorsan eló-
rehaladhatnak. A forgalmi 
szolgálattevő középiskolai 
érettségivel és a forgalmi-
kereskedelmi tanfolyam elvég
zésével egy-két év után vas
úti tiszti tanfolyamra kerül
het. A legrövidebb út a MA V 
tisztképző tanfolyamára a 
vasúti szakközépiskola elvég
zése. Ezért a könyv részlete
sen ismerteti a középfokú 
közlekedési szakközépiskolák 
vasútforgalmi ágazatait, az 
odajutás módjait és lehetősé
geit. Külön fejezetet szentel 
a közlekedésmérnöki és üzem
mérnöki képzést nyújtó fő
Iskolai felvételi lehetőségek
nek is. 

Végezetül kitér a könyv o 
vasutas dolgozók munkakörül
ményeinek ismertetésére, a 
vasúti munka megbecsülésére. 
összehasonlítva a vasúti és az 
ipari dolgozók keresetének 
alakulását, ráirányítja a fi
gyelmet arra is, hogy a vas
utaskeresetek nemcsak elér
ték, hanem több esetben meg 
is haladták a szocialilSta ipar
ban foglalkoztatott munkások 
átiagkeresetét. 

A könyvet nemcsak a peda
gógusok, a pályaválasztó fia
talok szülei, vagy maguk a 
pályaválasztók forgathatják 
haszonnal, hanem azok a szol
gálati főnökök is, akik a ná
luk jelentkező fiatalok fel
vételével foglalkoznak. 

A kiállítás a magyar mun
kásosztály közel 6 évtizedes 
küzdelmes útját, dicsőséges 
harcait és a dolgo:ro nép egé
szével vállvetve kivívott győ
zelmeit mutatja be. A két 
évvel ezelőtt megnyílt mun
kásmozgalom-történeti állan
dó kiállítás folytatásaként fel
idézi azt a nehéz küzdelmet, 
azt a harcot, amelyben Kor
vin Ottó és Somogyi Béla, 
Sallai Imre és Fürst Sándor, 
Rózsa Ferenc és Killián 
György, Ságvári Endre és 
Koltói Anna s oly sokan má
sok áldozták életüket a nép 
felszabadulásáért. 

munkásmo�alom-történeti 
kiállítás második rés7.e 
nemzeti történelmünk utóbbi 
fél évszázadát idézi fel. Do
kumentumok, eredeti fotólt, 
személyes és használati tár
gyak, hiteles képek nyújta
nak hú képet népünk küzdel
mérol, a szocialista Magyar
ország megszüle�ől és 
fejlődésérol. 

Nagy vállalkozások 

&-zékelteti a kiállítás az 
ország felszabadulásával be
következett sorsfordulót, azt a 
batalmas munkát, amelyet 

A kiállítás megtekintését 
nemcsak a múzeumokat ked
ve!-0 vasutasolmak. hanem a 
szocialista brigádoknak is 
ajánlJuk. 

Salgótarjánban köszöntötték 
a MÁ V  Kiváló brigádját 

Nagy vll.Ilalkouisok wn,nel 
Újabb i:e<,hnllaltörténet.i könyvvel 
jelentkezett Horváth Arpá.d, aki• 
nek Ui..ak, llidalf.1 vasutak clm(í 
munkájáról a 1\-tagyar Vasutas 
1971. 3. számá.ba.n már beszá• 
moltunk. 

A kulturtörténet iránt 6rdekl6-
dök figyelmét leköti. a maguk 
korában hil1etetleN1ek tllnt'5 vál• 
laJkozások klvltclezése. Szó e�.ik 
<'Isi éplt:nén� ekról, amelyek in
s:z:adcas-z.tó embert mun.lcával. ké
szill11ek és kalaJndos utak<>n ju
tiotma.k mai he!ytikre (p,Lmmisok, 
obellszk.ek). Az ipari fejlődésben 
és a közlekedés fellendülésében 
oly nagy szerepet játszó áll.a.ndó 
hidak. tügg6hld.aJ<, alagutak és 
mesterséges vizlutnk épitiésér61 és 
tervezötrt'51 1" érdekes és értékes 
táJélrozt:at.-Lst ad. 

A hlra<!á$teeh.nlka történetében 

tonrad.a.lmi változá31 1dé7A>tt elő az 
elek!Jromosság felfedezése. Ezzel 
kia,pcsolatl>a!n szám0$ adalék,ot ol
v.ash.atunk a hírközlés meggyor
&itására szolgáló teng«' alatti ká• 
belek Uzembo helyezésért'5L Meg
emlékezik a szerző az automobll
ipa.r úttörőirt'51 (Ford, Csonka Já
nos, Bánki DOMI) és a léghajó
� legendás hőséről, Zeppelin� 

A "vasutak" cfma feJ.eDet mo
zatkokat vi!La<l.t fel a m l'.l.>J2aláJBg 
különösen érdekes Semmerln@
vnsút. a k<>n_,,,.,lret állSzeló 
Pacitlc és Sz.!bérla.1 vasűt törté
netéből. Felidézi a „különleges„ 

vasutakhoz fílz6d6 emlékeket. 
Ilyermek szárrút a haJószállitó 
Y&<út, a hajóV'Ont:ató vamit, a fo
gaskerekű vaeút, a f'öldaOOltti w.s
tlt, a sikló, 

Salgótarjánban a VII-es pá
lyamesteri szakasz Kossuth 
szocialista brigádja tizenöt 
évvel ezelőtt alakult meg, s 
azóta négys?.er részesült bronz, 
kétszer ezüst, illetve ugyan
csak ·kétszer arany fokozatú 
kitüntetés>ben, majd 1976. évi 
eredményei alapján most a 
MAV Kiváló brigádja lett. 

fiakkal együtt helytMiló Pdpai 
Jánosnét, Boda Gyulánét, Fe
kete Istvánnét, Bodzás János
nét, Oláh Annát - a Bartók 
Béla általános iskola úttörő
csapatának Kossuth raja is kö
szöntötte, s jól sikerült kultúr
műsort rendeztek füzt.eletükre. 

Ünllepi műszakok Kiskundorozsmán és Szegeden 

A kitüntetést ünnepi brigád
gyűlésen adta át az azzal járó 
magas pénr.jutalommal együtt 
Koller György, a budapesti 
vasútigazgatóság II. osztályá-
11ak vezetője, tolmácsolva a 
szolgálati felsőbbség elismeré
sét és köszönetét. 

A brigád tagjait - köztük a 
már nyugdíjba készülő Sipos 
Béla brigádvezetót és az 
utódjaként kijelölt Pozsár Ist
vánt, Sulyok György tizenöt
szörös ,·éradót, Kosik Mik
lóst, a szakasz legaktívabb 
újítóját, a közösségben a íér-

Kiskundorozsma állomás 

Szúcs Ferenc 

kollektívája március 15-e, 
21-e és áprllis 4-e tiszteleté
re 500 óra társadalmi munkát 
vállalt, amit részben állomá
suk szépítésére fordítottak. 

AKINEK 

az idó drága, 
ha utazik 
se adja 
semmiért. 

Könyvekhez beszél, 
míg szétdarabolják 
a tájat 
a vonatkerekek. 

Madár JánM 

Március Zl-ét megelőzően 
kommunista szombatot és va
sárnapot tartottak, amelyen a 
szocialista brigádok és a 
KISZ-fiatalok tevékenyen ki
vették részüket az állomásra 
érkezett 426 leadási kocsi be
állításában, illetve 22 export
kocsi megrakásában. E rend
kívüli feladat végrehajtását 
segítették a vállalatok is az
zal, hogy soronkívül ki-, il
letve berakták áruikat, jól 
együttműködtek a vasutasok
kal. 

Szeged állomáson április 
l-én t.artottak ünnepi műsza
kot. Ezen mintegy negyvenen 
vettek részt: takaritották, 
csinositották az állomások 
előterét, a várótermeket és a 
peront, kijavitották a hibás 
világító berendezéseket. 
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Túl vagyunk hát rajta! 

K d ? 
- Világos! Ne is folytasd! 

Szurkoltunk majd sza-
• 

•t t t t 
Hacsak Kesztelőczi meg nem 

vaztunk is; egyezett a véle- l ml u o . kavarja a levest. Öregem, ezt 
ményünk a zsűrivel és bírál- a tésztát! Ha én ezt ada-
tuk is az öt felelősségteljes benn • • •  
férfiút - immár szabadok a dönt/St követő reggelen csön- Miután nem szívesen fedem • • • Te odebenn hall-
péntek estéink. Nyilváni·alóvá gött a telefon. Jeles cimbo- fel a bennem bízók előtt tu- gass! Meg kell, hogy érts: 
lett, · mit ki tud a legjobban rám, Gazsi kérdezett a vonal datlanságomat, a két kérdés- amit most mondtam, azt csak 
(jóllehet - a zsiiri is vala• túlfelén: fajtát ötvözve eként válaszol- én tudom. Meg most már te. 
hogy eként fogalmazott _ Mit tudsz? tam: Várj és figyelj! 
mindenki kitiinö volt, ám a _ Hát ami azt illeti, elég _ Igaz. - Orök hála. Tudtam, hogy 
kitűrJíknél is van még kitű- tűrhetően fütyülök, de ezzel - Tehát marad? - folyta- hozzád bátran fordulhatok. 
nőbb, s aki a legkitünöbbnek a tudással alighanem az első tódott fojtott hangon. Várok és figyelek. 
találtatott, az utazhat az Ex- sel.e3·tezón kibuktam volna . • , - Sót. K l • l éhá zil 
pr„sszet). Kérem, én. ezennel 

agy O e, n ny nap s -

kellő tisztelettel kijelentem, Aztán még emlékszem néhány - Sót?! - a hangban n.é- net. Majd húsvét után ismét 

hogy azóta is csak ámulok és ve�sre az iskolai tanulmá- mi riadtság. - Lehet, hogy csöngött a telefonom. Ezúttal 

}ámulok, hogyan lehet egy pi- nyaimból . • • felfele buktatják? is Gazsi: 
dá - Ne tré/álkozz, 1comám, Sejtelmem sincs, kiről és öregem, zseni vagy! 

ros pingponglab bál kék, három perc egy forinti Érted miről ,,an szó, de nem akarok Kesztel.őczi megkavarta a le-
egy kék keszkenöbö! pedig d k 
nyuszi. Hivatásomból eredóen te jól, hogy mire gon. olo : pánikot kelteni: vest, Kemenes nem lát a pi-

már sok mindent szándékoz- m i  t t u d s z  ? - Azt nem mondtam. Nem pától. És én már napokkal 

tam csinálni úJ'sággal, de hogy Aha. Leesett a tantusz. Fel- megy se fel, se lefele. előtte tudtam - t/Sled! Kö

az orrom hegyén egyensúlyoz- tehetőleg megint valami men- - Csak sót? . . .  t·rtem már. szönöm! Ugye máskor is 
demonda, amelyről - jeles Tehát ő marad, de a riválisa, számíthatok rád? 

zam történetesen a Magyar cimborám feltételezése sze- Kemenes megy. Ez aztán a - Bármikor. Készséggel • • •  
Vasutas tai,alyi, 21. számát - rint - jól értesültnek • illene szenzáció! Ha én ezt odabenn ha egyszer tudom. 
álmomban sem ötlött fel. lennem. E kérdésfajtának két elmondom • • • Lehet, hogy a következ/S 

Jószerével még fel sem típusa 1•0.11;  az egyik úgy - • . •  Te csak ne mondj el Ki mit tud?-on én is indulok? 
ocsúdtam csodálko:ásomból, hangzik: .,mit tudsz?"; a odabenn semmit! Kemenes is Füttyel • • •  
amikor az éjszakába nyúlt másik meg, hogy: ,.igaz-e.". marad. Hacsak . . .  F. T. 

A közhangulat tükre 
a munkahelyi inf ormáci6 

M
árciusban a területi bizottságok székhelyein, majd ezt 

követően április 7-én a vasutas-szakszervezetben or
szágos értekezletet tartottak az információs felelősök 

részére. Az összevont megbeszéléseken, amelyeknek célja az 
1974. évi SZOT-határozat szellemében végzett információs 
munka eredményeinek, tapasztalatainak ismertetése volt, részt 
vettek a nagyobb szakszervezeti bizottságok titkárai is. Az ér
tekezletek hasznosak, az értékelések; hozzászólások lényeget 

feltáróak voltak. Az elhangzott javaslatok azt tükrözték, hogy 
a szakszervezeti bizottságok egyre inkább érzik a közhangulat 
reális feltárásának politikai jelentőségét, a körültekintőbb, 
gyorsabb információáramlás szükségességét. 

Mint a részvevők hozzászólásaiból kitűnt, a jelzések ösz
szegyújtésének és továbbításának módszerében - a korábbi 
évekhez viszonyítva - ma már kedvező váitozás tapasztalha
tó. Egy-egy országos jelentőségű, vagy a munkahelyekkel ösz
szefüggó eseményről, a dolgozók véleményét többnyire a mú
helybizottságok, a bizalmiak gyújtik össze és juttatják el az 
információs felelősökhöz. Ezáltal a hangulati elemek valóban 
több irányból összefutó jelzéseket tükröznek, amelyek össze
sítéséből az általános közhangulat könnyen feltárható. 

Vannak olyan alapszervezetek is, ahol az információs fe
lelős magára utalt, munkájához nem kap megfelelő segítséget. 
!gy jelentése elszürkül, sokszor lényegtelen dolgokra korlátozó
dik, megjegyzései a köz érdekében nem hasznosíthatók. A 
márciusi értekezletek abból a szempontból is hasznosak vol
tak, hogy a gazdag tapasztalatok átadásával irányt mutassa
nak: hogyan, milyen formában szervezzék (1 munkát ott is, 
ahol az nem kielégítő. 

Sok szó esett a jelzett problémák intézéséről, a tájékozta
tás módjairól. Kétségtelen, hogy a dolgozókat foglalkoztató, 
megoldatlan kérdések válaszlevél helyett intézkedést igényel
nek. Erre is egyre több jó példa van, amely az információs je
lentésekben feltárt jelzések nyomán valósult meg. 

V annak azonban huzamosabb ideig tartó, a közhangula
tot befolyásoló, negatív jelenségek is. amelyek megoldá
sa objektív nehézségbe ütközik, emiatt indokoltan ké-

sik. Helytelen lenne ezért az információs munka jelentőségét 
lebecsülni, fontossá.gát megkérdójelezni, s a véleménynyilvání
tásokat beszüntetni. Ahol a szakszervezeti bizottságok agitá
ciós-propaganda tevékenysége megfelelő, ott ilyen esetekben 
is szót értenek a dolgowkkal. 

Az információs jelentéseknek általános közhangulatot kell 
tükrözniök. Éppen ezért nem lehet csak negatív hangulati ele
meket felsorakoztatni. Többet kell írni az eredményekről, a 
munkasikerekről, azokról a tényezőkről, amelyek pozitív 
irányban befolyásolják a dolgozók hangulatát. 

Mindezek megfogalmazásra kerültek az információs érte� 
kezleteken, ahol helyesen határozták meg a további feladato
kat. Az ilyen jellegű munka megfelelő szinten történő végzé
séhez, elengedhetetlenül szükséges az információs felelös po
litikai, szakmai képzettsége, sokoldalú tájékozottsága. Ehhez 
segítséget adnak a felsőbb szakszervezeti szervek által éven
ként rendszeresen megtartott tanfolyamok, amelyek azonban 
önmagukban még nem elegendőek. Párosulniok kell az önkép
zés különböző formáival, s azzal a lehetőséggel, amelyet a 
munkahely biztosít az információs felelős számára ahhoz, hogy 
sokoldalú tájékozottságot szerezzen. 

A szakszervezeti alapszervezetek információs tevékenysé
gének elsősorban a munkahelyi élet eredményességét 
kell elősegíteni. Eppen ezért ezirányú feladatukat nem 

tekinthetik csak a felsőbb szervekhez továbbított „kötelező 
jelentésadásnak", Az Információ felelősök akkor járnak el he
lyesen, ha a munkahelyi vezetők figyelembe veszik a jelzése
ket, s a gazdaság! munkában hasznosítják az észrevételeket: 
Igényelni, értékelni és hasznosítani kell mindenütt az Infor
mációs hálózat tevékenységét, amelynek felelősei jobbára tár• 
sadalmi munkában tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek. 

Pálinkás Katalin 

Látogassa meg a 700 éves juLileumiít 

ünneplő SOPRON- t ! 

MINDEN LATOGATASAVAL KAPCSOLATOS GONDJAVAL 
FORDULJON A GYSEV „LOKOMOTIV" 

UTAZASI IRODAJAHOZ. 
CIM: 9400 SOPRON, LENIN KRT. 



Szocialista l;,ripdok lpftettA 

fí l/#irdétesltaf11,t avattak 
a llllidler leai jánniíjarítól,1111 
:a. Landler .Tett6 .T4nn11Savf

,f6 Vzem 8ZOClalis'ta brigádjai 

1Cllll'l:1a'koztak a SZOT felhívásá
boz és társadalmi munkában 
•P0rtliétesítményt él)itettek az 
ctiein dolgo'd>i részére. A cél 
els6sorba-n a tömegsport néP
sza._'llsítése Volt. 
, Az üzem t-erülelén épült lé
lleSítmény alkalmas többek kö-

� kosárlabdázásra, tenis:re
lllésre, tollas- és röl)llabdázásra, 
asztallt.eniszezésre, saldrozásra 
és 1.e1rézésre is. Tavaly adták 
át a Sretkapus lábfocipályát, és 
pi,ég ebben az évben külön 
tekepályát készítenek. A jelen
leg! létesítmény lköré 56 gyü. 
snölcsfát ültettek és szökőkú
llat is épf tettek. 
:... A2 április 2-án rendezett át-

adási lhmepségen megjelentek 
a SZOT, a vasutasszakazerve
zet és a budapesti terüileti bi
zottság klépvlselói is. Az üzem 
társadalmi�:tlliaságl vezetői 
nevében Bujtás Károly kocsi
oaztályvezet6 méltatta a közös 
munka si:kerét és kiemelte azt, 
hogy az Ü7lelll szocialista bri
gádjai a létesítményt 2260 óra 
társadalmi munkában készít.et
,téllt el. Ezután átadta az UJ 
sportlétesítményt Hörich Gvu
lának, az üzem �port. 
felelősének, majd az építésben 
részt vett brigádtagok sport
vetélkedővel avatták fel az új 
pá,Jyác. 

A jöv&en a brigádok még 
tovább bővítik és korszerűsítik 
a telepet. 

llajtás Károly átadja az új sportlétesítmén� Hörlch Gyulának, 
az üzem tömegsport-felelósenek 

Négy tisztképzo intézet 

felszabadulási lövészversenye 

C•apatban é egyéniben elsók lettek 
a �L\ V Tisztképz'ö Intézet versenyzói 

1 A Köz1ekedés- és Poshügyi 
Minisztérium külonbözó fó. 
osztályaihoz tartozó tisz'cképzó 
l'llltézeteik között minden évben 
megrendezik a .sze1Jemi és 
aportveté1kedó.1,et. Ebben az 
évben, a ha,,,ayományokhoz hí
ven - a fc,rradalmi ifjúsági 
napok kereMben - március 
25-én került lebonyolításra a 
_ldspuskalóvenseny. 
t A Volán tiszt.képző intézet 
volt a rendező és a verseny 
színhelye a Budapesti Közle
Jcedési Vállalat lőtere \·olt. A 
,versenyen részt vettek a Bu-

dapestl Közlekedési Vállalat, 
a Magyar Allamvasutak, a 
Posta és a Volán Vállalat 
tisztképző Intéz.etei négy tagú 
női és férfi csapamal. 

Eredmények: nól és férfi 
csapatversenyben el:ó a MAV 
Tisztképző 324, illetve 368 'kör_ 
e.."'Ységgel. Női egyéniben 1.  
Dönsz Dc,rottya MA V Tiszt
képző, 2. Holhos �áno.mé MAV 
Tisztképző. Férfi egyéniben 1. 
GercsMe László MA V Tio,zt
képző, 2. Barkóczi János MAV 
Tisztképző, 3. Dia.mant Sándor 
MA V Tisztképző. 

II AGYA 11 VAS U TAS 

Lövészverseny Nagykanizsán 

a T anácslcözfársasági Kupáért 
A nagykanízaal Cl!Omópont Eredmények, csapatverseny� 

KISZ-bizottsága és MHSZ lö- J>en: 1. A pályafenntartási f� 
vészklubja márdus 18-án ren- nökség KISZ A. csapata, 2. A 
dezt.e a Taflácsköztársa.sá(ti vontatási főnökség B. csapata, 
Kupáért kiírt egyéni és csa- 3. A távkö.zlésl üzem A. csapa
pat lövészversenyt. Az idén 12 ta. 
férfi és egy női csapat 39 tag. Egyéniben : 1. Var(1G Dénes 
ja vett részt a versenyen. Az (távközlési üzem), 2. Marton
egyéni- és a csapatversenyek falvi József (pft. főn.), 3. Pén
első három helyezttjét érem- tek László (pft. főn.). 
mel jutalmazták. A győztes A díjakat Zentai Lajos, a 
csapat ezenkívül egy évre el- csomópont MHSZ tartalékos 
nyerte a Twácsköztársaságl klubjának titká.ra adta át a 
Kupát. versenyzőknek. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézet felvételi pá

lyázatot hirdet az 1977/78-as tanévre a munkavédelem vala
mely á�ában dolgozók (biztonsági megbízottak, társadalmi 
munkavéde:IJni felügyelők, munkavédelmi tudományos kuta
tók stb.), továbbá müszaki vezetók és más műszaki képzett
séggel rendelkező érdeklődők részére. 

· A szakmérnöki tagozatra jelentkezhetnek okleveles mér
nökök, valamint tudomány egyetemet végzett \'egyészek. 

Az üzemmérnöki tagozatra Jelentkezhetnek valamely mű
szaki főiskolán üzemmérnöki oklevelet szerzett dolgoz.ók. Je
lentkezni lehet az általános szakra, melynek fogla!k�ait 
Budapesten tartják. 

Tanulmányi Idő: a budape.rti ágyzzatoknál a szakmémökin 
4 félliv, az üzemmérn.öldn. 3 félév; a vidéki ágazatoknál a szak
mérnökin. 5 félév, az üzemmérnökin 4 félév. Az oktatás leve
lezó rend szel' szc1in t folyik. 

A tanulmánJok elvégzése után a sr.akmérnök-jelöltek dip
lomatervet nyújtanak be, és államYizsgát tesznek. Sikeres ál
lamrizsga esetén munkavedelmi szakmér,wki oklevelet nyer
nek. A munkavédelmi üzemmérnök-jeloltek az állrum·izsga 
letételével munkavédelmi územmérnöki képzettséget igazoló 
bizonyítványt kapnak. 

A budapesti hallgatók heti óraszáma 10 (6 óra délelőtt, 4 
óra egy másik nap délutánján). A vidék, hallgatók a tanévre 
el re meghatározott napokon egésmapos ío;slalko:wsokon vesz
nek részt. 

Tandíj : félfrenként 300 fc,rint. A félévben elért kitünó 
vagy Jeles eredmény a következő félévre tandíjmentességre 
jogosít. 

Az intézet hallgatóit a levelező hallgatókra vonatkozó ked
vezmények illetik meg. 

Jelentkezés A. Tú. 821. r. sz. nyomtatványon történik. (Be
szerezhető a Nyomtatványellátó boltokban é" a vasútigazgató
ságok M. Sz. E. 0. munkavédelmi csoportjainál.) A jelentkezé
si nyomt. tványokat az a].föbl címre kell küldeni : 

Vasúti Főosztály S7ociálpolitikai, l\lunkavédelmi és l\1un
kamoz.galmi Osztály Budapc 

Jelentkezési határidő: 1977. április 30. 

Sakkc apatbajnok:ság 
Békés megyében sikerrel :zJ,

rult az 1977. évi vasutas sakk
csapatl:>ajnc,kság. Ebben nagy 
része van Szulianda Gyula fő
íelügyeló lelkes, hozzMrtö 
szervező munkájának is. A 
kü!Bnbözó swlgálaU helye.e 
részvételevel r ndczett ver
seny elsó helyezettje a békés.. 
csabai vonatkísérők csapata 
lett 23 5, második Orosháza ál
lomás 23. harmad1k pedig a 
békescsabai V0111tatási íőnö'·sé;: 
22,5 ponttal. 

A ffiyatalos Lapbol 
A H -los Lapból 8 "°"'ks'zet'

ve,;etl b!zQ!b; glC>i< és olvnsóhnk fl • 
gy Imébe ajánljuk a kovetkezö
k,et: 

A 9. aúmból: 101 879/1977, 
ÖnK es ren.cl roll:, lláérörok to
vábl>k jPése. rendkl-ilU fogla:
kozta1ásra ybevétele 6s elszá· 
mo1'1 

113 &4t 'l!177. vasúttgozgatóságl 
határ módosítás.,, 

A 1 0. zámb61:  103485/1977, A 
sz • · yl i; s etérh.etetlen.• � me -
sz!lntet ez á:.lomá.al pénz!ár1 
szolgá atnál. 

A 1 1 .  s, mból: 102001/1077. A 
M:mka s, és SZ<><:iálpolitlkal 
s 'cos y SZar'\. .. et.etének meg
vá.,to t.atáE"'l. 

A 1 2. s:t.-\mból : 102245/1977. 
Munkav llalól l.gazol.lsi lap WAI
Ll'..á,;,, ts k.culéae, 

10;:?$) .. t/l 77. A munkaba'e•t 
cg)d.M-bb ö ::e és a munkakö-
zi szünet d jau\sa. 

KE R E S ZT R E J TVÉ N Y  
102721/1077. A l\iagyar Allam

vasuta.c belsó eirenGrzé,,én.,;c el• 
látására \Ohatkozó utasít.ás kiegé
szítése. 

Vfzszbttes: 1. A trazdaságoi,abb két t8Jdrés,z között. 35. Drágakő. 
IIZállltást segllJ. 12. Gyo,rsa., 87. Mn.1X> foly.adék. 38. Templo
emelJredő vizu folyó. 13. Társa- m4ról hlres dúnAnJtúll kö,:ség. 
111\g, egye.sUlet (frainci.a). 1 4. 40 . • • •  ch.lm. 42. Turtó. 43, Very 
Európai ál1am érfi. 16. I(!hegye- Superioc 01<1 Product (igi".n ki
Z011t c..satt.a:nóJú karco·at. 17. v 16 r� g;á.."tmánY). 45. Nyjtá 
0""'92 hP!yesies. 18. oroszlánnéV. 47. I� kázusl folyó. 49. • • .  e ta, 
19. Csak, nhn '!Ul. 21.  Fel'!.inév. zenei muszó. 51.  Nyl'k . . .  , .ao.:--
2'.l. Jeg, nlnl-ot\ll. 23. Az anél ood megyei közsé�. 53. Kis j"" ·
vegyjele. 21 .  Durva szovet. 26. zet!il�t. 56. Francia folyó. 57. 
'l'e!J.,,.an. egészében (fl"11nCla) . 28. Hatngtadan !dn. 58. llt"'1y,osszony. 
, • .  Henri, íranei.a 1 6, a dia ógu- 59. Tcspedésb<>n vasc ! 61. A juh. 
sok me�re. 30. Id�g� [h.::!1Z. 31. hfmJ . 62. A-v"al görög betll. t:\J. 
Za4ráftéle illat. 33. Haedrhegység S.-.emélyes névmás, S.i. ZcnC<lrá-

ma. 616. Nem Nagyé. 67. Egyes 
zen�s clara.hok részlt.."t.e. 69. Bor
sOd inegye.1 kozség. 

Filgg-61ogos: 1. Az 41latllv egyik 
csJ a. 2. Becez.:u n.:!i .név. ;;. 
Végt.t:;ien t�or. 4. A kn-!>üat vog .. -
je:e. 5. Sz.1.n•e.n. 6. Mt.nt a .tt�. 
vJzsootes. 7. �'ölclmértélc p . 
Anqlia.bain. 8. • • • J&nciro. D. 
Ke-uyé>r MZtó ed'ny (ok. tel.). 
10. Ai SZTK elődje, 1 1. Kimon
civtt betO, 1 2. I::z is a gazda,;á
gosabl> s7.á1Jitást segitl. 15. Vajon 
tud? 1 , .  Csor\.lt.héja.,;; g)..--Umo.cs 
19. Orosz szóösszet !.elel"t>en új. 
:o. CSÖkken<t. k.ise1Jb1t. 2:... Több 
lr.'.> trage<llájáru-k wgya. 2-1. K t 
o!daL 25. . . .  gilé, v·z p pa. ".!7. 
Kal.ap, &.1plca (német), 28. • . •  
Já.n,oa ( 1764-182(1.) hegedümu
vész. 29. V1zi tünderek. a�. M -
hek l<l.kása. 34. Hiziálhat. 36. 
Kő a tá.vira4bain.. 39 Keresztü:l. 
41. A b,trát. 44. . . .  Edga.n Allan 
(1809-181'1.) amer'kai köLtö. 4,l. 
Féitg h§.trál, 4S. Vajon ez? 50. 
Hires 1pranrtros. 52. Jób máskép• 
pen. 5-1, Országos Rendező Iroda. 
5.'i. Gyümölcskoc.oonya. 57. . . .. 
köszörűs. 60. sajtoló. 62. Ulo
mosdó. 64. Doberdóban van 1 65. 
Szovjet hlrUgvnök.ség. 00. Köl
tőien kel. 67. Ir.<lulat:sw. 68. 
Azonos betak. 69. Ellentétes kö
tőszó. 

BekOldendll: vfzsz,mteg 1. és 
fUggőleJ!es 12. Bekilldésl hatAr
ld6: -1977. május 10. 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Egy szocialist.a bti
gád, 'egy újltás, Szocl.aldsta mó
don vezetni.. 

Egy-egy klin:vve& nyertek la-
punk 6. oz6miban megjelent ke· 
reszt.rejtvény helyes megfejtésé
ért: Szllvá.soy László, 4501 Ke
mecse, Vöctl.>hadsereg u. 49„ Tu
ránYI András, 2653 Bánk, Petőfi 
út 46., Kocsis Péter, 2100 Göd61-
16, Munkáesl M. 6t 3/a„ Petro
Vics Ferencné. 280Q Tatabánya, 
n. Réti út 55. w. 1 .. 13.4.nffy 
Ml.kl-. 2083 Solymár, Tersz
iyAnoszky u. 92. 

10""451/1977. Uyes d-o oz.ók 
a.Lap bérének megállaptU\sáról 
szóló jogsubályok móctosltáro. 

A 1 3, d?ámból : 102250/1077, A 
J.akásügyt Jog,;zab lyok egyes ren
delkezé-.ein k végreh1'.jta.sára k.i
adol.t u"""it.u (4) módooitása. 

A szerkesztőség üzeni 

Pusitafa!V1 Tivadar, MiSlrolc; 
V Jh G)-'Ul.a. l>Udla.pest; Koncsik: 
János. C�lldtlm j[k : Tólh Tibor, 
Kiskunhalas ; Bognár Károly. Ta
polca ; Szücs Ferenc, HatvM : 
Boldizsár Gyu1a, Békéscsnba; 
• ·agy Antal G.za, Na.gykanlZ"8 ; 
Rácz Ga br1elln. Debrecen; Gál 
.Jenö, J�un!élegyház.a ! Rácz 
Alpár. Sz kes.fehérvár :  teveltlket 
lapunk anya.gáboz (elhasználjuk. 

Rf"hák Györt?:Y, Budnpest! Hör• 
váth GyulA, I<omárom ; Kiss J6-
zse.t, Sz'.'1.1.ks'zentmárt.<m : Borz6k 
J!\nos, Lökösháza : leveleiket we„ 
!ékes helyre továbbitoltuk. 

&IAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetétlek 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt(! bl,ottság 
FelelOs szerkesztO: Vlst Ferenc 

Szerkesztőség: 
1088 Bpest VI.. Benczúr utca U. 

Telefon várost · 2211-8'12, 
üzemi : 19-TI. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó v,rnalat 

l86t Bpest, VII., Rékóczl ll.l H. 
Telelon: ZH-819. 

l"elellls kiadó: dr. Suth Péter 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
CSekksz4mlaszámUnkl 

MNB 115 - 11 ISII 
77-UU. Sztkra Lapnyomda 

Budapess 
l"elelc5■ vezetO: 

Roder Imre 1Bazgat6 

Hq_..C • pamasz 

Otthon lett 
• lútangá6ól 

Régóta panaszkodtak a kis
terenyei vonatkísérők Pásztó 
állomás úgynevezett laktanyá
jára, amelynek elhanyagolt, 
korábban lakásnak használt 
dohos, penészes szagú helyisé
geiben sem a tisztálkodás, sem 
a pihenés feltételei nem vol
tak biztosítva. 

Ez a helyzet a köze!múJ-t
ban megváltozott. A salgótar
jáni VII-es pályamesteri sza
kasz dolgozói kéthónapos lel
kiismeretes munkával rendbe
hozták a laktanyát, a mellé-k
helyiséggel együtt. Kicserélték 
parkettára a padlót, átfestet
ték az ajtókat, ablakokat, más
fél méter magasságig fával 
burkolták a falakat, és villany
boilerrel szerel'ték fel a mos
dót. 

Tóth Ernő állomásf6nmt tá
jékoztatása szerint hamaro
san a régi vaságyakat és a töb
bi bútort is kicserélik újra, 
korszerűre, hogy pihenóidejük
ben valóban otthonra leljenek 
a vonatkísér6k Pásztó állomá
son. 

(n) 

Lakáscsere 
El<serélném salgóearJánl 1 ,5 

szoba öss k >-Cl"onos� 111. emele.U 
unácsl 1�m t hai9o!1. ó ruvó u 

nacsl �<l!O' !<L\ '-lak:1.<nl K -
máromb3n, Gyorött, Hegyeshol-
mC'ln Vé:1. ,.,Y U. onmagyia„""6v�ron. 
!:rdekllódrú levélben, Rornhán)'i 
Ist\'án, S.OIBótarJán, Hárs.f.a u. 
3. sz. 

BudapuU bé?'lalcisért 
ném monori 2 bZObás 
gye cnölcsö ben 1 VÓ há 
K" Zt)én:z szUksoges. :erdelclM-
nl h kllz 8-3 ór között . 
10-75 ilzem!, 12 1 -760 városl 
telefonon : Törócsl.lt Er:16né. 

Vuesegyhizl hirom és tél szo
bis> 107 n :'lyzetme:teres, 1. eme
leti kom!ortc.l szolgá!al1 lakáso
mat elcseréln<'m Ilud.lpest V'll..'"Y 
kOzvetlon kömyék<,n 1,5 w.gy :? 
5z.obásra. lehet t.anAcst is, t nvle
aea vm.utas röszére. tr.Ivéictm 
Brlgán Jó t Vereseg:,ház, 2112 
V.i.sutállomá:. 

Elcser,';!oém 6partl egy za'b.>, 
konyhás -tO neQ \. zetm rcs, 
kerttel, meil�képUlett I rend •,e
zö I. em<IMI szolgála.ti l.lká.so· 
mat kizáró rnlsko cl, vagy bu• 
etap= - lehe ghcz k pes1 
- nagyobb lakásra. t:ndcn 
m<,gold6s érd 'kel. L<welclm: 
Rorvát.h l\t, Is1.v�n 8600 S,ófok, 
Zsllip '"°" l .  

meg. 

- Nyugdíjasok tanYiil"-, 
Tapolca csomópont sza.klizel'" 
vezeti bizottsá"(ának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban -
140 nyugdíjas részvételével -
taggyulést tartott, amelyell 
megjelentek a csomópont .szol• 
gálati helyemek gazdasági éti 
társadalmi ,ezetói is. A cso
port elmúlt evi munkájáról da 
eredménye1ról Bödör Józad 
&zámolt be. 

- Társadalmi munka, A 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség XVIIl-a.s gépegftetl 
mozgó pályam teri s 
nak Ga�in i;zocialL-;ta brl• 
gádja sz?rzóri t kotott a bé
ké.,c.,::ibai Kolo;,.svári úti óva-
dami a karbantarl!i�i munkállC 
eh é<,:zéticre. A bri"ád márcl• 
usban tel e !tette vállalását. 
Társadalmi munkájuk értéke 
2800 formt. 

- Küldiiltértekezlet. A ldS
z0lmu tban tartott.a küldött«
teitezlet.ét Mi11kolc-Ti6zai pá-
1).audrnr KISZ-vezetősége, 
am lyen az elmúlt évi mun
káról Petró Gábor &Zámolt be 
a fiataloknak. A kü!döttérte
kt>Zleten kerü't oor az új 
KlSZ-nzetúseg me;:vála.sztá
s:ira is. 

- tszak�ur6pal útiképek. 
Tapolc,in, a Batsányi Jánoe 
Muvclőd i Házban „:E'.;;zak. 
európai útlképe ," cimmel dia• 
vetítéssel egybekötött elöadást 
tartott a vasub.soknak Amb
nJS Jówef f6 llenór. A skan
dináv orszá ok vasutjalról és 
nevezetres�c.lrol 67óló érde
kes elfüdás sok érdeklooót 
vonzott. 

Lapunk á:,rills ::!. i1zámlinak 
4. olrl.:ilt'in m<>;;jelent „Har• 
mincnégy é1, a zahonyl körzet
ben" dma cikkből nyomda
technikai o'.<o:..ból kimaradt a 
portré szerepi , éne.n: vezeték
neve. Komoró állomás nyuga
lomba vonu1t lirupénztarosat 
Balogh. Bertalannak hívják. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 
felvesz és kiképez 
NŐKET  É S  F É R F I A KAT 

alkalmassóguk. wégzettségük, érdeklödésük szerint: 

forgalmi szolg61.ottewö, 
wáltóknelö. kocsirendezö, 
kocsifeliró, wonatfelvev6, 
távgépiró. legyvingáló, 
személy- és árupénrtáros 
ra�'támoll, rakadómunltó.: 

mozdonyvezet6-gyakornoli, 
kocsivizsgáló, féklakatos, 
wasútépitö. karbantartó, 
járműjavító szakmunkás, 
takarító, segédmunkás 
és sok más munkakörbe. 

Egyes munkalrllrlllrben 111unlrásszá1161, �abad saombat. 

Elsö�n nsutas dolgozóink hozz6tarto1ólnali, 
ilmeroseinell, baratalnak jelentliezés6t wárjuk. 

JELENTKEZH l!S BOVEBB FELVILAOOSITASr 
a budapesti és ridéld állomásokon 
a wont_atásl � i,ályafenntartósi fönÍlhfgelren 
ntam,nt a munkaerá-fehrételi irodán. 

Budapest. Keleti i,álfaudwar, Cinkotai kapa. 
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ÁPRILIS 14-ÉN 

Ülést tartott az elnökség 
Szakszervezetünk elnöksége 

április 14-én ülést tartott. El
sőnek a l\1A V 1976--1980. év
re szóló kollektív szerz&lésé
:nek 1977. évi módosítását tar
talmazó tervezetet vitatták 
meg. A tervezetet, valaimi.nt a 
vasutas szakszervezeti bizal
mi küldöttek elsö országos ta
ná<:sk<nAsán elhangzott Jrerdé
sekre és javasl.atolcra írásban 
adott választ Gulyás János 
vewngazga,tó-helyettes és Kaj
csa József titkár terjesztette 
elő. Az elnökség a két elöter
jesztést a vitában elhan.,,"Zott 
:módosító javaslatokkal együtt 
elfognóta. 

Ugyancsak elfogadta az 1976. 
évi munkájUk alapján külön
bözö kitüntetésre javasolt szol
gálati helyeket, a MAV Kivá
ló Brigádja kitúntetésre java
solt szocialista brigádo'.rnt, va
lamint a pénzjutalomra java
solt KISZ-szervezeteket. (A ki
tüntetett szolgálati helyek és 

sz.ociallsta brigádok, illetve a 
pénzjutalomban részesült 
KISZ-szervezetek névsorát la
punk első és második olda
lán ismertetjük.) 

Az elnökség harma.dik na
pirendi ponbkén.t a MA V 1976. 
évi 57.ociális és munkavédelmi 
tervének teljesítéséről, a sz<r 
ciális beruházások helyzet.ér61 
és a mun.ltavédelmi tevékeny
ség alakulásáról, valamint az 
1977. évi szociális beruházási 
tervéről készült előterjesztést 
vitatta meg. Az előterjesztés 
átfogó képet rajzolt arról az 
erófeszítésről, amit a vasút és 
a szakszervezet vezetői tesz
nek a szociális ellátá.-, és a 
munkavédelem javítás.'iért. 
Ennek eredményeként értük 
el, hogy a szociális beruhá.zá
sok ma már ugyanolyan rang
ra emelkedtek, mint a termelő 
jellegű beruházások. 

Solcltal szenvedélyesebb han
gon be!;zéltek az elnökség tag-

jai a vasút baleseti helyzeté
ról. Srthető, hiszen az első ne
gyedévben 11 hal.álos és 10 

csonkulásos baleset történt. Ez 
arra figyelmeztet minden 
vasutast, - vezetőt és beosz
tottat -, h,ogy nagyobb körül
tekintéssel végezzék munká
jukat, jobban vigyázzanak sa
ját és munkatársaik testi ép
ségére. 

Az elnökség az előterjesztést 
elfogadta, majd negyedik ÉS 
ötödik napirendi pontként 
megtárgyalta az 1976. évi MA V 
jóléti keret és a jóléti fej
lesztési alap felhasználási költ
ségvetéséről, vala:min.t a gyer
mekin.té1lmények helyzetéről és 
fejlesztéséről készült jelentést. 

Hatodik naplrenrli pontként 
tárgyalta az elnökség szak
szervezetüru.� 1976. évi nemzet
közi munkájáról é< az 1977. 
évi feladatokról készült je
lentés•.. Végezetul a testület 
különféle előterjesztéseket ha- \ 
gyott jóvá. 

Kitüntetésben részesiilt szolgálati helyek 
A vasút területén a csomó

pontok, üzemek és főnökségek 
- összesen 160 szolgálati hely 
- versenyeznek a kiváló cím-
ért. A vasútigazgatóságok és a 
kózvellen felü ·ele!et ellátó 
szakosztályok, a területi bi
zottságokkal e:;yetértésben -
az 1976. évi eredmények alap
ján - 56 szolgálati hely pályá
zatát terjesztették fel a vezér
igazgatósághoz. Ebből 17-nek 
ítélték oda a kiváló címet. A 
célkitűzéseit legkiemelkedőb
ben teljesítő négy kiuáló címet 
nyert szolgálati hely vörös 
vándorzászló kitüntetésben ré
szesült. Ugyancsak 4 szolgálati 
hely kapta meg a közlekedés 
és postaügyi miniszter, vala
mint a Vasutasok Szakszerve
zete Elnöksége, 28 szolgálati 
hely pedig a MÁV Vezérigaz
gatóság és a Vasutasok Szak
szervezete Elnöksége Dicsérő 
oklevelét. 

A IAV Vezériga,zgatóság és 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége a kiváló címmel 
együtt Vörös vándorzászlót 
adomá.nyO'LOU az alábbi szol
gálati helyeknek: 

Miskolc és Dombóvár vas
úti csomópont, MAV Gyön
gyösi Kitérőgyártó Üzem, 
MAV Debreceni Ép. Főn. 

Kiváló vasúti csomópont, 
1lzem és főnökség kitüntető 
cím� nyertek: 

Debrecen, Bp. Ferencváros, 
Szombathely, Nyíregyháza, Bp. 
Keleti, Szeged, Pécs, Kecske
mét vasúti cs1,mópont: :MAV 
l\Ilskolci Pl:t. Fön. MAV Cell
dömölk f:p. Főn .. , MA V Nagy
kani i PU. Főn., M V Szé
kesfehérvári P!t. Főn., MAV 
Szombathelyi JJ. ü. 

A Közlekedés és P06tafigyi 
Minisztérium, valamint a Bel
kereskedelmi Minisztérium il
letékes szerveinek javaslatára 
kiemelkedő munkájáért az 
Utasellátó V ál1ala t 

Kiváló vállalat 
kitOntetésben részesítették. 

A közlekedés és postaügyi 
miniszter és a Vasutasok Szak
szervezete Elnöksége az alábbi 
szolgálati helyeket Dicsérő ok
levél kltünte-tésben részesí
tette: 

Budapest-Nyugati és hat
vani vasúti csomópont, MAV 
Budapesti és a MAV Miskolci 
Építési Főnökséget. 

A MAV Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége Dicsérö oklevél ki
tüntetésben részesült szolgá
lati helyeinek névsorát 
igazgatósági bontásban - az 
alábbiakban ismertetjük: 

Budapesti vasúUgazgatóság: 
MA V Magasépítési Főnök

ség, Szob. Hegyeshalom, vasúti 
csomópont, Bp. Kelenföld ál
lomás. 

Miskolci vasúilga:zgn.tóság 
Miskolc BFF., Vámosgyörk 

vasúti csomópont. 
Debreceni �-asútiga�ató ·1 
Debrecen-Deli pályafenn

tari:ásl fönoks ;:. 
Szegedi vasúllg:u:ga.tóság 
Kiskunhalas viuut1 csomó

pont; MAV Szentes Építési 
Főnökség, Szeged Bizt. ber. 
Fenn!. Fön. 

Pécsi va.sútlga.zgatóság 
MA V Dombóvári Ép. Főn., 

MÁV Pécs Bizt. ber. Fennt. 
Fón., Gyékényes állomás. 

Szombathelyi vasútlgazgató
ság 

MAV Szombathely Bizt. ber, 
Fenn!. Fon., Tapolca Pft. Főn., 
Szombathely Távki:i'Zlő és Blzt. 
ber. Ép. Főn. 

A MAV Vezérigazgatóság 
közvoUcn felügyelete alá tar
to-zó szolgálati helyek. 

Miskolci JJ. ü� Jászkisér 
:t:p!tőgépjavító ü., MAV Híd· 
építési Főn., MA V Szak- és 

Szerelőipari Főn., MA V Gép
javító Üzem, MA V BVKH., 
MA V Vill. Fclsővez. :E:p. Főn., 
MA V Adatfeldolgozó Főn., 
MAV Ügykezelési és Gazd 
Hiv., MAV Jegynyomda, MAV 
Nyugdíj Hivatal., MAV Köz
ponti Felépítményvizsgáló Fó
nökség. 

Az utolsó vouat áthalad a viadukton 

(Tudósítás a 4. oldalon) 

\ 

A proletariátus •• 

�nnepe 

A 
z 1889 júniusában Párizsban ülé
sező európai szociáldemokrata 
pártok küldöttei a kongresszu, 
utolsó napján elhatarozták, hogy 

minden esztendőben, minden országban és 
vár06ban - egy bizonyos napon -, mun
k=ünettel harcos demonstrációt kell ren
dezni a nyolcórás munkanapért, a törvé
nyes munkásvédelemért. A francia küldöt
tek azt javasolták, hogy ez a nap május 
elseje legyen. 

S azóta, immár nyolcvannyolcads:zor ün
neplik a dolg07.Ók százmilliói a proleta
riátus napján, a munkásszolidaritás ün
neipét. A világ országainak többségében a 
munkásosztály kivívta, hogy e napon mun
kaszünet legyen. 

Felvonulásokkal, demonstrációkkal gyű
lésekkel tesznek hitet a munkás�ég és 
a nemzetközi szolidaritás mellett olyan he
lyeken is, ahol a reakció nem ismeri el 
május elsejét a munkásosztály ünnepének. 
Tudják, hogy győzelmük késhet, de nem 
maradhat el. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 6ta eltelt 60 év számos blzo
ny!tékloal szolgált erre. 

1917 győzelme nemcsak elindította ha
nem táplálta, ihlette eddig és ezután' is az 
emberi szabadságért, a nemzeti független
ségért, a demokráciáért foly6 küzdelmet. 
Az eltelt időszak elegendő volt ahhoz hogy 
a szocializmus mint eszme és mint va'lóság, 
az egész emberiség politikai, gazdasági és 
társadalmi életének meghatározó tényező
jévé váljék. 

M 
ájus 1. tartalma a nemzetközi mun
kásmozgalom fejlődésével együtt 
gazdagodott. Kezdődött a 8 órás 
munkanap, a törvényes munkás-

védelem követelésével, folytatódott a poli
tikai hatalomért való kü-zdelemmel. Jel
szavai közé került a béke, az általános po
litikai sztrájk, a tettekben megnyHatkO'Zó 
nemzetközi munkásszolidaritás. 

A munkásokat, a dolgozókat saját ta
pasztalataik korán ráébresztették arra, 
hogy jogaikért, követeléseikért csak úgy 
harcolhatnak eredményesen, ha ezt együt
tesen teszik. Elengedhetetlen a munkás
osztály nemzetközi összefogása. Ez a:i 
egyedüli hatékony fegyver a tökések össze
fogásával szemben. 

A budapesti munkásság már 1890-ben 
megünnepelte máj� elsejét. De igazi ün
neppé ez a nap csak 1945-ben válhatott. 

A szocializmusért folyó forradalmi har• 
cok élén hazánkban is mindenkor a mun• 
kásosztály küzdött, de a szocialista valóság 
hatására felsorakozott mögé a dolgozó pa
rasztság, egész népünk. A munkásosztály 

nagy ünnepe ma mar az egész m«gyar nép 
ünnepe. Van mit ünnepelnünk. hiszen az 
elmúlt 32 év alatt nemcsak újjáépítettük az 
országot, hanem új országot építettünk. 

Tudjuk, hogy eredményeink nemcsak a 
mi helyzetünket javítják, hanem sikereink 
még vonzóbbá teszik szocialista társadal
munkat, példánk !efkesítt, követésre kész
teti munkástestvércinket az egész világon. 
A proletariátus ünnepén erre is gondo
lunk, hiszen azt, hogy immár több mint 
há,om évtizede szabadon ünnepelhetjük 
május elsejét, mindenekelőtt a nemzetkö
zi munkásmozgalom élenjáró erejének, a 
szovjet hatalomnak köszönhetjük. Hogy 
megtarthattuk a munkáshatalmat, hogy 
szabad hazánkban békében építhetjük a 

szocializmust, a saját eröfeszítéseink mel
lett a:z is segítségünkre volt, hogy mindig 
magunk mellett érezhettük a nemzetkö-zi 
munkásmozgalom, a haladó emberiség tá
mogatását. 

E 
zt a támogatást igen nagyra érté
kelte az MSZMP XI. kongresszu
sa. Határozatában hitet tett a 

proletárnemzetköziség eszméje 
mellett. Leszögezte, hogy a párt ápolja és 
erősíti kapcsolatait minden testvérpárttal 
síkraszáll a népek barátságáért, a haladó 
erók együttműködéséért. 

A társadalmi haladás érdekében a for
radalmi szolidaritás, az egyenjogúság el

vei alapján fejleszti kapcsolatait az anti
imperialista erökkel, a nemzeti demokra
tikus pártokkal, a hazájuk függetlensé
géért, szabadságáért harcoló felszabadító 
mozgalmakkal. Ezek az elvek híven tükrö
zik népünk proletárinte,-nacionalista érzü
letét, május elseje szellemét és nagyszerü
ségét. 

Május 1. kezdettöl fogva internaciona
lista ünnep volt. Azoknak az erőknek 
nemzetközi seregszemléJe, amelyek az el
nyomottak felszabadításáért, a kapitaliz
mus utáni új világért küzdenek. 

Az i�i májuson a dolgozók az egész vi
lágon kifejezésre juttatják testvéri össze
tartozásukat és közös harci eltökéíl�gü
ket. Tény, hogy ma is nagy szükség -,oo a 
munkásosztály nemzetközi összefogására 
valamennyi haladó erő egyöntetű fellépé� 
sére azokban a sorsdöntő kérdésekben 
amelyek az egész emberiség biztonságát é; 
jövőjét érintik. 

a 
májusi sereg világS?.erte tilntet a 
háborús kalandorság, az esztelen 
fegyverkezési hajsza politikája 
ellen. A májusi lobogókon az idén 

is az emberiség legfőbb vágyának, a béké
nek a jelszavai fénylenek. 
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A :V Klril6 BrlpdJa 
kltantet6 cfmet '10 aoclallata 
l)rf&ád 6rdemelte kl. A ldtiln· 
tetésben részesült kollekUvék 

évsorü liazpt.6eql, Wetve 
t\zemi beosztásban közöljllk. 

......... :VlllnitlpapUú&': 
Bp. TerézvlÚ"OII Pft. F6n. 

.PeUJ/i"; Bp. epmettennt. F6n. 

.,Jóuef Attila"; Celléd áll. 
.,T6markétlv IlhHin"; Rákos
rendező áll. .,Pet6fi"; Bp. Ke
leü MQsz. Kocslszolg. Fc5n. 
.,Jóuef Attila"; Bp. Nyugati 
I.IGsiz. Kocsiszolg. F6n. .,Szé
ehfflvi"; Bp. Belpartt Blzt. 
ber. Fennt. FGn • .,Béke"; Szé
kesfehérvár Pft. F6n. .,Béke"; 
Bp. Nyugati Mllsz. Kocslazolg. 
Főn. .,Jó Muftka". 

Mllkold Vaa6Upspl6ek: 
:Miskolc Vont. F&l. .,Jedlilc 

Anfl08"; Mlskolc-Tllllai pu. 
,,Lemn"; Miskolc Pft. Főn. 
.,Pet6fi"; VámosgyGrk áll. ,.Rd
k6czi"; Miskolc Bizt. ber. 
Fenut. Főn. ,.Jedlik A11vo1"; 
Miskolci Vasútig. III. oszt. 
„Prieuol Józaef": Mlitkolc 
Gömöri pu. ,.Radnóti Miklóa"; 
Miskolc Vont. F6n. .,Béke"; 

Szombathely Blzt. ber. -
AutomatldlAsl OezWy .,Pua· 
k6, 2'i1'Gdclr''; CelldGm6lk �p. 
F6n. ,. VClll1tépft6"; Zala911er
ueg ill. ,.l)r. Hambllroff 
Jf!flB'; Tapolca Pft. F&l . .,Ga
gsrta•; S&ombathelJ Pft. F&l. 
.,Pd6/I &indor". 

IUV .J� aemell: 
MAV ltszald JJ. O' • ..stm· 

meU•kllpUcifltl'' • MAV Land• 
ler Jen6 JJ. Ö. ,.Xun Bllc&"; 
MAV Dunakeszi JJ. 'O. ,.Aaz
.io. JfiflOt"; MÁ.V Miskolci 
JJ. 'O. �tff'f4•"; M.AV 
Mlllkolcl JJ. 'O. ,,Dobó z,t1'fin"; 
J,IAV Smmbathelyl JJ. 'O. 
.,Lemll"; MAV Szombathelyt 
JJ. 0. ,,strinmetz MUcW,''; 
MAV SzékeafeMrrir JJ. 'O. 
,.Lemll". 

A V�r kltwet• 
•• feltloelete 81A tu1oz6 
aolplaU helyek: 

Bp._ MAV Gépjavító 'O. 
,.Vörö.nnartv"; MAV Kitéro
gyártó 0. G:,&lgyilll „Landler 
Jen6"; MAV Hídépítési Főn. 
,,Kandó Kálmán"; MAV Sz.lJ.k• 
és Szerel6lp. Főn. .,Dam:la• 
nich"; MAV Közt>. Felépít
ményvlzsgéló F6n • .,Mcijua l"; 
MAV BVICH .,Aranv Jánoa"; 
MA V Adatfeldolgozó Főn. 
,.Barcifláo"; MAV Tervező Int. 
,.Feketel'ldzi"; MAV 0gykeze
lést és GazdasAgt Hiv . .,Baross 
Gdbor"; MAV 0gykezelésl és 
Gazd. Hiv. ,.Heu Atldrcis". 

A Szoclallsta briddvezet6k 
országos tanácskozása al.kal· 
mából a brigádmoqalomban 
végzett klemel.ked6 munkájuk 
alapján a vasutasok ki!l!lill Is 
többen részesültek kormány• 
ll!lBkszeryezeti és KISZ-kltíln• 
tetéllben'. 

A 111111a ...._. ar&IIJ 
,.._.. 

kltilntetát kapta llffirfoft Jfi. 
"°' vlllamolmomooy-vezet6, a 
Budapesti Keleti Vontatási 
F6nöb6C aodall•!ta brigád• 
vezetője. 
A Mlllllla 8'111m,a4 ealtll 

,..... 

ldtilntetát kapta: K11eH JátlOI 
tmk lalaatoscsoport-vezet6, a 
p6cll vontatási f&lökség sz� 
ctallsta brigádvaet6je. 
A MIIDb ltn1aanad � 

,..._... 

ldtllntetáben rmeaau: Hor-
1'fith Ilhl4nú vmatvezet6, a 
Miskolc-Tiszai pályaudvar 
szocia.U,ta brigádvezet6je. 
A 8nkn ♦ IU M� 
kitilntetlla arany fokmatét 
kaplla: Korcsmáros Ferenc, a 
békéscsabai vontatúl f&li!lk
Bég függetlenített szb-titkára. 
A S....__. MankUn 
kitüntetés eza.t fok�tét kap
ták: Biró LCljw, Budapest
Ferencváros állomás függetle
nített szb-titkára, Kondor Pcil, 
Várpalota éllomú főnöke, az 
szb propagandlstá)a, Nvem· 
u6k Jclnoa, a MA V Terézvá
rosi Pályafenntartási Főnökség 
munkavezet6je, szb-titkár, 
Boda Tibor vlllanyszerel6, a 
szombathelyi vont. foo. KISZ
biz. tagja. 

IDSZ 8nlem&
klttlntet.ésben részesQltek: 
Oravetz Ilt1'fin, a MA V Duna
keszi Jármújavit6 0zem laka• 
tosa, Sánta Jóuef, a MAV 
Szegedi Igazgatóság ügyinté
zője, a KISZ-bizottság ifjú· 
munkás-felellille, Tokaji Mi
hcilv, Békéscsaba állomá, 
KISZ-blzottaágánalt titkára. 

Miskolc Vont. F6n. ,,Nooember ·-----------------------? "  ,-
De--1 Vu6tlpqat.6Álr: 
Debrecen �p. F6n. .,Aprilia 

4": Záhony Ptt. F6n. ,.Kini.ui"; 
Debrecen éll. .,Zrinvi Iloncl"; 
N:,iregyháza áll. ,.Mar.r Kcí• 
rolv"; Záhony áll . .,Kun Béla"; 
Záhony Vont. Főn. ,,Kandó 
Kálmán": Debrecen Bizt. ber. 
Fennt. F6n. .,Tóth A,-pcid"; 
Ziíbony Gépesített Rak. F6n. 
.,Forgdc:aoló". 

89ep4I Vuá&lpqa"84: 
Szentes Ep. F6n. .,Dóua"; 

ltlskunhalaa Pft. Főn. ,.Koa· 
suth"; Szeged Ep. és Hídfennt. 
F6n. ,.Mlfflkcia"; V ésrl6 éli. 
„EwetérUJ"; Baja éli . .,Jelky 
Andrcia"; Gyula éli. .,Sza
muelv Tibor''; VésZt6 Vont. 
Fón. ,.Gagarin"; Szeged Bi_zt. 
ber. Fennt. F6n. ,.Táncsacs 

Koszorús Ferenc látogatása N19Ykanizsán 
Kouonis Ferette, a vasutas-szakszet ve..et Mtillkára -

Molnár Gvörw titkár és Révav &indor, a kultúmevelési és 
sportosztálY ve:ziet6je táraaaágában - áprWs 20-án Nagykanl-
2Sára látogatott. Melf(ekintetlék a vasutas művelődési házban 
rendezett képzómllvészeti kiállítást, amelynek festményeit, gra

fikáit, llllObrait a Vasutaaok Szakszervezete Képzőművészeti 
Iskolájának hallptói kmdtették. Utána ellátopttak a helyi 
vasutu IIP()t"tegyesillet most ép!U6 sport� •1"elt1 • 
1'firoai tanács é, a 1'41Utlls•azakuervezet zs lftldtó forinto, ho 
zci;cindcísával készül. Ez a vasút egyik legimpozánsabb sport
csamoka lesz. A mintegy 1230 négyzetméter alapterületén le
hetőséc nyílik majd hazai és nemz.etközi teremját&ok lebo
nyolítására is. 

A vendégek ezután találkoztak a pécsi vasútigngatóság 
ve22et6jével. a területi bizottság titkárával, valamint a csomó
pont politikai-gazdaság:! vezetőivel, és hasznos eszmec,erét 
folytattak a azakszerve21eti munka idószenl kérdéaeirol. 

S Z O MBATH E LYI RU G O K OVAC S O K  

Elnyerték a Magyar Népköztársaság 

Kiváló Brigádja kitüntew dmet 
on oata, A -•.._ 1111-

ddvesedk v . .........  _._ 
....... ...._._ • .,lllaC7M 
rr-•• •• ... .,.... ......... 
_ _......, riaeaU a aom• 
-llb't ,_cua'Vft6 ,.Petllfi" ro
s611ov"'■ -•- '"&llpdJa. 

Aki :llsmet'1 a V'MÚU ;lánnl1-
veket, tisrmában van a ten&e
� felett helyet foglaló, a 
mozdon,ydt, !kocsi4I: rugalmas
aágát biztaátó rugók szerepé
vel. Nehéz, 11&!qtem 120 kilós 
alkatrészek � Jwítá!luk, 
felújításuk a kiét m� 
�. 15 tll8d Pet6fl brigád 
feladata. Havonta átlaQIOIIGft 
Z000-2100 da.rabot jaclfGflak 
meg. A forgalomban részt vev6 
jámulvek.en kívül a pécsi és, A .ailateteü brldd 
a aombalbelyi li.ga74&tótlág 
wntatásl CJelepein belső fuva- anY81!hlány �• a ltOCl!i éll kirándultak Sopnmbcl. lfali.. 
rokat végző jánnúvek rogóit a momonymzt:ályt ,,há:mn be. pean-e. Senki. aem � a 
la i.tt gyógyítják. lül" cslnálnall: alka'llrés7,eket. szakmai és a pdl:ltik.ad. data-

A nehéz munka, a zajos, me- tásról. Md!ndennek érté!kiét :nG
leg munkahely ellenére a.zmte veU, hQgy a � 80 
a let>f!g6ben érezni, hOf1!I jó C1Z sdzaléka a k&-nya6 kömé
emberek mimkaheltli kö.zérze• geklből jár be az Q2lllmbe. 

A nagykalapácsra 
még szükség van 

Az 1980-.ban épült, 1600 
négyzetméteres rugókovács 
il2Bnrész, ahol a .,Petófl" bri
gád dolgozik, már sz.úkne'k bl· 
ZIOll:,uJ. Az i7.ZÓ klemencék kö-
7.Öllt - � u iparág egyik leg
nehezebb munkaköre - kemé
nyen, � a korábbinál sokkal 
könnyebben dolgoz.ik a brigád. 
Emelők mozgatják a munika
daraboltat, laph�erlő, bizto
sít.ó al!áveró lreszill& - a.z 
utóbbl újítci&ból született -
könnyíti a munkát. Ezek na.gy
réSzt kivették a nagykalapá
Cl!IOt a dolg,ozólc kezéből, de 
még nen lehet teljesen nélkü
lözni. Gyakorlott morzdulatok
kaJ. sújtanak le vele moet is 
egy-egy formálódó, izzó rugó
ra. A verejtékes homlokú, enis 
kezű � és az álta. 
luk Irányított gépeknek min
dig en,gedel.me,ikedn.ek a nehéz, 
nagy acé�k. 

II� körQ!mények között 
1961 óta vesz részt a brigád
� a ollektlva, s 
azóta szinte minden sz.oc1aLista 
brigád kltüntetést elért. Birto
kosa a MÁV Kiváló brigádja, 
a Közlekedé1, po6ta és Mrkilz-
1.és kivaló brigádja clmnek. 
Munkájuk az üzem folyamatos 
tennelé8ének döntő fontosságú 
részét képezi. Rájuk mi.ndig 
számíthatnak a veootók. Ha 

te. A harmonikus morr.dula.tok, Nagy érdeme a brlódnak a 
a S'llinte <"Nk aenwnet je122tt takarékosság. Az. e?lör6tt oa. 
közlések, az összehangolt rugólapokat - többletmunka 
munka összképe a látogatóból árá:n - úJjávauiw.lják, fmn 
la e-zt az éraé6t váltja 1d. S hasz:nálbatóvá teszik. Ezze 
ahogy az újságíró megismer- évente 'll50-300 ezer forinto 
kedik munk:ájuklkal, életüldrel, takarítanak meg. A mnencék 
(1gyre � e kép. ga7Aaságos üzemeltiet.élév-el Je· 

lent6s mennyjaégű tll2leloolaJr. 
cm népszeni szakma Is megtakarítanak. Dere1c11111J11 

kiveszik a réarilut • fát'Ndlll
mi munkából. TB'Valy 879 órá. 
teljesibettlek. E munka ellenér· 
tékét az ú7.eml mnmkáelBall• 
építési akció alapjának növe é
sére ajánlották fel. Nem hiá
nyoznak a brlgádtap a köz
életből sem. ldc4toll IAuló 
lakóhelyén, VéJ) U � a 
helyli tanács tagja. Moln4r Pcil 
mu.helybi7lottllágl tii& SzGkdlt1 
János sm-tag. Egy párt- és két 
sza� bizalmi van kö. 
7.Öttük. 

A �k jóban, !l"OSIZ· 
ban, a munkahe� � awn 
kívul, közös kiTándulásokOn, 
múzeumlátogatásokon, könyv• 
tárban gyakran egyiltt van• 
nak. összeköti őket el
halt munkatársuk árvájá
nak patronálása, egy-egy 
� családi há7.a étntésé
nek ollektfv segítése, a társa• 
dalml mllilka, a kö1lélet. az 
utánpótlás �- Az. utóbbi 
nem iB olyan e,gyszerű. A mun
ka .lsmetot ne� miatt a 
fiatalok között nem a legnép-
67Jenlbb smkmák kÖ2Jé tartmJi,k 
a kovács, mé&'kevésbé a rugó
kovács. Ogy Bilreriil egy-egy 
fiatalt .,meigfogni", hogy se
gédmunkásként odakerúl, s ha 
öregebb sz.akik ipetes után. 
pótlást látnak benne, megsze
rettetik a szalanát, s Allképz&
ként felkészítik a szalcmunkás
vlzsgára. Nagy szeretettel fog. 
lalkoznak a fiatalokkal a ta
pasztaltabb kollégák. lgy az 
utóbbi három évben négy 
S2'-ak:Inunkáat :neveltek. 

Az újítómozgalom clcnjm5i 

A Pet6rl aocdallsta brlg6d 
G.Z 1ijitómo.tgalombcm 1, Q 
ü.zem e1711ik er&rir,e. A IV. öt• 
éves tervid6szalroan 8 űjftál 
Javaslatot :nyújtottak be, ki!
zül(ik hetet �k. Az 
utókaltrulált megtakarítás egy 
évre eső állaga IZ7 ezer forint. 
Két br.igádtag ttKtváló újító" 
kitilntetést kapott. 

MU&ólv"; Szentes Ep. F6n. 
.,Kandó Kálmán". 

P6ml Vu6Upqll&6ÁC: Közelebb az élethez 
Négyen - M<>incir Pfil, Pál 

József, Kovács István Kocsi 
Károlv - 1961 óta tallal a ki• 
tüntetett brigádnak. A többiek 
az amta eltelt é,rekben, kerül
tek a kollektívába. A két legfia
talabb - Hantó Aladár és Szij 
Ferenc rugókovács - a bri
gád neveltjei, 1972, Illetve 1974 
óta brigádtagok. A brigád ve
:zietője, s egyúttal a rugókovács 
műhely elismert, régi mestere, 
Szakál11 Jánoa 1977. januártól. 
rokkantsági :nyugdíjba kény
szerüll A brigád új vezetője 
Herczeg Andr111, ak.i korábban 
tagja vollt a brlgádn.al9, de 
kö:zben meós lett, most vissza
került a koUekt!va élére. 

SZociálpolitlkai. vállaláaalk• 
ban elhalt munka1árauk, SíUa 
István lkisl:ányát évente meg
ajándékozzák. Ha va1anelyi.. 
kük nehéz hely?Jetbe illerill, a 
kollektíva mellette áll. állle8(ti 
a bajokon. Dombóvár áll . .,Kulich Gvu· 

la"; KaposvAr Vont. Főn. ,.Ság
vári Endre" Gyékényes áll. 
.,C,okonai"; Pécs Vont. F6n. 

Vélemenyek a r>eBYhetes szb-tltkárl tanfolyamról 

Régi Forrcia"; Nagykanizsa 
áll. .,Béke"; Dunaújváros Pft. 
Fón. ,,Petőfi Sándor"; Pécs 
Bi'Zt. ber. Fennt. Főn. �alka 
Máté"; Dombóvár fp. Főn. 
Kflmotoroa"; Dombóvár Vont. 

Főn. "Petőfi". 
8IIOlllbúhel)'I VasúUpsptó

sác: 
CelldGmi!lk Vont. F6n. .,ll. 

Rákóczi Ferenc"; Szombathely 
Bizt. ber. Fennt. Főn. ,,Satur
nus"; Szombathelyi Vasútlgaz
ga.tóság III. és IV. osztály 
komplex „Barosa Gábor"· 

A s:zalalllerve-zietl bl� 
titkárai négyhetes tanfolya
mon , V'Elttlek részt a Veszprém 
megyei SZMT iskolaközpontjá.. 
ban, C,opakon. Ezúttal ela6-
sorba:n olyan tisz� 
részesültek oktatásban, akik az 
elmúlt választásk<JI" lrerilltek 
fUillk:clóba és a munJ!lájuk 
eredményes ellátásához &ük
séges ké(Yz.ésben eddig még 
nem részesültek. 

A tanfolyam befejeztével -
az általános értékelésen túl -
fellrertünk né'hány hallgatót: 
mondják el azokat a számuk-

Harminckilenc KISZ-s�erv6et 

részesült pé�jutalomban 
A vasutas KISZ-szervezetek cen �pt. f6n. KISZ-szerveze

évi akcióprogramjuk kereté- •te; Szeged. Kecskemét, Kis
ben vesznek részt a szolgálati kunhalas csomóponti KISZ-bi
he!yekre háruló feladatok vég- zottságok; Szentes Sp. Főn.; 
rehajtáában. Termelést segítő Szeged Biz. ber. Fennt. Főn. 
munkájukat a vasútigazgató- KISZ-szervezetek; Pécs, Dom
ságok a területi bizottságokkal bóvár csomóponti KISZ-bizott
közösen értékelik. Javaslataik aágok; Dombóvár tp. F6n., 
alapján a MAV vezénoazgo- Gyékényes áll. K.ISZ-szerve
tó;a é, a 1XIB1'tlls-szalénervezet zetek; Szombathely csomóponti 
elniJlcúoével ewetértéaben u KISZ-bizottság; Celldömölk 
alcibbi n KISZ-szervezetet ré- �p. Főn. ; Szombathely Bizt. 
•zelftecte pén'ZjUtalombl&n: ber. Fennt.- F6n., Szombathely 

Bp. Keleti, Bp. Ferencváros, TávkGzléll és Blzt. ber. fp. 
Bp. Nyugati, Hatvan csomó- F6n., Tapolca Pft. KISZ-11zer-
1>0nti KISZ•blzottsá1ok; Szé- vezetek ; Sl!lOIJlbathelyi MA V 
kesfeb4rvár Pft. KISZ-szerve- Jj. 0„ Miskolci Jj. 0., MÁV 
zete; Bp. MA V tp. F6n. JqSZ- Kitérogyártó 0., MA V itpü
bh:ott:ÁIS: Bp. MA V Magisép. l�pjavitó 0zem KISZ.. 
J'6a. KISZ-aerve,zete, Szob blzot1Búok ; MAV Hidépí
"11. JOSZ-nervezete, Hegyes- tési I'&., MA V Szak- 6s 
halom, KelenfGld csomóponti Szerel61part F6n., MA V Gép-

1,..,. _ b,_..,_,.-s,., Miskolc javító 'O., MAV Adatfeldol10-Jt _,. U.V•--· zó F6n., MAV Jean:,omda 
MAV o.me,,,iit lttSZ-blzottúl; Főn., l\lA V Villamos Fels6ve� 11.A.V a..& KISZ• zetA 8p. F6n .• MA V KGzponti 
� � aom6- Felépftményvbs&. Foo. KISZ

�� nebre- � 

ra b"1ollnalt tanott ta.pazta
latelkat, amelyeket a négy hét 
alatt aziereztek. 

Tóth Tiborné, az Utasellátó 
Mozgószolgálati Iga7.gatóságá
nak szl>.titi<ára, aim a tanro
lyamon az i!Dkormányzat-ve
zet6i � töltötte be, köz.. 
megelégedésre, a következőket 
mondotta: 

' - A azakszeroezeti fflOZ(Xl
lomban korci bban mci., f unJc
dóblln dolgoztam. Eppen ezért 
mcir 7IIJ'1f/Oll 1'firtam, llogv tit
kári teend6im ellétéaa érde
kében megfe�l6 kémé1ben ré
azes-aljek. Nos, 6szln1Jén el
mondhaoom - és �  nem ud
variallság:I eesmis rés7Jemról 
-, hogy a tan!oly81Tl szerve
zettségében, tartalméban min
den előzetes elképzelésemet 
felülmúlta. Tisztában vagyok 
azzal, hogy ezek a tanfolyamok 
eredmén� ll2lOIJ!álják a 
tisztségvisel61drel való szemé
lyes kapcsolatot, véleménycse
rét, mégis nagyon jól esett, 
hogy a vezetlÓk többaéfOével 
nemcsak általáll09llágbsn, de 
konkrét llémák!ban Js sikerült 
szót váltani. A másik dolog, 
ami nagyon kellemesen érin
tett: a VMUtaaok Szakszeroe
zete éa az SZMT-k példamuta
tó lc,apcaolata, ecn,iittm4Jclldése 
a tis.zúél1!'iael6k képzésében. A 
hál!liga2lda Veszprém megyei 
SZMT IIJetékes vt!2ll!t6in túl. a 
Vas megyei SZMT ve7Jet6 tit
gyarapítáaéhoz. Oa gondolom, 
kára ,a hoaájárult ludúunk 
hogy n Ilyen Irán:,\\ munka
kapaiolatot a Jöv6ben m6g 
jobban er6alten.1 kell, mert ft 
a azakszervezeU -.aa)om ér
deke la. 

Ger• l"rfouel, a ao1nok1 
vontatási f6nölalég mGhelyb4-
mtt86&1 titkára rnegeté&eCWael 
D:,U8lázta, hoO a naoobb 

sza!knervezeti bizottságok mll
helytitkárai is lehetőséget kap
tak a tanfolyamon való részvé.. 
telre. Az elismerő szava,k mel. 
lett azonban azt a válemén11ét 
is kifejezésre ;uttatta, ho1111 a 
tanfol1111mokon még az eddigi
nél is nGUl/Obb gondot kell 
/ordítani a gyakorlati fe'lada
tok megoldását segítő foglalko
zásokra. Különösen jónak ér
tékelte, hogy az osztályfoglal. 
k<>zások. '.konzultációk swlgá
lati ágankénti csoportosításban 
loerültek lebonyolításra. Sze
rinte ilyen és ehhez. hasonló 
módszerek bevezetésével is se
gíteni lehetne az életben, a 
gyakorlati munikában felmerü
lő problémáik megoldásá.t. 

Kiss Jánomak, a K6szegl 
MA V Nevelőotthon szb-tillká
rának különösen figyelemre 
méltó volt az a megjegyzése. 
hoW a kötelező tematikán túl 
kötetlen beszélgetésre i, le-
1711en lehetősége, ne esek ef1llé
nileg, hanem a tel;es koUek
tlva előtt. Ezzel a módszerrel 
is lehetne segíteni a gyakor
lalll feladatok eredményesebb 
megoldását. Véleménye szerint 
ll2JOll ia érdemes volna eleo,n. 
dolkoznd, hogy a továbbkép2lé
seken kevesebb témában, de 
alaposabban. elernz6bben ke
rQljenek megtárgyalásra a 
rignmajtáa gyakorlati módllze. 
rei. 

A három tlaztségvlsel6vel 
t&,tént beaé� egy kis tö
red&ie a tanfolyamon tapasz. 
taltalmak. Az értékeliés - 111-
gyelembe ft'V'e a közel 90 hall
gató v'élemfny,ét, javaslatát -
folyanatban van, font.as réff.ét 
képezi az elnökség elé kerQ16, 
az oktatúi munkát elemző és 
a jGv6 feladatait mepmbó je
lentésnek. 

Sil'II-On Sándor műve2iető el
mondta, hogy a brigád minden 
tagja elvégezte a nyolc álta
lánost. Ez az egyik legdiCB6bb 
,.fegyvertényilk". Közösen láto. 
gatják a környék múzeumait, 

Ilyen körWménydc 1dlBlltt 
érthető Koocíc, Gém '9éllemé
nye: 

- A brigcidbon mhlcfnld 
iól érzi magát. Jól öaue/offl)fl 
a kollektfoa. Megértés Hn • 
munkában, s a térsada,lml lel• 
ad4tokblln e1111Cránt. 

Kovác, Gé-za � 
mester 1949 ótG énelc,el a 
il'Zem Haladá.s kó1"uafibjln. 
E.rert külön meg'becs(ílés vem 
körül. Azt sajnálja, hogy rö
videsen nyugdi}ba kell men• 
ni. A dereka megsokallta nm 
a :nehéz munkát. Addlc 1111, 
amíg a kollektívában marad, 
velük együtt akarja bl2lanyi. 
tani, hogy rás2K>lgáltak a ma• 
gas ki.tüntetésre. 

Szeld Teda 

Minden brigadtag "érdeke 
a hármas jelszó megvalósítása 

0nnepl megbeszélésre ültek tag szakmailag Is lkéJ)zl mapt, össze a közelmúltban Debre- A:z utóbbi években egyre tilbcen állomás szocialista brigád- ben kerültek felel61B� vezetői. Az összejövetelen munkakörbe. megjelentek az állomás társa-
dalmi és gazdaaági vezet6i la. Az elmúlt évi mUillka .... 
,.Fekete Sándor állomásfőnök lán két brlaéd lll"lllll1, 6t 
elmondotta többek között, és 21 bronz kltilntetált 
hogy az 1978. évt munka alap- ösa.eaen majdn«n '11 
ján az állomás teljesítette az rlnt jutalomban n!sze101 élüzem feltételeket. Ehhez nagy 
lendit6er6t adott a azociallsta A tanácskozáson 
bri&édok ut.asítáaueri, bale- Czeglédi Sándor, a 
setmentes munkája. zetl bUJOttaál tltira ... 

KOlönGsen a � Jobb teheritocal
r(bég, a tehedtocat-187.dálk� ra, az el6száWt.áaok 
dás és az áruazállitás terüle- re. a kocslfordul6-ld& 
tén értek el j6 eredméflyekel kentéllére és a men 
Nem feledkeztek UDftban mea aeg javitáaára hfvta fel 
a közmClvel&Wsr6J. az Gnkép- Oelmet. Szólt a vtdat 
zésr61 sem. Az állomciao,a már nyák átépítésének és u 
t4bb mim Ú'1f/ ne kihel1fe%ett il7.emi kO?Yha mielőbbi á 
4, ,.. • sának szükségességér61, a .ta ... noa utolc& m4ködUc, és tékonyabb mun.kaer6-nagyon ll0it IIZOCiallsta brigád- kodásról la. 
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A s•ázéves állomás hélköznapjal DICSÉRÓ OKLEVELET KAPTAK 

A ferencvárosi csomópont 
ismét o legjobbak között 

A hét végén sem állnak a gépek 
A miskolci építési főnökségnél bevált a 10+ 4 napos munkáltatás 

A vasútépítők és a nehéz
gépkezelők magatartásából a 
vezetők azt a következtetést 
vonták le, hogy minden a leg
nagyobb rendben van. Rend
ben is kell lennie. Az új mun
karend kísérleti bevezetését 
jól előkészítették. 

való hazautazás érzése, vágya 
erősebb volt a közösségi ér
deknél. A dolgozók alig 20 
százaléka maradt. A követke
ző alkalommal már többen ér
tették meg a folyamatos vas
útépítés fontosságát. 

kelt kollektívák pontosan tud
ják, hogy a ll. és a XI. hónap 
közötti idöszakban mikorra 
esik a 10 napos munkaidő, és 
a 4 napos szabad idő. lgy 
többek között pillanatok alatt 
leolvasha�ó a grafikonról, hogy 
a Horváth brigád az V. és a 
VIII. hónapban, a másik Hor
váth, a Paál és a Bereczki bri
gád a 10+4 napos munkarend
ben a IV. hónapban nem dol
gozik. 

A patinát az avulttal sokan 
gyakorta öszetévesztik. Igaz, a 
múló idő önmagában is tiszte
letre késztet, mégis ámítás 
len.ne csupán az évtizedekkel 
mérni rangot-éxitéket. A raké
tasebesen fiatalodo főváros 
már� anakronisztikusan 
periférikus jellegű útvonala, a 
Kön11ves Kálmán körút - va
lójában zsákutcának is nevez
hető - ferencvárosi szakasza. 
Itt, a Gyáli út és a Mester ut
ca között az elmúlt évtizedek
ben mintha megállt volna az 
idő; szinte minden mozdulat
lan. Békésen csikorog a kocsi
színből kikanyarodó, ugyan
csak kimustrálásra méltó vil
lamosszerelvény, s az se lenne 
meglepő. ha az úttest közepén 
lovasszekér poroszkálna . . •  

Száz vágányon 

A ferencvárosi pályaudva1' 
elaggott allomásépülete hiva
talosan ugyan a Fék utcára néz, 
ám e keskeny utcácska jósze
rével a vasútért van. A lényeg 
a Könyves Kálmán körút. S 
mert a főváros fejlesztési ter
ve itt látványos változásokat 
ígér - e körút új Duna-híd
dal kiegészülve, gyorsforgalmi 
úttá lép elő -, aligha kétsé
ges, hogy a megújulásból az 
idén százesztendős állomás 
sem maradhat ki. A mikéntet 
még nem döntötták el, de a 
„Fradi"' holnaputánja csakúgy 
reményt keltő, mint a metró
építés kapcsán Kőoánva-Kis
pesté, vagy majdan Rákoe;pa
lota-Újpesté. 

S, ha e kömyezetrajzra vál
lalkozó bevezető után bárki 
azt gondolná, hogy a ferenc
városi pályaudvar Csipkerózsi
ka-álmát alussza (noha két
lein, hogy vasutas-körökben 
bárki is ily tájekozatlan !). az 
menten ráébredhet a külső és 
a tartalom közottl különbség
re: számok, eredményadatok 
utalnak az el!entmondMra. 
Olvasóinknak vajon kell-e 
mondani, hogy a ferencvárosi a 
MA V legnagyobb csomópontja? 
Aki nem tudná, azok számára 
írjuk le ismét : száz vágányon 
fogadják, rendezik, toi•ábbtt
ják a ronatokat. A pályaudva
rokon naponta mintegy négy
S7..áz vonat halad át, s közü
lük 130 innen indul, és ugyan
annyi ide érkezik; átlagosan 
három és fél percenként át
gördül egy szerelvény. Fradi
ból indul a nemzetközi teher
expresszek - a TEEM-vona
tok - jó része, s képletesen 
szólva : itt cserélődnek ki sz.n
te az egész Dunántúl és Ti
szántúl árui. 

Az öreg falak mögött 
rendkívüli dinamizmussal lük
tet az élet: a si11ek kusza vilá
gára aligha jellemző a mozza
natlanság. Egyvalami viszont 
hosszú-hosszú évek óta nem 
válto-Lii<: - nemcsak feladatai
kat, hanem produktumaikat 
tekintve is az élvonalban van• 
nak a ferencvárosi vasutasok. 
Két esztendeje az el
ismerések hosszú sorát tovább 
toldva - Kiváló vasúti cso
mópont cúnet kaptak és a 
kongresszusi zászló birtokosai
vá lehettek. Tavaly a Minisz
tertanács és a SZOT Vörös 
Zászlajával méltányolták 
munkájukat; most pedig -
április 28-án délután adták át  
nekik az  újfent kiérdemelt 
Kit:áló �•asúti csomópont cí
met. 

J!a Ferencvóro::han 
jól dolgoznak . . .  

Mit tartalmaz s:z idei ki
tün-1etés? Berendi Tibor állo
másfőnökkel, Giczei István
nal. a vontatási fónökság ve
zeotójével. Kovács József �r
tárfőnöktkel es Emődi Istvan
nal, az állomás szb-!,itkár�e
lyettes<ével idézzük az elmult 
év sikereit-gondjait. Mert, 
hogy gondok is voltak, az 
éppúgy természetes, mint a 
jó eredmény. Ferencváros sem 
vonhatta ki magát az orszá
gos gondokból - itt is kevés 
volt a munkáskéz, követke
zésképp a kiren-de1'tek nélkül 
ők sem boldogultak volna; 
1976 első negyedévének a SIZJO
kobtn.ál (és a tervezettnél) ki� 
sebb forgalma rájuk is ked
vezőtlenül hatott; a munka-

körülmények pedig távolrol 
sem olyanok, a.tnilyen.nek 
tudni sreretnék. 

& m,lgis: a 2720-as lét
számmal árutonna tervüket 
102,6 százalékra, a kocsiki
haszmá!.ást 103,1 százalékra 
teljesítették, s a célkitűzésük
nél jobb volt a tehervonatok 
menetrenrlszierinti i<r1dítása 
(63,02 százalék), a vontató 
járművek üzemkészsége (84 
heJyett 90,1 százalék). s nótt 
a rakodással és rende2lé.56e-l 
képzett irányvonatok mennyi
sége is (100,25 százalék). 
Tudták: az ötödik ötéves 
tervidőszak egészére hatással 
van az elsö - az 1976-os -
esztendö. s ha Fradiban nem 
mennek jol a do/.gok, azt az 
egész va.sút megérzi-megsíny
li. 

- Minden olya,n fórumon, 
amelyen a beosztottailc és a 
vezetók jelen voltak (így a 
taggyúlé9eken, a pártcsoport
értekezleteken, a bizalmi ta
nácskozásokon, a szocialista 
brigádolc értekezletein) a ,gaz
dasági munika volt az elsődle
ges téma - mondja Beren
di Tibor. - A gazdasági gon
dolkodás sokkal inkát,b jelle
mezte 1976-ot, mint a korábbi 
éveket. 

Hatékonyabb 
együttműködés 

ly05bitja, hogy csak az áll.o
mási·ól az idén hatvanki!encen 
mennek nyugdíjba. 

Az 1977-es év 
jól kezdödött 

Derűlátásra ad okot. hogy 
taNaly az állomásfónök 
SW.Vaii,t idézve - .,igazán gaz
dáJokodhattak". Az áUomM 
bértömegéböl egymil!iá forin
tot takarítottak meg. s az 
összeg feléből bérarányositásra 
és egyszeri - átlagosan 500 
forintos - jutalmazásra is 
telt. A vonta,tás bértömeg
megtakarítása 609 ez.er forint
ra rúgott. s a dolgozók ott is 
érezhették : javukra van. ha 
takairékookodnak a túlórákkal, 
ha a pihenónapolc közül mi
nél többet kiadha,t;r,..a,k. (A ko
csiszolgálatnál például 1975-
ben m •g 800 erer forintot fi
zettek a pihenónapokon való 
foglalkoztatásért.) 

Jól kezdődött az 1977 -es év! 
Az elószállítá.sokkal nem volt 
g'Oild ; az esztendő vég'éig fel
tehetőleg több to[lllla árut 
szálliba.nak el, mint tavaly. A 
tranzit-szállítások, az export 
és az impoxit egyaránt foko
zódnak. De nagyobb szerve
zettségre is szükség lesz: vár
hatóan a tai,alyiruil is tóbb 
k4térőcsere, pál·yarekonstruk
ció lesz mind az állomáson, 
mind a vonalon. 

Ferencváros állomás 6ZiÍZll
dik S'Liiletésnapja tis2lteletére 
centenáriumi munka.versenyt 
hirdettek; a Nagy Októberi 
SZocialista Forradalom 60. 
évfordulójának méltó megün
neplésére a ferencvál"Obd cso
mópont az elsők közott csaUa
kozott a csepeliek felhívásá
hoz. 

Földes Tamás 

1972. június 16-1 dátummiil 
Váradi István igazgató és 
Pelyhe László szb-titkár alá
írásával minden brigádot írás
ban is értesítettek: ,,A szak
szervezeti bizottsággal egyet
értésben a fővonali vágányzá
ras munkálatoknál 10+4 na
pos munkarendet vezetünk be 
az 1912. ;ún(us 26. és augusz
tus 12. közötti időszak
ban . . .  Az új munkarendben 
beosztott dolgozók részére 
200,- Ft/fő ;utaimat fizetünk 
esetenként a munkásbé1'alap 
terhére, amennyiben a koráb
bi pihenőnapon és munkaszü
netes napon (szombat. vasár
nap) u teljes munkaidőt telje
sítik . . .  " 

Az első kísérlet 

nem ment simán 

Még mielőtt az írásos értesí
tőt kiküldték, a brigádokkal 
megvitatták az intézkedés 
szükségességét. A vasútépítők, 
nehézgépkezelők bólogattak, 
egyetértettek vele, hiszen az 
közösségi és egyéni érdeket 
szolgál. Mégis pénteken délben 
a főépítésvezető Szihalomr61 
telefonon jelezte a MA V Mis
kolci tpítési Főnökség vezető
jének: 

- Az emberek mozognak! 
Mindenki tiaza készül/ 

Hiába volt az agitáció, az 
ígért szavakra való emlékez. 
tetés, az építők ősi megszokott
sága, hétvégén a családhoz 

Az idők rostáján azóta több 
év pergett le. A kísérleti mun
karend meggyökeresedett, s 
ma már a miskolci vasútépí
töknél az lenne a szokatlan, ha 
hétvégén állnának a gépek, s 
kirakatlanul vesztegelnének a 
vasúti kocsik. 

VáTadi István igazgató visz
szaemlékezésében arról szól, 
hogy az új munkarend meg
honosítását maga az élet, a fel
gyorsult életritmus, a vasúti 
forgalom nagyarányú növeke
dése tette szükségessé. A fo
lyamatos munka érdekébi!n 
átdolgozták u vasútépítési 
technológiat. E szerint a bét
végén a vasútépítők egyhar
mada dolgozik. Alépítményi 
munkát végeznek, talajjavító 
anyagot fogadnak, elterítik s 
tömörítik. Ugyanúgy fogadják, 
elterítik, tömörltilc a zúzotUcö
vet is. A nagyobb létszámot 
követeló vágányfektetési mun
kát - amelyet rendszerint a 
hét elején, közepén végeznek 
- így jól előkészítik, s az 
egész építés folyamatossá vált. 

Mit jelent ez a vasútüzem 
életében ?  Mindenekelőtt fo
lyamatossá tette az anyagfoga
dást, a kocsik kirakását. A va
gonok nem állnak péntek dél
től hétfőn délig kirakatlanul, 
s ami rendkívül lényeges, az 
engedélyezett vágányzár ide
jét lerövidítik. 

Mindenki tudja, 

mikor szabadnapos 

Szerencs és Mezőzombor kö
zött a jobb vágány cseréjét 
március 14-én kezdték, ez áp
rilis 15-ig tartott. A bal vá
gány cseréjét április 18-án 
kezdték, és május 23-án 
fejezik be. Az össze-
sen 6,2 kilométer hosszú 
vágány cseréjénél 8 nappal 
hami>rabb végzik el a munkát, 
ennyivel csökkentik a vágány
zár idejét. A forgalomra gya
korolt hatása, gazdasági elő
nye szinte kiszámíthatatlan. 
A vágányzár idejének csök
kentése azért is fontos. mivel 
ezen a vonalon bonycllódik le 
Észak- és Kelet-Magyarország 
vasútforgalma, e vonalon fut
nak Záhonyból Miskolcra, il
letve a Borsodi ll:rcelőkészító 
Műbe az érccel és koksszal 
megrakott vasúti kocsik. 

Az új munkarend 

kiállta a próbát 

Az 1972-ben kísérletképpen 
bevezetett, majd meghonosí
tott 10+4 napos munkarend 
kihat az egész főnökség mun
kájára, fejlődésére. A főnök
ség 1972. óta négy ízben érde
melte ki a Kiváló fönökség ki
tüntetést, s az elmúlt évben is 
kiváló eredményekkel dolgo
zott. 

A munkaverseny lendillete 
ezúttal ,;ein hagyott alább, s 
mint oly sok= a múltlxun., 
tavaly is megannyi nehézsé
gen átsegHette a ferencváro
s!akait. A forgalomnál 44, a 
vontatásnál 36. a szertárban 
pedig 7 szocialista brigád 
850 �gja versengett. A jók 
körul most valóban csa,k a 
legjobbakat említve; a fo�-
lornnál arany fokozatot ka- i-------------------------r Az egykori grafikonból ma 

is kiolvasható, hogy az új 
munkarend szerint Füzes
abony és Mezőkövesd között, a 
lZ kilométer hosszú vasúti pá
lya építésénél 14 nappal rövi

dítették meg a munkát, ennyi
vel csökkentették a vágányzár 
idejét. 

A miskolci kollektíva 1976-
ban 11,7 százalékkal teljesítet
te túl a tervét, s a tervezett 26 
ezer 300 méter helyett 32 $58 
folyóméter vágánycserét Vé
geztek, s ebből 22,2 kilométer 
hosszúságban építettek be 54 
kilogrammos síneket, s 44 cso
portkitérőt is beépítettek. Ered
ményes munkájukért DicsériJ 
oklevél kitüntetésben részesül
tek. 

pott a Nyugati Rendező 
„Egyetértés" és a Gubacsi 
Rendező „Felszabadulás" bri
gádja, (mindkét kollektíva 
már tímél többször érdemelte 
ki az aranyat) . a vcmtatásná.l 
a „Bud,apest" és az „Előre" 
úttöróva&ú!.i motorszerelő-bri
g-'d.d. A szertár ,.;>,fájus 1 ." és 
„ Tyereskova" bngádjánaik 
bronz kitüntetése - munká
jukat. eredményüket tekintve 
- aranyhoz hasonlóan ra
gyog, A forgalomnál három, 
a vonta. ásnál hat kOlleMíva 
kapott ezüst; nyolc, illetve 
tizenkettő bronz fokozatot. 

- Sokat számltott, hogy a 
pud.apesti igazgatóság és a 
csomópont vezetöi a koráb
biaknál is ha.tékonyabban 
egyilttmúködtek - így Giczei 
István. - Ferencváros gépel
látása mindvé;:ig előtérb,e,n 
volt, s ha helyben jelentke
oo,t gond történetesen a fő
vonalakon, vagy a csomópon
ton levő vágányzárak mia,tt, 
igyekeztek a vonatokat úgy 
sorolni, hogy mihamarább 
áthaladha<Ssanak az állomá
son. 

A vágányzár pedig nem 
men,t ritka�ágszámba. Csupán 
az állomáson, a teherforga
lom fenntartása mellett, 70 
kitérőt és 7 vágányt cseréltek 
ki. Az 1976-ot megelőző há
rom esz'len<iöben együttvéve 
nem került sor ennYi kitérő-
cserére! 

- Valamelyest a szocittlis 
körülmények is 3avultak 
nyugtázza elégedetten Emődi 
István. - Szeptemberben új 
laktanyát kaptak a kirendel
tek. Az építési főr,ökség la,k
tamyáját ala1'<ltották át a szá
lTllltkra, s itt már kevés a pa
nasz. a 180-190 kirendeltünk 
kulturálrabb környeze"ben, 
m�gfe:elóen fütö'.'l szobákban 
pihenhet. Az idén ráadásul 
még előbbre léphetünk: a 
Keleti Rendező mellett. az 
Aszódi úton elkészül a 3 szin
tes. 400 személyes munkás
szállás, amelynek étterme
társalgója is lesz. Az ottani 
3-4 ágyas szobák már igazi 
otthont nyújthatnak s ha oda 
kerülnek át a kirendeltek, a 
mai „soproni·• laktanya telje
sen nói munkásszá.llássá ala
kulhat át. tgy 60-80 nőt al
kalmazhatnánk távgépíró-ke
zelöként. vonatfelvevő- és át
vevőként, számadáskeze!ő!dnt. 
komdelíróként. Kellenek az 
újak, a létszámgondokat sú-

Kommunista műszak 
három csomóponton 

r:aer, Hatvan és Balassa
gyarmat vasúti csómópontjain 
a közelmúltban több kommu
nista múszakot tartottak. 
Egerben például a szocialista 
brigádok parkosítottak, tisztí
tották a vágányhálózatot, ja
vították az utasteret. Hatvan
ban a kocsitisztíó női brigád 
s:r,ombaton és vasárnap vég-Lett 
rendkívüli kocsitisztítást, még 
a tartal& szerelvényeket is 
.,megfürdették". 

A hét végén a vontatási fő
nökség kocsimúhelyeben is 
szorgos munka folyt, 113 dol
gozó, kilencven kocsi javítását 
végezte el. Az érte járó mun
kabért a városi tanácsnak 
utalták át, óvoda, bölcsőde 
építésére. 

Balassagyarmaton a szolgá
lati helyek takarításán és a 
parkos.ításon kívül a brigádok 
kiástak ezer méter hosszú te
lefonkábel-árkot és segítettek a 
szociális létesítmény építésé
ben. 

A MA V Miskolci l!:pftési Fő
nökség ebben az évben Sze
rencs és Mezőzombor, majd 

Felsözsolca-Hernádnémeti 
között végez rekonstrukciót, 
és cseréli ki a 48 kilogrammos 
síneket 54 kilogrammosra. A 
vágánycserével kapcsolatos 
munkálatokhoz elkészítették 
az 1977. évi hétvégi munkaidő
beosztásr is. Ennek alapján a 
vezetés, irányítás, s az érde-

A KT U Á L I S P O R T R É 

A folyamatos vasútépítés az 
évek során kiállta a próbát. 
Nagy előnyt jelent a vasúti 
személy_ és teherforgalomban. 
De előnyös a vasútépítóknek, 
a nehézgépkezelőknek is, hi
szen hosszabb időt, négy na
pot tölthetnek a családdal, 
szabad idejüket házépítésre, 
tatarozásra. sok más feladat 
megoldására tudják fordítani, 

Csorba Barnabás 

Negyvenévi szolgálat elismerése 

Az Elnöki Tanács által ado
mányozott kitüntetéseket Pul
lai Arpád közlekedl'!s- és pos
taügyi miniszter április 4. eló
estéjén adta át a munkában 
élenjáró vasutasoknak. Kö-z
tük volt az ünnepélyes esemé
nyen Palla Béla fófelügyelő 
is, Budapest-Nyugati pálya
udvar állomásfőnök-helyettese, 
aki a Munka Érdemrend arany 
fokozatát kapta. 

- Harminchét esztendeje 
dolgozom a fóVáTOS legrégibb 
személypályaudvarán - mond
ja a gratuláció után. - Az iga
zat megvallra, ma sem értem, 
hogy annak idején, egészen 
fiatalon és mindössze három
éves vasúti szolgálattal mi
ként kerülhettem a Nyugati
ba, ahová általában csak egé
szen kivételes adottságokkal és 
kellö protekcióval juthatott az 
ember. 

, 

a Munka Erdemrend arany foliozata• 
Ami a „protekciót" Illeti, 

mai szemmel nézve igényt 
tarthatott volna valamiféle 
pártfogóra, hiszen az édesap
ja is vasutas volt: mozdony
fütf, a Keletiben. Csakhogy ez 
a „kiváltság" akkor sem segí
tett, amikor a gimnázium al
só négy osztálya után felvé
telért folyamodott a MAV 
'eszaki Fómúhelyhez. Adott
ság, azaz tehetség dolgában 
mindig „szerencsésebb" volt. 
Négy év elteltével már kezé
ben volt a kereskedelmi isko
lában szerzett éxiettségi bizo
nyítvány, aztán a viszonylag 
rövid ideig tartó bizonytalan 
átmenet után - miközben ál
lás után kilincselt vagy éppen 
alkalmi munkásként kereset,t; 
Csepelen néhány pengőt 
mégiscsak bejutott a vasút
hoz. 

- Sosem felejtem el azt a 
napot - szól csendesen. 1937. 
szeptember 18-án vettel( fel 
Gyömró-Kócziánpuszta állo
másra . • •  

Három évvel késóbb, ami
kor onnan a Nyugatiba helyez
ték távírásznak, már az összes 
forgalmi és kereskedelmi szak
vizsgáit letette. Nem sokkal ké-

sóbb a tisztképz.őt is elvégez
te. Bám1ilyen beosztásban 
megállta a helyét, a legnehe
zebb időszakokban is. 

Másfél évtizeden át forgal
mi szolgálattevő volt a hábo
rús károkat szenvedett, majd 
az újjáépülő, illetve a darab
árus forgalom átszervezése, ké
sóbb a személyforgalom növe
kedése miatt átépüló pályaud
varon. Aztán újabb másfél év
tized térf6nökl poszton, míg 
1969-ben állomásfőnök-helyet
tessé léptették elő. A legjel
lemzóbb tulajdonságai közé 
tartozik, hogy mindig szót é7-
tett beosztottaival és soha nem 
nézte, mikor telik te a hiva
talos munkaidő. Csak a gond
jaira bízott emberek - az uta
sok és a vasutasok - érdekei 
határozták meg számára, hogy 
mikor kell otthonról eljönnie 
és mikor mehet haza. 

- Én ebből a szempontból 
is szerencsés vagyok - mond
ja. - A feleségem ugyanis 
szintén vasut.as. Számadó pénz
táros itt, a Nyugatiban. s ma
gyarázkodásom nélkül is jól 
tudja, mivel jár a szolgálat . . . •  

A négy évtized legtöbb em
léke Palla Béla szerint feled
hetetlenül szép. Ami még.sem 

az lenne, rég elmosta már az 
idő. Kitüntetést máskor is ka
pott, lgy azonkívül, hogy Ki
váló vasutas lett. egyszer a 
Munka Érdemérem bronz fo
kozatát is a mellére tűzték. A 
kellemetlen epizódok közül 
csak egyet nem tud elfelejteni. 

- Az első vasutasnapon fe
dett teherkocsikból álló „sze
mélyvonat"-okat menesztettem 
a csarnokból - meséli. - S 
egyszercsak odalépett hozzám 
egy férfi, majd a G-szerel
vényre mutatva nekem szegez
te a kérdést: .,Mi az, hát így 
ünnepelünk!?" Égett az arcom 
a szégyent.ól. s azóta még job
ban igyekeztem úgy dolgozni, 
s beosztottaimma1 is megértet
ni, hogy meg kell szüntetnünk 
ezt az állapotot. 

Ma már megvannak a kul
túráit utazás feltételei. Palla 
Béla Jés a hozzá hasonló vas
utasok közös erőfeszítésének 
eredménye. hogy a MAV-oi 
nem érheti méltatlan panasz, 
ha mindenki megteszi köte
lességét. Ennl'k egyik elisme
rése a most kapott kitüntetés. 

Kovács József 
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Anyák napjára 
Nehéz az anyákról irni, de könnyű az anyáknak frni. 

A honvédségnél, a munkásszállókon, a kollégiumokban 
az albérletekben íródott levelek clmzett;ei legtöbbszö; 
az édesanyák. A sorok hétköznapi dolgokról vallanak a 

fiú vagy a lány sorsáról, órák, napok, hetek ese�é
nyeiről. 

„Ne nyugtalankodj anyu! Jól vagyok. Szombaton 
u�azom haza, már nagyon hiányzol." .,Otöst kaptam a 
heten matekból. Vasárnap kirandulni megyünk küldj 
egy százast anyuci/" ,,A héten előléptettek tizedes;é. Ha
marosan haza utazom szabadságra; készítheted a ked-
1>enc ételemet anyukám • .. " 

Az anyák életében ezek a hétköznapi sorok a leg
mé�yebbrőZ fa.k�dó b_o_Zdog_ság ho:.dozói.../Könnyű nekik 
frm, mert m1 tsmer1uk oket. Konnyű velük beszélni 
mert ók azt is értik, amit a szavak nem fejezhetnek kl 
J\1:<;uértően fo_f1.adják türelmetlenségünket, elnézik gyen
gemket, ápol3ak sebeinket. Ebben ff"'tmltg minden anyá
ja hasonlít egymáshoz, mégis nehéz az anyákról frni 
mert annyira különbözők. Ezernyi titkuk van az anyák� 
nak, megfejthetetlen, ősi titkuk. 

Gyermeküket félelem nélkül, emberhez méltóan 
akarják nevelni és gyűlölik az erőszakot, a háborút. Al
taluk szélesedett kapcsolatunk a világgal · simogatásuk 
szavaik melegét nem utánozhatja senki -rr(ás. Emléksz� 
gyermeküket ölelő anyák rózsa.arcára, könnyet törlő ke
zük szelidségére, és láttam sír fölé borult testük ívét te-
mető-fájdalmát. 

• 
Az anyák értenek a v{gasztaláshoz, a sebkötözéshe:z: 

a .. "ir,:asztásho:z:, a megbocsátáshoz, az élet ezernyi rez� 
dulésehez. Az ember igaz küzdelmének legerősebb szö
ve�sé9esei ők . . Hivatásukat mégis évezredek óta szerény 
m_elt?saggal vegz,k, az elismerés, a hála, a dicséret igénye 
nelkúl. A legnagyobb hitelezők ők: a szeretet, a bizalom, 
az álmok, a remények köksönzői. Nekik az egész embe
riség tartozik. Ezért nehéz a teljesség igén11ével az 

anyákról írni • • •  
(kasza.la) 

25 éve hivatásos együttes 

a Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar 
Három évtizedes amatőrkö

dés után, 1952. január l-től fó
hivatású állami zenei intéz
ménnyé lépett elő a Debreceni 
MAV FiZharmo,ukus Zenekar. 
Az eltelt negyedszázad alatt 
több mint 2000 hangversenyt 
adtak és harminc szerzó 60 
operáját mutatták be. 

A 71 tagú szin!onlkus zene
kar évi 60 hazai hangverseny
nyel és 110 operaelőadással 
jelentös helyet foglal el az or
szág zenei életében. Ez azt je
lenti, hogy Debrecenben csak
nem minden harmadik napra 
jut egy hangverseny-, vagy 
operaelőadás és minden ötö
dik napra esik egy vidéki fel
lépés, Záhonytól Sopronig, 
Salgótarjántól Békéscsabáig, 
szinte az egész országot be
járt;áik már. 

A zenekar magas színvonalú 
műsoraival elismerést, rangot 
vívott ki magának. Ebben nem 
kis része van Rubán11i Vilmos 
karnagynak. aki nagy szakér
telemmel irányítja az együt
test. 

A Debreceni MAV Fllhar
monik1ts Zenekar, az általános 
zenei feladatokon túl tudato
san és követ:keretesen srolgál
ta és S2JOlgálja a magyar zene
kultúra tekintélyének, nemzet
közi rangjának növekedését. a 
kortárs magyar :zene legjobb 
termékeinek terjesztését, nép
szerűsítését. Nagy részt vállal 
az ifjúság zenei neveléséből, a 
munkások körében pedig a 
közművelódésból. Külön em
lítést érdemelnek a vasúti 
szolgálati helyeken tartott 
hangversenyek. 

A VASUT ELKÖTELEZETTJE 

M AGYA R VAS U TA S  

A kollektíva segítségével Magyar 
gasztronómiai hét 
az NDK sínein 

Révbe jutott a Gergely család 
Május első vasárnapja, min

den évben -az anyák ünnepe. 
Rohanó életünk sodrában 
ilyenkor megállunk, hogy sze
retettel, virággal köszöntsük 
az édesanyákat. Gergely Já
nosné sz.ám.ára ez alkalomból 
a legszebb ajándék, hogy la
kást kapott és hamarosan 

,, , együtt élhet öt gyermekével 

.t,f agára hagyottan 
Hét évvel ezelótt, amikor 

hosszas betegség után elhagyt!l 
• a kórházat, környei otthona 

helyett, csak az üres lakást ta
lálta. A bútorokat férje pénzre 
váltotta, öt gyermekét pedig, 
mondván „nem tud velük mit 
lcezdeni'' - állami gondozás
ba adta. Jánooka a legidősebb, 
akkor 10 éves, Tibike a legki

Yrabecz l\libály szakács sonkát sebb, kétéves volt. Gergelynét 
készít tojással idegösszeroppanással kezelték 

Mint lapunkban korábban 
hírt adtunk róla, az Utasellátó 
NDK-beli partnere, a MITRO
p A si·keresen szerepelt a Bu
dapest-Szeged között közleke
dó eszpresszjáraton. A magya
rok bemutatkozására a közel
múltban került sor a mintegy 
600 km-es Berlin-Lichtenberg 
-Lipcse-Zwickau-Schwar
zenberg vonalon. Az egy hét 
nagyszerű alkalom volt arra, 
hogy a német vendégek a há
rom fóétkezés alatt megismer
kedhessenek a magyar konyha 
legjellegzetesebb ízeivel. 

A gaszt.ronómlai hét a vára
kozáson felill sikerült. 

(Kodolányi) 

,.Dobó Katicáék" 

vállalták . . .  
Tapolca állomás Dobó Ka

tica kocsltakarító brigádja 
évek óta kiválóan dolgozik. 
Idei felajánlásaik között sze
repel többek között az első 
osztályú kocsik !ejpárna-taka
róinak otthon történő kimo
sása és vasalása. Ezzel időt és 
mosóanyagot takarítanak meg 
a vasútnak. Terveik között 
szerepel, hogy a helybeli kór
házban nagyta'tarítást vállal
nak tár,;adalmi munkában. A 
rájuk bízott szerelvényeken 
kívül idegen honál!omású sze
relvények tisztítását is elvég
zik. 

a kórházban, s a lábadozó be
tegnek inkább lett volna a csa
ládi fészek melegére, szerete
tére szüksége, mintsem a si
vár. kifosztott otthonra. 

Harmincegy éves volt. Fia
tal életében egyetlen örömet 
gyermekei jelentették számá
ra, a..1<:ik után a kórházi ágyon 
is mindig vágyakozott. Ezer 
kifogást keresett férje mentsé
gére. amiért nem látogatta, s a 
gyerekeket sem engedte be 
h02:z:á. Mindent el tudott kép
zelni, fél évig tartó betegsége 
óráiban, csak azt nem, ami be
következett. 

Egyedül maradt. Megingott 
alatta a föld, és úgy érezte, 
hogy kicsúszott lába alól a ta
laj. Kapaszkodót keresett. S 
vajon mi kölcsönözhet hihe
tetlen életerőt egy édesanya 
számára? A gyermekei iránti 
s::eretet, az értük való aggó
dás, félelem. 

Úton 
minden vasárnap 
A meggyötört, törékeny asz

szony kilincselni kezdett a ha
tósági szobákban. Három fiát, 
két kislányát kereste. A taná
csi hivatal először nem adott 
helyes választ. Pontatlan Yolt 
az adminisztráció? Vagy felü
letes a felvilágosítás? Ki tud
ja? Ma már nem is fontos. An
nak idején azonban Gergelyné 
ugyancsak sokat járkált, mire 
kiderült: öt gyermekét, három 
felé vették állami gondozás
ba. 

Az anya évekig, minden va
sárnap úton volt. Hol a fiúkat, 
hol a lányokat látogatta meg. 
S a te,;t\·érek, akik nemcsak 
édesanyjuktól, de egymástól is 
elszakadtak - nagyon várták 
a látogatását. 

Gergelyné nem tudott bele
nyugodni szom<>rú sorsába. A 
tatai téglagyárban nehéz fizi
kai munkát végzett s a hétvé
gi utaz.ásolmál, energiája, ide
je is korlátozta szíve óhaját: 
minél többet eg11ütt lenni sze
retteivel. Fordítania kellett 
élete kerekén, s ő elszántan, 
bátran megtette az első lépést. 
Allást változtat.ott, és miután 
maga is hajléktalan volt, leve
let irt az illetékeseknek: te· 

gyék lehetővé, hogy öt kiest 
gyermeke, egy otthon falain 
belül kerüljön állami gondo
zásba. 

Új munkaltelyén 
hamar megszeretik 
1973 májustól a Bp-Nyugati 

Műszaki Kocslszolgálatnál, il
letve az állomásfőnökségen 
dolgozik, ahol mint kocsit:isztí
tó csakhamar bebizonyította, 
hogy szorgalmas. igyekvó, be
csületes ember. 1974-ben már 
szakszervezeti bizalmi, cso
portvezető helyettes, egy év
vel késóbb a múhelybizottság 
elnöke, 1976 decembertől pedig 
mint műhelybizottság:i titkár 
látja el teendóit. A „Gagarin" 
szocialista brigád tagja, napló 
vezetője. 

Több évig Ócsáról járt Pest
re dolgozni, ahol egy !'.lA V 
munkásszállás egyszemélyes 
szobájában nyugalmat is ta
lált. Csak éppen elégedettséget, 
boldogságot nem. Hiányoztak 
a • gyerekek. Szabad idejét 
hasznos tanulással töltötte, ki
tartó szorgalommal elvégezte 
az általános iskola 7. és 8. osz
tályát. Jeles vizsgaeredrné
nyéért, ötszáz forint pénzju
talmat kapott. Bár levele nyo
mán teljesítették kérését, és az 
öt testvért a. Komáromi Dobi 
István Gvermekvárosba he
lyezték el. ez még mindig nem 
hozott teljes enyhülést az 
anyai bánatra. 

Lakásra volt szükség. Kilá
tástalannak ígéc-kező vágy
álom volt ez, amelynek meg
valósulása azonban az egyetlen 
gyógyírt jelentette a fájdalmas 
sebekre. 

A lakásügyben 
sokan megmozdultak 

A halk szavú, beteges, sokat 
vállaló és sokat dolgozó asz
szony ugyanis 1976 májusban. 
a Lelle! utcában, kétszobás, 
összkomfortos l\IAV-lakást ka
pott. Ügyének ékes szószóláia 
Harsányi Tiborné, a Nyugs.ti
pályaL1dvar nőblzot�ának 
vezetője volt. Amikor a leg
felsőbb vasúti szervek engedé
lye alapján, a lakáskiutalási 
határozat. majd a lakáskulcs 
Gergelyné kezébe került és a 

Vasutasok Sszakszervezetétöl 
háromezer forint segélyt is ka• 
pott, az otthon berendezéséről 
kellett gondoskodni. 

Harsányi Tiborné kérte a 
kollektíva segítsegét. Nevet 
nem mondott, csak a lényeget: 
egyedülálló anyáról és öt gyer
mekből van szó. S ez éppen 
elég volt. Sokan megmozdul
tak. Az ügy teljes ismerői: 
Ubrankovics MiháLy részleg
vezető. Kutni La;osné mű
helybizott.<;ági titkár, Farkas 

József alapszervezeti párttit
kár, Menyhárt János szb-el
nök, Dobák Tamásné szb-tag 
egyforma önzetlenséggel mű
ködött közre, emberbaráti cse
lekedetei\·el. De humanitásból 
ugyanúgy jelesre vizsgázott a 
nemzetközi pénztárosokból ál
ló ,,Dózsa György" S2l0Ciallsta 
brigád, a fiatalokból álló tűz.. 
védelmi ifj .lsági brigád és a 
budapesti igazgatóság anyag
gazdálkodási és beszerzési osz
tálya is. Valamennyien hozzá
járultak ahhoz, hogy Gergely 
Jánosné berendezett otthonnal 
várhatta haza gyermekeit. 

Hamarosan újra 
együtt lesz a család 

A bét évvel ezelőtt elsza
kadt kis család még nem tel
jes. Igaz, a két idósebb fia, a 
17 éves János II., a 16 éves 
András I. éves ipari tanuló, 
már új otthonukból indul 
mindennap az iskola falai kö
zé, és esténként anyjuk főzte 
vacsor-ához illnek. A három ki
sebb testvér az idei oktatási 
év befejezéséig, még a Komá
romi Dobi István Gyermekv·J
ros lakói közé tartozik. 

a komáromi pályamesterasszony ,. 
S ekkor lépett közbe az 

együtt.érző, megértő emberség, 
egy egész kollektíva személyé
ben. Lehet neveket sorolni, té
nyeket idézni. de az frás nem 
tükrözi hűen azt a sok-sok fá
radozást, ötletességet, és ön
zetlen segítséget, amellyel Ger
gelyné problémáját közösen, 
végül is megoldották. 

Az első boldog karácsonyt 
azonban 1976 decemberében 
már köwsen ünnepelték. S bár 
a kicsik elutazása után, egy 
hétig szokatlan csend ült a 
szobákra, s szomorúság laka
tot zárt az otthonmaradók aj
kára, az újabb találk<>zás re
ménye v0gűl is feloldotta a 
csendet. Húsvétkor már köny
nyebb volt az elválás, hiszen 
hetekben lehetett számolni, 
mikor lesz a vizsga, melyik 
idópontban jön végleg haza a 
14 éves Erzsik-e, a 11 éves Ma
rika és a 10 éves Tibike. No 
persze, ehhez még a tanács 
végleges írásos engedélye 
szükséges. de ennek meggyor
sításához már a jogsegé!ysz,ol
gálat nyújt segítséget. Gyakran srzámonikérik a vas

út vezetőitől, ho6y miért dol
gozik kevés lány és =iy 
vezető mun.kakör-ben? A vá
lasz rerul.szerint az. hogy -
csakúgy, mint a társadalmi 
élet más -területein - az egy
re gyakrabban előforduló po
�li.tiv példák ellenére, még ma 
i., fellelhető az a felfogás: a 
'flÖ nem képes a férfii-el azo
nos munkatel;esitmé11yre; a 
családi kötelezettségei miatt 
nem lehet biZtosan számítani 
rá; ndrága munkaeró'' mert 
munká/>a állításához szociá./is 
létesítményre és szolgáltatá
sokra van szükség. Ezek a 
nézetek bújn.aik me:; az elő
láptetések elmulasztása és a 
szociális ellátás elhanyag-0lá-
5a mögött. 

Allcafmasak-e 
a nőlc vezetésre ? 

Társadalmunkban ma már 
:nrílta:n senki sem vltaitja a nó 
teljes emberi lehetóségét. -
hogy dolgozzon is és anya is 
l�en -. mégis amikor ke
vés gyerek született. a dolgo
zó nőt hibáztatták érte, most 
pedig_ amikor több jön a vi
lágra, az anyát hiányolják a 
munkahelyen. 

A március elején megrende
zett nólwnierencia résztvevői
vel folytatott beszélgetések so
rán is an-ól esett a legtöbb 
szó, hogy a veze,ésben több 
nő vehetne részt ha előlépte
téskor. kinevez.éskor, ma,ga
sabb tisztségbe jelöléskor nem 
támasztanának nMYObb köve
telményeket velük, mint a fér-

fiakkal S2l8mben. Az sem kö
zömbös, hogy mit teszünk an
nak érdekétien. hogy a nők al
kalmasakká váljanak a veze
tésre? 

Erről beszélgettünk egy 
olyam vasutas asszonnyal, aki 
anya - sót na.,aym.ama -, 
mégis képes arra, hogy veze
tői feladatokat lásson el, és 
társadalmi munkát Is végez
zen. A neve Szabó Albertné. 
Beosztása: pályamester Komá
romban. 

- A pályafenntartá.s nem 
tartozik a könnyű munl.ahe
lyek közé, így a lányok és 
asszonyok nem „ostromolnak" 
bennünket azért. hoOV itt 
akarnak dolgozni - mondot
ta -. A pályafenntartáSi sza
ka.sz öss7.Jé�a 55. Ebből 
mindössze 10 a nő. Pedig lé
nyegesen jobbak a körülmé
nyek, mint 10-15 évvel ezelótt. 
Sokat segítenek a nagy- és 
kisgépek. 

Édesapja is 
p6/yamunlcás volt 

- Mióta pályamester-, és 
hogyan jutott ebbe a telelős
ségtel.jes beosztásba? 

- Talán ott kellene kezde
'lti. hogy a vasút elkötelezett
je vagyok. tdesapám a pálya
fenntartásnál vott előmunkás 
Acson. A vasút mellett lak
tunk, !gy ez a „közelség" ho
zott a vasúthoz. l!'m. is Acoon, 
a pályafenntartásnál kezd
tem. 1958 óta vagyok vasutas 
és - miután elvégeztem a 
műSIZrul'i tisztképző tanfolya
mot - 1966-tól kineveztek pá-

lyamestemek. Ho;;zánk tarto
zik a fóvonalon Acs és Szár, 
valamint az Almásfüzító
Tokod közötti von.al=kasz. 
Valamen.nY1 épületet, J.aih.--ta
nyát. és laikóházat a komáro
mi VII-es pályames,ted sza
kas-z tartja rendben. Itt va
gyok én pályamester. 

- Mostanában több bírálat 
érte a vasutasokat. hogy nem 
vigyá?m.ak köz:vetien környeze.. 
tükre, nem teszik otthonossá a 
munkahelyeket, néhány hét 
ala.bt tön.kremennek a felújí
tott laktanyák. 

- Jogos az észrevétel! Nem
régiben tataroztuk a komáromi 
laktanyát, de már meg sem 
látszik rajta. Az állomások 
korszerü.sítése is csak akkor ér 
valamit. ha mi vasutasok és 
az utazóközönség fa megbecsü
li azokat. Az Almásfüzí tőn 
dolgozók. de főleg a:z: utasok 
is többet tehetnének anmak ér
dekében. hogy a szép és koc
siierú állomás hosszú távon 
srolgálja az uta.,<ok kényelmét. 
Két évtizede 
a nómozgalomban 

- önnek sok társadalmi 
tisztsége van. Hogyan tudja 
ezeket ellátni? 

- Jó időbeosztással. Tagja 
vagyok a Vasutasok Szakszer
vezete Központi Vezetősége 
mellett múköcló nőbizottság
nak, de hasonló funkciót töl
tök be a pudapesti területi bi
zottság mellett és képviselem 
a v::sutas lányokat és asszo
nyokat a Szakszervezetek Me
gyei Tanácsának nőbizottságá-

ban is. A nómozgalomban 
1958 óta dolgozom. A Magyar 
Nők Országos Tanácsának 1971 

óta tagja vagyok. Egy nagyka
nizsai kolleganömmel képvi
seljük a vasútnál dolgozó nő
ket, akikre egyre nagyobb fel
adat hárul. A l\fogyar Allam
vasutak tevékenysége ma már 
elképzelhetetlen a lányok és 
asszonyok munká;a nélkül. 
Biztos vagyok abban, hogy a 
jövóben mind több nő választ
ja élethivatásául a vasutat. Én 
is segítek azoknak, akik a pá
lyafenntartásh02 jönnek. Most 
két olyan technikus lánnyal 
dolgozom együtt, akiket én ta
nítottam be. 

- Mit szól a férje a sdk tár
sadalmi elfoglaltságához? 

- Megértő. mert ó ts vas
utas, és szintén pályafenntar
tási dolgozó. Vonalkezeló a 
,.felépitményeseknél". 

Szabóné fia tanársegéd a 
budapesti Műszaki Egyete
men. A pályamesterasszony 
talán arra a legbüSZlkébb. hogy 
már két unokája van. A má
sodik szilveszterkor született. 

Kóhidi László 

Pálinkás Katalin 

Érdemes jól tanulni 
A jövő közlekedésirányítóinak 
szakmai tanulmányi versenye 

A közlekedési Minisztérium 
az Oktatási Minisztériummal 
karöltve negyedszer rendezte 
meg a szakmai irányítása alá 
tartozó közlekedési szakközép
iskolp: !l'legyedik osztályos ta
nulóinak országos szakmai ta
nulmányi versenyét. 

A korábbi évek versenyein 
két alkalommal a budapesti 
Rippl-Rónai utcai, az elmúlt 
években a szegedí Bebrits La
jos Vasútforgalmi ágazatú is
kola tanulója nyerte áz első 
helyezést. 

'Az ez évi verseny első for
dulóján tizenkét autó- és vas
útforgalmi iskola többszáz nö
vendéke vett részt. s közülük 
a 25 legjobb április 18-19-én 
a dombóvári Apáczai Csere 
János Közlekedési SzaTcközép
iskolában mérte össze szakmai 
felkészültségét. 

A verseny első tíz helyezett
je közül öten a két budapesti 
autó-, illetve vas.1tforgalmi, 
öten a vidéki iskolákból kerül
tek ki. A dombóvári Iskola 
nemcsak a rendezésben, a ven
déglátásban, hanem a verse-

nyen is jeleskedett. A tanul
mányi \'ers�ny első két helye
zettje :  Sándor Péter (Bp. Autó
forgalmi Szak�özépiskola), 2. 
KoUer László (Dombóvári 
Vasútforgalmi Szakközépisko
la), 3. Méhes Erzsébet (Bp. 
Vasútforgalmi Szakközépisko
la}, 4. Boros Sándor (Bp. Autó
forgalmi Szakközépiskola), 5. 
Frönung Rozália (Dombóvári 
Vasútforgalmi Szakközépis
kola). 

A legjobbak nemcsak a 
KPM jutalmának és az ok.le
vélnek örülhetnek, hanem a 
szakmai tárgyakból a jó he
lyezéssel elnyert jeles érettsé
gi osztályzatnak is. Az első öt 
helyezett közül a Budapesti 
Műszaki Egyetem Közlekedés
mérnöki Karán, illetve a Gyó
ri Műszaki Főiskolán továbbta
nulni vágyók ugyanis külön 
Vi7.sga nélkül nyernek felvé
telt. A munkábaállókat pedig 
megkülönböztetett szeretettel 
várja a megújuló magyar köz
lekedés. 

trdemes tehát jól tanulni. 
érdemes versenyezni. 
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Diszpécser berendezést készítettek 
a Keleti /,e/yjegye!osztó központnak 

' . 

- Elóadás az utas!Ajélu1áa,. 
tásról. A tapolcai Batsányi Já
nos Múvelódési Házban a Köz
lekedés Tudományi Egyesület 
rendellésében április 15-én a.S
adást tartott&k a MA V infoc
mációs rendszeréről, amely a 
k-ulturált utazás egyik font.a! 
feltétele. Az érdekes előadáson 
a coomópont több dolgOIZÓja él 
szocialista brigádja vett részt. 

Hosszú évek óta visszatérő 
gondja a MAV-nak: úgy e!
o,ztani a helyjegyeket, hogy az 
ne okozzon kavarodást az uta
sok körében, s ugyanaklcor a 
t>071atok is kihasz11álva közle
kedjenek.· Ezek�t a szempon
tokat mérlegelve nem éppen 
kis feladatot vállalt el az a 
hattagú műszaki csoport -
Kla(}llivik László, Kerényi Béla, 
Tarnai György múszerészek, 
,Létai Zsuzsa, Fodor László 
üzemmérnökök, valamint Ba
logh László forgalmi előadó 
-, �kor tavaly októberbml 
elhatáTOZták, hogy olyan disz
pécser berendezést terveznek, 
illetve készítenek el, amelyik
kel csaknem s7.áz százalékosan 
kiküszöbölhetők a tévedé<lek. 
A 12 részből álló készülék 
utolsó egységét az elmúlt :na
pokban szere!W.c fel a Keleti
pályaudvar helyjegyközpont
jában. 

.A:r. 1 millió lkéts:zázerer fo
rint értékű berendezésről el
mondták, hogy ezzel megszün-

tettek a korábban használt, 
úgynevezett "LB" rendszerú 
telefonokat, amelyekkel lé
nyegesen lassabban lehetett 
kapcsolatot teremteni a hívan
dó állomásolcka.l. Az új készü
léil< gombnyomásra működik 
- fény- és hangjelzés<=kkel fi
gyelmezteti a kezelőjét. 
Egyébként egyszerre negyven 
vonalon lehet a készüléken 
hívni, i!letve hívást fogadni. 
Ez anmyit jelent, hogy perce
ken belül kapcsolatba lehet ke_ 
rülni vele az ország vala
mennyi helyjegyet árusító 
pénztáraival, beleértve az 
IBUSZ-irodákat is. A készülék 
nagy előnye még az is, hogy 
külön egységeken fogadják, 
illetve továbbítják a hálókO
csi, nemzetközi, illetve a bel
földi vonatok helyjegy fogla
lásait. A mintegy tízezer mun
kaórá L'al készült diszpécser 
berendezés teljesítményét a 

közel jövl!ben még 20 vonallal 
Mvítik. 

SR 

Az UIC Párizsban székelő Dokumentációs Te chnikai Bizottsága aiprills 19-21. között ta!• 
toUa éves értekezletét Budapesten. A tizene gy országból érkezett vendégeket Szűcs Z�lt:':n 
vezérigazgató-helyettes üdvözölte. A tanácsko zás témája a vasutak közötti dokumentác10• 
csere, az automatizáU dokumentáció fejleszté se volt (Laczkó Ildikó felvétele) 

S�ellemi vetélkedő Mátészalkán 
A mátészalkai vasutas fia

' talok érdekes szellemi vetélke
dőn vettek részt, amelyet a 
forradalmi ifjúsági napok al
kalmából rendezett a Zalka 
Máté szocialista brigád a kul
túrbizottsággal közösen. A ve
tél,kedőn részt vettek önkéntes 
határőrök és rendőrök, üzeml 
tűzoltók, vöröskeresztes akti-

vi ták, továbbá a lövészklub 
tagjai is egy-egy csapattal. 

A versenyzőknek tqbbek kö
zölt az 1848-as események.kel 
és a Tanácsköztársaság 133 
napjával kapcsolatos kérdé
sekre kellett válaszolniuk. Az 
első helyet az önkéntes határ
őrök csapata szerezte meg, az 
MHSZ lövészklub előtt. 

Automata térközjelzó-berendezések 
Nagykanizsa és Szabadbattyán között 

A MA V Biztosító Berende
zési Építési Főnökség nyolc 
évvel ezelótt ike2Jd.te el Nagy
kanizsa-Szabadbattyán kö
zött az automata térközjelzó 
berendezések éPítését. A pá
lya mentén kiépítették a veze
tékhálózatot, majd egy állo
más között üzembe helyezték 
a vonatok által vezérelt jel
adó berendezéseket. 

Az automata térközjelző 
rendszert néhány hétig úgy9 

nevezett „fekete" üzemmód· 
ban próbálták ki. Letakarták 
az elektromos jelzőket és a 
vonatok a hagyományos jel
zők segítségével közlekedtek. 
Az állomások műszerasztalain 
közben figyelték az új beren
dezések működését. Amikor 
meggy6ződltek a tökéletes biz
tonságról, a mozdonyokra is 
felszerelték a jelzéseket érzé
kelő készülékeket. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélne.m salg1tarján1 1,5 szo
bás Osszkomrortos UI. emeleti ta ... 
nácsi lakásomat hasonló nívójú ta
n.ácsi vagy MA V-lakásra Komá
romban, Győrött, Hegyesbalmoo 
vagy Atosonmagyaróváron. �rd�k• 
Jödnt levélben : Rom hányt Ist\: an, 
Salgótarján, Hars!a u. 3. sz. 

Budapesti bérlakásért elcserél
ném monorn 2 szob&s, kitűnő gyü
mölcsösben levő házamat. Kéez
pénz is &zUkséges. l!:roeklőclnl hét 
közben 8-3 óra közölt: 10-7> üze
mi, 121-760 városi telefonoo : Törő
csik Ernőné. 

VaresegyhAzl három és fél szo.. 
bás. 101 négyzetméteres, I. emeleU 
koinrortos sz.olgálaU lakásomat el• 
cserelném Budapest vagy közvet• 
len környékén 1.5 vagy 2: szobásra, 
lehet tanácsi is, tényleges vasutas 
reszére. Levélcím: Brigán József, 
veresegyháZt 2.112.. Vasutállomás. 

Elcserélnfm Sió-parti egy szoba, 
konyhás.,. 40 ncgyz.etméteres, kert• 
te!, mellt:képülettel rendelkező L 
emeleti szolgálati lakásomat ldzá• 
Mlag miskolci vagy budapesU -
lehetőséghez képest - n.a;;yobb la
kásra. Minden megoldás érdekel. 
Levé1cirn : Horváth M, István. 8600 
Siófok, zsilip sor 1. 

- Társadalmi munka. Rá
kosrendez.ó állomás Hámán 
Kató szocialista brigádja a 
közelmú!Jtba.n társadalmi mun
kát ,'égzett, amelynek célja a 
balesetek me.�elő:IJése volt Az 
állomás területén megtisztítot
ták a vált6tárosák üvegeit, 
hogy a je.17,ések jól láthatók le
gyenek.. 

FEL VÉTEL 

A Vasutasok Szaksrerve
zete központi énekkara tag
felvételt hirdet. Jelentkez
hetnek nők és férfiak, akik 
a kórusban való énekléshez 
kedvet éreznek és az ének
karba való felvételüket ké
rik. 

Jelentkezni lehet az ének
kar próbáin minden szerda 
és péntek este fél 6 és 8 
óra között. Cím : Vasutasok 
Szakszervezete enek és Ze
neiskolája, Budapest, VII., 
Rózsa F. u. 22. 

- t!nnepl megemlékezés. 
Aprilis 22-én, a miskolci jár
mújavít6 MSZBT tagcsoport
jának ügyvezető elnöksége 
Lenin születésének 107. évfor
dulója alkalmából ünnepi 
megemlékezést tartott az üzem 
tanácstermében. Zsebeházi Fe
renc, az üzem pártbizottságá
nak titkára mondott ünnepi 
bes-zédet. majd filmeket vetí
tettek Lenin életéről és a 
Kremlréil. 

- Vezető éget válamtottak. 

As újítócsoport három tagja: Létai Zsuzsa, Kerényi Béla és 
Klagylvik László az utolsó ellenórzést végzik 

(Tvorasek Imre felvétele) 
Balogh Ferenc hrigádvezeiö 

El<S<!rélném dunaharaszti MA v
lakótelepl 1 szoba, konyha fél
komfortos. kertes, fóldszintes szol
gálati lakásomat Buda-pe,;t Igaz
gatóság terilleten hasonlóra. Víz
part melletti hel�·ségek előnyben. 
lsrdeklödnl levélben : Kopp Fe
rencné, 1213 Budapest, Szarvas u. 
22. 

Elcserélnénk Budapest VI. ker., 
Vörösmarty utcai két és fél szo
bás, két bejáratű komfortos, na-
pos tanácst lakásunkat egy MA v
és egy tanácsi lakásért. Erdek
lódni munkaidőben 42-81 telefon�n 
vagy személyesen MA V Jegy
nyomda, Nyolczasné. 

A MAV Fatelítő üzem dom
bóvári telepének Vörös
keresztes ala}'.l6Zlervet.ef:e a kö
zelmúltban veretooégválasztó 
taggyú.lést tartott, amelyen 
Sipos Jóasefné titkár számolt 
be az elmúlt négy év eredmé
nyeiről, az egészségügyi mun
káról. 

Az NSZK-ban is kitűnően szerepelt 
a Dunakeszi VSE kézilabdacsapata 

Négy évtitsede dolgor.sil. - Sikeres vetélkedők, ,,A 
magyar-sz.ovj� kapcsolatok a 
Naey Októberi Szocialis� For
radalomtól napjainkig'' cimű 
,·etélked6sorozatba Hatvan és 
Kisterenye csomóponit brigád
jal is bekapcsolódtak. A hat
vani vontatási fónökség tíz ve
télkedő brigádja közül a Nyír
fácska lett az első. Az állomá
sl.ak győztese pedig a Hámán 
Kató brigád lett. Kisterenyén 
valamennyi brigád versenyzett. 
A legjobbnak a József Attila 
brigád öt tagú csoportja bizo
nyult. 

a debrece11i járnaűjavitóban 

A magyar vasutasok kézi
labclá:wit a Duna.keszi VSE 
NB I/B-s csapata képviselte 
azQn a barátságos sporttalál
kozón, amit az NSZK Troidor
fi Vasutas Sportegyesület ren
dezett március 26. és 31. kö
zött. 

A dunakesziek a Magyar 
Népköztársasági Kupáblm el
ért kitűnó 4. helyezésüket kö
vetően Nyugat-Németország
ban is folytatták jó szereplé
süket. Mindhárom mérkózésen 

ötlet.e.s, sportszerű játékkal 
vívta,k ki a nézők és a ven
déglátók elismerését. A leg
jobb teljesítményt Fábián 
László, Czipó István és Valen
tin Sándor nyújtotta, de a töb
biek is megérdemlik a dicsé
retet. A dunakesziek mindhá
rom mérkőzés után győztesen 
hagyták el a pályát. A német 
junior válogatottat 29 :21, a 
Tus Oberkasselt 30:24, a Tus 
Niederpleist pedig 27 :22 arány
ban győzték le. 

A közelmúltban ünnepelte 
vasúti munkásságának 40. ju
bileumát Balogh Ferenc, a 
debreceni járműjavító brigt\d
vezetője. A munkatársak kö
rében rendezett ünnepségen 
Szegvári KáTo!y meó-vezetó 
köszöntötte az ünnepeltet, aki 
a mozdonyszereldében kezdte 
pályafutását. Lakatosként dol
gozott itt a felszabadulásig. 
Utána irodakezelő, majd mú
vezető lett. 1955-be:n került a 
meó-ba. Jó szervező és irá
nyító készségét az üzem veze
tői is többször elismerték. Az 
üzem szakszervezeti bizottsá

Mozgalom az edzett ifjúságért 
gának 1945-té!! vezetöségi tag
ja. 

Balogh Ferenc szabad idejét 
Az ifjúság sportolásának 

szükségességével a Miniszter
tanács is több alkalommal fog
lalkozott. Elsősorban az ifjúság 
testedzését, tömegméretű 
sportéletének szüh,;égességét 
szorgalmazta. Az utóbbi évek
ben több állami és társadalmi 
szerv hozott határozatot, ké
szített terveket. A tanintéze
tekben mindenütt megkeres-

a sportnak szenteli. Fiatal koték azokat a lehetőségeket, rában maga is aktív sportoló amelyekkel megvalósítható a volt. Az ő nevéhez fűzódik a cél : az edzett ifjúság. keleti országrész egyik legeró-A mozgalom elnevezése ta- sebb atlétika szakosztályának lálóan fejezi ki a feladatot, létrehozása, amelyet 1963-ig amelynek érdekében munkál- vezetett. Sokat tett a ltézilabkodni kell. A Minisztertanács dázás népszerúsítéséért is. 
a közelmúltban azokat az or- 1945 februárjában - amikor 
szágos jelentöségű pénzügyi 
terveket hagyta jóvá, amelyek 
nélkül nem működhet hatéko
nyan az edzettebb ifjúság ér

--------------, dekében létrejött mozgalom. A Munkaegészség

ügyi szűrővizsgála t MAGYAR VASUTAS 
a vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztO bizottság 
Felelős- szerkeszt.O : Visi Ferenc 

szer/;(esztOség : 
1088 Bpest VI., aenczllr utca tl. 

Telefon várost · 229-87� 
üzemi : 19-71. 

Kiadja és terjeszt1 : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest. vu„ Rákóczi ut 5t. 
Telefon : 224-819. 

Fele!Os kJadó: dr. Suth Péter 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
csekkszámlaszémunk: 

MNB 215 - 1 1  859 
Tl-1618. SZikra Lapnyomda 

Bu'1apest 
Felelős vezetO: 

Roder lmre Igazgató 

határozatok megszülettek, a 
feltételek Is biztosítottak. A 
fiataloknak és az Idősebbek
nek egyaránt jobban kell azon
ban élni a lehetőségekkel, mert 
a jószándék, a gondoskodás 
csak.is akkor ér valamit. 

Az idén május 7-én és 8-á,t 
kezdődnek a mozgalom el�ö 
rendezvényei. A megalakult 
bizottságok az üzemekben. a 
szolgálati helyeken ennek je
gyében szervezik a sportprog
ramokat. amelynek eredmé
nyességéhez a szakszervezeti 
bizottságok és a sportegyesüle
tek vezetői, szakemberei is 
hozzájárulhatnak. 

A MA V Közegészségügyi 
Intézet mo-zgó laboratóriuma 
első alk:alommal járt a szege
di igazgatóság területén. Már
cius 21-én és 22-én Szegeden, 
majd 23-án Békéscsabán 
nagyszabású munkaegészség
ügyi szűrővizsgálatot tartot
tak. A szűrést követóen 
évenként két alkalommal ke
riil sor hasonló helyszíni viz:,
gálatra. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy a rászoruló vas
utasokat megfelelő gyógyszer
rel lássák el, illetve szükség 
esetén kórházba utalják. 

Budapesten még dörögtelk az 
ágyuk - ő a DVSC sportcsar
nok,föan teremkézilabda-mér
kőzéseket rendezett. Ma Is ak
tív patrónusa a sportolóknak, 
versenybíró és a megyei atlé
tikai szövetség elnökségi tag
ja. 

A négy évtizedes jubileum 
emlékére Balogh Ferenc az 
üzemtől elismerő oklevelet és 
egyhavi fizetésnek megfeleló 
jutalmat kapott. 

A szerkesztösé;,t 

üzeni 

szacs Ferenc, Hatvan: Sepst 
Gyula, Fekete László, Pál Ist\•án. 
Miskolc ;  zsoldos Barnabás. Máte
szalka: Bognár Károly, Tapolca ; 
Popp Pálné. Dombóvár: Markas 
József, Zalaegerszeg : Várfalvl 
Gyula, Szepesi Józsefné, Nagy
kanizsa ; Kovács Béla, Debrecen ; 
Markó Róbert, Dunakeszi : Enyed! 
Sándor, Sipos J1zset, SzabaOos 
Gábor, Budapest : leveleiket la• 
Punk anyagához felhasználjuk. 

V A R J A ,  V E N D l: G U L  L A T J A  
Sopronban és állomásainkon a 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉG LÁTÓ SZOLGÁ LAT 
LOKOMOTIV szálloda, étterem, söröző. bo!ozó, eszpresszó, bór, automata teke ól a 9400 Sopton, Szobadsag krl 1. Tel.: 14-180 

p J 
VASOTI VENDl:GLO l:S BISZTRO, Sopron állomós 

. HALASZTANYA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 
• PALY�VENDl!GLO, Nagycenken a Múzeumvasút végáHomósán Kiróndulocsoportok étkeztetését - előzetes bejelentésre - ráll:iljuk 1 

�/ 
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Átépítik az Északi összekötő vasűti híd 

lJpest lelőll öböltigi acélszerkezetét 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXL i:lVFOLYAM, 10. SZÁM ÁRA: 70 FILLf:R 1977. MÁJUS 16. 

A testnevelés és a sport szerves része 

a szakszervezetek nevelő tevékenységének 
Személyi változások, a rosutas sport helyzete és a s:mkszerve::et nemzetl.ö::i 

tevékenysége a központi t•e::etöség napirendjén 

A vasutas-=akszervezet köz.. 
pon'ti vezetéi6ége május 4-én 
ülést tarto'tt a Vasúti Fóosz,tá:y 
ko.nJ'erencia termében. A:z. el
nökségben helye-t foglalt Fele
kii Pál és Nagy Istvánné al
ellllökök, Koszorus Ferenc fő
ti·tkár, Ka;csa József és Mol-

!!ében történt változással k;ap
csolatos káderjavaslatot ismer
tette. 

bá a kv lrul-túrnevelé�i, ag:iá
cioo, propaganda- és sportbi• 
zotlsf.gána:k t!rt.kári megbízatá
sa alól. Az osz;tá;y vezetésével 
és a b:zottság titkr.r-i teendői-

Az 'tszak.i üsszekölő vasúü híd újpesli öbölági szerkezete. 

A központi vezetőség az el
nökség elót.erjesztését elfogad
ta. E szerint a központi veze
tóség és az elnökség tagjai so
rá!:>a kooptálta dr. Gáspár Im
rénét, az Utaselláló Vállalat 
j<>gsegélyszoJgála tának vezető
jét, dr. Szabó Mildóst, a buda
pesti területi bizoittság titká
rát, Zsoldos Gézát, a ferenc\·á
rosi vontatási főnökség motor
vezetójét. A központi vezető
ségbe kooptálta: Halma11 Ar
pádot, a pécsi területi bizott
ság titkárát, Csén1,1i Pált, a 
MAV Alkalmazottak Első Diz
tosíló Egyesületének ügyinté
ző elnökét, Szádóczky Istvánt, 
a közgazdasági osztály vezető
jét, Benkő Lajost, a MA V Bu
dapesti TBKF múszerészét, 
Varga Andrásnét, a Szolnoki 
l\IAV Kórház rüntgen asszisz
tensét. 

(Magyarossy Zoltán felvétele) 

• ná1' Györg1,1 titkár, valamint 
Gulyás János vezérigazgató
he!yetJtes. 

Az üilést Feleky Pál alelnök 
11yitotta meg. A napirend is

mertetése és elfogadása után 
át:ad1a a szót Koszorus Ferenc 
fóü.tkárnak, az első napirendi 
pont elóterjesztoj<!Ilek. A fő
titkár ismertette az elnökség 
&remélyi változásokkal kap
csolatos javaslatát. Elmondot
ta, hogy a IX. kongresszus 
óta eltelt mfuJéol év a1att a köz.. 
ponti vezetőség tagjatnak szá
ma 89-,ról 83-ni, az elnökségé 
17-ről 14-<re csöklken,t. Felmen
tésekre és megbízásokra ke
rült wr a közpanti vezetőség 
meNett működő szaikblzottisá
�ban is. A főti'Ukár végeze
tül az apparátus és a buda
pesti területi bizott6ág veze-té-

A központ.! vezei!Ó6-é-g Kell
ner Istvánt érdemei elismerése 
mellett felmentette a kulitúr
nevelés! és sportosztály, továb... 

A a:sút áprili„i telje ítmcnye : 

21 millió 560 ezer utas 

és 10 millió 810 ezer·tom1a áru 

nek ellátásával megbízta Ré- A MAV hidász.a! rend..stzere- nagytengelynyomású Diese1-
vay Sándort, a Bud pec;ti Hi- sen felülvi:�sgAfják a vasút ke- m<YLdonyok közlekech1€1k és 
va•talok és Inth.rnény'ék Te,ná- zelésében. lévő hidak tartó- üzemgazdasági szempontból 
csának volt titkárát. A szociál- s.zierke:zeteit, teherbíró képes- sem volna helyes sebességkor
poli-tikai és munkavédelmi ségét. Megállapították. hogy a láto.zással rontani a mozdo
swkbizot'ság elnöke Volosi- Budapest-Nyugati pályaudvar 0yok kilulsználását. 
novszl-i János, a deb�eni te- -Dorog közötti vonalon lévő Két lehetőség kín.álkawtt a 
rületi bizotts5g t!t'.,ára, a iköz- északi összekötő vasúti híd munka elvégzésére. A:z. egyik 
gazdasági sz:aikbizo'lltsag titkára újpesti öbülága felett az acél- s=in,t, a nap néhány órájára 
Szádóczky István osztályveze- szerkezetet 172 méter hOS6Z• biztosítjáJc a forgalmat és a 
tő, a műszaki gazdasági sza'k- b:l!!l fel kell újítani. fen:nmaradó időben vég,ik el 
bizottság vezetóje pedig Tót/1 Az 1954-55_ben éx>ült acél- a vágányzárt igénylő munk.á
Jáno,, nyugdíjas vru;utiga2>gató =rkezeteri a h.idgerendák fel- ka,t. Ebben az esetben 4 hó
lett. fekvésénél a hoosztartók ö,·le- napon keresztül tarlaruína.k a 

Ezután a vasutasok testne- mezein törések és repedések hídmunká:k. 
ve1es1 és sportrnoz.galmána.k vannak. Ez önmagában nem A döntés - helyesen - a 
helyzetéről. fejlesz!é;�ek fel- üzemveszélyes, de idővel második verzió mellett szólt. 
adatairól készült előterjesztést emiatt sebességkorlátozást kel- E szerint 13 napra teljesen le
v:ta.Ua meg a 'központi vezető- zene a húlo-n bevezetni. zá1'ják a forgalom elől az észa
ség. A napirendi pont tárgya- Az északi össrekötő vasúti ki összekötö vasúti h!d öböl
lásánál, meghívottként a na- hídon igen naigy forgat!:mat 00_ ágá.t és a vasúti hidászokat, 
gyobb vasut.\ls sportegyesüle- nyolítana.k le. Naponta 14. pá, gépeket, ide összevonva 13 
tek elnökei is jelen voltak. A:z. nap alatt végz;ik el mindazt, 

személyvonattal 10-12 eze1' rn.ko lá írá.·ms e1óterjesztéshez Molnár utast továbbítanak A nyári amit részleges forgaJ.o r • 
Gvörgy, a ·vzpon<ti vezetőség Mnapokban ennél Jóval töb- tozással 4 hónap alatt tudná
titltára tartott bZóoeli kiegé- ben utaznak. Ugyanakkor fon- nak csr.ik megoldani. Má;u& 
szitóit. tos ipartelepc1e vannak a do- 29-től június 11-én délután 

- A festnci;clésben és spo,rt- rogl vonal 111-entbt, amc/1/ek 16 6Tálg 1czá.rjá.k ezt a híd
ban megralóri1ott minden ol an á;uszállits.tá& b y ,n iH szaka zt, .:=J.att új acélszer
credml!1111, amclu a doígozol, bonvoLltják le. A pili ·vörösv'á• kere't1 elemeket építenek be és 
egészségének, mvnkal,épessé- Ii Érc- ás Asványbánya for- 48 kg/fin. súlyú sinela'Öl 54 
9ének megörzését, fejlesztését g.alma napi 3 ezer tan.na, de kgífm súlyúra cserélik ki a 
jegíti elő, s réazükre pihenést, ezen a vana:lon továbbítják a felépítményt. A munkák ki

felüdülést jclellt, 11.atékonyan dorogi briketgyár, a dorogi és vitelezője a MAV Hidépíúsl 
-segíti a társadalmi, gazdasági tokodi szénbánya, a leányvári Fónökség lesz. 
fejlődés folyamatát - kezdte mészüzem termékeit és az A budapesti igazgatooágan 
beszédet Moln6r György. - A terv készült: hogyan bonyolít-

A MAV Vezérigazgatóság iked.st mutat, a bázishoz vl- testnevelés és sport nem &ncé- óbudai Gázgyár folyamatos sák ma;d le a nagy személ11-
eló-,ietes jelentése szerint a szonyítva. A kors:rerú teher- lú tevékenység, meghatározó sz:illításait is. Óbudán át a és árufcrrgalmat. A terv k!dol-
va.stlt áprilisban 27 ml"t'ó S60 szerepe van a szocíalista cm- szentendrei BH:ev vonalára gozásába:n réslltvesz a BKV, " vonat! mozdonyok faj!agos • h · á; ezer utast szállitott, amely haszonkilométcr-teljesítmé- ber kialakításaba·n. Ezt u.zza napi 60-70 teherkocsit ad t s a BRFK Köz!ekledésrendé-
a bázisidőszakhoz képest 95,7, nye kismértékben megha- alá pártunk XI. koTl{lresszusá- a MA V továbbításra. szele is. A vasútig,azgiatóság 
a tervhez viS7'0nyítva 97,2 szá- ladta a bázisidószaok sz.int- nak határozata is. A dorogi fővonalon korsze- felkeresi az érintett összes 
zaléko„ teljesítésnek felel meg. jét. (Folytat� a 2. oldalon) rú, főleg M-62-es soro:r.atú vállalatot. hogy tájékoztatást 
Az. utaskil�terben ki!eje- adjon az áruszállitássaJ kap-
zett teljesítmény közel azo- 1-----------------------------------------t csolatos tudnivalókról. 
nos arányú teljesítést mutat. -, A terv szerint a Dorog fe.. 
A szemólyszállító vonatok lől érkezó szemÉ!].yvon&t.okat 
menet.rend szerinti közle- áttolják a,z észa,kj &sz.ekö�ő 
kedése pedig kis mértékben vasúti lúdo.n a D= főága fe-
ugyan, de ja\'Ult• lett húzódó szakaszon. A:z. új-

Míg az elszállított utaso� pesti öbölág bejáratán.á.l kiala-

k!tásra kerülő ,,fejpályaudva
ron", az utasok leszál1noor. az 
öbo1á.g gyalogjáróján átimen
nek az újpesti olda.Lra, a:hol 
lépcsőkön jutnak le a Váci út 
szintjél:e. Ott ideiglenes autó
buszállomá.s létesül. a./wnnan 
vonatpótló au.tóbt.:szjáratok in
dulnak. A:z egyik Járat a Váci 
út.<m át a Nyugati pályaudva
rig 1�öz!ekedik, a másik járat 
Angyalföldön át Ráltosrenclező 
állomásig. A budai oldalon 
megerősítik az Óbuda vasút
állomástól a Batthányi téri.a 
közlekedő buszjáratot. 

A dorogi vonalról ét1kező 
budai utasok tehát ezrel a 
buszjárattal 25 perc aJ.a:bt ér
hetnek a Batthányi térre, a 
pooti oldakm dolgozók pedig 
vonatpótló autóbuswkikial ér
hetik el cé1jukat. A:z. utazás 
ideje nem hosszabbodik szá
mottevően. 

Az áruszállítást nagy gon
dossággal és elárelátásc.al old. 
ják meg. Az Or.,zágos 1'.:rc- ée 
A 'Wb�o pili�ör&várl 
Ozeme példAUl erre az időre 
szervezi az ü:rem teljes éVi 
tmk-m\lllJkáját. 

Várhatóan több üzem vá. 
laS?.tia majd ezt a megoldást. 
A:z igazgatóság a munkákat 
megelőző hetekben é.s utána, a 
vállalatok minden kocsiigé
nyét kielégíti, csak az a ké. 
résük., hogy a munkák idején 
valóban a legszükségesebb és 
halaszthatatlanul fontos szál. 
lításokhoz igényeljenek a do
rogi vonal meotén fekvő Ü2Je
mek vasúti kocsit. 

A vasút híds.oolgálata az or
szág minden részéből erre a 
munkára koncentrálja a híd.á
szokat és a gépeket. A kidol. 
g02J0tt tervek pert:nyi pontos
sággal osztják be a munikák 
egész menetét. 

(Bermann) 
�záma meghaladja a márciusi 
teljesítményt, addig az áru
lSZáJ.l:ítás elmarad attóL A 
vasút ugyanis 10 mi!Lió 840 

ezer tonna árut szállított. Ez 
a bázisidőszakhoz ' képest 99,7, 
a tervhez viszonyítva 97,4 szá
zalékos teljesítésnek felel meg. 

· Utasellátás a Déli pályaudvaron 

A:z. elszállított árumennyi
llég a belföldi és export 
forgalomb:in 2,1 illetve 7,7 
százalékkal csökkent. Ez:1Ja1 
117.emben az import és tran
zit szállítások mennyisége 
5,8, illetve 4,8 százalékkal 
emelkedett. 

Jelentős volt a szá.llit.ás
emelkedés a tégla- és cse
répküldeményeknél, a ce
mentgyártmányoknál, a kő
ÉS műtrágyaküldeményeknél. 
A százalékos emelkedés mér
téke, a bázisidőszakhoz vi-
117X>nyítva lényegesen meg
haladta a 100 százalékot. Mér
sékeltebb volt a szállítás a 
aZt!ri-, kavics-, mész- és tű· 
;rifakü!deményeknél. 

A:z. áruszállítás minőségét 
illetően a késetten közleke
dett tehervonatok részará
nya kis mértékben csökkent 
Igen kedvero volt a ki nem 
szá11ftott teherkocsik darab
számának alakulása· Csökkent 
a géprevárások, gépácsorgá.iok 
és vonatte loszlatások száma 
ia. 

A teherkocsik átlagos for
duló ideje 3,8 százalékkal 
emel:k.edett. Kedvezően ala
kult viszont a statikus terhe
lés, amely 3,4 százalékos emel-

Kamarlis AUila, a MA V tpítésl Főnökség bl esket épitésvezetöségének dolgozója pálya
szintezést végez (Képriportunk az 5. oldalon) 

(Tenta György felvétele) 

Hat perc alatt ötven adag dupla - Szendvicsek 

légmentes tasakban 

A Déli pályaudvaron a 
megnövekedett személyforga
lom igényeinek kiel&gítésé
re felkÉSZült az Utaselláw 
Válla1at. Korszerű belföldi 
és külföldi gépeket vásárolt, 
ame.Zyel bővítette a választé
kot és worsította a kiszolgá
lást. 

Az új bolgár gyártmányú 
automata gép a hagyomá
nyos kenyérszeletelést „for
radal:masít.otta"• A zsúrke

kapacitását is. Naponta moot 
már ötezer csomag - vácuumo
zássa! lezárt - szendvicset 
készít, amely a régi termelés
nek mintegy hatszorosa. Le
zárt zacskókban árulják a 
csemege- és turistaszalámi t, 
gyulai kolbászt, trappista saj
tot. gyümölcsöt stb- Tovább
ra is árusítják aiz utasok ál
lal kedvelt poharas virsllsa
látát és a gesztenyepürét. 

nyeret egy gombnyomásra né- r------------

hány másodperc alatt sze
leteli fel. Korszerűsítették a 
csomagolási is. A szendvicsek 
elkész;ítése után az olasz 
\·acuumgép a műanya;;: tasakból 
kiszívja a levegőt és légmen
tesen lezárja. A szalámi- és 
sajtszeletelő félautoma-ta Dá
niából és HoUandiából ér
kezett. A kávé minőségét a 
Fém.feldolgorzó Szövetkezet 
mérnökei által előállított 
filteres presszógép biztosítja, 
amelynek teljesítményére jel
lemző, hogy hat perc alatt 
ötven adag duplá.t főz. A na
pi igény f.óldényben a pá
lyaudvaron körülbelül há
romezer adag kávé. 

Növelték a termelő-konyha 

Szaktanfolyam 
A balassagyarmati vonal!ó

nökség és az állomás tavaly 
október elején forgalrn.i- és 
kereskedelmi szaktanfolyamot 
szer;veze:t, amelyen huszan 
vettek .reszt. A tanfolyam vi'2lS
gái április 28-án fejeződtek 
be, és valamennyi hallgató 
képesítést szerzett. A vona.1 
állomásvezetői, valamin,t a 
budapesti igazgatóság forga]
ml. kereskedelmi osztályának 
dolgozói - közöttük Bötöczki 
Gyula, Gyuka Zoltán és Géczi 
La;os - sokat tettek a tan
folyam sikeréért, segítették a 
hallgatók felkészülését. 
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A testnevelés és a sport szerves része Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése 

május 1. alka/1nliból a szakszervezetek nevelő tevékenységének 
I 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Szakszervezetünk a vasuta-
9ok érdekében kifejtett mun
kája socán a testnevelést és 
&!)Ortot nem periféri:ku.s fel
ooat.ltént keze:i, hanem a ne
velő tevékenység szerves re
&Ze!<ént. Ennek a munkának 
a tapasztalatait és további fel
adatait igyeke?Jtünk összefog
l.a.lru az elnökség előterjeszté
sében. A MAV-nak és szak
szervezetünknek hagyományo
san kialakult jó módszerei 
·z;,:mnak a testnevelés és sport 
fe;lesztésében, a tömegsport és 
az élsport személyi és tárgyi 
feltételeinek megteremtésében, 
a sportmozgalom szervezése
ben. 

Gazdasági épitómunkán.lc 
eredményei alapján jobban 
élünk. De nem mindegy az, 
hogy hogyan éljünk? Mikén,t 
tudjuk tartalmasan felhasz
nálni a növekvő szabad időt. 
Hogya,n élünk a művelődés, a 
testkultúra fejőesztés�re ren
do!kez.ésünkre álló lehetósé
gelclcel. Hogyan erősödnek 
bennünk a S20Cial-ista embert 
jellemző vonások. 

A felvilágosító és szervező 
munka eredményeként az 
utóbbi években egyre többen 

helyretével és feladataival -
foly,tat>ta. - Annak aláhúzásá
val, hogy az élsport sz:alrmai 
irányítása nem a mi !el.ada
tunk. hangsúlyozni szeretném : 
a vasutas sportegyesületekben 
folyó nevel/J, oktató munka 
és ann.ak eredménye, nem l<?
het közömbös a szakszervezet 
számára. Mint a társadalmi 
élet m.inden terü!et.én, !gy a 
sport területén is képvisel
nünk kell a dolgozók érdekei,t, 
segíteni a magl.lll'hlC eszközeivel., 
hogy megva<lósuljanak azok a 
s:zociálpolitlkai és sportpoliti
kai célkitűzések, amelyeket a 
pAPt- és állami vezetés felada
tul szabott. 

A tervezet,t i•n<tézikedésekikel 
azt szeretnénk elérni, hogy a 
MA V és a szail=ervezet ré
széről megnyilvánuló sokolda
lú goodoskodás, erkölcsi és 
anyagi támogatás, amelyet a 
testnevelés és sport számára 
nyújtunk. még hatékonyabb 
felhasználásra találjon a Yas
utas sportegyesületekben. Jus
son ez kifejezésre a magasan 
felkészült sportemberek nö
vekvő számában, aJkik hazai és 
nemzetközi sporteredményeik
kel, a mun1."3.helyen végzett 
becsületes munkávail, ikivívják 

munkaiársa.filt, a vasutas- és 
az egész magyar társadalom 
megbecsülését, tiszteletét. 

A központ! vezetósj.,; az !rá
,sos előterjesztést a szóbeli ki
egészítővel együtt megvitatta, 
majd az elha.ngwtt javaslatok
kal együtt elfogadta. ( Az írá
sos anyag ismertetésére, külö
nös tekintettel az V. ötét•es 
terv fejlesztési feladataira, la
punkban még vi.sszatérünk.) 

A központi vez.etooég ezután 
meghallgatta é6 elfogadta Ko
szorus Ferenc főtitkár beszá
molóját szaikszervezetwnk 1976. 
évi nemzetközi munkájáról és 
az 1977. évi feladatokról. 
Ugyancsak el1ogadta a Vas
utasok Sza.ks:rorvezetéhez tar
tozó vállalatok - MAV, GYE
SEV, Utasellátó - h"Ollek:tív 
szerződése 1 976. évi végrehaj
tásának tapasztalatairól és az 
1977. évi módosításokról ké
szült tájékoztató jelentést, a 
1/2 százalékos OTA 1 976. évi 
gazdálkodásáról készült beszá
moló jclentést és a számvizs
gáló bizottság jelentését, to
vábbá a vasutas társadalom
biztooítás 1 976. évi gazdálko
dásáról és az 1977. évi költ
ségvet.és előirányzatáról ké
szü!-t tájékoztatót. 

Május elseje alkalmából 
Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetések és oklevelek át
adására került sor országszer
te. Április 29-én pénteken dél
előtt a vasutas-szakszervezet 
székházában 20, a szakszerve
zeti mozgalomban kiemelkedő 
munkát végző tisztségviselőt 
és aktivistát tüntettek ki a 
Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés arany fokozatával. A 
kitüntetéseket Koszorus Fe
renc fótitltár adta át. 

Az ezüst fokozatú kitünte
téseket és az okleveleket a 
területi bizott:;ágok és a vál
lalatok Utasellátó és 
GySEV - ü.!llnepségein adták 
át. 

Szakszervezeti munkáért 
arany fokozatát kapták : 

Annos Istvtl.n, a szegedi 
MAV rg. osztál��ezetője. a 
szegedi ler'illet! ta.nács és a TB 
ei.."löke: Blharj J.llhá]y, Debrecen 
állomás oktat6\lJ>ztJe, az azo 
mu.nkavédelmt felel.69e ; Borbt.ró 
Mlbály, Vesztő lill<>mrui raktár
nok&, az sz.b társadalmi t.ttká.ra : 

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntetést Annus Istvánnak 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Debreceni JánnllJav!tó Uzem 
6Z&kszervezeti bizottságának füg
getlenltctt tit.kára: Kovács san
dor, a Zalaegen.zeat VonL Fón. 
��:

o

��t ��k���i!�• F:: 

F6nö� fO�getleru�t szb-1.!tki
ra ; Szom. zéd Gy. Pll, Sal:10� 
Ján állomás málházOJa, szakS,,.,,_ 
ve'ret! bizalmi; Ta.o)·i Ferenc, a 
Miskolci .Já.rmüja'\'. �t.6 Uzem gya� 
részl,egvezetóje, az szb társadal
mi elnöke. Tóth Jáno�né, a Vas• 
uta.,ok Szakszer-veret� szervezést„ 
és kád rosztályl\nak polfttkat 
munkatársa : Zajacz András, sza ... 
Jol állomás anya.gleltárszámadój&, 
az szb társadalml titkára. 

választják a sport adta lehető- 1-------------------------

Búdal Gyula, a.z Utasell.4tó Val
laJet 31. sz. Jav:ltó U:z.em v11-
la.nyszero'lö csop. vez.. az &Z.0 
űjitast telel6öe; Dobos Bf1'n�, a 
Szol.no-ki MA V Kórház belső el
lenőre, az szb uzdnsági felel!lse; 
Forgó B.  Istvút, a Hatva:n ... Sal
gótarjáni Pft. Fón. vágállygondozója, főblzalml; Horváth EmlJ. a 
Vasutasok Szak:szerv'ezete tá<sa
dalomblztos!tásl oszt.álvának fö
könyvelőJe : Horvitb l6"5ef, a 
Pécsi MA V Ig. nyomdásza, a 
pécsi TB szoclálpolltlkal blzott
ság:mak tagla; Korponai La,O�, a 

renc, a szombatJtcJyl TB mwtka
védelrn! fel,O,ryelllJe; Nagy Ká
roly, Eger állomás körzeti ker 
csilntézője, az szb. tá�adlml tlt
ká.ra ; Péter Istvl\n, a Központi 
Felépítményvtzsgáló F1íntlk.s6g 
üzemgazdásza, az szb. társadalmi 
titkára ; Salamon Károly, a 
GySEV Igazgatóság okfatója, az 
szb. társadalmi munkavédelmi 
felügyelője; Savanyú llbály, a 
dombóvári Pft. Főn. vonalgon<10-
zója, az szb. társadalmi munka
védelmi felil,n·elOJe: Szentesi 
Sándor. a MAV Magasépítési 

A Szak.szervezett munk.áért rz68t 
fokozat.-\t és a Sz..aksun·ez:ed 
munkáért ok.le\*e1et a területi bi
zottságok, vállalatok és intézmé
nyeit Unnepségén adtál< át. A% 
ezüst fokozatot t!Sbb mint hllsz, 
az oklevelet pedig mintegy két
száz szakszervezeti tisztségViselő. 
illetve aktivista kapta meg. 

i;.égeket a kikapcsolódásra, pi
henésre, a testi és sz,ellem.i 
frissesége<t nrújtó szabad idő 
eltöltésére. Bizonyára sokkal 
több embert lehetne megnyer
ni az alkalmi, vagy rendszeres 
sportolásra, ha a sportot nem
cs:ik mint a fejlődő, korszl!1'iI
södő életünk ártalmai elleni 
óvszerként népszerúsítenénk. 
A sport és a testnevelés több 
ennél 

Molnár György ezutám arról 
beszélt, hogy a spo1•tnaik újabb 
tooiegeket megnyerni, tartós 
eredményeket elérni csalt úgy 
lehet, ha a gazdasági vezet.ők 
és a moz,gaJmi szervek minden 
szintjén nagyobb gondot for
dítanak a tudatformálásra és 
a szemléletváltozásra. 

- Az előterjesztésből kitú
ni.ik, hogy szakszervezeti szer-
veink, a sportegyesületek, a 
gazdasági vezetés figyelmét a 
tömegsport munlka hatéko
nyabb kiterjesztésére hívjuk 
fel. Úgy ére�ük, ez a célkitű
zés - a=n túlmenően, hogy 
egybeesik az állami sportszer
vek töreh.-véseive! és a töme
gek érdekeivel - a vasutas 
dolgozók 6Zámára bi7Jtosított 
lehetőségeket is figyelembe 
Yéve - reális. A MAV nagy 
an!l<lgi eszközöket fordít sport
létesítmények építésére, fenn.
tartására, fejlesztésére. Sajnos 
ezeknek a tömegsport céljaira 
történő felhasználása nem elég 
szervezett. 

- Nem elég csupán kinyit
ni a sporttelepek kapuit. A tö
megek aiktivabb bekapcsolásá-
hoz kell a meggyőző szó, a pél
damutatás, a különféle kor
osztályok igényeit figyelembe
vevő tömegsportrendszer, ed
zés és versenyzési feltétel. 
Szervezni kell ezt az üzemben 
és a sportpályákon. Elenged
hetetlen feltétel. hogy ott le-
gyenek a szakemberek, akik 
i rányftják, segítik, megk:edvel
tetik a sportolást. A MAV 
minden sportkörének - füg
getlenül attól, melyik kategó
riába tartozik - ez alapvető 
feladata. A sza·kszervezeti 
szervektől pedig azt várjuk, 
hogy ennek szerezzenek ér
vényt. 

A nagyobb tömegek meg
nyerése érdekében szélesebb 
skáláját kell nyúj.ta,nunk a 
sportrendezvényeknek, hogy 
mindenki megtalálja a magá
nak megfelelőt. Szakítani kell 
azzal a gyakorla1'tal, hogy egy
néhány labdarúgó-mérkőzéssel 
elintézettnek tekintjük a szol
gálati hely tömegsportját. Ha 
az eddiginéő is nagyobb figyel
met fordítunk az ifjúság test
nevelésének fejlesztésére 
ezzel egyúttal a jövőben rend
s,:eresen testedzést folytató tö
megek alapjait is megteremt
ji.ilk„ Ezért minden szakszerve
zeti bizottságnak, sportegyesü
letnek felhívjuk a figyelmét: 
ler111en.ek tevékeny Tészesei, se
gítlli, szervezői annak az 
országos sportmozgalomnak, 
amely a KIS:;! kezdeményezé
sére indult, az „Edzett ifjúsá
gért" jelszóval. 

Az előterjesmés részletesen 
f<>elalkozik a minőségi sport 

Dr. Szabó Aliklóst rólasztották 

a budapesti területi bizottság titkóráni 

Legyen meggyözöhh az agitáció ! 
Május 5-én ülés tartobt a 

budapesti területi bizottság, 
amelyen megjelent Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szadcszerve
zet főtitkára, Kajcsa József 
titkár, S;;ücs Zoltán vezérigaz
ga,tó-helyettes, Martos István
né, a szakszerveretek buda
pesti t:anácsána,k vezető titká
ra és Kiss Károly, a budapesti 
vasúti��t.óság vezetője. 

se mellett felmentették t!SZ't
i;égéból Rékasi Istvánt, a terü
leti bizottság titkárát, és hoz
zájárultak a budapesti lg,azga
tóság helyettes vezetőjevé tör
tént kimevezéséhcz. Helyette, 
a területi bizottság új ti tkárá
vá dr. Szabó Miklóst vá.J.asz
tották meg, aki a Vasutasok 
Szakszervezete közgazdasági 
05Zt.ályáoak helyettes vezetője 
volt. 

A munkahelyi közösség érdeke is 
a felnőttoktatás szorgalmazása 

Az ülésen, érdemei ehsmeré-

Nagykanizsai KISZ-fiatalok kitüntetése 
Nagykaatlzsa csomópont 

KISZ-sz.ervezetének, eredmé
nyes munkájáért a KISZ Köz
panti Bizottsága a Kiváló 
KISZ-.,zervezet kLtüntetést 
adományozta. 

A csomópont 250 KISZ-tagja 
kilenc alapszervezetben dolgo
zik. Eredményesen segítik a 
ga.wasági feladatok teljesíté
sét. élen járna.k a kommunis
ta műszakok és társadalmi 
munikák szervezésében. 1976-

77-ben a kommunlsta ml'.!sza
kok bevételéből a gyermekin
tézmények fejlesztésére 7000, 
a városi sportpálya épltésére 
pedig 8900 forintot firettek be. 

A zászlóátadás! ünneps,égen 
több mtul:kában élenjáró fia
talt tüntettek ki. Zalavári 
László KISZ-érdemérmet, Bö
röcz Tibor aranykoszorús 
KISZ-Jelvényt, Jeszek F1!1'enc 
pedig Dicsérő oklevelet ka
pott. 

A pécsi területi bizottság 
márciusban testületi ülésen 
foglalkozott az állam! felnőtt
ok.tatái; helyzetével • .Mecvltat
ta a feladatok végrehajtál;a 
során szerzett tapasztalatokat, 
amelyek a pozitív vonások 
mellett szép számmal tarta.l
maztak kedvezőtlen adatokat 
is. A tények ismeretében meg
állapítható, hogy a pécsi igaz
gatóság területén jelentkező 
oktatási gondok nem elszige
telt jelenségként mutatkoz
nak és nem a terület sajátos
ságaihoz tartoznak. A testüle
ti ülésen olyan hiányosságok 
feltárására került sor, ame
lyek kisebb-nagyobb mth-ték
ben fellelhetők az országos 
oktatáspolitikai munkában is. 
Negatív hatásuk más teliile-

ten is érezhető, megszünteté
sükre pedig csak kozös össze
fogással kerülhet sor. 

A he.:y:aet elam zé:sénél egy
értelmúen kitűnt, hogy az 
utóbbi években, ha nem is 
megfelelő ütemben. de növe
kedett az általan.os iskolai 
végzettséggel rendelkez/J dol
gozók száma. Az eredményes
séget elősegítették a pécsi 
vasút igazgatóság intézkedé
sei, amelyekkel biztosították a 
tanulással járó kedvezménye
ket, és jól éltek az ö.5ztönző 
módszerek alkalmazásával is. 

A vezetők f elelóssége 

A felnőttoktatásal való kö
te;ező foglalkozást megerősí
ti az 1976-ban kiadott igazga----------------------------------------, tói utasítás is. ameiy a gaz-

ZENETERÁPIA 

,,. 

Harmincéves a _.MA V Kórház 
„ Weiner" kamarazénekara 

„A zene feledtet minden 
fájdalmat." A sokat szenvedő 
Mozart szavai ezek, de méltán 
swlgálhat mottóul, a MA V 
Kórház „Weiner" kamara
együttesének is, hiszen ennek 
a zenekarnak elsődleges célja, 
a kórház betegeinek magas
színvonalú, művészi élményt 
nyújtani. A betegek kikapcso
lódása a ps,nchikal terápiának 
igazoltan hatékony eS2iköze. A 
kapott éőményanyag mélyebb 
meggyökerezése esetén pedig 
Igényes belsŐ, szellem; átala
kuláshoz vezet. A:z orvootudo
mány és a klasszikus értékű 
zene évszázadok óta eleven 
kapcsolatban állnak. 

Ez a felismerés vezette dr. 
Novák Emil főorvost még 
1948-ban arra az elhatározás
ra. hogy a MA V Kórházban 
dolgozj, a zenét sz.erető orvo
sokbol és ez.ek közvetlen bará
taiból létrehoo:za - a felsza
badulást követően országos vi
szonylatban elsőként - a később Weiner Leóról eln�vezett zenekart. Természetesen mint minden amatőr együtteshez, ide is lelkes, a zenét önma
gáért szerető és érző orvos
muzsikusok kellenek, akik ze
nei tudásukat. ízlésüket a kö
zös mu:z:.ikálás útján fejlesz-

tik. A 1 5-20 tagú kamaraze
nekar m.indig megtalálta azo
kat, akik szabad idejüket az 
,,intim zenélésnek" szentelték. 

Ebben oroszlánrésze va-n an
nak, hogy Kálmánchey Zoltán 
:Carnagy személyében olyan ve
zető áll a kamaraegyüttes élén, 
aki a klasszikus magyar ka
ma-ramúvészek legnagyobbjait 
(Weinl!1' Leót, Waldbauer Im
rét, Kerpely Jen/Jt, Lajtha 
Lászlót) vallja mestereinek 
Sokoldalú művészi tudását, 
alapos zenei Ismereteit a mu
zsika m.indenekfelett való sze
retetével adja át aa: együttes
nek, s ezt az évtizedes össze
forrottságot a . produkció 
színvonala, a tiszta hangzás. a 
zenei mondanivaló tartalmá
na,k, lényegének pontos elő
adása Igazolja. 

hat hangversenyt adnak a 
MAV Kórhá..:ban. (Ez még ak
kor !s kevés, ha a betegek a 
próbákat Is látogathatják), 
Ezenkívül ifjúsági hangverse
nyek, Iskolai vendégszereplé
sek, tanácsok, társadalmi szer
vek meghívásai egé,;zftlk ki a 
koncertprogramot. Több alka
lommal készült rádióriport is 
az együtte;r/Jl s hír-lik túlnőtt 
a patronáló Intézmény kere
tein. 

A budapesti MA V Kórház és 
Központi Rendelőintézet fenn
állásának 50., és a MA V 
Kórház „Weiner'' kama-razene
kara megalakulásának 30. év
fordi,lója alkalmából meg
rendezett ünnepi hangverseny 
bemutatkozásnak is számított. 
Hiszen az együttes a Zeneaka
démiá,n a kamarazene-Iroda
lom mintegy három évszáza
dát szólaltatta meg a gazdag 6Zlnpompájú, graclózus Lully
tól a közelmúltban elhunyt 
nagy angol zeneszerw: Benjá
mtn Brtttenl.g. 

Az ünnepi hangversenyen, a mant!kus és modern zeneiro- Vasutasok Szakszervezete elda,Jom igen széles körét öleli nöksége nevében Révay Sánfel (mintegy l50 művet), még-_dor, a kultúrneve!ési és sportis mindig az előadás szfnvo- osztál,v vezetője kii6zöntötte a 
nala és nem a műsor gazdag- Jubiláló kamarazenekart. 
&ága a cél Even.te általában Dr. Csillag Ferenc 

A „Weiner" kamarazenekar 
műsorpolitikáját a mértéktar
tó kiegyensúlyozottság Jellem
zi. Jóllehet repertoárjuk a 
prek.lasSZikulS, · klasszikus, ro-

dasági vezetők ezzel kapcso
latos feladatát hangsúlyozza. 
Az igazgatói intézkedés mel
lett azonban megállapított 
tény az is, hogy a gazdasági 
vezetők egy része n.em foglal
kozik kellő módon a felnőtt
oktatással, s en'11ek egyik oka 
az, hogy a lé\.5zám.gondok mi
att a továbbtanuló dolgozók 
munkaidőkiesé.se problémát 
jelent. Emellett szemléletbeli 
hiányosságok is tapasztalha
tók a gátló tényezők között. 

A testület úgy értékelte, 
hogy sok helyen nem volt 
meggyőző az agitáció sem, 
a szakszervezeti bizottságok 
nem mozgósították megfele
lően. ti.sztségviselőiket, hogy 
vegyenek részt a fel világosító 
munkában. A bizottságok tag
jai többnyire egymás között 
osztották fel az agitációs ten
ni valókat s elmaradt a bizal
miak segítségnyújtása is. lgy 

az emberek tudatának fejlesz
tésére irányuló fontos politi
kai tevékenységet nem kollek
tív összefogással végezték. 

Reális értékelés 
A tényekhez persze az Is hozzátartozik, hogy még ott sem alakult ki mindenütt kedvező arányszám, ahol a gazdasági és mozgalmi vezetők harmonikus öss7.hangban végezték az oktatási szervező munkát. A nagyarányú létszám

fluktuáció következtében ugyanis a hiányos Iskolai vég
zettséggel rendelkezők száma 
újraterme!/Jdik az újfelvételes dolgozókból. A kényszerhelyzetből adódóan nemcsak mindig elölről kell kezdeni, de 

állandóan fokozni is kell a 
tanulásra irányuló agitációs 
tevékenységet, s az eredmé
nyesség - éppen a munka
erő-változások miatt - mégis 
nehezen mérhető le. 

Nem véletlen, hogy az álla
mi felnóttok-tatás helyzetének 
vizsgálatánál a testületi ülé
sen a legnagyobb hangsúly
lyal az általános iskolai kép
zést tárgyalták. A közép- és 
felsőfokú iskolák hallgatói 
ugyanis már célirányosan 
folytatják 1anulmányaikat. 
A munkahelyi vezetők fel• 
adata itt abban mutatkozik 
meg. hogy a dolgozók to
vábbképzési igényét a vasút 
területén i5 hasznosítható 
irányba fordítsák. 

A területi bizottság reáli
san tárta fel a munkahelyi 
kollektívák szerepét Is az ok· 
tatásl munkában. Megállapí
totta, hogy a műszaki, felső
fokú ,·égzettséggel rendelke
ző dolgozók nem mindenütt 
segítették megfelelően tanuló 
munkatársaikat. _holott kép
zettségüket kamatoztatni le
hetett volna a patronálás! 
munkában is. A konzultációs 
lehetőségek megteremtésére és 
kihasználására ugyanis min
den szolgálati főnökségen 
mód van. Többet kell ten
niük a szocialista brigádok
nak is annak érdekében, hogy 
növekedjen a brigádtagok mú
t•eltségi szintje, mert ezen a 
területen ís i·annak hiányos• 
ságok. 

A segítségadás 

legyen l,atéko11;rabb 

Miután a 8 áltaőános isko
lát el nem végzettek között 
szép számmal vannak fiatalok 
és nődolgozók is, a testületi 
ülésen helyesen foglalkoztak a 
KISZ-szervezetek és a nőbl
zottságok agitatív jellegű te
vékenységével is. 

A tények ismeretéből szük• 
ségszerűen adódnak az okta
tási munka javitását szolgáló 
további tennivalók. E.<ek meg
valósítására a pécsi területi 
bizottság határozatot hozott a 
ebben elsődleges feladatnalc 
jelölte az agitáció fokozását, a 
gazdasági vezetők és a társa
dalm.i szervek összehangol
tabb tevékenységét, valamint 
a munkahelyi kollektívák, 
szocialista brigádok ösztön
zőbb, hatékonyabb segítség
adását. 

Pálinkás Katalin 
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Tények, érvek, javaslatok 
létszámgondok megoldására 

Közdsmert, hogy a vasűtnál 
ma már mind a hat igazgató
.s.ág létszámgondokkal küzd. A:z. 
is ismert, hogy az ötödik öt
éves tervben országo.san mint· 
egy 60 ezerrel bővülhet csak 
az aktív keresők száma. Eb• 
ből a vasút aligha számíthat 
munkaerőre. Az egyre növeke
dő elvárások azonban meg
követelik. hogy a vasút folya• 
matos üzemvitelének biztonsá
gos és üzemképes fenntartásá
hoz. szükséges létszámot min
den körülmények kö-zött biz· 
tosítsa. 

Hol több a belépó ? 

A szegedi Igazgatóság 1976-
ban jó munkát végzett. A 
bázis.időszakhoz. képest az 
árutonna-teljesítményt 2,5 
az árutonnakilométert 1 szá
zalé.kkal túlteljesítette. A fel• 
adatok végrehajtásához szük
seges létszámot, a nagy mun
kae römozgás ellenére is biz
tosítani tudtuk. A bázisidó
saakban igazgatóságunk lét
szama 13  532, míg 1976-ban 
13 509, vagyis 21 dolgozóval 
kevesebb volt. Kissé mérsék
lődött a mi.mkaerőmozgás, bár 
itt még mindig eltérőek az 
arányok. Amíg 1975-ben 2168• 
an léptek be és 1182-en lép
tek ki, addig 1976-ban 1519 
volt a be- és 1381 a kilépők 
szám.a. 

A munkaerőmozgás arányai 
a swksz.olgálatoknál külön· 
hozó mértékben alakultak. Al
talába,n több a belépés azok
hoz a sza.1<sz.olgálatokhoz, ahol 
h.--ülönleges szakképzettség, 

. szakvi7.sga nmn szükséges és 
mer. 'keltebbek ott, ahol a 
munkábal11lít.ásho:z. egy-két, 
esetleg több szakviwgára van 
szükség. 

A pályafen,ntartási szakswl
gálathoz 1976-ban belépett 510, 
kilépeLt 376 dolgozó. Valami· 
vel jobb az arány a biztosító
berendezési és automatizálási 
szakszolgálatnál. Ezzel szem
ben a yon•atásl szakswlgálat
nál 11 200 belépovel szemben 
253-an lépteK ki. A legna
g;•ohb úllományú forgalmi-ke
reskerlelmi. szaks.zolg.álatnál a 
be! pók s-z.áma 663, a kilépet
teké 627 volt. Korább! felt.ér
k pez · sek alap;.in, a kllépet
ta� helyére az igazgatóság 
e;ye, területein még lehetsé-

Jétszálmutánpótl.ósról szer
ve,-ett-en gondoskodtak. Ilyen 
telepulé.<c-k '. Kelebia, 1 Kiskun
félegyháza, Mezőhegyes, Lő
kösháza, Vésztő állomiis és 
kőrny 'ke. 

Az ol,lalás szerepe 

A forgalmi szakswl.gála t 

nak, cselekedjenek• Ez, egy• 
részt nemcsak fizikai és szel
lemi frisseséget kíván, ha
nem nagyfokú. szakképzettsé
get, hogy adott helyzetben fe
lelősséggel cselekedjenek, sa
ját testi épségüket, és a tár
sadalmi értékeket is megvéd· 
jék a sériiléstől, a pusztulás
tól. A vonatkísérők létszáma 
a bázishoz mérten ismét csök
kent, annak ellenére, hogy 
az igazgatóság területén a 
600-as és 700-as voru:uan be
verették a CSM-rendszert. Ez
által 47 vonatvezetői állást le
hetett megszüntetni. 

A von.atkisérók hiányát 
egyébként további szervezési 
intézkedésekkel segítettük elő. 
Ilyenek voltak. hogy a mellék
vonalakon a forgalmi szolgá
lattevők és váltókezelők az 
MT-tartalélrokkal előkészítet
ték a továbbításra k,erülő ele
gyet. fgy segítették a léts-zám
hiányos vc:xna.tok munkájának 
könnyítését, de a zárt fordu
lós rendszerű vona tk.iséreti 
S"Z.Ol,g,áJ.at megsrervezé,se Is a 
létszámhiány okozta problé
mák megszüntetését célozta. 

A szervezés tartalékai 

ben meghívjuk a korszerű ál
lomásokra, ahol ma már jól 
működő bi2Jtositóberendezések, 
korszerű pályák, vonalak, dí
zel-, vagy villamosvontatás az 
uralkodó. Vann.a:k olyan ter
veik és javaslataik, amelyek
hez a Vezérigazgatóság segít
sége is szükséges lenne. Uye
nek többek között: 

ságosan és mennyiségileg jól 
dolgoznak. 

E cé.!Ml szükséges lenne a 
frekventált munkakörök. bé
rének irányelveit az igazgató
ság szakszolgálati osztályai
ból megszabni. 

Távlati tervezést! 

- a váltókezelői, kocsiren- Igen nagy jelentősége len-
dezői munkaköröknek szakma- ne annak is, hogy a nagyobb 
ként való elismertetése, gócállomásokon távlatilag ter-

- a 14-18 éves korhatárok vet készítenének a vasúti szol
között a forgalmi és kereske- gálati lakások építésére, a fia
delmi szakszolgálat területén talok legény- vagy leányszál
is iparitanuló-képzés beveze- lásának a biztosítására, a 
tése, nem 500 Ft bérért, ha- szociális igények pótlására, a 
nem úgy, ahogy ez más ipar- nagyobb szolgálati helyeken új 
ágakban is megvalósult, létesítmények építésére, a vas-

- a kocsirendezők részén utas dolgozók szolgálatba és 
valamiféle üzemi pótlék be- srolgálatból történő szá.Uftá
vezetése, sának kö-zlekedési eszközzel 

- a hétvégi. mdszakok vala- történő megoldására, ha szük
milyen címen történő dotálá- séges akkor az autóbusz költ-
sa, ségeinek a térítésével is. 

- a nagyobb ipari gócokon, Ezek a tervek és javasla-
ahol aggasztó a létszámhiány rok egyaránt mutatják azt az 
a budapesti pályaudvaro- utat, amely egyrészt a mun
kon bevezetésre kerult ki- kaeró-utánpótlás megoldását, 
1m1-elt forgalmi ;utalékhoz ha• másrészt a munkaerő megtar
sonló, de annál alacsonyabb tását srol@ja, s amely meg
.,helyi ;utalék pótlék'' 1"end- felelő végrehajtásával távla
szeresítése, tokba:n Is biztosítani lehet a 

- a bérszabályzatok olyan vasűt folyamatos üzemelteté
Egyes szolgálati helyeken értelmű módosítása, hogy a lét- sét. és a vasúttal s-zemben a 

megvalósult a s:rocl.aJista brl- számhiányos helyelcről ne ke- népgazda-sá� elvárásában je
gádok vál:.lalásainak olyan ér- rüljenek közpomi alapokba a lentkező feladalok teljesítését. 
telmú kiterjesztése, hogy ba- bérek, ha,nem a végzett mun- Dr. Susla János 
ráti körükből évente legalább ka arányában ott ooszá.lc azt a szegedi igazgatóság 
egy-egy újfelvétele& dolgozó- fel, ahol kevesebben is bizton- III. forgalmi osztályvezetője 
val növeljék a létszámot. __________________________ _ 
Távlaitokban az<mb!rn feltétle-
nül szükséges lesz további kor
szerúsítésekkel segíteni az egy. 
re fogyó létszámon. Adott 
esetben a jegyvizsgálat 
korszerűsítésével, vagy elma
radásával és más ellenőrzési 
rendszer bev€'2Jetésével - to
vá bbi átcsoportos.ításokkal le
het majd enyhíteni a létsz.ám
hiá:nyt. 

A loocslrendez6, sarus, tol.a
tásveretó munkakörökben a 
nehéz fizikai és szel[eml 
igénybevételt jelentő munka 
mellett még a veszél11esség 
foka i.• fennáll• &.ért a hiány
zó létszámok betöltése még 
nehezebb, mivel ezekben a 
munkakörökíben a mun:ka in
tenzitása is nagyon magas. 

A jelenleg kocsirendez.ői 
hián.yolclca.1 küzdő Kecskemét, 
Nagyk,órös, Kiskunfélegyháza, 
Szeged, Kiskundorozsma állo
másokat belső kirendelésekikel. 
segítik. A helyi munkaerő és 
kirendeltek közti bérdifferen
ciák miatt azonban olykor ;e
lentős bérfeszüttségek jelent
keznek. lgy van ez a szege
di igazgatóság területéről a 
budapesti vasútigazgatósághoz 
állandóalll kirendelt 80-90 vo
natk!séró és kocsirende:oo ese
tében is. A kirendelteknél je
lentkező bérnövekedés az ott
hon maradó és kevesebb bérért 
dolgozó mun'k.a.társaik köré
ben elégedetlenséget kelt. 

Munkaügyi gócok 

Aranykoszorús ifjúsági brigád 
bekapcsolódtak és jó ered
ményt értek eL Májusban 
részt vehetnek majd a követ
kező fordulóban, a csomópont! 
ki mit tudon. 

Nagy volt az öröm a Buda
pest-Angyalföldi Pályafenn
tartási Főnök,ség Kandó Kál
mán ifjúsági brigádjánwk tag• 
jai körében, amikor megtud
ták, hogy az elmúlt évi ered• 
ménye1kért május 1. alka.lm.'\- -----------
ból a kollektívát arany brd
gádéremmel, ta,gja1t pedig 
aranykoszorús jelvénnyel tün
teti:k .ki. A si:ker nem tette el
bizakodottá őket. Az éves vál
laláookan kívül újabb fel
ajánlás.t tettek. Bocskor Nóra, 
Magda Jánosné, Rihmer Ká
roly, Tihanyi Márta, Kiss Ka
talin,, Keresztesi László, Sári 
Ferenc, valamint Sándor Zol
tánné, a brig-'.id ve:zetöje el
határozták, hogy elnyerik a Ki
váló ifjú technikus, illetve a 
Kiváló ifjú mérnök címet. 
Ezenkívül hozzákezdtek a te
rületen dolgozó ;fjú szak
munkások körében a Sza,kma 
ifjú mestere versenv szerve
zéséhez, a jelentkeiók fellté
szítéséhez. 

Új vállalásuk része volt 
többek között még a szolgá
la,ti fönökség által rendezett 
brigádvetélkedő lebonyolit.ásá
ho:z. szükséges technikai fel té
telek boiztos.ftása. A szellemi 
versengésbe egyébként ők is 

A jubileum jegyében 

Kommunista múszal: 

300 részvevővel 

Március utolsó szabld 
szombatján és vasárnapján 
kommunista múszakot tartot
tak hazánk felszabadulásá..'1ak 
32., valamint a Nagy Októbe
ri Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója tiszteletére a szé
kesfehérvári vontatási fónök
ség dolgozói. 

A mintegy 300 részvevő -
élükön a szocialista brigádok 
tagjaival kilenc Diesel-
mozdony, hett•en teherkocsi 
karbantartását, illetve futója
t:ítását és részlegvízsgáját i•é
gezte el. A kommunista mű
szalcra jelentkezett mozdony
vezetők ugyanakkor vonato
kat továbbítottak, társadalmi 
munkafelajánlásuk teljeslté
seként. 

AKTUÁLIS PORTRÉ 
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A debreceni csomiJjJonton 
1047 tagja van a Vör-öskeresztnek 
A Magyar Vöröskereszt 

V, Kongre.sszusára készülve, 
a debreceni csomóponton mú
ködó 13 Vörö&keresztes alap
szervezet vezetőségválasztó 
taggyűlése után a csúcsveze
töség küldöttértekezJ.etére áp
rilis végén került sor. 

A vezetőségválasztó tag
gyűlést Tóth Lajos nyitotta 
meg, majd Regécz! Józsefné, 
a csúcsvezetőség titkára szá· 
mo1t be a IV. kongresszus óta 
végzett munkáról. Elmon
dotta többek között, hogy a 
vasúti csomópont területén 
működő 13 alapszervezetben 
1047 VÖ1'Öskeresztes tag te
·vékenykedik. 

Munkájuk k!lzéppon.tjában 
az egészségügyi felvilágosí
tás és a nevelő munka áll· 
Tevékenységük kiterjed az 
egészségvédelemre, az ön
kéntes véradó- és a tisztasá
gi mozgalomra, a család
védelemre, az alkoholizmus 
elleni harcra, a gondozási 
munkára, az egészségre ár
talmas munkahelyek felderí
tésére, a balesetelhárításra, 
a polgárvédelemre, hog_v csak 
a legfontosabbakat említsük. 
197.1-tól 77 alkalommal szer
veztek különféle egészségügyi 
felvilágosító előadást filmvetí
téssel egybekötve. 

Kiemelten foglalkozott a 
beszámoló a véradómozgalom 
szerepével, a vasúti cwmó
pon,t ezzel kapcsolatos szám
szerű adataival. 1973-tól 
2493 dolgozó adott. összesen 
762 liter t·érl. Elismerően és 
a megbecsülés hangján szólt 
a beszámoló a véradók ön
f eláldo;ó mal?atartásáról, azok
ról. akik az embers?eretet, 
az linze fenség és II példamu
tatás magas iskoláját jár
ják. 

A véradók törzsgárdáját 
a swc.ialista brigádok alkot
ják. Több brigád kollektíven 
vett részt a szolgálati heJye
ken szervezett önkéntes vér
adónapokon. 

A tisztasági mozgaJom ke
retében jelentős segítséget 
adtak a vöröskereszt aldivis• 
tái a télre való felkészülés 
szervezéséhez és a tavas7..i tisz
tasági hónap sikeres lebonyo
lításához. 

Szólt a beszámoló a követ
kező időszak feladatairól Is. 
Többek közótt kiemelte, hogy 
a tisztasági mózgalmat fo
kozottabban ki kell terjeszte
ni a pályaudvarra, a szerel• 
vényekre, a kultúráit köz
lekedés feltételeinek bizto
sitására. Célul túzték ki a 
tiszta 5Z01gálati hely és 
tiszta van.alszakasz mozgaJ
mak meghirdetését, folyama
tos értékelését és a felJtéte
lek biztosítását. Szervezéssel 
és mozgósí,tással segítik az 
üzemegészségügy! szolgálat 
munkáját. 

Meghatároz;t-.ák a tenniva
lókat a népesedéspolitikai 
határozat végrehajtásában. a 
fiatal és az idősebbek. kö
rében végzett munkában. és 
a véradás területén elSÓS(J(!'• 
ban a véradók néi:lszerdsítése. 
erkölcsi és anyagi elismerése 
vonatkozásában. 

A beszámoló megvitatása és 
elfogadása után került sor 
a csomópont új vöröske
resztes csúcsvezetóségének 
megválasztf.�ra. A 1 1  tag\l 
vezetőség elnökévé dr. Szabó 
Emi7t, a MAV Területi Egész
sé-gügyi Központ igazgató 
főorvosát, titkárának pedi!( 
La.katos Lászlónét, Debrecen 
állomás ügyintézőjét vál=
tották. 

Vezetőséget választott 
120 vöröskeresztes aktivista 

A miskolci vontatási főnök
ség Vöröskereszt-szervezete hét 
alapszerve1.cténck 120 küldöt
te vett részt a közelmúltban 
rendezett vezetőségválasztó 
közgyűlésen. A négyéves mun
káról Bodrogi Károlyné, a 
szervezet titk.ám s:::ámolt be. 
Elmondotta tóbbe!t között, 
hogy a ,·érnd�s már társadal
mi mozgalommá szélesedett. 
Népszerűek a fi>nökség�n ren-

dezett önkéntes véradónapok 
is, amelyeken különösen a szo
cialista brigádtagok vesznek 
részt nagy számban. A Vörös
kereszt-szervezet eredményes 
munkáját bizonyítja, hogy ed
dig kilencszer nyerték el a 
Mintaszervezet címet. 

A tizenegy tagú vezetőség 
megválasztása után a legered
ményesebb aktivistá,.�nak ok
levelet és jutalmat adtak át. 

Szellemi vetélkedő 
A miskolci ;ármújavító szak

szervezeti bizottsága 1976 
szeptemberében a munkás szo
cial ista bril!ádok részére tíz 
témából álló szellemi vetélke
dőt rendezett, amely öt hó
napig tartott. A versenyző bri
gádok tagjai többek között a 
munkásv0delem, tűzvédelem, 

. irodalom, sport, honismeret. 
továbbá aktuális szakszervezeti 
témakörökből vizsgáztak. 

A döntőn az induló 32 bri
gádból hét brigád vett részt. A 
legjobb eredményt elértek kö
zött összesen tízezer forint 
értékű jutalmat osztottak kL 

Az első a teherkocsi-javító 
PetlJfi Sándor ifjúsági csapata 
lett. Második a dr. Münnich 
Ferenc túzikovács, harmadik 
pedig a kocsijavító Zó;a bri
gádja. 

u„ npótlásánál nem kis gond, 
boc.;y a kilépő, nyugdíjasok 
helyébe az újfelvételeseket 
csak hosszabb gyakorlati és 
elméleti felkészítés után le
het felelős nlUIL"8körbe állí
tani. Ebben segiti az igazga
tó. · ot a s:zegedi oktatási fÖ
nöks0ég, ahol széles körú, 
elmélyült elméleti és gyakor
lati képzés folyik. A képzés 
folyamatos, a legfrekv�tál
tabb munkakörökben innen 
pótoljá-k a szakképzett káde
reket. 

A szegedi vru;útigazgatooágon 
a munkaerő gazdaságos fel
használá.-sában az üzemi szak
szolgálatok szorosan együtt
működnek a munkaügyi osz
tállyal. hogy a központi aka
rat szerint is igényelt komp
lex tennelésirányfüls meg
vaJósulha6'SOn. 1977. január 
elsejével az igazgatóság terü
letén ennek keretében hoz
ták létre a munkaügyi góco
kat. Az új területi Jelleggel 
működő munkaügyi gócokkal 
kapcsolaibban azt tervezzük. 
hogy a hatáskörök bővítésével 
a gócok vezetője - a termelés 
és munkaerő szüks¾let alap
ján biztosítsa a munka folya
matosságát, s ha szilkséges, a 
srom�zédos gócokat is segít
se, illetve onnan segítséget igé
nyeljen. 

Akiben bíznak az al lomas dolgozói 
A kózé'!)káder utánpótlását 

a szegedi Bebrits Lajos Vasút
forgalmi Szakközépiskolából 
nyeri az igazgatóság, Talán 
csak az okoz problémát, hogy 
a gya1eorlati munka: elsajátí
tása, munkába állításuk után 
e ak hosszú idó múlva törté
nik meg. 

Megvalósítottuk a-zt a gya
korlatot is, hogy a munkaerőt 
azon a sw!gálati helyen kell 
felvenni. ahol az akár szer
vezés folvtán, akár spontán 
jelentkezik. Igy a kikép:zések 
és a vizsgák után a munká
ba állitás már a szükséges 
helyen történik. 

A kedvező ielenségek elle
nére. a forgalmi sza,kswlgá,
latnál változatlanul qond a 
t•o1UJtki$éröJ; és kocsirendezők 
évről ét're foqyó létszámának 
a feltöltés2. Ucyanc,;al< prob
lém:ít jelent a vonali tartalé
koso'< utánoótlása. Erekben a 
mun1rnk0rökben a jó egészsé
gi és letki áJlapot mellett az 
is S7ükséges, ho�v a munka 
küzbf'n pillanaton ként i-�lent
kew fény, hang és alaki in
for:,,1ciri1<�t fs71,e,1he•sék és 
�1:cr,e a iárrnfívek �eb�.c:�é
nek füg,,"Vényében reagálja-

Az Igazgatóságban a vonali 
és hálózati érdekek biztosítá
&a végett a gócokat központi 
vonal! ügyintézők fogják majd 
irányítani és segíteni• 

Már most felmerült annak 
a szükségessége, hogy a leg
nagyobb gócokon a munkaügyi 
apparátusokat jogászokkal erő
sítsük meg, akik segítségére 
lesznek a vezetőknek. Terve
inkben szerepel, hogy a mun
kaerő toborzásnál, az agitá
ciós munkában eddig a sza
badjegy, és egyenruha járandó
sá� mellett, szü'tségszerden a 
tanulókat, tanáraik kfséreté-

A vélemény. amelyet Hra
bovszki János műhelybizott
sági titkárrói mondott Molnáf' 
Gábor állomásfőnök. tula.idon
képpen Békéscsaba állomás 
munlk.áját is tükrözi. Azt a 
felelősségteljes, sokszor nagy 
erőfeszítéssel járó munkát, 
a.melyet 735 dolgozó, - köz
tük 306. brigád.keretek köZött 
- végez.. 

Hrabovs:zki Jáno,; állomás
irányitó a kétszeres arany 
fokozattal kitüntetett Kossuth 
szocialista brigád vezetője, ép
pen negyedszázada dolgozik a 
vasútnál, ebből 16 éve Békés
csaba állomáson. 

- Hrabovszki az érettségi 
után. 1953-ban került hozzánk 

mOllldja Molnár Gábor ál
lomásfőnök. - Murony állo
máson tett önál!ósitó forgal
mi vizsgát. Szolgf>.Jt Lököshá
zán, Sarkadon, majd a MAV 
Tisztképzá elvégzése után -
1961-ben - ViSSUlkerült Bé
késcsabára rendelkez,5 szolgá
lattevőnek. Eredményes mun
kájáért négyszer kapott Ki
váló dolgozó, 1961 -be:n pedig 
a Közlekedes kiváló dolgozó
ja kitüntetést. Ezt miniszteri 
dicséret, 1975-ben pedig Ki. 
váló t'asu.tas kitüntetés követ
te. 

Vezetője a legnehezebb 
munkaterületen dolgozó. Kos
suth szocialista brigáiinak, 
amely 1974-ben elnyerte a 
MAV Kiváló Brigádja kitün
tetést. A brigád 1975-ben be
nevezett az ,,l!;p!tsük, szépít
sük városunkat'' mozgalomba, 
s közhas-zmú társadalmi mun. 
kájukkal elnyerték a város 
etnlékplakettjét. A brigád töb
bek között ebben az akcióban 
1500 facsemetét ültetett. 

Hrabovszki János a közéleti 
munka mellett is szakít időt 
a továbbképzésre. Most 
marxista-lell<inista egyetemre 
jár. Sokat tett az állomáson 

a szocialista cfmérr küzdő há
rom munkabrigád megalaku
lásáért is. Részt vett tavaly 
a segédtiszti tanfolyam szer
vezésében, amely sikerrel zá
rult. A 35 hallgató nagy ré
sze az állomáson helyezkedett 
el. Ez lényegesen enyhítette 
az utánpótlás-gondokat. 

- Hét tagú mühelybizott. 
ságunkba11 öt fiz;kai dolgo::.ó 
van - mondja az állomás
irányító. - Két nő is helyet 
kapott a blzottsagban: Nagy 
Ferencné távirász és Földesi 
Sándorné kocsitakarító. A hoz
zánk tartoz6 harminc biZal
mival - az értekezleteken kí
vül - szinte nap mint nap 
találkozom és rendszeresen 
megbeszéljük az ak:uális fel
adatokat. Kalcso lmre szb
titkár részvételecel havonta 
kétszer tartunk múhelybizott
sági értekezletet. Legutóbb a 
bizalmiak új jog- és hatás
körének kiterjes,tését tárgyal
tuk. Allomásunkon ió a mun
kahelyi Jé�kör. a dolgozók bi
za.lommal kérnek tőlünk ta
nácsot. A közelmúltban Szir
buc István, Komlódi Pál és Da
laticzki János koesire:1-i�zők 
kerestek meg. akiknek pan.a-

szára a kollektív szerződésben 
foglaltak s:z.erint adtam meg. 
nyugtató választ. Igyekszünk 
gyorsan intézni a szakszerve
zeti segélykérelmeket is. Leg
utóbb Farkas ls!t:án Simon 
Já!l'os kocs�rendezók · él; Mé
szaros Jeno kapott segélyt. 

Vannak azért gondjai is az 
állomás vezetőinek Sok kocsi
rendező hiányzik. ezért a ren
deletben biztosított szabad na• 
Pot nem tudják rendszeresen 
kiadni. 

A 18 tagú Kossuth szocia
lista brigádból három dolgo
zó kivételéve1 valamennyien 
elvégezték az ál:alános isko
la nyolc osztályát. Vedró Pé
ter . érettségizett, Apró Endre 
pedig m05�- jár gimnáziumba. 
Marik Gyorgy a helyi párt
�lapszerve�t vezet6ségj tagja 
es �unkásor. Sárosi Jánossal 
e�•.utt. A brigád legfontosabb 
celJa . �ost

_ - Hrabovszki Já
n?s 1rany1tásáva1 _ az ide! 
vallal_ások teljesítése. A tolató
szemelyzetből álló brjgád a 
munkaversenyben ebben az 
évben is a.z elsők köwtt sze
retne bn,ni. 

Kesztyűs Ferenc 

• 
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Kiv.áló .csomópont 
KIVÁLÓ ÜZEMHEZ MELTÓAN 

Gyöngyösön az idén nagyobbak 

a követelmények 
Beszélgetés Kelemen Árpáddal, a MÁV Kitérőgyártó Üzem igazgatojával 

Alig múlt fél éve anin.ak, zett „kvalifikált", műszakilag j,dnkat enyhíti m_!li4 4� öt 
hogy alapLtásána.k negyedszá- jól képzett dolgmiók utánpót- millió forint él'téku uj sintá-

rdekébe ? roló amelynek építését ebben :zados évfordulójá� ütlru!'p6ite lása é n · 
az évben be kell fejezni. At-

A ferencvárosi c:som6pont dolgozóinak április 28-án adták át a Kivál6 csomópont kl
tilntetésL Az ünnepségen Pullai Arpád közlekedés- és postaügyi miniszter méltatta a 
vasutasok munkájáL A szakszervezet elnöksége nevében Koszorus Ferenc főt.itkál- köszön-

tötte a csomópont dolgozóit. (Csontos Gábor felvétele) 

Tizenegyszeres kiváló csomópont 

A dombóváriak sikersorozatának titka 
a szolgálati ágak példás együttműködése 

- Nincs abba.n semmi „ti
t-0kzatos varázslat" - mond
ta mosolyogva Márfai Ottó ál
lomásfónük. llllilllkor megk-é.
deztük tóle, árulja el : mi a 
.,titka" ainnaik a szín.te pél
dátlan sikersorozatnak, hogy a 
<lombóvá:ri vasúti csomópont, 
megszaldtás néllk.ül, immárti
:ziennegyedsz.er érdemelte ki a 
!tiváló címet, e,;úttal a MA V 
Vezérigzzgatóság és a Vasuta
sok Szaks:lJen•� elnök� 
:n.ek vörös vimdorzászlajával 
együtt. 

- Legfeljebb azt iSmét.elhe
tem, ki tudja már hányadsze>r, 
1wrm a szolgálati ágak között 
példás a.z együttműködés, s 
dolgozóink ismerve a felada
tokat tudásuJ:, képességük ja
�·<it ad;ák a munkálloz. 

Beszélő számok 

Mint Hara.ngo.::ó Lá..!zló vez.e- anyagokat. Az azemanyagel
tő rnérnők elmondta ennek tu- látást nagyrnérté!k:ben me,gja
lajdonítható a százelegytonna- vította, hogy a múlt évben 
kilométer előirányzat 102,4 üzembe helyeztek három 500 
százalékos és a korszerű von- köbméteres gázolaj-tartályt. 
tató járművek üzemkészségi A csomópont terül.etén 85 
mut:atóján.a!k 102,2 szá:z.al&os szocialiSt.a brigád tevékenyke
teljes.ítése. Az átlagos terhe- dik, 969 ta{Tgal. A múlt évben 
lés.t 102,6 a faji� frzem- szamsz.erűleg kevésbé fejlódött 
anyagfelha,,-=álást pedig a brigádmozgalom, annál ln-
102,3 százalékra teljesítették. ltább előrehaladt minőségileg. AL utóbbi mutl'ltó százalékos A minőségi javulás oka. hogy megjelölésénél többet mond, megnőtt az erdeklódés - fó
hog_v üz.emanyagmegtak.a.rítás le" a fiataloké - a különbö
címén 400 ezer for1n,t prémi- zó� vetélkedök iránt. Egész um ütötte a vontatási dolgo- brigádok tanultak kollektívan, 
wk markát. hogy méltóképpen vehesse-

A moz.donyműhely bravúrja nek részt a vetélkedőkön. So
sem maradhat említés nélkül: kan vettek részt a különbö
az M 62-� Diesel-mozdonyok zó lfjúsá_�i mozgalmakba,n. 
D-3-as jav!tását az elóirány- Jellem7.Ó. hogy a péesi igaz
zott 15 helyett 10 műszak gatóságon megrendezett Al
alatt végezték el, ami 30 moz- kot6 ifjúság pályázaton a kül· 
donynál 150 mozdonl(llap meg- s:zo1gálatia.k kÖ?.Ül három 
takarítást eredményezett. A dombóvári fiatal, Morgós! 

A dombóvárl csomópont, kocsijavító műhely a beáll!- Emil cyártástechnolé,gus, Gc-
mint a Dél-Dunántúl legna- tott kocsikat - kivéve a su-

recs László technoló,tia.i cso-, �,, 1y lyooan sérülteket - amap ki-gyobb vasúti szo....,...ati he e 
javította és a javításti tervet portvemtó és Zolotnoki Gyula 

a mú1t évben 9 millió 657 lOJ .7 S!'lázalékra teljesítette. üzemgazdász. mindhárman a 
e� 442 tonna árut további- A vontatás! főnökségnél vontatási főnökség dolgozói, tott. A bera.Jcandó árlltonna-
tet"Vét 2,67 s?Jázalék!kal telje- n,a,cy előrehaladást jelentett, S7.ereipeltek a legjobban. 
i;ítette túl. Ebből az is lcitú- hogy a bon.tásra váró O-Fű-
nilk. hogy a fuvarozta-tú !eleik- tóház. üzem� kívül hE;lYezésé-

E' I • ,  , k 11 kt ' ák 
kel kiépített régi, jó kapcso- vel vegrehaitották a v1ll�os-, en1aro o e - IV 

latát tovább ápolta. Az előző �z eszterga-. a ková.=:luhe�v 
Lehetetlen rnégcsa,k megkö

évekhez klépest javult a te- és az akkum�látor 1avitómu-
"berkocsik statikus terhelése. h_ely � át_hE;h'.�.ését ... A von,tató zelitően is számot adni va. 

A tervet 104 26 százalékra te!- Jártnu-hp1zal.ás kovetkeztében lamennyi srwcialista brigád 
jesítették. A s:remélyszá:llító átszervezték a belső csa1;1�k �últ �i tevékeny�]. Né
vonatok menetrendszerűségét teljes rendszerét. A kocsiia- hany nev awnban 1dek1ván:ko
a ik:itűzöbt cél!hoz viszonyítva vító helyzet.én azzal Javítot- zik: A Hadi L<iszló lrányitá-
0,10 százalékkal múlták fe- tak, hogy 50 méterrel meg- sával dolgozó Kulich Gyula 
lül. A tervhez képest 0,23 hossmbbítottá,k a műhely ki- brigádot a MAV kiváló bri
százalékkal csökkent a gép- húzó vágányát. Itt kell meg- gádia címmel tüntették k.l. 
revárások �zárna • és javult emllteni a koc.-;imosó dolgo- Méltó versenytá.Tsa volt ta
a vonatok kihas2lllalása. A_ko- z.ómak önfeláldozó munkáját. valy egész évben a Szüle Já-�.itart62Jkodási idő 0,6 szaza- · 1 "'tás ·•  7 lékkal 7 36 órár .. 'd"lt ami Tavaly ugyarus a fe UJ1 tn11 . nos vezette November . vo-

hasonló cro;ó;��okh� vi- att ideiglenesen lezárt szegedi na,tkíséró brigád, amely már 
�nyítva kedvező eredmény. mos�ból is ide irányították a tavaly óta birtokosa . a kiváló 

Min.dehhez tudnd kell hogy kocsikat. emiatt aztán a dom- clmnek. A vontatásnál Folmer 
az állomási berendezések, eny- bóváriak a múlt évben más- M!hál11 Kossuthról elnevezett 
hén szólva elavulta.1c. A biz- félw,er an,nyi k�sit mosta,k és kocsivizsgáló brigádja, jó ver
tosítóberendezése1� többsége adhk vi�= tisztán a fon:ta- senye�edményein kivül tizez
pél.cláu! kisebb-nagyobb fel- lomnak, minit az előző évek• rekben mérhető érté!kű társa-
ú.;ítástól eltekintve méq az ben. dalmi munikájával vOO'llta ma-
első vitdgháború tdej�tól szár- gára a figyelmet. Az os:ztó-
mazik. A rendezópalvaudv�r 

A szerta'r  e'rdeme szertár kilenc brlgádjából az .kds számú és rövid váftányam · ·P t -1· b · 'd 'á sokszor csalc n.,.hé-zségelc árán arany,ermes e o i • r1gia J r 
oldható meg egy-egy vonat Valós:zinúleg korántsem szá• az élen a termelés.!, a 1Já.r-
összeállításs. A dombóvári molhatnánk be ilyen jó vonat- sadalmi és a kultúrális mwi
vasutasok tavaly mégis olyan tás! eredményekről a =tári kában. 
bravúrokra voltak képesek, szolgálat segítókészsége nél- A dombóvári vasúti csomó
hogy irányvonatokat is kéoe7- kül. Nem volt rá eset, h�a pont dolgozóinak április 29-tek és továbbítottak. Komá- szertáriak ne teremtették vol- én Szücs Zoltán MA V vezér. 
romba, Győrbe és Székesfe- na elő idejében a mozdonyok 1gaz.gató-helyette3 és Ürögi Jó
héTvá.rra. kiszereléséhez szükséges gáz- z:sef. a Vas.utasok Sza·kszerve-

A vontatás is megtette 
a magáét 

SzóL'l.i kell a vontatási fő
nökség területén tapasztalható 
jó munikasrerve?.ettsé,,"TÖl is. 

olajat és sze."let. A szertár zete elnökségének tagja, a 
érdeme az is, hogy a korábbi Vezérigazgatóság szakszerve
évekhez v!szony!tva jobban zeti biwtt..<ágának titkára ad
alkalmazta a ,,Tcézi beszerzé- ta át a Kiváló csomópont ki
seket". tgy mind!i.g rendelke- tüntetés.t és a vörös vándor
zé�re tudta bocsátani az üzem- százlót. 
zavar elháritásához szükséges Szász Ferenc 

a Gyöngyösi MAV Kitéró- - Jellem:z.ó példa erre az. D ;.,.�.,- bő! 1111ártó üzem. Aptilis 29..én is- hogy a szakmunkástanulókkal 'lidása után a i, .. ......,or ér
mét rangos eseményre kerillt társadalmi-tanulmányi szerző- kezó hengerelt árut a hegesz
sor. Az 1976-i>an végzett ki- dést kötöttün,k. Jelenleg 19 tó telepünkön zavartal.j.mll 
magasló munkáért a MA v vas- és fém51.erke'Zeti lakatos tud�uk majd fogadni. A s.ro
Veooriga.zigaitóság és a Vasuta- ipari tanulónk van. Augusztus ciálls körülmények fejlődését 
sok Szakszerverete elnöksége 20-ra átadjuk a 15 személyes jelzi az orvosi rend.elő kor
a Kiváló üzem címmel eg11ütt fe>rgácsoló tanműhelyt, ami s.zerúsítése és a hamarosan 
vörös vánde>rz<iszlót adomá- szintén az utánpótlás nevelé- átadásra kerülő új, 600 sze. 
nyozott az üzem kollektívá- sét szolgálja. Tovább folyta,t- mélyes üzemi konyha és ét-, ke:zxle iS. Véleményem srerint janak. A megtisztelő kitűnt.e- juk az átképzlést is. elsősorban 

m<nd- szemléletesen bi.Zanyíttést - több mint hatszáz do!- forgácsoló sre.k;mára. Tavaly .. � -� 
gozó jelenlétében - Gulyás felsőfokú oktatásban és egyéb ja üz,emünik fejlődését, mun
János vezérigazgató-helyettes szakmai minősítést adó tan- kálikodásunk erővonalait -, 
és Zsoltész Sándor. a va�utas- folyamQD 28-an vettek reszt. mOIIldotta Kelemen Arpád. 
szakszervezet el;nökségének jelenJeg pedig Jtilencvenen ta-
tagja adta át. nu1nak. Akikre a vezetők 

mindig számíthatnak A tavafyi év 
emlékezetes volt 

Az eJ.műlt évi eredmények
l'ól és az idei tervek-ró! a ki
tüntetés átadása előtti percek
ben beszélgettem Kelemen Ar
pád igazgatóval. 

- Üzemünk életében emlé
kezetes marad az 1976-os esz
tendő - mondotta. - Tavaly 
volt az üzem alapításának 25 
éves jubileuma, és a dolgozó 
kollektívák a munkábacn is 
bebizonyították, hogy mire 
képesek. Az előző évekhez ké
�t különösen a felépítmé
nyi szerkeretek gyártásának 
növekedésle volt je'.entós. (750 
csoport vasúti kitérö ha�ta 
el tavaly az üzemet.) 308,4 
mUlió forintos termelési ter
vünket 12.3 ,;,.áz.a.J.ékkal tel
jesítettük túl. A kitérögyártá
si programot pedig már ha
táridő előtt egy hónappal, no
vember 30-ra befejeztük. 

- V.oltak-e objektív aka
dályai a termelésnek? 

- Elsőse>rban az elavult r,l
pek és a sziiks�gesnél keve
sebb szakképzett munkaerő 
okozott gondot. A kapacitást 
csak átíogó mun.kas-zervezés,;el 
é<; a dol{:ozók egy részének 
átképzésével tudtuk növelni. 
Hatására 10.9 százalékkal nőtt 
egv munkás egy órára jutó 
tennelése az cey dolgozi,ra 
jutó termelési érték pediet 
11,1 százalé!<lcal. A ló ered
mények feltétele volt a belső 
tartalékok feltárása és a szo
cialista kollektívak ke:::demé
nyezó készsége. al-kot6 ak.ti
vit<isa. Nagy belső eró az is, 
hogy üzemütl.rl: dol�ozóinak 
több mint 86 százaléka töJ:7.6-
gárdatag. 

- Mit tettek az úgyn.eve-

- A va.ttlt V. ötéves tervé
nek egyik sarkalatos pontja 
a pályák állapotának javitá
sa. átépttése. Az ü:zem a leg
;obb minőségű kitérők gyár
tásával segítheti a legeredmé
nyesebben ezt a fontos proa
ramot. Hogyan készülnek er
re, láthatók-e már a fej1.6dé& 
erővonalai? 

A fejlődés jelei 
Ebben az évben minden 

eddi,ginél nagyobbak a köve
telmények. A tervek közül 
csak néllf!ny számot említek. 
Az idén 540 vasúti kítérót és 
330 kilométer vágány felú;ltá
sához szükséges tartalékaikat
részt kel! gyártanunk. Ez 
utóbbi ér<t'ke 54 millió fori1Dt. 
A pályaépítők ezenkívül 950 
ezer geólemezt, háromezer m
ga,;.ztott stnkötdt. 28 ezer mé
ter hőkez,elt sínt várnak t6-
li.il1lk. és el kell végezni tizen
hatezer tompaheges:ztést. A 
vállalatok pedig 230 kitérőt. 
rendeltek nálunk. Ezek a szá
mok már az V. ötéves terv 
pályaépítésének intenzitását 
jelzik. s egyben meghatároz
zák legfontx>sa.bb teendőink 
körvonalait is. 

Terveink megvalósítását egy
re több modern gép segiti. Az 
üzem- és munkaszervezésen 
belül a legfontosabb felaaa
tunkna.k tekintjük a géppark 
reko:istrukcioját és ezzel pár
h=mosan a szociális ellátás 
fejlesztését. Mindez egy kor
szerü üzem születésének bi.Z
tató jelei. Az új gépek közül 
már üzemel a 8000 mm-es 
hos.s7.gyalu és a „hétezres" 
portá.:maró. Szerelik a tízezer 
mm asztalhosszúságú esúcs
si!lfil'alut is. Megkezdödött a 
kazánház átépítése és gond-

Az üzem vezetÓi. a leg;na
gyobb eróforrá.snak a S7JOCia
Usta brigádokat tartják, akik
re min.dig lehet számítani. A 
munkaverseny-mozgalanba a 
dolgozók 63 százaléka vesz 
részt. A brigádok a termeló 
munkában való helytálláson 
kívül fontosnak tartják a köz
él.etl tevékenységet, egy 11/l.. 
gyobb közösség céljainak 
megvalósítását. Külön&en 
Gyöngyös, és a környez,5 köz
ségek óvodáinak bölcsódéi
nek. iskoláinak korszerűsíté
sét, patronálását vállalják szí
vesen. Új játszóterek, keríté
sek. világosabb iskolatennek 
őrzik munkájuk nyomát. Se· 
gítenek a 'környező téeszeknek 
is. A sürgós mezógazdascigi 
munkák idején az üzemcsar
nokban még traktort és ekét 
is látni. A szocialista sz,erzó. 
désüknek eleget téve gyor
san orvosolják a hibát. meg
javítják az értékes mezőgaz
dMági gépeket. 

Tavaly a brigádok 11 600 
óra társadalmi munkát vál
laltak, amit 30 686-ra telesí
tettek. Ebből a munkakörül
mények javftá,;ára több :mint 
7900 órát fordítottak. Két al
kalommal szerveztek kommu
nj�ta müs:i;aikot. ame-lyen ez
ren , vettek részt. A munkáért 
;áró 146 ezer fe>rintot közös
ségi célok megvalósítására 
ajánlották Jel. 

Az idén 41 szocialista bri
gád tett felajánlást a nagy 
október 60. évfordulója tisz
teletére. A munkaverseny ed
dig! eredményei biztos alaoul 
szolgálhatnak az üzem 344 
m illió forintos idei tervének 
teljesítéséhez. 

K. S. 

A JJIÁ V KIVÁLó'  BRIGÁDJA. 

Mindenki tudja, 
• 

IDI a dolga 
Bemutatjuk a Landler Jenö járműjat•iló 

Kilián György szocialista brigádját 

Kicsi a brigád, de erős. Ere
jük elsődlegesen nem a ja
vakorabeli férfiak fizikumá
ban rejlik - átlagos életko
ruk 40 esztendő; a legfiata
labb közülük 27 éves, a leg
idősebb pedig 56 -, hanem a 
produktumukban. A Landler 
Jenó Járműjavító Ozem VI. 
osztályán gyakran felhánytor
gatják : .,könnyű nekik, t·álo
gatott legénység", ám ők ezt 
erénynek tekintik. Elvük: a 
munkahelyük a második ott
honuk (sőt: talán a mozdo
nyok világában még több 
időt töltenek, mint a családi 
körben), nem mindegy tehát, 
hogy ki dolgozik közöttük. 

Kezdeti zökkenők 
Rákospalotán immár fém

jelzetten is rang a Hriáayel 
Mihály vezette Ki!lán György 
szocialista brigádban dolgozni. 
Mert ezüst meg aranykoszo
rús brigádja több is van ugyan 
a járműjavító üzemnek, de 
MAV Kiváló Brigádja csu
pán fél tucat. S az idei tavasz 
- a három bronz-, a két 
ezüst- és a két aranyérem 
után - a Kilián brigádnak is 

meghozta a kiváló címet, a 
brigádvezető pedig (nem va
gyok meggyőződve róla, hogy 
csupán véletlen az egybeesés) 
felszabadulásunk ünnepe al
kalmából a Munka .trdemrend 
bronz fokozatát kapta meg. 

Lapozgatom a Fejes Sándor 
vezette idei brigádnaplót: 
,.Januári tervünket 110 száza
lékra teljesítettük". . . ,,Feb-. 
ruári tervünket 110 százalékra 
teljesítettük". . .  ,,Márciusi 
terl'ünket 110 százalékra tel
jesítettük" . . .  Örömest fagga
tóznék a sikeres évkc!zdetrő! 
is, de Hriágyel Mihály nem
csak a napos oldalakra emlé
kezik: 

- Eleinte nem mentek Ilyen 
jól a dolgok. Idő kellett, amíg 
összerázódtunk, letisztultunk. 
Nem mindenki érezte jól ma
gát minálunk, voltak kisebb 
súrlódások : nem ettünk foly
ton vajas kenyeret télfazalá
mival. A belső feszültség a 
munkára. az eredményekre Is 
kihatott, hát ezért sem mind-

• 

lönben miként lehetne, hogy a 
szocialista brigád cím meg
alakulásuk - 1963 - óta 
egyetlen évben sem pártolt el 
tólük. 

- Eredetileg rézműves bri· 
gád volt a miénk - folytatja 
a visszaemlékezést a brigád
vezető. - Kezdetben voltunk 
vagy tizenöten, de ahogy tisz
tult a profil, ahogy a gőzösö
ket sorra felváltották a diese• 
lek meg a villamos mozdo• 
nyok, csökkent a munkánk is 
Akkoriban még havonta 18-
19 m'ozdony csöveit újítottuk 
föl, most kereken tiz jut egy 
hónapra. Jelenleg, a brigá
dunkhoz tartozó és korábban 
közöttün:: dolgozó műveze
tőnkel együtt nyolcan va
gyunk, és nem érezzülc, hogy 
munkaeróhiány lenne. Min
denki tudja, mi a dolga é& 
azt végzi rendszerezetten. 
Számunkra akkor kezdódik és 
akkor ér véget a munka, 
amikor megszólal a duda. 

egy, hogy kollektívánknak ml- \ R l t l ' lk k" lyen a légköre. Immár vagy " egge a a ozun 
öt-hat éve a jó légkört vi-
gyázzuk. • . �iJc is ők nvolcan? Hriágyel 

Ha voltak is súrlódások, 
MihalJ!r?.l - a már tudotta-
kon kívui elmondhatjuk, nem lehettek súlyosak, kü- hogy 1957 áprilisa óta (vagyis 

.. 
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Az idén 330 kilométer hosszú pályu 
rekonstruktiója szerepel a tervben 

Lesz-e friss ivóvíz 

a pályamunkásoknak? 
A közelmúlllban kiapták 

meg a szolgálati fánökségek 
a MÁV 1977/78. évi munka
védelmi újítási feladattervét, 
amely 229 pontba foglalja 
azokat a gondokat, amelyek 
megoldásához segítséget kér
nek a vasút vezetői. Egyike 
ezeknek a gondoknak a pá
lyafenntartási szakszolgálat 
vonali munkahelyeinek ivó
víz-ellátása. 

MEGKEZOCfoöTT A PÁLYAFENNTARTÁSI FŐNÖKSÉGEK ÁTSZERVEZÉSE 

Az V. ötéves tecvid�bain 
a vasút m.:onstrukciójá.nak 
egyik alapvető feladata a. 
pályakorszerűsítés. Ezt főként 
az indokolja, hogy az utóbbi 
években a pályafenntartás kis
sé elmaradt a követelmények
től. A IV. ötéves tervben alig 
több mint évi 200 kilométer 
körüli teljesítményt ért el a 
pályaépítési szakszolgálat. Ho
lott már ekkor meg kellett 
volna közelítenie a 300 kilo
métert. Éppen ezért a jele"l.legi 
tervidőszakban megfeszített 
munkára van szükség. 

gó rekonstrukciós mimkák 
nem végezhetők a pályakor
.sizenlsít.és,; beruházási. forrá
sok terhére. új technológiát 
dolgoztunk ki az 1 kilométette 
;utó fajlagos költségek csök
�ntésére. Ezt a célt srolgál
Ja az alapépít.mény-korona mű
a:nya,g 5'2lÖVetes védelme, a.ttú
nek kiterjesztése számottevő 
megtakarítást jelent, illetve 
pénrz;t szabadít fel az áremel -
kedéseik részbeni ellensúlyozá
sára. Kidolgpzás és kipróbá
lás alaitt áll a gépesített ki
térő :rostálás bevezetése több 
más inthlkedés6el e,;.rüÍt. � 
a f!élyaépítést .könnyiti, gaz
daságosabbá teszi és gyorsít-
ja. 

IlYi létszámmal. Rendelteté
sük a ci.!ililkusan előírt :terv
&rerií. g!épesitet;. fenntarlás 
előtti kézimunkák elvégzése. 

Az Igaaigatósági épület- és 
hídfenntartó fönökségeket ez 
év december 31..,tg kell meg
alakítaru, a főpályamesteri 
sna:kasl,okat pedig 1978 harma
ddk negy�k végéig. 

ÉVről évre egyre több vo
nalon bontják le az őrháza
kat. Az őrházi kutak - a 
rendszeres vízkivétel megszű
nése miatt - elszennyeződ
nek, sokszor fertőzöttek lesz
nek. Nyáron a pályamunká
sok szomját már ezek a ku
tak nem csillapíthatják. A 
nagyobb létszámú vonali 
munkahelyeken is csak rész
ben tudnak segíteni a közűti 
járművek, mert nem minden 
munkahely közelíthető meg 
gépkocsival. A reggel kiszá!
lított ivóvíz gyorsan felme
legszik és élvezhetetlen lesz. 
Olyan termoszedényekre len
ne ezérl szükség, amelyek 
leg,alább 4-5 órán át megfe
lelő hőmérsékleten tartják a 

vizet és gyalog vagy kerék
párral is a hclysz!nre szállít
hatók. (Ezzel a témával a 
feladatterv 4. pontja foglal
kozik.) 

Üi technolÓgiát 

dolgoztak ki 

Tavaly. az V. ötéves terv 
elsó évében már 323 khlomé
ter hosszú pálya k.ors'Zlen1síté
sét tűzték célul a pályaépí
tők. Ezt 342 kilométerre teL
;esítették. A:r, idén 330 kilo
méter pályarekoootrulcció s:re
repel a tervben. Ezek után 
wdokolt a kérdés: 

- :Mit tesz a pályaépítési 
s:z:a!kszolgálat azért, hogy az 
évről évre növekvő tervfel
adatát teljesítse? (A kér
désre dr. Telek János, a MAV 
Ve?Jérigazgatóság építési és 
pályafennta'l'tási szalkooz;tályá
nak vezetője válaszol.) 

- NCl{/1/on. sok intézkedést 
dolgoztunk ki a p6lyakorsze
rúsítés me(1!1yorsításáTa. Ez a 
munka a IV. ötéves teTvben 
eléggé s.z,étszórt, szervezetlen 
rolt. Többnyire ott történt 
korsr.erúsftés a.hol éppen 
akadt rá kapacitás. Az. épíbé
i;i kapacitás átcsoportosítását 
�ezdtük a tör'Zshálózat 
legfontosabb, legforgalmasabb 
vonalad!ra. Intézkedtünk annak 
éTdekében is, hogv folyama
toMbb, .szervezettebb legyen 
az 4nvai7ellátás. A korw.erú 
pályaépítő gépeket koncooot• 
ráltuk ÉS új technológiákat 
dolgoztunk ki. 1gy például 
Plasser rostáló gépek végzik a 
talajjavító réteg bedolgozását. 
Koncentráltan a1ka1ma=.1k a 
rekonstrukciós munlcáknál a 
Monamatic g,épláncot !s a fel
építmény szabályozáshoz. 

Profiltisztítás 

Telek János ezután a pá
lyafenntartás tavaly kezdődött 
á t:sz.ervezéséről bas:z.é�t. Az 
átszervezés célja a fenntartás 
gépesítésének fokozása, a mun
káltatási rend korszerűsítése 
a tmk jell,egú. fenntarlá., kő� 
vetkezetes bevezetése, és az 
ehhez megfelelő szervezet ki
alakítása. Ez tulajdonképpen 
profiltisztítást jelent =ért 
hogy a pályafemvtartási !ő: 
nökségeket; megs:mbedítrok a 
magasépít.mények éa a hidak 
fennt.Mtásának gondjától. A 
magasépítési és hídfenntartó 
egységek a vasútlgazgatósá
gokzr)ál alakuló épület- és híd
fenntartó fónökséghez meninek 
át. Pécsett, Szegeden. Szom
bathelyen és Debrecenben az 
alakul.ás már megtörténot. � 
év végéig Budapesten és Mi.s
kolcon is sor kerül rá. Buda
pesten, t.eklntettel a terület 
nagyságára. két épületfenntan-
t,ó és egy híd!ennta.rtó főnök
ség létesül. 

Főpályamesteri 

szakaszok alakulnak 

A megmaradt pá!ya!ermtar
tási főnökségeknél összevoná
sokat h.ajta;n.aik végre. Megala
kulnak az úgynevezett főpá
li,,amesteri azak4szok, ezeknek 
szervezetében e1111-két közúton. 
mozgó pályamesteri egység 
működik. Ez a s-rervez.et vég
zi a két gépesitett si:akaszos 
javítás közti mur..kákat. Az 
egyimként 18-18 dolgozóból 
álló egységeket autóbusszal, 

Inté2Jkedése!nk kiterjed- milü'Obu._'<,Za,l szállítják a mun
�k a fajlagos költségek c..ök- kahelyre és visszn. A felépít
kentéJáre is - folytatta a mény karbantartó gépláneok
sza;kruztályvezető. - úgy ren- ka1 kapcsolatos munkákat a 
delke-z;tün.k, hogy a pálya üze- gépesített mozgó pályamesteri 
meltetésével oosze r.em füg- i;rrokas:z.ok vé,g:mk. 4o-45 fö-

éppen húsz esztendeje) dolgo
zik a járműjavítóban. Gépla
katos, egy ideig a csűszerelők
nél serénykedett, majd - ki
jelölt utódként - Dongó Pis
ta bácsi mellé, a rézművesek 
nyugdíjba készülő csoportveze
tője mellé osztották be. Mun
kásőr szakaszparancsnok-he
lyettes, többszörös kiváló vér
adó. Az előbb csupán bri
gádnapló-vezetőként említett 
Fe;es Sándor a brigádvezető 
helyettese, a műhelybizottság 
gazdasági felelőse. Juhász 
G11örgy munkásőr és pártbi
zalmi. Radics Ferenc mun
kásőr, a vöröskereszres alap
szervezet szervező titkára. 
Rácz László munkásőr, a S7.á
zad fegyvermestere. Tóth Ká
t'Oll/ szakszervezeti bizalmi. 
Horvát László művezető ne
ve mellől sem hiányozhat, 
hogy munkásőr, és a VJ/1-
pártalapszervezet titkára. 
Moh.ácsi Jenő az egyetlen se
gádmunkás a géplakatosok 
között: az anyagok szállítása 
és a műhely rendbentartása.tz 
ő feladata, s e munkát köz
megelégedésre végi.i el. 

Gyakori vendégek 

a müvelődési házban 

- Szokás nálunk, hogy reg
gel, ha az öltözőben találko
zunk. hangos „szervusz" -szal 
és kézfogással köszöntjük egy
mást. Már akkor látjuk, ki
nek milyen a kedve. Az len
ne a jó, ha az otthoni prob
lémák az üzem kapuján k!
vill maradnának, de hát ez 

nem megy. Például a közöt-
tünk legfiatalabb Juhász 
Györgynek három gyereke 
van; hogy ne lenne gondteT
helt, ha i:alamelyik beteg? 1 ••• 
Tizenegykor megyünk ebédel
ni, s ekkor beszéljük meg kö
zös dolgainkat. Aztán ha vége 
a műszaknak, ii;mét kezet rá
zun,k: .,szervusz, holnap reg
gel találko:aunk". 

- S munkaidőn kívül? 
- Nem erőltetjük, csak ha 

kedvünk van hozzá. Am a já
tékos kedv gyakran elővesz 
bennünket: nincs mit tagadni 
rajta, nagyon szeretünk ultiz
ni. Rég kártyáztunk már, 
fiúk! - mondja valamelyi
künk és délután már me
gyünk is az ilzem művelődési 
házába. Elmehetünk a szom
szédos Kispajtás étterembe is, 
de a művelődési házban jobb. 
Ott otthon vagyunk. Mos
tanában mintha Radicsnak 
kedvezne leginkább a lap
járás ... 

Persze nemcsak e kártyadél• 
utánokon vendégei a művelő
dési háznak (Sándor Géza, a 
ház igazgatója épp beszélgeté
sünket megelőzően járt ná
luk: tudja, hogy számíthat rá
juk). Ha valaki munká;a, 
vagy táTsadalmi tevékenysége 
miatt kitüntetést-jutalmat kap, 
ott ünnepelnek. S az ilyen ün
nepség nem ritka náluk -
bármily kis létszámú is a bri
gád. Van persze egyéb prog
ramjuk is I Ha célprémiumot 
kapnak, azt félreteszik - sót 
havonta személyenként egy 
tízessel megtoldják -. ebből 
fedezik klrándulá�aik költsé
gét (tavaly a Duna-kanyar-

A szakszolgálatnak kell 

megoldani 

A szaka;rz.tályvezetö végeT.e
tru azokról a problémákról 
szólt, amelyeket a szaksrz.ol
gálatnaik meg kell oldania, 
hogy a nagy pályakorszerű.sí
tési feladatok végrehajtásá.ba-n 
ne legyen renna:k.adás. Első 
helyen említette a változat
lanul nagy létszámliiányt, ami 
erősen csökkenti a pályaépí
tés ütemét. Ugvancsak megol
dásra váT a Tekonstrukcióhoz 
ta-rtozó felépítményi anyagel
látás ;avitása. M� kell javí
tani továbbá a beruházások 
előkészítését. a beruházásó. 
programok kidolgozását. a 
tervdokurnentációkkal való 
időbeni ellátást. Ehhe-z főleg 
a most megalakult MA V Be
ruházási Irodától vár segítsé
get a szaksrolgálat. A korsze
rű, drága pálya.építő gépek 
kelló kihas.-zm.ál.á5a érnek.ében 
szük$ég van a vágányzárak 
pontos biztosltására iS. A 
fe!építményepítés és fenntar
tás elói.rt iltemének érdek.e 
feltétlenül megkívánja, hogy 
a szaksrolgá!at mindig idejé
ben kapja meg azt az wnyagi 
lehetőséget, ami gépbes=raé
� eló van irányozva. 

Szász 

A nagykani=i pft. főnök
ség már évek. óta keresi a 
megoldást, de sajnos nem ju
tott előbbre. Bejárták a fél 
országot, kopogtatbak edénye
ket készítő és forgalmazó cé
gek ajtaján - eredménytele
nül. öt-tíz literes ten:noszokat 
nem gyártanak. A SZOT 
Munkavt'.>delmi Kutató Inté
zetében vállalták volna egy 
ilyen edénytípus kikísérlete
zését, de a prototípus elké
szítése 20-25 ezer forintba 
kerülne. Ezt a fó.nökség, sa
ját hatáskörén belül nem vál
lalhatta. 

A munkavédelmi újítási 
feladatterv 4. pontja tehát is
mét feladatterv maradt 1978-
ra is. Nagy Antal Géza 

Debreceni építési Jónökség: 

Gyorsabb a beruházások kivitelezése, 
javult a minőség és a munkafegyelem 

gád több mini lólencsuí.z tag
ja. Mun.\cat�rületük Fegyver
ne/G és Záhony körott van. A 
központon kívül hat építésve
zetősá-J és ec:y gépállomás lát
ja el a vasútépítéshez tartozó 
feladatokat. Tervüket 1976-ban 
104,7 százalékra teljesítették; 
91 munkát fejeztek be. Egész 
évben nagy gondot fordítottak 
a beruházások átfutási idejé
nek gyorsítására, a kiemelt 
mUTJk.á,k elvégzésére. A legje
lentósebb ldvitelezésekhez tar
tozoLt többek lrowtt a debre
ceni teherpályaudvar VIII
XII-es vá,gányán.ak átépítése 
Biharnagybajom állomás re� 
kons!.rukciója. Kaba-Hajdú
szoboszló állomások között 
négy kilométeren negyven nap
pal határidő elótt fejezték be 
a felépítrrnénycserét. Apafa és 
H.ajdúhad/Íáza körott pedi 3 6 
kilométeren a síncserét. X�
fán ezen kíVűl új szociális épü
letet is készítettek, amit 
au.gusz;tus 20-ra adtak át. 

A debreceni építési főnök
ségnek - 1976. évi munkája 
alapján - a MA V Ve:ziérigaz
gatóság és a Vasutasok Szak
szerveziet.e Elmöksége a Kiudló 
fónökség dmm.el egvütt a vö
rös vándorzászlót adományoz
ta. 

A főnökség terveinek telje
sít.éséért az elmú 1 t évben Is 
sokat tett a 74 szocialista bri-

ban jártak, az idén Egerbe ké
szülnek), s ebből fizetik elő a 
BTigádélet egy példányát; a 
Magyar Vasutast és a Vörös
kereszt Családt Lapját pe
dig valamennyiüknek (mind
annyian többszörös véradók). 
Évente egyszer az osztály ren
dez családi estet: arra a fele
ségek, gyermekek is hivatalo
sak. S nem véletlen, hogy a 
vendégek ís igencsak jól ér
zik magukat közöttük. 

Gábor, a brigád fia 

Az idén - legalábbis ami a 
vendégek számát illeti - egy
gyel szaporodtak. Egy, a fó
ti gyermekvárosban lakó, 10 
éves fiúcskát patronálnak: 
Lipót Gábort. Minden máso
dik hétvégét valamelyikük 
családjánál tölti péntek dél
utántól vasárnap estig. Hús
vétkor Rácz Laci bácsi fia 
fuvaTozta körbe a kislegényt 
a bTigádtagoklwz, hogy a lá
nyokat-asszon11okat minde
nütt meglocsolhassa. úgy ter
vezik: a nyarat is együtt 
töltik. Annyi már bizonyos 
hogy Gábor tíz napot a Fe� 
jes-családdal tölt az üzem ba
latoni „családi üdülőjében", 
aztán másokkal lesz tíz-tíz na
pig. 

Lehet, hogy öt-hat év múl
va megváltozik a brigádössze
tétel. s a nyugdíjba vonulók 
egyikének helyére már kisze
melték az utódot? Ki tud
ja: talán a brigád fogadott 
fiából egyszer a brigád tag
ja, a későbbi sikerek egyik 
kovácsolója lesz. 

Földes Tamás 

Az építésvezetős�ken nö
vekedett a termelékenység, ja
vult a munkafegyelem. A ter
vek tú.lteljesítését, a minőségi
leg _is JÓ munkát segítette a 
s:r.ociallsta brigádok kezdemé
nyezőkészsége, az egyéni ké
pességeket is kibontakoztató 
munkaversenye. Fela,iánLásatl
kat ebben az évben is clicsé
retre méltó aktivitással igye
keznek teljesíteni. Külön vál
lal�t �ttek például a Nagy 
Oktoberi Swcialista Forrada
lom 60. évfórdulója tiszteleté
re. A közelmúltban már ennek 
jegyében szervezték meg a 

kommunista mi'isziakot, ame
lyen a főnökség gépállomása 
és a II-es számú építésvezető
ség dolgozói vettek részt. A 
gépállomáson 42-en 312 órát 
fordítottak a gépek karbantar
tására, festésére. A II-es épí
�ve,zet.őség 114 dolgozója pe
dig �zesen 684 órát dolgozott 
Apafán a,z ilzemi konyha és 
saját telepük múhelycsarnok.á
naac építésén. 

Nyiri Ferenc 

Bicske és Szár között 
Te-rvszeruen folyik Budapest-Hegyeshalom vasútv=l 

rekonstrukciója. Az építők jelenleg Bicske és SzáT között dol
gozinak; Győr és Hegyeshal<m1. között a kábeleket fektetik. A 

pályépitéssel e{llJ időben az elavult vonalkábeleket iS kicseré
lik. Tatabánya-Alsó és Hegyeshalom szakaszon a kábelfekte
tésben az AZD csehszlovák kábelépítői is részt vesznek. Fotó
riporterünk a rekonstrukció néhány pillanatát örökítette meg. 

A helyszínre érkezett anyagvonat kiürítésében a néphad
&ereg szakképzett alakulatai Is részt vesznek. 

Kábelfektetés a va.sútl pálya alatt 

Na.gy teljesítményű munkagép,:;!, az építke-Lésen 
"'· 

ipül az új híd 
(Tenta Guörgy képriportja) 
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Négy hónap alatt 
14 halálos baleset 

Munkavédelmi vetélkedő Berentén ferencvárosi /Jri/idok 

kommunista hónapja 
Budapest-Ferencvá1"os cso

mópont dolgozói a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére és 
a csomópont fennállásának 100 
éves jubileuma alkalmából 
munkaversenyt indít.attak, 
amelynek része volt a már• 
ciusi kommunista hónap. En
nek során a csomopont szo
cialista brigádjai 32 kommu
nista műszakot tartottak, ame
lyen 1172-en vettek részt. 
Munkájuk értéke meghaladta 
a százezer forintot. Ezt a pénzt 
a IX. kerületi tanácsnak aján
lották fel és a kerület fejlesz
tésére fordítják majd. 

Javultak a m.unkakörütn.ények" m.égÍs romlott 
a halesetÍ helyzet 

� v�tó tes
tületei rendszeresen figyelem
mel kísérilk, értékelik a MA V 
és a vállalatok munkavédel
mi, ezen belül baleseti hely
zetének ala:kulását. Lapunk 
legutóbbi számában is tájékaz;.. 
tattuk az olvasókat szakszer
vezetünk elnökségéllek április 
14-i üléséről, amelyen a MA V 
S2l0Ciális tervének végrehajtá
sáról és a munkavédelmi 
helyzetről készült vezérigaz
gatósági jelentést tárgyalták 
meg. 

Tovább javnli 

a vasutasok ellátása 

A s-zociális beruházás! terv 
végrehajtásáról a<lott jelentés, 
melyet az elnökségi ülést meg
előzően az országos bizalmi
küldöttek tanácskozása is 
megvitatott és elfogadott, az 
ünnepi megemlékez.éshez mél
tó eredményekről számolt be. 
Az elmúlt évpen ugyanis a 
szociális be1"uházási tervben 
szerepló létesitmények mind 
megvalósultak. A befejezett 30 
létesítmény 1514 személy ré
szére biztosít korszerű mun
kásszállá'SQn elhelyezést. Ezen
kívül 480 személy részére ké
szült melegedő, átadtak há
rom új orvosi rendelőt, több 
üzemi konyhát. 

A szociálpolitikai célkitűre.. 
1!,eknek megfelelően, tovább 
javult a vasutasok eUátása, 
egészségvédelme és munk-a
biztonsága. Sajnálattal kell 

• a=ban megállapítani, hogy 
a munkakörülmények és a 
srociális e11átás javulása elle
nére is romlott a baleseti 
helyzet, Az 1975 első negyed
évi adatokhoz viswnyítva 
minden fontosabb mutató ked
vezótlenül alakult. Míg 1975 
első negyedévében 6 halálos 
baleset történt, addig 1976-
ban 7, ez évben pedig 101 A 
kiesett munkanapok száma 
pedig 20 592-ről 23 531-re 

emelkedett. Emelkedő tenden• 
ciát mutat a három napon 
túl gyógyuló és csonkulásos 
balesetek száma Is. 

Tarthatatlan állapot 

Má;us 6.Jg 14-re eme?kedett 
a halálos balesetek száma. 
Valamerunyl a MAV-nál tör
tént. �llergdöbbentő, hogy az 
idén bekövetkezett halálos 
balesetek miatt 16 kisk01"Ú 
gyermek maradt édesapa nél

kül. A baleset következtében 
meghalt munkatársaink közül 
négyen 30 év alatt, kilencen 
32-47 közötti életkorukban 
vesztették életüket. Miért? 
Meddig maradnak még a fia
tal életek elvesztésének e 
legdurvább tanulságai? 

A balesetvJa;gálat tapasz;ta. 
latai azt iga.rolják, hogy még 
a bekövetkezett .sérülések utftn 
sem figyelm.ek fel mi!Ilden 
esetben a balesetet előidéző, 
valós okokra. E7.ért az ismét
lődés meg-elózésére megfelelő 
intézkedéseket nem tes:zmek. 

Nagyobb gondot 

a megelőzésre 

A baleseteknek azt a tanul
ságát sem hallgarthatjuk el, 
hogy a bimonsági előírások 
helytelenJ bizonytalan ismere
te, megumulása, a törzsgárda 
gerincét alkotó 30-50 éves 
életkorúak esetében Is a ve-. 
sz.élyforrások. ve.s:z.élyhelyzetek 
megs,.okásáhqz, hatóképessé
gük lebecsüléséhez, tii tott, 
óvórendsza.bályellenes maga
tartáshaz. vé!:fil is tragédiák 
s0rozatához vezet. Tarthatat
lan ez az állapot/ Nem lehet 
és nem szabad szó és cselek
vés nélkül tudomásul venru, 
hogy több évtizedes töretlen 
jó tendencia• ellenkezőjére 
állandósuljon, sőt fokOtZ.atooa.n 
tovább romoljon, 

A Berente állomáson rende
zett munkavédelmi vetélkedón 
13 szocialista brigád vett részt, 
s valamennyien kifogástalan 
felkészülésről adtak bizony
ságot. 

Az elsó helyezést végül is 
Szuhakálló-Mucsony állomás 
Fortuna brigádjának képün
kön látható taQjai szerezték 
meg. A második helyen Beren
te állomás Március 21. brigádja 
végzett, harmadik pedig az 
ugya!Ilc,;ak berentei Kossuth 
brigád lett. A szakszerve-,..eti 

bizottság és a szolgálati feinök
ség a győzteseket megjutal
mazta. 

A miskolci vasútigazgatós..-\g 
felhívására más szolgálati he
lyeken is rendezn.ek hasonló 
vetélkedóket. Elsőként a sá
toraljaújhelyi pályafenntartá
si és a miskolci vontatási fő
nökség követte a berenteiek 
példáját. Céljuk az, hogy a 
vetélkedőn, illetve a felkészii
Zés so.,-án szerzett tudás, szak
ismeret hazzájáruljon az üze
mi balesetek csökkentéséhez. 

Nincsenek egyedül 

Sza<kszerve-reti szerveinknek 
épp úgy, mim a gazd� 
vezetőknek adottak azok a sa
játos eszkö?.Ök, lehetó.5égek, 
melyek következetes alkalma
zása útján elejét tudják ven
ni, hogy a súlyos helyzet to
vább tartson. Sokszar elmond
tuk, leírtuk azt, ami akk01" 
iS és most is bizonyitotro.n 
igaz, hogy indokolatlan és el
fogadhatatlan a balesetek eló
fo-rdulása. méginkábp emelke
dése. Most és ezután is meg
győződéssel állítjuk, a balese
tek túlnyomó többsége már a 
legkisebb gondosságga,J figyel
mességgel megelózhetó lett 
vo.Lna. A halá10s baleset.ek 
helyszínén - baleset után -
ezzel szinte mindig mindenki 
egyet is ért. Ez az,cmban saj
nos nem tart sokáig és ke
vés ahhoz, hogy a tanulságok 
érV'ényre jUS6anak. Egyet oo
ha sem szabad elfelejteni: a 
fokozott veszéllyel járó vastít
üzemi munka balesetmentes 
végzéséhez elsósorban a mun
kafegyelem megszilárdit.l.sára, 
az 6vórendszabályo1c betartá
sára van szükség. :f;s még va- A Magyar Vasutas márcill5 5. számában megjelent, az 
lamiJt : a .sajnálkozó egyet.ér- ,,A;ándékozás öröme" című tudósítással kapcsolat'ban fogtam 
tésnek mindennapas cselekvő tollat. A mi kollektívánk, a celldömölki rende?.ópályaudvar 
gyakorlattá kell válnia. Csak-. Petófi Sánd01" szocialista brigádja már évek óta patronálja az 
is ez v&.et eredményre a állomásunkon baleset miatt megrokkant Lukácsi Károly fiát, 
bale.setek megelőzésében. aki a répceszentgyörgyi nevelőintézetben tanul 

Az élet- és munkakörülmé- Brigádunk 1975-ben ruhát válSárolt részére, tavaly pedig 
nyele javítása társadalmi szűk- névre szóló takarékbetétkönyvet nyitott, amelybe már 1200 
séglet, dolgozóink közvetlen forint van. Az idén Is körülbelül ugyanennyi pénzt gyűjtünk 
érdeke. A munkavédelem össze, amit majd az iskola elvégzése után válthat ki. Allorn.á
módszere - pedig mint azt sunk tobb szociahsta brigádja is se,gltett Lukácsi Károlynak 
fogalma is meghatározza - b:t�.s� idején. Des2ik.át vásároltak a részére és elvégezték a 
a dolgozók tevékeny részvé- há.zkoruh munkát, majd segítettók a hétvégi faMz felépítését Is. 
telének biztosítása célkitŰllé- . Egyetértür�k a cikknek a-:zal a megállapításával, hogy több 
seiJ1k meg\·alósításával. A brigád patronalhatna hasonlo sorsú gyermekeket, vagy segit
m1l.11ik:avédelmi aktivisták, a hetne a beteg, rokkant vasutasoknak, mert jó érzés azt tudni 
munkavédelmi őrök és vala- hogy nincsenek egyedül. 
mennyi szerv segítségét kér- Rózsa József 
jük a baleseti helyzet javf- brlgádvezetó 
tás.a érdekében, mert csak 
közös össze fogással lehet ele_ 
;ét venni a súlyos. nem egy- Pápai kezdeményezés szer értelmetlen hallála.l vég-
z6dó baleseteknek. 

Hegedüs Károly 
munkavédelmi főfelügyelő 

Alapítvány a félái-va 
Horváth Emíliának 

A kommunista műszakok so
rán csökkentették a baleseti 
veszélyforrásokat és a brigá
dok ezenkívül a munkakörül
mények, továbbá a szociális 
ellátás javítását szolgáló mun• 
kát végeztek. 

A március! kommunista 
szombatokon a ferencvárosi 
pályafenntartási főnökség 229 
dolgozója vett Tészt. A több 
mint 1300 óra társadalmi mun
kájuk értéke meghaladta a ti
zenhatezer forintot. 

ÜZENET 

CELLDÖMÖLKRŐL 

Celldömölk állomás fiatal
jai igen nagy tisztelői Kilián 
György emlékének. Nemrég 
alakult Ifjúsági brigádjukat is 
az egykori lakatosról, az ille
gális KMP harcosáról, a kom
munista Ifjúsági mozgalom 
volt vezetőjéről, a Kárpátok
ban hősi halált halt partizán• 
ról nevezték el. 

Ez a forgalmi dolgozókból 
álló köz.össég - amelynek ér

deklódésl köre sokrétű, hiszen 
tagjai között váltókezelő, ko
csirendező, mérnök egyaránt 
található - kapcso?atot ke
res vasutas Kílián GyörmJ 
brigádokkal. Célként szerepel 
a szerkesztőségünkhöz küldött 
levélben : .,egymás megisme
rése, tapasztalatok kicserél�
se, a mozgalomban bevált öt
letek, elképzelések hölcsönös 
hasznosítása. brigádt•etélke
dók szervezése vagy más, kö• 
zös pro(l1'amok rendezlse." 

Elismerő sorok a vendégkönyvbe 
Ez év február 1-ffl üzemi 

baleset áldozata lett Horváth 
Balázs, Pápa ál.lomás vo
:1-3-t.tékezóje. Felesége és egy
eves Emília lánya maradt 
egyedül. A nagy vesztes�get 
a munkahelyi köz.össé'g igye
kezett pótolni. Az állomás 

tottak Emíliának, amiben 1500 
forintot helyeztek el. Ezt az 
összeget folyamatosan gya
rapítják majd. Ebből !sko
Iaszert, ruhát, és egyéb tár
gyakat vásárolnak. majd a gye
reknek. 

A válaszokat a követke7.6 
címre kérik az említett cso
mópont fiataljai : :  

A MÁV Alkalmazottak Első Biztosító Segélyegyesületének 
parádi üdülői felújítva várják a beutaltakat 

Koncsik János 
9500 Celldömölk, 

MAY-állomás 

Parádfürdőn mindig jól ér
z.i.k magukat azok a vasutas 
dolgozók, akik - mint a Ma
gyar Allamvasúti Alkalmazot
tak Első Biztosító és Segély
egyesületének tagjai - két he
tet eltölthetnek az egyesület 
üdülőiben. A sokak által is
mert, ,.régi" üdülőt teljesen 
felújították, kívül-belül tata
rozták. A fűtési idényben, 'a 
szobák k,:;,llemes hőmérsékletét 
olajtüzelésű kazánok biztosít
ják. Új szőnyegek kerültek a 
folyosókra és a szobáikba. 

het a uomszédos Bükkszéken 
és Mátraderecskén. Ezt a két 
fiirdót azoknak a vasutasok
nak ajánlom, akik ízületi be
tegségekben szenvednek. Azok, 
akik hoznak magukkal orvosi 
javaslatot és fürpőjegyet, a 
parádfürdói kórház szolgálta
tásait is igénybe vehetik. Itt a 
beutaltak nőgyógyászati, ízüle
ti és ideggyógyászati kezelést 
kaphatnak. Egészségeseknek és 
a munkában megfáradtaknak 
is azt ajánlom, hogy minél 
többet kiránduljanak és sétál
janak. Közös ki1"ándulási lehe
tóség van Egerbe, és a Mátra 
legszebb részeire. Gyönyörű a 
közvetlen környezet is, A leg
szebb talán a Sándor-réti 
völgy. Parádfürdőn megtekint
hető a kocsimúzeum, Parád
sasváron az üveggyár. 

Milyen az ellátás lliZ üdü
lőkben ? 

gazdasági, társadalmi veze- ,-------------------------
tói és az egykori munkatár-

Az üdülővezető - Farkas 
András -, nem kis büszkeség
gel kalauzolt a két épületben, 
ahol, hogy a téli „holtszezont" 
is kihasználják. a Parádfürdői 
Gyógykórház 97 betege kap 
elhelyezést. 

- Má;us 17-tól már jönnek 
a vasutasok - mondja öröm
mel a lelkes „házigazda" -. A 

- Erről legjobb, ha a fele
iiégem nyilatkozik. 0 ugyanis 
a konyhai felügyeló. 

- Altik nem félnek a súly
gyarapodástól, a nehezebb, 
húsos reggelit, ebédet és va
csorát fogyasszák. Akik vi
gyáznak a vonalaikra, vagy 
fogyni szeretnének, inkább a 
könnyebb, vitamin.dús főzelé
kek me!lett döntsenek. A ki
rándulásokról sem kell feltét
lenül visszasietnl az étkezés 
miatt. Akik előzetesen bejelen
tik, hideg úticsomagot kapnak 
- mondja Farkasné. 

Bizonyára sokan visszatér
nek majd Parád:fürdőre az.ok 
közül is, akik az elmúlt évek
ben elismerő sorokat frtak a 
vendégkönyvbe. (Kóhid.t1 

sak ötezer foi'intot gyújtöt
tek össze, amit Pápán, a 2-es 
számú postahivatalban tar
tós betétbe helyeztek el. Er
ről alapítvány-okiratot ké
szítettek:, amiben leírták, hogy 
a pénz - ka.mataiva.I együtt 
- Horváth Emíliát illeti, és 
azt csak tanulmányi célokra 
lehet felhas=.ál.n.i. 

Az értéklevelet a lány tizen
hatodik születésnapján, 1992. 
;únius 16-án, az állomás ak

kori vezetói kötelesek a gyer- · 
meknek személyesen átadni. A 
határozatot közvetlen hozzá
tartozók sem változtathatják 
meg. Az értéklevelet a 
gyűjtőívvel és az alapító 
o!<mánnyal együtt - az ál
lomásfőnök péncélszekrényé
ben őrzik• 

Az állomás dolgozó! ezen 
kívül betétkönyvet is vál-

nagyobb üdülőben hetvenen, .---------------------------------------
a kisebben negyvenen pihen
hetnek. A szobák három-, kPt
és egy ágyasak. Akik több 
gyermekkel érkeznek, a na
gyobb szobákban pótágyat is 
kaphatnak. 

Tűz- és vagyonrendészek 

tanácskoztak Miskolcon 
- Milyen újdonság várja A miskolci igazgatóságon a 

azokat. akik már más'.cor is közelmúltban értékelték a tűz
voltak itt és ebben az évben és vagyonrendészeti munkát. 
újból kapnak beutalót? Az értekezleten részt vettek a 

- A kisebb üdülónk lakói- szolgálati helyek vezetői, va
nak nem kell a kiStemeletes !amint a tüz- és vagyonrendé
üdii!óházhnz gyalogolni, me,·t szet dolgozói. 

• megoldottuk az étkeztetésüket 
az iidiilóvel szemben le.:ő Tu- A beszámoló után. amely 
ristaházban. Ennek a vendégek kedvező eredményekről adott 
bizonyára örülnek majd, mert számot, a résztvevők feladat-

. ként határozták meg a tűzká-a ket üdüló között elég nagy rok további csökkentését, a a távolság és tavaly Még a 
Peres útról át kellett i'árni a vasút közreíidjének szilárdítá-

sát, továbbá az áru- és teherFelszabadulás útra ebMelni és kocsikárok megakadályozását. vacsorázni. Mindkét házunk- Az értekezlet végén kitüntetéban egyébként televízió, rádió, eek átadást.ra került sor. Há
asztalitenisz-feL•zerelés és len- •om dolgozót belügyminiszteri, 
gőteke is re�delkez5sre áll ,gy dolgozót pedig országos 
Hetenként ket alkalomma úzoltóoarancsnoki kitüntetés
van filmvetítés. Strandolni !e- J ben részesítettek. 

Vasútőrök akcióterve a rendőrséggel 
a vagyonbiztonság megóvása érdekében 

A budapesti igazgatóság ka- hoznak be vonaton nyugatról. 
tonai szállítási és s:z,ervezési Ezek megakadályozására szin
osztályához tartozó a főváros tén közös felderítési akciókat 
területén szolgálatot teljesítő terveznek. Ugyancsak súrűb
vasútórok parancsnoksága a ben ellenőrzik majd a tároló
vagyonbiztonság é.,-dekében kö- vágányokon álló kocsikat is, 
zös ake1ótervet dolgozott ki a amelyeket nyáron és télen 
Budapesti Rendőr-főkapitány- egyaránt „szállodává" a!akíta· 
ság illetékes osztályával. Az nak át a csövezők. 
együttmüködés értelmében a • 
rendőrség a vasútőrséggel kar
öltve sűrűbben tart ellenőrzé
seket. razziákat a budapesti 
teher- és rendezőpályaudvaro... 
kon. Rendszeresen figyelem
mel kísérik az induló, illetve 
érkező szerel vényeket. főleg az 
értékes tranzitszállítmányo
kat. 

Az utóbbi id5ben sok ma
gyar és más nyelveken írt el
lenséges propagandaanyagot 

A vasútőrség parancsnokai 
ezután rendszeresen tartanak 
megbeszélést az illetékes ren
dőri szervek vezetőivel, akik 
mindig kikérik a vasútőrség 
véleményét 87 esetleges ak
ciókhoz. Ha a szükség úgy kí
vánja, bármikor tarthatnak 
razziákat, ellenőrzéseket. ame
lyek eredményéről a vasút
igazgatót írásban tájékoztat
ják. 

OPRONÉJftN, 
egyéni vagy csoportos 
lcirándulás esetén, 
minden tényleges 
vasutas dolgozó, 
igazolványa felmutatása 
mellett a 

sörözöjében és borozójában 
étlcezése után 250/o·os vasutas-regie 

kedvezményben részesül 1 

JOJJON 
A 700 �VES JUBILEUMAT UNNEPLö SOPRONBA! 
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Múszakiakról a műszaki szemével 
B�élgetés Csan6di J6zseffe/, a KTE lcaz/elcedési tagozat6nalc titl<árqval 

A technikai emtözök fejlő- tartjuk klelégitónek. Ebből le- és főleg a küllföldi. sr.akl�t 
dése. elterjedése a MA V-nál is vonhatjuk azt a következtetést keresik. 
együtt jár azzal, hogy egyre hogy a polttlkai képzést a jö� _ Milyen a mOszakiaa< töl1ben dol!IOZilak korszerű vóben is fontos feladatnak keU anyagi helyzete és szociális 
gépekkel, berendezésekkel. A tekinteni körüknénye? 
rohamléptekben fejlődő tech- - A kérdőíves felmérés és ca 
nlka működtetéséhez �ele-

T bb beszélgetések alapján kevés 
lóen képrett műszaki szakem- Ö megbecsülést bbjellegú panasz meriilt fel. 
bergárdára van szükség. Ter-

a fiatal mús•akiaknak Viszonylag kevesen biTálták a mésretesen nem m.i.ndegy, • u • • 
hogy a vrusutasságnak a rétege 

szociális el.atottsagot. A vasut-

mUyen körülmények köZÖtt él - Milyen a músza,klak mun- tól való távozás okait nem az 

l,s d l kahelyi küzér2lete? anya,gi- és szociális kérdések 0 
gozi

k. A Vasutasok Szak- - A beilleszkedés nem min- megoldatlanságára, az ezekből 
szervezete és a Közlekedéstu- 6d 
domány! Egyesület képviselői denütt egyforma. Sok munka- ad ó idegfeszültségre vezet-

Cl közelmúltban ntunkabizott-
helyen hiányzik az újonnan ér- ték vissza. A munkábajá.rás 

• 1 kezők megbecsülése. Nem ad- körülményeit, a laik:áshelyzetet 
�got a akitottak, hogy felmér- k k'k k elf�,,.�dhatónak e'r'"'·elik. A ; k, hnn é na · ne t • épzettségüknek ....,,.. u= e ...,yan v gzi munkájá.t a f l l- k · mu·s=k'-'· hcl11zete --m 1·obb, Jl1AV · k • meg e e o mun at, nem bízzák - ...,., •-musza i ga.rdája, milye- "k f I lő é de -0m '• rass-bb a to·'bb1· k él meg o ·et e e ss gteljes fel- •- - -
::.i · az et- és mttnkakörül- adatokkal. A megkérdezettek vasutas dolgozóénál, illetve a 

nyeik. A viZ5gá.lódás ered- 15 ., lék • népgazda•hni át'--"l. A me"-ménye1ről és a további felada-
s
zkn=zah 1 

.a ezert elégedetlen kérdezett;;' 74 �--léka'nak" tokról beszélgettünk Csanádi 
mun e yevel, beosztásával . . . �"40ö 

Jóueffel, a Közle-kedéstudo- 9 s-zázalék az iskolai végzettsé� van saJat tulaJdonú, v(Jf!.y fő

mányi Egyesület köz.lek""ési 
gének megfelelő feladatokat bérleti 1�. El�d-Olkozt.ató 

•= 
'-'-' kér m:igának. A fiatalok és az viszont, hogy 36 százalékuk 

._=tának tit.kárával. idősebbek is bírálták a .MAV csak egyszobás lakással ren

Kérdőíves felmérés 

- Milye,n móds"l'erekkel vé
&ezt.ék a felmérést? 

- A munkabizotts<Í{T kidol
gozta a vizsgálati szemponto
kat, mely egy kérdöív kitölté
séből és annak feldolgozásából 
állt. Ezenktvül egyénenként és 
csoportosan beszélgetést foly
tattunk műszaki dolgozókkal. 
4500 kérdöivet juttattunk el 
kollegáiDk:hoz. E?ck k�l 4000 
érkerett vissza k toltve. A 
kérdőívek adatait számítógép
be „tápláltuk". A gép rendJd
Vül sok használható ndatot 
produkált, amelyek mindegyi
ke alkalmas arra, hogy követ
keztetéseket vonjunk le be16-
lük. A szakszervezet és a MA V 
vez,et.ése jól hasznosíthatjn eze
ket a munkában. -

- Hogyan jellemezhotjülk. a 
mdsza'<iak tevéken ét, fe-l
készültségét a felméré.s alap
ján? 

- A MAV-nál befeje;:�shez 
k-Ozeledik a vonó- és �-onta
tott jármúpark .-ekonstrukci6-
;a és évek óta tervszerúen ha
lad a pál!lll%rekonstrnkció. Sok 
sikert konyvelhetne-k el ma
guknak a műszakiak a bizto
sítóberendezések automathá
lásában, valamlnt a számítás
technika fe-jleszté5ében. Ami a 
felkészültséget illeti, megáUn
pítottttk, hogy a műszakiak 38 
százaléka egyetemen vagy fö
lskolán szerzett diplomát, 53 
százaléka középiskolát végzett 
vagy technikus. A többiek 
szakmunkások vagy alapfokú 
szakmai képzetts�el rendel
keznek. A maszakiak 22 sú
zalékanak ,·an fel ófokú \·as
úti szakképesítése, 34 sz:izalék 
középfokú, 14 százalék alapfo
kú vi-zsgát t�tt, 16 s?.áz.alék pe
dig különböző tanfolyamokon 
szerzett vasúti szakképesítést. 

Mlnde"Lek alapján a ,-a.suta.s 
mÜS7.a.kl dolgozók általános és 
,·asúti szakképesítését jónak ér
tékelhetjük. A tanultakat hasz
flOSan a.l.ka.lmazzák. Ezt igazol
ja az a tény, hogy a vai;úti 
iraállítá5t jól irányítják és 
eredményesen végzik az egyéb 
üzemi munkákat 16. Ugyanak
kor a polltlkaila,g jól képzett 
mdszaki dolgm.ók számá.t nem 

lzig-t)fffg májuli hfr: olva-
1om egvik napilapunkban, 
hogv Würzburgban a mexikói 
születésű Jesse Coronadónak 
nem sikerült megdöntenie a 
caókolózás világcsúcsát. Az ok: 
kevés volt a partner. Nyolc óra 
alatt a dicső mexikói „csak" 
491 hölgyet talált. lgy tovább
ra is egy bizonyos Jeff Henzler 
a világba;nok, aki Tennessee 
államban 3225 csókot bt el. A 
mostan.! .-ekord - döntő kísér
let egy kaszárnya udvarán zaj
lott le. Szabály: egy nöt -
bá.-m!lyen korú lehetett! -
csak egyszer szabad megcsó
kolni. 

Oszintén el1JIÜttérzek (ponto
sabban: örömest együtt érez
tem volna) a nemes tusakodás
ban fél ezer csókjával alulma
radt Coronadóval, de gyanltom 
- benne a hiba. Vagy nem 
i,olt elég vonzó, • fly módon · 
kevés vállalkozó versenytársat 
talált, vagy nem Würzburg a 
legkiválóbb hely egy cs6kve
télkedó számára. Talán ha a 
M11.-gttszigeten próbálkozott 
1'0lna. Kétlem uwanis, hogy 
ott nl(Olc óra alatt mindössze 
GJ höl1111et caókolnának meg 

szakvtzsgáztatási rends:erét. delkezik. A lakások 17 száza
Véleményük S?.erint, nehezen lék.a komfort nélküli, 43 sz:1-
érthetóek az utasít.ások, sok a zalék.a pedig csak komfortos. 
módosítás, emiatt nem könovú A tiennelómunkából kiemelt 
felkészülni a vizsgákra. Sokan műszakiak egy része kl.fogá
megjegyezték, hogy szükségte- solja, hogy elvesztette kedvez
len minden m�inak meg- ményeit a munkáslakás-akció
�reznl a teljes forgalmi viZ'S- ban való részvételben. 
gat. Az üzemi étkeztetést, ahol 

A megkérdezettek !elvetet- ü7�mi konyha működik, igény
ték. hogy sok mérnök munka- be veszik. A műs7.alkiaknak kö
idejének csak egy részében 7:el fele csak eld'a,gadhatónak, 
vége:: mérnóki munkát. Olyan l3 százaléka kifogiá�talannak 
részfeladatot kell megoldaniuk 15 százaléka pedi.g nem tartj� 
a.mit kisebb képrettséggei 

kie-1<',!Htónek az étkeztetést. 
rendelkező techniku ok és mű. Ebből azt a kö,·etkeztetést kell 
vezeto7< Js elvégezhetnénclc. 

levonni, hogy a konvhá:k eJI.-
Azt is szóvá tették, hogy Mk 

nő17.ésére nagyobb i:Ondot kell 
a múszaklak adminisztratív el-

fordítani. 
foglaltsága. 

- Milyen a műszaki értel
mi kapcsolata a va,;útnál 
dolgozó, egyéb értelmiségiek
kel? 

- A műszakiak úgy t•élik, 
ho1111 jobban fel kellene oldani 
a má3 értelmiségi kategóriák
ba tartozók elszigeteltségét. 
Jobb kapcsolatot lehetne kl
aJ.ak!tanl a �ldral, a koz
gaulászoklral. A különbözlí 
va<;Úti sznok.szolg;ál.,tok.n.fil ool
g07,ó mtl=i.lfüik kapcsola,ta 
sem kielégítő. 

Hiányzik a szervezett 

továbbképzés 

Kevesen viselnek 

egyesületi tisztséget 

Elgondolkodtató az a u4m 
l!, how a megkérdezettek 17 
százaléka nem tartja magát 
egés::ségesnek. Maells a rend
szeres orvosi kezelés nlatt á.1-
lók és a gondozottak száma. A 
rendszeres orvosi kezelés alatt 
állók 6,5, a goodozotta.k 22 szá
zaléka a 80 6ven aluliak közül 
Rerür kii. 

- Mint a Közlekedéstudo
mányi Egyesület ko?Jlekedési 
tagozatának iitkára elégedett-e 
a vasutas-műszakiak egyesü
leti munkájával? 

- A mmzakiak 38 százalé
- Hogyan véleke-dnelt 

szalonal továbbkép7.lésről? 
- Tapasztalataink szerint 

a ka tag,a az eg11e1ületnek. Más 
MTESZ egyesületben tevé
kenykedik a megkérdezettek 5 
százaléka. Az egyesületi szer
vezö munkanak tehát még 57,é
les terulcte van. Kevesen vl
seln<'k egyesületi tisztséget. 
Orvende� v-, ,o;;:t, hogy a 
fiatal muszakiak szép szám
ban vesznek résv.t egyesüle
tünk munkájában. A Juirdó
fvek alapjá,i megállapítható, 
hoflll !' Közlekedéstudományi 
Egyesulet T'endezvényeln az 
egyesület tagiai - de a kívül
állók i.! -, részt �•esznek. Elő
adásaikat a mfu;zaklak 60 szá
zaléka látogatja, a konferen
ciákon 27 százaléka vesz részt 
de népszerűek a tanulmányi 
kirándul.ások, a filmvetítések 
és a 1;-unkabiro�ok tevé
ken,ysege is. 

elég nagy az elégedetlenség. A 
�·asútnál nem alakult ki a mü
szakia,k szakmai továbbképze
dnek szervezett rendszere. A 
Mérnök Továbbképző Intézet 
elóadásai1. 11 budapesti munka
helyeken dolgozók munkaide
j�hez Igazodva h� 
meg. Más városokból a felju
tás sok nehézségbe ütközik. A 
műszakiak pedig a S28kmai to
vábbképzés legeredményesebb 
formáJánRk az elóadál!lakat te
kintik. 

A jövőben nagyobb lehetősé
get kell blzwsítanl arra, hogy 
a továbbképzés fontos résrkvé 
vá.Ijék az önkép7lés. Ehhez vi
S7l0!1t maszaki Irodalomra van 
szükség. A:r. ellátottságot a kol
legák nem tartják kielégítőnek K6hJdl UszJ6 

s arról sem oogyok meg1111ő- alagút. Amely a Déli pálya
zódve, hogy mindehhez 491 udvar és Kelenföld között 
férfira van szükség. Gyanítom, mindent elrejtő setétet ád. A 
hogy néhány férfitá.rsunk párocskák már az első ;elző
ugyanc1ak törekszik a világ- lámpa után készülődtek, majd 
rekorderi cimre (mégha a szi- amikoT' a szerelvény befutote 
geten nap3ában csak két-há- az alagútba, olyan cuppantga
rom edzőtárssal gyakorol is). tás kezdódött, amelynek zaja 

Csókrekord 

Persze ,iem mindig volt a 
mi Margltszigetünk sem a leg
jobb edzőpálya. Hajdan, ami
kor még nem volt lépten-nyo
mon „szabad a cs6k", a bala
t-Oni vonatutazás volt rendkí
vül vonzó az Ifjak számára. E:s 
sajátságos módon nem az ex
pressz, hanem a minél las
sabban cammogó személyvona
tok. Ne kerteljünk: nem is 
a,iny!ra a Balaton hús vize é1 
a part hevit6 napfénye csábí
totta az epedóket, hanem az 

11 ke.-ekck kattogását fs felül
múlta. Aztán Kelenföldig az 
utasok szemlesütve ültek, , ott 
legszívesebben átszálltak �,01-
na a viuzafelé tartó vonatra. 

Mondom, .-ég volt mindez. 
Ma már a legzsúfoltabb körúti 
villamos is megteszi, délidó
ben, hétköznap-vasárnap egy
aránt. Azért - valljuk meg -
a vonatnak mégú van varázsa. 
Kiváltképp ha két rokonszen
ues vállalati dolgozó - egy 
férfi éa egy n6 - i,idéki ki-

Gépesített kocsit isztítás 
A szolnoli topasztolatol rácáloftalc a kétellced6be 

Smlnokon, a vasdU csam6-
pont Pletykafalu felőli tároló 
vágányain asszonyok répes 
csoportja serénykedik az oda 
álli tott 52>erel vények között. 
Munkaeszközük nem seprő és 
lapát, hanem különböző ala
kú, fonnájú gépek. 

Az.okkal takarítanak! 

Kellő fe/téte/elc 

A szokatlan zaj, zúgás, zümmögés közepette is jól 
hall_atszik _az állomás mega
foI1,Ja:  .,Kerjilk kedves uta
sainkat, hogv üwelienek a 
füztaságra! A hulladéko& a 
gyújtóbe dobják . . . !" 

- Mind a technikát, mind a propagandát felhasználjuk 
a kuLturált utazás feltételeinek 
a megteremtéséhez ma
gyarazza Antal Tiba.- az ál
lomás személyszállí�i veze
tője. 

Az assronyok brigádja köz
ben felvonult a legutóbb ér
kezett szerelvény mellé. Meg
indítják a magasnyomású mo
sót. A kocsikra zúduló vízsu
gár szinte dongeti a lemez
burkolatot. Bent sivitanak a 
por- és a vízszívó gépek. 

- Tacal11 az első negyed
ét,ben 141 személykocsit tele
pítettek át hozzánk más hon
állomásokról - folytatja tá
jékoztatását Antal Tibor. -
Azóta minden hónapban itt 
végezzük azok nagytakaritá
sát i.s. Ezenkívül havi 5500 

az utántakaritások száma. A 
gépeket - összesen hetet -
októberben kaptuk a Vasúti 
Főosztály, illetve az igazgató
ság in zkedé;e nyomán. A 
tisztaság megteremtése és 
fenntartása még [gy is ötven 
embeT munkáját igényli, s ez 
az 50 tagú forduló szolgáln
tot teljesítő csoport nőkből 
áll, két férfi kivételével. 

A kocsik mosásáról az 
egyik asszony, Pap Sándorné 
[gy beszél: 

- Az 4n gépem többnyire 
a Thermo-Blitz. Először fer
rolux-ot permetezünk a sze
mélykocsik oldalára, majd 
magas nyomással megyünk 

Pap Sándorné kocsiünlítás közben 

- Ez szintén újít<!.,. Egy
szerű, de nagyszerű ötlet tes
tesúl meg beMe, híszen le
hetővé teszi, hogy egyszerre 
két személykocsi mellékhelyi
ségének tartályát töltsük fel 
vízzel. Időben., a munkamenet 
gyorsításában nagyon sokat 
s.zámit. 

Beszélgetés közben is észre
vehettem, hogy az asszonyok 
menetrendszerű pontossággal 
haladnak a munkában. 

- Jó kifejezés - szól An
tal Tibor. - Valóban a vona
tok menetrendjéhez igazítot
tak az altalunk kidolgozott 
grafikonos munkarendet. Min
denki tudja ezáltal, hogy mi
korra mit kell megcsinál-
nia , • •  

Kitűnő közérzet 

A szocialista brigádmozga
lom szempontjából ugyancsak 
jobb feltételeket teremtett a 
gépesítés. Az ·asszonyok nécy 
brigádot alakítottak, Május 1., 
Hámán Kató, Kállai E:�a és 
Április 4. néven. 

- Erró! nem t11dok elfo
gultság nelkill beszélni 

(Nagy József felvitele) 

vallja a személyszállítási ve
zető. A brjgádtagok 95 
százaléka vidékről jár be, s 
valamennyien családosak, de 
lelkesedésük, tenniakarásvk a 
fiatalabb korosztálybelieknek 
fa becsületére válna. Náluk 
soha nincs vita, húzódozás, 
ha társadalmi munkára, több
letfeladat vállalására van 
szükség. Az idén ismét n<é• 
gyen jelentkeztek gépkezelői 
tanfo!yamra, többen általános 
Iskolába járnak, sőt olyan Is 
akad a brigá.dokban, mint 
Szító Lajosné, aki a gimná· 
zium elvégzésére vállalkozott, 
négy gyermek mellett. Tizen
négy állandó "*adójuk is 
van. ami talán azzal függ 
ossze egy kicsit, hogy Lugosi 
Gáborne, az állomás vörös
keresztes szervezet.ének titká
ra, szintén közéjük tartozik . • . 

A tisztaság: fél egészség -
tartja egy régi mondás. A ko• 
esik tisztasága annál is több, 
gondoltam, miközben Szolnok
ról hazafelé utaztam az előző
leg alaposan megtisztított. ki
takarított szerelvényen. Ez 
egész közérzetünk javítását 
segiti elő. 

Séra Sándor 

rá. A meleg vfz szinte le- ..--------------------------"
borotválja a szennyet. tgy 
4-5 peT'c alatt végzünk eg11-
egy koc.sival. 

Grolilconos munlcarend 

Pap Sándorné az elsők kö
zött jelentkezett gépkezelő 
tanfolyamra. Vele együtt a 
csoportbeliek közül eddig ti
zenegyen tettek eredményes 
v!zsg:íL Munkájukat kltúnöen 
értik, s nagyszerúen végzik. 

- Eredményeink rácáfoltak 
a kételkedökre mondja 
Nagy Béla művezető. - A 
MAV-nill ugyanis sokan han
goztatták, hogy a kocsik bel
ső takarítását nem lehet gé
pesíteni. Miért ne lehetne? 
Csa.k a feladathoz kell Jgazí
tanl az ember által feltalált 
technlkal eszközöket. Itt van 
például egy kczönséges kerti 
permetezö. Készítettünk hoz
zá guruló állványt, s már 
szórhattuk is vele az úgyne
vezett EVI Lux-1-es tisztító
szert. A többi már egy újabb 
gép dolga • . .  

Nagy Bélll „gy Y-alakú 
csőcsonkot IS mutat. 

szállásra utazik együtt. Mert, 
történetesen NyíregyházáT'a 
igyekezvén, Szolnokig az első 
másfél órában rájönnek a.-ra, 
hogy korábban nem is tudták 
egymás.-ól: mindketten a Du
nántúlon születtek. Kísújszál· 
lásig - alig fél ó.-a kell hozzá 
- már az is nyilvánval6, hOf11I 
mindketten szeretik a televizió 
szombat éjszakai múvész-fflm• 
jeit; Ka.-cag után további ro• 
konvonásokat fedeznek fel é1 
Püspökladánynál a férfiú kez
di püspöklilának látni a vilá
got. Ha Jef/ Henzler riválúa 
akar lenni, akkor Ha;dúszo
boszló mellett elhaladva nem 
saját ,ajg6 lábára, hanem 
partnernője fannernad.-ágba 
.-ejtett lábára gondol és Deb
recen hatá.-ában elcsattan az 
első csók. 

Ekkor sajnálja csak igazán 
a vidéki kilzállóara utazó pá
T'OCSka0 hogy Ma1111arorsz4gon 
il teret hódltott a vasútv!Ua
mosítás. Debrecen és Nyíregy
háza köziltt megtenné 1zerin
tük a cammogó vfcinálil ii. 
Per1ze a Szabolcs-E:rpre11z 
késése ,em na1111 hiba . . .  

F. T. 

Szerkesztőségi ankét a Déliben 
A szakszervezeti mozgalom 

folyóirata a Munka szerkesz
t�e május 5-én ankétot 
tartott a Déli pályaudvar ok
tatótermében. Az ankéton részt 
vettek többek között a csomó
pont szakszervezeti bizott. -
gainak titkárai és a politikai 
tanfolyamok vezev.; propagan
distái. 

Mészöly Ferenc, a ktisztlna
városi pft. f,mök.sé;; i,zb-titká-

rának megnyitója után Szaroo.s 
Aladár, a folyóirat feleló 
szerkesztóJe tartott vitaindí
tót, majd a megjelent 68 ol• 
vasó közül többen kértek szót, 
fejtették ki véleményüket a 
lapról. A vita tapasztalatait 
Rét•ay Sándor, a vasutas
szakszervezet kultúmevelésl
és portos.ztl!Jyán.a.J, veretójc 
foglaLt..-i ö&S;re. 

Szarvas Aladár vitaindítóját tartja 
(Barabú Ede lelv 

Budapesten huszonhat fiatal 
nyerte el a kiváló címet 

A budapesU vasútigugató- gyelemmel kíséri a fiatalok 
&ág terület.én dolgozó fiatalok keooeménye?.éselt A mo:ca
közül harmincegyen neveztek lom keretén beliU -.illetett 
be az 1976-ban meghirdetett munkák alkalmazása 80k hasz
Kivál6 if;ú mérnök. közr,az- not lgér a MÁV-nak. 
dász és technikus mozgalom• Ezután dr: Kosrztyu Tibor 
ba. A beérkezett munkák ér- név szerint említette azoltat 
tékelése után május 6-án a a fiatal vasutas mdszakiákat 
Keleti pályaudvar Ifjúsági. - Benc.rik Láazl6, Ci41nyi 
klubjában bensólléges ilnnep- László. Tóth Lául4 lloroátli 
ség keretében osztották ki az Lajo,, Monori Káralt, méfflö
eredményes pélyamun.kákért köket -. akik mtr többlzör 
Járó oklevelet. a velejáró pénz.. nyerték el a kil1ál6 címet. 
jutalommal. Ezt követ6en a bíráló bi 

A fiatal mdszakiakat, kÖZ- zottság értékel&e alap.lán, hu: 
ga�-dáswk.at dr. Koszt11u Ti- szonhárom mérnökneJc egy 
bor, a munkaügy! és szociáU. kt>7,gazAásmak_ két technllcus
ellátási osztály vezet6je kö- nak adta át az oklevelet 4s 
SóllÖDtÖ!,te. Az ontályvezet6 vele Járó pénzjutalmat, vala� hangsulyozta. hogy a v1111űt mint öt pályázó részesfllt lllég veutéee megkülönbö'&&etett fi- pénzjutaolomban. 
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LVAS UTAS KUPA TÁJFUTÁSBAN 
Huszonhet kategoriahan több mint 1200 versenyTő rajtolt 

Ebben az évben 28. alka
lom.maJ. klerült megrendezésre 
a Bp. MA V se a hagyomá
nyos „Vasutas Kupa és Csík 
Judit" nem.zetkéizi tájfutóver
senye. A 27 kategóriában, il
letve korasoportban megren
dezett verseinyen 15 külfölrli 
ál 74 magyar klub, több 
sni.nt 1200 Indulója küzdött a 
gyózelemért. Ezzel egyidő
ben rendezték a vasutas 
klubok „Lokomotív Kupa
versenyét" is. Ezt évenként 
más-más o=ágban :rendezik· 
Ebben a küzdelemben 15 
klub, köztü.lc csehszlovák, 
1'"DK-be1i, magyar, osztrák, 
és svájci versenyzók mérték 
&lsze erejüket 7 kategóriában. 

Az egyéni versenyt máju.-; 
l-én, vasárnap, a Balaton.
földvtir és Zamárdi térségében 
levő Csikászó-erdőben bo
iiyol!tották le. Reggel 8 órától 
pa-ce:nként 10-10 futó raj
tolt, 1 1  éves kortól egészen 
az 50 évesek koresoportjáig. 
A verseny végén látványos 
célbefutásnak lehettek tanúi 
a nézők. De láthatták azt a 
versenyóvodát is, ahol a ver
senyző s-zülők kis.gyermekeit 
őrizték és 3 és 6 éves kor
csoportokban mini erdei futó
'\-ersenyt rendeztek számuk
ra. 

Az ünnepélyes eredmény
hirdetés.e és díj:ti=tásra 
14 órakor lrerült 60r a ba
latonföldvári Expressz if• 
�úsági tábor színpadán. 

A fér!i.a:k eli.t-mezónyében 
Dosek Agoston., a TFSE te
hetséges versenyzője, a nők 
A-kategóriájában pedig is
mét; Monspart Sarolta győ-

· A jól sikerült verseny legérdekesebb pillanata a látványos 
célba[utás volt 

rült sor. A :klubok 4 fér-fi (F 
21, 19, 17, 15), 3 női (N 19, 17, 
15) és 3 szenior (F 43, N 35, F 
3;iJ versenyzői váltották egy
mást• Az izgalmas verseny 
rajtját, váltásait és célbefutá
sát egy hely.ró! lehetett vé
gignézm.i. A vasutas férfi
váltók versenyében a Lokomo
tív D�ezda, a női váltóban a 
Bp. MAV se, a szenior vál
tóban ugyancsak a Lokomotív 
Drezda csapata gyözöbt. 

A kétnapos verseny ered
ményeinek összevetése után 
a IV. Lokomotív Kupa 
össu:sített ver.senyét a Drez
dai Lokomotív nyerte 1 17 
ponttal a 116 pontos Bp. 
MA V és a 100 pontos PVSK 
előtt. 

A verseny rendezé.5ében 

dr. Vizkelet11 László el..'1Ök és 
két helyettese, Thuróczy La
jos és Schluth Péter mellett 
oroszlán.részt vállalt Laczkó 
Tamás, a TBKF dol,gozója, 
mint a versenytérkép helyes
bítóje és pályakitű-zó, Galló 
Sándor, a Nyugati pu. doLgo
zója, mint pályakitűző és tech
nikai felelős, valamint Schuch 
Tamás, a Gépi Adatfeldolgo
zási Főnökség dolgozója, a 
cá!bíróság vezetője. A Bp. 
MAV Igazgatóság Sport Club 
Természetjáró szakosztálya 
nagy segítséget nyújtott a 
rendezéshez. A sikeres lebo
nyolilásért a Tájfutó Szak
osztály elnyerte a rési;t 
vevő versenyzők és sportági 
vezef.ó:k teljes elismerését. 

zött, a Spartacus színeiben. A , ___________________________ _ 
magyar vasutas klubok ver-

Szovjet sike"el zárult az Utasellátó 
nemzetközi női sakkversenye 

kodtak. Dr Krizsán Gyuláné 
- az Utasellátó Vállalat dol
gozója - holtversenyben az 
5-8 helyen végzett. 

K. F, 

Lövészverseny Szegeden 

A szegedi igazgatóság köz
pontjában működő MHSZ 
Tarflalékos Klub hazánk fel
s.:zabadUÍásának 32. évforouló
ja t,iszteletére házi egyéni lö
vészvers,enyt hirdmett, a.me
lyen 223-an vetta.'-t részt. 

Eredmények : Férfi I. kor
csoport :  1. Kónya Zoltán, 2. 
Almási István, 8. Szecsk6 Ti
bor. II. korcsoport:  1. dr. Fe
kete István., 2. Vecsernyés Já
nos, 3. A11,tal Andor. Nők: 1, 
Diós Ibolya, 2. Tóth Endréné, 
3. Fodor Lász!ón.é. A verseny 
helyez.ettje'.-t értékes tárgyju
talomban részesítették. 

Klubkönyvtár 
a tömegsportért 

Békés megyében évek óta 
gondot okozott helyiség hiá
nyában az őszi-téli teremver
senyek megrendezése. Leg. 
többször üzemek, intézmények 
ebédlóit adták kölcwn egy
egy délutánra. A tömegsport
versenyek let>onyo!ítását gátol
ta a pingpongasztalhiány is. 
Ezeken a gondokon segített a 
közelmúltban Dányi Pálné, a 
békéscsabai vasutas klub
könyvtár vezetője. Az SZMT 
testnevelési és sportbizottsága 
kérésére nemcsak a SZOT, ha
nem a szakmák versenyeire is 
rendelkezésre bocsátotta a 
könyvtár helyiségeit. A Bé
kés megyei tanács pedig ki
lencezer forintot adott a vas
utas sportkörnek három ping
pongasztal vásárlására. 

Szép példája volt ez annak, 
hogy a k!ubkönyvtára.k, műve
lódésl intézmények mit te
hetnek a tömegsportért, a 
testkultúra. fejlesztéséért. 
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senyzői közüI dobogós helye
zést értek el: az F 21 Elitben 
Szabó László (PVSK) és Nyúl 
József (Sz. Haladás), az N 19 
A-ban Kiri.síts Vilma. (Bp 
MA V), az F 19 A-ban Kelemen 
János és Gyenis Zoltán 
(PVSK) és Meichl Géza (Bp. 
M.AV), az F 17 A-ban: Nagy 
Márton (PVSK) és Ko1:ács Ti
bor (Bp. MAV), az N 17 A-ban 
Pollma nn Teréz (Bp. MA V), az 
F 15 B-ben Szeibert Akos 
(PVSK), és Baracsi Gábor (Bp. 
MÁ.V), az N 15 B-ben Ujhelyi 
Edit (Bp. MAV) és Vida Móni
ka. (PVSK), az F 1 1  D-ben Ko
tlács László (PVSK) az N 11  
D-ben Kovács Ildikó (PVSK), 
az F 35-ben Ijjász Istt·án 
(PVSK) és az F 43-ban Csa• 
ffl!lngó Feren.c (Szegedi VSK). 
A 3 fős csapatversenyekben 2 
vándordíjat nyert a PVSK, 1-
1 vándordíjat a Haladás, a 
Szegedi és a Szentesi VSK. 

A:z. Utasellátó se karöltve a 
Magyar Sakk Szövetséggel, áp
rilis 13 és 27 között nemzet
közi női sakkversenyt rende
zett. A verseny résztvevői vol
tak: Asharumoi,a (Szovjet
unió), Gocera (Bulgária), Mar- ·----------------------------

kovics (Jugoszlávia), Polich
roniade (Románia), Radszi
kowska (Lengyelország), Woch 
(NDK) nemzetközi nagymes
terek, valamint lvánka. Mária, 
Veróczi Zsuzsa, dr. Krizsánné, 
Honfiné, Porubszky nemzet
közi mesterek, Kas és Grosch 

Lakáscsere 

Május 2-án hétfőn �an
,:csak szép időben, UJszeru 

korc.soport-vál tóversenyre ke--

mesterek. 
A két hétig tartó verseny iz

galmas, szép játékokkal fejező
dött be. Az első helyet Anna 
Asharumova szerezte meg 8 
ponttlal. A 2-4 helyen 7 pont
tal Ivánka Mária, Grosch Má· 
ria és Veróczi Zsuzsa osztoz-

rnc•erélném Sió-parti egy szo
ba, konyhás, 40 négyze:méteres, 
kertt.cl, melléképülettel rendelkC• 
<ti I. emeleti szol.glü:áti lakáso
mat kizárólag miskolci vagy bu• 
dapestl - lehetőséghez képest -
nagyobb lakásra.. Minden mego1-
clás érdekel. Levé!clm : Horváth 
M. István, 8600 Siófo,lc, Zsl.lip 
sor 1. 

Elrserelném dunaharaszti MA v
lakóbelepi 11 szoba. konyha fél-
Jromfortos, kertes töldszln"'5 
szolgé!sti lakásomat Budapest 
lgazgatóság területén hasO!nlóra. 
Vízpart meJ:etU helységek: el�ny-

ben. b-dekl6&nl levé'ben :  Kopp 
}ere!lcné 1213 Budapest, Szarvas 
u. 22. 

ElcserMnénk Budapest VT, ker. 
Vörösmarty u\.Cai két és fél szo
bás, két bejáratú lakásunkat egy 
MAV- éa egy tanácsi lakás�. 
11:rdeklöd.nl muru.:ol.döben 4�-tll 
telefonon vagy uemclyescn MAV 
J'egynyomda, 1':yolczasné. 

Elcserélném Magyarfa!va 4110-
mástól 200 méterre levő -1 szoba 
komfortos 11,1A V-11lkásomat Sop
r<>rurs. Kert és ga.zdaságl lehető• 
ség bőven van. .Erdek:6dni le
hei: Nagy né.la, Magya.rfal.va al.• 

-------------------------------------------, lomás. 

K E R .E S ZT R E J T V É N Y  
VlzsztD.tes: 1. A gazdasá:;ossi• 

1ot seg(tó �mszervezésl Intéz• 
11:edés. 12. A földtörténeti har
mad.korból szárma.ió kovadarab. 
13. . . .ráció, fokozatos közeljtés. 
14.. Nagym.eno. befutott ember. 
15. A legkisebb angol folyadék

mérték. 16. Somogy megye! köz
s,ég lakója. 18. Nya-ssz!na. 19. 
Kagylóban van. 20. TorMgy 
ike!'kö,:sége. 21 .  ldöméro. 212. Ró
mai 48. 23. Ude széle!. 25. Du• 
nán-túll eröművéről nevezetes 
község. 29. Igekötő. 29. Becézett 
DÖi név. 31. ünnepélyes ba.ngú 

k!5ltemény. 32. Vissza : é:rtl a dol
gát. 34. A Kis-AnU!J.ák szigeté
nek országa. 37, Rév. 39. Férfi
név. 40. Verssorok összecsenge
se. 41. A fizika erőegysége. 42. 
Foglalt, Idegen röviditéssel. 4:J. 
Kimenet, kljárat (francia). 4tl, 
Csúcsíves. 48. Vissza : amerikai 
szakszervezeti szövet.�ég kezdőbe• 
tűi. 49. A férfiak pérjal. 5!1. Ho
tel közepe. 52. Fordított névelő. 
54. Perzsiai város. 56. T. K. 57. 
Struccféle madár. 59. Nagyon 
öreg. 00. Kaszáló. 61. Hő, táv
Irati stilusba.n. 62. Tréfa. tl4. 

Pamlag, eredetileg tl5rök gyQle
kezet. 66. Szablya, 67. Nyers 
olajsav (ék. fel.) 69. Világ!fJu
ságl Találkozó. 70. VégnélkUJ 
besza 

FilggGleges: 1. Fátyolszövet 
(francJaJ. 2. Szabó szemzám. :i. 
Latin semml. 4. Az asztáclum 
vegyjele. 5. Egy olasz tá.ncosno
röl elnevezett szoknya. 6. Becé
zett női név. 7. Vakbuzgó (gó
rög). 6. Mint 56 Vizszlnt.es. 11. 
svéd pénzegység. 10. Számára. 
11. Vissza : gonosz tü.ndér az 
OdYSSZelában. 12. Egy máslk 
gazdaságos územs2.e1-vezésl tnté:t
kedés. 16. Római 3. 17. Szélső• 
séges ir terrorszervezet. 24. . . .  
Sámuel, volt mag�ar király. :.!6. 
Faüreg. 37. Rés. 20. • . .  -Ameri
ka, Latin-Amerika. 30. Régi ma
gyar muzsikus. 32. Ausztraliai 
vad kutya. 33. Zúzva. 35. AllamJ 
bevétel. 36. 0. I. E. 37. • . . to, 
japán város. 38. An.l!olok ked· 
veit Itala. 44. Kerek szám. 45. 
Szűró!eon-yver. 47. Helyhatároz.ó. 
49. Az asszir blr<>da.lom fővárosa 
;�:
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sége. 54, Dunán túli pa t.ak. 55. 
Visszanézi 56. Száraz fűcsomó 
58, Cári rendelet. 61. Vajas tész
ta. 63. Adlge magánhangzói. 65. 
Folyadék, 66. Fekszik ellentél.e. 
68. Nyit sz�lel. 70. B. Y. 

Beküldendő: Vizszlnte.s [. és 
függőleges 12. Bekfildesl hatar
ldfi: 1077. jllnlu.s 5. 

Az elözó keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A kocsita.rtóz.kodas 
csökkentése. Atlagos vonatterhe--
lés I\ÖVelése. 

Egy-egy kön�-vet nyertek la· 
punk 8. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfeJtésé• 
ért: Kovácsi Ferencné, 21 19 Pé
cel vasűtá!lomás; WUk Lajos, 
2600 Vác, Szabadság tér 3. sz. 
VI. 5. ; VoJtonovszltiné Tóth Ve
ronika, 3531 Miskolc, Chlepkó 
Ede u. 33. II/3.;  Nylri5 Károly, 
6725 Szeged, Oldal u, 2. sz. II. 
2/b. Somogyi János, 8300 Tapol
ca, Arany J. u. S. sz. 

Elcserélném ld.skunfélegyh.dzl 2 
swba össúomfortos tanácsi la
kásomat Nagy-Budapest terüle
tén hasonló tanácsi vagy szo1-
gálaU 1a.kásra. Erdeklődni levél
ben : Kelemen Sándor 6100 Kls
ku.n!élegybáza, LöVJ S. u. l. sz. 

EloerHném szentesi IV, eme
leti modern két.szobás MAV ren
dellrezésa Jaká.soma-t budapesti 
��*f" tef;,:;1o':,�dés: Budapest, 

Elcserélném nagyka:nlzsa.l szoba 
komfortos tan.ácsi lakásomat bu-
dapestire, vagy környéki.re. 
Milll Gézáné 1078 Budapest, Cserhát út. 16-il&. n. :Ill. Telefoa : 2:?0-3 7 4. 

Elcserélném s:zékes-fehérváct 
kettő szoba összk<lm!ortos, tan.a
csi, gáz.ftltéses lakásomat ha&>n
lóra Budapesten, Szol!lokon, va,gy 
�:i,��- l�

et 
is. 
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du. 17 órától, Iványi Gyula, aooo 
Székesfehérvár. Ottöro u. 10/D. 
II. 2. 

Elcserélném budai vasűtl ház
oan levö egy szoba komfortos 
lakásomat szintén egy szoba 
komfortosra vagy garzonra. 
,,Óbuda" el6nyben. csak vasutas-
��te�,:J

kl
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lltAGYAll VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a 21zerkesztc5 bizottság 
Felelős szerkesztő: Visl Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest VI.. Benczllr utca u. 

Telefon város!: 229-872, 
Uzemi : 19,-77. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó VálLalat 

1964 Bpest, vn„ Rákóczi út 5t, 
Telefon : 224-819. 

Felelős kiadó : dr. Suth Péter 
a Népszava Lapkiadó Válla.lat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszá.munk: 

MNB 215 - 11 859 
77-1841 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető: 

Roder Imre Igazgató 

- Vasutasok a bölcsódéért, 
Dombóváron so'.t gondot okoz 
a szfilóknek a bölcsődehiány. 
A:z. állomás dolgozói ezért egy 
napi keresetüket ajánlobták fel 
a városi tanácsnak bölcsőde
bővítés céljára. Aprilisban 
tiibb mint ötvenezer forintot 
gyűjtö1Jt.ek így össze. A szo
éialista brigádok elhatározták, 
hogy a jövőben is szerveznek 
hasonló akciót.. 

- Nyugdíjasokat búcsúztat
tak. A miskolci járműjavító
ban ünnepséget rendeztelc a 
közelmúltban nyugdíjba vo
nult dolgozók részére. Az 
üzemtől és a munkatársaktól 
tizenöten búcsúztak. A jármú· 
Javító férfikórusa műsort adott 
a tiszteletükre, majd Siklósi 
Lúsz.ló, a szakszervezeti bi
zottság elnöke búcsúzt.atta az 
egykori kollégákat. Utána át
adták az üzem ajándékát, a 
rádiót és az órát. 

Bizalmiak vetélkedője. 
A debreceni vontatási fónök
sé:mél április 21-én „Bizal
miak a dolgozókért" címmel 
vetélkedőt rendeztek, amelyen 
12 szakszervezeti bizalmi vett 
részt. A verseny első öt helye
zettje a májusban sorra kerü
lő középdöntőben vetélkedik 
tovább. 

- Névadó. A szegedi igaz
gatóság családi és társadalmi 
ünnepeket rendező bizottsága 
április 23-án névadóünnepsé
get rende-zett. Ez alkalommal 
Adám Norbert, Hegyközi Ta• 
más, Pintér Dóra és Tóth Zsu
zsanna névadóját tartották. 
Az igazgatóság gazdasági és 
társadalmi vez.etói köszöntöt
ték a szülőket és a gyermeke
kel., majd ajándékot adtak át. 

- Kommunista műszak. 
SaJÓ67.enlpeter állomás dolgo
zói április 23-án és 30-án kom• 
munista műszakot tartottalt, 
melynek során pályakarban-
1.artást, takarítást végeztek. A 
kommunista mús7..akok értékét 
a bodrogolaszi gyermekotthon
nak, a vasutas művelódési ott• 
honnak és müjégpá!yaépíté-1 
céljára ajánlották fel 

- Brlgádlátogatás. Dom-
bóvár állomás Zrinyi Ilona 
szocialista brigádja május l-én 
meglátogatta az öregek szo
ciá' · u .... honát és vlraggal, em
Ie,;.;app.:i.1 kedveskedtek a la-
1,óknak. Az öregek a beszélge
tés során a régi május 1-ékre 
emlékeztek, amikor még Ille
gális körülmények közölt, a 
rendőrterrortól fenyegeh·e ün
nepelhették csak május 1-ét. A 
brigád vállalta a szociális ott
hon lakóinalk patronálását. 

e-
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- Hatvankétszere!I '!'éradó. 
Békéscsaba pályafenntartási 
főnökség bérellenőre, Zabovsz
ki József 1955-től véradó. Ed
dig 62-szer - összesen 21 liter 
vért adott térítésmen1Jesen. Se
gít ezenkívül a véradónapolt 
szervezésében, az egé;zségügyi 
felvilágosítasban is. 

- Társadalmi munka. Sze.; 
rencs állomáson az április 
23-án rendezett kommunista 
müszakon 119-en vettek r�zt. 
A dolgozók többek között pa.r
kooituttak, tisztították a vágá
nyokat, ülópadokat és szemét
tárolókat festettek, to\•ábbá a 
felvételi épület elótt elterítet
ték a gyöngykavicsot. A 480 
óra társadalmi munka értéke 
me"haladja az 5800 forintot. 

- Hangverseny élenjá.rók
nak. Aprili.s 22-én Püspökla
dányban több mint háromszáz 
va:;utas részvételével nagy si
kerú hangversenyt rendeztek 
a kitüntetett szolgálati helyek 
és szocialista brigádok ti<iz•e
letére. A debreceni MA V Fii. 
harmonikus Zenekar adott 
hangversenyt. Közreműködtek 
a debreceni Csokonai Színház 
magánénekesei : Mészöly Ka
tall:1, Hegyes Ga.bri<c>lla éi. 
Horváth Bálint érdeme.s mű
vész. 

- Felhívás. A m· kolci Vö
r&marly Mihály Művelődési 
Ház a 27. vasutasnap tisztele
tére ,,tgy látom a vai;utat• 
címmel gyermekraJzpnlyázatot 
hirdet 8-12 éves korig. A raj
zokat vízf�t.ékkel, színes kré
tával, tus3al festhetlk a ver
l'e-nyzók negyed- vagy nyol
cadíves rajzlapra. E�y személy 
legfeljebb három rajzzal pá
lyázhat. A pályaművek bekül
désének határideje: 1977. jú
nius 5. Cím : Vöroornarty Mi
hály Művelődési Ház, Miskolc, 
Lenke út Hla. Telefon : 14-247. 
A legjobb pályamu."lkák.at a 
zsilri díjazza. 

A szerkesztóseg üzeni 

Bódogh Mlhfily, Dombóvár; Rapi 
J'ózset, Budapest; Kisvárda! János, 
6eps1 Gyula, PiU István, MiskO!c; 
Nyiri Ferenc, Rácz. Gabriella, 
Kec2.kó Ferenc. Kovács Béla, 
Debrecen ; Boldizsár Gyula. Bé• 
késcsaba; Bognár Károl:r. Tapolca; 
Rózsa .József, Celldömölk; Mohai 
Károly. Szerencs; Várfa!Vi Gyula, 
Nagykanizsa; Szücs Ferenc. Hat
van ;  C..Jlzmazia Béláné, Szomb3.t-
hely ; Murányi Tibor, Bánréve, 
leveJeiket lapunk omyagához fel-
baaD1i!Juk. 

Huszta Miklós, Szeged; Tóth 
sandor. Téglás; Payer Ottó, sop• 
ron :  leveleiket Illetéket he!,re to
vábbflotluk. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

NŐK ET  É S  F É R F I A KAT 
alkalmasságuk, végrettségük, érdeklödésük s1erint: 
forgalmi szolgálattevö, 
váltókeielö, kocsirendeiö 
kocsifeliró, vonatfelvevö, • 
távgépíró, jegyviugáló, 
személy- és árupénztáros, 
raktárnok, r.nkodómul'lkós, 

mo1donyvezetÖ•gyakomok, 
kocsiviisgáló, fékfakatos, 
vasútépítö, karbantartó, 
jármüjavító szakmunkás, 

, talc.tlrító, segédmunkás 
és sok más munkakörbe. 

Egyes munkakörökben mul'lkásszállás, szabad szombat. 

�lsőso!b(!n vasuta! �olgozólnk honátartozóinalc, 
1smerosemek, btiratainak jelentkezését várjuk. 

JELENTKEZt!S t!S BOVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki á!lomásokon 
a von�atósi és pályafenntartási föncikségeken, 
valamint a munktierö-felvételi irodán. 
Budapest, Keleti pályaudvar, Cinkotai kapu. 
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Életbe lépett a MÁV új menetrendje 
Fakultatív lehetőségek egyes belföldi helyjegyes vonatokon 

Több vonat áll meg a Velencei-tó állomásain 

A köz1ekedési munkameg. 
osztás, a személyi tulajdonú 
gépkocsik számának !elfelé 
ívelése miatt a vasúti személy
szállításnál 3, 7 szá1.alékos 
utascsökkenéssel kell számol
ni. A MAV 1976-ban 335,1 mil

Attabona és Wien Expressz 
vonatok érdeklődés hiánya 
miatt nem közlekednek. Az 
Orient Expressz Párizs-Bu
karest között 95 perccel rö
videbb menettartammal köz
lekedik. 

lió utast szá!!itott. Az átlagos A nyári nagy utasforgalom utazási távolság 42, 7 km volt. miatt gondoskodni kellett a 
A 4,7 százalék növekedés el- Lipcse-Budapest-Bukarest 
árulja, hogy némi arány- -Várna között közlekedő Balt 
módosulás történt a távolsági Orient Expressz mentesítő voutazásoknál az előző évvel natjáról i,, amely Trákia Ex
szemben. pressz néven új vonatként 

A menetrend nagy szervező közlekedik. 
erot j,elent. Rangját a vég- A belföldi expressz. és 
rehajtási munka adja meg, gyorsvonatok menetrendjében 
amikor a ,·onatok ezrei len- nem történt jelentéi;;ebb ·..-álto-
dülnek mozgásba. E moz- zás. A célszerű Intézkedések 
gást szervező és iranyító vas- - amelyek a palyakorszerúsi
utasoknak tehát érteniök és tési munkák miatt elengedhe
érezniök kell az elóttuk álló tetlenek voltak - a menet
feladat sulyát. A megvalósítá.<:- rendbe beépültek. Ilyen a Zse
hoz szükségt'S helyi, személyes lic Expressz korábbi indulá,;a 
erő[eszftése!tre is szüksé� van. Budapest Déll pályaqdvarról 
Minden tonna lemaradás a és a szomba�helyi gyorsvonat
tervtól, az üzemvitelben ne- na.le Boba-Zalaszentivánon át 

jelentős eltérés mutatható ki 
a hétvégi és a hétközbeni 
utasforgalomban. A számotte
vő utascsökkenés miatt a Bu
dapestről 6.25-kor lnd\Jló, el
lenirányban 19.50-kor érkező 
fonyódi vonatpárt csak a hét
végén közlekedtetik. Az Igény
bevétel hiánya miatt megszűnt 
a hét,·égi Füred Expressz. A 
Kanizsa és a Löi,ér Expressz 
vonatokon a helyjero,váltás 
már nem kötelező, azonban to
vábbra is biztosítható. A fa
kultatív lehetőség az utasok 
kérésére történt. 

hezen felmérhető gondot és történő közlekedtetése, 
nehézséget okoz. Ezért állo- munkakoncentráclók Idején. 

Folytatódott az éjszakai tá
volsági személyszállítás foko.. 
zatos felszámolása. Ezúttal 
Budapest-Nagykanizsa kö
zött szűnt meg az éjszakai 
személyvonat. A nyári me
netrendben hétfőn 7.05-kor új 
,,gyorsított" távolsllgi sze
mélyvonat érkezik Nagy. 
kanlz.sáról a Budapest Déli 
pályaudvarra. Figyelmet fora dítottak a menetrend készitöí 
a Velencei-tó utasainak el-más! kollekt!váknak és szemé- A balatoni forgalom ldó-

lyllcg az e::yes dolgozóknak Is szakos jellege ellenére Is (Folytatá$ a 3. oldalon) 
ápolniok kell a kapcsolatokat . 

.-________________________ _ 
;µ úi m netr_end .nem kel-

tett meg1epetést. Nem közölt 
látványosan új vonatszeJ:"Vezésl 
megoldásokat. A1. alaposság, a 
mindennaook munkaszük$ég
letelnek klelégímse azonban 
átfogó gondosságról, a partne
rek és az utazóközönség lgé. 
11yelnek alapos i,meretéról ta
núskodik. 

Új megoldás, hogy a "Moszk
�a-Budapest-Relgrád között 
közlekedő Puskin Expressz 
Budapest elkerülé é,·eJ, a rö
videbb Záhony-Cegléd-Kis-

kunfélegyháza-Kiskunhalas 
útirányon át közlekedik. Ez
zel a vonat menettarta.ma 
mintegy két órával rövidillt 
meg. A vonat egy hálókocsit 
visz magá,·al, hétfői napokon 
Budapest-Athén között. 
amely pénteken érkezik 
Athénb61 Budapestre, haszno
san segítve a hazai turizmus 
igényeinek kielégítését. Mi\•el 
a ,,Puskin" Moszkva-Buda
pest vonatrésze az új útirány 
miatt pótlást kívánt, e célból 
és a Tis:a Expressz mentesí-
tésére a nyári menetrendben 
új vonatként Budapest Ex-
pressz közlekedilc, kedvezőbb 
menetrendi fekvésben. 

A szocialista brigádtagok kezdeményezésére 

Barátság-park épült Záhonyban és Csapon 
A záhonyi átrakókörzet szo

c1alista brigádjainak kezdemé
nyezését� több mint 2500 doZ.. 
gozó 1•ett részt a közelmúltban 
rendezett kommunista mtlsza

kokon. Tizenötezer óra társa
dalmi munkát végeztek. Többek 
között kialakították a záhonyi 

Barátság parkot, átraktak több 
mint kétszáz széles nyomtávú 
kocsi rakományát, továbbá 
dolgoztak a vasul.a6 sporttele
pen, a :MAV óvod.iban és böl
csődében, valamint részt vet. 
tek a munkahelyeit csinoo.ítá
sában. 

A kommunista múszakolt 
tennelési értékének negyven 

TUDOSÍTÓINK  ÍRJÁK 

S2áza!ókát KISZ i!júsági ala1>
ra, negyven sz..'1zalékát Záhony 
fejlesztésére hús:;: százalékát 
pedig a tömegsport támoga
tására ajánlották ícl. 

A szovjet vasutasok Csap 
állomáson is lé'e::ítenek Ba
rátság parkot. Enne.le épltésé
ben április 16-án részt vett 
Záhony vasutasainak küldött
sége is. Ezt a se,;:!1:séget ápxi
lis 23-á.n szovjet küldöttség 
viszonozta. A:z. u:z:sgorocti al
!ga�atóság vezetőjének Irá
nyításával dolgoztak a záho
nyi parkban. A barátság par
kok létesitése a két határállo
más 1,asutasainak jó kapcso
latát jelképezik. 

Aláírták a módosított kollektív szerződést 

Urbán Lajos mlniszterhelyeUe1 és Koszorua Ferenc fófükár aláírják a kolleldfv szer-
aódés módosítását. (Laczkó Ildikó felvétele) 

Május 17-én a vasutas-s� 
szerveret s::ziékhá2Jába.D Urbán 
Lajos má.n:is2lterhelyette6, a 
MA V vezérigazg.,.tója, lllin.t 
munkáltató, Koszorús Ferenc, 
a Vasutasok Sza.kszervereté
nek féítitkára pedig 145 ezier 
vasutas képviseletében ünne
pélyes kül6őségek között alá
írta az 19i6-80. évekre kötött 
MA V koJqek.<tív S7J&Ződés 1977. 
év,i módosítását. 

Az aláírás után m.fndkét v-e
retó ki!ejezlésre juttatta, hogy 
az üzemi demokrácia külön-

N A P I R E  D E N  

böw fórumain mi-ntegy ntfz,; 
ezer vasuta& részvételével 
megvitatott módosítás hiaté
koniy,a,n segíti majd a vasút ez 
évi szálllítási feladatainak tel
jesítését, ugyanakkor tovább 
b6vít! a w.sutas�kat meg,illető 
jogolrat. 

A71 edclig'i� eltérően sza
bályozza. például a kollektív 
szerződés az uta�l-yrzet 
szolgálat,! óráinak el1S:z:ámolá
sát, a. munkaközd szünet, s a 
külön.1\e,ges száL!ítmányokat kí
sérő vasutasok ddja2lását. A 

módos!tássali a MA V lrolllek
tív s:zerz.ódl§s első íi:ben tar
tJalmaz.z,a a bérpolitika meg
valósítására vona1Jkooó l'l"ány
e1 veket, a.z 1977, évi bérfej
les?Jtési intézkedéseket, továb
bá szabály,ozza a fizetési eló
legkeret mértékét. 

A m6dos.ítás a. kihirdetést 
követően 1971. május l-én lé
pett hatályba. Az egyes dol
gozókra nézve előnyös ren!del
ke21éseit aronban már 1977. 
január l-től ke:.1 alkaJmazní. 

a vasútegészségü'gyi dolgozók/ 

élet- és munkakörülménye, 
Smk-;7.ervezcl'ünk elnökség.e 

május 12-én ülést tartott. Az 
e!só n.aplrendí pont keretében 
együtt tárgral a kiváló kJ
tüntetés eln:,orésének köve
telményre-ntdszerét, és a. vas
útigangatóságok munka.verse
nJ-ének smbályozás.át tartal• 
mazó előterjesztéseket. 

A célkitűzések összhangban 
rannal, a vas-út 1977. évi fel
adatait·al, t·al.a1111tnt azolokal 11 
fokozott köi-.etelményeklcel, 
amelyeket a kitüntetések ado
mányo=ásánál a jöoöben job• 
ban figyelembe kelt venni. A 
vasútiga�tóságok mun&c.a
v>ersenyének ój rendszere is 
több vonatkozásban eltér az 
előzóti'.\l. fgy péidául nagyobb 
ösztönzést biirtosít az árusz.il
litási tonnaterv túlteljesítésé
re, előtérbe helyezi a teher
vonat-forga.Jom tervs.:rerúségé-

dás is s:rerepe,l a célkltúzé5ek 
között. 

A módosítások azt a célt 
�zolgálják, hogy a munka.ver
seny e sajátos formája a le€
hatékony,abban segítse az ope
ratív s.zál.Jftásl és belső üze
mi feladatok végrehajtását. 
Alfalános szempont : a L"asút

ígazgatóságok csak többlet tel
jesítményért és ;obb mun• 
káért részesüljenek kitünte
tésben. Az el,nökség elfogadta 
a két elóterjes2lté5t. 

Ezután a vasútegé&z:;égüg}"i 
dolgpzók élie't- és munJcakö
rülményeinek a1akulásár61 ké
szült jelent<ést vitatta meg a 
testület. A MA V Egészségügyi 
Igaigatóságának anyagához a 
Budapesti Központi Hivata
lok és Intéznreny,ek Sziakszer
vez,eti Tanácsa és szaksrerve
retünk társ.adalombiztositási 

osztálya készített klegészft4 
jelentést. 

A napirend'l pon.t tárgyalá
sánál jelen volt és részt vett 
a vitában dr. Füzi István, az 
OrvosegésZISégügyi Dolgozók: 
Swkszervezetének főt'i'tkára, 
aki többek között elmondotta, 
hogy a vasúte�szi;égügyi szol:
gálat srerves !'észét képezli az 
ország egészségügyi hálóm.tá
nak. Az élet- és munka.körül
m�nyek.et i1let6en sincs külö
nösebb eltérés, jóllehet, a 
vasútegészségügy! dolgozók sa
játos feladatokat látn.a,k el. 

Az elnökség a Vasú� 
ségügyi Igazgatóság jelentését, 
a kiegészítő jelentésekkel 
együtt el.fogadta. Ugyancs.ak 
elfogadta a kultúrnevelési és 
sportosztály jele-ntését az ln.
formációs munka tapas2ll"ala
tairól. 

nek és menetren.dszerúségé- r--------------------------

nek javítását. A beruházási, 
fejlesztési és sroclálpolitikai 
fe-ladatok megoldása, az esz
közök jobb kihasználása, a 
tervszerű munkaerőg.azdálko-

Altalános _ iskolásokat patronál 
az Alpári Gyula KISZ-szervezet 

Magyarország és a Szovjet
unió közötti élénk kishatárfor
galmi utazási igény kielégíté
sére a Szabolcs Expressz vo
natban közvetlen kocsik köz
lekedne'· Bud�pest-Csap kö
zött. Ez igen jó összeköttetést 
biztosít Munkács, Beregs:;4sz, 
Lvoo, Kijev felé és viszont. 

A dolgozók mind többet akarnak tudn! 

A MA V budapesti területi 
egés?.Ségügyi központ Alpári 
Gyula KISZ-alapszervezete 
több éve patronál iskolákat, 
úttörószervezeteket. Legutóbb 
a Dunaföldvári Altalános Is
kola VIII., illetve V. osztályos 
tanulóit segítették a pályavá
lasztásban. Most az orvoook
ból, asszisztensekból, ápoló
nőkből álló KISZ-<Szervezet 
tagjai úgy határoztak, hogy 
az eddJgi tap.!lS>)talatia.ik al.ap.. 
já.n tovább bővítik társadalmi 
munkájukat. A X. kerületi 
Kápolna téri 4ltalános iskola 
VI. b. osztályos tanulóinak 
rendszeres orvosi, pszicholó
giai vizsgálatokat tartanak. 
Ezenkívül az úgynevezett 
problémás gyerekeket segítik 
a tanulásban, a kÖ7.Ö6Sé� 
való beilleszkedésre. 

A:z. egé=égügyi fiatalok 
társadalmi munkájával kap.. 
csola-tban dr. Fautner Ottóné, 
az iskola igazgatója elmo,n
dotta, hogy a KISZ-esek két 
hónapja tevékenykednek az 
is.1<.olában, s ez máris meglát
szik áZ osztályon : a gyerekek 
jobban figyelnek, egészsége
sebben élnek. A:z. iskola tanán 
kara örül a vasutas egészség
ügyiek akciójának, amely re
mélhetőleg minden tekintet• 
ben meghozza a várt ered
ményt, A Maestrál Expressz az új 

menetrendben Róma irány
ban két órával, Budapest 
irányban 1 órával rövidebb 
,idő alatt közlekedik. Az utazá
ai szokásokat, az utasáramlá
sokat figyelemmel kísérve, úgy 
látták, hogy a Wiene1"-Wal.:cr 
Expressz Budapest-Bukarest 
közott kihasználatlanul közle
kedett. Ezért a Wiener-Walzer 
az új menetrendben csak Ba
set-Budapest között közleke
dik. 

A nyárl menetrendi idő
szakban Basel-Budapest kö
zött 70 perccel ri)vidül az 
utazási !dó. Ezzel szemben a 
Wien-Budapest Exp,-essz 
Wlen-Konstanta között, mint 
Wien-Bukarest Expressz köz
lekedik. A korábban Buda
pest-W1en között közlekedett 

Lenin és a Nagy Október országáról 
A Nagy Olctóberi Szocialista 

Forradalom 60. évfordulója 
Iránti tisztelet sok szolgálati 
helyeu nyilvánul meg abban 
is - a mindennapi feladatok 
jó elvégzésén kívül -. ho;;y 
a va,út do,gozól kedvvel, am
bícióval készültek a jubileum 
alkalmából rendezett szellemi 
veté-lked6kre. Erről .számolnak 
be a szerkes?,tőségünkbe ér
kező levelek is. 

- A szomb�thelyi vontatás! 
fón.ökség 43 brigádja közül 20 
je!entkezett a MAV Vezér
ig<izgatóság és aZ MSZBT kez
deményezésére ,-endezett ve
télkedőre - lrja Csizma:::!a 
Béláné tudósító. - A vetél
kedó célja. hogy a vasutasok 
minél szélesebb körű ismere
teket szerezhessenek a magyar 
-szovjet kapcsolatokról , azok 
politikai. gazdaság! és közle
kedési von.atkozásáróI. illetve, 

hogy még tartalmasabbá te
gyék a két nép, a magyar és a 
szcvjet vasutasok barátságát. 
A főnökség veze,ö;_ kötele'i6é
gük.>1ek érezték a vetélkedőre 
készülő srocialista brigádok 
segítését. a verser.y szervezé
sét. S így érkezett el április 
27-e. amikor reggel S-tól tar
tott a nemes küzdelem a bri
gádok között. 

Tudósítónk Végül az ered
ményt közl>lte: 

- A =ros mezőnyben első 
lett a Diesel-motorszerelók 
Takács Jáno, vezette Petőfi 
szocialista brigádja. (Az okle
vélhez jutalmul 1000 forintot 
kapott.) Második a vontatási 
számadók Hámán Kató bri
gádja, amelynek Grósz S4n.. 
dorné a vezet6je. (Jutalma: 
700 forint.) A harmadik be
fyezést és az 500 forlnt jutal
mat az Illés J ud,1 áI tal ve-ze-

tett Ady Endre brigád szerez
te meg. amelynek tagja.! a vil
lamos mérőcsoportban dolgoz
nak. 

Az eJsó két helyez;ett vesz 
majd részt az Igazgatósági -
szakszolgálatonként megtar
tandó - középdöntőn. 

Rapi József tudósítása s:z,e.. 
rlnt a Budapest-Józsefváro
si Pá!yafenntartási Fónöltsé
gen 14 brigád részvételével 
zajlott le a vetélkedő, áprilh 
21-én. A zsüri tagjai sem vol
tak könnyebb helyz.etben, 
mint a versenyzők, hiszen ne
héz Igazságosan dönteni. ahol 
mindö=e egy pont különbség 
van az első és a rnásodl1' he
lyezett között. 

- Ellinek alapján az első 
helyezést elért Radnóti ifjúsá
g! szocialista brlg4d készü-

(Folutatáa az S. oldalon) 

A:z. Alpári Gyula KISZ_. 
vezet a jövő tanévtól az álta• 
luk patronált osztálynak vas
útüzemi látogatásokat szer
vez, hogy ezáltal is elósegl1sék 
a MA V munkaeró-utánpótlá
sál 

(S) 

Négyszázan a kommunista műszakon 
A gylfri J)ál11afenntarttfsi flmlikség társadalmi szerve7.ete1 

a közelmúltban eredményes kommunista műszakot szervezte'k. 
A főnökség valamennyi dolgo7.6ja részt vett a forgalomblzton. 
ságot, a kulturált utazást és a szociális ellátást segítő munká
ban. Négyszd.zan több mtnt ZBOO órát dolgoztak, amelunek 4r
tdke meghaladta a 47 ezer forintot. Ezt a pénzt a kőszegi. MA V 
•Nevelóotthonnak és a terilletilkön levő tan.ác-st bölcsődélcnek, 
Illetve óvodáknak ajánlották fel. 
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Három bajnoki arany 
A BVSC párbajtórcsapata és Gerevich Pál 

megvédte bajnokságát 
A BVSC vlv6i a közelmúlt

ban lezajlott magyar bajnok
ságon, az elmúlt évhez hason
lóan, három bajnokságot sze
reztek. Megvédte bajnokságát 
a - Fenyvesi dr., Erdős S., Er
dős G� Pap, Nedeczky össze
tételű - párbajtőrcsapat, mely 
egészen kivtiló teljesitményt 
mondhat magáénak. Eddig 
nyolc bajnokságot nyertek, 
közben a Bajnokcsapatok 
Európa Kupáját háromszor 
nyerték el. Erről a csapatról 
minden kétséget kizárólag el
mondhatjuk, hogy a világon 
szinte egyedülálló teljesít
ményt nyújtott. 

A hazai bajnokságokon a 
párbajtőrözőkön kívül még 
Gerevich Pál védte meg tava
lyi elsőségét. Ez volt a negye
dik egyéni kardbajnoksága. 
Ragyogó teljesítmény! A har
madik bajnoki arany, párbaj
tőr egyéniben Pap Jenő nevé
hez fúzódik, aki mind a két 
szúrófegyvernemben, párbaj
tőrben és tőrben is nagy remé
nyekre jogosít. 

A három bajnoki aranyon 
kívül, női tórcsapatban a Bó
bis, Maros, Hecsel, Kada, Kop
csándi, férfi tőrcsapatban a 
Kamuti dr., Fenyvesi dr„ 
Hasszán, Pap, Egenl, n6i tőr 
egyéniben Maros Magda révén 
értékes helyezéseket értek el 

Koszorús Ferenc főtitkár a Jtéi bajnokkal, Gerevich Pállal 
és Papp Jenővel beszélget. 

a BVSC vívói. 
A bajnoki sikereken kívül 

kimagasló nemzetkozi eredmé
nyek is fúződnek a vívók ne
véhez, dr. Fenyvesi Csaba 
Londonban, Maros Magda 
Göppingenben, Bóbis Ildikó 
Budapesten nyert nemzetközi 
versenyt. Pap Jenó Párizsban, 

Geretilch Pál Moszkvában; Er: 
dós SándO!' pedig Bernben ért 
el érmes helyezést. 

- Ezek az eredmények btz
tat6ak a ;úliusi Buenos Aires
ben megrendezésre kerü16 Ví
vó Világbajnokságra. - lgy 
méltatta a BVSC vívóinak si
kereit Koszorú., Ferenc főtit
kár május 20-án a vívók, va
lamint edzőik és vezetőik tlsz-

Sportnap a Szőnyi uton 
H6romsz6z tisztképzós 

az Edzett iljús6gért mozgalomban 

Láiványos tornagyakorlat a sportnapon 

A MÁV Tisztképző Intézet 
!lappali tagozatának hallgatói 
a szakmai és politikai képzés 
mellett a különböző sport
ágakban is összemérték erejü
ket, fejlesztették képessége!
!ket. Május 25-én egész -napos 
Sl)ortrende�vénye kkel zárták 
az 1976/77. tanévet. 

A ragyogó tavaszi napon 300 
inappall tagozatos hallgató so

ben és a távolugrásban mérték 
össze erejüket. 

Az atlétikai számok után a 
női kispályás labdarúgó-mér
kőzés, majd a tanárok és a 
hallgatók kispályás labdarúgó
mérkőzése következett élénk 
érdeklődés és lelkes buzdítás 
mellett. A forgalmi és műsza
ki tagozatok közötti férfi 
nagypályás labdarúgó-mérkő
zésre a délutáni órákban ke-:rakO'ZOtt fel a BVSC labdarú

gópályáján.. Dr. Kun Dezső rült sor. 
igazgató köszöntötte a hallga- A mindvégig mozgalmas 
tókat és az „Edzett Ifjúságért" sportnap az intézet igazgató
mozgalom célkitűzéseiről be- · jának zárszavával és az ered
i;zéLt. A mozgalom keretében ményhirdetéssel fejeződött be. 
a h;lllgatók fizikailag is felké- Az összesített eredmények 
szültek az egész embert kivá- alapján a tíz osztály közül el
nó vasúti munkára. ső a távközlő tagozat, máso-

dik a műhelyi tagozat és har-
Az ünnepi megnyitót beme- madik a forgalmi D. osztály. A 

legítő futás, majd gimnaszti- kereskedelmi tagozat női hall
ka követte. Ezután a hallgatók gatói a női atlétikában értek 
úszásban, futásban, súlylökés- el szép eredményeket. 

IFJÚSÁGI LABDARÚGÓTORNA 

Az országos ifjúsági labda
rúgó-bajnokságra való felké
szülés jegyében - négy csa
pat részvételével - jól sike
rült ifjúsági labdarúgótornát 
rendezett a pécsi területi bi
zottság sportbizottsága. A há-

l 

rom fordulóban Dombóváron 
lebonyolított mét·kőzések alap
ján a torna végeredménye a 
következő lett: 

1. Dombóvári VSE (6 pont), 
2. Pécsi VSK (4 pont), 3. 
MA V IVTE (1 pont), 4. Ka
posvári HVSK (1 pont). 

(Farka., .József felvéiele) 

teletére adott fogadáson szak
szervezetünk Benczúr utcai 
s:r.ékházában. 

A magyar válogatottat már 
kijelölték az i<lei vívó-világ
bajnokságra. A BVSC színeit 
Erdős Sándor, dr. Fenyvesi 
Csaba, Pap Jen6, Bóbis fldikó, 
Maros Magda, Gerevich Pál és 
mint tartalek: Hec,ei Katalin 
képviselik. 

Lakas�sere 
Elcserélném dunaharaszti MÁV• 

lakótelepi, 1 szoba, konyha. fél• 
komfortos. kertes, földszintes szol
gálaU lakásomat a BudapesU MA V 
Igazgatóság terilletén basonlóra. 
Vizpart melletU bely!.s�gek eJ6ny
ben. J';rockJlkln1 levélben: Kopp 
Ferencné. 12.13 Budapest, Szarvas 
u. 22. 

Elcser61n6m Budapest Vt. ker., 
Vörösmarty utcai ktt és fél szo
bás, két bejáratú lakásunkat egy 
MAV- és ei;y tanácsi lakásért. 
:E:rdek!Odn.l munkaidőben: U-81 
telefonon vagy személyesen : AIA v 
Jegynyomda, Nyolc,asné, 

Elcserélném Magyarfalva áll<>
mástól 200 méterre Jev6, 1 szoba-
komt:ortos J.L\ V-lakásomat sopro
nJra, kert és gazdasági lehetőség 
bőven van, t:rdeklödn1 lehet: N3JIY 
Béla, Magyarfalva állomás. 

Elcserélném klskunfélegybAzl : 
szoba-összkomfonos tanácsi laká ... 
somat Nagy-Budapest termetén ha
sonló tanácsi vagy szolgáJati la
kásra. �rdeklödn1 levélben: Kele
men Sándor, &100 Kl.skun!tdegyhá
za, LöVi s. u. l, sz„ 

Elcserélném szentesi tv. emeleti, 
modern, kétszob:\s, MA V-rendel
kezésü lakásomat budapesti ha
son�óra. �1·dek:ödés: Budapest, 2.11 
-171 telefonon. 

Elcserélném nagykanlz•al szoba
komfortos tanácsi lakásomat buda
pestire vagy környéklre. Müll Gé
záné, 1078 Budapest. Cserhát út 16 
-18., n.. 26. Telefon : 220-37t. 

Elcserélném székesfehérvári két
szoba-összkomtortos, tanácst, gáz• 
fűtéses lakásomat hasonlóra Bu
dapesten, Szolnokon vagy Szege„ 

den. Lehet tanácsi vaj(y szolg:ilatt 
lakás is. t:rdeklödnl : du. 17 órától 
Iványi Gyula, &OOO Székesfehér� 
vár, úttörő u. 10 .'D., n. 2. 

Elcserélném budai vasdtf házban 
levő egyszoba-komtortos lakáso
mat egyszoba-komfortos:ra va,?Y 
garzonra . .  ,Óbuda'' clc'inyben. Cs3k 
vasutasnak� Erdel,::tödnJ : 9-3-fg 
:;f��f.t kivételével, telefonon� 

Elcserélném. a „Nyolcházban" 
levő, 50 m2-es, gázfűtéses, n. eme
leti, egyszoba-ösc.z.komfortos laká
somat MA V-dolgozóval. beiterOJe
ten hac::onló tanác�I lakásra. Né
meth Ilona. 1087 Budapest. Kere
pesi u. 5. sz., rv. ép. n. em. ts, 

MAGYAR VASUTAS 

a vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

s;:r:i�
z
�z:rka:;:i��

SZ
J?st b�:r��!g 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest VI. Benczúr utca u. 

Telefon városi : 229-872, 
Uzemt: 111-77 

Kiadja é• terjeutl: 
a Népsu,va Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest, VD„ RAl<óczl út 54. 
Telelon: 224-819. 

Fele16• kiadó: dr. Sutb Péter 
a Népszava Lapldadó Vá.llalat 

tgazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 215 - 11 859 
'177-2149. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
FelelOs vezet6: 

Roder Imre lgazgatO 

Tavaszi csillagtúra 
A vasutas-szakszervezet ter

mészetbarát szakbizottsága áP
rilis 22-24 között rendezte ta
ooszi csillag-túráját, ametynek 
központja a győri kis.kúti kem
ping volt. 

Az első napon városnézés 
szerepelt a programban, majd 
másnap ikét túrát tettek Ra
vazd, Béla-királykút, Pannon
halma, valamint a Cuha-völgy, 
Cseszneki-vár, Ördögárok, 
Porvacsesznek útvonalakon. A 
15 szakosztály 91 tagja a har
madik napon az abdai Rákó
czi és Radnóti emlékeket, a 
lébényi és az árpási műemlék
templomok.at, rovábbá a mén
főcsanaki Rákóczi és az 
1848-as emlékoszlopokat te
kintette meg. 

A házigazda és a túravezető 
a győri MAV DAC tennészet
barát szakosztálya volt. 

ltleghalt 

Nagy Ferenc 
Nagy Ferenc, a Dp. Vasutas 

egykori sokszoros vl.Joi;atott, olim
piai es Európa-bajnoki 4. helyezett 
ökölvlvóJa 50 hes koriban el• 
hunyt. A cyiszbir váratlanul t!rt 
bennllnket, hisz az egykori ötszll· 
rlis nehézsúlyú magyar bajnok, akl 
Európa v:ilo�atottjába Is beker!llt, 
er6• flzlkumli.ról voll hlres. Nem 
Is oly rlgen, tóbb hen keresztül, 
tppen a magyar llklllvlvis má,o
dlk aranykora Idején, a felnőtt 
válogatolt edz<ijeként Is tevékeny• 
kedett. Bár munkAJa mindvégig a 
MAV-hoz kötlltte, az llkölvlvástól 
sohasem tudott elszakadnL Most 
6rllkre bllesúzunk «ne. Sporlbará• 
tai azonban nem feJeJUk el, 1 az 
öklllvlvás aranyklinyvébeo 18 to
vibb él az emléke. 

A llivatolo I.apból 
A HJvatalos Lapból a szakszer• 

vezeti bizottságok éa olvasóink !l
g, elmébe ajánljuk a következő
ket : 

A H, 57ámb61: l4 '19'Tl. (II. 9.) 
�M-MuM. Az éplt61parl dólgo
zók kOlönélésl p6Uékár61 SZÓ ó 
1� 1911, (V. 22.) �Vl\t-MilM szám.:i 
egyOt:es rendelet módosltli!láról, 

A 16, &zámb6J: lD2 69D'l977. A 
munkások közölt vé ,endő sze
mélyz<'l1 munka továbbfejle'!Ztésc. 

A n. számból : 104 850/19'l7. Az 
1976�1980. évre kötött MA V Kol
lektiv szerződés 1977, évi módosl
tása. 

A 19. 112ámb6I : 104 439 '1977, A 
társndalomblztosltásl tlgyv\lel ellá
lás:\nak szervezeU és képesítési 
rel"dszcre. 

A ZI, számból : 105 550 .�lrf7. MÁV
kezeJ• sben álló ház.Ingatlanok ér
t kesttése magánszemély �z"re. 

A uerkesztőség üzeni 
Atis.kolct Sándor, Mátészalka; 

XYirt Ferenc, Debrecen !  �zOca Fe
renc, Hat\an; Nagy Józsefné, Sze
ged: Szabados Gábor. Budapest ; 
Várfalvl Gyula. Nagykanizsa ; Mu
ránvl Tibor Bánréve; Nováki Im
re. Györ; Kiss Agnes. 1.0,·ctty SAn
dome. ?t:riskolc , Lévn1 Laura, 
Krajczár Antal, Dombóvár; Mar
kas József, zataegerszelil: ; varga 
Jozsef. Várpalota; Kiss Jtinog, Kó
szr-tt; Darai Ferenc. PUspök1adánv ; 
leveleiket. Japunk anyagáhot; tel
baszn.\ljuk. 

Farkas Béla, Kaposvár� Breznat 
I�t •án, Vác; Berényi Illés. ú1-
szá�z • Buzi Lajos. Dobc,z : JevPlrt
ket tuetéke., helyre tO\'ábbítottuk. 

Képzőművészeti tábor Keszthelyen 
A fe6tésrret és a szobrászat Attila, dr. Pogány 0. Gábor éa 

hódolói közül közel hatvanan dr. Soós Imre művészettörté

kapta,k lehetőséget arra, hogy nészek tartották. A 
_
szo�t 

kéthetes továbbkép:ziésen ve- és festészet szakmai k�,
gyenek részt a Vasutasok ról Kirch�ayer Káro!y és Be
Szakszervezete Képzóművé- nedek Gyorgy tanáro;c oktat
szeti Iskolájána;k keszthelyi tá- ták a részt�ev�e-t. 
borában. A kéthetes program- A . képrzomu -&,-ze!f tábort 
ban elméleti és gyakorlati meglatog:atta Koszorus Ferenc, 
képzés szerepelt. A művészet- a Vasutas Sz� fő
történeti elóadásolmt Tasnádí titkára is. 

- HANGVERSENY. A mi!
kolci szimfonikus zenekor má
jus 20-án - a vasutasok Vö
rösmarty művelődési házának 
szervezésében - opera-operett 
hangversenyt taTtott a Rónai 
Sándor megyei művelődési 
központ színháztermében Ros
sini, Verdi, StraUS.! é:s Radecz
ky műveiből. Közreműködött 
Várhegyi Márta és Rózsa Sán• 
dor, a Miskolci Nemzeti Szín
ház művészei. Vezényelt: Muro 
Péter. 

- BlzalmJak vetélkedője. A 
debreceni MÁV l!:pítésl Főnök. 
ség i;zaklSzervezeti bizottsága 
máj�ban vetélkedőt rendezett 
a bizalmiak részére. A ver
senyzőknek többek között a 
bizalmiak m�gnövekedett jog
és hatáskorét·el kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszol
niuk. A vetélkedő tíz legered
ményesebb résztvevője 400-
400 forint jutalmat kapott. 

- Korszerú rakterek. Nóg
rád megyében az állomások 
raku-rületeinek bővítését, kor
szerűsítését társadalmi mun
kával is segítik. Bal=agyar
mat, Drégelypalánk és Rétság 
állomásokon már befejezték 
a mllnkAt. Bal.as6agyarmaton 
aszfu.libetonozást i6 végeztek a 
vágányok között. Az urasok 
m�t már sár nélkül közleked
hetnek a szeméiyvonatokhoz. 

- Kézlmunka-kiá.llítás. Bán. 
révén a Hazafias Népfront 
féléves kézimunka-tanfolya
mot szervezett a vasutas klub
ban. A résztvevók többt-k k!l
zött hímzett asztalterítőket, 
faln'.!dGket, kötényeket készí
tettek és a több mint kétszáz 
alkotást a tanácsházán rende
zett kiállításon mutatták be 
nagy sikerrel. 

- Kiránduló nyugilija.sok, 
Az !Ö'.szaki Járműjavító Üzem 
szakszer\'ezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban autóbl.l6z-k.irándulást 
szervezett, amelyen 43 nyug
díjas vett részt. Az egynapOB 
kiránduláson megtekintették 
Soltot, Dunaföldvárt, Paksot, 
Pécset, Siklósvárat és Har
kányfürdót. 

- ,,SOHA TűBBt . . .  " A 
fasizmus felett aratott győze
lem 32. él-fordulója alkalmá
ból tartottak megemlékezést 
május 10-én a miskolci Vörös
marty Mürelődést Házban. A 
megemlékezés keretében be
mutatták a 1,itleri fasizmus 
embertelenségét ábrázoló „So• 
ha többé" cfmú svéd doku
mentumfilmet. 

- Eszperantista orvosok. Ez 
év nyarán Izland fóvárOBában, 
Reykjavi.kban tarják az Eszpe
rantista Orvoook Vílágszöret
sége kongresszusát. A rendez
vény szervezésével dr. Feren
czy Imre győri va:;útüzemor
VOBt, a szervezet európai titká
rát bízták meg, A kongre56zll6 
előtt - július 13-17 között -
a szocia.J.ista országok eszpe
rantista orv06ai, gyógyszeré
szei Krakkóban rendeznek 
négynapos nemzetközi konfe
renciát. 

ÚTITÁRSAK 

J 

Gerse László rajza 

- Búcsú az lskolá.tól. A 6ze.. 

gedi Bebrits Lajos SzakközéP
i kolában májl.l6 14-é'n tartot
ták a hagyomány06 ba1Jagf,si 
Unnepséget. 168 tanuló búa,ú
zott az iskolától és a tanárok
tól. 

Tanulók versenye. A 
nagykaniz,;ai 406. számú Polai 
János Ipari Sz.akmunkáskepző 
Intézet az első és a másodéve, 
gépkarooszéria- é:'l dízel-laka
t sok részére elméleti és gya
korlati versen�·t rendezett. A 
dízel-lakatos kategóriában a 
nagykanizsai vontatási főnök
ség két tanulója: Kurverger 
Attila és Földi György bizo
nyult a legjobbnak. 

- Találkozó. Dombóvár C6o
mópont szakszervezeti bizott
ságának nyugdíjas csoportja 
a közelmúltban tal,\lkozót ren
dezett tagjai részére a vasutas 
művelódési házban. A megje
lent 120 n}'Ul(dfjast Szabadkai 
József szertárfónök kii6zöntöt. 
te, majd a ,József Attila úttörő
csapat Vad,irág tánce�Uttese 
szórakoztatta a vendégeket. 

H I V J A  - V A R J A ,  V E N D E G U L  L A T J A  

Sopronban és óllomásainkon o 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV nálloda, étterem, sörözö. borozó. eszpresszó. bór, automata tekepólyo 

9400 So:,ron. Szabadsóg krl 1. Tel., 14-180 

VASOTI VENDEGLö ES BISZTRO, Sopron állomás 
HALASZTANVA, FERTöSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PAL VAVENDEGlO. Nagycenken a Múzeumvasút régállom6són 
Kirándulócsoportok étkeztetését - elözetes bejelentésre - ráll�ljuk t 
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Együttes ülést tartott a SZOT 
és szakszervezetünk titkársága 

A gtIZdasági vezetők 
és a szd<szervezeti szervek rendszeresen számo!janak be a végrcbujtásról 

A SZOT és a vasuiaS-6Zak
szervezet titkársága maJus 
23-án együttes ülést tartott 
Ezakszervezetünk Benczúr ut
cai székhá7,ában. A:z. ülésen 
részt vett Gál László, a SZOT 
főtitkárhelyettese, Vas János 
Timmer Jóuef és Juhász Ot� 
tó, a SZOT titkáraJ, dr. Salt 
Ferenc, a SZOT =vezési és 
kádcrosztályának vezetője, 
Csáki Lászlóné, a szervezési és 
káderosztály helyettes vezető
je. Domonkos László, az osztály 
munkatársa, Moldcn:án Gyula, 
az l\lSZl\lP KB munkatársa, 
KoszOTús Ferenc, a vasutas-
szakszervezet főtitkára, Kaj
csa. Józ$ef és Molnár György 
titkárok, Retfah:i Tibor, és 
Szádóczkt István osztalyveze
tók. 

A tanác.«kozásnak két napi
rendi pontja volt: 

1 .  A SZOT 1976. június 22-i 
határozata, valamint a Minisz
tertanács 12 1976. május 27. 
számú rendelete végrehajtásá
nak tapasztalatai. 

2. A szakszervezetek XXIIL 
kongresszusa határozata alap
ján: az V. ötéves terv Időará
nyos teljesíté ének segítése, az 
üzemi demokrácia fejle,:ztése, 
s a munkaerőhelyzet javítása 
érdekében tett szakszervezeti 
intézkedések hatásának ta
pasztalatal. 

Ezt megelőzően a SZOT és 
a szakllzcrvezetünk vezetői 
1974-1:>en tartottaJc hasonló ve.. 
zető szintú megbeszélt<st. A 
SZOT vezetői úgy értékelték, 
hogy azóta. fejlődött a �·as
utas..sza kszen·ezet vezető és 
irányító munkája, erősödött 
termelést segitő tevékenysége. 
A fejlődés jól lemérhető a 
munkastílusban, a szakszerve-

Napirenden 

zeti demokrácia érvénye,sülé
sében, a testilleti döntésekben 
és az apparutus munkájában 
egyaránt. 

Az együttes illésen tárgyalt 
napirendi pontok megvitatása 
után a SZOT titkársága állás... 
foglalásában eroclménycsnck 
ítélte meg szakszervezetünk 
legutóbbi kongresszu.<:a óta 
végzett munkáját. Ugyanakkor 
megállapította, hogy a ícjlö
dés elsősorban a felső szmtú 
vezetésben számottevő. Ebből 
adódik, hQGy a vezető szervek 
munkájában tapasztalt po'Litív 
törekvéseket a jövóben követ
kezetesebben éri•ényre kell jut
tatni a középszervek és az 
alapszervek munkájában. A 
kádermunka színvonalának 
javításával is biztosítanJ kell, 
hogy a középszcrvek npp.1ra
tusaiban és testQleteiben a kö
vetelményeknek meg!elelo, jol 
f<'lk&szíllt káderek dolgozza_ 
nak. 

A vezető testületek és az li.P'" 
pará us munkájában is na
gyobb f�elmet kell fordítani 
a határozatok végrehajtásának 
megszervezésére és ellenőrzé. 
sére. Rendszeressé kell tenni a 
gazdasági vezetők és a szak
szervezeti szervek besz.ámolta
tását a végrehajtásról. Allan.. 
dóan figyelemmel kell kísérni 
a biz.'llmiakra é.i a bizalmi tes
tületek.re vonatkozó határoz.,
tok ,·égrehajtását, a s?.akszer
,·ezeti demokrácia érvényesü
lését. 

Az V. ötéves tervfeladatok 
\"égrehajtásúnak segíté~ ben a 
SZOT titkársága szüksé�esnek 
tartja, hogy a szállí� i fel
adatok mellett a. 1:a.s1ít és a 

sza7(szen-ezet rezetói fordít a.. 
na.k naoyob b  gondot a gazdál
kodás hatékonyságának jat:I
tására, az üzem- és munka• 
szervezés határozottabb ösz
tönzésére és befolyásolására. 
Erősítsék a dolgozók termelési 
aktivitását, az ezzel kapcsola
tos politikai nevelő munkát. 
Tegyék még élőbbé, még tar
talmasabbá a munkaversenyt 
és a szodalista brigádmozgal
mat. Segltsék elő a verseny 
céljá!'lflk. feltételének é.s érté
kelési rendszerének komplex 
kialakítását. 

A beruházásokkal kapc.solaL 
ban a SZOT titkársága arra 
hívta fel a !iiu elmet, hogy 
szakszervezeti szert:elnk rend
szeresen ellenőrizzék a uasút 
beruházási és műszaki fejle.�z
tési tei·ékenységét, az V. őt
éres szociálpolitikai terv cél
irányosabb megralósítását. 
Kezdeményev.ék a le� ziiksé
gesebbnek: tartott szociális é 
munkavédelmi fejlesztések 
gyorsításét, meg\'ttlás!tását. 

Az állásfcr.,J.alás végezetül a 
vasút munknerőhelyzeté·.-cl 
fogla!kozilc. Ramutatott, hogy 
feladata a meglevő létszám 
megtartása. Ennek érdekében 
azonban fokozottabb gondot 
kell fordítan1 a termelés em
beri oldalával való törődésre. 
A munká.<i kategória mellett 
foglalk07.nl kell az adminlszt
ratív terület munkaerő-ellá
tottságával is, s az ott szuny
nyadó tartalékok feltárására 
ösztönözni kell a vasút veze_ 
tését. Ami pedig a. szakmásí
tást jelenti, e;: gondos elemző 
munkát Igényel a ,•a•út és a. 
szakszer vezet Tésuről egy
aránt. 

Az (,pülö négyszáz .személyes munkásszálló homlokzata (Riport az 5. oldalon) 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

D E B R E C E N I E K  P OT VA L L A L A S A :  

Személyenként 12 társadalmi munkaóra 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára 

Debrecenben az állomás 62 
szocialista brígádvezetője tar
tott tanácskozást május 20-án, 
Megbeszélésüknek egyetlen na
pirendi pontja volt : a. Nagy 
Októberi Szocialista FOTrada
lom 60. évford u.lója tiszteletére 
Indított munka.verseny eddigi 
eredményeinek értékeibe és a. 
további feladatok meghatáro-
.. -sa. 

Kis., J áno•, a szakszervezeti 
bizottsá„ oz.;:izdasági bizott
ságának vezetője údvcizölte a 
megjelenteket, majd Fekete 
Sandor állomásfónok tartott 
beszámo ót. E!mondotta, hogy 
a jubileum! versenynek klmu
tatható eredményei vannak. 
Jai,ult a. személyszállítás mi
nösége, az utazás biztonságo
sabb, kulturáltabb, kényelme_ 
sebi:> lett. Az Idén kilcncszáz
z.:il több 6Zemélyvonat közleke
dett, mint a múlt év hasonló 
időszakában, s ezáltal csök
kent a zsúfoltság. A pénztárak 
20 000-rel több menetJegyet ad
tak ki, s 100 OOO forinttal növe_ 

mintegy 150 OOO forinttal , 
mint egy évvel korábban. A fe
gyelmi felelősségrevoruísok 
száma úgyszintén csökkent, 
47-ről 36-ra. Bérfejleszté&re 1 

miLlió 297 ezer forintot fOTdi_ 
tott a.z állomás vezetősége, s 64 
dolgozót részesített valamilyen 
kitüntetésben az első négy hó
nap alatt. 

A beszámolót vita követte, 
s a fe!S'ZÓlalók pótvallalások
kal egészítették ki felajánlásai
kat, kifejezésre juttatva. kész
séoül:et a jubileum méltó meg
ünneplésére. Jellemző, hogy a 
22 felszólaló egyike Szabó Já
nosné volt, aki a MAV királó 
bri,gádja címmel kitüntetett, 
Zrinyi Ilona. nevét viselő női 
szocialista brigádot vezeti, s 
munkatársai nev.;oen két kom
munista. músza.k szervezését és 
megtartását jelentette be a te
herpályaudvar tisztántanása 
érdekében. Szabó Andrásné, a 
Március 15. ifjúsági szocialista 
brigád nevében a fuvarozás-

szervezőknek ajánlott fel gya
korlati segítséget, azon túlme
nően, hogy kommunista m1I
szakban is részt vesznek. A 
pótvállalások végső soron azt 
jélentik, hogy Debrecen állo
más szocialista brigádjai sze
mélyenként plusz 12. a KISZ
esek plusz 20 óra társadalmi 
munkát végeznek a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére. 

* 
Lapzártakor érkezett szer-

kesztőségünkbe ifjú Kovács 
Béta tudósítása, amely szerint 
június 9-én, délelőtt 10 óráig 
maradtak Debrecen állomáson 
az éjszakai szolgálatot végzett 
C-túr dolgozói, hogy társadal
mi munkában szebbé, csino
sabbá tegyék az állomás l<ör_ 
nyékét. A takarításban és par
kosításban ezúttal harminc
nyolcan vettek részt, de a ju
bileumi verseny hasonló fel
ajánlásainak teljesítése folya, 
matossá vált Debrecenben. 

kedett a személyszállításból .-------------------------

eredő bevétel. 
A vasút májusi szallílasi teljesítmenye : 

27 millió 500 ezer utas 

a debreceni vasútigazgatóság 
munkavédelmi tevékenysége 

Az áruszállítási tervet eddig 
8 százalékkal sikerült túltel
jesíteni, ami 7000 tonnával 
több áru elszállítását jelenti az 
év elsó negy hónapjában. Ja_ 
vult a kocsigazdálkodás, így 
az állomás dolgozói a. kocsiki
használási tervet 9,5 százalék
kal teljesítették túl. A kocsi
tartózkodási terv 1,6 százalék_ 
ka1 jobb a tervezettnél. Az át
rakásos, illetve rakományiga
zitás0s kocsik tartózkodási ide
je 27 százalékkal csökkent. 

és 11 millió 494 ezer tonna áru 
A vasút májusban 27 m!Uió 

500 ezer utast szállított. Ez a 
bázishoz viszonyítva 97,9, a 
tervhez képest 100 százalékoo 
te:Jesítményn�k felel meg. Az 
utaski!ométernél mindikét vi
szonyítási alaphoz képest ked
vezóbb a teljesítés. 

lemezte. A cementgyártmá
nyo.k mennyisége például 19.6, 
a mútrá,,uyaküldemények 1 1 .3, 
a kóküldemények pedig 11  
százaJé'.�kal emelkedtek az el
múlt év azonos időszakához 
képest. Jelentős volt a növe
kedés az élő küldeményeknél 
is. 

Szakszen·ezetUnk elnöksége 
június 2-án ülést tartott. Első
nek a. debreceni vasútigazga.. 
tóság munkavédelmi helyzeté
ről készült jelentés került a. 
testület elé. Az · igazgatóság 
vezetői a 2019/1971. (IV. 25.) 
sz. kormányhatározat, vala. 
mint a 6. 1972. (Közl. frt. 7.) 
KPM számú utasítás alapján, 
a Vasúti Munkavédelmi Sza
bályzat végrehajtásának ta.. 
pa5ztalatairól adtak tájékozta
tást, különös tekintettel a zá
honyi átrakókörzetre. 

A gondos munkával készült 
jelentés részletesen ismerteti, 
hogy az igazgatóság milyen 
erőfeszítéseket tett eddig a 
munkakrölülmények javí�, 
a nehéz fiz;ikai munkaterüle. 
tek megszüntetése a dolgozók 
egészségének és testi épségé.. 
nek védelme érdekében. 

Szépítés nélkül taglalja, a 
jelentés az üzemi baleseti 
helyzet alakulását is. A sta.. 
tisztikai adatok azt mutatják, 
hogy a debreceni igazgatóság 
területén is sok még a tenni
való. Az elmúlt öt évben 
ugyanis 36 li::tlálos és ugyan.. 
ennyi csonkulásos baleset tör
tént. A legtöbb baleset elöidé.. 
zö oka : az utasítás és óvó
�ndszabály-ellenes munka, fe-

gyelmezetlcn.ség, ittasság, az 
előírt felügyelet elmulasztása, 
illetve a balesetveszélyes mun
ka megtúrése, hogy csalt né
hányat említsünk. Evek óta 
ismétlődő problémák ezek, 
még sem okulnak az emberek! 

Az elnök,;ég a debreceni 
vasútigazgatóság jelentéstt, a 
Vasúti Főosztúly, s szakszeI"' 
vezetünk szociálpolitikai és 
munkavédelmi osztályának 
kiegészítő jelentésével, vala
mint a vitában elhangzott ja
vaslatokkal együtt elfogadta. 

Hogy az állami felnőttok
tatásban a vasút gazdasági 
vezetóinek és a szakszervezet
nek is sok még a tennivalója, 
azt hadd érzékeltessül, egyet
len adattal : a. MAV dolgozói 
közül 27 ezren nem rendel
keznek 8 általános iskclái·a.l, 
ebből 18 ezer 4.0 éi:en aluli. 

Az elnökség megvitatta, 
majd a kiegészítő javasJatok
kal együtt elfogadta a két je
lentést. 

A telj.:!.;ítmények növekedé
se csökkenő létszámmal ment 
végbe. Ennek ellenére: az állo. 
másiak tízezerrel kevesebb túl
órát használtak fel, mint a 
múlt év hasonló időszakában. 
A munka jobb szervezésének 
és e!végzfaének értékét növeli, 
hogy a baleseti helyzet is lé
nyeges javulást mutat. A tár
gyi balesetekből eredő kárösz
szeg ugyancsak kevesebb 

(A debreceni Igazgatóság és a ,-------------------------

területi bizottság munkavé
delemmel, és a balesetek meg
előzésével kapcsolatos tevé
kenységéről lapunk 6. oldalán 
külön cikkben számolunk be.) 

Második napirendi pontként 
tárgyalta az elnök5ég az ál
lami fenőttoktatás helyzetéről 
- az V. ötéves terv oktatási 
koncepciója tükréb�n - ké
szült elóterjesztést, a kultúrne
velési és sportosztály klegé
lS'Z!t.ó jelentésével együtt. A 
vasút területén elért eredmé
nyekról, a meglevő gondokról 
és az elkövetkezendő évek 
legfontosabb tennivalóiról ké
szült jelentést Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes ter
jesztette elő. 

Győri Imre a vasutas-szakszervezetben 
Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tit!tára 

május közepén a vasutas-szakszervezet Benczúr utcai szék
házában szakszervezeti vezetőkkel folytatott megbeszélést a 
magyar 57..akszervezetek XXIII. kongresszusa határozata, il
letve a Központi Bizottság december 1-i határozata végrehaj
tásának helyzetéröl és a további feladatokról. A megbeszélé
sen részt vett Vas János a SZOT titkára, Moldován Gyula, az 
l\1SZMP KB munkatársa, KoszOTús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet, Bessenyei Miklós, a postás szakszervezet, Fabók Zol
tá;!, a HVDSZ főtitkára és Kuróczi Lászlóné a KSZDSZ titkára 

Elsőnek a házigazda. Koszorús Ferenc főtitkár számolt be 
szakszervezetünk termelést segítő tevékenrségéröJ, valamint 
érdekvédelmi és érdekképviseleti munkájáról. Utána a többi 
szakma vezetői adtak hasonló tájékoztatást saját szakszerve
zetük tevékenységéről. 

A személyszállítás minősé
gét vizsgalva a menetrendsze
rűség a bázl,;időszakhoz ké
pest 0,3 sz.ázalékk.al javult. Az 
egy késett vonatra eső késési 
idő alakulásánál a bázisidó
szakhoz viszonyítva azonban 
visszaesés tapasztalható. 

Ami az árus7.állítási teljesít
ményeket iJleti, azok május
ban is javuló tendenciát mu
tatnak. A vasút ugyanis 11 
millió 494 ezer tonna árut 
szállított. Ez a teljesítmény a 
b.:_:sidószakhoz képest 0,8 
százalékoo, a tervhez viszo
nyítva 1,7 százalékos több1et
teljesítésnek felel meg. Igen 
kedvező volt az árutonna
kilométer-teljesítmény alaku
lása is, amely a bázisidőszak 
szintjét és a tervezett mérté
ket egyaránt meghaladja. 

Különösen erőteljes volt az 
import- és az exportforgalom, 
ahol az előző időszakhoz ké
pest közel 10,7, illetve 3,5 szá
::a.lékos a többletteljesítés. A 
be!földi for_<;\alomban a fonto
sabb áruféleségek közi11 a 
szén-, kavics-. mész- és túzl
faküldeményeket csökkenés. 
más árukat a navekledés jel-

A tehervonatok menetrend
szerűsége májusban kismér
tékben ugyan, de javult. A 
gépre várások és a gépácsor
gási esetek száma is csökkent. 
A folya.m.a.tos k.ocsiel/,á;tásnál 
azonban zavarok jelcmtkezte1;;, 
a.mire az is utal, hogy az időre 
ki nem állított teherkocsi/;; 
száma a bázishoz képest 23,2 
százalékkal emelkedett. To
vábbra is kedvező viszont a 
teherkocsik statikus terhelése. 
A kocsiforduló-idő aznnban a 
bázisidőszakhoz képes/ 1.9 szá
zalékkal emeJ.ll,,dett. 1\ kor
szerű tehervonati mozdonyok 
fajlagos teljesítménye a Mzis
szintnek megfelelően alakuJt, 
illetőleg kismértékű javulást 
mutat. 

Júniusban · a száUírasi igé
nyek tovább fo,rnz6dnak. A 
növekedés várható a Mezőgaz
dasági, valam,n t az export
küldeményeknél. Az e:rpOTt
küZdeményckhez az igényel.t 
kocsimennyiséget feltétlenül 
biztosita11i kell, különösen a. 
mezőgazdasá.gl. 1-·alamtnt a 
bauxi.t és timföld szá!lltását 
ille.tően. 
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Cservenka Miklós· 
Mint arról lapunk elc5z6 tudták aloadályozni Cseroen.Joa 

ezámában „Brigádok névadói elbocsátását. A MAV Igazga
Tamá., Aron és Lantos Berta- tóságnak mindössze ettv át
lan, az t:szaki főmííhely egy• hely� /kellett beérnie. Igy 
kori munkásai" című cikkünk- került Cservenka a Gép
ben beszámoltunk: az R�zaki gyát-ból a MÁV Istvántell.í 
jf.rműjavító három szocialista Főmúhelybe (a mai Lalnrller 
brigádja ünnepélyes külsósé- Jenő járműjavítóba). 

azonban továbbra Is szoros 
ka:pcsolai:ban maradt az o,,z
tályharco.� vasutas-mozgalom-
ma.l. 1912. é.1 1914. között ő 
volt a Magyar Va.suta.1 feli,
iös szerk-esztöje. 

A kereszt helyett mar a nevet írta alá 

az átvételi elismervényen 
A� eredményes olctatás feltétele a gondos szervezó munka . 

gek között ,·ette !el a forr.a- A.mHwr a helyzetük javítá
dalmi munkásmozgalom há- 5áért, os:ztáJyuk felszabaditá
rom vasutas mártírjának a sáért harcoló vasúti munk:L-sok 
nevét. Ezúttal Cservenka Mik· az 1905-1900-<Ji> komlá.nyzalí 
Lás életútját ismertE'jük. válsá� idején klhm-oolták 

A magyar forradalmi mun- szakszervezetük en.gedélyezé.. 
�n kleme11recló sét, s megalakítottak a Vasúti 
egy,énisé..,�, Cservenka Miklós Munkások Országos Szövetsé
vases:ztergályos 1871 .  október gét, C!,erveruk.a Miklós neve 
:!0-án született Dunaswntmik- má:r .ismert volt kö.."ilkbe!l.. A 
lóson. Miután r,kgy évet srol- Szövetsé,g sa,Jtóorg;á:numá.na,c. a 
gált- az a,:z.trák-ma,gya:r ha- Magyar Vasutas lapbizottsiá
dillottá'!lál, a MAV (N,pgyár- gámak elnö!ce le,t. A koalíció� 
ha., (a későbbi MÁVAG-ban) kormá'lly 1907. nyar-..m fron.tá
hely-ezkedett el. Ez az áll,ami lis támadást indított az or
tulajdonban levó gyár akkor s:z:á,g negyedik le;m,agyoob tag
a l.'!A V Igazgatóság felügye- lét.s:2Jámú =k<zervez.cte; a 
lat.e alá tartozott. húszezer tauot számláló vas.. 

A vasuuis�\;:s:?Jerveret uta.:;-sz.1.�..?�t ellen. Cser-
megalakitás:íiért folytatott küz• 1-•en.ka Landl.er Jenővel együtt 
delem élhar=i az on.tuda- azonnal felkészült a vasutas
tos vasuti műhclymun,Jráook szakszervezet várható feloszla
volta.k. Cservenka Miklóst is tására. és lerakta az !?lapjait 
kimiittük találtuk. 1905. má- egy ol)·a.-i osztályharCQ; szei
jusában a szerve7.kledó vasuta- lamű illegális vasutas moz
ook a tizennégyezer tagot' g.alorrunak, ameiy példa nél • 
�ló MÁV Konzum igaz- küli a korabeli :magyarorszá
ga.tóságaba -választották ót. Az gi munkásmozgalomban. Nem 
osztályha:r-cos va.-ruti mu."lltá- véletlen, hogy a vasiutas dol
fxú eJJen a választáson gozóknak kiemelkedő szerepük 
amelyen a =ciáldemO:a-ata volt 1917-ben. és 1918-ban a 
munkáso.k kibuktatták a kon- háborúellenes fomegmozgal
:,-.um vezet&iégéből a MA V ma,koan, a KommunisWc l\la
!ga:2]gatooág jelöltjeit - arat- gyarországi Pártjána:k meg
ták el.só látványos gyúzelmü- srerveziésében., a S2XJCialista 
ket. 1905. tavaszán pedi� ki- forradalom győretmMrt vi
robbant a n,agy 1,-as�-sztrájk, vott harcban és a Ma.,."'Var Ta
amelyhez Cservenlka Miliós nács.köz.társaság h&i küzdel• 
vez.etésével is a l\IA V Gépgy-'dl' meibc!n. 
munk.á.�i csatlakoztak. A '\'11Slltas-=ksze!"lreret te-

A MA V urai, s:zerettek vo1- vékenységémk ells:nerése is 
na meg:s,za:badul!lli Cserveniká- kifejeresre jutott abban. hogy 
tól ezért - alapszabályelle- Cservenka :Miklóst 1P07-ben 
n� - azannal fel!f�- és 1908-han a Srociáldemok
tették konzum igazgatósá,gl rata Párt lron.gre.<s,;u<a be
�t. 1905-ben., a magyar választotta 1 1  tag4 pártveze
munk.á..smoz@alom fellendülé- tóségébe. A MÁV azonnal el• 
Eének evében az osztál11tuda- bocsátás.,a! t·á!a.szo!t N're a 
tos oo.súti .munkásai, meg megtiszteltetésre. Cse :veruka 

1914. nyarán kitört a világ
hábo:.-ú. CseI"Venka Miklós 
Csepelen, a We!ss Manfréd 
1\Iiive!;ben vállalt mun.kát. 
1915. januártól ő a gyár fó
bizalmlja. IVl.lvel 1916. júliu..,1-
ban vezető sz.erepe volt eb
ben a hatalmas hadianyagter
melő üzemben kirobbant mun
kabeszimtet.é:,.'bea_ me.,,atorlá.-;e. 
képpen elbocsátották, majd 
bwonultatták. A swrbiai ha
dlmunkából csaJt l9Hl. vé 
a polgári demokrati.Jcus forra
dalom gyóze!rne után térhe
tett haza. Elóbb a vasas-
57.,a,kszervezet tL-ztregvisielóje. 
1919. áp,ril!sától pedi.; a 
l\lA V Gépgyár termelési biz
to6a. A tan.ácsvíua.-<;2.tás során 
a VIII. kerületi mun:k.ás
katona nr.ác.<, és a buda'Pesti 
500�a.-s tan.-ics tagj;;vá vál.asz
tottá.k. Küldött a Tanác:so1t 
Országos Gyűlésén. amely a 
Ta.'lác&;<óztársasó.g legfóhb ál
lamhatalmi n.ervének, a mai 
Elnö,d Tan.,k„--na:k me�elel6 
S7.övet..<Oéges Köz.ponti Intéző 
Bizott.•� ta,gjáYá \álasztot1a. A 
ta!lf1.cSi.aorm..:ny lernon.dás:.t.na:� 
napján, 1919. július 31-én be
szelt utolJára a .MAV Gép
íllJUr mur,kásgyiilésén. 

Az ellenforradalom g;óze1-
mét követöen, augusztus 12-
én letartóztatUilr. Tizhetl 
rabság után szabadon enged
t 'e. A plrt egyik titlcárakl!-n t 
vett részt ekll- cr a S-zocial
d-emokrata P.1rt újJás::r,erverti!
sé�n. 1920. január 19-én la· 
kásci ró! t<sztíldllönftményesek 
hurcolták el az Üllői úti 
l\tária Terézia laktanyába. r..·a
pokl.g kínozták. majd ism-e
Tetlcn llelyen kkégeztél;. 
Holttestének nyoma veszett 
- de emléke e,even-en éit a.z 
ooztálytuda tos munká.�c h"ti· 
rében. Gadaneci: Iléla 

Tarr Imre nevét vette fel 

a pécsi szertár ifjúsá�·i brigádja 
kás és Hetesi Agnes, a brigád 
egyetlen hölgy tagja. 

A vasút területén hosszú 
évek óta gondot okoz az okta
táspolitikai célok megvalósitá· 
,;a. A problémák fókent ob
jektív helyzetböl adódnak, de 
n<?hezítik a munkát szubjektív 
tényezök is. Bár az oktatást 
évek vée;<m szok.ru.os helyzet
elemzések állandóan javuló 
tendenciát mutatnak, a fejlődés 
üteme mégsem mondható ki
eleg,tónek. A legnagyobb gon
dot az általános Iskolai vég
zettség megszervezésére irá
nyuló szervező munka jelenti. 

Elindulni nehéz 

A legújabb felmérés adatai 
szerint közel harmincezer i-as
utas nem jejc;;te be általa,,os 
iskol,n tanuLmányalt, s eze;i: 
közül jelenleg is csak kis -,za
zalékban tanulna;;:. Term6,zc
tesen ne..-n a lehelfuégck hiá
nya 0!<0ua a fékezó erőt. Ahol 
meg,zervez!&. ott általába!l 
jól is működnek az úgyneve
zett „kihelyezett osztályok", 
folytatnak tanulmányokat la• 
kóhely szerint illetékes [sko• 
lákban és - bár nem jelentós 
számban - de tanulnak vas
uta..-sok magánúton b. Ehhez a 
form;í.hoz sok segítséget je
lentett - és többnyire éltek 
is vele - a Mindenki tskoláJa 
- rádió és tv adássorozat. 

Ha a lehetóségek adottak. 
mégis mi okozza. az okta�i 
eredmények javulá ,inak J• -
sú mértékét. s hogyan lehet
ne gyol'6íta:ni a fejlődést? 

Sokéves tapaszmlat b!zoni,1t
ja, hogy az oktatással össze
függő szerve1.ő munkát nem 
lehet megadott séma szerint 
t'égezni. Ebben a tcúlntetben 
a va úton. mmden szak�zolgá
lat::ak. egymástól eltl�ő jel
lemző] vannak, anwlyeket a 
tanul lenet05ége· me;:tc
remlt.�nél fl;,:yelembe k l! 
Yennl. A munkahelyi sajátos
ságok, meghatározói a tanu
lasra legalka,masabb fO'rmák 
ki\·álasztásána!< is, de ebben az 
iriinyban ösztönözni kell a 
dolgozókat. 

Sajnos, vannak gyakorlati 
példák arra, hogy több helyen 
ép�n a munkahelyi körülmé
nyekkel indokolják az oktatH
si munka, sikertelen�gét, hol
ott csupán a módszer megvá
Ias=tása nem volt ;ó. Arról 
van szó, hogy a szervező mun
ka módszerén a helyi adott,;á

saját helyzetüket. meg!e1eló 
!dóben. jól mozgósították a 
dolgozókat és kezdettől a be
!eje:resig ficyelemmel kísérték 
a tanulók er !eszitéselt. 

Hiba lenne elhallgatni a 
celldümölki és a s;ombathelyí 
csomópontc k ez év tavaszá•l 
elért nagyszerű oktatán ered
ményeit, amelynek szervezésé· 
ben a kezdeti lépéseket, a 
szombathelyi területi bizottság, 
a vasútigazgatóság és a Szak• 
szervezetek Vas megyei Taná
csa közösen tettek meg. Az 
elgondolás természetesen sike
reket c ak azé,t hozhatott, 
mert Celldömölkön és Szom
bathelyen kozösen, egy lram·
ba mozdultak a gazdasá�i ve
zetuk, a szakszervezeti bizott• 
�á,;ok és a munkahelyi kollek
tívák tagjai. El zör próbál• 
ták meg a szombathelyi lg11z• 
gatóság terület-én - 6 hetes 
idótnrtamra - úgy megszer
vezni az általános i<;.ltolai ok
tatál't, hogy a dolgozók átlag
órabér fizeté,;.-sel, munkaidő 
alatt tanulhassanak. Nem az 
egyedilli kö\·etésre méltó mód
�zer. de a celldömölki vontatá
si főnökség vezetője szerint 
.,érdemes a dologgal tot•ább
ra is foglalkozni, mert a rá
fordított energia és költs�a-
1:iadás megtérül a vasútnak 
is". 

Az első iskolai 

bizony1tvány 

E:lsősorban hozzáallas és 
szervezés kerdese -, mondta 
a szombathelyi pálynfenntar. 
tási f6nök<ég vezetoje, aeki a 
szak.szervezeti blzott.ság titká
rával, biwlmlnkka.l, n pálya
munká«ok öníeláldozó munká.. 
jával a gyakorlatban bizon}i• 
totta: meg lehet oldani ennél 
a sz.a -�zo!gálatnál ls az ily-en 
oktatásl forma alkalmazását. 

A kezdeményezés eredmé
nye, hogy ez w február köze
pétől áprilLs elejéig, hat hét 
alatt, i3 ramtas fejezte be al· 
talános iskolai tartulmánua,t. 
Közöttük fűtök, pályamunká
sok, forgalmi és szertári dol
gozók, takarítók. s nem <"ID' 
olyan ember, aki azóta to
vábbt.:mulási szándékát is be
jelentette már. 

Azt, hogy valóban a szerve. 
zó munka képezi az alapját az 

oktatási eredményeknek, még 
számos jo példárnl lehetne 
bizonyítani. Június l-€n a Táv
közi ·i és Biztositóberendez(:s{ 
f:pítési Főnöksé,; oktat?�é
ben imnC'pi-lres tanévzaro volt, 
alio·l hét tal:aritónó megható• 
dottan 1·et te át élete első bl
zo11yíteányát. A ki.s könyvecs.. 
kék azt igazolták, hogy az 
1976-77-es oktatási évben el. 
Yé�ezt.ék az általános iskola 
I-II. oszt.ályát, és szeptem.. 
bertol 111-os tanulók !ehetnek. 
Az as;;zonyok valamenn)ien 
úgy nyilatkoztak, hogy lesznek 
is. S amikor a lútartó, Jó ta.. 
nulásért átvették a főnökség 
pénzjutalmát, a kezük sem a 
h .on)·talanságtól, inkább az 
ör,lmtól ,remc-gett : keres7t he
lvett a nevüket írták már az 
átvételi cilsmervényre. 

Hét - gyermeket nere!ó, 
családot ellátó -, addlg !rás. 
tud�t!an asszony hálatelt kö
nonó szai·at erősítették meg 

annak a szen•ezó, segító mun.• 
kanak a fontosságát. amely ta
relem mel, emberséggel, meg
értéssel párosulva - a fónök
séa és ez Iskola közös erófe. 
szíté.�ei nyomán - eredmén11t 
llozott. 

Nem elég csak 
az igényeket felkelteni 

A Vasutasok Szakszervezete 
június 2-ün megtartott elnök· 
ségi ülé!;én is egyértelmúen 
hangzott el : nem a közép. és 
felsőfol:u oktatások szert•ezé· 
serel �-an a legtöbb munka. 
Az igények: ebben az irányban 
már céltudatosan jelentkeznek 
a dolgozók részéról. s legin
,kább ö.<ztoninm.i is. csak a vas.. 
utruU hasmo.sífüató tanulmá
nyokra kc'.l. 

A legnagyobb gondot az ál
talános i kolai VE;gZettség meg.. 
r.zerzasére való ösztönzés je
lenti, amely a:: igén11ek fetkel
tcsére irányuló auitációs.pro• 
payanda cs szeri-e::ö munkci
t:al 1.·eszi kezdetit. Ennek leg
jobb móds7.ereit kell keresni, 
mcgtalálnl és alkalma.7..n! min. 
den vasúti üzemben és mun
kahelyen, hogy az eddiginél 
nagyobb lépésekkel haladhas
sunk elóre, oktatáspol!tikai 
céljaink megvalósítása ira
n) ába. 

Pálinká.t Katalin 

Pécsett utca hi.roetl, hogv a 
város emlékezik hős fiára. Tarr 
Imre nevét vette fel korábban 
az 508-as számú Szalanunkás
képző Inéret és a megyei KISZ.. 
iskola, valamint több üzem 
szocialista brigádja. Most a 
szertárfőnöleség ifjúsá(Ji bri
gádja. 1,,álasztotta nét'adójául. 
Nem véletlenül, hiszen Tatr 
Imre 1917-töl Pécsett , volt 
szertárnokhelyettes é.; ott kap
csolódott be a munkásm�a
lomba, 

A b1igád, amikor elhatároz. 
ta, hogy felveszi a mártír ne
vét, dokumentumok után ku
tatott és felkeresték azokat az 
idős vasutasokat, akik még 
emlékeztek Tarr Imrére. A 
l\1AV i(Jazga.tóság irattárából 
előkerült az egykori szolgalati 
tábltizat, ami eddig még isme
retien dokumentumnak szamí
tott. ·� azért is értékes, mert 
szerepel rajta Tarr Imre hite
les aláírása. 

Most a fényképes do.kumen
tumokból az oktatóteremben 
k!állitá.sst rendeztek, később a 
szertárfónökség ,,mozgalmi" 
irodájában egy állandó kiállí
tás hi.rd<?U majd, hogy itt dol· 
gozott egykor Tarr Imre. 

goknak megfelelően lehet és r------------------------
kell is változtatni. Az oktatá-

Tarr Imre huga - Tarr Ka
talin -, sok értékes adatot 
adott a brigádnak. !gy tudtált 
meg, hogy a névadó 1900-ban 
született. Ifjú korában egy is
kolai füzetben fogalmazta meg 
politikai hitvallását. Amikor 
apját behívták katonának, ő 
1 6  éves volt. Ekkor kezdett 
dolgozni. Biciklis kihordó volt 
a postán, majd 1917.ben a 
t·as1ithoz került. A jóeszű fia
talembert 19 éves korában 
szertárnokhelyettesnek nevez
té.� ki. A vasútnál kezdte a 
munkásmozgalmi tevélrenysé. 
get. 

A brigád, amely most fel
vette a mártír nevét a péc.si 
szertárfőnökségen dolgozik. A 
fiatal brigádvezető - Szabó 
József - elmondta, hogy va
lamennyien nagy lelkesedéssel 
gyűjtik az anyagokat, doku
mentumo1wt Tarr ImréróL Es 
méltók akarnak lenni a név
adóhoz, Munkahelyük az V. 
számadóság. A pécsi vontatási 
főnökséget látják el mozdony
alkatrészekkel. A brigádveze.. 
tő, aki egyben a KISZ�zerve
zet titkára is, gépüzemeló 
technikus. Bitdovics László ka. 
matoztatja a munkában, a ko
rábban kereskedőként szerze',t 
anyagismeret.ét. 

A kollektíva „legldósebb'' 
tagja a brigádvezető-helyettes, 
Nagy János, ald egyúttal rak. 
tárvezető. ő is mindössze 32 
éves. Tősgyökeres vasutas. 
Még az édesapja is a MAV
nál dolgozott, sót a báty ja is 
'l.·asutas. A brigád tagja még 
Szőke Tibor raktárkezeló, 
Frtdrich József raktári mun-

Jó kapc.sol,atot teremtettek 
az 508..as Szakmunkásképzó 
Intézet történelmi szakkörével. 
ők sok anyagot gyűjtöttek 
össze névadójukról. többek 
között fényh-épeket és levele• 
ket. A:z. ő kis ,,múzeumukban"' 
van a mártír faliórája és 
szemüvege is. 

1980-ban lesz a munkásmoz
galmi mártír s=ületésének 80. 
é1.•/ordu!ója. Ha a pécsi szer
t.ár munkájával rászolgál, fel
veheti Tarr Imre nevét. Erre 
minden esélyük megvan, hi
szen az elmúlt négy esztendő
ben elérték a „Kiváló szolgá.. 
lati hely" címet. Az 1977-es 
eredményeik is bíztatóak. Ah
hoz hogy erre méltók legye. 
nek, jó munkájukkal el kell 
érniük a ,.Kiváló szolgálati fő. 
nökség" cimet. 

Kóhidi László 

sok srerve2éséről azonban 
semmiféleképpen nem szabad 
lemondani. 

A szombathelyi példa 

l\tinden kezdet nehéz -
tartja a közmondás. Erról töb
bet beszélhetnének azoknak a 
vasúti csomópontoknak a gaz
dasági és mozgalmi vezetól, 
dolgozói, akik - bár nehéz 
helyzetből indultak - m�s 
példás okta1á<si eredményeket 
értek el. Hogyan? Mindenek.
előtt ÚOl/. hogy a megoldás le
h.etóségeit - és nem kifoad
sait! - keresték. Mérlegelték 

Évadzáró társulati ülés 
a Törekvés T áncegyüttesnél 

A Törekvés táncegyüttes má
jus 27-t\n tartotta évadzáró 
társulati ülését. A 15 éves 
együttes az elmúlt két esz. 
tendőben teljesen. megfiatalo
dott, létszáma megduplázódott. 
Nagy változásokon ment ke
resztül az első „Ki mit twl • 
gy&-.relem től a kétszeres „Ki
váló Együttes" cím elnyerésén 
keresz.tül az ez évi VIII. Or
szág06 Szolnoki Néptáncfesz. 
ti válon való sikeres szereplé
sélg. 

Az együttes telj€Sen új mű
sorprogrammal rendelkezik. 
Önálló előadása.inak sikerei
hez - 1976-ban 67. az idén 
az első hÓi!W.pban már 30 elő
adás - nagyban hozzájárul a 
központi zeneiskola 12 tagú 
népi zenekara. 

Ebben az évadban újabl) 
határkőhöz érkezett a Törek
vés. A Vlll. Országos Szolno
ki Fesztiválra való meghívás 

már önmagában igen nagy 
m{?gtiszteltetks volt. A ki• 
i;ebb-nagyobb fesztivá!Ok so
kaságából ez a legrangooabb 
hazai fesztivál. Ha meggon
doljuk, hogy jelenleg két
két és fél ezer táncegyüttes, 
vagy tánccsoport közül az or
szág legjobb kb';i;pont! együtte
sei között 67.ereplő 13 együttes 
vetélk�ójének volt a rész.ese. 
már ez is sl.kernek könyvel
hető el. A szolnoki fesztiválon 
az együttes vezetői a becsüle
tes helyt.állást tűzték célul. Ez 
a vártnál sokkal jobban si
került. A zsüri .,Kiemelkectö 
teljesítmény" oklevéllel tün
tette ki a Törekvés táncegyüt
test. 

A VIII, OI'IS'Zá.,"00 Swlnoki 
Fesztivál nívódíjait a Vegy. 
ipari S-ai ksz.ervezetek Bartók,' 
a HVDSZ Bijlari, a Vasas, a 
Nemz<:>liségi Központi és a 
rendező szolnoki Tisz.a tánc• 

együttes kapta. Részt vettek 
még e-l.en a fe,,"Zliválon a m?S
kolci Avas, az Építő.� Vadró
zsa. az OKISZ Erkel Ferenc, 
a gyöngyooi Vidróczky, a deb• 
receni Népi, a debreceni HaJ• 
dú és a Zala táncegyüttesek. 

Az évadzáró társulati ülé
sen arról volt még szó, hogy 
a nyári hÓ!!lapokban a vasutas
napon, a Fővárooi Művelődési 
Házban és a Balatonon 
Keszthelyen és Balatonfür'a!
den - 15 előadás vár a tán
cosokra, zenészekre. Ezeket 
a hónapokat elsösorban a ,·e
pertoár elmélyültebb tanulá
sára, a kollektíva &ss-reko
vácsolására kell kihasználni. 

Szeptembertől újabb ke
mény munka kezdődik : felké
szülés a jövő évi za.Jaegers-zegi 
Kamara - a i:zegedi sz.akszer
vezeti fesztiválokra. vala
mint az önálló kore,,!(ráf1ai 
portré múson·a. K. L 

Befejeződött a rekonstrukció 

Cazdaf prof ramn1a/ várja ve11déf eit 
a dunakeszi művelődési központ 

Dunakeszit április l-én nyil
vánították várossa. Az avato
ünnepségre fejezödöt t be a 
József Attila Miivelodési Köz
p01U közel 15 hónapig tartó 
rekonstrukciója, Az ünnep
ségre meghívott több mint 
hatsúz vendég teljesen újjá
varáz.solt intézményt látha
tott. 

A rekonstrukcióhoz szüksé
ges több mint négum!llió fo
rintot a SZOT, a Vasutasok 
Szakszl;!rvezete, a Szakszer
vezetek Pest megyei Tanácsa 
és a Dunakeszi Városi Tanács 
bocsátotta a közös fenntartású 
intézmény rendelkezésére. 
Ezenkívül tíz helyi üzem egy. 
egy kommunista műszak ér
tékével járult hozzá az épít
kezéshez, melynek során szin
te minden termet felújítottak. 

A rekonstrukció - a szín
padgépezet és a világítási 
rendszer ki vételével - befe
jeződött, és megkezdődtek a 
rendezvények, benépesültek 
a termek. Elsőként ·a rekonst
rukcióban részt vevő üzemek 
dolgozói vették birtokukba az 
intézményt. A köszönet jele
ként műsoros divatbemutatót 
rendeztek számukra. Ezt kö
vette a Dunakeszi 3. számú 
Altalános Iskola 50 éves, 
majd a Dunakeszi Körzeti Al
lami Zeneiskola fennállásá
nak tizedik évfordulójának 
megünneplése. Apr!lis 29-én 
pedig már Koncz Zsuzsa és a 
Beton együttes műsorának 
tapsolhattak a fiatalok. 

Áprilfs 22-től május l-ig 

tartott nyitva az a bélyegTdál
lítas, amelyet Lenín születé
sének évfordulójára ,-endezett 
a művelődési központ az üzem 
MSZBT-tagcsoportjával és a 
bélye"gyűjtó szakkörrel közö
sen. A 27 tablóból álló kiáll!· 
tást több százan tekintették 
meg. Az eseményt emlékbé
lyegzővel ellátott lapok tet
ték emlékezetessé. 

Május l-től a nagyterem
ben megkezdődtek a mozieló
adások. A fúvószenekar mel
lett próbftlhat már a 45 tagú 
férfikar is. Május végén volt 
a vasutas-szakszervezet 60 ta• 
gú Központi Szimfonikus Ze
nekaqinak Lehár-estje. 

Újra megkezdi működését a 
képzőművészeti és a fotószak• 
kör, valamint a gyermek� 1 
könyvtár. Az ifjúsági klub pe
dig már az év elejétől dolgo
zik. A tervek között szerepel 
a gépkocsivezetői, kismotor
vezetői, továbbá nyelv- és 
szabás-varrás tanfolyamok 
beindítása, Június 2-án az 
ünnepi könyvhét eseménye 
volt egy könyvkiállítás meg
nvitása. majd László-Bencsik 
Sándor íróval találkoztak az 
olvasók. A képzőművészeti 
szakkör tagjainak munkáiból 
június második felében ter• 
veznek bemutatót. 

A József Attila Művelődési 
Központban most már ottho
nosabb körülménvek között 
művelödhetnek. szórakozhat
nnk a vasutasok és a város 
lakói. 

(Szón,vl) 
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Tudósítóink íriák A 60. ÉVFORDULÓRA A nyári szünidőben 

A dolgozók mind többet akarnak tudni 
lenin és a Nagy Október országáról 

Tíz /,ónappal 
rövidel,I, 

építkezési /,atáridő 
Bef.ejereshez közeledik Kis

kunfélegyháza állomás átépí
tése, s remény vain végre az 
immár évek óta hiányzó sw
ciális épület megszületésére is. 
Igaz, h gy a létesítmény ter
vezett és szerződésben rögzí
tett á1adási határideje 1978. 
szeptember 30., de a kivitele
zők, vagyis a Kiskunhalasi 
Építőipar; Vállalat félegyházi 
főé{;ítésvezetőségének dolgo
zói - méltányolva az állorná
sia.k rendkívül r05SZ szociális 
ellátottságát, a helyiségek hiá
nyából és z.súfoltságá.ból adódó 
gandokat - a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. 
évfordulójának tiszteletére 
tett vállalásiképpen elób bre 
hozták a határidőt, ez év de
cember 15-re. A bejelentést az 
állomás dolgozói örömmel üd
vözölték. 

Lapunk legutóbbi számában 
tudósítóink beszámolói nyo
mán összeállítást közöltünk a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulója iránti 
tisztelet egyik megnyilvánulá
saként zajló brigádvetélkedók
rőL Az eseménysorozatról az
óta is érkeznek beszámolók, itt 
folytatjuk az összeállítást, ahol 
legutóbb abbahagytuk, vagyis 
a záhonyi átrakókörzetből kül
dött újabb tudósítással. 

TOV ABB JUTOTT 
A LADA-BRIGÁD 

Hideg Nagy János írja: ,.Zá
hony állomáson három napon 
át tartottak az elődöntők, majd 
a legjobb kilenc brigád április 
29-én mérte össze tudását a 
Szovjetunióról szerzett ismere
tek alapján. Az első három 
helyezett az oktatótisztek Ka
zinczy Ferenc, az anyagcsoport 
Zalka 1\1áté és a munkaügyiek 
Rosa Luxemburg brigádja lett, 
így ők jutottak a csomóponti 
döntőbe. Ezt május 6-án tar
tottuk. amikor is a körzeti ál
lomásfőnökségek és a gépesí
tett rakodási főnökség legjobb 
tizenkét csapata küzdött meg 
egymással. A tét az volt, hogy 
ki vehet részt május 16-án az 
igazgatóság forgalmi szakszol
gálati döntőjén, ahová mind
össze kilenc brigád képviselői 
juthattak be. Örülünk annak, 
hogy a forgalmi szakszolgálati 
döntőn a gépesített rakodási 
főnökség Lada szóciallsta bri
gádja a második helyezést sze
rezte meg, így jogot nyert az 
igazgatóság összesített döntő
jén való részvételre." 

Előtérben az első helyezett Cservenka Mikl6s brigád Tudni kell azon.baJl'l azt Js, 
hogy az épület központi fűté
séhez a meleg vizet szolgálta
tó kazánhoz a gázt is be kell 
vezetni, s ezeknek a munká
latoknak az elvégzése a MAV 
Szak- és Szerelóipari Főnök
ség feladata. A v� út dolgozói 
viszont még nem kezdték el 
munkájukat. Jó lenine, ha ők 
is csatlakoznának a MAV-on 
ldvüli vállalat mun�nak 
kezdeményezéséhez, elősegítve 
ezáltal a felajánlás teljesítését. 

Záhonyban egyébként szel
lemi vetélkedőt tartottak a 
szakszervezeti bizalmiak is, s 
azon minden műhelybizottság
nál 10-12 fő vett részt. Az 
állomásiak vetélkedöjéról né
gyen jutottak a e omóponti, 
majd onnan újabb négy záho
nyi bizalmi az igazgatósági 
i.zintű döntőbe. 

harmadik helyen a tokodi Fel
szabadulás végzett, elnyerve az 
1500 forintos jutalmat. 

A MA V Hídépítési Főnök
ségnél lezajlott vetélkedő kap
csán Kerekes László azt tartja 
a legfőbb eredménynek és leg
szebb vonásnak - mint tudó
sJtásából kiderül , hogy 
együtt tanult és versenyzett a 
csaknem 60 éves munkavezető 
a 18-20 éves fiatalokkal, szak
munkásokkal. ,.Kellemes meg
lepetésk-ént hatott, hogy az ed
dig ilyen t·onatkozásban alig 
ismert dolgozók milyen ottho
nosan és jól igazodtak el a ne
héz és bonyolult történelmi 
kerdésekben. Meggyőződésem, 
hogy akiket most hallottunk -
például Swertcczki Ferenc he
gesztő, Ilorl'áth Elemér és Ka
mlnszkí János lakatosok -
nemcsak most ke::dték el is
mereteik gyújtését, illetve az 
átlagosnál jót:al magasabb 
sz!nrnnalra emelését. Akik így 
tudnak, azok régtöl fogt:a érez
nek hálát Lenin és a Nagy Ok
tóber ors:::ága, a Szoi,jetunió 
népei iránt" - olvastuk Ke
reJtes László levelében. 

A MA V Hídépítési Főnökség 

mi döntőn végül is első lett és 
az országos döntőbe jutott a 
műszerészek Galambos Ferenc 
vezette Ady Endre szocialista 
brigádja. 

Az Északi Jálműjavítóba.n 
- Szirmai Jenő tudósítása sze
rint - ugyanezt a dicsőséget 
három forduló végeztével a 
Cservenka Miklós brigád 
mondhatja magáénak. Az Észa
kiban egyébként az üzem 144 
brigádja közül 121 indult a 
„Magyar-Szovjet kapcsolatok 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomtót napjainkig" 
clmű vetélkedőn, fgy nem vé
lttlen, hogy „megélénkült az 
élet a Törekvés Művelődési 
Központban. Sokan szinte újra 
felfedezték a k:Orszerűsített 
könyvtárat, és napközben is 
sűrűn csengett a telefon, taná
csot. útmutatást kérve a felké
szüléshez. Műszak után pedig 
közösen tanultak a csapatok, 
szorgalmasan gyűjtve az anya
got, hallgatva a Szovjetunióról 
szóló előadásokat, a dia-vetí
téses útibeszámolókat." 

Ezért volt felmérhetetlenül 
hasznos ez a vetélkedő. 

Gál Jenő 
Kiskunfélegyháza 

A Hivatalos La1>ból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezett bizottságok és olvasóink fi· 
gyelrnébe ajánljuk a kö\'etkez6ket: 

A 23. számból: 105516/1977. .,Ki-
váló" cím kitüntet� adományozá
sának követelményrendszere a va
sút szoLg lati helyet rf"l:z�re 

105517 1977. A vasútigaigatóságok 
munka.versenyének szabályozása 

105572 1977. A MA V Törzsgárda 
Szabályzat módosítása 

105367/1977. Egyen-, m:mka- és 
védőrullák fogyasztói (kiskereske
delmi) ára 

1059'7(1977 A 13/19'!8. (EÖ. K. 7,) 
EU. M számd utasltás rendelkezé
seinek a,Ikalmazása a 1-{AV egész
s�(lgyi in.ézrnén!eknél. 

Debrecenből, az ép/tési fő
nökség vetelkedőjének lefolyá
sáról, 16 szocialista brigád 90 
főnyi versenyzőgárdájának 
helytállásáról Nyíri Ferenc írt 
méltató sorokat. Eszerint első 

első helyezettje a vasszerkezet-,-------------------------
gyártó részleg hegesztóinek 
Pái·licz Adám vezette Alkot
mány brigádja lett. Második a 
19. építésvezetóseg Bicskén 
dolgozó Nógrádi Sándor bri-

A vetélkedő izgalmas pillanata. Galambos Ferenc szocialista 
brigádja. válaszol 

lett az Ybl Miklós, második a 
Rámán Kató, harmadik pedig 
a gépállomás Bánki Donát bri
gádja, bejutva az igazgatósági 
döntőbe. 

„KELLEMES 
MEGLEPETÉS VOLT" 

Nagy figyelem és érdeklődés 
kísérte a MAV Fatel!tó üzem 
brigádjainak vetélkedőjét is -
ezt tükrözi Szabó Károlyné le
vele. Megemlíti többek között, 
hogy a MAV Vezérigazgatóság 
12. szakosztályát Márkus Ká
roly képviselte, s külön mél
tatja Miselbach Imre verseny
felelós, valamint a szakszerve
zeti szervek más tisztségvise
lóinek tevékeny közreműködé
sét, akik sok segítséget nyúj
tottak a brigádoknak a felké
szüléshez. A zsűri elnöki tisz
tét Rendek lsti:án Igazgató 
töltötte be. 

Végül is az első helyez�st és 
a 2500 forint jutalmat a dom
bóvári üzem Gyenis András 
brigádja szerezte meg. A má
soclik helyezés és a vele járó 
2000 forint jutalom tulajdono
sa szintén dombóvári, vagyis a 
Vöröa Október brigád lett, míg 

(Gyergyól János felvétele) 

gádja, amelynek Kucsera Mi

hály a vezetője. A harmadik 
helyen pedig a 12-es építésve
zetőség Albertfalván működő 
Landler Jenő brigádja végzett. 
Vezetője: Puszta! János, 

PEZSGŐ ÉLET 
A TÖREKVÉSBEN 

Ide kívánkozik még három' 
vasúti járműjavító üzem tu
dósítóinak beszámolója: 

Pál lstrán írja, hogy a mis
kolci járműjavítóban 52 brigád 
nevezett a vetélkedőre, majd 
a legjobb 10 csapat a május 
21-i szabad szombaton, három
órás küzdelemben döntötte el 
a továbbjutás sorsát. A válto
zatos és egyáltalán nem köny
nyű feladatokat a meó Aprilis 
4. brigádjának sikerült a leg
jobban megoldania, így ez ke
rült az országos döntőbe. Má
sodik lett a kocsijavítók Lenin 
szocialista brigádja, míg har
madik helyen a munkaügyi 
osztály Kilián brigádja végzett. 

A Landler Jenő járműjaví
tóban még erősebb volt a me
zőny, hiszen - mint Dávid 
László irja - ott 139 brigád 
688 tagja versenyzett. Az üze-

Húsz év társadalmi munkában 
a magyar-szovjet barátságért 

Szabó Sándor n,éps2lerú em
ber a Landler járműjavító
ban. Mindig derűs, fiatalos 
arcát nem viselte meg a 44 
évi sro�t, melyet az ipa
rita.nuló-évek.kel együtt a 
Lanrllerben töltött el. Nyug
díjba vonrulásáig a technoló
giai osztályon dol.go7JOtt,mint 
norma technológus. Nemcsak 
mUIJJk.a:körere, hanem mUll'llká
jára is jelle!ITl7.Ó volt a pre
cizi tás, a pant.ooság, Mint a 
művelődési ház vezetőségének 
tagja szinte második ottho
nának tekintette az intéz
ményt; ha kellett amatőr fil
met készített, mozigépész volt, 
agitált, mozgósított, OO{JY ép
pen aszt.a.lokat cipelt. Két= 
kapott Kiváló Dolgo,z.ó .kitün
tetést. 

1957-tól lelkes, oda.adó akti
vistája, szervezője volt a Ma
gyar-Szovjet Társaságnak, 
melynek akkor 1200 tagja volt 
az üzemben. 1971-ben a Land
lerben elsők között alakult meg 
az MSZBT tagcsoport 132 szo
cialista brigáddal, A tagcso
port 15 tagú e!nókségének sok
rétű tevékenysége nerncsa,k a 
november 7-i rendezvényekre 
terjedt ki. :evente több alka-

lommal rendE'Ztek üzemlátoga
tás.saJ. egyoekötott baráti ösz
srejöveteleket, S2X>vjet vendé
gek részvételével A Szovjet 
Kultúra és Tudomány Házá
nak megnyitása után szinte 
e!ső látogatói voltak. Azóta is 
rends.zere-.>Em sz.ervez:nek cso
portos látogatásokat. Sikeres 
volt a :két évvel ezelőtt meg
rerulerett vetéLkedő „Ki tud 
többet a Szovjetunióról" cím
mel. A vetélkedő sz.ínvonalá
ra jellemző, hogy az w,em 
132 S2JOCialista brigádja ver
oonyz.ett és az I. díjat nyert 
brigád kiutazhatott a Szovjet
unióba jubalamüdülésre. 

Kiállítások a Szovjetunió 
életéből, rendezvények a 
Győzelem napja alkalmából, 
fémjelezték a tagcsoport mun
káját. S mindezekben nem kis 
szerepet vállalt Szabó Sán
dor, a tagcsoport ügyvezető el
nöke, aki most ment nyugdíj
ba. 1975-ben a m.a.gyar-s:z.ov
jet barát.ság ápolása terén 
végzett kiemelkedő munkájá
ért a Munka trdemrend bronz 
fokozatával tüntették ki. Er
re a kitüntetésre a legbüsz
ké'bb. 

S. G. 

Alekszandrovics Tomko iírnagy oklevelet ad át Szabó Sándor
aak 

Szakmai gyakorlaton 

a jövő vasutasai 
A vasúti szolgálati helyeket e napokban az életre készülő 

fiatalok teszik mozgalmasabbá. A MA V Vezérigazga
tóság szakmai irányítása alá tartezó szakközépiskolák 

és a felsőfokú oktatási intézmények több mint kétezer tanuló
ja kezdte, illetve kezdi meg a pályafenntartásnál, a forgalmi 
és kereskedelmi szolgálatnál, a biztosítóberendezési szakaszo
kon, valamint a járműjavító üzemekben a négyhetes nyári 
szakmai gyakorlatot. Számukra és tanáraik számára a nyári 
vakáció egy hónappal később kezdődik. 

A tanterv előírása szerint a négyhetes gyakorlat a tanév 
szerves része. Bizonyos, hogy ezek a tanévhosszabbító hetek 
élményt, a gyakorlati munka örömét jelentik majd a fiatalok
nak. 

A tanév alatt szerzett szakelméleti tudásukat a heti egy
napos foglalkozáson kívül ezúttal lesz lehetőségük a gyakor
latban alkalmazni. Most kerülnek először hosszabb időre fel
nőtt szakemberekkel közvetlen kapcsolatba: A nagyobb cso. 
portokban együtt dolgozóknál az állandó tanári felügyelet is 
megmarad, a többieket p edig csak idónkéIIJt látogatják, ellen
őrzik. 

Az első esetben jobban megóvhatjuk a fiatalt az esetleges 
negatív hatásoktól, de elzárjuk őket a felnőtt munkahelyek 
közösségi szellemének a megismerésétől, s ez esetben nélkülö
zik a felnőtt munkatársak egyéni segítését, s a munkahelyi 
légkör emberformáló erejét, de megtartják tanáraik pedagó
giai ráhatását. A kis csoportban dolgozók nevelése, tanítása, a 
kijelölt szerény tiszteletdíjban részesülő tanulófelelósökre, 
munkavezetőkre hárul. A szolgálati helyek vezetői tehát jól 
fontolják meg, hogy kire bízzák a szakmai tudásra vágyó, a 
még hajlékony lelkű fiatalok tanítását, nevelését. Ne felejt
sék: olyanok lesznek a jövő vasu.ta.sai, amilyenné neveljük 
öket. 

Az iskola - az eddig tanult elméleti anyaggal összhang
ban - foglalkozási tervben jelölte meg, hogy mivel is ismer
kedjenek meg a gyakorlók. A múltban bizony az is előfordult, 
hogy olyan munkát végeztettek a fiatalokkal, amire nem t:olt 
munkaeró, s így szakmai ismeretük nemigen gyarapodott. 

N ern közömbös, hogy a felnőtt dolgozók jó vagy rossz 
példával, segítószándék.kal, vagy gánesoskodással, köz
veUenségge1 vagy tartózkodó magatartással, pozitív 

vagy neglHív hatással vannak a vasutas.élet rejtelmeit ízlelge
tő fiatalokra. Ne tekintsék őket nyűgnek, hátramozdítónak. Ne 
legyenek velük türelmetlenek, ha a vasúti pályatesten vagy a 

műhelyekben nem jól áll kezükben a szerszám. Ne feledjék, 
hogy valamikor ők is így kezdték, ha nem is ilyen fiatalon. 

A fiataloktól pedig azt várjuk, hogy érdeklődjenek a szak
mai dolgok Iránt, s hogy a kapott felvilágosítást, tanácsot fo
gadják el. Annak az el5munkásnak, művezetőnek buzdítását, 
szakmai tanácsát Inkább elfogadják, aki maga is kezébe vészi 
a szel'Számot. Régi iga7.5ág: a példamutatás a legjobb nevelő• 
eszköz. 

Az lslkolában tanult erkölcsi normákat a nyári munkahe
lyi környezet megerősítheti, de le is rombolhatja. A munkahe
lyi szervezetienség, a laza munkafegyelem igen rossz nevelő
eszköz. Ha látják, hogy a becsületesen végzett munka helyett 
,.lógással", ,.ügyeskedéssel" is meg lehet élni, akkor ók is fe
lii!vizsgálják értékelési normáikat, ami rendkívül káros lehet 
a tanuló iskolai, s majd később munkahelyi fegyelmére. 

E rősltsűk meg bennük a régi vasutas ponmsság, a vas
utas fegyelem, az utasokért, a szállíttatókért való szol
gálat és a szocialista tulajdon védelmének érzését. Kö• 

veteljük meg, hogy mindenkivel szemben legyenek tiszte!ettu
dók, udvariasak és szolgálatkészek. 

A felnőttek is gondoljanak mindenkor arra, hogy illetlen, 
durra szavak használatát:al nem szolgálják tekintélyük növe
lését, de annál inkább a fiat.a.lok lelkületének mérgezését. Ne
mes jellemükre vall viszont, ha nem tűrik, hogy a fiatalok az 
oly annyira elterjedt zsargon, sőt sokszor szinte kötőszóként 
használt trágár kifejezésekkel szennyezzék szép magyar nyel
vünket. 

A vasút veszélyes üzem, s ezért a fegyelmet, a munkavé
delmi előírások betartását fokozott mértékben meg kell kíván
ni. A tanuló jelző- és biztonsági berendezést nem kezelhet. A 
gyakorlók a munkahelyet csak feletteseik engedélyével hagy
hatják el 

A kitűzött munkatervi feladatok teljesítéséről, a napi mun
káról, tapasztalataikról, a tanulók naplót vezetnek, melyet a 
munkahelyi vezetők is láttamoznak. A felnőttek részéról kí�·á
natos tehát a munkafegyelmet betartó és segítószándékú gyer
mek iránti szeretettel párosuló szigor, a tanuló részéról pedig 
annak elfogadása, a tiSztelet megadása. 

A munkahely, a felnőtt dolgozók iránti ragaszkodás legki
fejezőbb eredménye, ha a tanuló a gyakorlat helyén a szünet 
hátralevó idejére munkát vállal. A KISZ-szervezetek is te• 
kintsék feladatuknak az odakerülő fiatalokkal való törődést. 
Vonják be őket a mozgalmi, illetve kulturális munkába. Ez a 
törődés majd a munkahelyi és az iskolai KISZ-szervezetek 
közötti kapcsolat elmélyülését, illetve a végzős tanulók elhe
lyezkedését is kedvezően befolyásolhatja. 

A szülő is sokat tehet a gyermeke által választott pálya 
megszerettetése érdekében. Esténként számoltassák be gyer
mekeiket a munkahelyi élményekről, tapasztalatokról, a vég
zett munkáról. örüljenek sikereiknek, az esetleges kudarcai
kon, csalódásaikon segítsék át őket. 

A ma fiataljai a mozgalmas munkát szeretik. A vasút ki
elégítheti e vágyukat. Csak meg kell láttatni velük a vasutas
élet változatosságát, szépségét. Ebben legyenek segítségükre 
az idősebb dolgozók, ,.a vasút megszállottjai". Mondják el a 
fiataloknak a mögöttük levő évtizedek hősi küzdelmét élmé-
nyeit, a vasutas élet romantikáját. 

• 

B a észrevetetjük velük, hogy az egyre modernizálódó vas
út a jövőben is a föld ereinek szerepét tölti be, s meg
láttatjuk ebben az ő fontos sz�repüket is, akkor vár-

hatjuk, hogy egyre több lesz azoknak a fiataloknak a száma 
akik egy életre eljegyzik magukat a vasutas élettel. 

' 

E nagyszera s biztos jövőt ígérő elhatározáshoz Jnár most, 
a nyári gyakorlat idején, segítsük hozzá őket. Legyen tehát a 
jövő vasutasainak a pályával tsmerkedő gyakorlata a szülók, 
a nevelők és az egész vasut<istársadalom közös ügyel 

Kováes Antal 
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� :.:ber � p&diul asw jinrlt hozzá a emelhd6 te1,es11ményt nyú,

G december � • jeb6k C101I16pont slkerehc, hogy a 1IOtt _a wna111dséréik Lenin, a 

ieldJitua miatt ki VGHak Jr.a személykocsik rémeevtasgiját kocei.t!S%titók Nowmf>n 'l., a 

hol._ a bl2'/toeítóbereod� gy0l'l98«) és klfogáetalanul el- mQszak,!alt Jó mu11ka ésaszer. 

Ez Mitotta a vonatok átbo- v48ezte, az el61rútyzottnil lé- tár Sz11badaág brigádja. 
osatúát, nem ec,w.er ,tíz�- nyegesen "több kocsit adott át Az idén még naaoobak a 
lt percskéeést okozott. A do.1- a foogalomnak. A a,:en41' i, .11.ÖVetelmé,nyek, a jubileum! 
MoZ6k er6feazftéae, helyt.állása te1juftstte tervét zökken6- versen:ymoogalom eredmé-nyei 
monban ell-rlyozta az ob-

' azonban biztatóak. Az első ne
je,..\tív akadályok következmé.. meotu volt az ainy�•� gyedé-vben például a személy
.llJ'l!it. Az anyagfelhasználás önkölt• vonatok meMtrendnerúséeét 

eéc.l tenét 84 ezen-61. 61 ezer az ellii.rioyzolt 98,9 százalé-kró! 
��=� n!:: bmtra Cllillkentették. 99-re, a tehervooat�ét pedig 

� t t amit A C110111ópont vezetői ellame- 98,2-rot 98,9-re ,av1tották. A 

tl6lrinyzott 99,;"°�ék h: l'él8e1 szóltak a Hámán Kató kocslkibuználáa egyelőre nem 

Jyett. 99,5 azázalékra teljesítet- vontatás! f6nökeég ki.rendelt- érte �l a kívint mértéket. 

1ek. 1,8 BZázalékk.al jaritották a,égének segitőkész numkáJár61 Az idm talán 1revesebb gond, 
a lroadk!hasmáláat i.. 1975-bÖZ .Is. Télen gyakran elromlott �Y nehezltJ a munkát. A 
)lépest húszezer tonnival nö- például a vlllanyellifűt6 beren- metró és a M.-x-llér építésé
vel-116: a fizet.s irutonna meny. dezés.. Dyenikor a vontatás nek el6kélzO.leteJ ecyellire 
�t, "41 még ennél il na- előbb adta ki a gépet, hogy nem �varják a f.orgalmat. 
,r,of>b nedmé111111elc t41'tj41c, . Folytatódik ugya,n a bet�á-
1aon 12,'l u4.mllklcclZ cs61ekefl-

biZtos!tva legyen a személy- gáinyok perontetliinek építése, 
feni tucftálc II ne eek4ri oo-

vonatok előfatése. d! ezt igyekeznek úgy szervez. 
tok w étlé 

f!!Z Aa- endm«lyekért lldr.at tett ni, hogy zavartalan legyen a M • t. a csomópont 79 azoclallsta brl- nyári utas.forgalom. 
A m6-ki �t gádja. Közmük kWönösen kl- (sún) 

DELEGYHAZA ALLOMAS: 

Kiváló szolgálati hely 
Május végére teljesítette félévi tervét - Kavicsszállító Irányvonatok 

Megállták helyüket a f"iatalok 

KW!t, Efflil áll� - A uemt!lllfOl'O'IÜfflUnlc is 
�vel 44 VMUtas dolgo- n4mottev6, bál' IIZ üd(llé87'e, 
zlk. Délegyház6:n. Múlt évi mkendezésre érlcez6k hétvégi 
mll!lllkájukxal k:iérdemelllék: a !'etúrJeot,ri miatt a pénztári 
...-i-te16 Kiváló uolgdlad bevételünk ezt 11em elég hí-

✓.-�.� 1'en Wkrözi - JnOllldja az ál· - "'""""'.. lamásfánök. 
- Allomásunk a budapesti Bár a váróterem és az ln>-

1....,.tf>ság egyik leisnagyobb dák bútorzata eléggé elavult, forplmú rakodópantja. A be- a,z állomás dolgom! igyekez
lyl kavicsbányák kapacitása .nek megteremteni a kulturált 
órinlrént 220-230 tanoa. Igy utazás feltételeit. Többek kö
érthet6, hogy naponta több zött társadalmi mu11kával tet• 
mint 200 vqont továbbítunk télc t'ffldbe a felvételi épilld 
az Ol1IZág kül0nböz6 tijaira - körnf/ékét. Virágot illtetteg, 
mondja Kil'cilv Ernll, majd parkosítottak, tavaly kerítést 
C#pt'egt Károlv forgalmi 11:1,szítettek, az idén pedig az 
SIIOldlattevli kapa,o,1ódik a állomás előtti bi.mmegállót is 
beaelaetélfbe: gondjukba vették. Levágták, 

- Az idt!ft t1jabb nkonll'II elttvoUtották a behajló fa-
1c4Ufllflnk. TaNIV uovcmú 1 ágakat stb. A Na,gy Októberi 
mWió JOO ezel' ftm1IG á"'t vit- Szoclallata Forradalom 60. év
&eJc az ált41u111c &.uecUUtoff fordulója tiszteletére tett fel
fflifllll)OIIGtok, vagyis az el- ajánlúoknak ez ia részét ké
W!lftott memiylaég 250 ezer pezl. 
t.cmri.ival haledta túl az el6zö - Szocialklta br!J(idunk, 20 
ll!Y$ rakocláld CIIÚellllit. Az. or- taaa1 1973-ba:n alakult - ti
� ujló juhüeum,l jékoat&t �gi Károly, • 
JnUókaverserJY "fl'lunk ktlllillö
.. �et6. mivel at, ép!tke
Mílek � üt.eme több 
�k&veteI... 

� teml61!al'lllelell 
-..-ww1 kavicaot ed az or-
� Teldram, hogy -
� � itt .ndQák. 
�'� �• a 

.�-,.., 
�--� 

-�cs--� -�--� 
.,.,. 

� 

mlkmben az ilt.ala �tt 
közii,még eredményeir61 beszél, 
megernlfti az egyik fiatal vas
utas, Wágne„ Miháli,né érde
meit is: 

- AUg három lve fccrlllt 
hozzánk ta111116-.ic, de fflM két 
esztendeje &Zaksurvezeti bi
.zicüml Fel.adatát jól látja el, 
s elégedettek va,gyunlk a jelen
legi tanulókkal is. Létszám. 
gOllldjaink nincsenek, mrnre a-z 
ls utal, hogy az itt dolgozó 
vasutasok átlagos életkona 35 
év. Némi nehéméget okozott, 
hogy harminchárman bejárók, 
zömmel Soltvadkertr61, Kda
kunlachá7.áró.l és Dömsödrol, 
de a forduló szolgálatot a sze
mélyvonatok menetreodjéhez 
fgaz.ít.ottuk. 

S talán ez az utóbbi mon
dat is sokat eejtet abból, hogy 
az eredmények és az azml ösz
ezefüggli ellsmeré,ek egyenes 
arányban vannak az embefföl 
való goodoakodáaal. 

Keut,iis Ferene 

képen 1'that6 úJ ppen hal pere alatt IHvea ad„ dap!A& 
filmek a moqóuo]sála& 11. aúmá Déli pályaudvart a-6-

(Pálmal Károly felvétele) 

Püspökladányi brigádok versenye 
A pílapijkladánvf VOTltCJtáaf 

flínölaig sz.ociallllta brigádjai 
is csatlakoztak a Nagy Októ
ber tiszteletére kibontako:wtt 
munkaversenyhez. Céljuk első
sorban az, hoer 11&Nl,lék -a 
karbantartói munka mm&é
gét; a munkaidő jobb kihasz
nálásával fokoo:zák a terme
lékenységet és az üzemanyag. 
rnegtakarítist. A vállalMok 
között szerepel még többek 
között a vontatójárml'.lvek 
gazdaságos )dhaszn'1ása 1s. 

A főnökségnél ebben az év
ben erősödött a brigádmozga
lom. A taVGllti 17 uocillli.Jt4 
brigáddal szemben a.: tde11 
már 25 brigád 263 tagja kezdte 
meg II mu111cát. Az elmúlt év
ben több iskolával, bölc.s6dé-

vel, óvodával 6s a Járút m4-
velódést házzal kötöttek 11111>
c1alista irz.erzódést rneihatúo
zott rnlll'lk4k elvégúsére. Pat
ronálják a �CW,.ileokat fa 
anyagilag Is segítenek t&b'b ftl
irva gy�et. Az iskolák
kal való együttműködés köl
csönös. A vasutasok tlzlkal 
munkával járu].n.it hoaá a& 
Iskola fejlesztéséhez, a tani• 
rok pedig mneretterJeszt6 elli
adásokat tartanak. és felk61zi
tik a bngádtagokat • kulturi
l.is vetélkedőre. 

A flinökség brfgidjalnak cfl
kitw.ésel között szerepel IM& 
egy .,Ki tud «lbbtrt a s.oe� 
unióról" cfrnl'.I vetélkedli -
vezése és játszótérépltéll ii. 

KÓRHÁZI ÉJSZAKÁK 
ugyanazon a napon kerOlt 
kórházba. A liláalk kiét ág:, 
azóta háromszor C11erélt gaz
dát. Az. erdész este még vicce
lődött. E�te. hogyan c:aal
ta meg elc'.lször a felesélét. 
Mindenki mosolygott. Reael 
az erdész sz.okott ébredni el-

- Jó Mpc)t. ICoNctJ OrlJ
WJc, hoOV hallottllt11 a � 

Megállt az ágya e16tt él vlin
Talán válaat. A máaodl.k 
mondat ut4n a � l)e 
a mérl.egmeeter konollcul � 
gatott. Csak este, Villan)'oltti 
után s:r.ólalt meg djra. Látta, 
hogy Kalmár bácal elgcmdol
kozva cigarettázik. Imnerte 
már az öreg minden mozdu
latát. Jobb kézzel hitnmyól a 
feje mögé és kihúz ea ciga
rettát. Utána a uá.jAba tesz: 
és végl,gpubítja az ujjaival. A 
gyufával már nehezebben bOl• 
dogul egy kézzel. Majd mtn
den este kiönti az egész do
bozt. l!;gy-egy éjszaka húom,, 
négy clgarettit Is el o,Jrott 
szlvnl. Llassan, szinte aenar• 
tásosan. Mlel6tt kórMzba Jte.. 
rillt, a �rl�ester le _., 
dohinyqs volt. Azóta n.n u( 
vott. Amf& a aondQl.f.1alY«l 
volt elfo&lalva, ela6be am f!i· 
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47 brig6d silr.ere is É VT I Z E D E S  H IÁ NYT PÓTO L 

Egy dicsérő oklevél 

és ami mögötte van 

Gyorsított ütemben épül 

A Szegedi MA V Biztositóbe• 
rendezési Fenntartási Főnöit. 
.séget múlt évi eredményei 
alapján a MA V vezérigazgató
ja é6 a Vasutasok Szakszerve
zete elnöksége Dicsérő oklevél
lel tüntette ki. Ha részleteseb
ben megismerkedünk a főnök
.ség teljesítményeivel, kitűnik. 
hogy rászolgáltak az elismerés
re. 

a ferencvárosi munkásszálló 
Néhol bokáig süppedek a 

porban, a melegtól átnedvese
dik rajtam az ing. Ferencben 
járok, ahol a nC-gJszáz szemé
lyes m11nkfüszál!nt építik. Egy 
éve még kő és gaz bontotta ezt 
a tzli<et. Mo.st kétemelPtcs im
pozáns épület maga,;odík raj
ta. Előtte mun:w�épcli: sora : 
betonkeverők, daruk, markolók. 

Az állványokon trikóra vetkőz
ve dolgoznak a munkások. Tá
\·olabb alacsony felvonulási 
épületek, ideiglenes irodák, el
függönyözött lakókoc�ik. Pus
kás György, a l\lA V Szak- és 
Szerelőipari Fónökség igazga
tója éppe..'1. ellenőrzést tartott. 
ő kalauzol az épület belsejébe. 

ügyes szerelő a műhelyben ki
tiu1gozta a technológiát. Kí
sérleteztek, iz.zadtak amíg rá
jöLtek, hogyan könnyebb, gyor. 
sabb. 

- Egy ilyen ív elkészítése 
nálunk negyorru munka a 
Cso:.zerne.;; legíeljebb egy -
mondja Siletii Manó csoport• 
vezetö. - Ez a gyártás gazda
sagtalanabb ugyan, de ltatár
idi>re elkészül, miatta nem áll 
meg a szerelés. Ime a tények. A távközlési 

fenntartási munkáknál 102,1 
százalék-06 jóságfokkal dolgoz
tak, a zavarok okozta kiesési 
időt a korábbihoz képest 315 
ó:áva1 csökkentették. A bizto
sítóberendezési mt•nk:íknái 
100,3 szazalék05 teljesítmény
nyel. az 1075. évhez viszonyít
va, 72-vel csökkentették a vo-

A f öépítésvezetó derűlátó 

natmegállítások tazamát, A 
fenntartás keretében, az új 
KRESZ előírásamak megfele
lően, 91 !énysorompó álalakítá-
6át végezték el. A Szajol-Lö
kősl,áza közötti vonalon 197G. 
januártól biztosították a CSl\I
es vonatok kö-;Jekedé.sét, a bal
eset és 7avarelhárítás "rdeké
ben pedig megszervezték az 
in!ormfici66 szolgálatot. 

Teljesítményi értéktervüket 
a tervezetthez képest 153,4 sz.á_ 
zalekra teljesítették. Cegléd
Szeged között befejezódott a 
vonal automatizálása, mely
nek eredményeként 52 swl,;á
lati hely szünt meg. A CSM
rendszer bevezetésével 253 
főnyi létszámot takaríthatott 
1neg az igazgatóság_ A múlt 
évben 40 ulátjárót biztosítot
tak ; 7 állomáson oktatá6i, 6 
állomáson pedig vonatálvételi 
körzetet alakítottak kJ. 

A b"!jára• előtt h-05;,zú szállí
tószalag z(bunög. Atbújunk 
alatta. aztán az eló'érben, a 
frissen vakolt falak között me
gyünk tovahb. Itt m r zóró
pisztolyokkai festik a radiáto
ro;;cat, a míniumtól körben vö
röslik a föld. A kőmifoeseket 
már a szakiparosok t:áltották 
fel. 

Szakmai berkekben sok hír 
kelt szárnyra a kivitelezés 
rendkívül rövid határidejének 
teljesíthetőségéről. Most már 
nehe-.!A)n lehetne megál!apftnni, 
hogy kezdetben a kétkedök 
vagy a bízák tábora volt-e na
gyobb. A hőkföpnntbnn csat
lakozik hozmnk Kulcsar G11i1-
la. a llIA V Magasepíté.si Fő
nökség fiatal főépitbvezctóje. 

- Tavaly szeptembe::-ben 
kezdődött az épttés és au,:u<;Z
tus 20-ra szeretnék befejezni. 
Ilyen rövid határidós munka 
i�anyítá6ában még biztosan nem 
vett részt - kockáztatom meg 
az eli,-."llleré·nek , zánt feltéte
lezést. Elneveli magat. 

- Négy ét•e dolgozom ebben 
a beosztásban. Elmondhat,�m, 
hO[l1J eddig szinte mindig a ,-1,s.. 
vid h.ataridós munka t·olt a jel
lem;::o. Sajnos ez mcgi-iscli az 

ember idegeit. A jó előkész!
tés hiányát nekünk kit"itelezők
nek kel! pótolni • • •  

- M i  a véleménye, átadható 
lesz augusztus 20-ra a szálló? 

- l\Iost hetrenszazalékos a 

,,készültség". Elkészült a hom
lokzat, a tetőszigetelés, a vá
la..zfalazás. a vakolás. a hideg
burkolás és az aljzatbetonozús.. 
Hátra van még a szakipari es 
az épületgépészeti munka. Az 
eddigi eredmennyel elégedett 
t•agyok, Az építő brigádok ig11e
kezete, lelkesedese bátorít a 

bizakodásra. Mindent megte
szünk azért, hogy augu,ztu,; 20-
ra befejezzük a munkát. 

Az akarás, az erö!eszités Itt 
tényleg nem szólam . .Meggyőz
ne:c erről a további tapa:ztala
tok. a tenyek. Az alrnllalkozók• 
kal együtt 140-150 ember dol
gozi/, itt. Még Hegyeshalom 
térségéből is jött segít, g. A 
parkpsftf.st az obudni tee. -z 
vállalta. Partner a Pest megyei 
útépítő vallalat, a zalaszent.. 
gróti kim:. és jött &egíi. ég a \·i
deki vasútigazgatóságoktól is. 
Hidegburko!ó szakembereket 
küldött Miskolc, Szombathely, 
Szeged. 

Számítástechnikai Ozemük 
az adatrögzítést iUetóen 115,8. 
miná5é.;i!eg 101,8 százalékos 
eredménnyel dicsekedhet. Jó 
eredményt értek el a R-10-es 
távadat�yüjtö alrendszer prog.. 
ramjának előkésZÍtésenél. az 
igazgat igl terminál adatrel
dolgozó rendszer folyamatos 
szolgálatánál, valamint az 
igazgato,ságl szlntú menetidő 
számítás, menet!dó táblázatok 
és különböző programoJc fel
dolgozá.sánal. 

Három hetenként értekezlet 

A jó munkához hozzájárult a 
főnökség területén tevékeny
kedó 47 szocialista brigád, 
mely a dolgozók 95 százalékát 
tömöríti soraiba. 

(Gellért) 

Sok t,cauias 11árja már Fe• 
reucben ennek a munkastzaLlo
nak az átadasat. Et•tizedes 
hiányt pótol majd; tiltala mun-
1.asok kerülnek emberibb kö
rülmények köre. Két és fél év 
helyett e.ért próba/Ják eg1,1 ev 
a/att felepiteni. 

- A .MAVTI még Jóformán 
el sem készült a tert·ekkcl, már 
megkezdődött a kit'itelezés -
magyarázz.a a föéplt.ésvezető. -
A vasút vezet.ól nagy figve
lemmel kísérik munk:l.nkat. 
Aprllbban járt itt a MAV ve
zériga-zgatóla i,;. A 6. szakosz
tály és a budapesti igazgatóság 
U. osztálya képviselői jeleni..;._ 

tébe'l három hdenként ·oope
rációs értekezletet tartunk. 
Jegy-zókönyvbe kerillnek ilyen
kor a ki viteJezéssel kapcsolatos 
gondok, hogy az ]lletéke. k 
gyorsabban tudjanak intézked. 
ni. 

Szakembere]i: mesélték, hogy 
a hel .... enmilho forint értékú 
beruházás kivitelezői nelle-zen 
tudnának úrrá le:nni a rövid 
előkészítés miaLt keletkezett 
gondokon, ha a munkakapcso
lat nem lépné túl a hivatalos 
viszony utasításokkal határolt 
kereteit. Jó példája ennek az 
építkezésben alvállalkozokent 
közreműködő Szak- és Szerelő_ 
ipari Főnökség és a magasépí---------------------------, tök dolgozói közötti kapcsolat. 

Kicsit késett a vála z. - A mentás mondta, hogy 
- Nem olyan ember, mint a fiu t:olt a hibás • • •  

al;i haragot tart. - Nem mindegy? 
Csönd lett uir;i. :f:rezni le- - Ege=zen nem. De ez a 

helett, hogy a mérlegmester lényegen n.em változtat. Ami
nehezen szedi a levegőt. kor a múlt heten itt t:oll a 

páJyamesterem, elhozta az én 
- En nem szoktam igy kia- jeguzokör,yi·emet. Abba is azt 

bálni. De hát ez az imadsag írtak, hogy en hlbaztam. 
teljesen megzavart. Azt meg _ Maga szerint ki a felelős? megértem, hogy egészseges • • • _ Ez az, ami még mindig De egy nyomorék. Addig is nem tuzta előttem. Pedig jó 
Imádkozott, és Igy segItette néhány ejsz.aka gondolkodtam 
meg , . .  már rajta. 

A vasutas új cigarettára - Kár ezen tépelődni. 
gyujtott. Igyekezett potolni a - De muszáj, mert az em-
nappali lemaradást. Reggeltól bernek legalább önmaga előtt 
estig nem mert szívni, mert a tisztázni kell a dolgokat. Nem 
foorvos eltiltotta a dohányzás- mondhatjuk azt, hogy rnegtór
tól. Most is kidöntötte a do- tént és pont. 
hoz tartalmát. Amikor vis!>za- A délutáni fiú lázálmában 
rakta a gyufaszálakat, oldal- · elkezdett félrebeszélni: 
ra fordult é:; a könyokére tá- - Akkor majd holnap • • •  

Lódi Lajos, a fűtés és szello
z.es építésvezetője pcldákat, 
érveket sorol : 

- Az épités, szerelés irányí
tói között sok az olyan idósebb 
rasutas, akik nemcsak ;ó szak
emberek, hanem jó kollégák, 
barátok is. Ennek kéi6.zönhető, 
hogy rövid idő alatt szót értünk 
é.s elintézünk olyan ügyeket, 
amit egyebként csak hos:,zadal
mas 1evelez.geté sel lehetne. 
Előfordult például, hogy a fű
tőtestek felszerelését nem fo]y
tathattuk volna, mert azon a 
helyen a falról hiánywtt a va
kolat. Szóltunk a brigádveze
tőnek és a kőmüvesek azonnal 
segítettek. Nem kellett elha
lasztani a munkát. 

Hasonló módon pótolják 134 
anemosztát (légcserélő) hiányát 
is. A nagykere;.kedelemben rö
vid idón belül nem lehet be
szerezni, ewrt a főnökség ké
szí ti majd el. Mivel ez sem 
profiljuk, természetesen drá
gább lesz az elöál!ttás. Egyelő
re hiánycikk az 500 mm-es ra
diátor, amiből még 460 négy
zetmeterre Jenne szükség. (En
ne!, gyártá:áYal sajnos már 
nem foglalkozhatnak.) 

A hóközpontban Baranyai 
József vezető szerelő begyúj
totta a begesziöpisztolyt_ A zú
gó lár,g elnyomja a beszélge
tést. Indulunk toYább, a mély
épító munkásokhoz. 

A szálló mögött, a hosszan 
nyújtózó árokban már elhe
lyezték a 300 m·1:1méter átmé
rőjű szennyvízcsatornát. 

- Ot és fél hónap helyett 
három hónap alatt fejeztük be 
a csatorna ép!tését - tájék02-
tat Kormányos Lászl-0 épitésve
ze •. - A korezerú gumigyű
rús slome betoncsöveken kívül 
még beépítettünk ke!s7.áz méter 
hos.�zú ,·íz.'lvomóvezeté'<et, több 
kerti- és tűz.csapot. ÖSS?c,;en 
háromezer köbméter földet 
mozgattunk meg. Közben fel 
kellett bontani öt.'l'Záz négyzet
méter útburkolnt-0t, amit ké
sőbb heli,Te is álhtottunk. 

A munkások egy része már a 
csatornát temeti, a többiek be
tonoznak. Közöttük van az 57 
cves Laczko J ozsef betanított 
munkás Is, aki május l-én ka· 
pott Kiváló dolgozó kitüntetést. 
Hat éve dolgwik a Szak- és 
Szerelőipari Fónö.loségnél, az
előtt a hldépítóknél volt. Az 
építésvezetó azt mondja róla, 
ho;:y az aknák belső kikép.zé
bénck ,,specialistája". 

Segítenek 
mások is 

- Néha akadályozott a mu,i. 
kában a.z eső és a gépret,árás -
emlékezjk az elmúlt hónapok
ra. - Bosszantottak bennün
ket az utcai gyerekPk Is. Játék 
közben este betúrták az akná
kat, köveket dobáltak a csator
nába. A brigád mégsem csüg
gedt, végül sikerült a ter
vünk . . .  

Ballagunk Ferencváros Nyu
gati gurltója felé, ahol a sínek 
alatt átbújtatják (szaknyelven 
sajtolják) a fűtési csövet. A 62 
méter hossz.í átfúrást a deb
receni építési főnökség dolgo
zói vé!!zik. A Keleti gurítónál 
szintén átfúrnak a vágányok 
alatt. Speciális, nehéz munka 
ez is. 

'!l 

FELHÍVÁS 
a vasutas KISZ-szervezetekhez 

A Magy:ir Kommunista Ifjúsági Szövelség IX. kong
re.sszutiána:, hat..irozat.a nagy jelentőséget tulajdonit a 
mun,;:ahelyi felaáatok megoldá.,a érdeket>en vállalt véd
nök.sé�e;c_ A legutóbbi vasutas ifjúsági pa:-lamen�eken 
iB megfogalmazódott az. az elhatározá,, hogy a i.i:1:::.�: 
sze1ve.oetek a legjclentösebb munkakörökbe torténo 
idcig]en.e; munlmero-áLCM.>portositás felett vé?nök,;ége! 
vá...lalnal-. A ,HAV-nal elsősorban a budapesti rendezo 
pályaudvarokon van szükség a vasutas KIS2-s.zerveze
tek kezdeményezésének 111cg1·alositására. Ennek érdeké
ben a Va.-;úU Foosi:tály (el!nvást és - jelentl,ezési lapot 
killdvtt minden KISZ-bizottság részére. A felhívás tel
jes szövegét a 24-es Hivatalos Lap köz.JL O1Yasóinkat az 
alábbiakban ennek az önkéntes munkaero-átcsoportois1-
tásnak a lényegéről t.ajékoztatj uk. 

Budapest-Ferencváros és Rákosrendezó pályaudva
rokon sok kocsirendez.ó és sarus hiányzik. A MAV Ve
�rig,azgatósága felhívja a Vá-Sutas KISZ-,,,,ervezeteket, 
hogy mozgósítsák a fí.1,talok.at ezekre a mlllb<aterülete.k
re, atmeneU.:eg vállalJúk ezt a munkát. amelyért meg
külónbvztetett er.k.ülcsi és anyagi elismer,,sben része.sill
nek. 

Azok a 18-35 év közötti férfiak ;elentkezhetnek 
Budapest-Ferenci·áros és Rákosrendező ál!omasokon 
koc.irendez6 és sarus munkakörök ellátására, akik ke
szek tevékenyen részt venni ennek a gondnak az enyhí
tésében. A jelentkezés akkor célszerű, ha a fiatalol;: az 
új munkakörben legalább egy évig dolgoznak. A kikép-
zési ido négy hét. Amennyibep. megfelelnek a követel
ményeknek, úgy önálló kocslrendezói vagy sarus mun
ka.körbe kerülnek. A munkarend : 12 órás szolgálat é., 
24 órás szabad ld6. Az alapbéren luvill húszszázalékos 
pótlékot is adnak, éjs-zakára pedig harminc forint pót
lékot fizetnek. Az el.só hónapban 5qo, a további hóna
pokban pedig ezer forint rendszeres jutalom és negyed
eVi prémium van. A "idékiek kiküldetési költségtérítést 
kapnak. A kocsirendezői, saru?.ói munkára jelentkezók
nek soron kívül biztosítják a l\IAV kollektív szerz.ódés 
7. mellékletében meghat:írowtt támogatást lak.á.sép1tés
hez, va.,;árJ.á,-hoz vagy lakásbővítéshez. 

Az akció sikere elsősorban a KISZ-bizotf!;ágok, iszer
ve-zetek mozgósító te,·ékenY""'�étöl füg_,;:. A fiatalok je
lentkezé,;ét főként olyan munk.aterületekról várják. ame
lyeken távollétük nem okoz elháríthatatlan zavart a 
mun.kálxi.n. 

A fiatalok e::ső alkalommal 1977. július 10-íg ;eient
kezhetnek az erre a célra küldött jelentkezési lapon, amit 
a vezérigazgatóság munknügyi és szociálpolitikai s-zak
=tályfu-a kell eljuttatni július 15-ig. 

A Ve7.érlgazgat<iság egy év után elismerésben ré
sze;íti azokat a KISZ-szerveze1"'ket és szolgálati helye
ket, amelyek a le�ménye-sebben tevékenykedtek a 
mun.k.aeró-átcsoporto.;ftási akció s�eréért. 

A záll í l tatók kériI.:: 

Tiszta és műszalálaf jó kocsÍkat 

a zóltlséf- és fyümölcsszállítlis/Joz 
Már hagyománynak számít, 

hogy a zöldség_ és gyümölcs
szállítások kezdete előtt a sz.e_ 
gedi igazgatóság és a területé
hez tartozó kereskedelmi val
lalatok közösen egyeztetik a 
szállítási terveket. A májusban 
Kecskeméten rendezett érte
kezleten az érdekelt megyei 
ZÖLD�RT�k, a ZÖLDKER, a 
HUNGAROFRUCT és a Gön
gyölegellátó Vállalat, valamint 
az iga-zgatóság forgalmi és ke. 
reskedelmi szakszolgálatának: 
vezetői vettek részt. 

A ZÖLDKER képviselóje az 
elózó évi !el.vásárlási és ,száll i
tási tervek ismertetésénél el
mondotta, hogy tavaly orszá
gosan 123 ezer vagon gyümöl
csöt és zöldséget vásároltak 
fel. Az ez évi szerzódésköté.sek 
is biztatóak, április végéig 158 
ezer vagon külön.fele áru átvé
telére kötöttek megállapodást. 
Ez minden korábbi teljesít
ményt felülmúl. 

mennyiségről. Az Igények Is
meretében a kocsiintézóség 
időben tudja biztosítani a ko
csikat. Természetesen - mint 
az a vállalatok részéról kérés
ként is megfogalmazódott -
tiszta és múszakil,a,g megfelelá 
kocsikat! De nemcsak a kocsik 
biztosítása jelent feladatot, ha. 
nem a mérlegelések és a taw.m. 
lálások biztosítása Is, ametyre 
mtnd nagyobb az igény_ 

A zöldség- 1és gyümö1csszál. 
lítás folyamatossága megkí
vánja. hogy az áruk csomago_ 
lásához elegendő göngyöleg 
álljon rendelkezésre. A vasút 
képviselői kérték a ZÖLDERT 
segí!JSégét a göngyölegek eló
szá!lít.á.sára. a szezon előtti fel
adáso� s=orgalmazására. Ezt a 
vállalatok megígérték, de se
gíteni kívánják a vasutat az
zal is, hogy ahol lehet, ott a 
zsákos csomagolást alkalmaz
zák, ami lényegesen csökken. 
ti majd a nagy térfogatot 
igénylő üres láda feladásokat. maszkodott. Persze, 1,ogy megcsinálju1, • • •  

- Az emberek akkor szok- Nem, én motorral megyek ha
tak imádkozni, ha bajban van- za . • . 
nak. En sok embert hallottam Kapkodva szedte a levegót 
foruiszkodni. A Don partján és hán>·kolódott. 
majdnem mindenki imádkozott - Ez a ros,-z. Meg a föl
és arra kerte az urat, hogy ébredés. Sze.;eny gyerek most 
csak őrá vigyázzon. A bará- is otl van a munkahelyén . . •  
tom éppen imádkozott, ami- - Amikor megtudtam, min
kor széttépte egy granát. Csak den kedvem elment az élet
a aapkáját talaltuk meg . . .  tő!. Folyton folyvást az járt 

Abból a sarokból, ahol imád- az eszemben, hogy miért pont 

ságos Józsi bácsi feküdt, a vil- az én lábam. Öten voltunk ott 
lanyoltás óta egyenlete. szu- mesterek. Miért úszta meg 

gzooós hallatszott. A másik más és miért nem én? • , , 

Nem profiljuk 
- mégis vállalták 
Az ötmillió forint értékű 

köz.ponl.i fútes o;zerelé>.e január 
közepen mühelyi elóregyártás
sal kezdődött. A meleget adó 
gőz magasvez.etéken érkez.ik 
majd az epülethez a kóbányal 
hóerómüból. (Ennek összegyűj
tött kondenzvizét kocsimosásra 
használják majd.) A 830 mé
ter hosszú hőtávvezeték négy
ötöde 96 vasoszlopon, a magas
ban húzódik majd. Ezeket a 
vasosz.lopokat és a nagy átmé
rőjú csövek íveit a fönökség 
műhelyeiben készítették. A 
csövek melegen hajlít.,sát meg
rendelték ugyan a Csöszernél, 
de az csak szeptemberre vál
lalta volna Ilyen nagy átméró_ 
jü csövek melegen hajl!tására 
a fónök�ég nincs felkés-zülve, 
mégis megpróbálták. Néhány 

A látogatón..�k nem kell mú
szaki szakembernc-k lenni ah
hoz., hogy megállapítsa : itt a 
munkásszálló építésénél min
denki többet tesz egy kicsit an
nál. ami a hiuatali kötelessé
ge. �!lenek mások is. A m�• 
gasépítési főnökség KISZ-szer_ 
vezete például védnökséget 
vállalt a szálló építése fölött. 
Kommunista múszakot ,;z.er
veztek, betonoztak, vakoltak. 
A szertárfónökség KISZ-szer
vezetének fiataljai is lapátot 
fogtak. Szabad Idejükben a 
csatornaépítésnél dolgoztak. A 
Szak- és Szerelőipari Főnökség 
három fútésszerelő btigádja is 
felajánlotta néhány &zabad 
szombatját. 

Az építók közül valaki azt 
mondta, hogy ők egymásra 
vannak utalva. Csak egy épí
tésvezetőnek kellene ragaszkod
nia a hivatalos formulához. a 
kivitelez.és alapvető szabályai
nalc valamelyik pontjához -
rögtön megakadna a fogas.ke
rék. 

A szegedi igazgatóság terü
letén áprilistól december vé
géig míntegy 4 ezer hutö. és 
közel 7 ezer fedett teherk-0esí
igényt ielentettek be a zóld
ség és gyümölcs elszállítására. 
Ezen kívül előreliithatólaa 6800 
kocsi s-zükséges a göngyölegek 
továbbításához. A mintegy 18 
ezer vasüti kocsi szükséglet 
mellett, további 3 ezer kocsit 
igényelnek az önálló szállítta
tók (állami gazdaságok, ttaz
ek). 

A zavartalan szállítások ér
dekében olyan javaslat Is el
hangzott, hogy a nagyobb ál
lomások forgalmi, kereskedel. 
mi és múszaki dolgozól a he
lyi ZÖLDÉRT kirendeltségek 
dolgozóiva1 kössenek komp
lexbrigád szerződéseket. 

Az igazgatóság, az elmúlt 
évek gyakorlatát követve az 
export és a belföldi piacokra 
feladott zöldség-gyümölcs, bur
gonya és egyéb gyors to\tábbl
tást igénylő árukat az idén ia 
expresszteher. és gyorstehe'I' 
vonatokkal továbbítja. Ezeknek 
a fuvaroztató felek által meg
kedvelt vonatoknak a menet• 
rendjét úgy állltották össze, 
hogy azok közvetlen csatlako
zást kapnak BudaPesten a 
TEEM vonatokhoz. 

ágy�n első lázálmában volt a _: Ez bizony megfordul az 

délutáni fiú. Sok vért veszí- ember fejében. 
tett. A körfúrész szabályosan - ltn azt hittem, h.01111 ma• 
levágta a jobb keze fejét. Dél- ga nem gondolt erre. Maga 
után kettőkor hozta be a men- kezdettől fogva nyugodtan vi
tő. Sötétedés után jött az édes- selkedett. 
anyja. Biztosan bekönyörögte A mérlegmester aludt el elő
magát a port.ásná!. Az anyák ször. Almodott. Almában 
előtt soha nincs lekúzdhetet- otthon járt. Ment az utcán és 
len akadály. Csak az ajtóból megvolt mind a két lába. 
né-zhette a fiát. Hajlott, kicsi 
aszony volt. Hangtalanul sírt. Németh Sándor 

Szerencsére ezt a fogaskere
ket Itt Ferencben, megszállot
tak olajozzák . . .  

Kanala Sándor 

A várható nagy száll.ltásl 
igényre való tekintettel rend
ki vül fontos a kölcsönös tájé. 
koztatás, mert csak így lehet 
eredményesen felkészülni az 
igények kielégítésére. E te.. 
kintetben különösen jó a 
kapcsolat a Csongrád me
gyei ZÖLDERT és az igazga
t�ág között. A ZOLDtRT he
tente ad előielzést a megye ál
lomásain berakandó kocsi- (Gellért) 



• Pt1 AGYA R VA S U TA S  

Hogyan él a vasútegészségügy 
közel négyezer dolgozója? 

Hol vannak 

a jegyvizsgálók ? 

Az utóbbi hetekben többször 
utaztam reggel a 6329-es, este 
pedig a 411-es számú vonatok
kal Hatvanból Budapestl'e. 
Azt tapasztaltam, hogy a jegy
vizsgálók hanyagul végz•k 

munkájukat. 
A vasútegészség(lgyi S7JC>lgá

lat közel négyezer dolgozójá
nak munkája az aktív dol
gozókon kívül a nyugdíjasok
ra és hozzátartozóikra is kiter
jed. Több mint félmillió em
ber egészségügyi ellátásában 
vesznek részt. Tulajdonképpen 
ez határozza meg a vasút
egészségügy helyzetét, szerve
zetének megítélését. 

Minden szinten 

többet kell tenni 

El:>ból következően nem 
mindegy, hogy a vrusútegész
ségügy dolgozói hogyan él
nek, milyen körülmények kö
zött dolgoznak. Jogos igény
ként jelentkezett, s ennek tett 
eleget szakszer1:e.zetünk elnök
sége azzal, hogy májusban 
napirendre tűzte a va.sú.tegész
ségügyi dolgozók élet- é5 

munkakörülményeit. Sza.ksrer
'\'t!!Zetünk vezető testülete az 
egészségügyi ellátás,sal ös.sze
függö minden kérdest átte
kintett. Állást foglal a vas
útegészségügyi ellátás helyze
tének megítélésében, a fcjl,�sz• 
tési célkitűzisekben, a szemé
lyi és tárgyi feltételek bizto
sításában. A vezető te�tületek 
- központi vezetőség, elnök
ség - korábbi határozatai : a 
vasutas dolgozók társadalom
biztosítási és egés?.ségügyi 
helyzetének további javítá..-sá
ra; a reális táppénze:s hely
zet biztosítására; az etikai és 
akcióbizottság működésére; a 
vasútegészs2gügyi szervek 
munkáját, és ait a törekvést 
erősítette és erősíti, hogy 
nem elég az elért szín.vonal 
biztosítása. Minden szinten 
többet kell tenni a magasabb 
szinvonalú 1,asútegészségügyi 
ellátás érdekében. 

Ennek a oselekvési folya
matnak fontos része az élet
és munkakörülmények alaku
lása, mely rendkívül összetett 
kategória, Ezért csak a leg
fontosabbakat emeltük ki, 
azokat, amelyek legjobban 
szemléltetik a jelenlegi hely
zetet, a jövő tennivalóit, a 
szükséges központi és belső 
intézkedéseket. Ilyenek a 
munkaerőforrás. a fluktuáció 
okai, a bér.rendszer, az er
kölcsi és anyagi megbecsülés, 
a munkahelyek szociális ellá
tottsága, a jó munkahelyi lég
kör, a munkahelyek technikai 
felszereltsége, a képzés és ok
tatás rendje, a laká.sellátott
ság, a gyermekintézmények, a 
kulturális igények kielégíté, 
1Sének lehetősége. 

Az anyagi és erkölcsi 

megbecsülés lehetőségei 

Az előterjesztést az egés'z. 
ségügyi dolgozók, bizalmiak, 
szakszervezeti bizottságok, in
tézetvezetők bevonásával, a 
velük történő kötetlen és szer, 
vezett beszélgetések tapaszta
latai, az ott elhangzott véle
mények, javaslatok, észrevéte
lek felhasználásával terje&
tettük elő. 

Az elnökség megállapította, 
hogy a vasutas szakiszervezeti 
biztosítottak és hozzátartozóik 
folyamatos egészségügyi ellá
tása nem kis erőfeszítést kö
vetel a vasútegészségügyi dol
gozóktól. Ugyanakkor élet- és 
munkakörülményei/e - bele
értve az erkölcsi, anyagi ösz
tönzés lehetőségeit is - nem 
minden vonatkozásban kielé
gítőek, még az elért eredmé
nyek ellenére sem. Épültek új 
intézetek, szakosított üzemor
vosi rendelők, melyek minden 
igényt kielégítenek. Most épül 
Balatonfüreden az új szanató
rium, a szegedi rendelőinté
zet, Sopronban és Celldömöl• 
kön szakosított üzemorvosi 
rendelő. Ugyanakkor korsze
rűtlen az üzemorvosi ren
delők több mint a fele. Ren
delőintézeteink többsége ki
nőtte magát. Nem megfelelő 
a Közegészségügyi Intézet és 
a MAV Orvosszaké1•tő Intézet 
elhelyezése. Fejlesztésre s.zo-. 
rulnak a diagnosztikai és a 
therápia teehnikai eszközei. 
A Szolnoki Kórház és Köz
ponti Rendelőintézet szociális 
létesítményekkel való ellátása 
(öltözó, mosdó stb.) nem ki
elégítő. Ez arra figyelmeztet, 
hOfl11 a tervezésre jobban oda 
ke 1l fi,gye lni. 

Nem kielégítő a bér6zínvo
nal, az ügyeleti díj, a közvetlen 
betegágy mellett három mű
szakban dolgozó, nehéz fizi
kai munkát végző kö7.épkáde
rek megbecsülése, az egészség
ügynél dolgozó szakmunkások 
bérrendszere. 

Itt nronban megjegyezzük, 
hogy a népgazdaság erőforrá
sait figyelembe véve, október 
l-től központi intézkedésekre, 
bizonyo.s munkakörökbe-n bér
emelésre, továbbá az iigyeleti 
díj rendezésére Tcerül sor. Ez 
az intézkedés is mutatja, hogy 
szocialista államunk sokat tffll 
azért - ebben jelentős kez
deményező szerepet töltenek 
be a szakszervezetek, köztük 
szakszervezetünk is -, hogy 
az egé6'zregügyi dolgozók élet
és munkakörülményei foko
zatosan javuljanak. 

Hasznaljuk ki jobban 

a helyi lehetőségeket 

ban egységesebben kell kiala
kítani, s a megbecsülést szol
gáló komplex intézkedésekkel 
vonzóvá tenni a vasútegész. 
ségü.,"Yi srolgálatot is. 

Ennek érdekében hívta fel 
szakszervereti szerveink fi
gyelmét az elnök.ség határoza
ta, mely kimondja: Kísérjék 

figyelemmel minden szinten a 
vas-útegészségügy'i dolgozók 
élet- és munJ.ak.örülményei
nllk al.a.knlá.sat, s a helyi Iehe
tósége"k jobb kihasználására 
tegyék meg a szükséges in
tézkedéseket. Segítsék az 
egé..s:zségüg,i dolgozók társa
dalmi aktivitásának növelését, 
közéleti tevékenységbe ,"816 
bekapcsolódásukat, kulturális 
igényük kie!égitését. Vizsgál
ják az e�szségúgyi intézmé
nyekben folyó munkajavító 
mozgalom lchetó.ségeit és se
gítsék az ilyen irányú törekvé
s<.>k realizálását. 

Az elnökség 1-."ifeíezésre jut
tatta azt is, hogy a meglét·ó 
gCYndok, problémak ellené ,-e a 

Kiemel� foglalkozott az t•as-útegészségü.gyi dolgozók 

elnökSég az erkölcsi és anyagi becsülettel, nagy szorgalom
m.egbecsüléssel is. Az állami mal, felelősséggel tesznek ele
költségvetésben biztosított get megelőző, gondozó gy6-
anyagi megbecsülés összege gyí� munkájukban köteiezett
ncm elei!endő Szükséaes ségeiknek, részt '!.'esznek a 
emellett a 1-IAv: a GySEV

0

és . kózéleti és tudomány�s tevé
az Utasellát.6 Vállalat foko- lcenysegben. A felmerult prob
zottabb támogatása is. Ebben 1émák, feszültségek és arány
is van fejlód&.s. A MAV év talans·,gok csbkkentésében, b!
véai részesedést biztosít ez :zonyos kérdések megoldású
évben már több helyen a ',.KI- ban jelen!ősek le�znck a� �k
váló c�omópont". ,.Kiváló Fő- tóber 1-t?l hatályba Iépo m
nökség" kitüntető cím elnye- t�kedése.it, amelyek feltétle
rése -tén az erkölcs!, anya- nül a még eredmenyesel>l?, ha
gi megbecsülés.bői az ott dol- ték�nyabb. _magasabb s?.1n."o
gozó egészsé;;ügyi dolgozók is 111_'.11� munkara kell hogy asz. 
részesültek. A GYSEV ls ad tonozzenek, 
ilyen jellegű elismerést. En-
nek rendjét és formáit azon-

Debrecenben iól latiák: 

Dr. Dordi lsh-án, 
a VSZTO vezetője 

Az említett 6329-es személy
vonat 3 óra 44 perckor indul 
Hatvanból. Május 27-én pél
dául a i.•onat úgy indult, hogy 
egyetlen jegyvizsgáló sem állt 
a szerelvény mellett. Május 
31-én szintén rnegisméUódött 
ez a f;,gyelmezetlen-ség. Az elsö 
kocsiban tartózkodó jegyvisz
gáló utasként unatkozott, majd 
ké 6bb a szerelvény végébe 
ment és csaik a Keletiben lát
tam újra, A ménetjegyeket 
természetesen nem kezelte. Az 
utasok sokszor csodálkoznak, 
hogy a Keleti pályaudvaron 
három jegyvlZsgáló is leszáll 
egy vonatról, útközben még
sem lehet i>elük találkozni. 
Május 23-án a 411-es számú 
személyvonat 19-47 04-0-es s:z.. 
elsőosztályú kocsijában sem 
lábtak kalauzt az utalrok Nyék
ládházátó1 Budapestig. Pedig 
a szerelvényen több jegyvizs
gáló is tartózkodott. 

Érdemes lenne néha a kalau
zokat is ellen6rizni! 

Szúcs Ferenc 

Egészségiigyi hét 

Debrecen állomáson eló-
adassorozattal egybekotött 
gészségügyi hetet szervez

tek. A június 6-tól 10-!g 
tartó előadásokat, amelye
ken filmet is vetítette-k, 
dr. Lajli Ildiltó, az állomts 
Uzemorvooa vezette. A tnnul
ságos előadássorozat után 
szervezték meg a hagyomá
nyos önkéntf:S véradónapokat. 

A baleseteknél nem utólagos magyarázatr� 
hanem tervszerű megelőzésre van szükség 

Szakszervezetünk IX. kong
resszusának határozata tóbbeic 
között kimandja: ,.Közüg!l1Je 
kell tenni a balesetmegelőzést, 
az egészségvédelmet, különös 
figyelemmel a modern vontató 
járművek.kel és műszaki be
rendezésekkel, a villamosítás· 
sal járó baleseti veszélyforrá
sokra, valamint a foglal/cozá.si 
ártalmakra." 

A kongresszusi határ<>7.atook 
ez a mondata a debreceni vas
útlgaz,ga tóságra, illetve a zá
honyi átrakókörzetre talán 
még fokozottabban vonatko
zik, mert az igazgatóság szál
lítási és átrakási feladatainak 
71 s-L.ázaléka ott realizálódik. 
Ezért a kö:raetben a különfele 
árufó!eségek átrakásával, szál
lításával kapcsolatos igények 
növekedése - a vasút más 
területéhez viszonyítva - egy
re gyorsabb ütemű technikai 
és technológiai fejlesztéseket 
követel. 

A nagymértékű fejleszté
sek pozitív hat.-ísa azonban 
negatív jelenséggel is párosul, 
amcly nem törvényszerűen, a 
kiesett munkanapok számában 
jut kifejezésre és ezzel sem
milcéppen sem lehetünk elé
gedettek. Egy új berendezés, 
létesítmény nem tartalmazhat 
veszélyeket, egé.m,égügyi ár
talmakat okozó forrásokat. 

Altalánosan jellemző, hogy 
egy-egy technológia módosí

"tásán.ál, kors:-z.erü gépek alkal
mazásakor, n,agyobb léiszámú 
új dolgozó belépésekor nö
vekszik a balesetek száma. 
Ez arra utal, hogy még hiá

nak növelésére, a forgalmi és 
a kereskedelm.J. szakszolgálat 
üzemi baleseti helyzetének ja
vítúsára stb. Ez önmagában 
azonban kevés. l\1inden ;u
szándékú intézkedés, határozat 
annyit ér, amenn11it megva;ló
s!ta.n.ak belőle. 

Sajnos a szolgálati helye
ken még ma is gyakran ta
lál:kozunik olyan vezetőkkel, 
akik a baleset megtörténte 
ut5.n előszeretettel magyaráz
zák az okokat. Területi birott• 
ságun.k határozott álláspontja, 
hogy a tervezés, a mun:kaszer• 
veres és a vezetés szerves ré
sze a dolgozók testi épségéről 
való gondoskodás, amely nem 
pénzügyi eszköz kérdése, ha
nem munkaköri, sót azt meg
hal.a.dó kötelessége minden ve
zetőnek. 

Mi nem utólagos magyará
zatot kérünk a balesetek meg
történte után, hanem terv
szerű megelőzést, amely meg
a!cadályozza a baleseteket. Ar
ra neveljük szakszervezeti 
birottsá.gai.nkat is, hogy ilyen 
követelmények alapján ellen
örizzék és segítsék a munka
védelem alakulását. 

Területi bizottságunk az 
,igazgatóság vezetőjének a 
szakszervezet elnöksége előtt 
történő beszámoltatását segí
tő szándékúnak tartja. Az el
nökségi ülés megállapításai, 
határozatai területi bizottsá• 
gunJc és sz.aiks?..ervezeti birott
sá.gaink figyelmét is ráirányít
ják a kö-tkező idoozak leg-

fontosabb mu:nkavédelm.i ten• 
ruvalói.ra. 

Mik a tennivalók? Nagyobb 
figyelmet kell fordítani a do!• 
gozók testi ép,ségének védel• 
rnére, egészségük, munkaké
pességük megóvására. Foko
zottabban kell ellenórimi a 
biztonságtechnikai 6Z8bályok 
betartását, és szigorúan meg 
kell követelni a biztonságos, 
az egészisé.ges munkafeltétele
ket. Munkavédelmi felügyeló
ink:nek, aktlvlstá!.narne.k. a 
munkávédelnú őrmozgalom;n,a.k. 
hatékonyabbá kell tea,ni a 
megelőzésben való rész;véte
lét. Elő kell segíteni, hogy a 
balesetet és egésmégi károso
dást srenvedett dolgozókról a 
szolgálati helyek megfelelően 
gondoskodjanak, jogos kárigé
nyüket, bürokráciamentesen. 
klelégí� Indokolt esetben 
a sz:a.kszerve-z.eti bizottságoK 
- gyakorolva biztosított jog
és hatáskörüket, élve képvioo
!eti jogukkal - a dolgozók 

helyett és nei,ében bátran lép
jenek fel. 

A dolgCYZ.6k véleményére tá
maszkodva, el k,,ell érni, hogy 
a gazdasági, srz;állí tási tervek
kel párhuzamosan elkészült 
szociális tervek idóará!llyosan 
valósuljanak meg, A tervek 
végrehajtását szaks:ziervezeti 
67lel'Veinknek minden szinten 
rendszeresen segíteni és el
lenőrizni kell 

Voloslno-vszki János 
tb titkár 

nyos a szakmai előképzés és 1-------------------------
azon belül a munkavédelmi 
oktatás. Ez egyben azt is mu
tatja, hogy a munkavédelmi 
feladatok teljesítése a végre
hajtás szintjén még mindig 
nem vált munkaköri köteles
séggé. 

A vasúti,gazgatóság vezetői 
az elmúlt években számos in.. 
tézkedést tettek a munkavé
delmi helyzet javítására, töb
bek között a vegyi any�ok 
átrakásám.ál, a vasúti pályán 
dolgozók személyi biztomságá-

A hidászok betartották a határidőt 

Az előírt határidőre szinte percnyi pontossággal, végeztek 
a hidászok az északi összekötő vasJti híd újpesti öbölági sza
kaszának átépítésével, felújításával. lgy a hídépítők elvonulá
sa után, június 12-én, vasárnap, visszaállt a régi forgalmi rend 
a Nyugati pályaudvar-Esztergom közötti vasútvonalon: Ismét 
átszállás nélkül bonyolítják le a személyforgalmat. Ezzel egy 
időben az északi összekötő vasúti hídon az áruszállítás Is meg
induL 
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Nem s1ennye1i többé a levegőt 

Robbantással távolították el 

a Nyugati kazánjának kéményét 
A környez.etvédelmi elóírá· 

sok, a főváros levegőjének 
tisztán<tartása érdekében szük
ségessé vált a Nyugati pálya
udvar széntiizelésú kazánházá
nak megszüntetése. Az új 
olajtüzelésű hóköz.pont, az 
Élmunkás-híd mellett, még 
tavaly elkészült. Ez a létesít
mény háromszor annyi gőzt 
termel, s ezzel már nemcsak 
a csomópontot képes ellát
ni hőenergiával, hanem a 
MAV-<kórházat és a Köz.pon
ti Rendelőintézetet Is. A ré
gi kazánház és a hozzá tarto• 
r,ó 30 méter magas kémény 
feleslegessé vált. 

A MA V vezetői határozatot 
hoztak a hetven évvel ezelőtt 
épített létesftmény lebontásá
ra, azaz a kémény robbantá
sára, mely ;úniu.s 8-án 11 óra 
30 perckor átláthatatJa,n por
felhő közepette kísérteties ro
bajjal az előre tervezett hely• 
re zuhant. 

A lebontási munkálatokkal 
kapcsolatban kerestük meg 
Ruzsa Lászlót, a budapesti 
igazgatóság II. osztályának 
mérnöké� az elól,észíLés egyik 
felelős megbízottját. 

- Jó egy hónappal előtte 
már megkezdtük a robbantás
sal kapcsolatos .szervezést 
tájékoztatott. Mindenek 
előtt beszereztük a bontáshoz, 
illeti,e a robbantáshoz szül,sé
ges tanácsi és rendőrségi en
gedélyeket, majd a Bányásza
ti Kutató Intézet robb:int.'\si 
csoportiát bíztuk meg a f 1-
adattal. Ezut'ln a terézvárosi 
p!t. e,n ik brigádja megkezd
te az e1őkészülcte.¾:et: négy 
méter magas va<;ta« deszka
palánkot építettek „ U'' alak
ban a kémény körül, majd 
az előre kiszámított mintegy 
10 kiló robbanóanyag (paxlt) 
részére 27 lyukat fúrtak az 
építmény oldalába. A rob-
banás előtt természetesen 
értes!tettük n környéken lakó-

J\léltóságteljesen 
d61 a kémény 

(Tvarosek Imre felv.) 

kat, hogy ebben az időben 
hagyják nyitva az ablakokat. 

- Milyen sors vár a régi 
kazánház épületére, illetve 
mire ha ználják fel a kémény 
anyagát? 

- Becslések �rerint mint
egy 80 köbmeternyi építkezés
re alkalmas tégla kerül ki 
belőle, melyne1� köbméteré1 
50 forintért eladjuk azoknak a 

vasu!asoknak, akik építkez
nek, A ré"i kazánházépület
be pedig ideiglenesen betele
pítiük az akkumulátorosokat. 

Bizonyara sokak fejében 
felmerül a gondolat, hogy 
mi lesz a kórház és a cso-
mópont hőellátásával, ha ne
tán üzemzavar keletkezik az 
o!ajtüzeléssel? Erre Is gon
doltak. A csócsatlakozásokat 
úgy csinálták meg, hogy za. 
var esetén két gőzmozdonyt 
állitanaJt be hőtermelésre. 

(Séra) 

Kör:segesr:ssegügyi ellenór!:Ses 
A MAV Közegészségilgyi ln

tézet dolgozói - ocvosok, Ját-• 
ványügyi ellenőrök és fertőtle
nítő szakmunkások - is csat
lakozta.k a csepeli felhívás
hoo:.. Vállalták, hogy az Idegen. 
forgalmi 6ze'ZOn elótt a. na
gyobb állomásaikat, pályaud
varokat közegé=égügyi 

szempontból komplex vi�á-
1,at alá veszik, feltárják azo
kat az egészségügyi. higiéniai 
hiányosságokat, amelyek a 
nyári utasforgalmat zavarhat
ják. 

Az inté2let dolgozói komplex 
brigádoknt alakítottak, és má
jusban teljesített& vállalá
sukiat. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

NŐKET  ÉS  FÉ RF IAKAT 
alkalmasságuk, wégzelbégük, érdeklődésük szerinti 

forgalmi szolgálattewcl, 
wáltókezelő, kocsirendezcl, 
kocsifeliró, wonatfelvevő, 
távgépíró, Jegywizsgáló, 
személy• és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 

mozdonr,ezetö-gyakomol, 
kocsivizsgáló, féklakatos, 
wasútépítő, karbantartó, 
lármilj!ffltó szakmunkás, 
takaritó, segédmunkás 
és sok más munkakörbe. 

Egyes munkakörökben munlcásszáHás, uabad nombat. 

Elsősorban wasutas dolgozóink honátartozáinalr. 
Ismerőseinek, burátainak jelentkezését wárjuk. 

JELENTKEZtS ts BOVEBB FELVILAGOSnAS: 
a budapesti és widéki állomásokon, 
a wontatási és pályafenntartási főnökségeken, 
walamint a munkuerő-felvétell irodán. 
Budapest, Keleti pályaudvar. Cinkotai kapa. 
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HÚSZÉYES A MAGYAR VASUTAS 

Megemlékezés 11 lap alapításának 
két évtizedes évlordulójiiról 

A Ma,gy,w Vasuta., el&5 szá
ma megjelenéséneik 20. évfor
ttulóJáról június 2-án kibőví
tett szerkesztő bizottsági ülé
.i;e,n emlékeztek meg szakszer
vezetünk Benczúr utcaJ szék
házának elnökségi tanácster
mében. A:;; ülésen részt 
,·ett Koszorús Ferenc főtitkár, 
(Mos.zvári László vezérigazga
tó-helyettes, Ká1'páti Sándar, 
a SZOT kulturális, agitációs 
és propaganda06Ztá.lyának he
lyettes vezetője és Hegyvári 
l<'erenc, a Népszava Lapiki,a-dó 
YállaJat ke,re<;kedelmi osztály
vezetöje. 

Molnár Györg11 ti'!kár meg
nyitója után .elsónek Gul11ás 
János vezérigaz..i;ató-tlelyettes_ 
a szerkes:ztó biz.ottság vezetóje 
tartott beszámolót a vasutas
sajtó történetérol, Ezután Ko
$Z0rus Ferenc fó�tkár méltat
ta a Magyar Vasutas helyét, 
iszerep,ét a vasirtas�rve
zet és a vasút életében. Vége
zetül a lap elótt álló feladatok
ról beszélt. 

A beszédek elhangzása után 
Molnár György titkár felolvas
ta Simó Tibornak, a SZOT 
kulturális, a;;itációs és propa
gandaosztálya vezetójének. .az 
ev!ordulo al:kaJmából írt elis
meró sorait, lllen-e jókivánsá
�al� majd 'l..;tü.rrteté5ek és ju
talmak átadására kerillt sor. 

Molnú G, üru titkár m�yítJa az ünnepi s:i:erllesztü bizol 
� ülési 

Novokuznyecki 
fiatalok 

ajándékműsora 
Kedves vendégei voltak a 

körelműltban a Kőszegi MAV 
Nevel6otthonnak. A jutalom
ként Kősregen üdüló novo
kuzn11ecki ifjúsági eU1Jii.te.r -
amely a kemerovó! amatőr 
együttesek fesztiválján nyert 
első helyet - lá!ogatta meg 
a nevelőotthont és másfél órás 
zenés-táncos mGsorral ajándé
kozta meg a tanulókat. 

A távol-keleU táj népszoká
sait, sajátos világát idézó vir
tuóz S'Z6lók és kartáncok nagy 
sökert arattak. A legemléke„ 
zetesebb a kuznyecki polka é6 
a Szibériai mnlaúság volt. Lá
togatásuk emlékét őrzi majd 
az a két szibériai fenyófa iis, 
amelyet a nevelőotthon park
jában ültettek el a Srovjetunló 
e távoli vidékéről érkezett fia
talok. 

Pálvavála. ztá,-i 
t�ác�adás 

A debreceni MA V építési 
tánökség KISZ-vezetósége pá
lyaválasztási tanáesadk<;t ren
dezett Apafán, a 1őnökség gep
á.lomásán, az áltll!uk patro
nált ebesi által os !s'.ko!a 
nyolcadik O\!Ztályos :tanulói ré
s-z;ére. A 77 tanulót és taná
rait a KISZ-titkár és a főnök

g iszb-ti kára kfséretében a 
gépá!.lomás !!atal mernökei 
kalauzolták a modem szerelő
csarnoKokban. A gyerekek ér
deklód�sel tekintett '!e meg az 
autószere;ó csarnokot, az esz
tergá yosmúhelyt és egyéb 
munkahelyeket. 

A vendégek szocialista br!• 

A 1agyar Vasutas alapításá
nak :!O é\·es évfordulója alka:!• 
mából Királó do!goz6 kitünte
tésben :részesültek: Visi Ferenc 
!e'elős szerkesztő és Túri Ká
rolyné, a sze� -esz óség ügyin
•ezóie. (Túr:-iné 1977. ,immár 
l-ig, a MAV Vezérigazgatóság. 
hoz to:-tént. át.helyezéséig, csak
nem :!O évet tóltött a szerkesz.
tó.sé�.) A kitüntetéseket és 
JutaJma:ka<t Koszorús Fer:-enc 
fóti tkár adt.a át. 

• erenc főtitkár méltatja a Magyas Vasntas tevéken 
ségét 

(Laczko Ildikó felvételei} 

:' gádvezetőkkel is beszélgettek 
és élményeiket bej�yezték a 
brigádnaplók.ha. Az üzemláto
gatás után a gépállomás fia
taljai megvendégelték a pá
lyaválaszt..s e!ótt álló tanuló
kat. 

A azerlcesztó bizottsági illés szerkesztő bizottság tagjai, a 
beteJezé6e után a szakszerve- szer'kesztóség munkatársa! és 
z.e,t weet.oi fogadást. adtak a a meghívott vendégek résziére. 

V O NA TB Ó L  
Szédülten tekettdik a t'et 
vágtáznak visszn a fa.k 
nedvüket veszitue lihet11'14?k 
'tll4TOknyi szénaboglyak 

Ficzere László festőművész 

kiállítása Miskolcon 
tber telefonpóznák 

Miskolcon, a Herma,n Ottó 
Múzeum képtá�ában rendez• 
ték meg Ficzere László vas
utas festőművész kiállítását. 
Ficzere L:l&ló Miskolcon szü• 
letett, és munkAskornyezet
ben nőtt fel Lakatos, majd 
mozdony-veretó lett. A l!ehé-z 
fizikai muni!ca közben bonta
koztatta ki tehetsé ét, művé
szetét. 

kilőtt nyil elótt szabad az ut 
pakol;a futtában 
viUanygyom-rát a mozdon11 

Szószöl.ó üzendráltás 
n11újtóz6 fütt11ök morcoskodnak 
kísér cifra uszál11a 
neuenincs faluknak 

Szaporii vadnyúlfélsze1' 
mezók tűkarcnyi szantása, 
talpunk alatt kerekek 

A fel.szabadulás után a mis
kolci fűtőház felvigyázója, 
majd Igazgatóság! m<ndony
irányító lett. Itt dolgozott 
egészen a :nyugdfj�!g, 

pörölnek döccenőkkel 

Nem a mozdony fütyült 
a „szazlábu" híd alatt. 

ha114m a. nézók száZai-ezrei 
elégedetlenkedtek azon a;: 
estén. Emlék3zúnk rá t>ala
mcn11yien: gyózótt a mai111ar 
labdarúgó-legénystg, a. Nép
stadion zöld gyepen kétt•áll
ra kényszerítette a Hellasz 
kék ege alól erkezett görög 
fiúkat. Három gólt rúgtunk, 
ecnIet sem kaptunk: csoport
elsok lettünk. a VB-re jutá
sért megmérközhetünk emI 
dél-amerikai csapattal • . .  ak· 
kor hát mi vo!t a fiitty oka? 

Réqi magyar mondás (fel
tehető/1>g nem az fnséqes 
idókb6l &zr.rmazik): erés köz
ben jön meq az éfL·ág11. S 
mi, étt"áq 1ra oerlP.<ztettek alig
hanem attól tartottunk, hogy 
Z:O után. ktfoel<lik szájunkból 
a saitot; ha a magyar fitík 
t0t·ábbra. ts a saját kaPtduk 
elótt tologatják a labdát, a 
1.·éqén majd nem harapha•unk 
a riláqbiijn-Oki tortából. Ezért 
t·olt hát sava-sava-savan!/Ú a 
esokoládé . • .  , s ezzel a q1UZt
f'on-0mia i pi'!dálózást be is fe
jezem. mert a véqén mér, azt 
hihetik - s az sem lenne ok 
nélldtl való -, hogy honfitár• 
saink elhízása ellen szeretnék 
szót emelni. Pediq a focfról 
beszélek. Pontosabban nem
CMk a fociról, de a foci ürü• 
1111én. Vasutas 1·orökben Is 
idc5szerű e téma, hiszen az 

Bodnár Istvan • 

Nem a mozdony fütyült . . .  
NB I-es t'eprezentáns, a csal, az is tanúk elótt teszi. 
Szombathel11I . Haladrís em- A Népstadionban, Szombat
beremlékezet óta nem szere- helyen, vagy a Szőnyi úton el
pelt ilyen jól a legjobbak kö- képzelhetetlen lenne, hogy az 
zött, mint e mostani bajnok- intrikus csatár félreronja a 
ságban. �tékrezet6t é& azt súgja a 

Egy sz6 mint száz: szeret- fülé�e: 
jük a labdarúgást. Ki ezért, - lksz 11., az ellenfél kö
ki azért. Hog,y én miért? Mert zéppályása azt mondta, hom, 
élettapasztalatokat l.s ötvözö, a bir6 sporttár, hlllye . • • 
férfia.<, sportágnak tartom. Ész Ha mé/liS el6adódna ilyen 
is kell lum:á, meg ürmesség is. es,et, meglehet, a stadion ha.tl{I
S mér, megannyi rejtett-rej-
tetlen képesség; lelemény, tu- zararában a játékt·ezetó csu-

dás, erö, cselez6készség, aka- pán annyit hallana: ,. • • • a 

rat, áUha.tatosság. A futball- bíró sporttárs hülye". S úg11 
ban ttzene/l'JI férfiú küzd váll- kiállítaná az intrikus csatárt, 
vetue egyetlen cél.ért, a kö.· hogy nincs az a fedezet, ösz
zös sikerért . . .  Hej, bár a szeköt6, ua.qy befolyásos hát• 
sportpályákon kívül is minde- véd, aki visszahozhatná a pó· 
nütt f,gy len.ne! ruljárt mószero!ót a pályára. 

A fociban ugye táTMi an• De ne hallc,a.,;suk el - né-
n.a.k a Játékosnak adják a hány meccs a tanúbizonyság 
labdát, aki a legjobb helyzet- reá -, hogy olykor a zöld 
ben van. Az életben? Hm. gyepen � láthatunk életsza
Nem mindig. (Majd éJ>P an- gú jeleneteket. Például: ha 
no.k adjak jó labdát, aki már egy iátékoa elhibázza a holt
amú1111 is jó helyzetben van? biztos gólhelyzetet, akkornagy 
Inkább én sem rúgom be, hirtelen lefek..•ztk a földre és 
mint ho1111 6 berúgja!) Rajon- azt bizonygatja fájdalmas arc
r,6i azért is kedvelik eme ne- cal, hOQI/ 6t szabályellenesen 
mes versengést, mert a pá• elgáncsoltá.k. HánysZOr hall
lyán nem lehet hátmögilttl juk sportpályán klvül is: ,.Ha 
fúrás. Ott szemtől szembe szo- akk<,r nem gáncsolfl<lk elr S 
kás az ellenfelet &ipcson •on I elófardul a sportpályán is, 
rúgni, VGatl aki hátulrol aán• P.om,, valaki jogfllllan elón11t 

1946-tól minden megyei és or
szá,;os kiáfiltáson részt vett. 
Múvészetét hazánk határain 
tul i� megismertek. 19W-ben 
Becsben oklevelet, 1960-ban 
Budapesten és 1962-ben Hel
sinkiben a vasutas képzómű
vésreti kiá11Itáson aranyérmet 
nyert, 1962-ben SZOT-díjjal 
tüntették kL 1967-ben IUJlt 
meg. 

A mostani klál!ításon negy
ven mGvét mutatták be, ame
lyek maradandó élményt 
nyujtottak a Játogatóknak. 

Sepsl Gyula 

szeret-ne sze-runi és lelból i1'
dul támadasra, V'1l11J éppen
séggel nem hajt. A mé-rkózé
sen szerencsére le- (illetve 
Tü-) fiityiUík, nem úgy, mint 
az életben, ahol fütyűlnek 
rá • • • De akkor sem a moz
dony fütJliil, 

Szeretem a labda.sportot, 
mert tanulságos. Nemc�k ta
nul.�ágos vereségekkel gazda• 
godunk (mtn.t legutóbb Tbili
sziben történt), hanem szó
lcincstln.k is gyarapodik - sőt: 
megértjük az egyes SZám és 
a többes szám, az első és a 
harmadik személ11 közötti 
nyelvtani kü.lönbséget. Mert 
uwe, ha a ml fiainké a két 
pont, akkor g 11 6 z t 1l n k ;  de 
ha a csapat nem szerzett pon
tot, akkor a csapat k i k  a-
1' o t t ! Akárcsak az életben. 
Ha egy vállalatnál jól mennek 
a dolgok, akkor jól dolgozunk. 
ha riszont kiderül, hOfltl a 
látványos eredmén11ek hátteré
ben néluiny szabálvellenes 
- sportszerlltlen - eljárás 
rejltk. akkor a föUSttesilnk 
ro.•szul dolgozott. 

S mert a t'#gi mondd& km'· 
azerllsttett változata azerim 
,.a ,16 pamta., holtta tanul", 
hát öuzel folytatjuk. Mii,- a 
�ezon.nyitón ott leszünk, hom, 
a fiúk játsszanak mi ,>e· 
dlg tanulhaasunk. 

F. T. 

Lesz-e friss ivóvíz 

a pálya.munkásoknak ? 
A Mawa„ Vasutas május 16. számában megjelent „Leaz-• 

friss ivóvíz a pálya,nunkásokfl<lk?" clmű cikkhez az alábbi 
megjegyzést szeretném fűzni, amely űgy hiszem, még indo
koltabbá teszi azt, hogy napirenden maradjon a téma. Meg
jegyzem, hogy saját tapasztalataim alapján gyózódtem meg 
arról : mit jelent a pályán dolgozók részére a friss ir:ót'ÍZ hiá
nya. öt évig pályamunkásként dolgoztam. A mátészalkai pft 
fónökségtöl - ahol 1961-tól 1977-ig tevé'.cenykedtem külön
böző beosztásban - ez év febru.ir 1...én helyeztek át szo:gá:a:l 
érdekből a debreceni igazgatóság anyaggazdálkodási osztálya
ra. Tagja vagyok a debreceni ter:-ületi tanácsnak. 

Mint társadalmi akti\-istát, állandóan foglalkoztatott a 
vasűti pályán dolgozók friss Ivóvízzel törté.TJö e!Játás:°lnan: 
gondja. 1975 decemberében újítási javaslatot nyújtottam be a 
néphadseregben ha."<zn.álatos. háton szállítható hóál1ó edeny 
alkalmazására a MA V terilletén. Az edény nemcsak friss ivó
víz tárol.:.sára, hanem - hideg !dó esetén - a védóltal me
legének megól'7.ésére is alkalmas. Az újítási javaslatot az ak
kori iszolgálati helyemen - a mátészalkai pft fónöi\'.!Segen 
nyújtottam be, és azt 1\ debreceni igazgatóság építési és pálya
fenntartási osztálya bírálta el. A Javas,atot elfogadták. Alka/. 
ma.zni azonban csak akkor fogják - tájékoztattak -. ha én 
(mínt új/tó) kitJitelezót ke1'esek az edény gyártására. Véle.:r.é
nyem szerint a klvl.tele7.Ö felkuta�ása a 1',lAV feladata. nem 
pedig az újítóé; hiszen vele, m\nt magánszeméllyel nem állna'.. 
szóba az illetékesek. (Ebben az esetben a Honvédelmi �1inisz• 
tériummal is kell tárgyalni, mert az edény hadite:szerelésn<!� 
mlnősül.) 

Az ügy ér&>kében mégis elmentem a HM Illetékes pa
rancsnokságára és felkutattam a klvlte,ező vállalatot is. A 
tárgyalások lényegét leírtam és azt a debreceni igazga!ós�g 
építési és pályafenntartási osztályához továbbítottam. Ponto
san közöltem, hogy az edények beszerz�t hol. és hog:ran 
kell intézni. Az osztálJ• ezt a levelet - az újítá<;;i javaslatta, 
együtt - felterjesztette a Vasúti Főosztály építési és pálya
fenntartási szakosztályához további intézkedés céljából. Ez 
már több hór.apja történt. de az int zl.ed•mek méa se1" wii 
hlre. Nem érthetel: e111Jet azzal, hogy egy olyan mun.ka,·édel. 
mi jellegű újítá�I íat·aslatot, amely a pál11amunkások ét'Szá• 
iados gondját oldaná meg, ilyen felületesen kezeljenek. hór.a
poklg az !róasztal fiókjában tartsanak! Az újítót Is illene tá
jékmtatni. 

Legutóbbi telefoni érdeklődésemre közölték, hogy az úií• 
t:;.5&11 kapcsolatos ügyirat a KPM 6 . .S7.ak0!>-Ztályában \an. Iz
,:alommal \·árom, mi lesz a sorsa? r 

, Ilsltolcl ándor 
Mátészalka 

Megtartotta 101. közgyűlését 
a Vasutas Biztosító Egyesület 

A közelmúltban tartotta 101 .  
évi kö,:gyúlé ét a Vasuta Btz
tosltó E1111esu.let. A k117.gyűlé
isen többek között be,,;zámoltak 
az eg}"e,;ulet 1976. évi múkÖdt.� 
s3!"ÖI, ismertették a ml-rlegkl
mutat.ást és előterjesztették az 
1977-re ö=állitott koltsé.;
elóir.ányzatot. 

Az egyesület taglét'Száma ta
valy már 160 193-ra emelke
dett. A díjbevétel meghaladta 
a 18 millió 700 ezer forintot. 
Temetési és különféle baleset! 
segély dmén több mint há
rommillió 800 ez,er forintot fi• 
zettek ki. A s-zoclá.l.is 1SC ély 
értéke Is jóval �g.lialadta a 
hétmillió forintot. Az egyesn
let összbevételének kétharma
dát segélyként fizette vissza 
tagjainak_ 

- A nyugdíjas biztosított 
ta�ok közül 141-en részesültek: 
dljmentes nyaralásban, ked
vezmény= pedig 240-en 
Udü lhettek. A sroclálls segé
lyezés keretébe tartozik a 
MAV Alkalmazottak E' ő Blz. 
tosító és Segéiy Egyesűiet.ével 

Jc.,;:ös vendégszobaház fenn
tartása is.. rn16-ban a w11dég
szobahá.z nagy forgalmat bo
nJ·olitott le. több mint !!2 ez
ren vet:ék igénybe. 

Döntöt'ek az egyesület tll· 
iajdonában levő mátraMza, 
üdülótelep t-avábbi ha=-ála
táról IS. A SZOT illeté:,esei 
vel november 22-én o!ya1 
me,g�Uapodást kötöttek, amely 
szerint a SZOT turnuso1tJ·cnt 
ötven beutal6Je111Jet ad a .  
egyesii.lemek míndadd.lg, amíg 
az ii.diHötelep 20 millió forin.i
ra becsült i·ételára megtérül 
Ennek alapján az üdü1óje
gyelt szolgáltatásának elóre
látható időtartam.a hűsz év. A 
beuta.1.ók ISZO!gáltatását a 
SZOT 1978. január l-től kezcii 
meg. 

A te!vekben szerepel egy 
korszerű gyógyüdülő létes1té• 
ise. amelyet az Egészségü!JVi 
Jl-linis.:,t.érium már engedélye
zett. A Mrom«neletes üdü!ót 
a Zar!.a megyei �pítóipan Vál
lalat építi majd. 

't u .f A s E -L -LAT·O.--;,' 
AZ UTASELLATÓ VÁ LLALAT 

F E LVESZ  N Ő K E T  É S  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük s:rerint: 

1. Morgószolgálatho1: 
önólló szakács, 
kézilegény vagy kézilány, 
felszolgóló, 
segédmunkás, 
targoncavezetó, 
takarító, 
gyors- és gépíró munkakörökbe. 

Jelentkftés: Budapest VI., Izabella u. 84. 
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel. :  31!>-317). 
2. KNP Igazgatóság terOletére: 

J>?Vilon�ezelót: Somoskóújfalu, Zebegény, 
B,atorbagy, Tata, 
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóállomás Komárom 
Herceghalom, Salgótarján, 

' • 

kézilányt: Tata, Vác, állomósolcon levc5 egységeibe 
Jelentkezés: VIII„ Szentkirályi u. 13. (Tel. : 140-803 v. 1.C-30) 
3. Budapesti Igazgatóság területére :  

cukrász, 
szokócs, 
kézildny, 
segédmunkás, 
pavllonkezelc5, 
felszolgáló, 
büfés, 
i>'nztáros. 
kereskedelmi elad6 munltakc5rtkbe. 

lelentkezn: V„ Kálmán lmra u. 14, (Tel.: 310-770 v. 41-H). 





A Julaileumi munkaversenylten VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK ! 

IÍjo/,h munkosikerek . 
11 del,re,eni uomóponton 

A debreceni csomópont dol
gozói - mint arról már la
punkban is hírt adtunk 
elsőként csatlakoztak a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulója tisrtele
tére szervezett, azóta már or
szágos méretűvé szélesedett 

munkaverseny-mozgalom
hoz. Debreceni tudósítónk 
legutóbbi levelében arról szá
molt be, hogy sikeresen halad 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

felajánlásaik teljesítése, a XXI. EVFOLYAM, 13. SZAM 
dolgozók újabb munkasikere- ' •----------------------------------------ket értek el. I '  

ARA: 50 FILLtR 1977. JOLIUS 6. 

ny��
t

��e;!���: az á�t��!f� Helytállásuk pótolja a létszámhiányt 
litási tervüket és javult a ko-
cslgazdálkodás is. A kocsilci
használási tervet 9,5, a ko
csitartózkodási előirányzatot 
pedig 1,6 százalékkal sikerült 
túlszárnyalni. A debereceni 
vasutasok helytállását példáz
� még, hogy vezetőik a sür
gős, rendkívüli munkában :u; 
számíthatnak rájuk. 

Kulcsemberek a Keleti pályaudvaron 

Az elmúlt hetekben például 
Záhony átrakókörzetében sok 
áru torlódott össze, amelynek 
gyors továbbítása fontos nép
gaüdasági érdek volt. A deb
receni  vasútigazgatóság veze
tője felhívással fordult a szol
gálati helyek dolgozóihoz, 
hogy segítsenek az átrakás
ban. A felhíváshoz több szol
gálati hely szocialista brigád
ja azonnal csatlakozott. Az 
első munkaakcióra június 
19-én került sor. A debreceni 
vontatási főnökség 18 brigád
jának 124 tagja áldozta fel 
szabadnapját. Huszonhárom 
széles kocsiból több mint 1300 
tonna árut - cementet, tőze
get - raktak át normál 
nyomtát•ú kocsikba. Újfehér
tó állomásról is mentek segí
teni a körzetbe. Június 26-án 
pedig Debrecen állomás 150 
dolgozója tett eleget önként 
vállalt felajánlásának. 

A Budapest-Keleti csomó
pont tavalyi munkájával ki
érdemelte a Kiváló kitüntető 
címet. Hogyan dolgozik az 
idén, miként birkózik a múlt 
évinél még nagyobb követel
ményekkel ? Képes-e tartani, 
esetleg túlszárnyalni a tavalyi 
tempót? Erre kerestünk vá
laszt az állomáson, az ország 
legnagyobb szemé!ypályaud
varán, az elsó félév végének 
közeledtével. 

A főnöki iroda üres. Tarnai 
János állomásfőnök hosszabb 
ideje betegálományban van, 
következésképp annál forgal
masabb ót•ári János állomás
fönök-helyettes szobája. Ajta
ja mindig nyitva, sűrűn lép
nek be rajta szolgálati ügy
ben vagy rövid megbeszélésre 
jelentkező reszortosok és 
egyéb beosztottak. Nincs szó a 
munkamenetet zavaró soron
kívüli „panasznapról", de 
rendkívüli problémruval 1s 
bárki, bármikor beléphet. 

Az fróasrtal melletti áll vá-

nyon, kis készülékból közben 
halkan, állandóan szól az áll:>
mási tájékoztató berendezés, 
hogy bármi is köti szobájá
hoz a helyettes főnököt, min
dig tájékozott legyen :  mi tör
ténik az állomáson. 

Most éppen gyermekvonat 
érkezését - első érkezés a 
szezonban - jelenti a beren-
dezés. Nyaranta ugyanis a 
Keletiből indulnak a SZOT 
meg a KISZ i·on.atai a külön
böző üdü!őtá borokba és ide is 

érkeznek vissza az üdűlésüket 
eltöltött gyerekekkel. Az idén 
a június 8-tól augusztus 30-ig 
terjedó időszakban a menet
rendben elóírt vonata!kon fe
lill 32 induló és 34 érkező 
gyermekvonat a gondja a Ke
leti pályaudvar dolgozóinak. 
Ez indulóban 34 ezer, érkező
ben 35 ezer utast jelent az 
idényben. Hazafelé azért töb
bet, mert induláskor hozzáve. 
tóleg ezernyi gyermek rend
szerint pár napos késéssel in
dul útnak. Ezzel azonban még 
nem merül ki a gyermekek.kel 

----------------------------1 való törődés gondja. Számos 

A 27. vasutasnap 

rendezvényei 
ulius masodik vasárnapján 

!lnnepeljük a 27. vasutasna
pot. Hagyom�ny már, hogy ez 
a nap bövelkedi k  események
ben, kulturális é,; sportrendez
venyekben. A központi ünnep
ség színhelye Budapest lesz. 

Az ünnepi rendezvények jú
lius 7-én 18 órakor a 27. Or
iszágos Vasutas Képzőművésze
ti Kiállítás megnyitásával kez
diklnek. Helye : a t·asutas-szak
s::ervezet Budapest. VIII., Nép
szlnház utca 29. szám alatti 
képzömüvészeti iskolája. 

Július 8-án 1 1  órakor a Nyu
gati pályaudvar Utasellátó 
éttermében adják át a Kiváló 
1:asutas, valamint a Közleke
dés Kit'áló Dolgozója kitünte
téseket. Másnap július 9-én 
11 órakor a Déli pályaudvar 
előtt kerül sor a látványos 
tisztavatásra. 

Minden vasutasnapon gaz
dag sportprogram várja az ér
deklődóket. A rendezvényeket 
idén is a BVSC Szőnyi úti 

da-villámtomát. 10 óra 45-kor 
kezdődik a Tisza E:rpressz 
nemzetközi ifjúsági labdarúgó
torna döntúje. A szünetben a 
Testvériség sportiskolásai tar
tanak tornabcmutatót. 

A kulturális műsorban első
nek a szolnoki müvelődési 
központ bábegyütte;e szóra
koztatja a gyermekeket. A 
kulturális program fénypontja 
ezúttal is a 19 órakor kezdődó 
szórakoztató mü.«or lesz. Ne
,·es fővárooi múvészek és ki
váló vasutas amatór együtte
sek lépnek fel. Közreműködik 
Lehoczky Zsuzsa, Urbán Kati, 
Bojtor Imre, Mil,es György, 
Somogyi Pál, továbl>:i a Duna
keszi József Attila Művelődési 
Központ fúvószenekara és fér
filcara, a Győri Arany János 
Művelódési Ház, ,·alamint a 
vasutas-szakszer-vezet Törek
vés táncegyüttese! és még so
kan mások. 

üdülócsoport nem ad ki egy 
vontanyi létszámot, ezeket 2-
3--l kocsival megerősített me• 
netrend zerinti személyvona. 
tokkal utaztatják el és hozzák 
vissza. 

Elképzelhetó, hogy ez az ál
!andó menetrenden felüli 
munka men�i t nnivalót ro 
az á:lomás dolgozoira, kezdve 
a SZOT-tal és a KISZ-szel való 
megbeszélésektöl, a pontos 
tervegyez\etésektol. az állomá. 
s! technológia k,dolgoz:isától 
addig, amíg induláskor, vagy 
érkezéskor egyszerre 3-4 ezer 
gyerek lepi el a pál)•audvart 
az őket k.ikísérő szülők, ro
konok, barátok tömegeinek 
társaságában. Kül1;n gondot 
okoz i lyenkor a balesetelhárí
tási rendszabályok szigorú 
megtartása és megtartatása. 
Az idén eddig mlnden rendben 
ment, az imént erkezett gyer
mekvoru,t is pontosan erke-
zett. 

Ez annak a következménye 
is, hogy az új menetrendre 
rnló átállás gondosan elóké
szített és zökkenőmentes volt. 
Az állomásfőnökség a moz
galmi szervekkel együtt min
dent részletesen megbeszélt a 

reszortcezetókkel, a szocialis
ta brigádvezetőkl,el, a szüksé-

ges új technológiákat pedig 
idejében kidolgozta, ismertette. 
Jelenleg, pár nappal az első 
félév vége elótt. a pályaud
var biztató kilátá okkal tekint 
a várható eredmények elé. 
Hogy mást ne mondjunk, leg
fontosabb termelési mutató
juk, a menetrendszerűség. A 
tervezett 97.80 százalék, jóval 
1 00 százalék felett alakul. Az 
eddigi számítások szerint a 
nemzetközi vonatok tartózkc. 
dási idejének csökkentését pe. 
dig előreláthatólag 22 száza
lékkal teljesítik túl. 

Mindezt csökkentett lét• 
számmal! Csaknem mindenütt, 
de különösen a kulcsfontossá
gú munkahelyeken, a kocsi
rendezókné! és a váltókeze. 
lőknél hiányos a létszám. A 

szükséaes 52 kocsirendezó he
lyett 36. a:: előírt 60 t·áltókl'
zelő helyett pediq csupán 46 

dolgozik a Keletiben. Az ál
lomás vezetői állandóan azon 
fáradoznak, hogy munka- l-s 
üzemszervezéssel enyhítsék a 
hiányt. Ez eddii:: csak elvétve 
sikerült. Legutóbb például az 
engedélyes távírász posztot 
megszüntették, a munkát a 
rendelkező forgalmi szolgálat
tevők hatáskörébe utalták és 
az li::y felszabadult munkaerőt 
a ,·éi;rehajtó szolgálat más 
pontjaira osztották be. Egyéb 
s7erYe1.ésl intéz ·edéseket is 
terveznek„ 

A legnagyobb fejtorést a 
személypénztárosok na!!yfokú 
hiánya okozza. Jelenleg 12 
pénztár le t'<ln zárra, emiatl 
a nyítra !erők elött csaknem 
állandó a torlódás. Az ilyen 
nagy hiány ugyan csupán át
meneti, mert többeket vissza
várnak a gyes-röl, de a prob
léma végleges me(loldásáról 
egye!óre fogalmuk sincs. 

A létszámnehézségek soro
lása közben jól e. ik említeni 
az egyetlen állomási részleget, 
a kocsitisztítá�t. amely nem 
küzd munkaerőhiánnyal. Ho 
mé,:ís feltorl<Sdik a munka. 
a 11. Rákóczi Ferencről el. 
nei•ezett aranykoszorús szo• 
ciaföta brigád úgy segít ma
gán, hog11 amit munkaidóben 
nem tud elvége�i, elvégzi 
társadalmi mun.kában. Részle
tesen kidolgozott. erre vonat
kozó vállalásukat Tóth lI. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

sporttelepén és Tatai úti te- �----------------------------------------
,ii.sztelepén bonyolítják le. Jú- -,., 
lius 8-án, pénteken délután ün
nepélyes megnyitóval kezdő
dik az őre� fiúk nemzetközi 
páros teniszversenye, amelyet 
három kategórif.ban (45-54, 
55�0 és 60 év felett) rendez
nek. 

Július 10-én, vasárnap a Sző
nyi úti sporttelepen már a ko
ra délelőtti órákban megkez
dódik az egész napos sponmű
sor. Ezenbelül érdekesnek 
ígérkeznek a kül.önfwe J.\llHSZ
bemutatók, amelyek közill ki
emelkedik a hadi tornaklub, 
az ejtőcrnyooök földi és a 
könnyűbúvárok vízi bemuta
tója, továbbá a légfegyver
lovészet, amelyen bárki részt 
ve.iet. 

Az érdeklődők 9 órától lát
hatják a férfi és a női atlétikai 
versenyeket, a férfi kispályás 
labdarúgó-bajnokság területi 
döntőit, továbbá egyéni és pá
ros asztalitenisz-bajnokságo
kat. 13 óra 30-tól vízilabda
mérkőzés lesz a BVSC és a 
Spartak Subotica részt•ételéve!. 
Ugyancsak érdekesnek ígérke
zik a 14,30-kor kezdődő nem• 
zetközi kötött!ogá,sú birkózó
verseny a BVSC és a svéd 
Sparvagen csapatai között. 

A közönség ezenkívül láthat 
még női kispályás labdarúgó
mérkőzéseket és férfi röplab-
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Fékpróba a ferencvárosi Gubacsi rendezőben 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Vasutasnapi köszöntő 
Írta : Koszorus Ferenc, 

a vasutas-szakszervezet f ötitkára 

A 
z Idén, július 10-én, Immár a 27. vasutasnapot 
ünnepli velünk, vasutasokkal együtt az ország népe. 
Ez.en a napon minden évben különös megbecsülés 

övezi azokat. akik fegyelmezett munkával biztosítják az 
orsz.ág vérkeringését jelentő személy- és tehervonatok 
birtonságoo közlekedését. 

A vasút különböző szolgálati helyein szép számmal 
találhatók még azok közül. akik 1951-ben ott voltak az 
első vasutasnap központi ünnepségén, az akkori népli
geti Vasas stadionban. Arra az ünnepségre néhány év
vel azután került sor, hogy befejeződött a romokban 
heverő, ezer sebből vérző vasút helyreállítása Ok, az 
idősebb korosztály tagjai a leghitelesebb élő tanúi an
nak: mekkora utat tettünk meg az első vamtasnap óta. 
De még mielőtt a fejlődést néhány adattal =.léltet:ném, 
pergessük vissza a naptár megsárgult lapjait. 

Lapelődünk, a „Szocialista Vasútért" �nn,epl szá�a 
arról tudósított, hogy minden vasutas szamara Jele1t: 
hetetlen marad az első vasutasnap. melynek kozpont, 
ünnepségén húszezren vettek részt. Kitűnik az is a tu
dósításból, hogy már akkor is rendeztek képzőművészeti 
kiállítást, kitüntették az élenjáró vasutasokat. A tiszt
avatásra Is a központi ünnepségen került sor. melyet 
ünnepi megemlékezés, sport- és kultúrmúsor követett. 

Ami az ünrtepi pro�ramot Illeti. jóformán alig vál
tozott az eltelt negyedszázad alatt. A 27. uasutasnap köz
ponti programjában szinte ugyanazok a rendezuények 
találhatók, mint az elsőn. Az idén már a 27 országos 
vasutas képzőművészeti kiállítást rendezzük, ezúttal Is 
kitüntetésben részesülnek a vasúti munkában éleniáró 
dolgozók. s nem marad el a tisztavatás, a sport- és a 
kultúrműsor sem. 

Ezek után joggal kérdezheti bárki : ml az ami az el
ső vasuta'5Ylap óta változott ? A kérdésre egy lehet a vá
la<iz: a vasút arculata. a vasutasok élet- és munkakörül
ménye, szociális és egés?.Ségügyi ellátottsága. 
E eknél, a vasutasok 145 ezres táborát érintő válto

zá�oknál érdemes egv kicsit hosszabban időzni.  A 
számok ugyanis minden szón.ál ékes.,,bly>n beszélnek. 

Mfg a:z, ötrenes évek elején a vasút két és félszer annt1i 
árut szállított. mint az utolsó békefrben. 1937-ben. addig 
ma hatszl)T többet. 132 miWó tonnát kPll szállítani. Az 
áruszálütási teljesítmény így közel tízszeresére növe
kedett. 

Az elsó vasutasnapon a villomosítá<iról, a dízelesf
tésről. a vasúti pálya és tartozékainak korszerűsítéséról 
még úgy beszélt a miniszter, mint az elkövetkezendó 
évek terveiről. Ezul szemben ma arról számolhatunk be, 
hogy 1200 kilométer hosszú uonalat már villamosítot
tunk, úgy.,26foán kicserél6dött a személ,,- és teherlcocsi
park, a aózósöket pedig lassan teljesen kiszorítják a i,il
lamos- és Diesel-mozdon110k. A korsz.erű vontatts aránya 
már az elmúlt évben meghaladta a 91, a tolatás dies„lesí
tése '-7intén elérte a 75 s.zázalél<0t. A pálvakors7"t"Ú'Ítés 
e,edményeként pedig elértiik, hogy már 5000 kilométer 
v:\gánvhooszon enitedélyezték a 20 tonna feletti tenJ?eh·
nvomi�t. Egyre több azoknm.' az állom{isoknak a száma, 
ahol interga-dominó berendezés segítségével történik a 
forgalom vezérlése, a váltók � vágányutak állitása. 

A vasút tervszerű műszaki, technikai fejlesztése 
mellett nagy fejlődés ment végbe a szociális és egészség
ügvi ellátásban és a vasutasok jövedelme is kedvezően 
alakult. A forgalomnál és a vontatásnál a frekventált 
munkahel11eken dolgozók havi keresete meghaladja a 
népgazdasági átlagot. Az is igaz. hogy ma már r,em any
nyira a bérrel, Inkább a munkakörülményekkel, a szo
ciális ellátás színvonalával vannak még gondjaink. A 
munkaerő megtartá<;a, a vasúti munka vonzóvá tétele 
nemcsak a bér, a kereseti lehetöségek füg�énye. Am 
sokkal inkább azon múlik. hogy hogyan, milyen körül: 
mények között kell dolgozni. 

A 
vasút vezetői, szakszervezetünkkel közösen -
különösen a IV. ötéves tervben - sokat tettek, s az 
V. ötét•es terL'idószakban még többet tesznek a mun-

kafeltételek javításáért, a szociális és egészségügyi ellátás 
színvonalának növeléséért. Ebben a törekvésünkben él
vezzük a SZOT, a párt és a kormány megértő támoga
tását. Anélkül, hogy ünneprontó lennék, meg kell azon
ban mondani :  közös erófeszitéseink ellenére is vannak 
még gondjaink. Még megoldásra vár, hoey a nabadban 
dolgozó munkások, sarusok, kocsirendezők, váltókezelők 
munkaközben és a szolgálat befejezése után emberhez 
méltó körülmények között öltözhessenek, tisztálkodhas
sanak és étkezhessenek. 

Kétségtelen, a jövőre nézve biztató, hogy az V. öt
éves tervben a rasút szociális tervének teljesítésére 3 6 
ntilliárd forint áll rendelkezésűnkre, 50 százalékkal töbh 
mint az előző ter-vidószakban volt. Ezen felül 12 mil
ljárdot költ?etünk a nehéz fizikai munkák gépesítésére 
es munkavedelemre. Or-vendetes az a változás is ami a 
sz<><:iális �r-vek megvalósításánál már most tapasztal
hato. A_ mult évben ugyanis először sikerült elérni, hogy 
a szoc,alts tervet 1 1 1, a munkavédelmit pedig 148 száza
lékra teljesítettük. 

A vasút ter-vszerú fejlesztése, a vasutasok élet- és 
munkakörülményeinek, szociális és egészségügyi ellát:i
sának következetes javítására szolgáló intézkedések a 
legfőbb bizony_ítékai annak a sokoldalú gon<loskoclásnak, • 
amelyben a part és a kormány - a vasutasnap elisme
résen. tú_l - részesít_i a vasutaso_!cat1 ezzel i.s méltányolva 
helytallasukat, nehez és felelossegteljes munkájukat. 
Szeretet és megbecsülés övezi ma a vasutasok munkáját 
társadalmunkban, olyan megbecsülés, amely a mi nagy 
cs_al1dunkat, a _vasúti munka népgazdasági jelentősé
genel fogva megilleti. 

V asutasaink az elmúlt évtizedekben már számtalan
szor, tetteik.kel bizonyították, hogy érdemese11. a 
_megbecsülésre. Hiszem, hogy így lesz ebben az esz-

tendoben is. Igaz, hogy feladataink nagyok, de nem me"
oldh�tatlanok._ Ahhoz, �ogy maradéktalanul teljesíthessük 
ter-vemket, minden szinten jobban, szervezettebben, fe
gyelmezettebben, a végrehajtó szolgálatnál balesetmen
t�sen . kell dolgozni. Csakis ez lehet te>vábbt munka
sikereink záloga. Csakis így; újabb munkasikerekkel kö
szönthetjűk legméltóbban a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulóját. 

Ehhez kívánok szakszer-vezetünk elnöksége és a ma
gam nevében minden vasutasnak sok sikert családja kö
rében és társadalmi életében nagyon sok• boldogságot. 



Mitől vált népszerűvé 
a töme/politikai oktatás? 

Be!ej:zódött az 1976/77. évi szakszervezeti tömegpolltikal ok
. . :Rtás· A �pasztalat.ok azt bizonyítják, hogy minden ed

digmel eredmenyesebb időszakot zártunk. Ezt elősegítette az 
a mocI_sz':", hogy a prol?agandisták 82 előző évad utolsó fog
lalkozasam felmérést ke.dtettek arról, hogy a következő év
ben_ ki, milyen oktatási formában kíván részt venni. Később 
a. b_1zal.miak is a kiadott röplapok felhaszná.Lásával és terjesz
tesevel, valamint a szóbeli agitáció eszközeivel, aktívan be
kapcsolódtak a szervező munkába. Részt vállaltak ebből a szo
ci�ta brigádvezetők is, akik brigádjaik körében népszerüsí
tették ezt az oktatási formát. 

A ió elók_�� és s�rvezó munka eredménye, hOf/11 az 
1976177, oktatasi evben 1 1 76-tal többen vettek 'l'észt szakszer
vezeti törnegpolitikai oktatáson, mint az előző évben. Jó ered
mé�ynek könyvelhető eJ. az is, hogy a foglalkozásokon a hall
gatok 80-85 százaléka rendszeresen megjelent. 

Mi a népszeriiség titka? Mindenekelőtt az hogy ez az ok
ta�l. form!l- �aték?nya11 segíti a dolgozók poÍitikai nevelését, 
erOS1t1 szocialista világnézetüket. Az oktatás rendszere formá
ja és lebonyolításának módszere is megfelel a követel�ények
nek, s a tematika összeállítása is korszerűsödött. 

A foglalkozásokon lehetöség nyílt arra, hogy a hallgatók 
megvitathassák munkahelyük gazdasági feladata�t, a nevelés 
a müvelődés teendőit, a szocialista és üzemi demokráciából 
fakadó ismereteket, a szakszervezetek ré=ételét a nemzetköz.i 
6zakszervczeti mozgalomban, tájékozódhattak a világ munkás
mozgalmának helyzetéről, 

A népszerűség másik alapvető forrása az volt, hogy a hallga.. 
tók a három kötelezőn ,túl, maguk választhatták ki azokat 

a témákat, amelyeket megvi-tatásra alkalmasnak találtak. De 
jelentó.sen hozzájárultak az eredményességhez a képzett jól 
felkészült vezetőpropagandisták és propagandisták, akik a :Om
dennapi élet gyakorlatából, konkrét munkahelyi példákból ki
indulva tartották meg bevezető előadásaikat. Ezzel megvetet
ték az alapját a vitáknak. 

lgy vált lehetővé, hogy a tanfolyamokon élénk vitafórumok 
alakultak ki. A hallgatóit nyíltan és 6szi.ntén beszélgettek, a 
legkényesebb kérdésekről is bátran vitatkoztak. A fogla.l.kozá
.sokon a szó legnemesebb értelmében politikai képzés folyt. A 
legnagyobb aktivitást azokból a témákból tartott foglalkozások 
váltották ki, amelyek a dolgozókat közvetve vagy közvetlenül 
érintették. 

A vezetöpropagandisták és propagandisták nagy száma 
igazolja, hogy a vasutas dolgozók közül sokan vállalkoztak e 
fontos megbízatás teljesítésére. Közülük sokan hosszú évek óta 
vállalják ezt a feladatot. Felkészültségük, tárgyi és módszer
beli ismereteJk az évek során összegyüjtött sok-ook tapasztalat 
volt a b1ztos1ték.a allflak, hogy a párt polü1kaját, a párthatáro
zat.ok.at és az ezekből fakadó szakszervezeti teendőket közért
hetően magyarázták. 

. A_ vezetőpropagandisták és propagandisták helytállását se-
g1tették az SZMT-k és a területi bizottságok azzal. hogy sz.ín
vonalas felkészítő előadásokat tartottak részükre. Ezek az elö
adások biztosították 82 elméleti kérdések egységes értelmezé
sét, magyarázását. 

A garzdasági vezetők közül is sokan felismerték a politikai 
oktatás jelentőségét, átérezték annak fontosságát, a munkafe
gyelemre, a munkaerkölcsre gyakorolt jótékony hatását. Szá
mos helyen a vezetők is vállaltak propagandista fela.datot. 

Felelősséggel foglalkoztak a tanfolyamokkal a szakszerve-
zeti bizottságok is. Egész éven át figyelemmel kísérték az 

oktatást. Szoros kapcsolatot építettek ki a propagandistákkal 
és rajtuk keresztül rengeteg információt gyüjtöttek a dolgozók 
hangulatáról. Tóbiás Béla 

K A N I Z SA I  TAPA S Z TA LATO K 

A továbbtanulást akadályo=a 
más főnökségek lépéshátránya 

Nem csupán a területi adott
sa,g, hanem a következete; ok:· 
tatási és müvelódéspolitikai 
munka is hozzájárult ahh<l'L, 
hogy a nagykani2158i pálya
fenntartási főnökségnél ni:ncs 
különooebb panasz a létszám
hiányra Pedig a főnökség 
négy megyére ktlterjedő há
lóz.atán is éI"Vényesül az ipar 
ellSZivó hatása. Ezt azon,ban 
ellensúlyozza a szolgálati ve
zetők törődése a dolgozókkal., 
így a pályamunkások megta
lálják helyüket, perspektivi
kusan biztosított jövőjüket a 
vasútnál. 

Ezt bi.wn,Yítja többek között 
,: néhány adat : 

A fónőkség dolgozói köw.1 
,ava!y huszonhárntan tanultak 
és vizsgáztak az általános is

lrolában, Most ugva-nannyian 
sze'l'eztek általános iskolai bi
zonyítványt. Nem csöklren az 
érdeklődés a szakmai, műsza
ki ismeretek elsajátítása iránt 
sem. Az elmúlt évben 23 dol
gw,é, tette le a betanít.ott pá
·1yarnunkások vizsgáját, ezen
kívül harminchatan egyéb 
(gépkereló, őrhelyettes, VOIIlal

iandozó stb.) szakképzettséget 
szereztek, negyvenen. pedig 
biztonságtechni.k.ai .i&mereteik
ről adta:k tanúbizonyságot. 
Nem véletlen tehát, hogy a 
fánökség dolgozóinak a fele, 
vagyis minden második em
ber biztonságtechnikai vi-zsgá
val rendelkezik. Szakmunkás 
képesítést ugyana'l<kor B'Záz
négyen szereztek már. Akik 
eddig eljutottak, lépésről lé
pésre készek tovább haladni a 
tanulás útján. 

Qsa:khogy épp itt a bökkenő. 
Most például, amikor kétévi 
kihagyás után a J;'éc:si vasút
igazgatóság ismét meghirdet-

te a szakmunkás-vm;gára va
ló jelentkezést, Naqyka.nizsá.n 
l1 pályamunkás jelentkezett. 
(A jclentkezók átlagos életko
ra 30--10 év között van.) Vizs
gára mégsem mehetnek, mert 
az igazgatóság mási1' öt fő
nökségénél nem akadt jelent
kező. A fennálló rendeletek 
értelmében ugyanis csak meg
felelő létszám esetén klerü.lhet 
sor a vizsgáztatásra. Erunek 
elmaradása k.edvezótlenül hat 
az egyéni ambícióra, és hát
rányosan érinti a közllssréget 
is, hiszen szük5ég van a maga
sabb képzettségű pályamun
kásokra, különös tekintettel a 
nyugdí}ba menők pótlására, il
letve a gépesítés mind na
gyobb térhódítására. 

Javasoljuk, ho1111 a MAV 
központositsa a vizsgáztatást 
egy helyre - legjobb J.en,ne 
Budapestre -, s akkor nem 
állna elő haoonló probléma, 
az ország egyetlen f6nök6é,gé.,, 
sem, legyen annak székhelye 
akár Na.gykani7.Sán, akár Mis
kolcan, Szegeden vagy Deb
recenbe.ti stb. A tematikamin
denütt egységes, így a felké
szítést a swlgálati helyek 
maguk szervezhetik és végez
hetik. Nálunk történetesen a 

KTE szakcsoport mérnökei éB 
technikusai vállalták el már 
'l'égebben ezt a feladatot, s di
cséretesen eZeget is tesznek 
válLalásulcnak, Az általuk ve
zetett tanfolyam különben díj
talan, s szinte sajnáljuk, hogy 
enaiek a kitún,ö gárdának 
nincs jogcíme a kellő ÖS6,,eté
telú vi?JSga,bizot1Eá,g ÖSS7Jehí
vására. 

De várjuk a vasút felső ve
zetésének hathatós Intézkedé-
sét. Nagy Antal Géza 

Nagykani7.5a 

MAGYAR VASUTAS 
t9'M'. :rnum 1. 

A kocsitakarítók bizalmija Vasutasok 

Fö erénye az egyenes beszéd 
az iskolapadban 

Debrecen állomáson sikere
sen :zárta az 1976/77-es okta
tás! évet az üzemi kihelyezett 
általános Iskolai tagozat. A 
hetedik osztályt 38-an, a nyol
cadikat pedig 31-en végezték 
el. Az állomás társ_adalml és 
gazdasági vezetői sok segítsé
get adtak a tanuló vasutasok
nak. A tanítási napokra bizto
sították a szolgálatmentességet, 
és írószerekkel, tankönyvvel Is 
ellátták őket. A vizsgára való 
felkészítésben részt vállaltak a 
szocialista brigádok. 

Szentes állomáson a legnép
szerúbb vasutasnak Hati Ist
vánnkt tartják. De sokan a hi
vatását legtöbbre becsű.lő va-s
utas címet ítélnék neki. 

Korábban annyit tudtam ró
la, hogy a vasutas szocialista 
brigádvezetők V. országos ta
nácskozásán küldöttként vett 
részt, sót fel is .szólalt, mint az 
1972-ben arany fokoza'tot nyert 
Hámán Kató brigád alapító 
tagja, illetve az abból kivált 
kocsitakarítók E1111etértés szo.. 
cialista brigádj�nak vezetője. 
Később Szőke Pál állomásfő
nöktől hallottam, hogy Hati 
IsLvánné 1968-tól 1 975-ig a 
szakszervezet! bizottság segé
lyezési bizottságában tevé
kenykedett, azóta pedig bizal
mi tisztséget tő1 t be, ezt. 6ClTl 
akárhogyan. 

Nem írott malaszt 

- Aki hozzá fordul, nem 
csal-Odik. Hatiné tudja, lway a 
bizalmi megnövekedett jogkö
re nem maradhat írott ma
la.szt. Nemrég az egyik mun
katársnője, Varga Imréné 
ügyében ment be a helyi ta
nácshoz, de után.a - mert ott 
sehogy sem boldogult - felült 
a vona.tra, s elutazott Szeged
re. A területi bi.wttság jogse
gélyszolgálalánál dr. KoUmann 
Ferenc ;iogtarnícsost kere te fel, 
így minden remény me�van 
Vargáné ügyének jobbra for
dulásához. Most meg Antal 

&ága, .igazs.1gérzete Is már-már 
legendás hirü, de Yannak, akik 
aggódnak ér e, 1Dehogy ös.sze
roppanjon a :sok önként vállalt 
teher sülya alatt. 

Ami rangot ad 

- Nem kell engem félteni 
- mondja ó bi.zakodóan, majd 
így foly.tatj;i '-""ZSVal't : - lg.az, 
hogy már negyven.kilenc éves 
vagyok, de ami ram tartozik, 
a-n11ak becsülettel eleget is te

szek. Rangot, tisztességet csak 
ez adhat az embernek. 

- Mióta dol.gOZiál a MA V
ná..? 

- Tizenhét ét>e. A.zelőtt épí-

tőipari és téglagyári munkás 
voltam. Bevallom, hogy a vas
út mindig vonzott, ment sze
retek utazni, ezért is jöttem 
ide. Aztán láttam, hogy meg
becsülnek, így viszonzásuJ. én 
is szívesen adtam mindig va
lami többletet. Az általános is
kola -nyolc osztályát itt végez
tem el, majd én lettem a kocsi
taJt,arltók túrvezelője. A mun
kám elismerését már kétszer 
fejezte ki az állomás vezetósé
ge kit•áló dolgozó kitüntet.ésse1, 
még többször jutalommal, sót 
vezérigazgatói dicséretben is 
részesü.l-tem má'I' • • •  

- V.an-e olyan terve, elkép
zelése, amit a közeljövőben 
szeretne megvalósítani? 

- Mindig kell, hogy legyen 
1'alami célunk, amelynek meg
valósi.tásával tovább ;uthatunk 
elöre. Én például nemrég azz.al 
a ikérés...;e! fordultam áJlomá
&unk vezetőségéhez, hogy en
gedelyezze részünkre a ielje
sitmény szerinti bérezést, 
vagyis állapítsanak meg nor
mát a koc.�il.akaritóknak. Ezál
tal szeretnénk elkerülni, hogy 
egyes emberek a mások lelki
i&meret.esen elvégz,ett munkája 
után vegyék fel a fizetésüket. 
Szükséges, llOUll mindenki tisz
tességesen húzzon, killönben 
lemaradunk a kulturált utazás 
feltételemek megteremtésére 
irányuló feladatokkal. Aki ezt 
nem érti me.;, nLncs helye köz
tűn,k . • •  

Egyenes beszéd. Méltó Hatl 
lstvárméhoz. 

Kesztyüs Ferenc 

A záróünnepségen a legjobb 
tanulók 300-tól 700 forintig 
terjedő pénzjutalmat kaptak, s 
a végzettek közül nyolcan már 
a továbbtanulás lehetáségeit Is 
megbeszélték a munkahely ve
zetóiveL 

Segítettek a brigádok 
Másfél évtizedig dolgowtt 

Zalaegerszeg állomáson Sze
kér Imre vonatfékező. 1976-
ban súlyos betegség következ
tében meghalt. Felesége és há
rom kiskorú gyermeke maradt 
egyedül. A Felsőjánostán épfilt 
családi házukat az özvegy már 
nem tudta bevaikoltatni. A za
laegersz,egi vasutaook 1976 
őszén és 1977 elején gyGJtést 
indítottak. A szoclalista brigá
dok és az egykor.-i munkatár
sak összesen ti.zenkéteZJer fo
rintot ajánlottak fel. 

Aprills végén - a vakolás
hoz szükséges anyagok meg
vásárlása után - szabad ide
jükben két nap alatt végez. 
ték el a munkát az áll� 
dolgozóL 

Ka.talin brigádtag ügyében vet- r--------------------------------------
te igénybe 82 említett fórumot, 
mivel a testvére, akinek kis.lá
nyát régóta 111eveli, a felszólí
tások ellenére 5em Járul hoz.zá 
a gyermek e!.ta.rtásá.hoz. 

Antal Katalinnak és a bri1md 
valamennyi tagjának úgyis van 
gondja elég. lg.az, hogy e gon
dok többségét önként vállalták 
el - ma.soktól. Patronáljak 
például a szentesi SZOCláli:s ott
hon egyik 25 tagú c.soport.ját. 
Ha a maii szolg· a.t letell:k, Hati 
Istvánné elmegy az i em
bel"ekhe:z, vi.-,.zi a ikocsitakari
tók ajándékát, ugyanis az ot-t
honla.kók születésnapot ünne
pelnek, s ebből a brigád sem 
maro.dhat ki. Gyakori az ilyen 
eset, nem is szólva a nőnapról, 
az anyák napjárol, húsvt>t.ról, 
karacsanyro!. 

No persze, a városi gyámha
tóság két árva kisgyermeket s 
az Egyetértés brigád tagjaira 
bízott, hogy póto!já.k a sziilól 
szeretetet. Legutóbb Hali Ist
vánné vitte magával a gyere
keket - balatcmi körutazásra. 
Emlegetik :is a ikicsmyek a 
nagy:;z.erú k.i.rándu.lá.<;t., am Y
hez hasonló élményben vagy 
az egyi:k, vagy a má lk hrl ád
� csa.ládjánál többször van 
ré6..ilk. 

Hogy jobb legyen 
a közérzet 

Mindehhez azért pénz i.s 
keL!. Honnan teremtik elő? 
Hati Istvánné vezetésével sza
bad idejükben eljárnak az a.sz
szcmyok a helyi á.lLami gazda
ságba, téeszekbe gyü.möl.csol 
szedni. Az így ik.apott munka
bérből brigádpénz lesz, s abból 
már lehet köwsen gazdál.kod· 
ni Ezen.Jdvül van még egy 
a,nyaigi fOITás : a kézimunka. 

A művészi :fokcxn előállított 
sárközi, kalocsai és matyó 
mintá& Mmzésekból bárme-ny
nl,'it el tudnának adni a brigá.d 
asszonyai. De ezzel a szabad
i.dős el!oglaltsá.ggal 111em a 
pénzkeresés az elsődleges cél
juk. A legszebb darabok 
u.gyani.s az állomas helyiségeit 
díszfük, vagy lciállitásra kerül• 
nek a vasutas klubkönyvtár
ban. Hatiné iközbenjárására a 
szaikszervezet nemrég kézi
munkatanfolyamot szervezett, 
s ott a jelentkerok kellő szak
mai Irányítással saját.íthatják 
el a hlmzés müvész.etét. 

Ha.ti Istvánné 111eve sok más 
vonatkozásban is szóba kerül. 
Hosszú éveken át tanácstag 
volt a szentesi járásba tartozó 
Cserebökényben, s itt, a vas
útnál is mindig azon fáradozik, 
hogy a dolgozóknak jobb iköz
érzetük legyen. A fiatalokat 
különös szeretettel neveli, se
gíti, hogy megtalálják helyü
ket a ilrozooségben. Határozott-

Húszonöt éves 

a M ÁV Nyugdíj Hivatal 
A felszabadulás után, ami

kor mar az orszag gazdasági 
hely;:ete lehetővé tdte, hataly
ba lépett ru: egységes társada
lomblztósftasl jog,;zabúly, az 
1951. evl 30. sz:\mu törvény
erejű rendelet, amely a dolgo
zók széles korére terJesztette 
ki a tarsadalom gondoo;kodá
sát. Ezzel o:;szhan ban a .MAV 
i•ezériga=gatója l l, 8 1952. sza
mú rendeletct•el 1952 április 
1-en létrehozta a l\IAV Nyug
dij Hivatalt. 

A hivatal dolgozói június 
30-an házlúnnepség •n emlékez
tek meg a 25 eve,; évforduló
rol. Az ünnepségen megjelent 
Urban ÚlJOS miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigiu.gatója, 
dr. Bartos Istt-an, a SZOT 
Tan;adalomb1zl 1tási Fóigaz
gatóságának vezetője, Motná'I' 
Gyórgv, a vasutas-szakszerve
zet titkára, Gulyás Já.nos ve
zérigazgato-helyetu,,; és Be,1-
kovics Dezsó, a GYSEV vezér
igazgatója. 

Az ünnepséget Csesznok Jó
zsefné, a hivatal pártszerveze
tének titkára nyitotta meg. 
Ezután Tóth Györgyné dr. hi
vatalvezetö mondott ünnepi 
beszédet. BevezetöJében mél
tatta a közelgő vasutasnap je
lentöségét, majd h=n is
mertette a jubiláló hivatal ne
gyedszázados tevekenységét. 
Ez utóbbit jól szemléltetik az 
alábbi számok is: 

A hivatal megalakulásakor 
67 ezer vasutas nyugdíjasnak 
folyósítottak nyugdíjat. Az el
látás egy évi összege akkor 
alig több mint 245 millió fo- . 
rint volt. Ezzel szemben 1976-
ban 102 700 nyugdljas 'l'észére 
1 milliárd 965 ezer forintot fi
zettek ki. Az egy főre esó havi 
nyugdijátlag 1952-ben 365 ma 
a közszolgálati nyugd!jas.;knál 
1436 forint. A megalakulás 
évében 1600 öregségi nyugdíjat 
állapítottak meg egy év alatt, 
ez a szám tavaly elérte a 6700-
at. Hasonló arányú emelkedés 
tapasztalható az egyéb ellátá
soknál is. 

Hadd tegyük hozzá, hogy a 
hivatal dolgozói a megnöveke
dett feladatokat példás szorga
lommal végzik. A nyugdíjakat 
az igény megnyilásakor az el
ső folyósításig átlagosan 30 na
pon belül elintézik. Emiatt az 
utóbbi években egyetlen pa
nasz sem érkezett a hivatal• 
hoz. 

Az ünnepi beszéd után Ur• 
bán Lajos miniszterhelyettes 
kitüntetéseket adott át, majd 

Pullai Arpád kéxzlekedés- és 
postaügyi miniszter, valamint 
a vasút vezetői nevében kö• 
szöntötte a jubiláló hivatalt. 
Ezt követően dr. Bartos István 
tolmácsolta a SZOT-titkarság 
és a társadalomb1ztosít'8i fó
igazgatát,ág üdvözletét, 

Az ünnepség után a vasutas
szakszervezet központi népi ze
nekara szórakoztatta a részt
vevőket. A müsorban fellépett 
Urbán Katalin és Bojtor Im
re magyarnóta-énckes. 

* 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa, a MA V Nyug
díj Hivatal fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából 
több évtizeden át végzett ki
emelkedő munkája elismerése
ként -

a MUNKA 11'.:RDEMREND 
bronz fokozata kitüntetésben 
részesítette: Lovas Ilona ügy
intézőt, MA V Nyugdíj Hivatal. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter KIVALO VASUTAS 
kitüntetö címet adományozott: 

Lenkefi Lőrinc osztályvezető. 
nek, MA V Nyugdíj Hivatal. 
A KOZLEK.ED&s KIV ALó 
DOLGOZÓJA kitüntetésben 
részesítette: Horváth Janos 
ügyintézőt, Szolnok áll.; dr. 
Nemeth Mária ügyintézőt, 
Vasuti F6osztál.y. 

A közlekedés- és postaügy! 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója DICS:E:RE"r
ben részesítette: Béres Etelka 
munkaügyi vezetőt, Püspökla
dány állomás; Gáspá'I' Vilmos
né irodakerelőt, Pécs állomás; 
György Lászlóné ügyviteli al
kalmazottat, Kisvárda állomás; 
Halasi Szilveszter ügyintézőt, 
Szeged-Rókus állomás; dr. 
Kertész Béláné ügyintézőt, 
Miskolc-Gömöri pu. ; Köntö� 
László ügyintézőt, Székesfehér
vár állomás; Molnár Németh 
Lajos ügyintézőt, Veszprém ál
lomá.$; Rugási József csoport• 
vezetőt, MA V Nyugdíj Hiva
tal; Somogyi László ügyinté
zőt, Zalaegerszeg Pft. 

Ezenkívül a hivatal őt dol
gozója részesült Kiváló dolgo
zó kitüntetésben, 

Ur_bán Lajos miniszterhelyettes átadja a kitüntetést Loval llonana.k. (Laczkó I!dikó felvétele) 
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Jogos szakmai büszkeség : Utasel látás 
a Balatonnál 

,, Vontatásiak vagyunk a Déliben!" Az Utasellátó Vállalat szé
kesfehérváI'i területi igazga
tóságának hatásköre három 
megyére - Fejér, Somogy és 
Veszprém - terjed ki. A te
rületén levő 18 vendégő-étte
remben, a 78 bisztró-büfében, 
a 40 pavilonban és a balato
ni hajók szesz.mentes büféiben 
a nyári szezonban 100 miUió 
forintos forgalmat terveznek. 

Nyár! reggel. Hosszú sor a 
jegypénztárnál, siető emberek 
a peronokon. Megkezdődött a 
balatoni idény, s ezzel a mun
ka dandárja a Déli pályaudva
Ton. 

A vonatok egymás után in
dulnak a vágányokról. Az uta
sok közül talán senki sem gon
dol arra, mennyi ember mun
kájára van szükség ahhoz, 
hogy legyen mozdony is, ami 
elhúzza a szerelvényt . • .  

En viszont kimondottan e 
gondolatok jegyében kerestem 
fel a ferencvárosi vontatási 
főnökség déli pályaudvari ki
rendeltségének dolgozóit. Kö
zülük is elsősorban azokat, 
akik hosszú éYeket, évtizede
ket töltöttek el már itt. Be
i,zéljenek most ők önmaguk
:-ól, hétköznapjaikról, örömeik
ről, gondjaikról. 

A fűtőház eltűnt, 

ők ott maradtak 

- A Déli pályaudt•ar nem
rég megfiatalodott, és Közép
Európa egyik legszebb, legkor
szerűbb vasútállomása lett. De 
mióta az öreg, füstös fűtőhá
zat 1973-ban lebontották, és a 
dere.le gőzösöket modern dízel
mozdonyok váltották fel, a 
vontatási dolgozók még mos
tohább körülmények közé ke
rültek. Télen-nyáron a szabad 
eg alatt dolgozunk -'- mondja 
Koltai Gyula, a dízelműhely 
vezetője. 

Kijelentését nem panasznak 
i;zania, inkább csak a régi, so
kat probált kollégák helytál
lását kívánja erzékeltetni. 0 
is harminckét eve teljesít szol
gálatot a Déliben, ebből 25 
esztendőt vezetői beosztásban 
töltött el. lllindenkit jól is
mer, ennlil. fogva sorban mu
tatja be az embereket. Az 
ószülő fejek között fiatalokat 
ís látok, !gy elóswr is azt kér
dem: 

- Mil�n a viszony az idó
jlek és a fiatalok között? 

- Generácios probléma ná
lunk nem lehet - hángz.ik a 
,·alasz. - Kevesen 1,a1111unk, s 
már csak ezért sem engedhet
nénk meg azt a „luxus"-t, 
hogy ne értsünk szót egymás
sal. 

.tn 11oltam az egyetlen 
a brigádból - szól k_özbe 
Szőke László csoportvezeto -, 
fLki átmentem Ferencvárosba a 

tíi.tóház lebontása után, de en
gem is „visszacsaltak". Jöttem 
persze szívesen, ha már any
nyira éreztették. velem, hogy 
továbbra is szükség van itt 
rám. Meg aztán az is igaz, 
hogy jobb az i ·merősök, a ré
gi cimborák közótt, akiknek a 
�zokásait is ismeri az ember. 

A nyári csúcsforgalomra te
relődik a bes7kd. 

- Ez az idoszak ;abban 

gá!ati helyen. - .tn például 
villanyszerelő vagyok, de a la
katosmunkát is elvégzem 
akármikor. Ilyenek a többi 
kollégák is, különben nem 
győznénk a munkát. Itt min
denki tud;a, hogy egymásra 
vagyunk utalva • . •  

A magabiztosság, az öntu
dat akkor sem hagy alább, 
amikor az időjárás viszontag
ságaiból eredő nehézségek 
iránt érdeklődöm. Felt.ételez
hető, hogy vannak panaszok, 
amelyek megszüntetéséhez a 
szakszervezet segítsége, közre
működése sem nélkülözhető. 

- 1\Ii „kihelyezett egysége" 
vagyunk a ferencvárosi von
tatás szakszervezeti bizottsá
gának, de problemáink nagy 
részét magunk közöt,t oldjuk 
meg. Ha valamihez mégis ke
ves az erőnk, akkor Puskás 
István műhelybizottsági titkár 
jut tatja el észrevételei111ket Fe
rencvárosba. Az együttmúkö
desünk nagyon jó. Ha munka
kórülménye!nk még nem i3 
al:a.kulhattak ki a végleges for
mában, azért az egyéb, szo
ciális körulményeinkre nem 

ki - jegyzi meg Beckert Húgó 
mozdonyfelvigyázó, aki egykor 
szintén gőzöst vezetett. Hu
szonnégy éves volt, amikor a 
Déli pályaudvarra került, s két 
évtized elteltével lett feladata 
a személyzet és a gépek ve
zénylése. Váltótársa, Gyimesi 
Konrád ugyancsak jelen van 
a beszélgetésnél 

- tgy vagyunk a szolgálat
tal szinte valamennyien, külö
nösen nyáron - mondja. -
Letelik a munkaidő, de nehe
zen indulunk el haza. Ha pe
dig hazaérünk, gondolatban 
ismét itt vagyunk, s azt fon
tolgatjuk, hogy minden rend
ben van-e. A legkisebb galiba, 
egyetlen szerelveny mozdo
nyának „fekve maradása" a 
nyaralni, üdülni induló utasok 
ezreinek okozna kellemetlen 
órákat, rossz emlékeket . . .  

Erre azonban nem nagyon 
volt még példa, mert a vasuta
sokban, a Déli pályaudvar 
vontatási dolgozóiban is ele
venen él a hagyományos szel
lem: a hivatásszeretet. 

Fazekas Eszter 

Hogyan készültek fel a 
nagy forgalomra? 

A korábbi évek tapasztala
tait figyelembe véve a legfon
tosabb ital és ételféleségekről 
időben gondoskodtak. Ot va
gon sört különböző hűsítő ita
lokat, g�sztrofol ételeket és 
a Roll ;égkrémct már ;únius 
ele;én beszerezték. A büfé
áru-szállitást körzetesítették. A 
jégkrémet pedig túrajárattal 
szállítják a helyszínre. A 
vendéglátó egységek ellátását 
gyorsirányítású gépkocsikkal 
biztosítják. Az automataszere
lők is gépkocsival járják az 
igazgatóság területét. 

A vállalat és az igazgatóság 
több helyen szeszmentes pa
vilonokat létesített, ahol bü
féárut, jégkérmet, édességet, 
levelezőlapot és különféle 
ajándéktárgyakat árusítanak. 

panaszkodhatunk. Van ugyan- .-------------------------
is üzemi konyhánk, fürdőnk, 
s a murukaruha-ellátás Is a 
kollektív szerződés szerint tör
ténik. Igaz, a fürdőben nincs 
mindig meleg víz, holott az 
ilyen olajos munka után nél
külözhetetlenül szükseg lenne 
rá - magyarázza Stahác Ist
ván. S igaza is van. 

A fiatalok egyike Papp 
László. Szakképzettségét te
kU1tve ő is villanyszerelő, s 
mindossze három éve dolgom 
a vontatásnál. Egyébként ő a 
KISZ-titkár. 

Amikor egy vonat 

elindul . . .  

Egy kisebb vasuta& di
nasztia tagja vagyok - szól 
mosolyogva, - Edesapám és 
edesanyám is a vasútnál dol
gozik, a batyam pedig vasúti 
mérnöl·. Gyerekkorom óta 
vonzottak a mozdonyok, így a 
vasutgepés,:eti szakkbzépisko
laba iratkoztam be. majd az 
erettségi után ide jöttem. Sze
retettel fogadtak s mindenki 
lgyekezett még jobban meg
kedveltetni a szakmát, Mond
hatom, hogy ez sikerült is. 
Amikor látom, hogy a Déliből 
elindul egy-egy vonat, érzem, 
hogy én is tettem valamit a 
vasutért és az utasokért . • •  

E szép vallomásnak Is beillő 
szavak után e:i:t mondja Papp 
László: 

- Műhelyünkben csak két 
tagja t•an a vontatáSl főnökség 
KISZ-szervezetének. Az átla
gos életkor nálunk ugyanis 48 
év. Fiatalok Inkább az utazó 
:rzemélyzetnél t•annak, s ok is 
a mi alapszen·ezetünkhöz tar
to=nak. Mivel állandoan utaz
nak, nehéz kialakítani a pez.,;
gő mozgalmi életet. De a kö
zös felajanlá.�okat mindig tel
,es,tjük. Rész:t veszünk az Ed
zett ifjúságért mozgalomban 
is. 

Felmentések - kinevezések 
Szűcs Zoltánt nevezték ki 

a MÁV vezérigazgatójává 

Mint az a sajtóból már !S
meretes, az elmúlt napokban 
több mlnisztériwn vezetésében 
tortent változás. Dr. Ábrahám 
Kálmán közlekedés- és posta
ügyi államtitkárt építésügyi és 
város.fejlesztési miniszterré ne
vezték ki. Helyére az Elnöki 
Tan.ács Urbán Lajos közleke
dés- és postaügyi minlszterhe
lyettest, a lllAV vezéri�azgató
ját nevezte ki. 

Júlrns 1-ével változás történt 
a vasút , ezetésében i . Pullai 
Árpad ktizlekedés- és J)06ta
ügyi miniszter Szúcs Zoltán 
ve-zérigazerat�elyettest, fel
mentette tiszts · éból és kine
vezte a MA V ve?.ériga7,gatójá
vá Az alábbiakban ismertet
jük Szűcs Zol�án életraJzát. 

Szúcs Zoltán 1922. június 
25-én született. 1953-ban lépett 
a vaszít szolgálatába. 1956-ig a 

Vasút Politika Fóosztál11án al
osztályvezető, 1957-58-ban a 

7. szakosztályon mú.!zaki ügy
intéző. 1958-ban az 1. szakosz
tályon osztalyvezetőnek nevez
ték ki. 1960-64 között az 

MSZMP Vasuti Főosztályi. bí• 
zottságának tUkára, 1964 óta a 
MÁV vezérigazgató-helyettese. 
Ebben a mbwségében tevé
kenysége elsősorban a gazda
ságos üzemvitelre, a MAV mi
nél kedvezőbb pénzügyi hely
zetének kialakítására Irányult. 
Osszefogta. és iránt/Ította. a kö
zép- és hosszútávú tervfelada
tok kidolgozását, a közlekedés
politikai koncepció vasúti vég
reha;tását. 

Mint az MSZMP VI. kerületi 
bizottságának VB-tagja részt 
vesz a kerületben folyó politi
kai munka szervezésében és 
Irányításában. Munká;át több 
alkalommal magas kitüntetés
sel ismerték el. A Szocialista 
Érdeméremmel háromszOT, Ki
�•áló vasu� jelvénn11el kétszer 
tüntett-ék ki. Megkapta a 
Munka Érdemrend a.ran11 fo
koz,atát, a Haza Szolgálatért 
.trdemérem arany fokozatát és 
a KGST Emlékérmet. Ezenkí
vül ltrdemes Vasutas, a ma
gyar és a csehszlovák vasutak 
ldváló dolgozója. 

EGY ÉVVEL A TISZTAVATÁS UTÁN 
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Kisvárdai hétköznapok 
A z  állomásfőnök irodája 

akár oklevélgyűjteménynek is 
beillene. Van, amelyik ismét
lődik: például az állomás MAV 
-Volán komplex brigádjának 
a munkaversenyben elért első 
helyezését bizonyító oklevél, 
amelyet a brigád 1973 és 1975 
után tavaly haTmadszor is el: nyert. De akad olyan elismero 
oklevél is, amely Kisvárda ál
lomás munkáját dicséri a szo
cialista munkaverseny fejlesz
tésében. 

Vékony Béla forgalmi szol
gálattevő, a szakszervezet

_i ?i
zottság titkára az 1977. évi, Ju
bileumi vállalásokat sorolja: a 
kocsitartózkodási időt a bázis
hoz viszonyítva, kocsinként át
lagosan egy órával kívánjá� 
csökkenteni, a kocsik terhelési 
határát pedig 100 helyett 101 
százalékra szeretnék kihasznál
ni. Hasonlóan, 100 helyett 101 
százalékra teljesítik a szállí
tandó árutonnatervet. Az egy 
kocsira eső mozgatási időt a 
bázishoz viszonyítva kocsin
ként egy perccel csökkentik. Az 
állomás dolgozói személyen
ként 10 óra társadalmi munkát 
vállaltak, amelynek során az 
iparvágány karbantartását, az 
állomás takarítását, parkosítá
sát is elvégzik. 

Az oktatást, az általános mű
veltség gyarapítását illetően is 
jól állnak. A szocialista brigá
dok 29 tagja elvégezte már a 
nyolc általánost. Ugyanis Kis
várda állomáson két évig mű
ködött az általános iskola Vll
VIII. osztályának kihelyezett 
tagozata. Egyetlen ember nem 
rendelkezik még a nyolcaclik 
osztályról szóló bizonyítvány
nyal, de már ő is tanul 

Az szb-titkár után, az 56 
ember munkáját irányító ,állo
másfőnökkel, Zsohár Arpaddat 
beszélgettünk. Mint �lmon�ta, 
a Kisvárda-Balctaloránth�za; 
közötti szárnyvonal megszun
tetése óta az állomást körzete
sítették, fgy munkájuk meg
többszöröződött. Kisvárdán hu
szonnégy óra alatt 110-112 vo
nat halad át, négy tolatós te
hervonatuk is van és a kör
nyék mezőgazdasági üzemei is 
szinte ontják a szállítandó árut. 
Az öntödei Vállalat kisvárdai 
öntödéje, a Szeszipari Vállalat 
gyára, a Villamosszigetelő és 
Műanyaggyár és a Baromfifel
dolgozó Vállalatok ÚJ gyárai, 
a MÉK, a terményforgalmi és 
vagy 10 termelőszövetkezet ra
kodik itt. 

Mindehhez járul még az !s, 
hogy sok a Záhonnyal kapcso
latos munka. Például a hosz
szabb vonatok „koptatása". 

Munkájukat létszámhiány is 
nehezíti. Ez érdekes gondola
tot vet fel : létszámhiány itt, 
az országnak abban a sarká
ban, amely tulajdonképpen 
.,munkaeröexport;áról" is ne
·1,ezetes? Még a képzettséget 
;génylő szakmákban is munka
erőhiány van a Nyírségben, s 
ez alól Kisvárda állomás sem 
kivétel : állomásfőnök-helyet
tes kereskedelmi hivatalnok, 
két tolatásvezető és egy vál
tótisztitó hiányzik. A helyzet 
néha addig fajul, hogy vizs
gázott tolatásvezető hiányában 
maga az állomásfőnök kény
telen egy-egy vagont az ipar
vágányokra beállítani. 

Szatmári Jenő Istvá.n 

Kulcsemberek o Keletiben 
(Folytatás az l. oldalról.) 

László brigádvezető irányítá
sával úgy hajtják végre, hogy 
szükség esetén munkaidő után 
bentmaradnak, va,gy koráb_ 
ban kezdenek, esetleg szabad 
szombatjukat fordítják társa
dalmi munkára. 

Nem kisebbíti munkájuk ér
tékét hogy a kicsitisztftás
ban • rendszeresen segítséget 
kapnak .a Radnóti Miklós 
KISZ-alapszervezettöl, amely 
annakidején felhívást inté
zett a vasút valamennyi ha
sonló szervezetéhez, hogy 
társadamii munkájukkal rend
szeresen támogassák szolgáin.. 
ti helyükön a kocsitakarítást. 
Azóta is maguk járnak elöl jó 
példával. Pál Gábor alapszer
vi titkár állandó érintkezést 
tart Lánczos Ferenc meg Gó
lya János tér!önökkel, a kocsi
tisztító részleg vezetőivel és 
a mosási terv alapján eseten. 
ként közösen döntik el, hogy 
melYík szerelvényt tisztítják 
meg kívül-belül. 

Hogy a valtókezelóknek, 
meg a kocsirendezőknek ki 
segít? Erre a két, nagy szak
értelmet és óriási gyakorlatot 
kívánó szolgálatra sajnos ke
resve sem találni hozzáértő 
társadalmi munkást, így ők, 
,,segíts magadon", alapon, ki
zárólag magukra vannak ha-

gyatkozva. Olyan fajta embe
rek ők, amilyenekre Moldova 
György könyvének elme cé
loz: akit a mozdony füstj.! 
megcsapott . . . Ilyen, egy élet
re elkötelezett, szerelmese a 
vasútnak és munkájának a 
váltókezelők ezüstkoszorú3 
Lenin szocialista brigádjá
nak helyettes vezetője, Deli 
Balázs is, aki 38 eve szolgál 
a Keletiben, 29 éve áll őrhe
lyén, az I. számú állftó köz
pontban. Mint ,,ablakos" ébe
ren vigyázza a vonatok ki- és 
bejárását, bemondja a moz
gásokat, hol mint „belsős", a 
központi vonóvezetékes állf
tókarok mozgatásával dirigálja 
a szerelvényeket a váltók kö
zött. Itt kint, a téren, ,.univer
zális" embernek tartják, aki 
otthon van minden őrhelyen 
és behunyt szemmel is odata
lál a pályaudvar bármelyik 
zugába. 

De hasonlítanak hozzá eb
ben a tulajdon·ágában idő
sebb és fiatalabb társai : Dar
nyik István, Fazekas Vilmos, 
Vécsey Károly, meg a többiek 
is. A kocsirendezők közt Var
ga Gábor kocsimester és Kos
suth szocialista brigádjának 
tagjai, és a többiek is, at 
i lyenfajta vasutasok közé tar
toznak. 

Szász Ferenc 

igénybe veszi az embereket és 
a gepeket, mert nincs szusz
szanásnyi megállás. A moz
donyfordu Zók rendkiviil szoro
sak, mivel jóformán ötpercen
ként tndulnak a vonatok. lgy 
aztán több a javítás, amit sür
gá6� idóre el kell végezni. 
Előfordul természetesen olyan 
eset is hogy a hibát nem tud
juk itt helyben elhárítani, hi
,i;zen nincs kellően felszerelt 
műhelyünk. Akkor bizony el 
kell mennü111k Ferencvárosba 
vagy Székesfehérvárra, ahol 
van múszeremelö, s ott végez
:ruk el a mozdonyon, amit 
kell . . •  

A társadalmi munkaakciók
ról, a brigádmozgalom ered
ményeiről Szabó László motor
szerelő számol be, aki 1958 óta 
dolgozik a Déliben: 

- A múhel11beliek 60 száza
léka 40-50 kilométerről ;ár 
be, s főként ez az akadálya 
annak, hogy munkaidőn kívül 
gyakrabban találkozhassunk. 
Társadalmi munkánk mégis 
jelentő� : vállaltunk műhelybe
tonozást, a sínek mentén ti z
togatást, s egyik kollégánk 
házépftésénél is segítettünk. A 

brigádtagok mindegyike ti
:zenöts:::örös t>éradó. A csomó
ponti véradáson is mi t•ettünk 
részt a legnagyobb számban. 

Mit csinál a vol t  évfolyamelső ? 

Univerzális szakemberek 

A Déli vontatási kirendelt
/lég dolgozói joggall büszkék 
arra is, hogy unit•erzális szak
emberekként tartják számon 
őket. Ez elsósorban abból adó;
dik, hogy mindenféle típusu 
dízelmozdony megfordul ná
luk. Az egyik szerelvény_ �lén 
M62-es dübörög, a masikat 
M40-es vontatja, ism�t más 
vonatokkal NOHAB száguld, 
sőt Bba, illetve Piroska típusú 
motorvonatok is rendszeres 
,,vendégei" a Déli pályaudvar-
nak. 

-
- Az univerzális" jelzot 

mi nemcs;k ebben az értelem
ben találjuk helyénvalónak, 
hanem abban a vonatko�s?an 
is hogy nem szoktuk mencs
kélni. kinek mire szól_ a képe
sítése - mondja Kovacs Já
tios, aki több mint harminc 
QYarat húzott le ezen a szol-

Híven a nemes 

hagyományokhoz 

Az elhangzottakat Halász 
József mozdonyvezető is m;g
erőstti, majd megtudom tőle. 
hogy már csak másfél éve van 
a nyugdíjazásig. 

- Három és fél évtizede 
szolgálok a Déliben - vallj� 
- Gőzösön kezdtem, aztán d1-
zel re képeztek át. Pesten la
kom. de a havi 240-250 óra 
mellett kevés idő jut a szóra
kozlsra. 

- A társadalmi megmozdu
lásokból azonban ő s�m marad 

Bizonyára sokan emlékeznek 
még a címre: .,Evfolyamelsők 
voltak a tiszt.képzőn". A vég
z&s hallgatók közül azt a két 
fiatal vasutast mutattuk be, 
akik a legkiválóbbak voltak a 
tanulásban. Tavaly a 26. vas
utasnap alkalmából avatták 
tisztté Kormány Erzsébetet és 
Polgár Lászlót. A tisztképzön 
azonoo eredményt értek el. A 
tisztavatás napján mindketten 
arról beszéltek, hogyan kép
zelik el a jövőt. KOTmány Er
zsébet Szatymazon lett forgal
mi szolgálattevő, Polgár Lász
lót pedig visszavárta a sopro
ni vontatási főnökség, Ezúttal 
öt kerestük fel, és arra voltunk 
k!váucsiak. hogy megvalósul
tak-e elképzelései és hogyan 
tudja hasznosítani mindazt, 
amit a tisztképzön tanult. 

- Milyen beosztásba került 
a tisztképző el végzése után? 

Vontatási művezetőnek 
neveztek ki. Csak a megbíza
tás volt új, hiszen lassan 20 

éve lesz, hogy a vasútnál dol
go.zom és ebből az utolsó ötöt 
a kocsiszolgálatnál töltöttem. 
Az emberek többségét Is is
mertem, de vezetni azért más. 
Most 20 kocsivizsgáló munká
ját irányítom. 

- Melyik nehezebb, az el
méleti felkészülés, vagy a ta
nultak alkalmazása a gyakor
latban? 

- Az utóbbi. A tisztképz6n 
az volt a feladat, hog11 tanul
jak. Természetesen ott is ol
dottunk meg gyakorlati fel
adatokat, de az életben nún
den má3. úgy is mondhatom, 
hogy az iskolában a jó ered
mény csak az én munkámon, 
szorgalmamon múlott. A mun
kahelyen viszont olyan hangu
latot kell teremteni, hogy a 
beosztott munkatársak is meg
értsék, mit és miért, hogyan 
kell csinálni. 

- Mi a vontatási művezető 
feladata? 

- A feladatom az utasítások 
oktatása, a szolgálati vezény-

lé&, a.z ellenórzés, a tanács
adás, sőt vitás esetekben azt 
is meg kell mutatni, hogyan 
kell a munkát elvégezni. Csak 
az olyan vezetőt becsülik az 
emberek, aki ez utóbbira is 
képes. Nem könnyű az irányí
tó munka, de szép. Öröm ta
pasztalni. hogy az Iskolán ta
nultak lassan „átvándorolnak" 
a munkatársak tudatvilágába. 
11",s az is izgalmas, hogy fontoo 
kérdésekben egyik pillanatról 
a másikra kell dönteni. Ez 
nem jelenti az utasítások ki
ját.szását, csak azok rugalmas 
alkalmazását. Sokszor egy-egy 
ésszerű döntéssel tí.z- és száz
ezreket lehet megtakarítani a 
népgazdaságnak. Mint vezető 
azt is a feladat-0mnak tartom, 
l;logy a beosztott munkatársai
mat !s haBOnló gondolkodás
módra neveljem. A rugalmas 
vezetői döntésre mindenütt 
szükség van. de me11;T1övekszik 
a jelentősége olyan szol({álati 
helyen. mint a miénk. Sopron 
határállomás. A kocsivi2.sgálók 

látják el a kocsik átadásának 
és átvételének feladatait. Hogy 
elméletileg is felkészültek le
gyenek, az oktatásokon adom 
át nekik a munkához szüksé
ges új ismereteket. 

- Van-e társadalmi megbí
zatása ? 

- Igen. Ebben az esztendó• 
ben a tisztképzőre járó tt-et
nököt helyettesítem és fel
adatom a táppénzügyek, a se
gélyek, a nyugdí;azási ügye,k 
intézése és a választott szak
szervezeti testületek elé ter
;esztése. 

Polgár Lász.ló magánéleté
ben is történt változás. Meg
nősült. Fe!E'Sé,e:e a G YSEV 
dolgozója. Eddig albérletben 
laktak, de mint munkás kate,. 
góriába tartozó termelésirá
nyítót lakáshoz juttatta a 
MAV A lakáshoz a vasút 68 
ezer forint kamatmentes köl
csönnel segítette. Ezért cseré
be szerződést frt alá újabb 1S 

esztend"7e 
Köhidl László 
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Hívójelzés a bejárati főjelzőn 
A biztonsági uobályolc durva megszegése mioH 

lcisllclott egy mo11dony 

Ha egy voros fény és alatta 
külön lapon egy villogó 
holdfehér fény látható a jel
zőn, minden vasutas tudja: ez 
hivójelzés és azt jelenti, hogy 
fi bejáTati jelző továbbhala
dást megtiltó jelzése előtt a 
vonattal nem kell megállni. A 
jelzőhöz azonban csak olyan 
sebességgel érkezhet, a jel
zőn túl pedig csak olyan se
bességgel (legfeljebb 15 h.,n/6.) 
haladhat, hogy a jelentkező 
.akadály előtt azonnal megál, 

tották, 10 km/ó sebességgel 
haladtak be az állomásra. A 
balesetet elhárítani már nem 
tudták, mivel a váltó állítása 
olyan időpontban történt, hogy 
a haladó vonat mozdonyáról 
az már nem volt észlelhető. 

Ennek a balesetnek az a 
legfőbb tanulsága, hogy a hí
vójelzés kivezerlése előtt a 
szolgálatot fokozott gondos
sággal kell végezni. A bizto
sítóberendezés Kezelési Sza-

bályzatában, a Forgalmi Uta
sításban foglalt szabályokat 
maradéktalanul be kell tarta
ni, s a 10 A-f; biztosítékokat 
feltétlenül el kell távolítani. 
így megakadályozható, hogy 
az ismertetett eseményhez ha
sonló baleset előfordulhas.son. 

A közlekedő vonat balesetét 
előidéző forgalmi szolgálat
tevőt szigorúan felelősségre 
vonták. 

Szendródi .János 

lítható legyen. �-------------------------� 

· Ezen a - vonatszemélyzet
re vonatkozó biztonsági 
szabályon kívül még fonto
sabb szabály az. hogy a for
galmi szolgálattevő csak ak
kor vezérelhet ki hívójelzést a 
bejárati főjelzőre, ha. a vonat 
biztos közlekedése érdekében 
minden intézkedést megtett/ 

Somoskőújfalu állomás for
galmi szolgálattevője 1977. áp_ 
rilis 30-án a 344. számú sze
mélyszállító vonat közlell;edése 
idején a bejárati főjelzőre a 
hívójelzés kivezérlése előtt 
nem tett meg minden bizton
sági ín lézkedést. Egy igen fon
tos ténykedést kihagyott, a 
10 A-s biztosítékot nem tá
volította el, s igy történhetett 
-meg, hogy az állomásba be-
ha!adó i·onat mozdonya előtt 
1.·áttót állított és a niozdony a 
váltón első tengelyével kisilc
lott. Személyi sérülés nem tör
tént, de a kisiklás következ
tében pályarongálás és forgal
Jni akadály keletkezett. 

Hívójelzés alkalmazása ese
tén, ha a biztosHó-berendezés
l>ől a 10 A-as biztosítékokat 
nem távolítják el, lehetőség 
van a vágányútban fekvő vál
tók ál!l í tására. 

A forgalmi szolgálattevő te
hát igen fontos biztonsági sza
bály megszegése után 1.•ezérel
te ki a hwójelzést, majd a 
balesettól független ténykedé
se során véletlenül kőnyöh.�
vel megnyomta a vonat vá
gányútjában fekvő 4--es szá
mú váltó állitógombját és az 
a vonat eló!Jt helytelen, 
egyenes irányba - vezérlő
dött át. Ezt észlelve azonnal 
egyéni állítással próbálta a 

váltót helyes kitérő -
irányba visszavezérelru, de ez 
a vonatnak a szigetelt sínre 
történő ráhaladása miatt nem 
sikerült. Ekkor már kapkod
va - további ténykedését át 
nem gondolva - a szi<getelés 
kikapcsoló gombjához nyúlt és 
ennek segítségével állította a 
,-es számú váltót, de már köz
vetlenül a vonat mozdonya 
előtt. A váltó teljes átállító
dása máT nem töTténhetett 
meg, mivel a mozdony kere
kei a tös!n és a csúcssín kö
:;é haladva kisiklottak. 

A 344 számú vonat sze
mély:r.ete a részükre előírt 
biztonsági szabályokat betat"-

Eqy szál pi.zsamanadrágban 
feküdt a vizsgálóasztalon. 

Két orvos: egy bajuszos, ko
pasz öreg és egy teljesen ősz 
fiatalabb tett-vett körülötte. 
Hatalmas csíptetőket tettek a 
csuklójáTa, a bokájára, valami 
mást meg a szíve fölé. A fiata
labb orvos öt nézte, de olyan 
furcsán, mintha. attól tartana, 
liogy el akar szökni. A másik, 
a bajuszos valamt furcsa szeT
kezetet figyelt a feje fölött és 
csak ennyit mondott az ösz ha
júnak: 

- Angina pektorisz . • •  
Görcsösen töTte az agyát, az

tán szinte ujjongani szeretett 
volna. Meg.·an! Megvan! • • •  
Angina latinul kígyót jelent. 
Erre akár fogadni is mert vol
na. Biztosan kígyó! De hol is 
látott ö kígyót? Képek kava
rogtak benne és megint elfog
ta a megkönnyebbülés. Hát 
persze, hogy megvan. A há
ború a!att lengyel hadifoglyok 
voltak a falujuk alatti erdő
ben, sebesült katonalovakat 
gyógyítottak és legeltettek. Az 
egyik fogoly tenyerén látott 
egyszer egy siklót. Az a fogoly 
katona egészen jól beszélt ak
kOT már magyarul - tovább 
játszott a siklóval, neki is át 
akarta adni, de mivel látta, 
hogy fél, magyarázni kezdett: 

- A kígyó nem TOSSZ, csak 

Miért nincs víz a vonulok mosdóiban? 

Sokat beszélünk arról, hogy emelni kell a kulturált utaz.ás 
szinvonal.ált. Ennek egyik nem éppen lényegtelen alkotóeleme 
például az is, hogy mindig legyen víz a személyszállító vonatok 
mosdóiban. Sajnos a tapasztalatok nem kedvezőek, Gyakran 
előfordul, hogy a gyorsvonatok kocsijainak tartályai is üresek. 

A 302. és a 303. számú gyorsvonatoknál rendszeresen ta
pasztaltam ezt. Június 6-án és 7--én sem volt víz a tartályok
ban. Megkérdeztem a jegyvizsgá1ót: mi ennek az oka? Azt 
mondta: ,,így szokott lenni". Az elmúlt években is ez volt a 
tapasztalat. Sajnos a legtöbb állomáson egyáltalán nem tö
rődnek ezzel a fontos szolgáltatással, pedig kulturált utazásról 
csak akkor beszélhetünk, ha víz is van a mosdók)Jan. Ez egész
ségügyi követelmény is! 

Sz. F. 

Ba.la.ticzkJ Imre, a ferenevárosi vontatási fönökség nagy 
ti,.pasztalatokkat rendelkezö Dlesel-mozdonyvezetője szocialista 

megörzésre vette át az M43-1019. sz. mozdonyt 
(Lll(lzkó Ildikó felvétele) 

ID ŐMÉR Ő 
az emberek Tosszak . • •  �rted? elő és pár peTc alatt fölfalta a 
A kígyó nem bánt, csak az em- gomolyagot • • •  

berek bántanak • • •  

Nem merte megfogni a siklót 
és napokig el is kerülte a fo
golytábort. Aztán egy másik 
emlék villant föl. Tíz éve lehet, 
hogy érdekes riportra csábítot
ta az egyik tudós természetku
tató. Még a szavai is az eszé

be jutottak: .,Olyat látsz, ha 
minden igaz, amit sohasem fe
lejtesz majd el." A Baláta-tó 
mellé utaztak és még nem volt 
hajnali három óra, amikor már 
fönt ücsöTögtek a magaslesen, 
s az öreg eTdész tanácsára tel
jesen csöndben maradtak. Hat 
óra körül az erdész átadta a 
távcsövet a tudósnak és a töl
gyek szegélyezte tisztás köze
pére mutatott. Csaknem méte
Tes átmérőjű, hatalmas labdára 
emlékeztető gomolyag izgett
mozgott. Ezer vagy háromezer 
vipera? A hátán futkározott a 
hideg a boTZalmas nász láttán. 
Aztán nem sokkal később újra 
a kezébe adta a távcsövet az 
erdész: .,Most figyeljen!" A sű
rúböl néhány vaddisznó Tontott 

Angina . . .  Igen, ez annyi, 
mint kígyó. De hol is találko
zott még, hol látott ilyet? Most 
a bajuszos öreg orvos is föléje 
hajol. lgy közelről olyan isme
rős a szeme. Hát persze! Annak 
az egyiptomi professzornak 
volt ilyen nyugodt a szeme, aki 
a Kheopsz-piTamis előtt ma
gyaTázott. t:s éppen ilyen bar
na volt és éppen ilyen kopasz. 
Monoton nyugalommal sorolta 
az adatokat is . .  . Harmincöt 
emelet magas, négyzetalakú 
a!apjának minden oldala há
romszázötven lépés. Az alap 
tízholdnyi területet foglal el, 
négy háromszögalakú. oldalfala 
pedig tizenhét vagy tizennyolc 
noldat födne be. Az építkezés
hez annyi követ használtak fel, 
hogy embeTmagasságban két
ezerötszáz kilométer hosszúsá
gú, fél méter vastagságú. falat 
lehetne belőle emelni . • . 1!:s 
még azt is mondta, hogy har
minc éven át évente három hó
napig 100 ezer ember dolgozott 
ezen a síron, é: minden eszten-

Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetése 
Június 24--én a Vasúti Fő

osztály konferencia-termében 
nyugállományba vonuló vas
utasok kitüntetésére került 
sor, melyen megjelent Urbán 
Lajos miniszterhelyettes, a 

MA V vezérigazgatója, Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára. 

Az ünnepséget Na.gy KáToly, 
a Vasú ti Főosztály pártlbizott
ságának titkára nyitotta meg, 
majd Déri Tamás, a Vezéri�az... 
gatóság KISZ-bizottságának 
tagja méltatta a több évtize
des vasúti szolgálat után nyu
galomba vonulók mu.n.k.ássá
gát. Hangsúlyozta, hogy a vas
utasok, ellentétben a :nép�
daság más ágazatalban dolgo
zókkal, soha sem munkába, ha
nem szolgálatba !ÍIIldulnak. 
Olyan szolgálatba, amely az 
ország vérkering ·ét jelenti. 
Csak' a sz9lgá1at, a köteles
ségteljesítfa és ;i hivatástudat 
e.."Yilttes hatóerejének tulaj
donítható, hogy a vasutasok a 
hideg téli éjszakákon éppen
úgy helytállnak, mint a :nyári 
kánikulában. 

Déri Tamás rovid, szívhez 
szóló beszéde végén kérte a 

nyugalomba vo:nu;ókat: most, 
hogy elérkezett a pihenés idő
szaka, se szakadjanak el a vas
úttól, és a jöt·öben is találja
nak módot arra, hogy átadják 
tapasztalataikat a fiatalok.ia.k. 

Az ünnepi k&zöntó után 
UTbán Lajos min:.szterhelyet
tes átadta a kormány- é; a 
miniszteri kitüntetéseket. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa - ny�állományba vo
nulásuk alkalmából - több évtize
den dt végzett kiemelkedő munká
juk elisMeréscként a 

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 

kitüntetésben rés,esitette: Déri 
Lajos ugyintéz'5t, Szombathely. 
Epület-- és Hidfennt. Főn. i Mák M1„ 
hálY aszt.alost, Békcsc�aba Vont. 
F0n. 

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: Balogh 
István m1lszak1-g:11;dnsági ta.nics
adot, vasuti Föos:z:t. ; Beliczki Ist• 
ván ügyintézőt, Debrecen Vasútig. ; 
Joö Andor Ci.z.emcuenört, Balpartl 
BBFF; Kcztyüs Károlyné oszt.-vez .• 
Utasellátó V, ; Pelyvás Kálm n 
autószerelő csop.-vez.f Bp. MAV 
J;:p1tésl Géptclep Főn. 

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

kltüntetésb<>n részesltette: Hatvan! 
Lajos vezénylötisztet, KiskunJet
egyháza AU. ; Horváth János vál
tókez .• Bp. Józsefváros áll ; Kovacs 
Imre mozd.-vez., Debrecen Vont. 
Főn. ; Tari József tolatásvez .• Bp. 
Fercncw·áros áll. ; Tóth András .íorg, 
!rányltót, Bp. Kektl áll. ; Tóth Ist
ván munkaügyi tervkész!tót, Deb
recen Jj. ü. 

A közlekedés és postaügy! rnl
nlszter 

KÖZLEKEDÉS 

KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 
kltQntetésben része<;ftettc :  Bartos 
József ügyint. csop.-vez., Vasúti 
Főoszt .. ; Bánszky Ferencné munka
üg;·1 előa<lót, Utasellátó v. ; Bog-

dóben meghalt húszezer. A vi. 
lág csodája félmillió ember 
csontjain épült. 

A magyarázat után görnyedt 
testtartással bementek a pira
misba és akkOT fázott annyira, 
mint most itt. Sokáig mentek 
lefelé, de csak csupasz falakat 
láttak és a végén egy szobasze
rú termet, de abban sem volt 
semmi. Amikor fölértek a fény. 
re, mindenki föllélegzett. örült 
a tűző napnak, de egy kosaras 
ember állta az útjukat. A ko
sár, az a szalmából font kosár, 
tele volt kígyóval. A turbános 
ember furulyázott. Először egy, 
aztán már három kígyó nyúj
tózkodott a magasba, de a nyu
godt szemű, kopasz professzo1 
rendörért kiáltott és az őrséget 
hívta, mire a kígyós ember hó
na alá kapta a kosarát és ú.gy 
futott, mint akit máris üldöz
nek. De azért messziről átko
kat kiabált és az öklét rázta . • •  

A fiatal, ősz hajú orvos szó
lalt meg: 

- Megúszta. Egészen biztos, 
hogy angina pektorisz. 

Tíz perc kellett ehhez az éle
téből. Most tudta meg, hogy 
nem a naptáT, ha.nem a szive 
méri az idöt. Hatszáz gyötTel
mes másodperc tanította meg 
arra, hogy nem a kígyóktól 
kell félni. 

Németh Sándor 

Urbán Lajos, miniszterhelyettes átadja 
a Munka l'.,;rdemrend arany fokozatát Mák Mihálynak, 

Békéscsaba vontatási főnökség asztalosának 

nár Imre g:-zd. igazgatót, Landler 
JJ. U., Eötvós Sándorné statiszti
kust, utasellátó v. ; :erszegl László 
híd csop.-,•ez., Bp. vnsutig. ; Gru
ber László tövtzsg„ Sátora!Jaújhrly 
á!L ; Ha<II Lajos gépkocslvez., 
Dombóvár J!:p. Főn.;  Hagara Sán
dor .torg. szolg.-tevO-t, Sümeg Ba
zaltbánya áll. ; Kovács Béla csop.
vez , BVKH ; Lász.16 Lajosné t1t
kárn'5t, Dunakeszi JJ. ű. ; Majer
esik Sánaorné raktár"cz., Bp MA V 
1tL1gasép. Főn. ; Marosvölgyi Jár,os 
forg. szotg.-tevót, Uajdúdoi:o� o.A.11. ; 
Nagy József állo,n 'tsr,5:loköt, l«J
bl!oya-tels0 11.11. ; Pataki J�nos 
mozd.-vez .• Eger Vont. Főn. ; Pén
zes László pavUonkezelöt, Utasel
látó V. : Vastagh Pál yez,!nylőlisz
tet, Kiskunhalas áll. ; Várnai Ti
borné ügylntéz6t. Utasellátó v. ; 
Virágh Béla oszt.-vez., MAV T"cr
vez6 Int:: Virághalml ,Tibor állo
más!ónbköt, Siófok áll. 

MINISZTERI DICSÉRET 
kiHintetést kaptak Adám József 
jegyvtz.sg.. Bala5sagyarmat áll,, 
Buinyt Józse! minőségi ell .• MAV 
Fateiitó ű. Püspökla<lány; Darázs 
Károly fc,milvez., Szombathelyt Jj. 
11, ; Eff Sán<lor rnktdrvez.. MA V 
Közp. Orsz. Osztószertárfön. ; Hö.t
ter Gyuláné árupénztáros. Fe!s'5-
zsolca áll. : Kámán György pálya
munkás, Sopron PfL Főn. ; Kovács 
László mozd.-vez.1 Nagykanizsa 
Vont. Főn. ; Kovács Tibor gázmo
torvez., Bp. Ferencváros Vont Főn. ; 
dr. l\fosonyl Ferenc ügyint., Pécs 
VasúUg. ; Nagy Mihály lakatos. 
Szolnok P.ct. Fön. ; Páli Kálmán 
rakUlrn0k, Ajka áll. : Pálmai Jen'5 
Ugylnt.. Bp. Vasútig. ; Ra<lics Ist
ván elömunkás, H6dme7.ÖV,\?:i.rhely 
P.ft. Főn. : Seres Gáborné póly!'\
munkás, Debrecen Epillc-.:- és Híd-
fenntartó Fön. ; Szabadi István 
Diesel mozd.--vez., Kaposvár Vont. 
Főn. 

A közlekedés é• PC'Sta0gyl mi
niszter helyettese. a MA V \·czér• 
li,a :gatója 

VEZERIGAZGA TÓI 

DICSERET 
kitüntetésben részesltette: Bán 
Ferencné kocsHakaritót, Hegyesha-
lom áll. ; Csanálosl János • mozd.-

(Laczkó Ildikó felvMele) 

v�., Hatvan Vont. F6n. ; Csoknyai 
Sándor mozdon:;itlv3t. Szombathely 
Vont. Fc5n. ; Dorogi István naplózót. 
Szeged Vont. Főn. ; Erdei Mihály 
raktárkcz., Püspökladány szertár• 
t6n. ;  Galambos Sándor kocsiviz.sg., 
Miskolc Vont. Főn. ; Harago,'i.cs 
József pályamunkást, Pécs Pft. 
Fön. : Hartyáni János müvez., Szé
kes!ehérvárt JJ. 11.: Incze György
né ügyint., Bp. Kőzp. Számviteli 
HJv. ; Ivánka Tóth András mü.sze
részt, Debrecen BBFF; Jámbor Jó
zsef váltókez.1 Bakonysárkány áll.; 
Keller M.ihály téklakatost. Bp. Nyu
gati MO.sz. Kocsiszolg. Főn. ; Ke
rek.réti Mihály vonatkczel'5t, Nyír
egyháza áll. ; Kónya Ferenc mun
kavezetót. Székesfehérvár Pft. 
F0n. ; Koscsó An<lrás mozd.-fút'5t. 
Sárospatak Ozemfón. Vont. Rész„ 

leg ; Kulcsár József betúirót, Mis
kolc JJ. ű.: Léva! Jen'5 távbeszélli 
közp. kezelőt, Sátoraljaújhely ilL : 
Meszjer János elóm11nkást. Bp. Jó• 
zsefVáros Pit. Főn. ; Oravecz Já
nosné takarítónőt, Komárom áll.: 
Molnár Dénes <larukez., M:A v m<1-
ép. Főn. ; NagyPál J0zset lro
cslrend., Pécs bánya rendező 
pu. : Németh Ferencné személy
pénztilrost, Sárvár áll.: Sepsi 
Joachim váltókez .• Mezőkeresztes
Mez6nyárá<I áll. ; Solymosi László 
músz. vez., Bp. MA V Kórház és 
Közp. Ren<I. : Stéger Mihályné sze
mélypénztárost, Baja áll. ; Schöberl 
Lajos Diesel mozd.-szerel6 csop.
vez., Sopron Vont. Főn. ; Szom
széd Pál málházót. Salgótarján -
killsö áll. ; Tacsi István vonatvez., 
Debrecen áll. ; Tobler János szén
S<erel'5 munkást, Dombóvár, Osz• 
tószertár Főn . ;  Tóth Lajos <lukko
zó br!g.-vez., Bp. TBl:F. 

Az oktatási miniszter 

PEDAGÓGUS 

SZOLGÁLATI 

EML�KÉREM 
kitüntetésben részesítette: Dávid 
Gergelyné és Háger Márta nevelő
tanárokat, Kaposvár MAV Nevelő
otthon. 

Megtartotta közgyűlését a Vasutasok 

Jótékonysági Biztosító Egyesülete 
ötmillió forint. A közgyűlés 
úgy döntött, hogy ezt az ösz
szeget - fele-fele arányban -
üdülőfejlesztésre, valamint 
szociális és családvédelmi cé
lokra fordítják. 

A 145 ezer tagot számláló 
Vasutasok Jótékonysági Biz
tosító Egyesülete június 19-
én tartotta közgyűlését. A köz
gyűlésen a Vasutasok Szak
szervezetét dr. BOTdy István, 
a VSZTO osztályvezetője, a 
Vezérigazgatóságot pedig dT. r-------------
Acs Imre szak05ztályvezetö 
képviselte. 

Az egyesület elmúlt évi te
vékenységéről, a választmány 
nevében Rábay Ferenc ügy
vezető elnök számolt be. Is
mertette többek között a gaz
dasági fejlődés szempontjából 
rendkívül fontos taglétszám
növekedést és azt, hogy a ta
valyi szolgáltatások értéke 
megközelítette a tízmillió fo
rintot. Az egyesület vagyona 
49 millió forint. Az 1976. évi 
megtakarítás pedig töbl>, mint 

A Hivatalos Lapból 

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

A 24. számból: 106 935/197'1. A 
vasutas dolgozók balesetbiztositása. 

A 25. szimból: 107 4B1/1977. AZ 
államtitok és a szolgálati titok kö
rének meghatározásáról szóló, 
12/1974. (Közi. :ert. 12.) KPM sz. 
utasítás kiegészítése. 

• 107 387 /1977. A KISZ Közponu Bi
zottsága 1977 /1978 mozgalmi évi 
akcióprogramjának támoga�•a. 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

NSZK-beli delegáció tanulmányozta 
a MÁV szociális és e/észsé/ü/yi ellátását 

Művelődési klubot avattak Szolnokon 

A:z. új intézményben 12 kisebb helyiség és egy 150 személyes 

színházterem áll a vasutasok rendetk ezésére 

Szakszervezetünk nemzetkö
,z.i tevékenysége közismert. 
Legutóbb az elnökség, majd a 
központi vezetőség is megis
merte és jóváhagyta az el
múlt Időszakban végzett nem
zetközi munkát, illetve a leg
közelebbi jövő programját. 
Elmondhatjuk, hogy ma már 
nemcsak a baráti országok 
többségével, hanem számos 
tőkés országgal építettünk ki 
gyümölcsöző kapcsolatokat. A 
de!egác'lók cseréjét illetően 
különooen mozgalmAS volt az 
elmúlt Időszak. 

Koszorús Ferenc főtitkár a 
,svéd és a norvég vasutasszak
szervezet meghívására, jú
nius 6-15-ig, a két skandi
náv államban ismerkedett a 
testvér szakszervezetek mun
kájával. Látogatása során 
megteltintett néhány korszerű 
vasúti üzemet és 52:ociális lé
tesítményt is. 

Június 13-án, =kszerveze.. 
tűnk meghívására, az NSZK 
vasutas-szakszervezetének há
romtagú tanulmányi delegá
ciója érkezett Budapestre, 
Rudolf Bühlernek, a szakszer
veret szociálpol'itlkai osztá
Jyának vezetésével. A delegá
ció a vasút szociális és egész
i;égUgyi ellátását tanulmá
nyozta. 

beleértve a keszthelyi csalá
dos üdülőt is. Keszthelyről 
Hévízre vezetett az út, ahol a 
múlt évben átadott új MAV 
Gyógyházzal ismerkedtek. 

A vendégek június 16-án 
szakszervezetünk Benczúr ut
cai székházában találkoztak 
az apparátus dolgozóival és 
néhány szolgálati hely, üzem 
és intézmény szakszervezeti 
tisztségviselőjével. Itt, azon
kívül, hogy részletesen beszá
moltak tapasztalataikról, a 
részvevők kérdéseire is vá
laszoltak. 

Elutazás elótt Rudolf Büh
ler és a delegáció tagjai: Ru
dolf Hoffman és Gerhard Zel
ler, lapunk munkatársának is 
nyilatkoztak. A többi között 
elmondották, hogy a tapaszta
latcserével egybekötött láto
gatást hasznosnak ítélik meg. 
A jól ös,neállitott program 
ugyanis lehetővé tette szá
muilcra, hogy miközben néhány 

létesítmény munkájával meg
ismerkedtek, bepillantást nyer
hettek hazánk életébe is. 

Mint szakszervezeti 
tisztségviselő már nagyon sok 
országban jártam, de olyan 
magas színvonalú szociális és 
egészségügyi ellátással, mint 
amilyennel a magyar vasuta
sok rendelkeznek, nem sok 
helyen találkoztam - mon
dotta Ruclolf Bühler. - A 
Magyarországon látottakról 
csak a Legnagyobb elismerés 
hangján nyil.atkozhatom. 

Az NSZK-beli delegáció ha
zautazása után Georges La
noue fól1tkár vezetésével há
romtagú francia vasutas szak
szervezeti delegáció, majd egy 
tíztagú szovjet tanulmányi 
delegáció érkezett hazánkba. 
Programjukról, tapasztala
taikról, lapunk követk-ező szá
mában tájékoztatjuk olvasóin
kat. 

(vf) 

A szo!fl-Okt csomópont vas
utasainak hosszú évekig 
egyetlen kultúrház, az úgy
nevezett mozdonyvezetők ott
hona állt rende1kezésükre. Az 
ódon épület már régóta nem 
felelt meg rendel-tetésének; a 
büfé használatán kívül több
nyire csak kártyázni lehetett 
benne. Két és fél évvel ez
előtt ez is megszűnt, mert 
a városrendezési terv az épü
letet lebontásra ítélte. Ek
kor a Vasutasok Szakszerveze
iének kezdemén11ezésére é! 
anyagi támogatásával, hozzá
fogtak az új klubház építésé
hez, közvetlenül az állomás 
új felvételi épületének szom
szédságában. 

Az új művelődési Intézmény 
- a csomópont vasutasalnak 
nagy örömére - nem egészen 
kétévi munka eredményeként 
elkészült, s június 22-én ün
nepélyes külsőségek között át
adták rendeltetésének. Az 
átadási ünnepségen megjelent 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, Mol
nár György titkár, Gulyás Já
nos vezérigazgató-helyettes, 
Brezvai István, az MSZMP 
Szolnok városi bizottságának 
titkára, Rékas! István, a bu
dapesti igazga tooág helyettes 
vezetője, Arvai István, a Szak
szervezetek Szolnok megyei 
Tanácsának vezető titkára, dr. 
Szabó Miklós, a budapesti te
rületi bizottság titkára. 

Arvai Pál, a budapesti igaz
gatóság tervgazdasági osztá
lya szolnoki kirendeltségének 
vezetője számolt be a létesít
mény megvalósításának kö
rülményeiről. Ezt követően 
Koszorús Ferenc főtitkár át
vágta a bejárat elótt kifeszí
tett nemzetiszínű szalagot, 
majd a vendégeknek Csapó 

Koszorús Ferenc főfükár méltatja az új müvelődé�I fntézméni, 
�elentőségét (Tvarosek Imre felvétele) 

zetméter al.apterületú létesít
ményt, nagyon ésszerüen, 12 
hell/ÍSégre osztották. A föld
szinten klubot alakítottak ki 
a nyugdíjasoknak, mellette 
helyezték el a büfét, amely 
IV. osztályú áron üzemel. Kü
lön említést érdemel a 150 sze
mélyes színházterem, amelyet 
nagyon praktikusaai, műbőrből 
kész.ült, mozgatható fallal. 
szükség esetén ketté lehet vá
lasztani. A könyvtárban hat
ezer kötet könyv van, de még 
az idén húszezer forint értékú 
olvasnivalót vásárolnak hoz
zá. 

A helyiségek megtekintése 
után, a színházteremben ren
dezett ünnepségen Koszorús 
Ferenc főtitkár méltatta az új 
művelődési intézmény jelen-

tóségét. - Legyen ez a klub 
a szolnoki vnsutasok második 
otthona és egyben része a vá
ros elismert, magas szintű 
kulturális életének - hang-
súlyozta a főtitkár, majd 
megköszönte a létE>Sítmény 
építőinek áldozatos munkáját 
és jutalmakat adott át. 

Az avatóünnepséget na-
gyon stílusosan, színvonalas 
kultúrműsorral fejezték be, 
amelyen felléptek: Kibédi Er.:. 

vin, Hl.atkt László és Faragó 
Vera éroemes művészek, vala
mint Mező Mari, Szentendrei 
Klári, Bajházy Arpád ma
gyarnóta-énekesek és a vas
utas-szakszervezet népi zene
kara. A műsort Csonka Endre 
konferálta. 

Séra Sándor 

János, a szolnoki vontatás! fó- .------------------------
nökség szb-titkára, a klubház 

Az NSZK-ból érkezett ven
dégeket Kajcsa József titkár 
tájékoztatta a MA V egészség
ügyi helyzetéről és szakszer
vezetünk S"ZOCiálpoUtikai tevé
kenységéről. Természetesen 
lehetőséget biztosítottunk szá
mukra aJhhoz, hogy nóháJny 
létesítrnényünkkel is megis
merkedjenek. Megtek1ntették 
a Budakeszi MAV Szanatóriu
mot, a szombathelyi járműja
vító üzemet, ,szociális és kul
turáliis létesítményeivel. e.gyütt, Kajcsa József titkár megbeszélést folytat a delegáció tagjaival 

építés.ének szervezője mu
tatta be az impozáns kétszin
tes éJ.>iiletet. Az 1370 nég11- Van szava a bizalminak? 

Társadalmi összelog6ssal 

Továbbképző tábor épült Balatonlellén 
A IX. kerületi KISZ-bizott-

11ágnak az idén először van le
hetősége arra, hogy saját tá
borban készítse fel a kerület 
:KISZ-vezetőit. Balatonlellén 
építik az úttörő- és ifjúsági 
táborit, amelynek kivitelezésé
hez a kerület vállalatai -
köztük a ferencvárosi csomó
pont vaisutas fiataljai is hoz
zájárultak. A tavaszi kom
munista mii.szakok tízmillió fo-

rintos bevételét ajánlották fel 
erre a cclra. A táborépUést a 
hely,;.zinen végzett társadalml 
munkával it- segítették. Ápri
lis óta a hétvégeken 40-50-en 
indultak a kerU!etből Bala
tonlellére tábort építeni. 

A tervek szerint az idén 
nyáron mar a táborban prog
ramot 6Zerveznek az úttörő
c·apatok és a KISZ-�ezetók 
részére. 

A na.gy melegben jólesik a frl11s vfz ... 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

HÉTFŐ 
Ma egész 1111pom szabad 
s a kedd, szerda, csütörtők szintén. 
A délután ol.ajozoo szalad, 
mint gőzmozdony apró őrházak mentin, 
ahol a bakter áll. 
Kezében vörös zászlócska - iobbjával tt&zteleg 
szemeben megcsill.an a délutáni homdl11 
s 11 fáradtságtól lába ütemesen remeg •.• 

Ketykó István 

Sikerrel szerepelt népi együttesünk 

az NDK vasutasnapon Schwerinben 
A schwerini vasútJgazgató

ság meghívására részt vett 
az NDK vasutasnapi ünnepsé
geken a vasutas-:sza1<:szervezet 
központi ének-, zene- és kép
zóműveszeti Iskolájának né
pi együttese. Június 6-tól 15-
ig szerepeltek Schwerinben és 
műsorukat több mint 150-0-
an tekintették meg. 

Különösen nagy sikert ara
tott a német közönség előtt 
Bojtor Imre magyarnóta-éne
kes. valamint Suha B. Kálmán 
vezetóprimás s zenekara. Az 
e.'.:yüttesnek közel húszéves 

KISZ-fiatalok 
kezdeményezték 

kapcsolata van a vendéglátók
kal Az igazgató,ság gazdasági 
és társadalmi vezetőivel tör
tén t beszélgetés során szó volt 
a kapcsolatok további fejlesz
tésének lehetősége!róL 

Az 1976n7. évi új menetrend kiadása után nehéz helyzetbe 
kerültek Sz.olnokon a vidékről bejáró vonatkí,;érók, mert meg
szüntették a 19-20-as számú távolsági vonatokat. Sok vasut.a.! 
a hajnalban induló személyvonatokhoz csak úg11 tudott bejár
ni, hogy hat-hét órával megrövidítették a pihenő idejüket. Az 
Í6 előfordult, hogy egy vonatkísérő 14-15 óra szolgálat után 
megérkezett 14-16 óra között, hazaért 17 órára és 21-kor má.r 
ismét el kellett jönnie, hogy hajnali négy órakor szolgálatba 
tudjon lépni. Körülbelül harminchárom dolgozó került ebbe 
a kényelmetlen helyzetbe. 

PanaSLlOk özöne zúdult az állomás vezetőire - eredmény 
nélkül. A dolgozók a kimerülés határán voltak. Sokszor még 11 

kijelölt heti pihenőnapokat is meg kellett csonkítani az emlí
tett okok miatt. A dolgozók érdekeit képviselő bizalmi sem tu• 
dott eredményt elérni, ezért írtak a Munka című folyóiratszer
kes7l!.&égének. Az ügy ennek hatására kimozdult a holtpontról. 
A panaszt a Vasutasok Szakszervezetének munkatársai vizsgál
ták, amelybe bevonták a bizalmit is. A megbeszéléseket siker 
koronázta. A dolgozókat most már - az állomáson eddig kí
használatl.anul álló - gépkocsival szállítják haza, illetve a 

munkahelyre. Szükség esetén igénybe vehetik a taxit is. 

FöldJ Józset 

A történtek után megkérdeztük: van szava S::clnokon a 
bizalminak? Vajon mlét"t nem orvosolták a jogos panaszt „há
zon belül", a Munka szerkesztőségének közbenjárása előtt? 
(A szerk.) 

A miskolci vontatási főnök
ség KISZ-!llapszervezetének 
utazó fiataljai a közelmúltban 
energiatakarékossági verseny
re szólították fel a villany
mozdonyvezetóket. Céljuk a 
vonatok minél gazdaságosabb 
továbbítása. A mozgalomban 
részvevő mozdonyvezetők ne
vezési lapot kaptak, a111elyen 
feljegyezik az általuk továbbí
tott vonatok jellemző adatait 
és az energiafogyasztást. A fő
nökség fiatal mérnökei vállal
ták a verseny értékelését. 

HIVJA - VARJA - VENDEGUL LATJA 
Sopronban és állomásalnkon a 

A legtöbb energiát megtaka
rító három mozdonyvezetőt 
pénzjutalomban részesítik, A 
fiataloknak az a terve, hogy az 
energiatakarékossági verseny
be később bevdnják a diesel- és 
a gőzmozdonyok vezetőit is. 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda, étterem, söröz6, boroz6, eszpresszó, bár, automata tekepálya 

9400 Sopron, Szabadság krt. 1. Tel.: 14-180 
VASOTI VENDEGLO ES BISZTRO, Sopron 6tlom6s 

HALASZTANYA. FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 
PALYAVENDIEGLO, Nagycenken a Múzeumvasút wégállomásán 

Kir6ndul6csoportok étkeztetését - eUlzetes bejelentésre - vállaljuk 1 
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MHSZ vasutas 
hajómodellezők 

A vidék: legjobbja : 

r=z:���;r��
v

�i� a Szombathelyi Haladás labdarúgó-csapata 
gos, m�ívásos hajómodell
versenyét, melyen eredmé
nyesen szerepeltek a buda
pesti MA V MHSZ Klub ver
senyzői. Az egyéni számokban 
több értékes helyezést érbek 
el, míg csapatversenyben az 
,.4.ngel, Merényi, Stvetkó háa-
mas, 129 körrel az első helyen 
végzett. 

Sporttalálkozó 
a Mátrában 

Barátságvonattal a Szovjetunióba 
Már hagyomány, hogy minden év nyarán Barátságt:omit 

indul a Keleti pályaudvarról, amelyen a legeredményesebben 
doJgoz,6 vasutas szocialista brigádok és brigá�vezE:1.ők utaznak 
Kijev, Leningrád, Moszki-a útvonalon a Szo_vJetumoba. 

Az idén június 24-én indult a Barátsagvon.at hároms-záz 
utasával. A 150 vasutason kívül moot 150 építőipari dolgozó is 
helyet kapott a vonaton. A 12 napos útra indulókat - mind
két szakma nevében - Gulyás János vezérigazgató-helyettes 
búcsúztatta szerencsés utat és jó pihenést kívánva valameny• 
nyiüknek. Á pályaudvari búcsúztatá.son megjelent Kajcsa Jó• 
zsef, a vasutas-szakszervezet titkára is. 

Mátramindszent állomás O; 
élet szocialista brigádja és a 
hatvani MHSZ-lövészklub ver
senyzői a közelmú1tban Mát-ra
derecskén közös légpuska,.. és 
légpisztolyversenyt rendeztek 
az Edzett ifjúságért mozgalom 
jegyében. A legjobb eredményt 
Siklósi Oszkár, Jl.,iá,tramirui
i;zent állomásfőnöke és Szabó 
István forgalmi szol:gál.attevő 
érte el. A két állomás vasuta
� elhatározták, hogy a jövó
ben is rendeznek haoon1ó ta
tálJkozók.a.t. 

A Haladás VSE labdarúgócsapata a Budapes ti Honvéd ellenl június 4. szontbathelyi mér
kőzés előtt. Balról jobbra: Kulcsár, Dauzer, Fedor, Horváth L, Fischer, Király, Vörös, 

Kereki, Szarka, Fark.as, HalmosL 

- Tapasztalatcsere. A ba
lassagyarmati vonalfönökség 
vezetői csehszlm:ák vasutas 
vendégeket fog-adtak a közel
múltban. Losonc állorru\s gaz
dasági és társadalmi , ezet.óit 
elkísérte a találkozóra a zólyo
mi aligazgatóság vezető helyet
tese is. A találkozó résztvevői 
tájékoztatták egymást munka
helyük eredményeiről és célki
tűzéseiről. Szó volt ezenkívül 
a balesetmegelőzé'iró1 és a dol
gozók sportolási-kulturális le
hetőségeiről is. A csehsilovák 
és a magyar vasutas<ú elhatá
rozták, h<Y.lY a jövőben több 
hason.ló találkozót szerveznek. 

- Véradás. A balassagyar� 
mati vontal.á.s.i főnökség Vö
rö,;keresztes s-.i:ervezete a kö
zelmúltban önkéntes vérad6-
napot szen•e--rett, amelyen 33 
dolgozó össz.sen H liter vén 
adott. 

- Nyugdíjas találkozó. A 
pécsi csomópont szakszerveze-
ti bizottságának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban ta
lálkozót rendezett a vasutasol< 
művelődési házában, ahol 215-
en jelentek meg, Halmay Ar
pád, a területi bizot!ISág tit.ká• 
ra k&zöntótte a résztvevőket, 
majd a kert vá rooi ú ttörőcsapal 
és a művelődési ház táncegyüt
tese szórakoztatta a vendége. 
ket. 

Szombathelyen mindig nagy 
érdeklődés kísérte a labdarú
gó-mérkőzéseket. Ez érthető 
is, hiszen kisebb megszakíta
sokkal a Haladás VSE csapata 
1936 nyara óta az NB I-ben 
játszik. Sz:ombathelyen a Ro
honci úti sporttelep igen sok 
nagy csatának volt a színhelye. 
A Régi Savaria, és előtte tíz 
éven át a Sabaria FC révén -
mindig .,termelte" a tehetséges 
labdarúgókat. 

Három évvel ezelőtt, amikor 
Thomann Antal, a Haladis 
VSE NB l-es csapatának szak
vezetője kétéves szerződését 
egy évvel korábban megszűn
tette, Sárosi László került ve-

zetóedzónek a Perint partjára. 
Amikor az új edzőt szurkolói 
ankéton bemutatták. hatalmas 
taps koozöntötte. Sárooi Lász. 
ló vezetőedző, akkor szerényen 
csak annyit mondott : 

- Ezt a tapsot remélem, há
rom év múlva is megérdem
lem. 

Nos, Sárosi László már 1974/ 
75.ben úgy dolgozott, hogy 
egyrészt sikerült a csapatnak 
elkel."iilnie a kiesé6t, másrészt 
lerakta az alapjait egy ütőké
pes gárdának. A halk szavú, 
de azért mindig fegyelmezett 
munkát kívánó vezetőedző 
munkájának az előző bajnoki 
évben is mutatkoztak eredmé
nyei. Tavaly ugyanis a Hala..--------------------------, dás hetedik helyen zárta az 

Nyolcszáz szakmunkástanulónak 

Sportpályákat építettek 
a vasutas szocialista brigádok 

Ide-oda pattog a labda a 
Mogyoródi úti kollégiwn előtti 
pályán. A májusi verőfényben 
Ciúk és lányok kézilabdáznak. 
E!ó.ször játszanak egymás el
len a két nem ifjú képviselői 
ebben a szép új, modern 
szakmunkástanuló otthon-
ban. A fiúk az első mérkőzé
sen jól elporolták lányainkat .. 
Am ez senkinek nem szegte 
kedvét. Ellenkezőleg. A szö
vőipari tanuló kislányok ala
kítottak egy újabb csapatot. és 
12 ::!-re megverték a fiúkat. 
Lezajlottak már a csoportok és 
a három emeletközösség közötti 
futballmérkőzések is. A házi
bajnokság győztesei az I. Eme
letiek lettek. 

Megindult tehát a sportélet a 
600 személyes kollégiumban. 

me t,a-n a 1\fAV :tpítési Gépte
lep 16 szocialista brigádjának, 
akik nagyon gyorsan építették 
meg a pályákat, és azokat kö
rülvevő 191 méter hosszú kerí
tést. Az általuk végzett társa
dalmi munka közel 200 ezer 
Ft-nak felel meg. 

F;ataljaink hálás sreretettel 
gondolnak rájuk. Munkaszere
tetükról tanulóink példát ve
hetnek. Szerény lehetőségein
ket figyelembe véve, kultúr
músorokkal, sportvetélkedők 
szervezésével szeretnénk vi
szonozni fáradozásaikat, és 
KISZ-szervezetünk nevében 
garantáljuk, hogy megbecsül
jük a felnőtt munkásoktól ka
pott létesítményt. 

Paulikovlts Tibom6 
nevelőtanár 

1975, 76. évi bajnokságot. 
Akkor awnban senki sem 

gondolta, hogy 1977. JUnLUS 
11-én, az egyesület fennállásá
nak legna�yobb sikerét érik 
el a szombathelyi labdarúgók. 
Az 1976/77. évi bajnokság be
fejezése után az 5. helyen vé
gez'.ek és e-z:zel megszerezték a 
,,t>idék le,gjobb csapata" címet. 

Laki LászlóvGl, a Halad:,s 
VSE ügyvezető elnökével be
szélgettünk a szép siker titká
ról ; 

- Először azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem csa
lódtunk Sárosi Lászlóban. A 
korábbi években mindig edző
gondunk volt. Gyakran előfor
dult, hogy évenként, sót fél
évenként váltották egymást az 
edzők. A legtöbb edzónek nem 
volt türelme kivárni munká
jának gyümölcsét. Most öröm
mel mondhatom, hogy Sárosi 
László vezetőedző élvezi Szom
bathely város állami, párt- és 
társadalmi, i1alamint a t•as
útiqazgatóság vezetőinek bi
zalmát, és újabb hároméves 

sze-rzódést írtunk alá vele. Ez 
azt jelenti, hogy 1980. június 
30-ig folytathatja munkáját 
nálunk. Bízunk abban, hogy 
ez alatt az idó alatt újabb fia
talokat nevel a magyar lab�a
rúgás 6Zámára. 

Sárosi László vezetőedző is 
elégedett az ötödik hely meg
szerzésével. Szóra bírni már 
annál nehezebb volt. 

- Az eredményben feltét
lenül megmutatkozik az, hogy 
Szombathelyen olyan ve;:etók
kel kerültem össze, a.kik hagy. 
tak dolgozni, nem akartak be
folyásolni - mondotta, majd 
így folytatta: - Az érdem a 
játékoookat illeti meg, de azért 
nem gzabad megfeledkezni 
Török Péterről, a Tanárképző 
Főiskola testnevelő tanáráról, 
aki 20 éve dolgozik a Hala
dásnál, és Hegyi Oszkár tech
nikai vezetőről, aki minden
ben segítette munkámat. A já
tékoook megértették azt, hogy 
csalt rendszeres kitartó mun
kával, sportszerű életmóddal 
válhatnak jó középcsapattá. 

- Kik nyújtot.ták a le;:jobb 
teljesllményt az 1976, 77. évi 
bajnokságban? 

- Elsosorban Kereki Zol
tán, aki a magyar válogatott
ban is elévülhetetlen érdeme
ket szerzett. Rajta kívül Hal
mosi. Király, Kovács, Kulcsár 
és Szarka is tó részese a si
kernek. A többiek változó tel
jesítményt nyújtottak. A sok 
sérülés néha megoldhatatlan 
feladat elé állltotta a szakve
zetést ép,pen úgy, mint a já
tékosokat. 

- Most a játékosok július 
4-ig jól megérdemelt vakáció
jukat töltik, azután kezdődnek 
a nehéz munka időszakai, fel
készülés az új bajnokságra. 

Kiss Antal 

- Csurka István dedik,Ut. 
A közelmúltban jól sikerült 
!ró-olvasó találkozó színhelye 
volt a Landler járműja\'ító 
művelődési házának díszterme. 
Csurka István író találkozott 
olvasóival és dedikálta köny
veit. A házigazda Vásárhelyi 
Pál i;zocialista brieád. aján
dókserleggel kedves,«edett az 
írónak. 

- Családi est. Nagykanizsa 
csomópont társadalmi-gazda
sági vezetői június 25-én tag

- Kiváló Véradó kitünte
tés. A kö7.elmúltban tartotta 
vezetőségválasztó közgyűlését 
Dombóvár város vörti6keresz
tes vezetó.sége. A közgyűlésen 
kitüntették a küldöttek közül 
a legeredményesebb aktivistá
kat. Popp Pálné, a MA V Fa
te!itó Üzem dombóvári teleJ)L"
nek dolgozója Kiváló véra\ió
szervező kitüntetést kapott. 

gyűléssel egybekötött családi �-----------
estet rend<>ztek a nyugdíjasok 
részére. A Kodály Zoltán Mű· 
velődés! Házban megjelent 
vendégeket Tóth János 67,b
titkár kii zöntöttc, majd Hu• 
nyadi l\Iátyás, a nyugdíjas 
csoport elnöke tartott beszá
molót. A taggyűlés után a 
nagyrécsei Röpülj páva-kór 
szórakoztatta a nyugdíjasokat. 

- Rendkívüli közgyűlés. A 
Vasúti Alkalmazottak Első 
Iliztosító és Segélye_;yesülcte 
július 17-én rendkívüli köz
gyúlé,;t tart, a Keleti pályaud
var kultúrt<>rmében. A köz
gyúl�n ügyyezető elnököt és 
helyettest választanak. 

- Jutalornkirándulás, Egy
napos jutalomkirándulúi;on 
vett részt Berekfürdőn hét 
nyugd1jas csoport 55 ak.itivistá• 

Sakk.csapatverseny 
Június 11-én a 27. vasutas• 

nap tiszteletére szal,:--zervezetl 
sakkversenyt rendeztek Békb
cs bán, a v utasok művelő
dési házában. A yersenyt 
Szucharda Gyula fófelügyelö 
vezette. Első Orosháza állom6s 
csapata lett. l\I,ísodik a békés
csabai vonatkísérök, harmadik 
helyen pedig Békéscsaba állo
más versenyzői végeztek. 

H A L Á L O Z Á S  
AJrötdv László. az Utasellátó se 

sakk .takoc;ztályának "ezetőjc, 
szakíró (•s sakkpcdagógus 63 éveill 
korában mc�haJt. Tcme-tése Jűnius 
3tJ�án, C\Otörtökön déhttán fél 3 
órakor volt a rákoskcre ztúri 01 
Köztemetőben. 

A szerkesztőség Uzeni 
Az otthon életében nagy for- -----------------------------------------
dulatot jelentett, hogy elké-

ja. A Hajdúszoboszlói körzet 
szolgálati helyeinek társadal
mi munkúsai részére Berek
fürdőn oktatást is tartottak a 
nyugdíjasokat érintő rendele
tek és határozatok egyseges 
értelmezés�ről, azok gyakorla
ti alkalmazásáról 

Madár János, Nyfrcgyháta; SI• 
pos Jozsciné, Dombovar: l:-'auliko
VitS Tiborne, Budapet ; Szücs Fe
renc, Han·an; Varfa!vl Gyu;u, 
Nagykanizsa ; Pln:cr Lajos, Vác• 
rátut; Boldizs4.lr Gyu.a, Békéso;a• 
ba; Aczel István, Pecs. le\·cleULei 
lapunk anyagához telhasLnáljuk. 

szülte/e a pályák. Amikor 1976. 
januárjában birtokunkba vet
tük a gyönyörű, modern inté
zetet, megdöbbenve vettük ész
re, hogy tervezői sem tornate
rem, sem sportpálya építésére 
nem gondoltak. Itt voltunk 
az 5UO • szakmunkástanuló 
leánnyal és 300 fiúval minden 
testedzési, sportolási lehetőség 
nélkül. Az épület pal szárnya 
mellett volt ugyan egy 380 
négyzetméteres kert, de ez, az 
ott elhelyezett rögzített aszta
lok, kőpadok miatt mindenre 
jó volt, csak sportolásra nem. 
Az épület előtt viszont kínál
kozott pálya építésére alkal
mas hely. Am ennek igénybe
vételéhez tanácsi engedély és 
kivitelező kellett. Az előbbit 
némi utánjárással, az utóbbit 
nehezebben sikerült csak meg
szerezni. 

Sokáig kerestük azt az üze
met, amelynek szocialista brj. 
gádjai segítséget nyújtanának 
a kerítés és a pálya megépíté
séhez. lgy kerültünk kapcsolat
ba a MAV Epítési Géptelep 
}'őnökségével. Megbeszélésein
ket szocialista szerződés meg
kötése követte, melynek ered
ményeképpen április 4-re el
készült a három pálya és a ke
rítés. Most már lehet focizni, 
röplabdázni. kosarazni, kézi
labdázni. A MA V Gép telep fia
tal dolgozói az átadáskor ba
rátságos mérkőzésre hívták kj 
fiainkat, az eredmény O :0 tett. 

A KISZ felhívására bontako
zott ki az Edzett Ifjúságért 
mozgalom. Hogy ebben a mi 
szakmunkásfiataljaink is részt 
vehetnek, elévülhetetlen érde-

AZ EDZETT IFJUSÁGÉRT 

Sportnap a Bihari úton 

Az Északi Járműjavító 400 dolgozója töltötte együtt 

a nombal délutáni 

Az tszaki Járműjavító tár
sadalmi- és gazdasági vezetői
nek kezdeményezésére az üzem 
dolgozói, szocialista brigádjai 
- több mint négyszázan - töl
tötté'.ie együtt j .lnius 25-én a 
szombat délutánt a Törekvés 
Blhari úti sporttelepén. Tavaly 
már szerveztek ehhez hasonló 
sportnapot, amelynek célja az 
aktív pihenés és a testedzés 
volt. A:z elmúlt évben munk
kásgyűlésen fogalmazódott 
meg az elhatározás, hogy rend
szeressé teszik a sportnapokat, 
a kirándulásokat, vál!Laljálc a 
tbmegsport kiszélesítését. Csat
lakoztak az első országos jár
műjavító szakszolgálati sport
szpartakiádhoz is. 

Az üzem 134 szocialista bri
gád;a tavasz óta több verse
nyen vett részt. Honvédelmi
és járőrversenyek, asztalite
nisz, futball, sporUövészet és 
különböző túrák szerepeltek a 
programban. Munkaidő után 
ezren töltötték hasznosan, 
egészségesen a szabad időt. A 
Törekvés SE elnöksége is se
gített ebben. Hetenként három 
alkalommal a dolgozók ren
delkezésére bocsátotta a sport-

pályát a szükséges felszerelé
sekkel együtt. 

A június 25-i sportnapot !s 
jól átgondolt, szervezett L,vl
lágosító munka előzte meg. 
Kidolgozták a forgatókönyvet, 
felhívást és szellemi totót szer
kesztettek. Nem feledkeztek 
meg a családtagok szórakozta
tásáról sem. A dolgozók öt 
sportágban versenyezhettek; 
kézigránátdobás, légpuska
lövészet, kerékpározás, célba
dobás és lengőtekézés. A KISZ
bizottság az Edzett iffúságért 
mozgalom jegyében szervezte 
a részvételt. A siker annak is 
köszönhető, hogy az üzem tár
sadalmi-gazdasági vezetői a 
termelési és a mozgalmi fel
adatokkal egyenrangú tevé
kenységként kezelik a tömeg
sportot. Ennek érdekében üze
mi sport-intéző bizottságot iS 
alakítottak. 

Ennek a sportnapnak !s vol
tak győztesei, de a legnagyobb 
győzelem mégis az volt, hogy 
azon a szombat délutánon több 
százan ismerték meg a sporto
lás. a testedzés „ízét". a szabad 
idő hasznos eltöltésének a le-
hetőségét. Pásku Jenő 

Sportdélután 
Pécsett 

A Vasutasok Szak6zerveze
tének Pécsi Területi Bizott
sága jú,iius 17-én atlétikai 
sportdélutánt rendezett a 
PVSK sporttelepén. A rendez
vény célja ; segiteni a KISZ 
által kezdeményezett „Edzett 
ifjúságért" mozgalmat. A ver
senyeken awk indulhaittak, 
akik 1977-ben egyetlen szak
osztálynak sem voltak igazolt 
versenyzői. 

A nők a 100 méteres síkfu
tásban, távolugrásban, gránát
dobásban és súlylökésben, a 
férfiak 200 méteres távon, va
lamint távolugrásban gránát
dobásban és súlylökésben mér
ték össze tudásunkat. A fiata
labbak a hosszabb távokkal is 
megpróbálkozhattak. lgy a 
nők az 1600 méteres - a fér
fiak a 2800 méteres távon !s 
bizonyfthabtá.k edzettségüket. 

Murakeresztur : 

- Nyaralta.k a gyerekek. A 
tiszalöki foglalkoztató iskola 
és nevelőotU1on állami gondo
zott növendekei a közelmúlt
ban társadalmi segítséggel 
nyaralhattak. Nyíregyháza cso
mópont vasutasainak kezde
ményezésére tíz napot tölthet
tek a festői környezetben levő 
Nyíregyháza-Sóstó fürdő vas• 
utas üdülőjében. 

- Tizenöt év fotói . . .  A Ké
pes Újság szerkesztősége és a 
Hazafias Népfront Hajdú-Bi
har megyei bizottsága „15 év 
fotói a Képes újságban·• cím
mel kiállítást rendezett június 
26-án Debrecenben, a vasuta
sok klubjában. Gazda László
nak, a megyei pártbizottság 
o.szt.ályvezetőjének megnyitó 
beszéde után Gerencséti Jenő, 
a Képes Újság főszerkesztője 
mutatta be a kiállítás anyagát. 

Labdanigópálya társadalmi munkában 
Murakeresztúron az általános iskola nevelőinek kezderné• 

nyezésér.e tavaly kezdték meg egy labdarúgópálya építését, 
amelyben részt vettek az állomás szocialista brigádjai is. A 
Zrinyi Miklós és a Széchenyi brigád összesen 440 óra társadal• 
mi munkát végzett, Kővágó István anyag- és leltárszámadó pe
dig 243 órát dolgozott a pályán. Az általános iskola tflrsadalmi 
szervezete 1evélben köszönte meg a segitséget, Kővágó lsti•án 
pedig Kiváló társadalmi munkás kitüntetést kapott. 

Markas József, Zaiaegerszcg ; 
Pernyet Guszt.t.v, Sajocc::.e� ;  Katai 
József, Vámosgyörk, szabó Gyu-
ta. ApátsLáll s, le\'(•Jeikct illetéke• 
helyre továbbítottuk. 

L A K Á S C S E R E  
Elc�erélném a ,,Nyoicházban" le• 

vö, 50 zn:?-es, gázfuteses, U. eme
leti, egyszoba--<>sszkomfortos laka• 
somat �L'\V-dt'.:'1:.goz.óval, belterűle• 
ten hasonló tnnácsi lakásra. Né
me�h Uona, 1087 Budapest, Kere• 
pcs1 u. 5. sz .. IV ép .• n. em. 48. 

Elcserélném 1,5 szoba-öss2.kom• 
fonos. MA \ ... -telepi lakásomat szo-
ba-konyhás tanéc�tra Budapest te
rü!ctén. csak vasutassal. Levél
cfm; Virág Gábor. 1155 Budapest. 
l;{ákos u. 102. 

Elcserélném Dé!e�vháza á11omá9 
területén levő kétszobás lakásomat 
Budapestire. Tanácsi ts tehetséges. 
�rdekJődni: 63-01, Szo!Ier. 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok szak•zervczetének 

LapJa 
Szerkeszt, 13 "'zerkesztö blzottság 
FelelOs szer kesz.tö : V1SJ Ferenc 

Sz erkesztOseg ; 
1068 Bpest VL B00(''ZUf utca U.. 

Telefon v4rosi : 2.29-872. 
Ozem1: 19-71 

KladJa és ter1es:d1 : 
a Népszava Lapktsdé va.natat 

1964 Bp<.-st. VU. RakOCzJ út 54. 
Telefon: 224-819 

FelelOs kiadó: dt Suth Péter 
a Népszava Laok1adO Vállalat 

teazeat61a 
C'Rekk9zámianamunk:  

MNP !l.!i - 1 1  es9 
77-2630 SzH,ra Lapnyomda 

Bu:!apeqt 
Felet�s vezet�: 

Rode.r lmre tgazgatiO 
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Tudósítóink íriák 

Ki tud többet a Szovjetunióról? 
Sikerrel fejeződtek be a jubileumi szellemi vetélkedő középdöntői 

A szellemi vetélkedők hasznosságáról nehéz lenne statisz
tikát készíteni, de nincs is rá szükség, mert értékük éppen a 
játékos formában elsajátított ismeretekben rejlik, amit admi
nisztratív módszerekkel aligha lehet ellenőrizni, felmérni. Olyan 
aktív társasjáték ez, amelynek nincsenek vesztesei. Ezért nép
szerií a 1,asúton is a szocialista brigádok most zajló nagy ve
télkedő sorozata, amelynek döntőjére ősszel, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. évfordulójának keretében kerül sor. 
A szolgálati helyek döntőiről lapunkban is írtunk már. Most 
- ismét tudósítóink levelei nyomán - a középdöntőkről és a 
verseny eddigi tapasztalatairól adunk ízelítőt. 

„Hajtóvadászat" könyvek után 
Fogas Pál tudooitónk a kellett a könyVek beszerzésé-

szentesi ereclmények.röl, a ve- vel fáradozni. 
té1.1<edö szcnrezésé:nek néhány Nehéz feladal:n.ak tartották 
tanulságos moz:z.anatá.ól :szá- a szervezők és a brigádok 
molt be. egyaránt azt az írásbeli be-

,,A magyaI'-szovjet �cso- számolót, amit a vers.enyzök
latok a Nagy O.ctóberi Forra- ne.le kellett készíteni arról, 
c!alomtól n.apJam:dg és az hogy munkaterületükön mit 
Együttmúkődé.< a közlekedés- tettek és mit tehetnek a ma
ben é; a hirl,özlé.;!ben téma- gyar-s:z.ovjet kapcsolatok fej
h"Órö&höz - írja - nem állt lesztése érdeké!ben. A dolgoza
rendelkezésre el<>�ó iroda- tok elkészitése feltéteie volt 
lom. Valóságos hajtóvadászat a versen� való trészvétel
indult néhány könyv után. nek. 
Kiilönösen a magyar-szovjet Összefoglalva a tapasztala
gazdasági egyiittmiíködéssel tokat elmondhatjuk, hogy a 
és a KGST-eel kapcsolatos főnökségen jól elökészitették 
MSZBT-klo.dt'linyokat keres- a vetélkedőt, színvonalasan 
ték sokan. Eze.!c kö,,.yvesbol- rendezték a munkahelyi for
tokban nem '.kaph!ltók. A gon- dulókat. A zsiiri nl€ltá.nyolta 
dok ellenére az első forduló azolmak a munk.ásoklnak a fe
a MA v Szentesi :f:pftési Fő- leleteit, altiic ddősebb koruk 

ellenére vállalko'.ltak a nyílr-,'Sk.,;égénél .is sikeres volt. A2 vános szerepl.:sre és jól fe 1 ké
J\.,ZBT · �tja szültek; TnnuISJgósak voltak a 
és a Kossuth Könyvkiadó pálya:muruk:áso: feleletei is, 
adott egy-egy példmyt az akik személyes tapaszta.lataik
a:jánlott irodalomból. A fő- kal egészítettét.'{ ki a lainulta
nökség néhány dol{Jozója ez- kat és bizonyították, hogy 
után 120 oldalas Jegyzetet ké· nút jelent számunkra a ma
szített, amit soks.zorosítottak gyar-szovjet kapcsolatok élő 

va1ós1á� és kiosztottak. a brigádok. kö.. A fónöks�öl a követke'ZÖ 
zött. A vers<>nyz.ók, 'különösen fordulóba a Makarenkó és a 
a fizik.:.I munkások körunyeb- Baroos Gabor sz.,odalista bri-
oon készülhet te-:, így, nem gád csapatai jutottak." 

Izgalmas hajrá Miskolcon 
:;A miskolci igazg.aióság te

.iiiletén is bcle-jezódtek a 
szellemi vetélkedő.¼: első for
dulói - írja Fekete László. 
A teruleti blzot\s1gnak és az 
igaz.gató.;.ág MSZBT tagcso
portjának jó propaganda és 
sz.ervm murukájának ltő&zön
het6, hogy 416 szocialista bri
gád nevewtt be a verseny
be. A kiilszolqálati elődöntők 
is a részvevők jó felkészült
&égét igazolták, a szakszolgá
lati döntők pedig a zsűrik el
ismerését ís kivivták. A von-

tatás! szakszolgálat döntőjé
ben részvevő csapatok köz.ül 
különösen a l\lartos Flóra és 
a Baross Gábor szocialis.ta 
bcig,ád második helyért vívott 
küzdelme okozott ook izgal
mat. A vctéliredóket egyel>
ként a jó hangulat és a játé
kosság jellemezte. 

A:z. iga:z.ga tóságj dön tőbe lre
rül t a forgalmi szakszolgálat 
MSZB, a vontatásiak Novem
ber 7., az építési- és pft =>1-
gálat Arany János, a btlzt. ber 
Puskás Tivadar és az anyag
ellátás Lokomotív brigádja." 

A =>cia1ista brigádok a 
sz,egedi igazgatóság területén 
is érdeklődéssel, kedvvel kap
csolódtak be a vetélkedőbe. 
446 hri�d versengett a to
vábbjutásért. A csapatdk bi· 
zonyítottá:k szél� lrorú isme
reteiket. A szak=,lgálati 
döntők legjobbjai már az 
igazgatósági döntóre készül
nek. 

,,Az Utasellátó vállalati 
szintú döntője június 30--áln 
volt Budap€Sten, az Arany Já-
111os utcai kultúrieremben 
írja Kodolányi Ferenc. - A 
hétfordulós verseny bővelke
dett izgalmakban és meglepe
tésekben. Hosszas küz.de'.em 
után véJs(il a mozgószolgálati 
igazgatóság Szőnyi Márton 
szocialista brigádja lett az el
ső. Másodlk a debreceni igaz
gntóEá.g Curie brigádja, har· 
madik pedig a budapesti iga.
gatóság Sá.gt•ári Endre bri
gádja." 

Ötszáz brigád 
vetélkedett 

.. A budapesti iga7.glltósá,g 
teruletén mintegy ötszáz sw
cialista brlg1d csaknem hat
erer tagia v rseigett. A n!
pe.s m ny július l-re :n: r 
h t cwportra csok1cent. �n 
a n1.1pon dólt el, hoov mely.Jc 
br , k' pvisell a pesti .,et 
az orszá.�os dóntőn·• - o1vas
tuk �rá Sá-rtdor tudós.ft.áifi
ban. 

A vetélkedőn megjelent Gu
lyas János vez,érigaz.gató
helyettes és Rékasi István 
vru :útigazgató-helyettes is. A 
játékvezető Halmágyi Gyula 
i!j�á,gi felelős volt. Egy-egy 
csoport 300 pontot gyűjthetett. 
Ebből a Budapesti f:pí ;i Fő
nökség Lórinczy Mihály s:zo.. 
cialista brigádjának vel':$eny
ZQi. 295-öt tudtak megszerez
ni, s ezrel egy-e,_zy zsebszá
mológépet nyertek és egyúttal 
bejutottá:k a sz,eptem'bert or
szágos döntőbe. Márodi.k a 
székes.fehérvári anyag:szerke
zelési szakswlgálat Petőfi bri
gádja lett. Jutalmlllk e-gy-egy 
Phillips-rádió volL A dobogó
ra végül harmadikként (281 
ponttal) a Keleti vontatási fő
nökség Lenin s:zoc.ial!ista bri
gádja került. Ők 500-500 fo.
rintos vásárlási utalványt 
nyertek. 

A vasút feladata a gyors 
és biztonságos szállítás 

-, . , .. ..., -, 
KIVALO VASUTASOKAT TUNTETTEK KI A 27. VASUTASNAPALKALMABOL 

Szúcs Zoltán, a MAV vezérigazgatója méltatja a 27. vasutasnap jelentőségét 
és a kitiintetésben részesülök érdemeit 

Kiemelkedő munkájukért, a p,árltbi210't1ság első titká!ra, Kaj
vasúti szolgálat példás ellátá- csa József, a v:asutas-5Zalkszer
sáért a 27. vasutasnapon is vezet ti1:káira, Nagy Károly, a 

Vasúti Fc'losztlá'ly párLl>izottsá.sokan részesültek kitüntetés- gánrai;{ titká.ra. ben. A Kiváló �·asutas és a A:;. ünnepséget Szücs Zoltán Közlekedés kiváló dolgozója nyitotta meg. Bevezetőjében kitüntetések átadására július méltatta' a vasutasnap jelen-
8-.án Budapesten, a Nyugati· tóségét, majd így folytatta. 
pályaudvar Utasellátó étter- - Ezen a napon nem ma
mében került wr. A:z ünnep- gunkat ünnepeljük, hanem az 
ségen megjelent és az e1nök- évtizedek tradíciókat megala
ségben foglalt helyet Pullai pozott és nagy hivatásszeretet
Arpá,d közlekedés- és posta• te! végzett munkát, amellyel 

a vasutasság hozzájárul szoügyi miniszter, Urbán Lajos, cialista hazánk fejlÖdéséhez. kÖ7lb2Í<ed� pc,staügyi mi- A vasutasok hivatásszeretete 
nisrzti:::lumi államtitkár, Föld- közismert. Mi, akik a vasút 
vári Lász!.6 köz:l"lredés- és pos- szolgálatában állunk, jól tud
taüm'i min!szterhelyet!Jes, juk.: mennyi örömet okoz egy• 
GyárfJi József, az MSZMP KB egy feladat jó elvégzése. �P
al=t !yvezetóje, Szücs Zoltán, pen ezért nekünk sohasem 
a M.AV 'V'eZi!dg;i.zg34ój dr. szabad anól elfel.edkeznl, holJ',I 
Móro I ti•án. a VI. kerületi a vasút feladata a gyors és 

A vasút első félévi szállítási teljesítménye : 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

biztonsága, szállítás. Bár
mennyire is lekötnek azonban 
bennünket � üzemi feladatok. 
a fő cél az utasok és a fui•a
roztatók udvarias kiszolgálása. 

Amikor a vasút vezetői ne
vében megköszönöm eddig' 
munkájukaj;, kívánom, hogy 
szolgáljon a kitüntetés ösztön
zésül ahhoz, hogy a jövőben is 
eredményesen végezhessék el 
feladataikat - fejezte be rö
vid beszédét a MAV vezér
igazgatója, majd felkérte Pul
lai Árpád közlekedés- és pos
taügyi minisztert a Kiváló va
sutas és Urbán Lajos állam
titkárt a Közlekedés kiváló 
dolgozója kitüntetések átadá
sára. (A 27. vasutasnap alkal
mából kitüntetésben részesült 
uasutasok névsorát lapunk 2. 
oldalán közöljük.) 

160 millió 988 ezer utas 
és 64 millió 160 ezer tonna áru 

Júniusban a vasút 28 millió 
120 ezer utast szállított, amely 
a bázisidőszakhoz viszonyítva 
97,2, a tervhez képest 98.9 szá. 
zalékos teljesítésnek felel meg. 
Kedvező az utaskilométerben 
mért teljesítés, és a késetten 
közlekedett személyszállító vo
natok aránya is, noha a késési 
idő emelkedett. 

Nem mondható kedvezőnek 
az áruszállítási teljesítmény 
alakulása. A vasút június
ban 

10 mllli6 889 ezer tonna 
árut szállított, amely a 
bázisidőszakhoz viszonyít-

va 99,5, a tervhez képest igen sokan vették igénybe a 
96,5 százalékos teljesítés- távolsági személyvonatokat, 

nek felel meg. valamint a gyors- és expressz-
Lényegesen kedvezőbben ala- vonatokat. 
kult az árutonna-kilométer- Az első félévben csökkent a 
ben mért teljesítmény, amely a zsúloltság és növekedett a sze
bázisidőszakot mintegy 2,5 mélyvonatok átlagos utazás: 
százalékkal haladta meg, a sebessége is. Ezúltal a személy
tervhez képest pedig megköze- szállítás minósége kismérték
]íti a 100 százalékot. A belföldi ben ugyan, de javult. 
áruféleségek közül a bázis;dó- A hat hónap alatt elszállított 
szakhoz viszonyítva a túzifa, 64 milli6 760 ezer tonna 
műtrágya és a cementgyár- áru a bázisldöszakl,oz vi-
mány küldemények mennyisé- szonyítva 1,7 százalékos 
ge növekedett, míg a tégla, ka- túlteljesítést mutat, a terv-
vics, kő és szénküldemények- hez képest pedig csaknem 
ből kevesebb áru került el- 100 százalékos a teljesítés. 
szállftásra. Az árutonna-kilométer telje------------------------------------------------------1 A késetten közlekedett teher- sítmény az elmúlt évhez ké-

A tisztavatás tilmepélyes pillanatai. Dr. Kun Dezső, a MAV Tisztképző Intézet Igazgatója köszönti az elnökségben helyet 

foglaló vezetőket és az ünnepség résztvevőit (Tudósít:is az 5. oldalon, 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

vonatok részaránya kismérték- pest mintegy 4.6 százalékka! 
ben, de javult, emelkedett. Legerőteljesebb nö-

feltűnően sok volt viszont vekedés az im\)Ortforgalma, 
az időben ki nem állított jellemezte, de kedvező volt a 

teherkocsik száma. belföldi, az export- és tranzit· 
A teherkocsik átlagos for- forgalom alakulása is. 
dulóideje mintegy 4,5 százalék- A tehervonati menetrend
kal romlott a bázlsidöszakhoz szerúségnél lényeges javulás 
képest. Az idegen teherkocsik nem tapasztalható. Időszakon
átlagos tartózkodása is magas ként zavarokat okozott egyes 
volt a vasút hálózatán. A te- vállalatok kocsiellátása. Külö
hervonati mozdonyok fajlagos nösen gyakori volt ez a bauxit
teljesítménye csak a villamos- és a kóolajküldeményeknél. 
mozdonyoknál érte el a bázis- Igaz, hogy a szá!líttató vállala
időszak szintjét. tok rakodási készsége is mérsé

Az év első fele lezárult. Ha kelt. volt. Kedvezőtlenül ala
az eltelt hat hónap személY- kult az átlagos kocsiforduló idő 
és áruszállítási teljesítményét is. Ezzel szemben javult a sta
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, tikus terhelés. A géprevárások 
hogy az utasok száma tovább és gépácsorgási esetek száma 
csökkent. Az elszállított is csökkent az elmúlt időszak-

160 millió 988 ezer utas hoz képest. 
ugyan· , a bázisidőszakhoz Az év második felében a 
viszonyítva 95,6, a tervhez vasútnak 
képest 97 százalékos telje- közel 3 millióval többet, 

sitésnek felel meg. mintegy 67 millió tonna 
Ugyanakkor a bázisnál mint- árut kell elszállitania. 
egy 2 százalékkal kedvezőbb az Jelentős növekedés várható az utaskilométerben mért telje- export- és tranz:tszállítások
sítmény alakulása. Az utóbbi nál. A feladatok szorosan ös:z
az átlagos szállitási távolság szekapcsolódnak szakszolgálati növekedésének a következmé- és igazgatósági szinten egy
nye, amely abból ered, hogy aránt. 
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Nyolc sarus „fog" negyven vágányt A 27. vasutasnapon adták át 

Az en1beri helytlillás néha csodákra képes a GYSEV soproni felvételi épületét 
Túlszárnyalták elsö félévi célkitLizéseikct a rákosrendezói vasulasok 

Rákosrerdezó pályaudvar 
dolgozói az elsö félévi terv si
keres teliesítésének tudatában 
unnepelték az idei vasutas
napot. 

- Igen,, az erenet! célkitű
zéshez képest kimagaslóan ;ók 
az eredményeink - mondja 
Soós Károly mérnök-főtaná
csoo, állomásfónök. - A vona
tok menetrendszerinti indítá
sában 2,88, terhelésben 1,94 
százalékos túlteljesítést értünk 
el, s a vonatközlekedési terv is 
2,75 százalékkal jobban ala-
1,ult, mit ahogy azt a szolgálati 
felsöbbség megszabta részünk
re. A kocsitartózkodási időt 
ugyancsak rövidítettük, s a 
korszerű mozdonyok forduló
ja szintén 'Z,47 százalékkal ked
vezoób a tervezettnél. Az 
irányvonatok kéozésében 26.17 
százalékos a túlteljesítés mér
téke. Különösen jól é!7kkelteti 
a munka szervezettségét a he
lvi le- és feladá�i kocsik tm·
tózkodási idejének, raksúly!ki
használásának, Illetve a bera
kott árutonna-tervnek az ala
kulása . .amelyek a célkitűzés
hez képest szembetúnóen jók. 

„fogják". Ennek a munkának 
az ecsetelése közben jegyzem a 
neveket : 

- Bálint Béla, Katona Sán
dor, Selmeczi János, akik a 
legrégibb sarusok közé tartoz
nak . . .  

Aztán szóba kerülnek az 
olyan vasutasok, akik sarusnak, 
kocsirendezőnek, vagy más fel
adatra egyaránt bármikor be
oszthatók : 

- Közéjük tartozik Szab6 
Ferenc, aki most a felső for
galmi iroda mellett, a híd alatt 
elősaruzik. U'gyanolyan hiva
tástudat vezérli Tóth András 
kocsirendezőt, vagy a fiatal 
Komáromi Ferencet, akik szi'l
tén nem válogatnak az elvé:;;
zendó feladatok közül . • .  

Lassan akkora lista sorako
zik a jegyzetfüzetben, amely 
túlságosan bö ahhoz, hogy f;ö
zölni lehessen egyetlen ri
portban. Az azonban feltétle
nül ide kívánkozik, hogy vala
mennyi munkakörben tclálha
tók még olyan régi „rendezői• 
ek", mint Galgóczi Nándor áru
irányí1ó. Henter Lajos és Krei
ter Lórinc térfelvigyázó, Bak 
József balesetvizsgáló, Perédi Ilol van a felsó katár ?  Pál állomásfőnök-helyettes, 

Ha valaki elgondolkozik az Asztalos János tartalékos, Di
Ismertetett adatokon és azt ;s nya Tibor számviteli vezető, 
tudja hogy Rákosr�ezőn a Végh Gyula állomási oktató
technlkai felszerelts� vala- · tiszt, Gőcze Dezsö vonatveze
mint a dolgozók szociáiis ellá- tó, Kéri Sándor naTJlózó st'>. 
toltsár.a az utób'Ji két-három Amíg példájukat a fiatalabbak 
évtizedben ne:n sok.J.t válto- követik, addig nem lehet na;:y 
zott, az megemeli a kalapját baj. 
a rendezői vasu!asok előtt. Ha 
pedig még azt is figyelembe 
veszi, hogy a létszám ez idő 
alatt több mint a felére csök
kent, az hitetlenkedve csóválja 
meg a fejét. 

- Ha csak az -utóbbi öt csz
tendöt vesszük alapul, akkor is 
mintegy kétszázzal csökkent a 
létszámunk - szól az állomás
fónök. - Most például az 55 
1-irendelttel és a mi vezényle
tü.nkhöz tartozó 84 vonatkí.�é
TÖvel együtt sem 1.,agytmk 
annyian, �int tavaly ilyenkor, 
amikor még 560 '!.'Olt az állo
máson dolgozók létszáma. 

- A .-ohamos csökkenés el• 
lensúlyozására állítólag a vas
utas KISZ-szervezetek külde
nek önl-cént jelentkezö fiatalo-
1.at hozzánk - jegyzi meg Ké
ső Rudolf térfőnök, aki maga 
is gyakran beáll az úgynevezett 
AB-vágánycsoporton tolató 
csapatba kocsirendezónek, ha 
úgy hozza a szükség. - De az 
fgéretból eddig még nem való
sult meg semmi • . •  

Az emberi helytállás csodák
ra képes, de csak bizonyos 
mértékig. A félévi adatok kö
zött is van egy mutató, amely 
érzékelteti , hogy hol van pél
dául a saruállitólc teljesítmé
nyének felső határa. Azt ugyan
is Rákosrendezőn már rég túl
haladták. 

- Ezzel függ össze. hogy a 
múlt év első feléhez képest 18-
ról 26 fillérre emelkedett az 
egy kocsira jutó sérülési károk 
összege . . •  

Nevek a törzsgárdából 

Az állomásfőnök és több más 
reszortos elsősorban mégis a 
sarusokat dicséri név szerint, 
hiszen már-már emberfeletti 
munka szükséges ahhoz, hogy 
egy-egy túrban nyolcan a gu
rító mind a negyven vágányát 

Kirendeltek a Petöfi 
szocialista brigádban 
- G6cze Dezső és Kéri Sán

dor egyébként vezetője Rákos
rendezó két híres szocialista 
brigádjának - újságolják az 
állomás vezetól, majd szóba 
kerül a 25 rendezői brigád kó
zött a Váradi Lajos térfelvi
gyázó által vezetett új E:let 
brigád is, amelynek szintén 
sok érdeme van az eredmények 
alakulásában. A légrégibb é3 a 
legtöbb elismerést szerzett kol
lektíva azonban kétségtelenül a 
Kéri Sándor vezette Petőfi bri
gád, amely most például abban 
viszi az úttöró szerepet, hogy a 
brigádmozgalomba a huzamo
sabb ideje kirendeltként itt 
dolgozó vasutasokat Is bevo!lja. 

Ezzel kapcsolatban ezt mond
ja az egykor vonatfékezóké!lt 
utazó, jelenleg pedig főtaná
csosi rangot viselő brigádveze
tő: 

- Bizony, már tizennyolc 
esztendeje annak, hogy egy 
munkásdelegáció tagjaként a 
leningrádi járműiavítóban jár
va, fogalmat alkothattam a 
Szovjetunió „kommunista bri
gádjainak" tevékenységéről. 
Mi tagadás, akkor én olyan 
gondolatokkal tértem haza, 
hogy majd itt is alakítunk 
kommunista, vagyis szocialis
ta brigádokat. Persze, méi 
négy évnek kellett eltelni ah
hoz, hogy mások Is megértsé!,, 
mi a mozgalom célja, értelme, 
s csak azután - 1963-ban -
�ikerült a brlgádalakltás. A-,,
óta sok kitüntetésben volt ré
szünk, legutób pedig - múlt 
évi eredményeink alapián -
elnyertük a MÁV kivaló bri
gádja cfmet. De nem ez a leg
fontosabb, hanem az, hog,, a 
brigádok felajánlásainak telje
sítése révén eleget tudunk ten-

ni az állomásra, végső soron a 
vasútra háruló feladatoknal:, 
minden nehézség ellenére . . .  

Az új létesítmény méltó a 700 éves városhoz / 

Kéri Sándor külön is mél
tatja a Petőfi brigád tagjainak 
helytállását, megemlítve töb
bek között, hogy az állomás 
félévi terve közel sem alakult 
volna úgy, ahogy az már is
meretes, ha Debreceni I,ároly
né átmenesztö és Szilágyi Irén 
jegyzékelő nem három ember 
munkáját végzi, immár hóna
pok óta. Vagy, ha Joó Erzsébet 
vonatátvevő, Beöthe Dániel 
vonatelőkészitő, Pénzes Lá,,,zló 
sarus csapatvezető és em
berei, Tóth András ko
csirendező - egykori két
egyházi kirendelt -, illet
ve a most is miskolci, sát()r
aljaújhelyi, bánrévei kirendelt
ként dolgo2ó Sztrik Pál, Tóth 
Béla. Czokoly Pál nem olyan 
szorgalmasan, teljes odaadással 
látja el munkakörét, ahogyan 
szinte elvárni sem lehet tőlük. 

- Mióta vannak a Petófi 
brigádban kirendeltek is? 

A GYSEV új, soproni felvételi épülete a város felöl, A téren az ünnepség résztvevííi_ gyüle-
keznek (Lőbenwein Tamás felvetele) 

- Két ét-e - válaszolja Ké- Tatabányal szakemberek 
ri Sándor, majd hoz7..áteszi : - márciusban és júniusban két 
Sajnos, sokáig erösen tartotta szakaszban robbantották le 
hadállá.sait az a nézet, hogy Sopronban a GYSEV első ál
kirendelteld,el nem lehet a lomásépületét, amely három 
mozgalomban semmire sem év mú;va töltötte volna be 
;utni. Taucz•ztalatafnk alapján építésének 100. évfordulóját. 
azt mondhatjuk, hogy ennek Ig11z, 1945. március 4-én egy 
éppen az ellenkeziiJa igaz. A bombatámadás majdnem telkirendeltek ugyanis szívesen jesen megsemmisítette_ A vesznek részt a kl\zbs megmo,.- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút dulásokban, m6.r csak azért is, dolgozói azonban 1954-ig újjáhogy hasznosabba-"l tölthes,6k építették és a felvételi épüleel szabad idejüket, amikor nem tet megn�·itolták a forgalom mehetnek ha?.� a családiukhoz. számán. A brigárlba keríilésnek A GYSEV Vezérigazgat6sá-
e�yetlen feltétele van : lemon- ga 1067 nyarán hat!yta jó,·á azt dani az Halozásról! Még szol- a fejlesztfüi előterjesztést, gálaton kívül is. A s;zokás né- amelyben a megjelenésében és ha naqy úr, de az akarat, a funkciójában mar korszerúts7.ándék kinyilvánítása is elél( lenné vált \'nsútüzemi épület ahhoz, hogy a Petőfi h:igác! helyett egy újnak az epítését, tagjai a hónn alá nyúljanak ilietó:eg a Győr-Sopron közötannak, aki közéiük szeretne ti vonal felvételi épületei retartozni. Ez a segítőkészsé,: ,·e- konstrukciójának engedélyezézette odáig a sátoraljaújhelyi sét kérték. A j6ráhalJ)lntt, köKot'ács Jánost Is, hogy elvonó zel 100 m>llíó beruházás kivikúrára menjen, majd az azt teli tert'ezését a GYSEV Sopkövető idösznk csábítása't is roni ig�zgatóságán.ak ten·ezö kiállja_ A Mezőhegyesről ve-.Gé- csoportja a Soproni Terrezö nyelt Karsai Mihály géokiséril- Iroda ten,ezöinek segítségét-el vel sem fordul már elő, hogy konzultációs szerződés keretéi ttasan jelentkezzen :< olgálat- ben ioégezte el. ba, ezért - amint mondják - Az lmpoz..áns, külső me:..jeő is váromán}'<>5n annak, hogy !enésében Is korszerű épületfelvegyék a MAV egyik leg- komplexum betölti a beruhájobb szocialista brigádj:iba. zási pro.gramban megfogalma

zott !<U't·epét, Újszerűségével a 
váro; különleges jellegét is ki
hangsúlyozza és méltó az idén 
700. születésnapját iinneplő 
Sopronhoz. A nemzetközi sze
mélyforgalom sokkal biztonsá-

A hangulat bi.:ml-.odó 

Ezek az eredmények - azt 
hiszem - méltán sorolhatók 
a rákosrendezőiek :\Ital elért 

gosabb és kulturáltabb lesz, és költsége 82 millió forint. To
jobb munkakörülmények kö- vábbi 40 milliós költséggel vár
zött dolgozhatnak a magyar és hatóan a jövő év májusában 
osztrák vám- és határórizeti kerül átadásra a felvételi épü
szervek is. let vágányok felőli oldala, há-

Az új felvételi épület, 32 rom személyvonati vágánnyal, 
vállalat közreműködésével, a utasaluljáróval, az épület és 
kitűzött határidőre készült el. az I. számú vágány között hú
A generálkivitelező Györ me- zódó fedett félperonnal, a II. 
gyei Állami E:pítőipari Vállalat és a III. számú vágányok kö
mellett minden kivitelező meg- zött megépüló szigetperonnal. 
tette a magáét. Az lnfonná- A 27. vasutasnapon, július 
ciós táblákat a csehszlovák 10-én, rendezett átadási ün
PRAGOTRON cég készítette. nepst:gen Benkoi-lcs Dezső, a 
A radar automata bejárati aj- GYSEV vezérigazgatója kö
tókat az osztrák BESAM cég szöntötte a megjelenteket, köz
S?.áliította. Az óratorony órá- tük Pullal Árpád közlekedés
ját, mely az ELEKTROIMPEX és postaügyi minisztert, Kaj
útján kertilt a helyére, a sváj• csa Józsefet, a va.�utaS--57.ak
ci Witterwer cég készítette. szervezet titkárát, majd Rödö-

Az épület hármas tagoUsá- nyi Kámly nyugalmazott mi
gú. A középső szárnyban van niszter, a Győr-Sopron-Ebe-n
az utascsarnok. A baloldali furti Vasút elnöke tartott ün
épületszárnyban találhatók a nepi beszédet. Sopron város 
szolgá:ati helyiségek. Ebben Tan.ksa nevében dr. Erdély 
kaptak helyet a vendégszobák, Sándor tanácselnök köszöntöt
a szolgá.Jatl lakás, s a fori(a- te az ünnepség rés-ztvevóit. 
lomirányítás centruma, az ln- Ezután az új felvételi épiili>t 
tegra-Domino bizto..ítóberen- f-ervezésében és kivitelezésé
dezés toronyépülete. A jobb ben kiemelkedő munkát vég
szárnyban helyezkednek el a zők részére Pulla! Árpád köz
küiső szervek: az os-z.trák és lekedé-- és po�taüityi mlni5z
magyar vám- és határrendé- t-?r, Sárosi Jáno� épltési- és vá
szet, a közegészségügyi, nö- rosfejlesztésl miniszterhelyet
vény- és állate<;té�z,;égügyl les, valamint Benkovics Dezső 
molgá)at és a GYSEV vendég- vezérigazgató és Li�iczky La
látó egysége. jos, a GYSEV soproni igazga-

Az építési költség, a csatla- tója kitüntetéseket adott át. 
kozó beruházásokkal együtt, Az új létesítményt Pullai 
mintegy 200 millió forintot Árpád miniszter, a nemzetiszí
tesz ki. Ebböl az ünnepé yesen nű szalag átvágásával átadta 

sikerek közé. Aml pedig az év r----------------------------------------hátra!evó felének várható terv-

átadott !elvételi épület bruttó rendeltetésének. 

teljesítését illeti, a hangulat 
sokkal bizakodóbb, mint ta
valy ilyenkor. 

- A nagyobb derúlátásnak 
két fő oka t'an - mondja az 
állomáslónök. - Az eg11ik az, 
hogy a nyári hétrégek su
mélyforgalma nem oko?Ott ed
dig mozdonyra t'árásokat, ami 
miatt régebben sokat bosszan
kodtunk. Ebből következi!,, 
hogy ősszel, ha a teherforga
lom tovább erósödik, számítha
tunk azokra a moz-1nnn·,•r,..a 
amelyek most a víkendező 
utasokat szállítiák. A másik 
kedvező jel pedig, hogy hama
rosan új szociális épületet ava
tunk . . .  

Kovács József 

Val lomás 
ILYENKOR, éjszakai szol

gálat után fáradtabb az em
ber, de azért szívesen vállal
lfozom a beszélgetésre. Ha a 
mozdonyokra és a közöttük 
töltött harmincöt évre gondo
lok, mindig feltornyosulnak 
bennem az emlékek. A Keleti 
pálya udvar szakszervezeti iro
dájá:ban most üres az egyik 
szoba, beülhetünk egy órára. 
Itt nem zavar bennünket sen
ki. Az én vonatom majd a 
Nyugatiból indul. Gyújtson rá 
nyugodtan, és kérdezzen. tn 
keveset dohányzom, kiszárít
ja a torkom. 

a vasútról 
m!nc évet töltöttem tengelyen. 
Kevé, olyan vasútvonala van 
az országnak, ahol nem jár
tam. A mostani korszerű jár
művekhez nagyobb műszaki 
képzettség k€ll. de a lényei: 
nem változott. ltn mindig azt 
vallottam, hogy a vasút csa
pat.munka. Munkaterve a me
netrend. a közös nyelve pedig 
az utasítás. A vezérállásból 
mindkettőt közvetlenebbül ér
zékeli az ember. 

Hídépítők és pályamunkások együttműködése Talán azzal kezdem, hogy 
vasutas dinasztiából szárma
zom. Ez sok mindent megha
tároz. Apám és testvéreim is 
vasutasok voltak. Mihály bá
tyám még most is az. Forgal
mi srolgálattevő Cegléden. Az 
idősebb bátvám Benö, már 
nyugdíjas. Allomásvezet5 volt 
a jászkaraienői keskenynyom
távú vasúton. amit gazdasági 
okok miatt már meg•züntettek. 
A vezetéknevüket úgy írja, 
hogy Mirton. Nincs vessző az 
.. a" betűn. E:n téves anya
könyvi bejegyzés m!11tt lettem 
Márton. A u„ztviselö ígv írta 
be a nevem az anyakönyvbe: 

HUSZONKtT e\'E veze�k 
villanymozdonyt, elhiheti, hogy 
sok tapasztalatot szereztem, 
tudok egyet s mást a vasútról. 
A forgalomnál nincs egyszerű 
munkakör, csak fontos. Halla
ni még sajnos azt a félig tré
fás megjegyzést, hogy „a vas
utasnak a harmadik szom
szedja is hülye", pedig kevés 
olyan munkaterület van, ahol 
ennyire átfogó ismeretekre 
lenne szükség, mint a MAV
nál. A vezérállásból tehát lá1• 
ni a rohamos technikai fejlő
dést és azt is, hogy gondolko
dásban mé.( egy lépé6sel a 
korszerúség mögött járunk. 
Elsősorban a fegyelemre és a 
szervezettségre gondolok. A 
rossz forgalomszervezés kh-• 
vetkezménye, például, hogy a 
vonate,kat gyakran indokolat
lanul feltartóztat;ák. késve ke• 
zelik a jelzóket stb. Aztán né• 
hol a munkahelyi légkörrel Is 
baj van. A szakszolgálati ágak 
dolgozóinak szorosabb lehetne 
az együttmúködése. A munka 

Rákosrendezót a Dunántúl 
északkeleti iparvidékével rész
ben a 228 méter hosszú 
k:i<kötőág! öbölhíd köti ös,sze, 
amelynek korszerűsítését a 
1\IÁV Hidépitési Főnökség 
egyik fóépítésvezetóségének 
harminctagú egysége végezte 
május 29. és június a. között. 
Részt vettek a munkában a 
budapest-angyalföldi plilya
fenntartási főnökség munkás
csapatai IS. 

A palyafenntartás hldász:al 
építették például a 180 méter 
hosszú pallóperont, a Népszl
�tre érk"ZÖ és onnan Induló 
vonatok utasainak le- és fel
szállására. Alufóliás szigete
teléssel újították fel a Váci ,jt 
feletti negyvenméteres acél
szerkezetű hídnak és az ehhez 
csatlakozó vasbeton gyalog-

aluljárónak a tálcáit és tek
nőjét. 

A határidőre történó kor
szerűsítés befejezéséhez hoz
zájárultak a helyi KMP-egy
sége:-t és a főnökség GMP sza
kaszának pályamunkásai is. 
Többek között vágányzáró ba
kot állítottak, ágyazatot cse
réltek, 54 kg-os felépítményt 
és terelősínekel fektettek, di
letációs szerkezeteket építet
tek. Napokon át segítettek 
(szabad szombaton és vasár
nap is) Őrbottyán és Galga
mácsa KMP egységeinek tag
jai, pedig saját vonalaikon is 
rengeteg tennivalójuk volt. 

A hónapokon át tartó elő. 
készítő munka során - a vo
nalkizárás ideje a:att - sz 
te óránként dugták össze fe
;üket a közös ügy érdekében 
a pályafenntartás felépítmé
nyes és hidász mun.kavezetői, 

pályamesterei, vonalkezelói és 
vezetői. Szerveztek és irányí
tottak, hogy gyorsabban, köny
nyebben haladjon a munka. 
A hidakhoz csatlakozó pálya. 
szakaszokon és az Öbölhídon 
kezde�töl megfeszített erövel 
dolgoztak. 

A közös eró!eszftés nem volt 
hiábavaló. Jún.ius 10-én 16.15 
órakor Szeli Károly szakaszos
pályamester feloldotta a 12-én 
0 óráig tervezett vonalkizárást 
és engedélyt adott Angyalföld, 
Obuda forgalmi szolgálattev&i
nek arra, hogy 20 kilométeres 
sebességkorlátozás mellett vo
natokat meneszthetnelc. 

Az építők 32 órával rövidí
tették le a vonalfőnökség által 
elrendelt vonalkizárást. Ezzel 
teljesítették jubileumi vállalá
sukat. 

Má.-ton János. Késóbb már 
hiába tilta!mztunk. nem töröl
ték el a vesszőt. De ez nem 
lényeges, megszoktam már. 
Aztán itt a Keleti vontatási 
fl\nökségen Is így Ismernek 
..,uszonkét éve. 

A vasutasé!etet már gyer
mekkoromban megismertem. 

1942-ben én is követtem a 
családi hagyományt. Elszegőd
tem ipari tanulónak Pestre, az 
istvántelki fómúhelybe. 1945-
tól pedig már mozdonyszerelö 
lakatosként dolgoztam Ceglé
den. Szerettem a gőzösöket. 
Az idősebb mozdonyvezetők
ben még mindig él egy kis 
nosztalgia irántuk. Azt kérd�
z!, miért? Sok -oka van ennek. 
Azok a masinák csak akkor 
működtek jól, ha kenegették, 
javítgatták, egyszóval. ha dé
delgették őket. Egy vezért meg 
lebetett ismerni a mozdonyá
ról. Amikor 1947-ben Szolnok
ra kerültem mozdonyvezető 
gyakornoknak, már Ismertem 
a gép „lelkét". A hatósági 
vizsga elótt húsz hónapig tü
zeltem. A mai fiatalok már 
nem így kezdik. Eddig har-
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Áfrakók voltunk' 
.Záhonyban 

Amikor munkatársaimmal 
együtt kiszálltunk a vonatból 
Zahonyban, találgattuk, hogy 
vajon milyen áru átrakását 
bízzák rán,k. A Nagy Októbe
ri Szocialista Fon-adalon1 

, tiszteletére szervezett kommu
tiiSta műszakra ugyanis je
lentit�i.t;lak mi Is, a püspök
ladányi vontatás, fónö;,ség 
dolgozói. Nem kellett azonban 
sokáig találgatni, mert hama
rosan szólították a brigádun
kat és odaYezette;, a hatalmas 
négytengelyes szovjet kocsi
hoz, amelyben. 2'ilá:kos cement 
vo1t. 

- Három MÁV-kocsiba kell 
átrakni! - han,g:zott a2 utasí
tás. Amikor kinyitottuk a sz.é
le..nyomt.ávú kocsi ajtaját, a 
rengeteg zsák láttán a léleg
zetürú is elállt. Hatan vol
tunk a brigádba,,.: négy moz
donyvezető, egy technikt1s és 
egy mo�onys7.erelő. 

- Nehéz dolgunk lesz -
állapítottuk meg bölcsen, és 
azom1,al m unkához láttunk. 
Brigádunkat két részre osz
tottuk. Hármsn : Kapus, Tóth 
é;; Kiss a kocs; egyik felében, 
Nagy, Faragó és Varga pedig 
a 1roCs.i másik v·--::.m kezdte 
m"" a zsákok hor<:11,.�it. Né
hány forduló után lekerült 
rólun!c az lng, a .-erejtéktől 
c.5illogott a homlokun!,. Alig 
szóltunk egymáshoz., a ciga
rettát is menet közben szív
tuk úgy igyekeztünk, mégis 
lassan fogytak a zsákok. Am1-
!kor me,:;telt az első magyar 
k--ocsi, már alig 6:-eztü k a 
karjainkat, pedlg még a ne
heze ezután következett. 

A mási,c tire„ kocsi meg
ra.ká.s.ihoz már nagyobb gya
korlattal fogtunk. A fáradtsá
got tré.fás megjegyzésekkel 
Igyekeztünk 1e-p;e,mi. Szint.e 

Dombóvár, 

megváltásnak tűnt az a né
hány perces pihenó, ami 
Kontra Károly vontatási fő
nök megjelenése miatt szüle
tett. 

- Hányan va,gytok? � kér
. dezte, aztán felnyújtotta a 
hat ebédjegyet. Tóth Kál
mán szeme felcsillant, mert az 
el>édjegyek a férfias „mene
külés" egyetlen útját jelentet
ték. A demokratikus döntés 
azonban lehűtötte, mert úgy 
határoztunk, hOO".,y csak alckor 
e�ádelünk, ha a �ik ko
csi is megtelik. Egy félóra 
múlva végre asztalhoz ülhet
tünk, de vigyáztunk arra, hogy 
ne lépjük túl az ebédidőt, 
mert még üresen várt bm
nünket egy ma,gyar kocsi. 

Ahogy ebéd után lenni S2JO• 
kott, nehezebben ment a mUin.. 
ka. Csak az tartotta bennünk 
a lelket, hogy a sz,ovjet va
gonban egyre kevesebb zs-áJk 
maradt. Végre átcipeltük az 
utolsót Is és „hősnek" érez
tük magunkat, büszkék vol
tunk a nagy teljesítményre. 
Zuhanyozás közben ábrándi
tott ki bennünket néhány pro
fi rakodómunkás azzal, hogy 
közölték napi teljesitményü
ket. Nem kellett sokat szá. 
molgat.ni a különbséget. A 
mi t�ljesitményünk csa.k fü„ 

redéke volt anna:k. 
Eddlg csak Moldova köny

véből jgmert.ern az átrakók 
munkáját. Most kétszeresen 
becs.ülöm őket. Ahogy mon
dani szokták, ,,le a kalappal 
előttük''! 

A műszak után jó hangu
fatban utaztunk haza, de 
mé-g hetek múlva is bes"zél
tünk a2 átrakók tisl.tclet.re 
méltó helytállásáról. 

Varga Gyul:I. 
mozdonyv,ez. w 

Karbantartó vágányt építettek 
Dombóvár csomóponton a 

személyszállítás színvonalá
nak 1:1nelésére tett erőfes.zíté
se.tet egyre jobban gátolta az, 
hogy a kocsik tisztítását é-, ja-
1tltását forgalmi vágányon 
kellett végezni. Sürgetővé vált 
egy személykocsi-karbantartó 
vágány épí�ése, amelynek be
rullázás.i értéke cgymlllió io• 
ru-nt. 

A vontatási főnökség te<:h
nológiai csoportja elkeszitette 
a tervet, majd a e omópont 
társadalmi szervezeteivel kö
zösen a szociallsta brigádo.1< 

segítségét kérték a terv gyors 
megvalósításához. A munkát 
március 3-án kezdték el. A 

brigádok 644 tagja összesen 
3262 óra társadalmi munkát 
i-égzett. Nekik köszönhető, 
hogy június 13-án atadhatták 
a karbantartó vágányt. 

Az átadási ünnepségen mű
ködés közben mutattak be a 
nagy teljesí-tményű Sterimob 
80 típusú mosóberendezést is, 
amely csökkenti a nehéz fjzi. 
kai munkát és hatékonyabbá 
t.es2i a koci;ltisz;tít.ást. 

MAGYAR VASUTAS 

Tisztavatás a Dél i  pá lyaudvaron 
A 90 ÉVES TISZTKÉPZŐ 287 ÚJ TISZTET A DOTT A MÁV-NAK 

A 27. vasutasnap egyik leg
szebb eseményére, az ünnepé
lyes tiszt.avatásra az idén is 
a Déli pályaudvar előtti „ke„ 

ren.göben"' került :sor. Az ün
nep.;ég elnökségében helyet 
foglalt Kovács A ntal, az 
MSZMP Kö-.:ponti BiZJOttsága 
Ipari � Mezögazdasági osz
tályának vezetője, Pullai Ar
pád közlekedés és postaügyi 
miniszter, Urbán Lajos állam
titkár, Koszorus Ferenc, a 
vasutas szaksL.ervezet főtitká
ra, Szücs Zoltán, a MA V ve

z.érigaz.gat.ó;a, Kékedi György, 
az I., dr. Móró István, a VI. 
kerületi pártbizottság e:só tit
kára, Nagy Károly, a Vasúti 
Féio:-ztály pártbjzottságának 
titkára és B. Tóth Sándorné, 
az I. kerületi tan.ács eLn.öke. 

Az ünnepséget dr. Kun De_ 
zső, a Tisztképző Intézet igaz
gatója nyitotta meg. Köszön
tötte az elnökségben helyet 
foglaló vezetőket; az ün,nep
sé,gen megjelent vendégeket, 
majd szólt arról, hogy a 90 
esztendövel ezelőtt - Baross 

kat, akik ezekben a percekben 
is szolgálatot teljesítenek. 
Külön - és nagy tisztelettel 
köszöntöm a több, mint 100 
ezer vasutas nyugdíJast, akik 
életüket és munkájukat a 
vasútnak szentelték. Népünk 
és társ-adalmunk elismeri " 
vasutasok munkáját. Ennek 
egyi,k bizonysága, hogy min
den év júliusának m-áwdik 
vasárnapján a vasutasokat kö
szönti az ország. Ez a meg
tiszteltetés nemcsak a vasuta
soknak, hanem a vasút ki
emelkedő s.aerepének is szól. 
A vasútnak. a jövőben is 
kulcsszerepe lesz a közleke
désben és ez 11ekünk nem ki
t,áltsá.got, hanem kötelezett
séget jelent mondotta, 
majd igy folytatta: 

- A vasutasnapon az is 
szokás, hogy számot adjunk 
arról, amit egy év alatt vé
geztünk és soolju:nk az előt
tünk álló feladatokról. A vas.
út a rá háruló szállítási fel
adatokat teljEsitette, számot
tevóan fejlóclölt rnűsz..k.i szín-

Szücs Zoltán vezérigazgató ünnepi beszédét tartja 

Gábor által - alapított Intéz
mény ebben az évben is jól 
teljesítette hiva1ását, hiszen 
287 új tisztet adott a Magyar 
AUamvasutaknak. A most fel
avntan<ló t!.sztek tanulmányi 
átlageredménye 3,47. 

Az inté-�t igazgatójanaJt 
megnyitója után Szücs Zoltán, 
a .MA V vezér;�azgatója mon
dott ün;nep,i beszédet. 

- Kószöntö-m Önöket és azt 
a 145 ezer vasutast, akik min
dennapos tevékenységükkel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

t'liSÚt telJesitse feladatát. Kö
szöntöm azokat " ,,a.sutaso. 

vonala. Ugyanakkor el kell is.
menü, hogy robb feladatot 
nem sikerült maradéktalanul 
teljesitentl. Mind a személy„ 
sz.á Uí t.ás, mw:I a tehers:zá.llí
tás, egyrészt műszaki, más
részt pedig gazdasági o<:ok 
következtében, vagy nem 
rnegfeleló munkaszerve7Jés, 
nemegyszer felületes munka 
miatt lassúbb a kelleténél. 

Ami a jövőt illeti közismert, 
hogy szállítási feladatai:nk nö
vekednek. tgy a mai csúcstel
jesítmények a holnapi felada
tok megiold.ásához. már nem 
elegendőek, A szállít.ások 
mennyiség! teljesítése nagyon 

kodjék az emberről, a vasuta
sokról. Allandóan javítjuk az 
élet- és munkakörülményeket, 
a szociális ellátást, a vasút 
gépesitéset, a lakáshelyzetet, 
növeljük a gyermekintézmé
nyek számát és befogadóké„ 
pességét. Tekimélyes ö.szege
ket költünk kultúr- és sport
intézményekre. 

Amikor a vasutas a munká
ját végzi azt mondja, hogy 
,,s:w1gálatban vagyok". Ebben 
a töjb, mint 10-0 esztendeje 
ha.sz.ná.lt tőmondatban jut ki
fejez,é.;o:e, a vasutas fegyelem, 
a kötelezettsé-g és a pontos· 
ság. Mindaz, ami egy ilyen 
bopyolult vasúti üzem múköd
tetéséne:� feltétele. A vasutas
ság számtalanszor bizonyitot
ta, hogy hlvatásszeretetével, 
fewelmezett szolgálatával ér
demes arra a megbecsül.ésre, 
amelyben a magyar 11<ip ré
szesiti. Kérem, hogy tartsák 
meg azt a megbe<:sülé:st, ame
lyet az elóző r:.emzedék vívott 
ki magának. A vasutá..<ok !e
gyelmez.ett.sége, pontossága 
szinte közmondá..so,; volt. A 
jó hírnév men.,óvása m ind.<1yá. 
junk becsületbeli köteles.sé
ge • .  

A 1\1.Á. V vezé.rigaz,.,"lltója ez
ut.á.-i a tiS2tjelöitekhez fordul
va ezeket mondotta: 

- Anlikor a vasutas hiva
tást választott{,k tisztában 
wlt.ak azzal, hogy neh-éz, fe
lelós.;.égteljes, szi�rú fegyel
met igénylő munkával köte. 
Jezték el magukat. Mi pedig 
tudjuk, hogy meg akarnak é., 
meg is tudnak felelni e-z.eknel, 
a feladatoknak. Reméljük, 
hogy a tanultakat eredménye
sen Ullilmölcsözteti.k dolgozó 
társadalmunk és a vasút ja
vára, a maguk hasznára. Bí
zu,nk abban, hQgy a vasuta
&Jk nagy családjában megta
lálj,.-i.k a helyüket és az idő
sebb munkatá.rsakkal vállvet
ve eredményes munkát végez
nek. Reméljük, hogy az első 
sorok'ban küzdenek majd az 
újért, a haladó mun/kamód„ 
sz.erek megvalós!Uisáért, den.e 
feledjék, hogy ami ma kor
szerű, a-z; néhány év múlva 
elavulhat. : 

Ezután került sor az új 
tisztek ünnepélyes fogadalom
tételére, a szalagozásra, majd 
a fúvószenekar pattogó in
dulójának hangjaira a tiszti 
egységek elvon,ultak az elnök
ség és az ün,neplő sz.ülők, fe
leségclc, férjek, rokonok előtt, 

E/yperces interjú 
az évlolyamelsővel 
Amíg a szemerkélő eső

ben az ünnepség megkez
désére vártunk a Déli pá
lyaudvaron, az új egyenru
hába öltözött fiatal ,;asuta
sok közül azt a lányt, vagy 
vagy fiatalembert keres
tem, aki kiérdemelte az 
,,évfoLyamel.ső" büszke cí
met. Nem volt nehéz ráta
lálni, ugyanjs mindenki is
merte. Talán azért is, mert 
a nevq is könnyen megje
gyezhew: Rózsa Sándornak 
hívják. 

A MA V MiSkolci Bizt06í
tóberendezé:;i Fónökségről 
került a ti5ztképzőre. A 
vasutat 1963-ban választot
ta élethivatásul. A villa
mosipari technikum elvég
zése után a t>IA V-hoz ke-
1-ült. 

- N�héz volt? 
- Húsz vizsgát keltett 

letennünk a három félév 
alatt. Ezel, közül három lett 
négyes, a többi ötöS. Végig 
nagyon lelkiismeretesen 
kellett tanulni. 

- Mire emlékszik vissza 
a legszívesebben? 

- Nekem az alkalmazott 
elektronika volt a kedven
cem. Ez a tantárgy nagyo" 
a szakmába vág. Otthon is 
ezen a területen dolg02om. 
De úgy érzem, hogy min
den, amit a tisztképzón ta
nultunk, mnkánkhoz nagy 
segítséget nyújt majd. 

- A család hogy viselte 
el a hoS6zú távollétet? 

- Ez soha.sem könnyű. 
Különösen akko.-, ha gye
rekek is vannak. A felesé
gemnek két gyermekről kel
lett g011doskodni. A kis
fiam kétesztendős, a kislá
nyom most megy majd is
kolába. Az mindenesetre 
segítséget jelentett, hogy fe
leségem igénybe vehette a 
gyermekgondozási segélyt. 

- Most a jól meitérde- • 
melt pU1enés következik. 
Hol töltik a szabadságot? 

- Ha minden a tervek 
szerint alakul, akkor Bul
gáriában. 

- A ta.n111ásit illetően 
vannak-e további tervei ? 

- Ha az ember fejlődni 
akar, a tanulást nem sza
bad a bbahauvni. Jövóre 
szeretnék jelentkezni a győ
ri Távközlési Főis.kolára. 

- Hol folytatja a mun .. 
kát? 

----------------------------------------, 
fontos, de ma már csakegy.ik 

A felavatott tls:ztek: részére 
a Nyugati pályaudvar Utasel-
látó étierrnében rendezett 

- Jól éreztem magam 
ott, ahol a tisztképző előtt 
dolg02ta.m, így nincsenek 
elhelyezkedési gondjaim. 
Miskolcra megyek vissza. 

minősége nem jat·uI azdltal, 
hogy a forgalmista és a moz
donyvezető egymást szidJa, 
idegesíti. Több emberségre, tü
relemre és szerénységre van 
szükség a vasúton is. 

Gyors!ordába járok. Gyak
ran viszem a Tokaj, a Tisza, a 
Meridián, a Bátori expressze. 
ket. Tizenhat éve ve-.:etem a 
Hámán Kató szociallsta brigá
dot, tagja vagyok a pártvezetó
ségnek. Azt kérdezi.e, elégedett 
vagyok-e önmagammal, a 
munkámmal ? Sokszor foglal
koztatott már engem Is ez a 
kérdés. Amit ebben a munka
körben tenni lehet, úgy érzem 
megtettem. Megbecsült ember 
vagyok, a szavamnaik hitele 
van, és e-;: sokat jelent. Amikor 
május l-é11 a parlamentben 
átvettem a Munka f:rdemrend 
arany fokozatát, arra gondol. 
tam, hogy eddigi életem, mun
kám mégsem volt hiábavaló. 
1980. iumus 9-én megyek 
nyugdíjba. ötvennégy éves le
szek :úkor. A szakma, beteg
ség sajnos engem sem kímélt. 
Fél gyomrom van. A rendszer
'telen étkezés, az idegesség 
megviselt. Persze egy kis ideg_ 
feszültségre a mi szakmán'.<
ban szükség van. Nélküle nem 
lehet minden pillanatban dön
té6re, cselekv6;re kész a vas
utas. A tunya, abszolút nyu
godt emberből sohasem lesz jó 
mozdonyvezető. t:s az öníegy�. 
lemre, lemondásra képtelen 
személyből sem jó vasutas, 
Mert el kell viselni a rend
szertelen pihené&t, meg kell 
szokni a nappali alvást, a hi
deg ételeket, a r:sa'ádtól távol 
töltött karácsonro'.rnt és hÚ5-
véteket. Haszr.A!6dna'<, kcpnak 
itt az ízületek, az idegek. Ma 

már ezért nem minden a jó 
fize\és. Egyre jobban előtérbe 
kerülnek a szociális körülmé
nyek. Néhány t"illanymozdo-ny
.-a a közelmúltban tlzliteres 
l1útőgépeket szereltek, hogy 
nyáron ne romoljon el az étel. 
Sajnos rövid időn belül le kel
lett szerelni, mert a mozdony
személyzet hazahordta az aL
I,atrészeitl Ezért mondtam, 
hogy gondolkodásunk. szociá
l is énékün.:C még nem olyan 
fejlett, mint a technika. 

AZ EMBEREKET az ember
ségre és a jó munkahelyi lég
kör ig'"nylésére is tanítani kell. 
Brigádurúnak van két új, ifjú 
tagja: Forgács György és Há
mori lstL'<in. Az éj:s-zaka együtt 
voltunk készenJéti 1SZOlgálat
ban, és velük - a múszak.i
for�a!mi tudn-ivaló.\:on kívül -
erről is beszélgettünk. A fő
nökségen sok az érett6égiz:!tt 
fiatal. Hogy milyen vasuta•ok 
lesznek, az raj'tunk, idősebbe
ken is múlik. 

Az utazó szocialista brigá
doknak nem könnyű egy-egy 
találkozót, közös munkát meg
szervezni. Sokszor az öltöző
szekrényekbe dobott papírokon 
keresztül üzenünk egymásnak, 
mert ritkán találl«>zunk. fgy 
szervezzük a társadalmi mun
kát is. Mi például kétszáz órát 
vállaltunk a Keleti tárolóban 
hamarosan megkezdődő sze
relvénymosó építését>�n, A 
brigádoknak nálunk tekin,té
Jyük van. A vezetők a véle
ményükre is kiváncsiak. 

Köszönöm, most elfogadok 
egy Románcot. Még van annyi 
időm, hogy röviden elmond
jam pályafutásom egyik le!(
emlé'.,ezetesebb pillanatát. 
So!,szor eszembe jut ez álmat
lan éjszakákon vagy hazafelé 

utazva PLl'isesabára, amiJtor 
k.ikapc.solódásként ütjük a 
kártyát, mert ha össreül há
rom vagy négy vasutas a vona
ton. hamar06an előkerül a kár
tya; szóval es-.i:embe jut egy
egy pillanatra, még otthon is, 
gyümölcsfametszés kÖZben az 
a tiZenhárom évvel ezelőtti 
esemény. Harmincöt év után 
a vasuta,t már otthon sem le
het elfelejteni, kikapcsolni az 
idegekből. Piliscsabán sok vas
utas él, eljárunk egymáshoz. 
Gya1kran jönnek hozzám is, 
hogy adjak egy franciakulcsot, 
egy satut, mert mindegyjk 
büt)'köl valamit, a:o,tán néhány 
mondat után - észre sem 
vesszük - már ismét témánál 
vagyunk. előkerül a vasút. 

DE NEM SZAPORITOM to
vább a szót. 1964-ben a Wiener 
Walzert vittem Hegyeshalom 
felé. Komárom után egy ívben 
közút keresztezi a vasutat. 
Nyolcvannal mentünk. Az ív 
miatt az akkori „szoknyás" so
rompót nem lehetett látni. :€:i 
csak megszokásból pillantot
tam balra a közút felé, ahol 
éppen egy tejszá llitó kocsi moz
gott az átjáró irányába. Csak 
felvillant bennem a gyanú, 
hogy a sorompó 11yítt-a t'an. 
és rávágtam a gyorsféket. A 
mozdony ütközőit centimé-te
rek választották el egy (a na!!y 
forgalom miatt éppen a síne
ken álló) személygépkocsitól. 
Négyen ültek benne. A hátsn 
ülésen két kisgyermek. Riadt 
szemeiket, ahogy a mozdonyra 
csodá!Tcoztak, még most sem 
tudom elfelejteni. Másodperce
ke-� múlott az életük . . •  

De most már iga,án men
nem ke11. Biztosan so1<ái� un
t�tt�m. RGggel ismét szolgála-:
ra jelentkeze,..., . 

Kaszala Sándor 

jellemzóje munká:nlkna:k. Az 
eredményesség megítélésénél 
egyI·e nagyobb jelentősége van 
a minőségnek. 

A következő ldoozakban is 
nagy feladatok.at kell megol
dani. A nyári szezonban ug
rásszerűen nő a hazai és a 
külföldi u tas.forgalorn, s ha
marosan megkezdődik a me
zóga:z.das.á,gi temiékek betaka
rítása, erősödik a ne=tközi 
áruforgalom. Elsődleges cé-
1 unk, hogy a naponta munká
ba járó, és onnan hazatérő 
dolgoz.ők, a hazai fuvaroztatók 
és a küUöldJ szállító partne
rek elismerését vívjuk ki. A 
pontos, megbizható, baleset
mentes vonatforgal-Om bizto
sítása, az utasok és a fuva
roztatók udvarias kuzolgálasa 
a legfőbb feladatunk. Mindez 
persze szükségessé les:z.i a 
vasút mw,zaki rekonstrukció
jának folytatását. A kocsipark 
felújítása már jelentősen elő
rehaladott. A vontatás kor
szerűsítés-e - és � belül a 
gőzvontat.ás felszámolása -
be�ejezé;;-&.hez közeleáik. Eb
ben az idószakban - és a jö
vőben is - a pályák és az 
állomási épületek korsrerúsí
tése kiemelt feladat. Több, 
mint 4 miUiárd forin.tot irá
nyoztunk elő a vasúthálózat 
fejlesztésére. Ezen belül kö
zel 320 kilométer hOS1SZban 
végzünk pályakorsz.erúsíté:i 
mun..'<ákat. A nagy forgalom a 
különböző S2JO!gálat1 ágak jól 
szervezett és fegyelmez.ett 
munkáját igényli. A folyama
tos üzemmel járó követelmé„ 
nyek, a veszélyes üzemmel 
járó nagy felelősség arra kö
telezi a vasutat, hogy mmd 
nagyobb mértékben gonda.-

díszebéden előbb Koszorus 
Ferenc főtitkár, majd Urbán 
Lajos államtitkár man.<lott po
hár.köszön tót. 

Kőhldl László 
(Kóh!di) 

A killönbözó tagozatok képvlselól szalagoznak 
(Laczkó Ildikó felvétele!) 
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6 MAGYAR VASUTAS 

Az úttörövasúttól a nagy vasútig 
lwente mintegy 160 úttörő

vasutas megy ,,.nyugdíjba", en
nél valamivel több az „újfel
vételes". Az idézett szóha;;zná
lat képletesen fejezi ki az idő 
múlását és a változások egy
másutánját. 

A MAV munkaerőgondjai
nak oldá.sára, számtalan út 
közül, azt vizsgáltuk, hogy az 
életpályára indulástól a beér
kezésig mivel találkozhatnak 
a fiatalok. Ezért elsőként az 
úttörővasutat kerestük fel, 
amely rendeltetésén kívül a 
Budapesti Autóközlelcedési és 
Vasútforgalmi Szakközépisko
la gyakorlati képzésének egyik 
bázisa jlS, 

Felejthetetlen évek 

Az ötödik általános Iskolai 
tanuló kezdi, a nyolcadikos 
pedig befejezi a „vasutas" éle
tet. A négy felejthetetlen év 
.alatt a gyerekek megismerik 
a szakma ala.pvetó tudnivalóit; 
forgalmi szolgálattevő, m1pl6-
zó, sorompóór, jegyi-izsgáló 
jártasságra tesznek szert. A 
szakm!li versenvek, a tovább
képzések, a kitüntet'8iek, a kis 
termelési tanácslmzá.;ok az út
törővasút hét állomásán, a 
,;nagy vasút" elővetí!ett való
sága. A jó tanuló gyerekek 
nem egy esetben vasutas di
nasztiák tagjai, közülük töb
ben ötödik generációként foly
tatói az elődök munkájának. 
llyen Soulavy László - ki ne 
ismerné a Soulavy-féle váltó
botot - jegyvizsgáló, aki a ti
:r-enévesek nyíltságával vallja: 
,,a vastít mindannyiunknak 
tetszik. Az szép dolog, hogy 
kérem a jegyeket és a felnőt
tek is átadják." 

Mezei Piroska a szakközép
iskola I/C évfolyamos hallga
tója gyakorlati oktatás kereté
ben végzi a rendelkező forgal
mi szolgálattevői munkát. 
Széchenyi-hegy. Ságvári Liget, 
Úttörőváros, Hűvösvölgy és a 
többi állomások ifjú „dolgo
zói" elkötelezték magukat. No
ha nem mindannyiukból lesz 
vasutas, a gyermekkori emlé
kek egy életen át elkísérik 
őket. Az ifjúkori vonzalom a 
vasúttal szemben az utóbbi 
esetben is megmarad. Közü
lük kerülnek ki a modellezők, 
a múzeumlátogatók. 

nagyon szép - mondta Gampe 
Tibor. - Én irányíthatom a 
vonatokat. Adott parancsom 
szerint történik minden • • •  Ez 
gyönyörű! 

Tanulmányi eredményeik 
biztatóak. Terveik : középisko
lai tanulmányok után főiskola. 

A visszapillantás az emlé
kekre és előretekintés a jövő 
felé, szüntelenül érződik a fia
talok magatartásán. Gondol_. 
kodáBuk, mégjelenésük, fe
gyelmezettségük határozott 
körvonalakkal irányulnak sze
mélyiségük kifejlődéséhez. Az 
úttörő évek utáni második 
négy év alatt jelentősek a vál
tozások. A gyermekből felnőtt 
lesz. lll folyamatról mondotta 
Besennyci György, aki 1974-
ben végzett a Rippl-Rónai 
Szakközépiskolában, hogy Rá
kospalota-ú jpest állomáson 
már „igazi" vasutas munkát 
1,égez. Váltókezelő, forgalmi 
szolgálattevő, ipartelepi rak
tárnok, fuvardíj-számfejtő, ko
C!liintéző munkakörök ismerő
jévé vált. Már túl van a tiszt
képző felvételi vizsgáján. 
1968-1970 között ő is úttörő
vasutas volt. 

Diáktársai : Major Éva, Bar
kó Edit. Bel:ő Terézia, Szalon
tat Zsuzsa két évvel korábban 
,skolatársak, szeptembertől 
t.anfolyamtársak, és egy évvel 
később végzett munkatársak 
lesznek. 

Tudatosan a cél íelé 

Utak és pf1lyák, melyek élet
utakká és életpályákká alakul
nak át. Előbbre jár ezen az 
úton F:des László, aki 1974-
ben dicsérettel vált éretté a 
Vasútforgalmi Szakközépisko
lában. Nem indult azonnal a 
sínek világába, hanem az „el
mélet" felé vette útját. Mint 
az Autókózlekedési és Vasút
forgalmi Szakközép;skola ta
nulmányi versenyének egyik 
győztese, feh•ételi vizsga nél
kül került a győri Közlekedési 
és Tárközlési Mii.szaki Főisko
lára. A bizalomra szorgalom
mal válaszolt. A közlekedés
és postaügyi miniszter által 
meghirdetett pályázat a Mű
szaki Egyetem, a Közlekedési 
és Távközlési Fői kola és a 
Marx Károly Közgazdasági 
Egyetem hallgatóit indította 
szellemi vetélkedőre. Ebben 
már nem a játékosság, hanem 
a felkészülés tudatossága volt 
a jellemző. A téma kötöttsége, 

összehangolt nagyszerűsége és 
színessége. Ezt akkor csak mo
delljeimmel élhettem át. Az 
érzés bennem maradt és meg
határozta választásomat. 

A pályatársak nem mind
egyike indult tudatos célratö
réssel. úgy irányították őket 
a főiskolára. A harmadik év 
végén mind többen választják 
élethivatásnak a vasutas pá
lyát. A MAV-val kötött szer
ződések, az utazások lehetősé
ge, a honi és külföldi turiz
musba való bekapcsolódás, a 

szakmai valóság megismerése, 
az évfolyamtársak döntése be
folyásol a választásnál. 

A szakközépiskola 

gyakorló terepe 

Az úttörővasút nem csupán 
a szórakozás eszköze, hanem 
munkapad, amelyen felnőtt 
irányitással tanulják az első 
munkafogá,sokat. Ugyanakkor 
a szakközépiskola gyakorló te
repe, ahol üzemi viszonyok 
között - eltérő berendezése
ken - folyik a gyakorlat meg
ismerése. 

A Közlekedési és Távközlési 
Főiskola új épület együttesei
vel Győr Duna-parti városré
szén a fiatal életnek indulók 
találkozási pontja. Miként a 
Rába, Rábca, Répce torkollik 
a Dunába, úgy érkeznek a jö
vő vasutasai ide. A kollégiumi 
épületek, a laboratóriumi 
komple:,rnm, a sporttelep, a 
közművelődés bizottságok old
ják a mGsznkl egyoldalúságot. 
Egyszersmind kötik a fiatalt 
az iskolához. 

Életutakat mutattunk be. 
Villanásokat. Életkori sajátos
ságokkal. A pályán való elin
dulást ás az első lépéseket. 
Vizsgálva a tudattalantó1 a tu
datos tevékenységig megtehető 
utat. 

A tizenegyévesen indulók 
még nem tekintenek a célra, 
a huszonegyévesek már cél
jukhoz értek. A:z. eltelt tíz év 
alatt a gyermekből felnőtt, a 
játékosságból észre.vétlenül 
munka és emlék lesz.. Miköz
ben a fiúk és lányok szüntelen 
érkezését az apák távozása 
e1őzl meg. 

(Szabó) 

Akcióban 1446 munkavédelmi őr 

Munkavédelmi hónapot rendezett 

a szombathelyi vasútigazgatóság 
Stkeres munkavédelmi hó

napot rendeztek júniusban a 
szombathelyi tgazgatóság te
rületén. Mindjárt elöljáróban 
megjegyzendő, hogy ez nem 
jelenti azt, hogy az ott dolgo
zó 13 ezer vasutas védelme 
kampányfeladat. Korántsem. 
A hón.ap célja az volt, hogy 
fokozottan a figyelem közép... 
pontjába állíts.a a munkavé
delmet. 

Hogy azt mennyire köz
ponti kérdésként kezelik, bi
:ronyítja : a szombathelyi ok
tatási főnökségen tartott meg
nyitón dr. Horváth Laj�s 
1,asútigazgató mondott besze
det, s részt t·ettek a nyitáson 
az igazgatóság s a csomópont 
vezetői. A munkavédelem fon
tosságát, napi élő gyakorla
tát, társadalmi, emberi olda
lát megvilágító beszéde után 
a témához kapcsolódó filme
ket vetítettek. 

Ezt követően az .igazgatóság 
munkavédelm,i csoportja és a 

a vágányzaton levő �a�t
hiányosságokat k1Ja:'1ttatta� 
Ellenórizték az egyént védo
felszereléseket és szerszámo
kat. Megállapították, hogy a 
védófelszereléseket használ
ják. Néhány helyen talál�oz
tak csak olyan dolgozoval, 
aki nem viselt t·édösis:ikot. 

Napvilágra került, hogy az 
egyéni és közös s:z;erszá�ok -
tenyéremelő, létra, ��1kocsl, 
biztonsági öv, kéz.tfurógép, 
stb - rendszeres ellenőrzése 
n� történt meg mindenhol 
előírásszerűen. A kocsirende
zők munká.;ánál is több kifo
gás merült fel. lgy például a 
nagyobb sebességge! moz9ó 
kocsikra való fel- es leugras, 
a mozgó kocsik közé álló 
testhel·yzetben történő belépés. 
Ezekre a sok bajt okozó Je
lenségekre még fel kell hívni 
a vezetők, a tolatás- és rész
legvezetők figyelmét, sót eec
tenként felelö.. grevonást is 
kell alkalmazni. 

Azt is megállapítottcik, hogy 

nem kielégítő az oktatáll 
szinvonala. Rövid !dó alatt 
átesnek" raJta, túl sokat 

;em törődnek vele. Olyanok
ról iS be�lnek, amelyek nem 
érdek.lik a dolgozókat. A jö
vőben változtatni kell azon 
a helytelen gyakorlaton is, 
hogy az idöszakos orvosi Y!zs.. 
gálatra kötelezettek egy resze 
késve megy a 3 évenként ese
dékes vizsgálatra. 

A munkavédelmi hónap 
,,sűrített" rendezvényei nyo
mán érezhető a szolgálati he
lyeken a szemléletváltozás. A 
veze!ók. középvezetők, a dol
gozók mind szélesebb köre 
tette magáévá a biztonságos 
munka követelményeit. Ör
vendetes, és a siker egyik 
biztos jele, hogy a mun.kavé
delmi hónap alatt héttel ke
vesebb územi baleset történt, 
mint a múlt év hasonló idő
szakában. A kiesett munkana
pok száma 220-szal csökkent. 

Sz. T. 
terület} biwttság munkavé-___________________ ..:.,.. _______ _ 
delmi felügyelője a csomópon
tokon tartott elóadáso!rnt, 
filmvetítéseket. A munkavé
delmi ügyintézők, szakszerve
zeti társadalmi munkavédel
mi felügyelők Celldömölkön 
folytattak eszmecserét. 

A munkahelyeken vetélke
dőket rendeztek munkavédel
mi tudnivalókból. A legjob
bak augusztusban szakágaza
tonként (forgalom, pft, vonta
tás, stb.) mérik össze tudásu
kat. Az itt legjobban szerep
lők októberben .igazgatósági 
szinten ,,mérkőznek" meg. A 

döntő részvevői pénzjutalma, 
kapnak. 

Akcióba lépett az 1446 
munkavédelmi Ö1" és a kisze
sek Radar mozgalmában rész_ 
veuók. Több baleseti forrást 
kutattak fel és szilntettelt 
meg. En.nek érdekében. nem 
sajnálták fizikai erejüket 
sem. 

Az Igazgatóság és a szak
szervezet közös vonalellenór-
zéseket tartott és az észlelt 
hiányosságokat, ahol lehetett, 
nyomban megszüntették. Pél
dául egy helyen az állomáson 

Nyugdíjastalálkozó Karcagon · 
Karcagon a csomópont szak

szervezeti bizottságának nyug
díjas csoportja találkozót ren
leze t tagjai részére. Az állo
másfőnök „A vasút és a vas
utas" című előadása után az 
Arany János u:cai általános 
iskola tanulói kultúrmúsorral 
kedveskedte;< a nyugdíjasok
nak. Kedves epizódja volt a 

találkozónak, amikor a szak
szervezeti b'zottság gazdasági 
felelőse kiosztotta az április 
4-én, Karcagon rendezett szo
cialiSl!a brigádok vetélkedőjén 
ré3Zt vett hattagú nyugdíjas 
csoport e!ső díját, jutalmak
kal e ·ütt. 

A kellemes, jó hangulatú 
találkozó ebéd után ért véget. 

Jól vi$Zsgá�tali Debrecen bt.>•• 
a jegynyonió auto•Hatáh 

Debrecen állomás személy
pénztárában mltr 1975 óta mű
ködik két SASIB típusú jegy
nyomó automata. A gépek 
megbízhatóan üzemelnek. 
könnyebb és hatékonyabb a 
személypénztárosok munkája. 
A berendezések három adat
tárban rogzitik a k:ladott je-

gyek értékét. A pénztárosak
nak csak a gép kezelésére és 
a pénz átvételére kell figyel.ni. 
Gyorsabb és könnyebb a napi 
zárás elvégzése is. 

A:z. állomás vezetői a jövó
ben több ilyen gép beszerz6.5ét 
tervezik. 

Társadalmi munka A Rippl-Rónai utcai Vasút
forgalmi Szakközépiskola 
1977/78. évi beiskolázásánál 
felvételre került tanulók közül 
19 korábban úttörővasutas 
volt. A megelőző években is 
hasonló tendenciák mutatha
tók ki. 

zártsága, elméleti szintek és,----------------------------

A zalaegerszegi Landler Je
nő szocialista brigad g}·akran 
végez társadalmi munkát. A 
közelmúltban a Felsójánosfán 
lakó özv. Szekér Imréné házát 
tatarozták. A legutóbbi bri
gádgyú!ésükön pedig elhatá
rozták, hogy az állomás váltó-

őri órhelyeit augusztus 20-ra 
kitisztítják, az új városrész
ben lévő két óvodában pedig 
elvégzik az asztalos, lakatos és 
egyéb fenntartási munkát. 
Vállalásuk egy részét már tel
jesítették. 

A gyermekből lassan 

íelnőtt lesz 

Gampe Tiborral és Kará
csony Zsuzsával, ai I/C osztály 
tanulóival beszélgetve keres
tük pályaválasztásuk indító
okait. Mindketten úttörőként 
kezdték. 

- Ott éreztem először a ;á
télcos munka során, hogy a 
vasút egészében van valami 

Ű lök színész barátommal a 
han,gu1atos kisváros vas

útállomásának ízletes házi 
kosztot kínáló éttermében: a 
vonatir.<lul.ásig van még másfél 
óránk. (Barátom n.em olyan je
les személyisége színházi éle
tünknek, hogy kérkedésnek 
tűnhetne e sza.klmat hova tarto
zására vonatkozó tényszerű 
közlés.) Hipp-hop,p, akár a me
sében, ott terem a v�mzóan telt, 
hairmin,cvalahány évesnek tű
nö pincérnő, és csípőre W,t 
kézzel ráripakodik a cimbo
rámra : 

- Márpedig addig ki nem 
swlgáthatom, amíg nem kapok 
két puszit !  

Barátom pillog (elmúlt már 
ötven, de ifjabb éveiben sem 
tartoz,ott a szépfiúk :-:oráha; 
igencsak elvétve forduln,ak 
meg utána a pesti utcán), majd 
kifejezé-stelen tekintettel bár, 
de délcegre igazítja derekát. 
A pincérnő e tétovázás után 
tovább évődik. 

- Végül még meg sem is
l"'ler! Mintha nem l.ettünik vol
na egy szín.há?Jban • . .  

S2léles mosoly, majd cip-cup 
egyet jobb:.-a, egyet halra, s 
menten előttün'< a Krúdy tol
láxa kívánkozó, ám méltatk.n 
epigonok által percek alatt 

szerzett ismeretek összegezését 
kívánta. .,Az expresszvonati 
rendszer bevezetésének és ki
terjesztésének hatása a sze
mélyszállítás költségeire és be
vételeire, i.-alamint az utazási 
körülmények alakulására" c(
mű téma még címszavakban 
is bonyolult szellemi munka 
meghatározója. Az elnyert első 
díj e;szmei értéke biwnyíték, 
hogy a pályázatnyertes főisko
lai hallgató eredményei nem 
véletlenek. 

- A vasutat tulajdonképpen 
mint gyermek szerettem meg 
- vallja Édes Lá,szló -. Meg
fogta a képzeletemet a mozgás 

�lunkavédelmi ankét Hatvanban 

A hatvan! csomóponton jú
lius 5-én munkavédelmi anké
tot rendeztek, amelyen az ál
lomás vezetője ismertette az 
eredményeket és a gondokat. 
Felhívta a figyelmet többek 
között a munkavédelmi előírá
sok betartásának ellenőrzésé
re és a szolgálati fegyelemre, 
amelynek hiánya a közelmúlt
ban is okozója lett egy kisebb 
balesetnek. 

Hatvanban na.gy jelentősé
get tulajdonítanak a társszol
gálati ágak együttmúködésé-

nek !s. A munka során min
denkinek kötelessége társa 
biztonságának óvása. A tár
sadalmi szervezetek és a szo
cialista brigádok - hangsú
lyozta az elóa<ló - az eddi
ginél vállaljanak hatékonyabb 
szerepet a balesetek megelőzé
sére irányuló munkában. Ezt 
a célt szolgálja a csomópon
ton az is, hogy ezentúl rend
szeressé teszik a félévenkénti 
munkavédelmi ankétot és 
emelik a szfnvonalát a munka
védelmi jellegű oktatásoknak. 

Kaphatnék két puszit? helyjegy-p,énztáirához, és arra 
a rebegésemre: .,Kaphatok-e a 
me,netlránynak szembe, ablak 
mellé, nem a napos oldalra je
gyet", a kedves tekintetű pénz
tálrosnőtól ama vá.1aszt kap
nám : 

b€ikebelezett főtt tyúkhúsileves. 
Utitársam tűnődik:  

- Még most sem emle!=ern 
rá. Mit csinálhatott a nínház
nál ? Kóristalány volt ? Öltöz
tetónő? Vagy a büfében dol
go20tt? Te - hamiskás férfi
mosoly ragyog fel arcán -, le
het, hogy nem most kapta tő
lem az első puszit l 

Hiába, romlik a memória -
a gyomorsav-túltengés ár
talmairól be;;zélge\;ún'k tovább. 
Am a kedves teltkarcsú istru<'t 
aszta,l u.rnkhoz lép: 

- És meg sem lepődik, hogy 
en,,.aern itt t.alál? 

- . . .  Dahogy egyhuzamban 
csodálkozom . . •  

- Ugye, nem gondolta volna 
rólam aikkoriban. De hát ne
kem van önkritikám. Nézze, 
hamar rájöttem, hogy ne:n én 
leszek Rómeó mellett Júlia. 
Akadt egy va,lódi Rómeó, ide
való a szomszédba, a szülófa
lumoa , fe�gül kért, hát ha
zajöttem. Van két gyerekünk, 
tavaly óta itt dolgozom és így 
jó ez nekünk . . . Na, erre a 
két pohár sörre legyenek az én 
vendégeim, Megihat.ják: nyu-

godt(m, a;z;t mon<lják, késni 
fQg a pesti gyors . . .  

űélcegen ülök én is:  nemrég 
ne.�em is volt hason.ló (majd
nem hasonló) kal.andom. Erós 
duplát h.--értern egy körú1li esz
presszóoo.n, amit a kávéfózónő 
e szavakkal tett elém : 

- A kávét is belefőztem, 
hQgy legközelebb aztán megis
merjen ám ! 

ű meg a szerkesztős..&gbe,n 
dolgozott egy időben, de a ke
ze nem bírta a gépír.íst (mert 
nehéz fizikai munka a gépíró
nőké, ha ezt kevesen tudjál, 
is!). A cip-cup ugya,n elmaradt, 
de az egykori kol1égá.t megil
lető mosoly a kávé gőz.én is 
átragyogott. 

S ekkor ama ildomtalan 
gondolatom támadt : nem is 
volt oly rossz a sokat kárhoz
tatott fluktuáció. Kis o.rs.zág 
vagyunk, itt már majd mln
denki mindenkinek volt kol
l�ja, jó néhány cip-cup el
csattant - íme a szocial!ista 
összeköttetés legszelídebb for
mája. 

Bárosaik általánoosá válna ! 
Ha odaléphetnék a pályaudvBT 

- Addig á11óhelyet sem kap, 
amíg be nem hajol az a,blakon 
és nem ad két puszit . . .  

Cip-cup, és előttem lenne a 
helyjegy a kért vonati·a, a me
netiránnyal szemben, ablak 
mellé, nem a napos oldalra. 

Vagy : reményves:z:te� anyag
be,-,:zer.ro a huszadik vállalat
nál kopogtat a speciális gömb
vasért, ahol az áruforgalmj 
osztály egyik eladónője ily mó
don jel7..i az esélyt: 

- Addig egy raj?!SZÖget sem 
kap, nemhogy gömbvasat, 
amíg nem ad két puszit . . .  

Cip-cup, és vállra vehető a 
a másfél mázsa gömbvas. 

óhatalall!Ul a néhány évti
zede divatos sláger jut az 
eszembe: ,.Swressük egymást, 
gyerekek !". Csak az a bökkenő, 
hogy kevés munkahelyem volt 
eddig. Sebaj, így sem adom föl 
a reményt : pótal.kat.részt kere
sek a jó öreg mosógépünkhöz. 
Ke<lves eladó-kollégá.k, nem 
kér vaLamelyi.kük két puszit"! 

F. T. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 
felvesz és kiképez 

N ŐK ET  É S  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint 
forgalmi szolgálattevő, 
váltókezelő, kocsirendező, 
kocsifeliró, vonatfelvevő, 
távgépíró, jegyvizsgáló, 
személy- és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 

mozdonyvezető-gyakornok, 
koc�ivizsgáló, féklakatos, 
vasútépítő. karbantartó, 
járműjavító szakmunkás, 
takarító, segédmunkás 
és sok más munkakörbe 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szab.!td srombal 

Elsősorban vasutas dolgozóink houát:irtozóinak 
ismerőseinek. barátainak jelen!kezését várjuk. • 

JElENTKEztS ÉS BöVEBB FElVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki állomásokon, 
a von(atási és pályafenntartási főnökségeken, 
valamint a munkaerő-felvételi irodán. 
Budapest, Keleti pályaudv.!tr, Cinkotai kapu. 





MAGYAR VASUTAS 

Vasutas bainokságok futószalagon 
K�pál,,_ 

ba,/no'•••tl 
A 24 . ....  -,tas ter

mészellbái&t , � a 
k6szegi MA V Nevel5otthon 
volt a kö2;pt>ntja. A vasutas 
termésae� « i4én a M
r� � Jteretében 
megismerllled.tek SzombatheZ11, 
K6szeo )i;i,knyéke :neveze
tességelflt, A jöJ sikerült ta
lálkozóra az orsd:g minden tá
járól émeztek részt:vev6k. A 
vasutas tenn&!ze11barát szak.bi
wttság tltal szervezett talál
kozó 111:Qréhez hozzájáwltak a 
nevel6otlho11 vezetői, valamint 
a szombatihél;yi természeti>a.rá
tok. 

* 

egyesület 110 versenyz6jének 
részvételével a háromnapos 
feloott, Ifjúsági és serdül� 
vasutas teniszbajnokságot. 

Férfi ewes: 1. Csetényi (Ha
ladás), 2. Morvai (Soproni 
KSE), dönt6: (4:6, 6 :2, 6 ;3), 3. 
Koller (BVSC) és Kiss (Hala
dás). A férfi pároa döntőbe ju• 
tottcik: Tóth, Szőll6sl (BVSC) 
és Csetényi, Koczor (Haladás). 
3. Kiss, Unger (Haladás) és 
Schlotter, Koller (MA V TI, 
BVSC). Ifiúságf. férfi eoves: 1. 
Szúcs (BVSC), 2. Nagy (Saba
ria}, döntő: 6:3, 6 :1, 3. HB'Vas 
(BVSC) és Babos (Soproni 
KSE). A serdülő fiú ewe• 
döntőbe jutott: Elndrődi és Gö-

csel (mlndkett6 Haladá), 3. 
Horváth (Haladás) és Petényi 
(Sabaria). 

Női egyes: 1. Szabó lt. (Ha
ladás), 2. Schuth (BVSC), dön
tő: 6 :2, 6 :2, 3. Korponai (Ha
ladás) és Farkas (BVSC). Ifjú
sági leány egyes: 1. Farkas 
(BVSC}, 2. Petényi (Sabarla), 
döntő: 6 :1, 6 :2. 3. Barát (BVSC) 
és Pergel (Haladás). Serdü!ö 
leánt1 egyes: 1. Pergel (Hala
dás), 2. Gábriel (Haladás), 
döntő: 6 :3, 6 :2, 3. Tóth (Hala
dás) és Babos (Soproni KSE). 

Az ,országos tenisz Vasutas 
Kupa pontversenyében : l.  
BVSC, 2. Haladás, 3. Soproni 
KSE. 

' Az 197'7. évi orsr,ágos fél.":fl r---------------------
f1zemi t.ekebaj,nokság a Szol-

A d� MAV 2pitésl 
Főnökség riaitszérvezeti bi
zottsága július 2-án , rendezte 
meg a 27. vasutasnap tisztele
tére kiírt kispályás l,abdarogó
baj nokságot, amelyen részt 
vettek a tiszéntúll épitési fő
nökségek dolgozói Is. A sport

találkozó Ot/Ózfese a ;ászkiséri 
épífógépjjlvító üzem csapata 
lett. Egy évig 61c órizheti.k az 
erre az alkalomra alapított 
Vándor kupát. Második és 
harmadik helyet a szentesi, 
illetve a miskolci építési f6-
nökllég c:aapatai szerezték meg. 

A bajnoklság aervwl jö
vőre a mlskolciak lesznek. noki MAV SE tekecsarnoká

ban került megrendezésre. Az 
országos döntőn a területi bi
zottságok legjohb csapata4 in
dultak. 

Csapatversenyben: 1, Buda
pest, z. Szombcithel11, 3. Pécs. 
Egyéniben : 1. Kollár M. 
(Pécs), 2. Berta J. (Bp. TB), 3-
Horváth J. (Szombaithely), 4. 
Simon L. (Pécs), 5. Vörös J. 
(Budapest), 6. Kanyó K. (Bu
dapest). 

Budapesten a Ganz-MAVAG 
Sportcsarnokában került meg
rendezésre a Palotás József 
kötöttfogású emlékverseny, 130 
versenyző részvételével. A há
rom kategóriában - felnőttek, 
ifjúságiak és serdülők - meg
rendezett verseny győztesei : 
Felnőttek: 48 kg Kalapács 
(SZVSE), 52 kg Fodor Sz. 
(SZVSE), 57 kg Klss (BVSC), 
62 kg Vámos (Haladás VSE), 
118 kg Fodor I.  (DVSC), 74 kg 
Csapó (BVSC), 82 kg Kulin 
(BVSC), 90 kg Ivanics (BVSC), 
100 kg Csábi (BVSC), 100 kg 
felett Göndör (BVSC). Ifjúsá-
giak: 48 kg Horváth (SZVSE), 
56 kg Tóth (PVSK), 60 kg For
gó (BVSC), 65 kg Futó 
(PVSK), 70 kg Győr (CVSE), 
75 kg Nyárt (BVSC), 81 kg 
Molnár (BVSC), 87 kg Tarr 
(BVSC), 87 kg felett Kiss 
(PVSK). Serdülők: 42 kg Csá-
1&zár (Haladás VSE), 45 kg 
Molnár (Haladás VSE), 49 kg 
Fonódl (BVSC), 53 kg Kiss 
(SZVSE), 57 kg Kovács (Ha
ladás VSE}, 62 kg PradHes 
(Haladás VSE), 67 kg Erdélyi 
(BVSC), 72 kg Pálosi (BVSC), 
'18 kg Gondos (BVSC), 78 kg 
felett Léva,i (SZVSE). 

* 

Az 1977. éVi vasutas ifjúsá
gi labdarúgó-válogatottak or
r;zágos területi döntőjét a 
BVSC Szónyi úti Sporttelepén 
rendezték meg. A válogatot
ltaik ezúttal is sok tehetséges 
fiatalt vonultattak fel. Az 
első helyezést, nagy küzde
lemben a szombathelyiek sze
rezték meg Debrecen, illetve 
Budapest előtt. 

Július 8-10-e k&zött ren
dezték meg Szombathelyen hat 

A Tisza Expressz Ifjúsági labdarúgótorna gyöztesének, 
m'5odik és harmadik helyezettjének Koszorus Ferenc fötitkár 

adta ái a díjakat 
(Tenta Györp feh·étele) 

Gyorsasági verseny Baján 

A rangos mezőnyben is /,e/ytállt11k 
a Váci VSE motorcsónak•versenyzői 

a szegedi versenyen leggyOl!'
sabb olasz; versenyzónek most 
a negyedik hellyel kellett 
megelégedn.le. 

Pintér Lajos 

A vasuta&nap tiszteletére 
Debrecen csomóponton is ren
deztek kispályás labdarúgó
ba}nokságot, amelyen tlz csa
pat vett részt. Első a vonta
tási főnökség, második a jár
múj,avító, harmadik pedig az 
állomásfőnökség csapata lett. 

BALASSAGYARMAT: 

Viu•a„ágta6 

a lóa,i,:ssgáló6 
Perzselő délelőtti napsütés

ben kerúlt sor július 4-én Ba
lassagyarmaton a városi ta
nács sporttelepe mellett lévő 
pályán a már hagyományos 
labdarúgó-tornára az igazga
tósági fóviz.sgálók és a csomó
pont forgalmi dolgozóinak 
csapatai között. A mérkőzést 
sok szurkoló izgulla véglg. A 
két csapat tavaly ősszel már 
összemérte tudását. Akkor 5 :4 
arányban győztek a ,,forga
lom" játékosai. 

A Saár István által vezetett 
mél,kőzés bővelkedett izgal
makban. M•ndkét es,apatban 
játszottak idősebb, egykor ak
tív futballisták is. A méri<:ő
zést ezúttal 2:1 arányban a 
fővizsgálók nyerték, és ezzel 
visszaYágtak az ó,;z1 veresé
gért. 

Kilenc ország legjobb mo
torcsónak-versenyzői mérték 
össze tudásukat, júl,ius 25-én 
és 26-án, a Baján rendezett 
kéLnapos versenyen, amely 
egyben a magyar gyorsasági 
bajnokság első fordulója is 1--------------------------
volt. A különböző géposztá
lyokban NDK, csehszlovák, ju
goszláv, osztrák, olasz. NSZK. 
svájci és belga sebességi ver
senyz.ók álltak rajthoz. 

M.Lndkét napon rendkívül 17.
galrnas küzdelem bontakozott 
ki a magyar és a külföldi ver
senyzők között, amit nyolc
ezer néro kísért figyelemmel. 
A 700 köbcentiméteres kate
gória elsó helyezettje dr. Ko
vács Ferenc (Váci Vasutas SE) 
lett, a 850 köbcentiméteresek 
futamát pedig ifj. Fröhlich 
József :nyerte. A nagy küz.de
lemre jellemző, hogy tavaly 

EDZETT IFJÚSÁGÉRT 

A budapesti igazgatóság fiataljai 

hat sportágban versenyeztek 
A budapesti vasútiga2gató

ság KISZ- és szakszervezeti 
bizottsága az Edzett lfjiíságért 
mozgalom keretében júl1Jius 
25aén harmadszor rendezett 
sportvetélkedőt a BVSC Szó
nyi úti pályáján. Az iga2gat6-
ság mintegy negyvon fiatalja 
hat sportágban mérte össze 

tudását. Ez alkalommal úszás, 
távolugrás, súlylökés, magas. 
ugrás, 100 méteres síkfutás és 
róplabda szerepelt a program
ban. A fiatalok valamennyien 
teljesítették az úszásban elő
írt követelményeket. 

K E R E S Z T RE J T V É N Y  

A többi sportágban már 
bajnokokat is avattak: Rédey 
Emőke, a személyzeti osztály 
adminisztrátora 6,5 méterre 
doota el a négykilós súlyt, s 
ezzel a kategóriájában első 
lett. Szegedi Zsuzsa ügyinté-ző 
magasugrásban, Fischer Mária 
pedig távolugrásban remekelt. Vfzszlntes: t. Az admlnlsztrá• 
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l◄. Balatoni üdül6hely. 15. A ma
\'észet egyik ága. 16. Valaklnek a 
Pártfogása, oltalma. 118. Kötöszó. 
J 9. A száj része. 20. út. a legré
gibb magyar nyelvemlékben. 21 .  
Atab nevekben az apa neve elé 
teszik. 23 . . . .  etmuzik, asztali ze
ne. 24. Ellentétes kötőszó. 26. 
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oroszul. 32. Nyeri! kártya, 33. At
tila népe. 35. Bikaviadal szerep• 
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Tlzen Túliak Társaság�. 42. Ha
logén elem. 43. Csonthéjas gyü
mölcs. 44. Mustárgáz. 47. Szláv 
írásmód. 49. NyOás. 50. Nól név. 
52. Veszteség. 53. A 42. vizszln
tes mássalhangzót. 55. €nekes ma-
dár, névelóvel. 57. Allóviz. 58. 
Lakoma. 60. Ilyen hal Is van. 61. 

Becézett n/H név. 62. Kellemetlen 
szag. 63. Kis bOlygó. 65. Jó izú 
szalonna. 67. Hosszú idő múltán. 
68. Rokon. 70. Becézett fiűnév. 
71 .  Egy nagy bolygó, névelővel. 

Függ6leges: 1. Nem a vége. 2. 
Megbízhatatlan, szélhámo • 3. Ku
tyája. 4. Igekötő. 5. Dubrovnik r�
gi neve. 6. Országos Rendező Iro
da. 7. Abesszm hadvezér az olasz 
-abesszin háborúban. 8. Ktcsin;'i
tó képző. 9. Német város a Du
na mellett. 10. Szedi a lábát. u. 
Szóösszetételekben mezogazdasttgt. 
1 2. Ez ls az admlnlsztráció csök.
kentésé_t segltl. 16. Csigafajta. 17. 
Kevert zab. 25. Svéd pénz. 27. 
Határozószó. 20. Felforgat. 30. Mo-
!;�_
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hfr(l generálisa. 34. Talppont. 36. 
Oxigén, hidrogén, fosz.tor vegy
jele. 37. Mutatószó. 38. Pozdor
ja. 39. Latin semmi. 45. Kaszáló. 
46. Hires költőnk, fonetikusan. 
48. Vizi állat. 50. Neves spanyol 
futballkapus. 51 .  Szorgalmas, te„ 
vékeny. 54. Bányász község. 55. 
• . . Sámuel. 56. A Duna mellék
folyója. 5 7. A szem a lélek . . .  
59. összeesik. 62. • • . Ismar. né
met orvos, a próbareggeli első 
alkalmazója. 64. Túl füszeres. 68. 
Atütés kezdete. 67. Ismétlésben 
van. 69. Hangtalanul zár. '711. Az 
asztáctum vegyjele. 

BekWdendll: vízszintes 1. és 
függOleges 12. Bekilldésl hatúld61 
1977. augusztus 5. 

Az elllzö keresztrejtvény helyet 
megfejté1e : Moldova György rl• 
portkönyve : .,Akit a mozdony 
füstje megcsapott". 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
12. számában megjelent kereszt
rejtvény belyes megfejtéséért : 
Kun Adám, 8852 Gyékényes, • 
Arany J. u. 6. ; Büky Szilvia, 1 1 26 
Budapest, Böszörményi út l 7 lb., 
;!��nov

B
�� 2. �J1�rvé�rt��=: 

8802 NagykanJzsa, Vasútállomás ; 
Berecz Margit, 6764 Balástya, Dó
zsa u. 15, 

A férfiaknál Katona lst1:án 
balesetvizsgá:ló a 7,25 kilo
grammos. súlyt 13.86 méterre 
dobta el, s ezzel fölényes gy5-
zelmet aratott. A legjobb ered
ményt azonban Kasperkije
wicz Gábor, az igazgatósági 
nyomda dolgozója érte el. Há
rom számban :  100 méteres sík
futásban, magas- és távolug. 
rásban mciga mögé utas!tott 
mindenkit. 

Az Edzett ifjúságért mozga. 
lommal kapcsolatban Katona 
István, a VBO KISZ-titkára. 
a vetélkedők szervezője el
mondta. hogy a BVSC vezető
sége eddig ,minden es-etoon 
készségesen támogatta ke2de-
ményezésüket. · S. R. 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok S7.11kszervezetének 

lapja 

Szerkeszti a :,zerkesr.t6 blzottság 
Felelős szerkeszt.6: Vlal Ferenc 

Szerkesztőség :  
1068 Bpest VI . .  Benczúr utca .fi 

Teleton vérosi : 229-812, 
üzemi: 19-77. 

Kladja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vn„ itákócZI út 5f 

Telefon : 22-lu:" 
Felel6s kiadó: dr. Suth Péter, 
• Népgzava Lapkiad'> Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlasztmunk: 

MNB 215 - 11 858 
·n-27Bf Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felel& vez.?tll: 

ltoder Imre 1Bazgat6 

- Vendések a va111&asnapon. 
Hatvan. Somoskőújfalu és Sal
gótarján állomások vezetői 
külföldi vendégeket 18 meg
hívtak a 27. vasutasnapi ün
nepségre. Hatvanban Kassa, 
Somoskőújfalun Losonc. Sal
gótarjánban pedig Beszterce
bánya állomások küldöttségei 
vettek részt az ünnepségeken. 
A delegáció vezetői a találko
zó után meghívták vendéglá
tóikat a csehszlovák vasutas
napra, amel7 111:�mberben 
lesz. 

I9'n. J()LIUS i.. 

- Unkéntes véra461l. Deb
recen állomáson a közelmúlt
ban is megrendezték a hagyo
m;myos véradónapokat, ame
lyen 135-en, összesen 43 és fél 
liter vért adtak térítésmente
sen. A szervezésben élen járt 
dr. Lajtai Ildikó üzemorvos ét 
Lakatos Lászlóné vöröskeresz
tes aktivista. A szocialista bri
gádok közül a Március 15., és 
a Martos Flóra brigád tagjai 
adták a legtöbb vért. 

- Nugdíjasok tal41koz6ja. 
A pécsi igazgatóság szakszer
vezeti bizottsága a közelmúlt
ban nyugdíjastalálkozót ren• 
dezett a vasutas klubban, arne. 
Jyen 72 nyugdíjas jelent meg, 
közöttük két 82, illetve 84 éves 
veterán is. A meghívottakat 
vendégül látták és az egykori 
munkatársak felelevenítették a 
régi munkás hétköznapok 
emlékét. 

- A &iszta lt� A 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség hat szakaszának dol
gozói csatlakoztak a Hivatalos 
Lapban közölt felhíváshoz, 
amely a tiszta környezet meg
teremtésére mozaós!tott. A 
szolgálati helyek és a váróter
mek tisztántartását munkaidő 
után, társadalmi munkéban Is 
segítik a pélyafenntartás és 
más szolgálati ágak dolgozói, ..------------
brigádja!. A mozgalom ered
ményének értékelése novem
berben lesz. 

- Fimnapok. A Közlekedés
tudományi Egyesület miskolc! 
vasútgépészeti szakcsoportja 
és az MSZBT helyi szervezete 
július 5-én és 6-án szovjet mű
szaki-tudományos filmnapo
kat rendezett a miskolci von
tatási főnökségen. A filmek a 
szovjet tudomány- és müszaki 
élet újdonságaival, eredmé
nvei�•el ismertették meg az ér• 
deklődőket. 

- Búcsú a nsúttól. Nagy
kanizsán a csomópont szak
szervezeti bizottsága és gazda
sági vezetői évente két alka
lommal rendeznek ünnepsé
get a nyugdíjba vonulók tisz
teletére. Legutóbb a Kodály 
Zoltán Művelódési Házbnn 
búcsúztak tizenegy dolgozó
juklól, akik 30-40 évet töltöt
tek a vasútnál, 

- Kirándul.\s. A karcagi 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdfjas cso
portja kirándulást rendezett 
tagja! részére. Mezőkövesdre 
látogattak, ahol megismerked
tek a város nevezetességeivel 
és fürödtek a gyógyvi2léról hí
res strandon. 

A szerkesztőség üzeni 

KraJczár Antal. Dombóvár ; 
Szücs Ferenc, Rapi Jó1!Sef, Hat
van ; Chemez D!!nes. Budap<..-st; 
Jóvér Jtinosné, Karcag : V&rfalv1 
Gyula, Nagykanb.sa: Markos Jó
zsef, Zalaegerszeg : Ketykó Ist\'án, 
Ba!assagyarr:1a1 ; Pintér Lajos, vac„ 
rá tót ; Boldizsár Gyula, Bckéscsa
ba; Varga Gyula. PUspökladany; 
Fekete László, Pál Istvén, Miskolc; 
Madár János, Nyfregyház,i; Nyiri 
Ferenc, i!J. Kovács Déla, Debre
cen. Leveleiket lapunk anyagához 
teJttaszn,ljuk. 

Horvát.h László, Tapolca tcvelét 
llletél<es belyt'e 10,1\bbllottuk. 

L A K Á S C S E R E  

Elcserélném tt/, szoba, ös!'.zknm• 
fortos. 'MÁV-telepi lakásomat szo• 
ha-konyhás tanácstra Budn:pPst 
területén. csak vasutaS!.Rl. Levél• 
cím : Virág G&bor, 1 155 Buda• 
pest, Rál<os u. 102. 

Elcserélném Dé!Pgyháza állomá1 
területén levö kétszobás lakáso
mat budape�tlre. Tanácsi Is le,. 
hetséges. Erdekl6dn1: 63-01, 
Szoller. 

H A L A L O Z Á S O K  
Az elmúlás feletti fAjdalom ne• 

héz sUJya alatt kisérték utolsó ,u„ 
Jára Szentesen az 52 éves kori„ 
ban elhunyt. Fe-jér István mérnök 
fötllllácsost, a MA v Szentesi f:pf
tésl F6mérnökség Mmérnökét. A 
gyászoló vasutasok példamutató 
vczet6lől, segit6kész. megbizhat6 
munkatárstól vettek végső bű• 
csUt. 

Fejér Istv4n 1950 61& dolgozott 
8 J\IA V-nál • és ettöl 112 ldlitlll 
kezdve rr._z�e és irányítója volt 
számos ,:a.sútvonal épttéciének és 
korszerú�it�senf"k. Tevékenyen 
müködött közre a 1zeJ:edl l('azt:ft• 
tóság f6·.-onalal Atépllésének elő• 
.készítésében é■ a munka végre„ 
hajtásában. 

1 963 óta mini a Szentesi !:pitésf 
Főnökséi:: főmérnöke vég-t"zte a 
ft"ladatok szervezését és lrányítA• 
sát. Közvetlen munkatársat és a 
felettes lránVitó szervek dolgozói 
Is megbecsülték hat.Aro7.ott veze• 
tését és lrinyftó munkálát. A ne• 
héz feladatok me,::ol<lAsában mun• 
káJára és �zaktudásira bátran te• 
betett tá.maszkodnl. Sikerekben 
gazdag pályafutása alau több1z6r 
kiérdemelte a fetsiS'bb vezet�s et• 
ismerését és sztmoa vasO:tJ ki• 
tünJeté�ben részcsü.1t. 

HalUával p6tolhatatlan veszte
ség érte a szentesi kollektlvát. 

Bon Jen6. a Szodalfsta Raú• 
�rt erdemrend tulajdonosa, a 
Magvar Partizán Szövet„ég t?•� 
a 1.\-IA V SzabvinyilRVI tntézf't 
nyugdljas l�azgalóta. életén•k 68. 
é,·ében elhunvt. Hamvasztis ut4-
ni búc!;Úztatása iúllus 1 S•Co. nf'n• 
tek délután 3 órakor volt a Far• 
k�c.cétl temetöbe-n. - Az MSZMP 
XDI. kerntetl BJzottsá�a ; a Vas• 
ut.1.sok Szakszervezete ; Mapar 
Partizán Szövetség. 

e,;;; u .T A s E L  LATO-jl' 
AZ UTA SELLÁTÓ VÁLLALAT 

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint: 

1. Mozgó szolgálathoz : 
önálló szakács, 
kézilegény vagy kézilóny, 
felszolgáló, 
segédmunkás, 
targoncavezetó, 
takarító, 
gyors- és gépíró munkakörökbe. 

Jelentkezéll: Budapest VI., Izabella u. 84. 
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel. : 315-317). 
2. KNP lgazgot6ság területére: 

pavilonkezelöt: Somoskőújfalu Zebegény 
Biatorbágy, Tata, 

' ' 
üzletvezetót : Dömös, Vác-hajóállomás, Komárom 
He�c�gholom, Salgótarján, 
kéz,lanyt: Tata, Vác, állomásokon levó egységeibe. 

Jelentkezill1 VIII., Szentkirályi u. 1 3. (Tel. : 1 40-803 v. 14-30). 
3. Budapesti lgazgotóllág területére: 

, cukrász, 
szakács, 
kézilány, 
segédmunkós, 
pavitankezeta, 
felszolg616, 
büfés, 
pénztáros, 
kere,.skedelml eladó munkakörökbe. 

Jelentkezis: V., Kálmán Imre u. 14. (Tel . :  310-no v. 41 -9_6). 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK ! JOL HALAD A MUNKA 

A lelsővezeték-építők teljesítik 
a 60. évfordulóra tett vállalásaikat' 

�v ·v_égére Taksony es Csengőd között befejezik a vonalszakasz villamosítását 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Kunszentmi1ol6s-Tass állo- r' 
máson, a felvételi épülettel 
szemben jókora tábla hiroeti 

!. nagy fémbetúkkel : ,,A MÁV 

XXL �FOLYAM, 15, SZ.Ali ARA 50 Fll,ÚR 

NAPffiENDEN 

1977. AUGUSZTUS 5. 
vmamos-felsóvezeték lf:ptté-

1 si Főnökség mozgó épitésveze
tósége." 

Az ismert zöld vasúti kocsi
sorból, egy Ertlért fahá2ib61 és 1 
a háf közúti la.kókacsiiból álló, 

a szegedi területi bizottság 
rendezett, tiszta telep két évig j 
a kelebiai vasútvonalat villa- t 
:�!ó 100-120 ember ottho- !.• 

Ilyenkor, délelőtt, csendes a � 
telep, lakói kint dolg07.llak a t 
vonalon. Csak Kovács László 1 belsős művezető, a hivátali 
személyzet meg a takarítók ta
lálhatók itt. A művezető új 
ember, most jött a tisztképzó
ről, ahol az eró,,árarnú tagoza
ton kapta meg képesítését, de 
már otthonosan morog munka
körében. 

vezető és irányító tevékenysége 
A Va9U�ezet el

nöksége július Zl�n Szege
den, a vasútigazgatóság ta
nácstemlioben tartotta ülését. 
A testület, mint arra a cím 
Is utal, ezúttal azért .s:z.a.kí
tott a hagyom:'in.y-0!tka.l, s 
B:idape,.t helyett azért válasz
totta az illé., színhelyéül Sze.
gedet, mert a teriile'J bizott
ság vezető és irányító mun
kájának tapasztala<tait tuzte 
napirendjére. 

A szegedi területi bizottság 
működési tell"iilete alapvetően 
három megyére - Csongrád, 
Békés és Btics-Kisl,.-un 
terjed ki. Igy ma�tól érte. 
t.ó:lik, hogy a napirendi pont 
tárgyalásán.al az elnökség tag
jain kívül, jelen volt Gyár
fá,s llfihálu, a Cs(mgrád me
gyei pártbizottsá.g párt- és tö
megs:z,en·ez.et<ú asztály.ának 
vezetője, dr. Ágoston József, 
a S7.an-=n·e:>..ete:c Cson.gr-..hl 
megyei Tanácsá.tlo.k vezető tit• 
kára, Némedi Sándor, a 
Sza'kszervczete.tc B:í.cs-Ki.51."tm. 
megyei Tanácsának titkára, 
Dömén11 Ferenc, a Sza:=er
vezete'c Bé!<lés megye; Taná
csa s:z,ervezésá és káderoi:zott
s.igáin.a;. vezelóJe, Sa;íoo Pl
ter, a s-Legerli \"l!SÚt4� 
q helyc-ttes vezetője. 

A jelentés. 61T1elyet Molná1' 
György, a k,ö-,.,po:i.ti vecz.etó
s...� tit�a terjesztett elő, 

átfogó értékelést ad-Ott a te. 
rületi bizottság munkájáról, 
Mint a jelentésből kitűnik 
szervezeti felépítése me.gfelel 
az alaps:z.a:bályna:'.c, illetóleg az 
igazgatóság ga.7Jdaságirányító 
szervezet.! felépítésének. A tb. 
létszáma; egyébként 13, a ta;. 
nácsé 53, Irányításuk alá 50 
alapsze,-vezet tál"tozik 57 
munl:ahel11i bizottsággal, 37 
fóbizalmival és 940 bizaZmi
val. 

A t.erületi b!rotts.ág mun
lcij.ít - éillapltja meg a je
lentés -, tervszerűség, e!11Jen
letes fejlőd.és jellemzi. Veze
tő és irá.-iyító munkájában 
kC:lő han.gsúlyt kap a te."'me. 
lést segítö te,•é!re.,yság, a 
munkaverseny-maiigalom, az 
anyagi és erkölcs.i éisztör.zés, 
a dolgozók é1et- és munka
körü,;m;myeivel való re'.ld.-s-ze
r.s tffi"OOés, továbbá a-.; ok
tató és nevelő munka. A ter
melési!: segítő munkában a te
rület.! bizott.r..;jg hosszú é-1.�k 
óta jól betölti ,.;zerepét. ÁZld8-
f0,1lalása;i megfelA!mek a 
szaks::en..-ezeti mozualom ki:i
t,etelmtnveinek, a dolgozók, a 
vasút, ezen belill a; 11,;egedi 
igll.::gQ tó,tjg i rdekeí e k. 

A területi b� mllll
kájában meg.'1onosodott mód
szerek kö21Ött külön&en hasz
nos az, hc,gy a munka.bll!Ott
s,ágok - a tb munkatel'\·áveJ. 

összhangban - ön.állóan is 
napirendre tűznek aktuális 
témákat. Ezzel segítik a te
rületi bizottság helyes ál
lásfoglalásainak kialakítását, 

A vezető és irányító mun
kában nagy figyelmet fordí
tanak a különböző ré�kre. 
En-e vall, hogy az átlagoonál 
több rete,gbizotts.ágot h<YLtak 
létre. Az Irányító muil!k.át, a 
bizalrnia:k Jnfomi.ál.ását, az 
alapszerve7.etek gyors tájékoz
tatása révén érvényesítik. A 
b-!zal.miak tájékoztatása és 
felkészítés,e. feladatad,k ellátá
s.ára, rendszeres, 

A jelentés és a vitában feL 
mólalók váJ.etn.é.nye alapján 
egyaránt tne§állapítható: a; 
szegedi területi biZottsá.g ve
zető és irán11ít6 tevéken11ségét 
ki.egyensúlyozottsqg, eUirelá
tás és teri:szerúseg jellem::i. 
E'zt a partner gaula_w;:i szer
,·ek is eli,;m�rik, határozatait, 
értékel-bseit elíogndjúk. A 
párt- fa töme;;:i,,.zervoklcel i� 
gyümölcsöző a tb k.a-pcsolata. 
Erről dr. Ágoston Józ ef, a 
'következőket mondotta :., . . .  a 
vasuúis-sza.k.szert'ezet szeoed i 
területi bizottsága; meg)lé11 -; 
közip!zc�vei klizött nem t[JIJ " 
,ok közül, har.em em,lke a 
lcgjobbakna.k." 

Az elnöla!é,; a jelentést az 
el.hangzott é<zre1rételek:ke! f • 
javaslatokkal együtt el.f�adta. 

Az NDK gyártmányú tágas 
közúti lakókocsikban Szokola.i 
Mihályné és Kenéz Sándorné 
takarítónők, valamint Somodi 
István nyugdíjas éppen most 
fejezték be a takarf.tást. Nem 
gyÓ21i.k hangoztatni, milyen 
rendszeretők a telep lakói, 
mennyire vigyáznak swbáik 
tisztaságára. A lakókocsik 
négyszemélyesek, mln.degyik
ben ott a hűtoozekrény és a 
gázresó a propán-bután pa
lackkal. 

A fürdő',i:ocsi már példásan 
kitakarítva várja haza a dol
gozókat. Jóleső hűvösséget 
áraszt a hosszú fabarakk, szé
les középfolyosójával, kétoldalt 
négyszemélyes 67..0báival. Van 
itt KISZ-57..oba is, asztali foc:-

Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass állomás között készilH a 
felvétel a felsóvezetéll szerelése közben 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
val és egyéb szórakoztató esz- egyrészt Kiskunlacháza; is Dél- Mindezt Csánidi János, a fó.. 
közökkel. Ugyancsak itt talál- egyháza között va;n, itt oszlop- nökség vezetője mondja, aki 
hatók a hivatali helyiségek. A állítás foly,Lk, másrészt Sza- gyakran ellátogat a munl<ahe
folyosó végében van a lt.'.lntJin, badszállás és Kiskunlacháza lyekre. Most Kiskunlacháza ál
ahol Kosi/e Béla belsős. az Elő. állomáson, ahol egymással lomáson hallgatja Fác&ka Já
re szocialista brigád tagja az- párhuzamosan épül a vezeték. nos építésvezető panaszát arzal foglalatoskodik, hogy el- Július második felében tar- ró!, hogy a ferencvárosi vonszortírozza a kenyeret, a hús- tották a főnökségen a III. ne- tatástól ma; is 20 perc ké!A.lét, a gyümölcsöt és az. egyéb gyedévi műszaki konferencl,ít, 
é'.e1miszert, amelyet délelőtt a majd a "termelés! tanács.'<<>- séssel érlcezett ki a; betonozó 
városb�-i, llZ ABC-ocn vásá- 7..ást. Mindkét fórum megálla- vonatra a.z Jlf 44-es gép. Ez 
ro,t. pította, hogy a munka jól ha- nagy ,időveszteség, mert a 9.30 

A dolgozóknak a fele az lad. a dolgozók teljesítik ju- perctől 10.30-ig előirányzott 
Utasellátó állomá!iii konyhájá- bileumi vállalásaikat. Ez biz- vágányzár 40 percre rövidült. 
ró! kosztol, azoknak · pedig, tosíték arra;, hogy az év vé- Az építésvezetőség szinte •na
akik a „házi. kosztot" szeretik, géU} Taksonytól Csengódig ponta sürgeti a vontatásnál a 
ott a két íőz.ókocsi, négy-négy összefüggő vezeték feszül a; 

Megszűnt a hóvégi hajrá, 

egyenletesebb a jámiúkibocsátás 

gáztűzhellyel, mellette egy még vonal főlött. , ( • olyta;tás a 3. oldalon.) 
jó állapotban levő, kimustrált ,-------------------------étkezőkocsival. Ebben a kocsi-
ban van a legújabb típusú te-
levízió-k�szülék 16, amely es
ténként telt nézőtérnek sugá
rozza műsorát. 

Nevéhez méltóan tevékenykedik 

a székesfehérvári Béke biigád 
Túlteljesítette elsö íélévi tervét az Északi Jármüja,·ító 

Kunszentmiklós-Tass állo
máson kés-zen áll a keretállá
sos vezetékren<lszer. Elkészült 

A csepel!ek jubUeumi ver
se:iyfe!hívásához ez év január
jában munkásgyűlésen csatla
koztak az Jí'szaki Járműja;t'itó 
Vzem dolgozói ls. A vállalá
sok, melyeket a szocialista bri. 
gádok �gyenként fogalmaztak 
meg, nagy felelősségről, a tár
sadalmi érdekek messzemenó 
figyelembe véte!érül tanúskod_ 
na:k. Ezek a felajánl.írok mél
tóak az üzem közel 1 10 éves 

, múltjához, a m3gyar munkás
mozgalomban fémjelzett hós
tetteihez. 

A vállalásokat a minőség, a 
hatékonyság és a takarékosság 
s-.tellemében dolgoztá.:t ki. A fő 
cél : a;z éves terv teljesítése de
cembe,- 20-i,g. l\Iár a rajtnál 
kiderült. hogy a vállalások 
megalapozottak ugy:in, de tel
jesít<'.:-sük kemény, jól szerve
zett .munkát kíván. Az üzem 
vezetői, társada'mi-gazdasági 
szervezetei bíztak a kollektíva 
erejében, a célkitűzések ielje
sithetéíségében, ezért ennek 
szellemébe• szervezték a mun
kát, végezték a mozgósítást. 

Az első félévet sikerrel zár
ta az üzem, az eredmények 
kedvezőek. A termelési tervet 
102,5 szá:::alék1'a telje.sítették. 
Ez a shl<er több ezer dolgozó 
jól ii,<;szehangolt munkájának 
köszönhető. A tervek teljesí
téséhez sokszor a vártnál na
gyobb erőfeszítésre volt szük
ség, mert több, elöre nem lá
tott körulmény neh.ezít-•tte a 
munkát. Ilyen volt például a 
villamosmozdony-javítási terv, 
amit év közben módosítani 
kellett. Az első félévben 
ugyanis - a tervtől eltérően 
- kevesebb villanymozdony 
szornlt javításra, ezért más 
termelési programot kapott az 
üzem. Az év elején anyag_ és 

JJlagas kitü11tetés a:: Ors�ágos Béketanácstól már a Kunszentmi.klós:-Tass
alkatrészhiány növelte a gon- a;z általános isT:olal ta;nulmii- Dömsöd vonal, Dömsöd állo
dokaL Hiányoztak a; dtzel- nvolcat. Eredményesek voltak más . és a Kiskunlacháza-
motoroklzoz szük.'..éges henger- a szakamai tanfolyamok is. A Dö1Tl6Öd közötti szakasz, a Fil- Az Országos Béketanács el- brigád lmemelkedő gazdasági 
fejel:, hajtó1'udaik, forgattyús- Magyar-szovjet kapcsolatok a löpszállás--Csengőd közötti nöksége a Békem,azga.lom em- eredményeire, a szocialista 
szekrénvck. dugattyúgyűrűk. Nagy Októberi Szocialista For- szakasz, Csengőd állomás vil- lékplakettjét adományozta a életmód elterjesztésében szer• 
Azonnal segítettek a vasúti fó- ra.dalomt61 napjainkig című lamosi:lerendezéseivel együtt. székesfehérvári pályafenntar- zett érdemeire, különösen pt!
osztály illetékesei, de a legna- szellemi vetélkedőn pedig 121 A szerelők most Szabadszállás tási főnökség Béke szocialista dig a békemozgalom &.lkere ér. 
gyobb segítséget mégis a dol- szociaLsta brigád vett részt. állomáson dolgoznak, miután brigádjánnk. dekében végzett tevékenységé-
gozók kezdeményezése jelen- A jubileum! munkaversenv Szabadszállá&-Fülöpszállás A magas ki,tüntetém augusz. re, hangsúlyozva, mennyire 
tette, aml az anyag- és alkat- félidejének egyi.k legnagyobb között és Fülöpszállás állomá- tus elsején Koszorús Ferenc, fon;tos napjainkban azt· a szel
:rész-takarékosságban, a régi eredménye, hogy túlteljesítet- son szintén felszerelték a ve- szakszervezetünk főtitkára ad- lemet erősíteni, hogy a béke 
alkatrészek gondosabb felújí- téT, a; jármúja;vitási programot. zetéket. ta át a főnökség kultúrterrné- megőrzése mindannyiunkon 
tásában n>-U,·ánult meg. Az Pásku Jenő A munka dandárja most bon. Beszédében utalt a I¼ke múl,!k. 
átmeneti alkatrészhiány elle. - Ez a; kitilnitetés, amit m-OSt 
nére a dolgozók helytállása hó- .,--------------------------------...:.. _______ az Ország,os Béketanács meg-
végi hajrá nélkül biztositotta , bízásából önök1'..ek átadok -
az egvenletes ;ármúkibocsá- mondotta a fóti1kár -, els6-
tást. 

-
sorl>lln a brig<idn,ak szól, mim.t 

Csökkent az elmúlt félévben kisebb kö;;össégnek, de szól a; 
a munkaeróvándorlás is. Ezt pá!yafenntartási főnökség 
részben célirányos bérpollti- minden dolgozójának, s6t alap. 
káva! és a s-zocialls!a brigá- jaiba;n véve a;z egisz vasutas 
dok közösségformáló tevékeny_ társadalomnak. A vasútnál 
ségével sikerillt elérni. A bri- egyébként három brigád ka-
gádok vállalásai között meg-
különböztetett szerepet kapott 

pott kitilntetést az adományo-

az anyagtakarékosság is, amit zó .szerv>től, s a három közill a 
sikerült túltelj-:-síteni. Több legmagasabb elismerés a Béke 
mint kétmillió 400 ezer forint szooialista brigádnak jutotL 
megta.Jca.ritást értek el. Legér- Erre méltán büszkéic lehetnek. 
tékesebbnek tartják ezen belül Kívánok a brigád minden tag-
az importanyag-megtakarítás. jának sikeres munkát, és kí-
ból származó 816 726 forintot. 
Fél százalékkal csökkentették 

vánorn. hogy legyenek tovább. 

az energiafelhasználás költsé-
ra is aktív harcosai a béke 

geit is. ügyének ! �rjenek el újabb &i-

Az üzem dolgozói az első 
kereket magánéletükben is. 

félévben 6300 óra; társadalmi Az emlékPla&ettet Rétfalvl 

munkát végeztek. Közrernű-
Ferenc brigádvezető vette át 

ködtek többek .között a MAV nagy taps kíséretében. A ki-

telepi Iskola festésében, a Tö-
tüntetett 9 f� brigád nevében 

rekvés múvel6dési központ fel-
Vörös GyuJa. köszönte meg az 

újításában és 1472 órát do!-
elismerő szavakat. tgéretet t.ett 

goztak a X. kerülelli szocia-
arra, hogy a jövőben is a ki-

listabrigád-park · építésénél. 
tüntetéshez méltóan dolgoznak. 

Nem f�ledkeztek meg a kö-i- Az ünnepség befejezése után 
művelődési feladatolc teljesí- Koszorús Ferenc baráti bcszél-
téséről sem. Az üzemben llar- Skoda gépkocsikat szállító szerelvény érkezik Hegyeshalom határállomás rendezóJébe getést folytatott a brigád t,ag. 
mincegyen fejezték például be (Laczkó Ildikó felvétele) jaivaJ. 
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JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

Mindenki jót akart,. 
de a végrehajtásba, hiba csúszott 

Miért nem vonták be az utazó bizalmiakat a bérek elosztásába 

Kaposvár állomáson ? 

ltét levél érkerett Kaposvár- A bizalmiak véleményének miaknak külön-külön arról 
ról Budapestre. Mindkettőt kikérése azért maradt el, mert kellett volna véleményt for-
1977. június 6-án keltezték. Az az állomáson mindössze három málni, hogy a saját csoportjuk
egyiket a SZOT elnökségének, napra szabták azt a határidőt, hoz tartoz.ó dolgozók mikép
a másikat a Vasutasok Szak- ameddig dönteni kellett a bé- pen részesüljenek a bérfejlesz
szerve7.ete elnökségének címez- rek ügvében. Az Ugy egyik tésból. 
te a levélíró. A panasz lénye- alapvető tanulsága az, hogy Az elkövetett hibák ellené
g� a következő volt: .,A ve- ilyen rövid idő alatt nem lehet re a bizott6ág megállapította, 
zent,l6tisz.t semmibe veszi II alapos, körültekintő munkát h 
Szakszen,ezetek Orszá.oos Ta- végezni. Joggal jegyezte meg ogy az 1977. évi bérfejlesz

nácsa elnöluégének irán11elvett, a területi bizottság titkára: ,,a 
tésnél jogtalan el

őn
yhöz 

sen


a.melt1ek a szakszervezeti biza!- ,·
o0

- éa hatáskör ,,.mkorlásá- ki sem jutott. Tulajdonképpen. 

· k ha • 
.,.,- mindenki jót akart, csak a 

mMl • táskörét lrjá.k le. Ez- hoz időre van szükség". Az is t,égrehajtdsban. csúsztak be ki
:::e! megsértette a Min.iszterta- tény, hogy a listák elkész!té!lét sebb hibák. Ennek oka az, 
':6CB lZ/�976. MT. szá.mú re11.- sem a pécsi igazgatóság, sem 1t.og11 a bizalmiak jog- és ha
a�_letét �• a.mel11 a Munka pedig a területi bizottság nem táskörét nem ismerik még kel-
Toroén11kon11Ve végrehajtásáról siettette. Zóen a ga=dasá.m vezetők, de 
szóló ewes rendelkezések m6- .,. 
dositásár6l rendelkezik. A ren- J aJ } h 

maguk a bizalmiak sem. A 

de'- ogt an e ÓDy ÖZ Szakszervezetek Országos Ta-
..,t pedig kimona;a: a szak- nácsa irányelveinek megjele-

szervezet egyetértése szüksé- k" • és ó 
oes a dolgozó személ•,; ala..,bé- SeD "J sem JUtOtt n e ta viszonylag rövid idő 

.,___ .,. ,. telt el és így nem tehettek 
r"'"'k megállapltá.sához." szert eddig megfeleló gyakor-

A panaszos, aki az utarok bi- ?,�!után a vezényl6tiszt és a 
latra. 

zalmija állítását azzal támasz- főbizalmi a bért elosztotta, a 
totta a!A, hogy az állomás ve- bizalmiak közül néhányan u gs , 

J J 
d• 

u] 
, k 

zénylőtisztje „önhatalmúlag megnézték a listát és különbö- me ZIV e en O tan sago 
osztotta el a 'béreket." Az el- zó kifogásokat emeltek. Az A blzalmlakn.ak azt is meg osztás előtt ugyanis nem kér- egyik bizalmi péld.-\ul csak egy kell tanulniuk. hogy nemcsak te ki a bizalmiak véleményét. listát nézett meg, de már azon jogaik, hanem kötelességeik is 

látott olyan adatokat, amivel vannak. Jobban meg kell Is
nem értett egyet, tovább már merniük azokat az embereket, 
nem is nézte a névsorL Meg- akiknek az érdekeit kópviselik. Rövid rolt a határidó 

A panasz nyomán a vasutas jegyzendő. hogy nem is a sa- Kaposvá.rott U'1114nis azt ta
szakszervezet szervezési és ká- ját bizalmi csoportjához tar- pasztaltuk, lwo11 a bizalmiak 
der06Ztál.ya a közga.2Xlasági asz- tozó dolgozó béremelését ki!o- közü.l többe11. csak a s:ekrén11-
tállyal és a pécsi területi bi- gásolta. Azt Viszont elmulasz- ajtóra kifüggesztett listáról, 
zottsággal közösen a helyszí- totta, hogy legalább utólag,):!3n �•aw a zsebnaptá.rba. felírt név
nen tartott v!.zsgálatot. Mint számba vegye, hogy a bu.al- sorbót tudják felsorolni, hogv 
kiderült, a mulasztást az okoz- mi csoportjához tartozók mi- kik a bizalmi csoportjuk tag
ta, hogy Kaposvár állomás Mppen rés7A?sülnek béremelés- ;ai. 
egyes vezető beosztású do!go- ben. Egy másik bizalmi a sa- ,A levélíró egyébként helye
zól ma méa bizontlf4lanok ab- ját béremelésének mértékével sen járt el, hogy észrevételez
ban, ho1111 a bizalmiakat mil11en nem értett egyet. (A bizalmi- te: a bízalmiak4t klhag11ták az 
jogok illetik meg, No de ne nak nem tartozik a hatásköré- alapbérek megáLlapitá.sával 
Yágjunk az események elé ln- be saját bérének a megállapí- kapcsolatos munkából · az a 
kább ve,gyük :sorra a tö;tén- 'tá6a. - A szerk.) meg;e1111zése azonban, • ho1111 a 
teket. Helytelen volt, hogy a fó- 1'ezén11l6tiszt „önhatalmúan 

A verenylótlsztnek nem kis bizalmi átvette a bizalmiak osztotta ki a béreket", nem 
felelősség volt a vállán ami- jog- és hatáskörét, a vezény- hell/fálló. Ha nem is járt el 
kor dönteni kellett arróÍ, hogy lótiszt pedig mint kö-zépvezetó, sza�lyosan, törekvéseiből 
az uta-zószemélyzethez tartozó nem vonta be a hat bizalmit megállapítható, hogy kereste 
l03 dolgozó hogyan részesüljön a dolgozók bérének me.gállapí- a szakszervezettel a kapcsola
a bérfejleszt-ésből. Ezzel tisz- tásába. tot. csak ott követett el hibát, 
tában volt, mert a felosztásra Azzal védekezett, hogy ne- hogy megelégedett a f6blzal
keriil6 összeget még nem is- kl a főbizalmi a közvetlen mi bevonásával és nem kérte 
merte, amikor javaslatokat partnere. Ez Jgaz, de ebben az a hat bizalmi javasla1át, egyet
kért a blzalmlaktól : jelöljék esetben minden bizalmit be értését. 
meg; kik azok a dolgozók, kellett volna vonni és a bizal K6blcll László 

SZAKKÖZEPISKOLAI ERETTSEGI UTÁN 

Vágyak, célok elérhető közelségben 
J'únlua utolsó napja1ban 

tartották az érettségi vizsgá
kat a Vasútépítési•, Közleke
dési- és Híradástechnikai 
Szakközépiskola forgalmi-ke
reskedelmi tagozatán. Ezút
tal vált éretté Borza László 
is, aki 1972-ben lett váltó
kezelő, és jelenleg vonatfel
vevőként végzi a forgalmi 
munkát Almásfüzitőn. Noha 
a vasesztergályos szakmát az 
NDK-ban tanulta, a azlve a 
vasúthoz húzta ebben jelen
tős része volt barátai hívó 
szavának 15. Vállalta a to
vábbtanulást, és most minden 
vágya, hogy a til57otképz6re ke
rüljön. 

Amiért köszönet j6r 

Osztálytársa Bán. Lónló, 
akit ugyancsak a baráti szó 
csábított a sínek közé, kocsi
rendező Berente szénpályaud
varon. 1973-ban még újfelvé
teles, és 1977-ben már szak
középiskolai érettség! bizo
nyítvány tulajdonosa. Szeretne 
BorzáNl ewatt a foraalmí 
tiszti tanfolvamr11 menni. 

A megszerzett szakvizsgák 
birtokában előtte Is nyitva a 
tisztképző ajtaja. Kocsirende
ző társai Is 15Zámon tartották 
az érettségi napját. Ducsek 
Lajo, tolatásverető, a mester, 
Orsó János, Bereauá.szi Pál, 
és Fazeka& Il!é1 kocsirendező 
nemcsak ,,szorítottak" a fia
tal fiúnak, hanem septették 
Is. 

- H11 leoelez<'íre utaztam a 
keddí napokon, akkor et;111 fó
t,el ket,ecebb t,Olt Cl c,apat -
mondja -, a munka azonbatt 
azonos. len, az én részemet i6 
ők t,égezték. Ezén köszöMt 
;ár. 

Elmondta, hogy éjszakai 
szolgálat előtt rendszeresen a 
vizsga időszakában pedig min
dennap reggeltől estig ta
nult. Vágya teljesOlt, rövide-

vízvizsgálattal foglalkozik. 
Már a gimnáz1umi érettségi 
birtokában gondolt a szakkö
zépiskolai továbbtanulásra. 
Előbb megszerezte a forgalmi
kereskedelmi .szakvizsgákat. 
Tizenöt éve jár be Abonyból. 

- Arra gondoltam, h0/111 
sorsomon magamnak kell vál• 
toztatni. O; szakismeretek, új 
lehetó1éaek ny{lnak meg etót
tem. Ha Úll'l/ hozza a sors, 
lak6hel11emhez közelebb u 
kaphatok beosztást a több trá.
nyú képzettséggel, tudással. 

Mint látható. az eltérő 'in
dítékok találkoznak egy vizs
gázó osztály közösségén belül. 
Bár Kedves Andrá.., valameny
nyi szakvizsgával rendelke
zett. még nem érezte magát 
teljes embernek. A vasútüzem 
fejlődése, a műveltséit igénye 
késztette a továbbtanulásra. 
Budapest-Nyugat! pályaud
varon teljesítményértékelő. A 
vasútüzem teljesítményeinek 
mérése, azok mind kedvezőbb 
alakítása, a hatékonyság növe
lése, a dolgozók munkatelje
sítményeinek emelése tartozik 
feladatai közé. 

Közös érdekek 

Ennek érdekében tanul
tam mindig rendszeresen. Na
Ul/Ok voltak a követelmén11ek, 
de 6Zorgalommal mtndenkí 
célhoz érhet - mondta. - Ha 
1'iuzapillantok korá.bbi önma
goamro, felfedezem látóköröm 
b6vülését. Ma jobban megér• 
tem a vasút gond;iait, céljait. 

Vasesztergályos, épületbur
koló, vízvizsgáló, teljesítmény
értékeló, adminisztratív dol
gozó, kisállomásl forgalmi 
szolgálattevő életpályáit mu
tattuk be. Az eltérő irányból 
való érkezést és a közös utat. 
A célt, amelyet a „beérkezet
tek" elértek. 

A forgalmi-kereskedelmi 
szakkör.épiskolákban, mint a 

több1 szakirányú Iskolákban 
Is képeznek és tanítanak fel
nőtt korú dolgozókat. Mind 
többen értik meg és látják be, 
hogy az ma nem elég, ami ko
rábban elégnek bizonyult. A 
korszerűsítés, a múszaki fej
lesztés megköveteli, hogy a 
vasutasok lépést tar�anak a 
fejlődéssel az igényekhez ala
kítsák műveltségük és szakis
meretük szintjét. Bá.rmikép
pen is vtzsgá.ljuk, az e9'11étli 
célok találkoznak a társadal• 
mi igén11ekkel. A nagyobb 
műveltség, a szélesebb körű 
szakmai ismeret mellett a bo
nyolultnak tűnő munkák és a 
folyamatok is egyszerűbbé 
válnak. A korábbi kocsirende
ző, vonatfelvevő · és a kisállo
mási forgalmi szolgálattevő 
néhány év múltán nagyobb 
munkák végzésére válik ké
pessé és képzetté. A képzés 
által lóteljesedik a képesség 
18. Nem meglepő tehát, ha a 
kocsirendezőt ismerőse egy
szercsak a rendelkezóasztalnál 
találja. 

Mindenki tudja, hogy fel• 
nőttként továbbtanulni nem 
könnyű. A gondok, a családi 
élet problémái, a sok Irányú 
elfoglalt6ág és az életnek ér
telmet adó munka megosztják 
az emberek energiáit. Néha 
fáradtan ülnek be az Iskola 
padjaiba és hallgatják a ma
gyarázatot. Máskor pihenteb
ben teljes figyelmüket fordít
ják a témára. De m1ndenkép
pen : közelebb lépnek ahhoz, 
hogy látókörük bővüljön i1 
többnek érezzék magukat. 
Változik ezáltal a nézópont a 
dolgok megítélése. Megválto
zik azonban a-z: emberről má
sokban kialakult vélemény, és 
értékrend Is. A tudás az, 
amely tekintélyt ad mások 
szemében. 

Szabó 

sen forgalmi szolgálattevó le-1"""-----------------------
het. 

A szorgalommal 
nem Yolt boi 

A 65 kezdőból 29-en váltak 
éretté. Közülük az ealk 
Ecsődl .tva, a MA V Közegész
ségügyi Inté7Jet laboránsa, aki 

Mi kertük, raitunk is múlott 

Megjegyzés a tévé vasutasnapi műsorához 

Nagyon tetsrett a televízió vasutasnap! műsora. C5ak az 
esti „Ön6k kérték"-hez. szeret'nék egy megjegyzést fűzni. aklk többet ér�nek az át-

lagosnál, illetve, akik az áUa- 1------------------------------------- Több országos, sőt Világhírű művészt, színészt, tudóst, 
sportolót mondhatunk ml. vasutasok magunkénak, mivel egy
kor munkásként közöttünk dolgoztak. Képernyőre kérésük 
nemcsak a műsor színvonalát, hanem ,,nagy családunk" tekin
télyét is növelte volna. 

got sem érdemlik me.g. Az ;s 
az igazsághoz tartozik, hogy a 
b!zalmlak egy 1'észe kérésének 
nem tett eleget. 

Vasutas eszperantista találkozó Kőszegen 
Amikor ismertté vált az el

osztásra váró -péru:össx,eg, az 
előzetes javaslatok alapján a 
fóbizalmlval tanácskozott ar
ról, hogy ki milyen arányban 
részesüljön a bérfejlesztésből. 
A főbizalmi sem kereste meg 
a bizalmiakat, hogy kérje a 
véleményüket, és egyetértő 
aláírásukat. lgy fordulhatott 
elő, hogy a bizalmiak utólag 
látták a listát. 

A Vasutasnappol kapcsolatos tisták, élükön Borsodi Ilt
rendezvények közül immár vá.nné, a Kószegi "]11.A V Neve
hagyományos az eszperantista lllotthon tanára, ,6 szervező 
vasutasok találkozója. Ez al- munkával, gazdag programot, 
kalommal ,Kósregen, Illetve kellemes, baráti légkört blzto
Szombathelyen rendezték a sftottak mind a hivatalos, 
találkoz.ót, melyen a különbö- mind a társadalmi program 
zó vasúti gócpontokon múkö- résztvevői számára. 
dó eszperantista szakcsoportok A vonattal érkezliket már 
és családtagjaik közül 160-an Szombathelyen fogadták. Kö
vettek részt. A helyi eszperan- szegen a város, s a festői kör-

-------------------------• nyék megtekintésére csoportos - autóbusz és gyalogos kirándu-

Vasuti Fóosztály : 

Eredményes evet zártak 
a politikai oktatásban 

A vasúti főosztály szakszer
yezetl bizottsága j,íllU& 11-én 
t.irgya!Lta a s-z:aikszervezetl po
litikai oktatás 1976/77. éVi ered
ményeit és áttekintette az 
1977/78. oktatási év előkészíté
sét. A testület megáll.apí<totta, 
hogy a hallgatók szívesen vet
tek részt a szakszervezeti ok
tatásban. Olyan nyílt fórummá 
váltak a szemináriumok, ahol 
a gondolatok cserélőaése során 
mindenki garoagodott. Sajátos 
vc>náskén.t érvényesült, hogy a 
hafilgatók m!ndegyiike kézhez 
vehette a SZOT által kiadott 
anyagon kívül a vasú,t;. - ezen 
belül főosztályi ismereteket 
tartalmazó - stencil íveket. 

A .lelkiismeretes felkészítés 
jól segítette a munkát. Az 
iíszi nte érdeklődés növel-te az 
aktivitásit, e<lvi Vitákat váltott 
ki és hatékonyan jArult hozzá 
a meggyőződés alakításához. A 
tdrsada.lmi és közéleti szemlé
let formálásá.t segítő olcta.tá
son 112-en vettek részt, és 
minteg11 25 propaunndisln mú
ki>dött közre. 

Az 1977/78. oktatási hv rer
veit Ö657.efoglaló, rendszerezó 

( 

és S2'e'l"Vezó intézkedési terv a 
politikai képllé.s menetrendje 

lett. Foglalkozik a terv a KISZ
korból - életkori sajátosság 
miatt - klvál61k fogadásáról 
és bevonásáról a szakszerve
zeti okbaitásba. 

A már befejezett és a még 
csak szervezés alatt álló Tá.1'
aada.lmun.k időszerű kérdései 
témakör tanfolyamot a hallga_ 
tók választottáok, mellyel a 
szakszervezeti bizottság is 
egyeténtett. E típus kedvező le. 
hetá;éget nyújt az elmélet és 
a gyakorlat összevetésére, va
lamint a mindennap! problé
mák megv!itatására. 

A szaklSzervezeti bizottság 
testületi állásfoglalásában di
cséretesnek mlnóritette a poli
tikai olctaitáat. úgy ítélte meg, 
hogy mind a propagandisták. 
mind a vezető propagandisták 
képesek voltak ll"Zinvonal.asan 
tovább adni a SZOT-irányel
vekben meghatározott elvi és 
elméleti ismereteket. Ez a 
rendszerességre utaló munka 
vlB'zont hozzájárult a hallga
tók Ismereteinek bővítéséhez 

(Jz. b.) 

lásokat szerveztek. Sokan ez
úttal első ízben gyönyörköd
hettek a műemlékekben gaz
dag Kőszeg szép középületei
ben, kertes házaiban. 

A város fúvószenekara a Ju
risics Mikló& vár udvarán igé
nyesen öszeállított művészi 
műsorral, délután térzenét 
adott, melyen tömegesen vet
tek részt az érdeklődők. A vár 
helyreállított lovagtermében 
került sor az ünnepélyes meg
nyitóra, A város! tanács és a 
társadalmi szervek képviselői, 
a meghívott vendégek között 
ott voltak a szomszédos orszá
gok vasutas eszperantó szer
veinek kisebb létszámú dele
gációi is. 

Dr. Bá.cskal István elnöki 
üdvözlése után dr. Horváth 
La;os, a szombathelyi vasút
Igazgatóság vezetője nyitotta 
meg a találkozót. Beszédében 
többek között utalt arra, hogy 
az ilyen baráti találkozó, mely
hez hasonlón 1974-ben, Zala
egerszegen már volt alkalma 
részt venni, alkalmas újabb 
barátok, ismeretek és nem 
utolsósorban további szakrruu 
tapasztal a tok szerzésére. Be
fejező szavaiban sikert kívánt 
a találkozónak és meghívta a 
résztvevőket másnap az igaz
gatóság székházában tartandó 
szakmai előadásra és bemuta
tóra. 

Ezután dr. l!:16 Antal, a vá
r06i tanács vb-titkára köszön-

tötte a rés2ltvev6ket. Hangsú
lyoz;ta, hogy a város szeretet
tel hívja és várja egyéb alka
lommal is a látogatókat és re
méli, hogy mindenki jól fogja 
érezni magát Kőszegen. 

A músor06 rész Petőfi : A ti
zenkilencedik ,zázad költői
hez című költeményének esz
perantó nyelvű &avalásával 
kezdődött. 

Johann Geroldingef', az OBB 
Linzi Igazgatóságának mérnö
ke - aki a nagy sikerű buda
pe.gti nemzetközi vasutas esz
perantó kongresszuson az oszt
rák delegáció vezetője volt -
színes diavetítéssel kísért elő
adás keretében emlékezett fe
ledhetetlen magyarországi él
ményeire. Ezt követte a szom
bathelyi Ungat'e5ka táncegyüt
tes - számos külföldi útjukon 
is bemutatott - magas szín
vonalú gazdag műsora. 

Másnap Szombathelyen, a 
vasútigazgatóság székházában 
Kapronczai Jánoa igazgató
helyettes fogadta a találkozó 
külföldi vendégeit, a vasutas 
eszperantl.sták hazai vezetőit 
és a nagyobb vidéki szakcso
portok képViselőit. A vasút
Igazgatóság szakmai munkújá
ról, kiemelt és elismert telje
sítményeiról és terveiről adott 
vázlatos tájékoztatás után a 
találkozó résztvevői megtekin
tették a Dunántúl régi vasutas 
emlékeit felöleló házi mú
zeumot. Szép példáját láthat
ták a hh•atásszeretet, a múlt 
értékeinek megbecsülése és 
hozzáférhetővé tételének. 

Az igazgatóság megtekintése 
után Szombathely és környé. 
kének bemutatására több cso
portban autóbusz körséta, vá
rosnézés kezdődött, ahol a 
nemzetközi nyelvet jól beszélő 
és idegenvezetésben jártas elv
társak részletes tájékoztatást 
adtak a résztvevőknek. 

. S még valami bántott. Az egyenruhában szereplő vasuta
�k S7:lbál_ytal8!1, kifogásolható öltözéke. Például ; tán11érsap
�as tn.Zsg<:ló fokalau?? mongol b6rkabá.tban, pályamunkás 21 
!vvel ezetótt „megsruntetett" zubbon11ban, vá.ltókezeLő azines 
,ngpulóverben. állt a kamerá.k pergőtüz�ben. Az sem volt sze
re�csés, hoP" Antal Imre, a riporter, lrhabundában tett eleget 
sz,vesen vállalt feladatának, mivel a vasutasnap - immár 27 
éve - a legnyáriasabb vasárnapok egyikén van. 

De azért köszönjük a jó műsort. 
Chemez Dénes 

szb-titkár 

Nők fóruma a dunakeszi jármújaví!óban 
B/5sz József szb-t:itkár beje

len.tette, hogy ezentúl minden 
évben megtartják a nők fóru
mát. A művelődési közpon-t
ban ezentúl lehetőség lesz a 
nők részére tanfolyamak bein
dítására is. 

(Solymosi) 

A dunakeszi járműjavítóban 
a közelmúlbban 350 kérdőívet 
bocsátottak kJ. Arra kerestek 
választ: ki menn.1/ire Ismeri a 
n6politikai határo.zatoka.t. Ki
derült, hogy a megkérdezettek 
nyolcvan �ékának hiá
nyosak az ismeretei. Ezután 
olyan határozat született, hogy 
gyáregységenként beszélik l------------
meg a határozatot, s kérik kl 
a dolgozó nők véleményét. 

A nók első fórumát a József 
Attila művelődé61 központban 
tartották. A megjelenteket 
Bakó Károly igazgató köszön
tötte. Tájékoztaitójában hang
súlyozta, hogy a nők érdekeit 
a legjobban a nők tudják kép
viselni. Az üzemben 813 nő 
dolgozik. Ez az összlétszám 
henninc százaléka. A vezetők 
továbbra is keresik annak a 
lehetőségét, hogy egyes mun
katerületeken növeljék a nők 
számát. Szó eseflt a nák meg
becsllléséról Is. Az idén 5,8 he_ 
lyett 6,2 százalék bérfejlesz

tést biztosítottak részlikre. Még 
egy adait: az elmúlt évben. a 
nők ZZ százaléka kapott kitün
tetést, Szeptember l-től pedig 
- elegendő jelentkező esetén 
- vacsoramegrendelésre Is le-
hetóséget blztosít>anak. az üze
mi konyhán. 

Kitüntetések 

J' úli us 29-én, a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségi ter
mében ki tüntetések átadásá
r� került sor. Ková.cs II. Gl/U· 
lanak, a tapolcai vontatási fő
nökség mozdonyvezetőjének 
nyugalomba vonulása alkalmá
ból a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata; Patai Jánosnak, a 
budapesti területi bizottság 
nyugdíjas szervezőjének a 70. 
születésnapja alkalmából a 
MunJca Érdemrend bronz fo• 
kozata ;  Vona Józsefnek, a vas
_utas-szakszervezet pénzügyi és 
gazdasági osztálya technikai 
munka.társának pedig nyuga
lomba vonulása alkalmával a 
Munka Érdemrend bronz foko_ 
zata kitüntetést adományozták. 
A kitüntetéseket Kolzonls Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtibkára adta át. 
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A sikerek kovácsai a pályamunkások 
Példás együttmüködés 

Vonatokhoz igazodva rakodnak 
az orosházi üveggyárban 

A kiváló cím nyomában a nagykanizsai pályafenntartási főnökségnél 
A nagykanizsai pályafenn

tartási fónökség öt egymást 
követó évben nyerte el a ki
vdló fónckség címet. A ka
nizsaiak 400 kilométer hosszú 
vasúti pálya biztonságos üze-
rneltetéséért, karbantartásáért 
felelősek. Hétszázhatvan dol
gozójuk Nagykanizsától Sza
badbattyánig Gyékényesen át 
Barcsig, Illetve Somogyszobig 
végzi a vasúti pálya fenntar
tátiát. 

,wvelnf. Sokat kflszköd.tünk 
vele, de az osztrákok elége
detten távoztak, mindent pon
tosan betartottunk. 

Aki elmondta, nó létére 
gyorsan elfogadtatta magát a 
beosztottakkal, pedig a 120 
wmében fizikai dolgozó nem
csak megkérgesedett kezéról, 
de szókimondásáról is híres. 

- Szeretem a nutit, őszinte 
embereket. Mivel vasutas di
™UZtla tagja Vall1JOk jobban 
velük érzek, s talán ők is ve
lem. 

e16adásain minden ötödik em
ber részt vesz. 

A megtervezett újdonságok, 
az ismétlődő karbantartások 
kivitelezői a pályamunkások. 
Orsós Géza előmunkás a Kos
suth Lajos szocialista brigád 
helyettes vezetője tavaly jött 
haza az egyéves tanfolyamról. 

A vonatnak menni kell 
Nem dicsekvésképpen 

mondom, de három szakmából 
kaptunk képesitést, én mind
egyikből jeles eredménnyel 
vizsgáztam. Tíz éve dolgozom 
ezen a helyen, ez volt az első 
munkahelyem. 

Az Idei elsó félJév! munkát 
értékelve, jó eredményekről 
számolhatott be Bodnár László, 
Orosháza állomásfőnöke. 

A személyvonati menetrend
szerűség 98 százalekos elő
irányzatát 98,19 százalékra tel
jesítette az állomás. Arutonna
tervét az elóirányzott 166 ezer 
tonnával szemben 167 ezer 
t.onnára növelte a főnökség 
kollelotivája, s különösen je
lentős a kocsikihasználási terv 
8,24 százalékos túlteljesítése. 

ték el, amikor 19 órára asok
kent az egy idegen kocsira ju
tó tartózkodási idó. Az első fél 
évben negyvenhait, üveggel ra.. 
kott iránuvonatot indítottak, 
tóként Balatonboglár, Sziget
vár, Nagyatád és KeC$kemét 
rendeltetéssel. Néhány export 
irányvonatot is indvtottak szo
bi átmenettel az NDK-ba. 

A megállapodás lényege, hogy 
állomásunk ütemesen, nap! 
négyszeri „grafikonos" kiszol• 
gál.ással adja át az üveggyár 
részére érkezett kocsikat. A 
leadási kocsiknak csak 30 
százalékát vesszük figyelembe 
az aznapi feladáshoz, a többi 
feladási igényt lehetóség sze
rint üres kocsikkal elégítjük 
ki. Az üveggyártó! viszont nem 
csupán azt várju..'t, hogy be
tartsa az elófrt rakodási Időt. 
hanem f,g,azodjék diszpozíciói
val a közte.kedó vona;toT,hoz. 

A munka minőségét 
mérővonat ellenőrzi 

Torma Ignác, a főnökség 
'Vezetője, több mint 30 eszten
dőt töltött már a vasűt szol
gálatában. Az ötszörös kiváló 
cím receptjét tóle tudakoljuk. 

Mint megtudtam Ferenc Jó
uefné a Közlekedés Tudomá
nyi Egyesület Zala megye1 
szervezetében is aktív. A 70 
fóból álló munkahelyi öm\lló 
szakcsoport a vezetőségébe is 
beválasztotta. 

Több figyelmet 
a menetrendre ? 

- Ml az, amiben az év má
sodik felében még javulnia 
kell az eredményeknek? Magasabb követelmenyek 

- Az. a főnökség, amely a 
kiváló címmel járó feltételek- Sokoldalü gondoskodás 
nek eleget tesz és a Iegkeve--
sebb hibapontot gyűjti össze, a pályamunkásokr61 

- A sikerek kovácsai elsó
sorban a pályamunkások, 
hiszen a végrehajtás gyorsasá
ga és minősége csak részben 
múlik a vezetőkön. 

- Valóban így van. Ha mi 
elrontanánk Valamit, nagy 
bajok lehetnének. Ezt általá
ban, ha nem Ls fo�lmazzuk 
így meg, mindannyian érez
zük. S amikor kapunk vav.i
mllyen vágányzárási munkát, 
ha erőlködve is, de végrehajt
juk, mert a vonatnak menni 
kell. Ha van Is a brigádok közt 
egyéni nézeteltérés a munká
ban egymás mellett állunk. 
C.�ak. így lehet, hisz rukkolás
kor, amikor 20-24 méteres sí
neket emelünk a helyére, 
minden embernek egyszerre 

kell mozdulnia. Tuhjdonkép
pen 70 kilométerny'l vasúti 
pályának. ml vagyunk a gaz
dái, felelőse!. S ha nem aka
runk szégyent vallani, aho,p' 
mondani szokás apait, anyait 
bele kell adni a munkába. 

Negyvenhat irányvonat 

- Állomásunk leadási ko
csiforgalmát e,-ősen növelte az 
első fél évben, hogy az első hó
napokban a korábbinál na
gyobb mértékű el&zállítások 
történtek a helyi építkezések
hez - mondotta az állo�fó
nök. - Több folyamkavtcs, 
tégla és kő érkezC(t, mint más
kor. 

- Elsósorba,n a tehervona
tok menetlrendszerűségében. 
Ebben a 85 százalékos cél.ki t<i
zést csak 82,23 százalékra tud• 
tuk teljesíteni. Ez szorosan 
ös-szefüggött azzal, hogy a ko
csMartózkodá.sban is lemarad
tunk. Most ezekre a felada.rok
ra fordítjuk a fő figuelmet, 
hogy a jubiLeumi verseny sor4n 
munkánk mindein vonatkozás
ban Tl'IA!gfebeljen a követelmé• 
nyeknek. 

A kocsik továbbítását lénye_ 
gesen gyorsítja, ha az üveggyá.I 
m indennap délig kiadja a bé
késcsabai, a szegedi és az ezek 
átmenetében továbbítandó ele
gyet; 18 óráig pedig a Szol· 
nokra és az azon túlra küldöt 
rakott kocsilkat. A követelmé 
nyek magasak, hiszen, ha 
menetrendszerű tehervona,tc 
lekési a szállítmány, a kocsi• 
álláspénz a következő vonati 
terheli az üveggyárat. Viszon 
könnyen. reljesítheto a feladat 
ha az üveggyáriak jobban szer 
vezik a rakodásokat. Az együtt 
működés további javításáva 
lényeges fejlődést ígér Oroshá. 
zán az új megállapodás a terv
szerűbb árwz.állitásban. 

minden évben esélyessé lép 
elő. Az, hofll/ fónckségünk Bánovics László párttitkár 
évek ót.a. ilyen eredményt ért és Lepsényi Lajos szb-titkár 
el, a kollekt!va jó munkájá- azokról az erőfeszítésekről 
•l4k köszőnhető. A Iegfonto- szólt, amelyek a jobb munka
asabb feladatunk a vasúti pá- körülmények megteremtését 
lya állapotának javítása, kar- szolgálják. 
bantartá a. A minóségi muta- - Nehéz munka a miénk, 
tók között szerepel a hőinga- aki ezt választja meg kell be
dozásból eredő lrányhibák csilln!e - mondja a fiatal 
korrigálása, a sínszálak „hul- párttitkár. - A munkahelyek 
lámosságának", vagy, ahogy gyorsabb megközelítése, s a 
mi nevezzük, süppedésének bejáró dolgozók: kényelme ér
kligazítása. Az. utóbbit külö- dekében hét közúton mozgó 
nösen a száz kilométeres se- egységet szerveztünk. Őket 
beséggel száguldó expresszek részben saját, részben bérelt 
döccenéseinél lehet jól érzé- buszokkal szál1ftjuk. Ugyan
kelni. Minden négy mfüimé- ezek a járművek lehetővé tet
teres süppedésért egy hiba- ték, hogy mintegy 350-400 
pontot kapunk. De ezenldvül dolgozónk k'l.nt a nyílt vonalon 
még a síktorzulás és a túl- meleg ételhez, hideg vízhez 
emelés Is tekintélyes számú jusson. Erre a célra az ország 
hibapontot hozhat, ha nem fi- legkülönbözóbb • pontjairól hó
gyelünk oda. tartó edényeket szereztünk be. 

- Hogyan alakult az állo
más feladás, forgalma? 

- Az exportot illetóen, érez.. 
hetó csökkenést okozott a múlt 
évi szárazsá.,,:i. Kevesebb mezó
gazdasági terményt, főként ki
sebb mennyiségű kukoricát ad_ 
t:ik fel exportra állomásunk
ról. Az orosházi üvegg11ár 
azonban váltoootlanul mivek
vó ütem�n fol11Mttn e:rport
száfüt<isalt. 

- Tettek-e ennek érdeké• 
ben már konkrét Intézkedést 
is? - kérdeztük. 

Gyórf András 

Elmondotta az állomásfőnök, 

- Nem Is egyet - felelte 
Bodnár László. - A legfonto
sabbnak azt tartom, hogy ú1 
szállítási megállapodást kö
töttünk Zegn4gyobb szállító 
partnerünkkel, az üveQ1111árrnl. L. J. 

hogy a rakod.isi készség ja- 1 ----....,..-------------------
vult, így ennek révén több 
minit l.'f/1/ órával csö1okie-ntették 
az első fél évben az ideg,en ko
cSik tartó,kodási idejét. A leg
jobb eredményt júniusban ér-

A felsővezeték-építők teljesítik 

a 60. évfordulóra tett vállalásaikat 
- Hogyan lehet ezt több Mindenkinek külön étkészletet •• •e 

ll'Záz kilométer h011Szű vonalon adtun'k, melyek tlsztántartá- CIKKUNK NYOMAN (Folytatás a.z l. oldalról.) idólmek csupán 65,2 százalékát 
figyelemmel kísérni? sáról a konyhai személyzet silterült megkapni, júniusban 

_ Ma már jelentős milszaki gondoskodik. A 70 tagú gépe-
L 

1. • • , , '.l .I. , /m .I. gépet, a késések mégis Ismét- pedig a Kiskunlacháza-Döm-
gegitséget kapunk, de az em- sített mozgó pályamesteri sza- esz iflSS IVOVIZ O pa,yt111111RllQSO a" lódnek. söd vonalon az igényelt 42 órá-
beri érzékszervekre is szükség kasz állandóan vidéken dol- - Pedig ,i vmamositá&ban ból 31,66, a Délegyháza-Kis-
van. A te,·1oo•sr· ,·etlemző, gozik, hetente eey"!'!zer járnak ___. érdekelt két igazgatóság, a sze- kunlacháza vonalon 1 1,83 órá-" � Ok 8 áI Lapunk június 18. számában pályaudoor felépftmkyi .,..lua• ból 8 92, Szabad záll ' és Fü. 1W(ltl tiz évvel ezelótt Na(ltl- haza. 1 specl is vagon- gedi és a budapesti, szQCiali.s- · s as -
kani.uától Szabadbatty,inig na! utaznak. Ha nagyobb a tá• .,Luz-e frus itnt>Ó:B a pálya- me.,teri uakasuíra. 

ta szerzödésben vállalta. hogy löpszállás között pedig a kért 
még legalább harminc pálya- volság, a szerszámokat Is gép,, munk.uok114k?" címmel kÖ7.Öl- Ezt követően - június 27-én 4 vágányzára.k megtartását 45,66-ból 35,6 órát biztosít.ottak, 
6r szolgált. Jelenleg csak ket- ikoc6i v1szl a munkahelyre. tüik Miskolci Sándor, mátészal- - az újító részére elküldtük a minden eszközzel segltt. A sze- a gép rendetlen kiérkezése 
tó. A többieket már felváltot- A szaks'Zervezeti bizottság kai olvasónk levelét, amely- kísérletre vonatkozó szerzódést gedi igazgatósággal nincs is miatt. Többszöri kérés ellené
ta az önmüködö térközblzto- titkára a balesetmentes évek ben újítási javaslatának kö- aláírás miatt. Végleges döntés semmi baj, a budapestil azon- re a hely,zet júUusban sem jo.
isító berendezés. A minőségi összeszámlálásával kezdi a be- tiilményeit  írta le. A cikkre majd a kísérleti tapasztalatok ban nem bl.ztosítja idejében a vuJ�ta János csoportvezetó, az mutatókat pedig évente két- szélgetést. Telek Jáno3, a vasú-ti fóosztály alapján Wrténik. vágányzárakat, noha nincsenek Április 4_ &SZOCialista brigád ve-szer, esetenk�1t háromszor - Immár ötödik esztendeje 6. szakosztályának vezetője Szükségesnek tartjuk azon- M{}y igényeink - mondja az zetője megjegyzi, hogy az osz-méróvonalat ellenőrzi. egyetlen balesetünk sem volt. válaszolit. ban korrigálni a levélírónak igazgató. - Felügyeleti ható- lopállítóknak az a javaslata, S bizonyításképpen elém te- Pedig sok vállalást teljesít a ánd , j azt a megállapítását, hogy az ságunkkal közösen ugyanis úgy hogy az M 44.e,s gép tart,._-. , á és-' "Miskolci S or ujítási a- . • ·tá.s • 1 hón ,,.,n h tár t ni h al '"' 
sz1 a gep Ital k ut.ett dlag- 36 brigádunk. Csak tavaly UJJ i iavas abot apo� a a oz u t, ogy a V<.'n on kodi'on állandóan kint a mun-ramot, melyen minden centi- mintegy 4700 óra társadalmi vaslata 1977, mát!'oius 16-án ér- szakosztály íróasztalának a fi- közlekedő vonatok által meg- kahelyen, csak a váltást ve
méternyi vasúti pálya jellem- munkát végeztek. Kezük nyo- kerett szakosztá.J.yunkhoz, a ókjában tartottuk. Az Ügyirat határozott m enetrendi szüne- zényeljék ki napanta, persze zóje, m\lliméternyi eltéresei mát őrzi 17 iskola és óvoda, debreceni vasútiga�atóság 11. két és fél liónapig azért volt o teket használjuk ki az állo- azt is idejében. 
t1Zemmel láthatók. 16 község parkja, kultúrháza. osztályáról. Az újító által java- szakosztályon, mert a javasolt másközök villamosítási mun- A szerelők a felvételi épület 

- Ez a ml munkánk bizo- A sportrendezvények mellett solt hőálló edényt - hosszas edényt csak hosszabb utánjá• káihoz. Május 23. óta ilyen vo- előtt csoportosulnak. Miksi Jó
nyítványa, de feladataink ösz.. brigádkirándulások, szegedi tárgyalás után _ június 18-An rással sikerült megszerezni. nali rövidített vágányzár.115 uef építésvezető rövid megbe-
szegezése i-s - mutat a vona- és budapest1. operalátogatrumk sikerült a Honvédelmi Minisz- Az viszont sajnos igaz, hogy rendszerben dolgozunk. 67.élést tart a Petőfi cs a Kan-
lakra a lónö�ég vezetője. - olvashatók a tavalyi brigád- az 1975 december hónapban C6árádi János dokumentál- dó brigáddal, az állomás most 
Az Időjárás óráról órára vál- naplókban. térium illetékes paranesnoksá• benyújtott újítási iava�lat 1977. ja is, amit mond. Táskájából kezdődő szerelésének problé-
toztatja a sínek. töltések álla- A szakmai, politikai oktatá- gától megkapni, amit klaérleti március 16-ig a deln'ecení iga.z- kimutatást húz eló, eszerint máiról. Elmondotta, hogy a 
potát. Ezért pályaffl<?Stereink, sokon és a munkásakadémia használatra kiadtunk a Keleti gat63ág,on. ,,feküdt". májusban a kért vágányzári mú.sza.k.i konferencián Js sok 
szaka.szméM1-0keink havonta 3z6 esett a technológiai jegye-
többször vonattal járják b� •-----------------------------------------------------1 lem lazulásáról. A szerel5k 
területüket, s szemük, érzék- ugyanis a tartósodronyon nem 
&urveik ,egitségével ígye, AK T U Á L J S p O R T R É  mindig a kakaspréseket hasz-
keznek fe14eriteni minden nálják, hanem a harapófogót, 
tiáltozá&t. A vonalgondoz6, aki így nem megfeleló a rögzítés. 
naponta 8-10 kllométer sza-

K •, • • f f , f , d' • 

l ''ff 
Szojka Antal a Petőfi, Papp 

kaszt ellenórtz, szinte a pálya. 
, un e es U an, nyu g // e O Antal a Kandó brigád vezető-

mester szeme. Neki már min- je, Mille Sándor, Kovács 11. 
den csavar, talpfa visszakö- Jóuef, Kollár Ferenc szerelők 
szön. Ha civilben járna, szigorú, társai szerint nem Ismert so- ja. - Különösen most, ami- és mások erre az elkopott. 

Evente szazezreket 
fordítanak gépesítésre 
A fónökség minden eszközt 

felhasznál, hogy a legnehe
zebb fizikai munkák közé tar
tozó pályamunkát könnyítse. 
Az elmúlt 15 év alatt például 
négyszázzal csökkent a fizikai 
dolgozók létszáma, ugyanak
kor a feladatok, s a követel
mények emelkedtek. Hogy az 
igényeknek eleget tehessenek 
évről évre szdzezreket áldoz
nak a gépesítésre. Csak a ta
valy kapott kisgépek mintegy 
100 ezer forint értékűek. Ezek 
közt sín!úrólc, köszörtlgépek 
éppen úgy találhatók, mtnt 
hegesztő berendezések. 

Az Igazgatóság az utóbbi 
években el is kényezteti a ka
nizsaiakat. Szinte minden új 
gépsort, technológiát i ti pró
bálnak ki. 

- Nálunk próbálták ki ta-
1'Cily az osztrák Neumann cég 

nyomtáv szabályozó technoló
giáját u -. tájékoztat Ferenc 
Jóuefné s-z;akaszmérnök. -
Ezzel a módszerrel a vasbe
ton aljak élettartamát lehet 

Igényes, matematika tanárnak ha olyat, hogy valamit nem kor öröm látni a fejlődést. már-már használhatatlan prés-
nézném Szelestey Elemért, lehet megcsinálni. A tettek Óriásit változott a szoc'iális „-zerszámok felmutatásával vá-
Szombathely állomásfónökét. embere, aki kemény munká- ellátás, javultak, korszerúsöd- laszolnak, és azzal a kfvánság-
Am ő mindig büszkén viseli ban edződött. Egész eddigi tek a munkafeltételek. A gó- gai, hogy az építésvezetóség 
11 vasutas egyenruhát. Negy- élete, pályafutása ofyan ,,sí- zösök helyett Diesel-mozdo- sürgósen gondoskodjon a ko-
,,en éve annak Immár. Eb- neken" futott, ahol soha nem nyok közlekednek. Rádiós �Zi: présszerszámok pótlásá-
ből 1945-t.ól 1967-1g helyettes volt nyugalom. körzetek segítik a nehéz tola- Vannak munkaerőgondok is tönök és térfőnök volt. 10 Reggel hattól este hatig tási munkát. Örülök, hogy a a fónökségnél. A kelebiai vo-éve pedig állomásfőnök. A 27. do!gozilc. De éjszaka 1s gyak- 800 dolgozónkból több mint nalon például 2o-25 fónyi se-vasutasnapon Kiváló vasutas ran ellenóriz. Szemben lakik 200 fiatal. Velük rendszeresen gédmunkással, betanított mun-kitüntetésben részesült. Ebből az állomással, s ha éjszaka foglalkozom. Ha újra kezd- S ez az !dó közeleg. A ki- kással kellene több, mint az alkalomból mutatjuk be lakásában felkapcsolják a vil- hetném Ismét vasutas lennék. tüntetett, fáradhatatlan állo- amennyi van. Csárádt Já= 
példamutató életútját. lanyt, az éjszakások már tud- A napi munkában jó az másfőnök 1978 elején vonul I tó lm 

Tősgyökeres szombathelyi ják, hogy várható az ellenór- együttműködés a párt-, a nyugállományba. Akik isme- r,;A.t
a 

V zé
e 

i 
0ndta,

ó 
hogy a 

ád fi ké t, d I k és szakszervezet és a KISZ-szer- · ,. . , 1 e r gazga t ság és 8 vasutascsal a n a o go z . nk tu„3ak, lakása ablakáb6 Bács-Kiskun megyei tanács akkori természetes rendje A „karmesteri pálca", vezet vezetőivel. Minden fon- sokszor átnéz majd egykori tárgyalásainak eredményeként 
szerint, került a vasúthoz. amellyel 800 ember munkáját tos ügyben közösen döntenek. munkahelyére, amelyet ki a tanács 1980-ig minden évben 
Szorgalma, odaadása hamaro- irányítja, mindig egyformán 1:vtizedek óta maga is szak- tudja hányszor járt be té- 60 r· tob rzásár 
san kitűnt: Körmenden hét szigorúan dirigál. Szombathe- szervezeti prop:igancl'ista: len-nyáron, esőben és szélben. délyr 

o a adott enge

hónap alatt letette összes lyen naponta átlag 35 OOO- szakszervezeti oktatásokat ve- A közelgő búcsú férfias A szakmunkás-utánpótlásról 
szakvizsgá1dt, majd forgalmis- 40 OOO utas fordul meg, s mint- zet. Erős szálak kötik a könnyfátyolt csal szemébe. A Is gondoskodik a főnökség 
taként szolgált. A tlsztképzó egy 200 vagon árut továbbíta- sporthoz Is. A Haladás VSE stafétát átvevó fiataloktól azt Megállapodtak a kunszentmilt: 
elvégzése, majd a különbözó nak. Jelentős az átmenó forga- elnökségének tagja és aZ asz- kéri. tekintsék a vasutat szfv- lósi szakmunkásképző Intézet• 
kirendelések után visszakerült lom is. Annak ellenére, hogy ta!Ltenisz-szakosztály vezetöje. ügyüknek, fegyelmezetten, te!, hogy az iskola 10 hónapoa 
Körmendre forgalmistának. A kevés a fékezó és a kocsirende- Korábban a Haladás NB II-es utasításszerílen, balesetmente- esti tanfolyamokon, tanfolya
vasútl munkának ez a része ző, míndtg teljedtik a kttíl- csapatában pingpongozott, sen dolgozzanak. monként 15-18 villanyszerelő 
�rdekelte leginkább, s a mai zött feladatokat. Főnöksé- most szabad idejében játék- Szelestey El�ér azonban szakmunkást képez ki betaní-
naplg IB, nem sokkal a nyug- ge ideje alatt négyszer része- vez.etóként tevékenykedik. még fiatalos lendülettel végtg tott munkásokból. Az elB6 tan-
díj előtt, ez a legnagyobb sültek kiváló csomópont ki- Kedvenc ldótöltése a képes- dolgozza az Idei nyári és őszi folyam szemptemberben Indul 
szenvedélye. Egész életét a tüntetésben, egyszer pedig el- lapok gyújtése a világ min- forgalmat. Gazdag tapasztala- heti háromszori képzésben. Á 
vasút1l4k Jzentelte. Vasútsze- nyerték a Minisztertanács éS a den részéról. Legjobb „lap- tára. tanácsaira pedig a meg- beiskolázott munká!l<>kat a 
retetér61, fáradt:sáJ'lo\ nem is- SZOT Vörös vándorzászlaját. küldói" a Haladás sportolói. érdemelt pihené!; Időszakában tanfolyam ke?.dete előtt szer-
meró munkájáról szinte le- - A vasúti munkát csak Ha elérkezik a nyuildíj 1deje, Is számít a vasút. zódéssel a vasút>,-1z kötik. 
gendákat mesélnek. Munka- szlvvel lehet csinálni - vall- rendezi értékes gyűjteményét. Szelei Terés Szász Ferenc 
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Mit kell tudni a tagdíjbesorolásról ? 
A szakls7.ervezeti ta,gdíjbe

sorolás körültekintő előkcészí
tése és lebonyolítása minden 
évben fontos politikai és 
szervezést feladat. 11:ppen 
ezért mindenütt fel kell hasz
nál.ni a ta� és a válasz
tott szervek közötti kapcsolat 
erósítésére, a s:z.ak.scz.ervez.eti 
feladat.ok ismertetésére, a ne
veló mUlllkára és a tudatformáló agitáció s2léle;ítésére. 

Alkalom a kapcsolat 
erősítésére 

nyen!kor alkalom kínál:kozlk 
a besziélgetésre a,,okkal a 
dolgozókkal, akik még nem 
wmei:,ték fel a s::z.a,kszervezeti 
munka társadalmi jelent&é�t, Illetve a szakszervezeti 
� rejlő, mirulnyá
junk érdekeit szolgáló nagy 
erM. El kell besrelgetni azok
kal is, a.kiik valamilyen jogos, 
vag_y vélt sérelem miatt tag
g�t korábban megszüntet
ték, vagy hasonló meggondo
lásból �íjhátralékba,n van_ 
nak. 

A dolgozók émev'ételei 
inagy mértékben 8egithetik a 
tisztségviselök tájékozódását, 
és ráirányíthatják a figyel
met az én:Iekvédelem, a ne
velő és szerve-z.ó munka, va
lamint a �ezeti I és 
frzeml demokrácia területén 
mé.g fellelhető hilbákra. A bi
zalmiak ezzel kapcsolatos �1-:zi,sei t a sza.ksz.et,vez,et,; bizott
ságok építsék be munkater
veik'be, mert a tapasztalatok 
éss=eTú ha.sznositá&a ;elentósen erósitheti a sz,a,kszerve::e
ti szervek tömegkapcsolatá.t. 

A jó politikai elókészí té& és 
a mozgalmi sz.empontok ér
vényesítése mellett font.os a 
lebonyolítás jó megs:z.er,ve7lé
se, a bizalmiak: minden rész
letkérdés.re kiterjecló tájék� 
tatát;a és a besorolás alapjául 
s:z.olg.-iló átlagkeresetek MÁV• szervok által történő pon.too, 
l,dóben történő k.igyúj t.ése-

Az osztályos tagdíjcfti7.e'tók 
1978-ra érvényes besorolása az 
1916. évi átlagkereset alap;<in, 
a nem osztályos tagdíjfizetók 
(a különböző logfenn.tartók) 
besorolása pedig a SZOT ide.. 
von.atko'Zó, külön szabályo� 
szerint történik. 

fizetés! és jegyeladási juta.. 
lék, az üz,emveszélyes .sérülé
sek felfedezésének díja, a 
kocs:isérülés és a helytelen 
súlyberakás felfede'lléséért já
ró jutalék, egyéb le nem dolgozott idők fizetett díjazása, 
például állási.dó, sorozás, sza
vaz.ás, tanuzás, munkásőrség, 
tanácstagkén,t és népi ül
rn.ökként eltöltött Idők díjazá
sa, kötelező orvosi vizsgálat, 
út.on töltött idó, felmondási 
!dó, fizetett szabadság alapján 
járó bérek, tanfolyamok stb. 

b) A részesedési alap terhére fizetett év végi nyereség
részesedés, 

c) A másodáU'á.s utáni kere
set. 

Nem kell az 
megá.llapítá5ánál 
venni az alábbi juttatásokat: 

átlagkereset 
figyelembe 

kereseteket, 

- a bértömeg terhére fizetett juttatások köz.ül : a túlórát, túlóra átalányt, túlórapótlékot, túlóra pótlékátaJ.ányt, egé=égre ártalmas 
munka után járó pótlékot, munkaszüneti napon végzett munka díjazását, újítási díjat, egyenrul'lamegváltásl díjat, Veszélyességi pótlékot (magassági, mélységi stb.) ; 

- a részesedési a.lap terhére fizetett juttatások köz.ül: az esetenkénti jutalmakat, a törisgárdajutalmat, kitüntetésekkel járó jutalmat, jubileumi jutalmat; 
- a jutalmazási keret terhére elszámolt jutalmakat; 
- a mellékfoglallrozás és alkalmi mu:nkák utáni díja

zást. 

,,Jogfenntarfök" 
besorolása 

A nem o,ztályo., tagdíjat fizetők, úgynevezett jogfennta.rtók besorolásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
- A nyugdí}Mok besorolá:S<inak alap;a a nyugdíjazási határomtban megállapftott nyugdíjösszeg, a 110 Ft-os ár

lóegé:szítés nélkül. Ennek meg
felelően besoro1ásuk 3-5-10 Ft-<JS jogfenntartó tagdfjfi• 
zetésre történik, 1500 és 2500 

Az összegek megállapítása Ft-os nyugdíjhatárok tigye-
1em1>e wtelével. A nlfU{ldí;on 

Ar. osztályos �jat trz,e.. kívüli egyéb ;öoedelemnek a 
tók besorolásának alapját ké,. besorolásnál nincs ;elent6sé
pezó havi átlagkereset meg;ál- ge. 
lapításához a táppénzes M- A már korábban belllorolt 
napokat nem kell figyelembe nyugd:íjas szakszerve'lleti ta-
1:>enni. Ezért ezek számával a gok.at újóla� besorolni nem 
12 hónapos osztószámot csök- kell. Újabb beoorolásukra 
ken.teni kell. Táppé117.es hó- csak az alapnyugdíj általános 
napna,k minósül minden olyan emelése utén kerülhet sor. Az 
hónap, amelyben a tag ew évenkénti rendszeres nyugdíj-
11apig is táppénzes állomány- emelés miatt a korábbi beso-
ban volt. TOiás nem 1:>á.ltozhat. 

A ha.Vi átlagkereset ldsz:á_ - A guermekgondozári ge.;; 

mításánál a nyereségrés?.ese gél11en, illetmén11 nélküli sza
dés összegét minden esefuen badságon ?e1'őket, idén11mun-
12-vel kell ooztaru. kásokat - e he1vzetük idő-

A besorolás alapját képe- tartamára - 3 Ft-o., tagdíj
n/5 átlagkereset megállapítása fizetésre kell besorolni. 
JIZ alábbi juttatások fi,gyelem- - A munkavisz.on.vukat � bevételével történik: hibajuko-n kfvül (áts:rervezés, 

díjooztály szerint kell fizet
ni a tagaiJat. 

A tartós külföldi szolgálat
ra távozó dolgozóknál 

- a külföldi szolgálatot 
közvetlenül me�lőző hónapra 
megállapított (folyósított) 
alapbér, a bérjellegű pótlé
kok és kiegészítő fizetések, 
valamint, 

- a külföldi sz.olgálatot 
közvetlenül megelőző naptá
ri évben - január l-től de
cember 31-ig - a béralap ter
hére kifizetett jutalom, pré
mium és év végi részesedés 
egy hónapra ;utó arán11os r<l
sze figyelembe vételével kell 
a besorolást megállapítani. 

Új tagok belépésekor ? 
A szakszervezetbe új tag

ként belépők, a más szaks:cervezethez tartozó vállalattól érkezö s,:akszervezeti tagok, a tényleges katonai szolg<Uac-
ból leszerelók, a U1Jermek-
gondozási segélyról, i!letmén11 
nélkiUi sz,abadságr6l vissza
érkezók, továbbá a ;or,fenn
tart6i feltételek megszüntet<l
sének eseteiben a várható ke
resetnek megfelelóen kell a 
tagdíjfizetést megállapítani. 

A most sorra kerüló éves 
általános besorolás alkalmá
val mlnden szakszervezeti ta
got be kell sorol ni. függetle
nül attól, hogy a személyes 
beszélgetés során az előírt tag
díjkategóriát elfogadja-e vagy 
sem. A bizalmiaknak egyéb
ként - az egyszerűbb lebo
nyolítás érdekében -. csak 
azokkal a tagokkal kell a be
sorolási ívet aláíratniuk. akik
nél az elözó évihez képest a 
besorolás mei:változik. 

Ha a beszélgetés során a 
tag a keresetének megfeieló 
tagdíjosztályba való besoro
lását nem fogadja el, ala

csonyabb tagdí:jo.�ztályl>a be
sorolni nem szabad. 

A beooroláskor megállapl
tott tagdí;osztál11t és a tag
díj összegét a tagsági könyv 
megfelelő oldallapjára, ,1·ala
mint a tagnyilvántartó kar
tonra fel kell jegyezni. A lmr
tonok tagdíjfizetési adatait 
gondOllan egyeztetni kell a tai
könyv adataival. a bél11egek 
átbél11ev-..éssel. áthúzásMl tör
téflÓ egyi.tkjil érvényteleníté
se mellett. Az esetleges elté
réseket a bizalmiak, illetve az 
alaps:rerve-zetek, illetékes tiszt
ségviselői (titkár, ga-roasági 
felel6s. stb.) körültekintően 
tisztázzák és rendeztessék. 

A besorolá.fflál 1klUlf segft
séaet jelent, ha a rán1vizsgá
ló bizottságok eUenórzó tevé
kim11Ségii":kel aktívan lwzre
múködnek a leqfmtosabb 
e1111eztet 'ti fel.lltf'ltok megol
dásánál. a sz• f"f·ezettsé11, fi• 
zetésf készség, egy főre es/5 
d.tZagtagdíi elemzésénél, Nla
mint a teendó imblcedések 
ktalakUá.sánál. 

A besorolás jó véitrehaitása 
=- politikai felentooégén túl 
-: a szakszervezeti munkla 
anya� feltételeinek biztosítá
sát is jelenti. mely egyaránt 
sz<>lgália a mozgalom és a tag
ság érdekeit. Sem8el Károly 

Figyelmeztető statlsatlka 

Hét /,ónap alatt 18 halálos baleset 

A szoltálati helyeken fonlítsanak nanolllt gondot a megeliiísre, 

az óvóren4suülyok ■egtartísára 

Legutóbb lapunk május l!Hl Intézkedéseknek. Ezek az ln· 
számában, az év első négy hó• tézkedések halaszthatatlanok. 
napJ"ában kialakult kedvezőt- A súlyos üzemi baleseti hely-

zet megváltoztatásának a szilen baleseti helyzetről tájékoz- gorú, következetes, igényes el-tattuk olvasóinkat. Az akkor b tarthatatlannak minősített ál- Jenőrzés szükség esetén a e• 
' l avatkozás is egyik eszköze. lapot azóta semmit sem va - Csak élni kell vele, méghozzá towtt. Sajnos már tizennyolc nem alkalomszerűen, hanem vasutas vesztette életét. rendszeresen.. Az önmagában is megdől>- A közismert munkaer5hely-

rültekintést, és személyi- és 
vagyonbiztonság fel tételeinek 
megteremtését igénylik az irá
nyítóktól, a végrehajtást végw 
dolgozóktól egyaránt. 

A dolgozók tevékeny közre
működésének szükségességére 
még sokáig hivatkozunk, mert 
az egyedi esetek és azok ál
talánosítható tanulságaiból ez 
következik. Meggyózódésünl;: 
azonban, hogy a trag�diák 
többségét már az egymás irán
ti felelősségérzet legcsekélyebb 
megnyilvánulásával megelőz
hettük volna. Mindenkinek 

emberbaráti kötelessége a fi• 
gyelmeztetó, tntó szó és tenné
szetesen annak elfogadása ls. 
Sajnos, gyakoti jelenség, hogy 
mindkettő elmarad. 

Hegedüs Károly 

bentő baleseti statisztikát to- zet az emberek hatékonyabb 
vább súlyosbítja, hogy ez a védelmét, féltettebb őrzését 
sz.ám közel kétszerese az 1975 igényli. Ha igaz az - már pe
év azonos időszakában bekö- dig Igaz -, hogy szocialista vetkezett tragédiáknak. Min- társadalmunkban legfőbb érték 
den erőfeszítésünk, figyelmez- az ember akkor azt nemcsak 
tetésünk, intézkedésünk hlá- hirdetni, hanem azért tenni is 
ba valónak bizonyul. A súlyos kell, sokkal többet, mint eddig! üzemi balesetek előfordulási A vasút vesl'Jélyes üzem jellege gyakoriságát tekintve négyna- nem kilátástalan helyzetet jeponként történik baleset. A lent. Ellenkezóleg, fokozott kö-halá!os balesetek következté-

,_ _______________________ _ ben 12 családban 20 kiskorú 
gyermek vesztette el édesap
;á.t. Valamennyi munkatársunk 
50 életév alatt volt, tehát ko
ruka t illetően sokáig élhettek 
volna még családjuknak, mu11-
kájuknak. A súlyos helyzetet 
aligha enyhíti, hogy a csonku
lásos balesetek számát illetóen 
csökkenés tapasztalható. 

Az esetek alapos elemzése 
után szinte valamennyi súlyos 
balesetnél megállap!that6, 
hogy kit-étel nélkül megelóz
hetők lettek volna. Még akkor 
is, ha figyelembe vesszük: a 
vasút veszélyes üzem. Ponto
san ezért kell kétszeresen is 
odafigyelni a munkára, s 
ezért kell szigorúan betartani 
és betartatni a biztonsági eló
írá.sokat. Az utasítárok meg-
szegése, minden esetben a sa
ját és mások életét, testi ép
ségét, személyi és vagyoni biz
tonságát veszélyeztető, felelőt
len magatartás. Még akkor js, 
ha az mások számára közvet
len· veszélyt nem jelent, oo 
példaként. tanulságként hely
telen, veszélyes és tiltott mun
kavégzésre készteti a szemlé
lőt. A munkahelyi kollektívák 
szerepe és erköcsl felelvssége 
tehát rendkívül nagy és sajá
tos. Da ugyanilyen, sót fokozot
tabb a vezet6k felelóssége a 
dolgozók képzéséért, majd a 
végrehajtás során az oktatot• 
tak megkövetelé!éért. 

A súlyos üzemi balesetek 
többsége a közlekedési fótevé
keny,ségi körben következett 
be, általában tUtott és e tiuu
makra oktatott, utasítás- és 
óvórendszabály-ellenes maga• 
tartás következményeként. A 
súlyos kategór1ába tartozó ha
láloo és csonkulásos balesetek 
közül 38-ból 19 a forgalmi 
szakswlgálatnál történt. Ebből 
11  halálos kimenetelű volt. 

A:r, üzemi baleseti helyzet te
hát a MAV-nál, ezen belül a 
forgalmi szakszolgálatnál, az 
elegyrendezési műveletekkel 
kapcsolatosan nagymértékben. 
romlott. Mindebből egyértel
műen következik, hogy melyik 
szakszolgálat területén és mely 
tevékenységi körre kell irá
nyulnia a megelóz.ést szolgáló 

nz nap a sóstói vasutas üdülőben 
A nyíregyházi pá.lyafenntar

tási !ónökség szakszervezeti 
bizottságának kezelésébe tar
tozik a festői szépségű sóstói 
vasutas üdülótelep. A főnök
ség dolgozói, swclalista bri
gádjai sok társadalmi munká
val gondoskodnak az ildüló 
kényelméról. Több éve tartó 
kapcsolatuk t>tin a tiszalöki 
foglalkoztató iskola és neueló
ottho-n lakóival. A közelmúlt
ban nagy örömet szereztek a 
gyermekeknek, mert tíz napig 

üdülhettek a szép környezet
ben. A debreceni vasútigazga
tóság egy autóbuszt is köl
csönadott a gyermekek elszál· 
lításához.. A pá.tyafenntartásl 
fónökség társadalmi szerveze
teinek vezetői pedig gondos• 
kodta!t arról, hogy mindig a 
gyerekek mellett legyen egy
egy vasutas. 

Lehetőséget teremtettek ar
ra .Is, hogy az intézet tanév
záró értekezletét is az üdül5-
telepen tartsák, amelyen részt 
vettek a fónökség vezetői IS. 

Nem haszniíU az intó szö 

Elvétette a• ugrást!I 
a• ütliö•őli öss•enyonatál. 

A baleset! jegyzőkönyv ada
tai szerint az elltalt nem tar
totta be az F. 2-es forgalmi 
utasítás 140. és 348. e. pontjá• 
ban foglaltakat. Az utasítás 
előírja : ,,Atkelésre eisósorban 
a ;ármúvek fékáUását, erre a 
célra kiképzett átj<irót kell 
igénybe venni . • . Egymáshoz 
közel áll6 járművek között 
egyenes testtartással a ;ármú
,:,ek közé menni, t,'4(}'11 a vágá
nyokon átmenni tilos." 

Elgondolkoztató, hogy a bu
dapesti vasútigazgatóság terü
letén 1977-ben három baleset 
vizsgálati anyagában Is ez a 
megállapítás olvasható. 

1977. július 5-én Komárom 
állomáson Otvös Sándor ra
kodómunkás azért vesztette 
életét, mert szabálytalanul 
akart átmenni az egymáshoz 
közel álló járművek ütközői 
között. A balesetvizsgálat so
rán megállapították, hogy az 
állomás területéről ebédelni 
induló munk.áscsa.pat - mely
nek Ötvös Sándor is tagja volt 
- megállt az irányvágányon 

álló járművek mellett az át
kelésre !.:nézett helyen, mert 
észlelték, hogy a vágányon a 
kocsik mozognak. Otvös Sán• 
dor ennek ellenére - erejében 
és ügyességében bízt>ti - tár
sai ó�·ó figyelmeztetésére mtt 
sem adva ugrott a már ew
máshoz közel á.lló kocsik Üt• 
közói közé. Az átkelést ner.1 
tudta befejezni. Ügyessége ez
úttal cserben hagyta, az ütkö
zök összenyomták. 

A baleset után nyit.ott mt:• 
radt a kérdés: Otvös 511.ndor 
miért nem hallgatott társaira, 
miért becs-ülte le a számára is 
nyilvánvaló veszélyt? A kér
désre senki sem tudott válas-.lt 
adni. 

a) A bértömeg terhére fi· indokolt családi körülmények zetett járandóságok, alapke- stb.) átmenetileg szünetelte- ,-----------------------------------��--
resetek, bérpótlékok, klegészí• tók szintén 3 Ft ;ogfennnw.rtó tő fi::etések. tagd{ifizetP sre sorolhatók be. 

A balesetvizsgálat során az 
is kiderült, hogy hosszú időn 
keresztül megtűrték a rakodó
csapat felügyelet nélküli moz
gását a vágányok között. Mun
kájuk irányításával és ellenőr
zésével nem sokat törődtek. 
Csapatvezetőt sem jelöltek kJ, 
ezért az állásldőkért, a munka 
elmaradásáért, vagy a munka 
biztonság! feltételeinek hiá
nyáért közvetlenü.J. senkit sem 
lehet felelö.ssé tenni. 

Ala,ptrereset a flzi<ka-i dolgo. E kedvezményes tagdfjfize-zók törvényes munkaidőre tés legfeljebb egy évig teljáró munkabére, darabbéres jesíthetó. és teljesítménybéres lrerese- - A szakmunkástanulókat te, munkadíja és premlumos és a felsóoktatási intézmén11ek idóbére, havibér� dolg<YZ<?_k hallgatóit 2 Ft-os tagdí;Jtalapbére (rang- es munk8½'o- zetésre kell besorolni. ·r1 bére), különl>özó ?rémm- Az évenként egyszer sorramak (balesetmente5ségi, mun- kerülő minden szaklszervezeti :ká5minóségl, �özpon.ti, :áh°: tagra ' vonatkozó általános nyi, versenytelies1téstól ��' tagdíjbesorolás mellett az gkv-üzemanyagimegtakarítási, ala{l6zerveknek különböző darukezelői, kocsirE;ndezói, változások miatt évközi egyei;�t.ol_atásl, . lrá1_1yvonati, , c��- di besorolásokat is kell eszprenuum, iutalek stb) bérto- közölniük. Ilyenkor a besoromeg terhére fizetett juta!- lás nem az elózó év átlagkemak, ÓSZÍ csúcsforgalmi juta- resete alapján történik hanem lék, forgalomtól függó jutalék, egyéb szempontokat k�ll a tag
kiemelt forgalmi jutalt'-k. díjfizetési kötelezettség rr.eg-

A berpóUélmk közé tru:to" á!Iapításánál figyelembe ven-
7Jik az utazószemélyzet kilo- ni. A leggyakrabban elófor
méter- és óraátalánya, az éj- duló ilyen esetek a követke
jeli pótlék, az idénypótlék, zök: 
a munkahely! pótlék, a man.. - tv közben történó fgen 
kópénz, s egyéb pótlékok jelentós és tartós keresetcsök
(csoporlveretói, �kocsiv� kenés esetén a tag a várható 
tói pótkocsivontatási, építé- keresetének megfelelően kér
si ' korpótlék stb). heti besorolásának módosítá-

egyh6napos betegállo
mányt követl5en a betedllo
mány további időszakára az 
éves besorolástól eltér5en a 
táppénznek megfelelően tag-

'Kiegészító fizet-és a készen.. sát. 
léti d!j, a fizetett munka
közi szünet díja, a munka
szüneti nap díjazása, a szén
pernye és egyéb hulladék 
aújtéséért járó díj, a-z után-

11 leglőbb níl: 

baleset nélkül dolgozni! 
A kiemelkedő gazdasági 

eredmények is keveset érnek, 
ha sok a baleset. Erról beszél 
Farkas Gyula, Vásárosnamény 
állomásfónöke: 

- Nagy forgalmat bonyolí
tunk le itt, a Mátészalka-Zá
hony közötti vonalon - mond
ja. - Naponta mintegy 40 át• 
menó és 20 érkezó, illetve ln• 
duló vonatunk van. Az itt dol
gozó 49 vasutasból negyven
ketten négy szocialista brigád
ba tartoznak. Legjobb közülük 
az ezüstkoszorús Egyetértés 
brigád, de a többi is teljesíti 
termelési vállalásait. A hiba 
nálunk az, hogy eddig szinte 
núnden évben öt-hat tárgyi 
balesetünk és több személyi sé
rülésünk volt. 1975-ben egy 
kocsirendezónk sérült meg sú
l11osan, tavaly pedig egy má
sik kocsirendezót ért munka 
közben halálos baleset. 

- Ml ennek az oka? 
- Főként az, hogy sok az 

új ember, s elsÖllorban a vál-

tókezelők gyakorlatlanok. 
Többsz.ör elófordul váltófel
vágás vagy aláváltás. Ezenkí
vül sokan nem értik meg, how 
szolgálatba csak kipihenten 
szabad ;elentkezni • •  , 

- Mit tesznek a balesetek 
megelőzéséért? 

- Els5ként említeném a 
brigádok erre Irányuló válla
lásait, hozzátéve, hogy a bal
esetek számának csökkentése 
nem pusztán elhatározás kér
dése. Sokkal inkább egymás 
nevelése, szabál11talan munka
végzés esetén azonnali figyel• 
meztetésre van szükség. Ha ez 
nem segít, akkor fegyelmi el
járásra, s5t újra vizsgáztatás• 
ra is sor kerülhet. A szakszer
vezeti aktivisták is segítenek: 
a baleseti veszélyforrások meg
szüntetésére, kiküszöbölésük 
módjára javaslatokat tesz
nek, 

- Remélhetó-e, hogy végül 

is jobbak lesznek az állomás 
eredményei? - kérdezem. 

- Feltétlenül - válaszolja az állomásfónök. - Ismerem a 
dolgozókat, s mondhatom, hogy ;6 kollekt!va a miénk. Van bennük igyekezet, szorgalom, rátermettség. Nemrég például - a helyi párt- és népfront bizottság felhívásához csatlakozva - két kommunista vasárnapot tartottak, s megszépítették munkahelyük környékét. Egy másik felajánlás teljesítéseként - a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére - a tizenkét tantermes általános i'l;kola építésénél, illetve a gergelyi-ugornyai fürd5-központ építési munkálatainál is ott lesznek majd a naményi vasutasok. A mindennapi munkában sem kívánnak rosszabbul szerepelni, s hiszek benne hogy sikerül majd feledtetni d balesetek miatti fiaskókat • . .  

(szat'!lári) 

Az ehhez hasonJó balesetek 
tanulságai arra figyelmeztet• 
nek, hogy emelni kell a mun
kalrányítás színvonalát és nö
velni kell a munkahelyi fe
gyelmet. Ennek hiánya miatt 
fizettek Komárom állomáson 
is egy emberélettel/ NGf111cm 
drága ár ez tanulságnak/ 

Kossuth Sándor 

Munkavédelmi lélév 
A miskolci vontatási főnök

ség szakszervezeti bizottsága és 
gazdasági vezetői július 1-tól munkavédelmi félévet szerveztek az üzemrészek között. A 
verseny célja az üzemi balesetek csökkentése. Az üzem te
rületén plakátok hívják fel a 
dolgozók figyelmét a munkavédelmi elóírásokra, az utazó 
vasutasok pedig szolgálatba lé. 
pés előtt egy-egy munkavédel
mi felhívást kapnak útravalóul. 

A verseny elsó három helye. 
zettjét öt-, három-. illetve két- • 
ezer forint jutalomban része
sítik. 
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Vasúti közlekedés '77 
A Moszkva melletti Scserbinka állomáson 
21 ország mutatja be legújabb termékeit 

A vasúti közlekedést az 
utóbbi időben egyre jobban 
,,szoronga tj.a" a légi és a gép
kocsiközlekedés. Ennek elle
nére pozíciói még stabilak. Ez 
a benyomásunk támadt, mi
után megtekintettük a Vasúti 
közlekedés '17 című nemzet
közi szakosított kiállítást, 
amely július közepén .nyílt meg 
a Moszkva környék.! Scser
b�ka állomás közelében. 21 or
gzag vesz részt a vasúti tech
nikának ezen az egyik legna
gyobb seregszemléjén. Mintegy 
�o külföldi cég mutatja be 
1ermékeit a kiáll!táson. 

A '.Novosztyi Sajtóügynöksé,? 
Jnterj�t készftett N11ikoláj 
Csermhhel, a Vasúti Közleke
dés '77 kiállitás szovjet részle
gének Igazgatójával. 

- Mi a jelentősége ezeknek 
a seregszemléknek? 

- A Szovjetunió aktív k!ál
lításl tevékenysége viszonylag 
nemrég keroódött. De hazánk 
az ilyen és hasonló rendezvé
nyek megbízható szervezőjé
nek bizonyult. !gy például 
1976-ban a Szovjetunióban 239 
nemzetközi ágazati, szakosított, 
tudományos kongress:z;usokhoz 
kapcsolódó ldállitást rendez
tek. 30 ország 4öbbszáz cége 
mutatta be e2Jeken saját be
rendezéseit. Az itt megkötött 
Bze!'2ll5dések teljes iism:ege el
érte az 5 40 millió rubelt. 

A vasúti közlekedés legutób
bi nagy seregszemléjét 1971-
ben tartották a Szovjetunió
ban. Azóta nem telt el hosz
=í idö, de a tudomány és 
technika haladása napjaink,
ban oly rohamos, hogy 4-6 év 
alatt minden területen sok új
donság születik. Ehhez még 
hozzájön, hogy a mostani ki
állítás az eszközök sokkal sz,é.. 
lesebb skáláját mutatja be, 
résztvevőinek összetétele sok
kal reprezentat.!vabb, mint 
korábban volt. 

- Mit mutat be a &ovjet
unió? 

- Mintegy � jánnllW!t és 
'tárgyat mutatunk be. Köztük 
nagy teljes!tménY(I, gyorsjá
ratú mozdonyakat, teher- és 
S2Jemélyszállító kocsikat, gör
dülő állományt kismlgáló és 
javító berendezéseket, pálya
építő és fenntartó gépeket, 
automatikus berendezéseket, 
távve?.lérlésll és híradástechni
kai berendez.é.seket, &zám!tógé
peket, az utasszállftá.s újdon
ságait.. 

A kiállított berende2Jések, az 
elektronika, kohászat, elektro
technika, kémia. fizika és más 
tudományág legújabb vívmá
nyai szerint készültek. Ve!11/Ük 
például a VL-11-es villamos
mozdon11t, amel11 három uek
ció.t és 6-10 ezer tonna 11111/Ú 
SZe1"elvén11eket képes vontatni. 
Vaílll a legúiabb hpusú dízel-

mozdonvt, a TEP-75-öt, amelt1 
6 ezer lóerős, sebessége pedig 
�•inként 160 kilométer. NagtJ 
erdeklődéS1'e tarthat azámot az 
ER--200-a, villamosvonat 
amelvnek sebessége ÓTánként 
200 kilométer. 

- Milyen újdonságok van
nak a pályaépítési techniká
ban? 

- A legérdekesebb a pálya
építő gépek komplexuma, 
amelynek nincs párja a vilá
gon. Nagy termelékenyiségéröl 
a következő adatok tanúskod
nak: ezekkel a gépekkel eg11 
óra alatt e1111 kilométer hosszú 
vasúti pál11át felúetünk le, e1111 
műszak alatt pedig három kilo
méter hosszú pál11aten készül 
el kompletten. Ezen kívül, több 
mint a negyedére csökkenti a 
vasúti pálya nagyjaví,tásának 
volumenét. 

- Milyen mértékben hasi:
nálja fel a vasúti közlekedés a 
tudománya&-technlkai haladás 
legújabb vívmányait? 

- Mint l.smeretea, az auto
matika és a távvezérlés lénye
gesen megnöveli a vasútvona
lak áteresztőképességét, a vo
natok közlekedésének bizton
ságát., a vasutasok munkájá
nak. 'termelékenységét. Ezzel 
kapcsolatban nagy érdeklóclés
re tarthat számot az MRC, a 
váltók és jelzők útvonalrelés 
centralizációját biztosító ké
szülék:. Caupán le kell nvomni 
két gombot a manipulátor
pulton - az útuonal ele;él él 
végét ;elző gombokat - é, a 
berendezé, S-10 tnáaodperc 

al4tt automatikuaan meghat4-
rozza a megadott irán11vonalat, 
ellenőrzi, szabad-e a pálflU 
megad;a a szükséges Jelzé.i: 

Az MRC alkal.mawa révén 
50-70 százalékkal megnövek
szik a V'aSÚtállomás áteresztő
kéPessége. 

A kiállított berende2lések be
mutatják az elektronikus szá
mítótechnika alkalmazását a 
vasúti közlekedésben. lgy pél
dául az ASZUZST (vasúti köz.. 
lekedés automatizált vezérlési 
rendszere) séma elképzelést 
nyújt arról, hogyan biztosítják 
az állomás, a vasútvonal és az 
egész ágaza,t optimális irányí
tásához szükséges Információ 
automatizált ö&szegyűJtA!sét és 
feldolgozását. 

- Mennyit fejlődött a vas
út az utasok S1Jempontiából? 

- Meg kell említenem, hogy 
az utazás sokkal kényelmesebb 
lett. Vegyük például a 61-504. 
s�ú kocsimodellt, mel1/flek 
fülké� két- é:r négyszemél11e
sek, ulései, fekvóhel11ei forgat
hatók, fel van azerelve zuha-
1111oz6val, légkondícionálókkal 
és belső telefonhálózattal. 

A klállítáaon bemutatjuk a 
Moszkvában működő Exp
pressz automatarendszer egy 
részletét. Ez a rendszer blzto
sítj.a a távolsági vonatokon le
vő helyek számontartását, el
osztását és előre foglalását. 
Emlékezetében tartja a t!z 
napra előre szóló adatokat, 
gyorsmdködésd berendezései 
pedig 45 máaodpercre csök
kentik a jegyvásárlás idejét. 

(A.PN) 

Moszkvában kötött barátság 
Beszélgetőtársam szimpati

kus, magas szőke hajú fiatal
ember. Márkus G11ör1J11, húsz
éves, Budapestről jött a 
Moszkvai Vasúti Közlekedési 
Főiskolára. Mérnöknek ké
szül, jelenleg hannadéves, s ő 
a magyar csoport bizalmija. 
Itt, a főiskolán a „Hidak és 
alagutak" fakultását választot
ta. 

- A főiskolán megkapjuk 
azokat az elméleti és gyakor
lati ismereteket, amelyek e{J1/ 
;ól felkészült vasúti mérnök 
.5zámára szükségesek - mond
ja. 

- Gyuri, korábban Is ilyen 
jól beszéltél oroszul? - kér
dezem. 

Elégedetten mosolyog: 
- Atig egy pá1' szót. Ttt ta

nultam a föiskolán, ahol orosz 
nyelvi tanszék is múködik. 

Benyitunk az egyik elöadó
t<;rembe. A padsorokban kubai 
diákok ülnek, hat fiú és egy 
lány. Az „automatika és szá
mítástechnika'· tanszék első 
éves hallgatói. Lelkesen pró
bálják .. felfogni" az orosz 
nyelvtan ősi szabályait. Jele
na Gajkovna Petroszjan pedig 

ügyesen irányítja a tempera- dául, ha a diákok Moszkva 
mentwnos spanyol beszédet a történetével ismerkednek az 
megfele!ő ,,mederbe." órákon - a tanszék - az 

Alekszandra Ivanova Go- előadásokkal párhuzamosan -
lub;ovával, a tanszék vezető- kirándulásokat szervez a 
jével az előadótermek mellett Kreml, a Fegyvertár és több 
beszélgetünk, ahonnan orOS2'., híres múzeum megtekintésé
bolg r, lengyel, vietnami, né- re. Csak irigyelni lehet ezt a 
met beszéd hallatszik ... Alek- gazdag programot. A hallga
szandra Ivanova odalép a tók az ország több nagy vá-
tanrendl beosztáshoz: rosát is megismerik: Lenin• 

- Látja, ilyen feszltett grádot, Jerevánt, Irkutszkot, 
ütemben dolgozunk. Sok kii- Petrozavodazkot. Egy-egy ki
lönbözö n11elviI csoportunk rándulás ellitt természetesen 
van, akikkel azinte minden megismerkednek az adott vá
nap foglalkozunk. Nagy fi- ros történelmével, kultúrájá
gyelmet fordítunk az oktatás val. 
hatékonyabb megszervezésére. A külföld1ek dékáni hivata
Ezek a diákok az első év után lában elmondták, hogy jelen
már szabadon beszélnek oro- leg a főiskolán '}f'I ország 
S'ZIJ,I, kötetlen formában, jól diákjai tanulnak. Ezek a fia
olv'asnak és helyesen írnak. A talok a szocialista országok, 
felsőbb évfolyamokon a hall- Afrika és Azsia fejlődő orszá
gatók már elmélyültebben ta- gainak küldöttel. A föiskola 
nulmányozzák a történelmet, hét karán sajátlthatják el a 
a szépirodalmat és a válasz- vasúti mérnökök számára 
tott szaknak megfelelő szak- szükséges tanan11agot. J;;s ter
irodalmat. mészetesen, hogy leendő szak-

Szemléltető oktatás - ez a májuk (mérnök-közgazdász, 
kifejezés többször megütötte a vasútépítő mérnök, vagy akár 
fülemet a beszélgetés során. üzemeltető mérnök) szorosan 
Lényege a következő: minden kapcsolódik az őket küldő or-
oktatást témát, amellyel a szág igénye'ihez. 
hallgatók foglalkoznak, a Ez tükröződik az évfolyam-
g11akorlatban is rögzitik. Pél- dolgozatok, a diplomatervek, a 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 

#,Mindkét �zakszervezet érdeke 
a jó kapcsolat ápolása" 

Beszélgetés Alphonse Tonneaux-szal, a belga vasutas-szakszervezet elno1cevel 

Szakszervezetünk vendége
ként Július 16-tól 28-ig, tizen
két napot töltött hazánkban 
Alphonse Tonneau.-r, a · belga 
vasutas-,;za.k::;zervezet elnöke él! 
felesége. A vendégek idejük 
nagy részét a Bala.tonnái és 
Parádon pihenéssel töltötték. 
Ezenkívül ellátogattak Szeged
re és Budapest idegenforgal
mi éroekeseégeit :ia megtekin• 
tették. 

A pihenés és a különbö7.6 lé
tesítmények megtekintése mel
lett hivatalos megbeszélések is 
szerepeltek a 12 napos prog
ramban. Az elnököt és felesé
gét Koszorús Ferenc főtitkár 
két a1kalommal Is foga.:ita 
6Zaksz.ervezetUnk Benczúr ut
cai székházában. Ezeken a ta
láLkozásokon a két 6Zllkszerve
zet közötti kapcsolatok elmé
lyítáiéról tárgyaltak. A bel
ga va.wtas-6za.k.;zervezettel 
ugyanis nagyon régi kapcsola
tunk van. Alphonse Tonneaux 
legutóbb például 1975-ben há
romtagú. vezetószintű delegá
ció élén járt hazán,kban és a 
MA V oktatási rendszerét ta
nulmányozták. 

A vendégek magyarországi 
tartózkodásának utolsó előtti 
napján interjút kértünk Al
plwn.9e TonnCiluxtól. Arra a 
kérdésre, hogyan értékeli szak
szervezeteink kapcsolatát a 
következőket mondotta: 

gi tartál:kodás alatt 90k helyen 
jártak, sokat láttak, tapasztal
tak. Két év távlatából milyen 
változásokat tapasztalt hazánk 
életében? 

- A program lehetővé -tet
te, hogy az ország több váro
sát és táját megtekintsük. Bár

merre ;ártunk, mindenütt azt 
tapasztaltuk, hoU11 roham0& a 
fe;lé5dés. E-L nemcsak a sok új 
ház építésében, a gépkocsik 
növekvő számliban, hanem az 
emberek öltöi.ködésében, élet
vitelében is megnyilvánul. Jól
eső érzés.se! tapasztaltam azt 
is, hogy sokat tett�k a szociális 
ellátás 67.Ínvonalának javítá
sáért, az egészségügyi ellátá
sért és a munkások üdfilteté
séért. 

- Az utóbbi időben aerzak
Slle-.-Vezeti vex.etók találkozó.. 
:in gyakran szóba került a 
kapcoolatok széle!.ltése és az 
együttműködés szüla;égessége. 
önnek ml erről a véleménye? 

Én is azok közé tarto
zom, a.Jdk évek óta szorgal
mazzák az e1J11üttmúködés szé
lesítését, , az európai szak
szervezeti ef111ség megteremté
sét. Erról .lret évvel ezelőtt, 
amikor delegáció élén Ma
gyarországon jártam, már ki
fejtettem néz.etemet. Az a 
véleményem, hogy a jó 
együttműködés kialakításának 

ma már nem lehet akadálya. 
hogy különlböző társadalmi 
rendszerű orszá,gdkiba.n élünk. 
Mi vasutasok ebben eddig is 
kezdeménye'DÖk voltunk. Az 
éven.ként � országban 
megren,der,ésre kerülő sz.emi
n,ár,iumokon olyan kérdé'iek
kel foglalkoztunk, mint a 
&:Z.Ociális é6 egészségi.lgyi el
látás, a szakmai képzés és 
az automatizálás hatása a 
vasutasokra. Ré.góta szorgaL 
ma"ZZuk azt .Is, hogy a Nem
zetközi Munkaügyi Iroda is 
:f�lalkozzan a vasutasok 
pro:ilémáival. E tekintetben 
történtek már lépések, kilátá
saink tehát biztatóak. 

- V égezetill szeretném el
monda ni, hogy Koszorús Fe
renc főtitkárral ezekről , 4 
kérdésekről többfzben is be
szélgettünk és abb4n kölcsö
nösen egyetértettünk, hoUII 
sza.kszervezeteink sokat. te
hetnek a kelet-nlfUQ(ltl kap
csolatok ;avításáé1't. Anflál is 
inkább, mivel ez kettős c,m 

is szolgálM. Ewészt a vas
utas-szakszervezetek !11/Ü11iöl
csöző együttműködését, más
részt mindann11iunk közös 
ii.rT11ét, a béke védelmét - fe
jezte be a beszélgetést Alp
han.se Tonneaux. 

V.F. 

- A belga és a magya1' vas-
uuu-szakszervezet között im- r-------------------------

már két évtizede kialakultak a 
kétoldalú kapcsolatok. Mostani 
utazásom célja is az volt, hogy 
személyesen megismerjem 
sz,akszervezetűk új vezetött és 
ha lehet, még szorosabb1'a fúz
zük eddigi kapcsolatainkat. 

- A 12 napos magyarorszá-

különböző tudományos mun
kák és előadások választott 
témáiban is. A hallgatók fele 
résztvesz a fóiskola tudomá
nyos diákköri munkájában, a 
tervezőiroda munká;ában és a 
különböző tudományos-elmé
leti konferenciákon. A tudo
mányos diákkör legutóbbi 

főiskolai ülésén tizenegy kül
földi hallgató ismertette gon
dosan készült munkáját. 

-A külföldi hallgatók mun
kájára különös figyelmet for
dítunk - mondja Vlaíllllmir 
Szerafimovics Kire;eu, a főis
kola pártbizottságának tagja, 
a nemzetközi oktatási csoport 
vezetője. Ebben a mu·nkában 
jelentős részt vállal a társa
dalomtudományi és az orosz 
nyelv1 tanszék, valamint a fö
iskola Komszomol-bizottsága. 

A külföldi oktatókkal vég
zett oktató-nevelő munka 
koordinálására tanácsot hoz
tunk létre. Ennek a tanácsnak 
a vezetője A. M. Makarocskin 
professzor, tanulmányi rektor
helyettes, a műszaki tudomá
nyok doktora. 

A külföldi fiatalok minden 
évben résztvesznek az Ifjúsági 
építőtáborok munkájában. 
Nyaranta, a· főiskola .,1nter
brlgád1ának" tagjai nag1•�ze
rúen dolgoznak Moszkvában, 
Szmolenszkben és Bratszkban. 

N. Gallcsaja (APN) 

Brigádok segítségével 

Villanyfény van az órliázban 
Pée&bán114rendező és a Pécsudvard k&z,l!tti 55-ös számú 

6rhá2lba,n lakom feleségemmel és tízéves gyermekemmel. Az 
őrházba még nem volt bevezetve a villany. Sok gondot oko
zott ez a családban, akadályozta a gyerek tanulását Is. A kö
zelmúltban örvendetes esemény történt, végre kigyulladt la
kásunkban is a vil'La.ny. 

A pécsi vontatási főnökség két szoclaltsta brigádjának kö
szönhetjUk mindezt, aklk társadalmi munkában végezték • 
szerelést. A Szárnyaskerék brigád a földmunkát és a vezetéa:
tartó oszlopok felállítását vállalta. A Kandó Kálmán brigád 
tagjai pedig a kfilső és belső szerelést végezték. 

A jobbára fordulószolgálatos brigádtagok szabad Idejüket 
áldozták arra, hogy villanyfény legyen

r 
őrházban. önzetten 

segítségűkék ezúton mondok köszönete 

INDOKOLATLAN 

A személyszá!Utó vonatok 
nagy mértékű késése igen gya.. 
kori. Az utasaik zúgolódnak. a 
vasutasok pedig pályaépítésre, 
lassújelre, műszak! hibára hi
vat:koznak. Min,tha egyesek 
nem tudnák. hogy a forgalom 
jó szervezésével csökken-teni 
lehet az egyébké:m Indokolt 
késéseket Is. 

Július 9-én például a 415. 
számú vonat Gödöllő és Isa
s-zeg között a helyes, azaz a bal 
vágányon köi1lekedett, ahol vé
gig 20 és 40 kilométeres lassú
jel van. Ugyanakkor a jobb vá-

SAlmúl lioos 
mozdonyvf:2let6 

VONATKÉSÉSEK 

gányon 90 km/ó. a megenge
dett sebesség. Ebben az idó
szakban „ellenvonat"-tad egy. 
általán nem találko2itunk. !gy 
jogos a kérdés: a 415-öa ,ze
mél11t1onatnak miért kellett a 
bal vágán11on cammognia? 

Ez a plusz 8 perc csak egy 
példa a sok közül. hiszen szám
talan esetben tapaszta.ljl.llk a 
forgalmi szolgálattev6k és a 
menetirányítók hasonló nem
törődömségét. 

Sepsl G,-.ta, 
mo7.dooyvezet6 



6 MACYAR VASUTAS 

7 5 éves a Debreceni VSC 
HARMADIK HEL Y 

AZ OB I-BEN 

Jubileumi sportrendezvények, ünnepi közgyülés 
A BVSC v!zilabdacsapatát 

július 25-én a vasut>as-szak
szervezet székházában fogadta 
Koszorús Ferenc fótltkáll", ab
ból az alkalomból, hogy a csa
pat az országos bajnokság első 
félidejében a harmadik helyet 
sz.erezte meg. A versenyz.ókön 
kívül megjelentek a BVSC ve
zetői is. A főtitkár méfü1,tta a 
csapat helytállását, eredmé
nyeit. majd a versenyl?;őknek 
jutalmat adott át. Utána baráti 

A De!n·eceni Varutu Sport 
Club 1977. július 22-én tartot
ta jubileumi díszlcözgyúlését, 
amelyen megemlékeztek a 
megalakulása óta eltelt 75 esz
tendőről. 

A DVSC azzal büszkélked
het, hogy egyike a legrégibb 
vasutasegyesületeknek. A klub 
alapítói a vagongyár - a MA V 
Járműjavító Üzem jogelődje 
vezetői és dolgozói voltak. Je
lenleg la szakosztálya van az 
egyesületnek és ezekben fől� 
sportolni vágyó munkások, 
vasutasok tevékenykednek. 

A legtöbb pontot 

a birkózók szerezték 
Sikerekben gazdag három

negyed évszázadra tekinthet 
vis.sza a DVSC, amely Debre
cen sportéletében mindig ve
zető szerepet játszott és ezé;:1; 

állalnia kellett a sportolási 
igények kielégítésének számos 
formáját. 

Az egyesület elnöke - Var
ga Imre vasútigazgató - írja 
a jubileum alkalmából kiadott 
műsorfüzetben : 

„Büszkék vagyunk rá, hogy 
az egyesület igen sok kiváló 
sportolót net•e!t, akik közül 
többen olimpiákon, világ- és 
Európa-bajnokságokon, főis
kolai világbajnokságokon öreg
bítették hazán/e hfrnevét. Nem 
kevésbé fontos az sem, hogy a 
DVSC-ben nevelkedett sporto
lók közül jó néhányan más 
egyesületekben váltak nemzet
közileg is elismert sporto
lókká. Legtöbbet birkózóink és 
labdarúgóink. hallattak ma
gu.1;:ról uz elmúlt 75 évben. A 
köze!jöt,öbcn a: a feladat vár 
ránk, hogy a birkózás, és a 
labdarúgás mellett a súlyeme
lésben is képviseljen az egye
sület minőségi színvonalat." 

A felszabadulás óta eltelt 32 
esztendőben a legjobb pont
szerzök a birk6?.ók voltak. Volt 
olyan év, amikor 84 olimpiai 
pontot szereztek, a megye ös.sz
pontjainak a felét. Hódos Im
re, Vász[n Péter, Öl�·eti László, 
Deák András, Kovács János, 
Szabó Lajos, Fodor Imre, Fo
dor Mihály és Péter László 
nevének említésére ma is he
Ye8ebben ,·er a birkózái, sze
relmeseinek a szíve. 

A DVSC-nek most csak sza
badfogású csapata ,·an. Ezt a 
fogásnemet jobban s.zeretik a 
fiatalok. A szakosz!aly fej:5-
désére biwnyára jó hatással 
lesz, hogy júliusban új mun
kacsa.rnokot kapott a DVSC, 
a!l.ol jobb lehetőségek lesznek 
a felkészülésre és a verseny
zésre. 

Hazai pályán nem ment 

a játék 
A DVSC-t mindig a labda

rúgó szakosztály szereplésén 
keresztül ítélte meg a város 
soortszerető közvéleménye. Ez 
ért11etó, hiszen annak idején a 
vasutasok vették át a Bocskai 
szerepét Debrecen labdarúgó 
sportjában. A labdarúgó szak
osztálynak: 11 csapata van. A 
legjobbak az NB II-ben szere
pelnek, és hogy nem sikerüit 

Harminc éves 

a feljebbjutás, abban döntő 
szerepet játszott az a tény, 
hogy hazai közönség előtt nem 
ment a játék. Ha a vendégcsa
patok beálltak védekezni, egy
szerűen nem tudták a csatárok 
áttörni a tömörülő védelmet. 

Az. úszószakosztálynak mind
össze 12--a-15 tagja van, de 
mint Rentka László, az úszók 
edzője vallja, Debrecenben is 
lehetne úsz.óéletet teremteni. 
A gyerekek nagyon tehetsé
gesek, sz.eretnek ú=ii, kitűnő 
a bázis. Rentka I!:va, Dzvo
nyár, Varga Péter és Kovács 
eddig is számos ver.senyt nyer:t 
az országos ifjúsági, serdüló
és gyermekbajnokságokon. 

s azok a sportemberek, akik a 
múltban, vagy napjainkban 
eredményesen tevékenykedtek 
a DVSC sikereinek érdeké
ben. 

A közgyfilésen Koszorús Fe
renc főtitkár a szakszervezet 
elnöksége, Vágvölgyi Mátyás, 
a BVSC elnöke a társegyesü
letek nevében köszöntötte a 
jubiláló debreceni egyesületet. 

Az tinnepi közgylllés végén 
kitünteté.se!� átadására került 
sar. Az egyesületnél. hossz.ú 
éve;c óta végzett eredményes 
mu!lik.ája eli.srn.ereséül Tóth 
Gábor, a DVSC elnölcbelyet
tese, a Szakszervezeti Munká
ért arany, Szabó Zoltán, a 
DVSC szárnviz.-sgáló bizottsá
gának vezetője pedig ez;üst 
fokozatát kapta. Veres Géza, 
a DVSC edzője Szakszerveze.. 
ti Munkáért oklevél kitünte
tésben rÉS2leSült. 

Köhídi László 

beszélgetésre került sOl". •• 

Uj sportegyesület 
Nyíregyházán 

Július 18-án a nyíregyházi 
városi tanács Ülléstermében 
spcrtegyesületi közgyűlést tar
tott a Nyíregyházi VSC és a 
Spartacus Petőfi se. A két 
sportkör képviselői bejelentet
ték klubjuk meg;;zűnését, majd 
megalakították az új egyesüle
tet, Nttfre1111házi Vasutas-SpaT
tacus se néven. 

A kerékpár-szakosztály ed
zője Kaszab Gyula. Tizennégy 
versenyzővel dolgozik. Dobos 
Gábor, László Sándor, Jenei 
Károly és Deme László képvi
seli a legnagyobb erőt, 6k a 
magyar bajnokságokon helye
zéseket értek el, sót László 
Sándor többszörös magyar baj- 1---------------------------

nok. Tavaly az ors7..ágúton ki
lenc, pályán hét pontot gyűj
töttek az egyesületnek. 

Az egykori vívósikerek ko
vácsa, Fülöp Gyula három év
vel ezelőtt visszatért Debre
cenbe, és azóta a DVSC vívói 
ismét hallatnak magukról. 
Mintegy sz.áz 8-14 év közötti 
gyerek tanul vívni a sportis
kolában, a DVSC felnőtt vlvói
nak száma pedig 18. :Mindhá
rom fegyvernemben - kard, 
párbajtőr, tőr - vannak ver
senyz.ólk. Egy vívó első, hét 
másod- nyolc pedig harmad
osztályú minósíté.ssel rendel
kezik. 

A szakosztílyoktól 

többet várnak 
A DVSC nőt kézilabdázóira 

vár az. a feladat, hogy az. NB 
I-ben képviseljék a város szí
neit. Természetesen csak ak
kor, ha elképzeléseik, remé
nyeik valóra válnak. Az egye
sület vewtősége ezért különös 
figyelemmel kíséri a szakosz
tályban folyó munkát. Játéko
�k számára biztosították azo
kat a feltételeket, amelyek 
egy NB II-es c.sapat felemel
kedéséhez. szükségesek. 

A szakosztályok közül emlí
tésre méltók még az atléták. 
Blró l\Iátyás irányítja a szak
o.�z+..ály munkáját, amelynek 
16 fiat.'11 tagja van. A többség 
kezdő, egy-két éve ve:-senyez. 
A legnevesebb közülük Loi:as 
Miklós, ski már a válogatott 
címeres mezét is magára öl
tötte. 

A 75 éves múltru '1-"isszate
kintő DVSC-ben tehát ma is 
pez;;eg az. élet. A szakosz'"..á
lyoktól még jobb eredménye
ket vár a klub, de várja az.t 
i.$, hogy a fiatalok nagyobb 
számban vegyenek részt az. 
egyesület munkájában. 

A jubileumi dís7.közgyúlésen 
visszaemlékeztek a megalaku
lásra, a 75 év legfontosabb ál
lomásaira. Az ünnepi esemé
nyen megjelent Koszorús Fe
renc, a vasutasszakszervezet 
főtitkára, Gál IstL•án, a me
gyei tanács elnökhelyettese, 
Molnár György titkár. Ott 
voltak a testvéregyesületek, a 
megye és a város képviselői, 

Repülőmodellezö bajnokság Péren 
Az MHSZ a Győr melletti Péren rendezte meg a repü!6-

modellek 1977. évi országos baj,nokságát. Ezen a budapesti 
MAV Modellező Klub versenyz,ói jól szerepeltek. A távirányí
tású műrepülő modellek kategóriájában Steffel Gyöző országos 
bajnokságot nyert. A �ik helyen Takács Béla, az ötödik 
helyen Simon I!tt•án, ugyancsak a budapesti MA V Modellező 
Klub versenyzői végeztek. 

A csapatversenyt 32 515 ponttal nyerték meg a klub ver
senyzői. 

----------------

MAGYAR-CSEHSZLOVÁK FIATALOK 

SPORTNAPJA STUROVÓBAN 

A sturovói MA V képviselet 
KISZ-fiataljai több ére jó 
kapcsolatot t:u-tanak Sturovó 
állomás SZISZ-szervezetének 
tagjaival. Idén tavasszal kö
zös programot készítettek 
1977-re. Ewik ilyen program 
volt július 18-án a Sturovó
ban rendezett közös sportnap 

az Edzett ifjúságért mozgalom 
keretében. A magyar és cseh
SZ:ovák fiatalo;r női és fáni 
labdarúgó-1ll€rkózé.st tartot
tak, majd baráti estet ren
deztek. 

A magyar vasutas fiatalok 
meghívták vendé,glátóikat egy 
dunai ha.iókirándulá,;ra. 

Augusztus 1 3-án és 14-én 

Dunakeszin rendezik a jánnüjavítók 
MHSI-vetélkedőjét és sportspartakiádját 

Miskolc és Szolnok után az 
idén - aug. 13-án é; 14-én 
- Dunakeszi lesz a színhelye 
a ;ármújavitó szakszolgálat 
llIHSZ vetélkedőjének és spor&
szpartaküidjának. A kétnapos 
eseményre a járműjavítókból 
50-50, ös,,,:esen 400 résztvevő
re számítanak. A szervezést a 
járműjavító-szak06z.tály, a 
Vasutasok Szakszervezete kul
túmevelési és sportosztályával 
közösen már áprilisban meg
kezdte. 

A vetélkedő sok érdekes 
programot ta.rtogat. A verseny
zők már augusztus 12-én dél
után megérkeznek. Ezen a na
pon nyílik a spartakiád alkal
mából rendezendó sportbélyeg
kiá!lítást. Augusztus 13-án, a 
DVSE sportpályán ünnepélyes 
megnyitó után megkezdódnek 
a női és férfi csapatok verse
n,yei asztaliteni6z., atlétika, 
horgászat, labdarúgás és sákk 
sportágakban. Ezzel egyidőben 
bonyolítják az MHSZ verseny
számokat, köztük a lövészetet, 
a gránátdobást, az árokugrást 
is. A döntöre 14-én kerül sor, 

és múvészettörténeU té.·nakö
róket feldolgozó ·vetélkedő 2Sü
rijének elnöke Kardos Tibor, a 
járműjavító sza.;.:osztály ve
zetője lesz., tagjai pedig az 
üzemek igazgatói. 

A kétnapos programból a 
kuitu.rá.lis műsorok sem hiá
nyoznak majd. Az elsö napon 
esfe, a szabadtéri színpadon 
vidám, zenés műsor szórakoz
tatja a sportolókat és a ven
dégeket. Közreműködik töb-
1:>i!k között Galambos Szilvesz
ter, Bodor Zoltán, Szentendrei 
Klára, Urbán Kati és Bo;tor 
Imre, valamint a Törekvés 
tánccsoport. 

Az l\IHSZ vetélkedő és sport
spartakiád 14-én zenés felvo
nulással és ünnepélyes ered
ményhirdetéssel ér véget. 

Szőnyi Lajos 

a Budapesti Vasutas Horgász ígyesület 
A programban szellemi ver

sengésre is sor kerül. Augusz
tus 14-én, a József Attila mü
velődési központ színházter
mében kezdődik az MHSZ csa
patok szel.lemi vetélkedője. A 
világpolitikai, honvédelmi, 
vasúttörténeti, szakszervezeti 

adták a Vasúti Főosztálynak és 
helyette Agárd és Gárdony kö
zött kaptak 1200 négyszögöles 
közmüvesített telket. 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapj� 
Szerkeszti a szerkesztc5 b1zottsjg 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkeszt(5ség : 
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Ó
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vodát avattak Debrecenben 
Július 27-én bensőséges ünnepség keretében adták át a 

debreceni jármújavltó új, kibővített óvodáját és játszóterét. 
Az óvoda bővítése 1976-ban kezdődött, a vasutas szakszervezet 
támogatásával. az üzem KISZ-bizottságának védnöksége aJn•t. 
A kivitelezést az. üzem építőbri.gádjai végezték. Az ünnep,.'!g 
után a gyerekek örömmel vették birtokukba a tágas szobákat 
és a nagy játszóteret. 

- Taggyűlés. Debrecen ál- - PINCEKLUB. A pét'sl. 
lomás oktatótermében a közel- MA V Rendelő Intézet eg� 
múltban taggyűlést tartott a ségügyi dolgozói tá.rsaóalr.1i 
nyugdíja:scsoport, amelyhez munkával k!ubhelJ:'iséget lé'e
több mint 2300 tag és 1500 öz-• sítettek egy régi pmcében. Sok 
vegy tartozik. A csoport elnö- kézimunkával, fafaragáso;al 
ke beszámolt az eddigi mun- tették otthonossá a klubot, 
káról és a feladatokról, amit amely a szabad idő h26Zl10s el-
sok hozzászólás követett. • töltését könnyíti meg. 

- Vf:RADAs. A szolnoki - Zrínyi-brigádok tinelmé-
vontatási fánökség Vöröske- be. Dombóvár állomás Zrínyi 
resztes-szervezete véradóna- Ilona kereskedelmi szocialista 
pot rendezett, amelyen 82-en brigádja elhatározta, hozy 
32 liter vért adtak térítésmen- kapcsolatot létesít hasonió 
tesen. munkakörben dolgozó Zrinyi 

- Kirándulás. A nagykani
zsai csomópont nyugdíjas-cso
portjának negyven tagja a Ko
dály Zoltán művelődési ház 
programja keretében július 
20-án egynapos balatoni kirán
duláson vett részt. Juhász Im
réné kultúrigazgató vezetésé
vel Balatonfüredre utaztak, 
ahol megtekintették a Jókai 
Mór emlékmúzeumot és a \'á• 
ros egyéb nevezetességeit. 

- TARSADALMI MUNKA. 

Ilona brlgádokkal. Várják az 
együttműködésre hajlandó bri
gádok jelentltezését. 

HALÁLOZÁS 
Hatvan.bél év.,. konban, JuUu• 

17•éo elhunyt CBiszú Lajos DJlli..,
díjaa f6felll,ryelii. '5 évei dolg.>
zou a MA V szolgálatába-, Ered.mé• 
nyes munlát vécutt a vasúü ra
o:.zt..iy '- szakoszully"1 Is. A bu
dapes<-Jóu;efvárosl pfl. r6oökséc 
vezelóJeként vonult oyugdiJba. 

A Jász.kiséct t;;pítőgépjavító -----------
űz.em 28 szocialista brigádja 
több mint kétezer óra társa
dalmi munkát ajánlott fel egy 
új óvoda építésére, &Inelyet a 
közsé.;ben létesítenek. A mun
kát e!.s6ként a Steinmetz ka
pitány szocial' ·ta brigád kezd
te meg, alapozással. A beruhá
z.ás több mint másfél mill:ó 
forintba kerül. 

- Virágos állomások. A Ba
laton északi partjának állo
másait a tapolcai pál}·afenn
tartási fiínökség dolgozói, ker
tészei már az üdülési szezon 
előtt parkosították, az utakat 
gyöngykaviccsal borították. A 
,irágos környezet tisztaságára 
mindig vigyáznak. 

- KRESZ-PALYA ÓVODA
SOKNAK. Dombóvár állomás 
szocialista brigádjai a MAV 
napköziotthonos óvodában 
KRESZ-pályát építettek társa
dalmi munkában. A gyerekek 
az oktatók felügyelete mellett 
megtanulhatják a közle'.tedési 
szawl:,okat, gyakorolhatják a 
balesetmentes váro,;i közleke
dést. 

- va.�úttörténeti kiállítás. 
Szob csomóponton a közel
múltban a helytörténeti szak
kör vasúttörténeti kiállítást 
rendezett. A látogatók 26 szí
nes tablón, fényképek, rajzok, 
eredeti dokumentumok segít
ségével kísérhették végig Szob 
csomópont fejlődését. Érdekes 
dokumentum bizonyítja pél
dául azt, hogy Kodály Zoltán 
zeneszerző édesapja, Kodály 
Frigyes állomásfőnök volt 
Szob állomáson az 1800-as 
évek végén. 

8iráll viradók 

Nagykanizsán, a Magyar Vö
röskereszt városi alapszerveze
te a közelmúltban küldöttérte
kezletet tartott a Hevesi Sá,11,
dor l\1üvelódési Köz.pontb.ln. 
Az értekezleten sor került t-öb
bek között a többszörös vér
adók kitüntetésére. Várfahn 
Gyula, Nagykanizsa állomás 
dolgozója - lapullik tudósítója 
- is a kHiin11eletlek közö,-t 
volt. Harmincadik véradásáért 
a Kiváló véradó kitüntetés 
arany fokozatát adományozták 
részére. 

A n:erkesitóség üieni 

Rapi J1zse::l', Sz.Qca Ferenc Hat
van; Bódog Mihály Dombóv.,:r; 
Szepesi Józsefné, V:l.ria!VI Gyula 
Kagyk.anizsa ; Bognjr Károly 'la„ 

polca; Madár .Jánoc., Kóka.! Fere:ic 
Nylregyt.áui; Pintér Lajos Vá.cré
t6t ; .M�sztorov1cs J'úz:set: Pécs : 
Sepsl Gyula 11,llskolc ; Bottka Lás·:6 
Szob : Cbemez Déneg Buda�t. l,e„ 
veleill:et lapunk anyagáho� telha�z
nlllJuk. 

Simon Ferenc Hatvan : Berényi 
ITés úJszász. :u,,;,.leiket Ule�ke• 
helyre továbbftottul.. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
,,ezeu biZottságok és olva�óL"lk ti
gyelmfbe ajánljuk a kö\.·etkezöl.:et :  

A zs. szá.mból : 3/19'1'1. (IV. 26.) 
OM-PM sz. együttes rendelet a 
középfokú képzési célú szakköz�p-
1skoláic és a gyakorlati képzésben 
közreműködő vállalatok együttmű
ködéséről. 

107 Oll3/1977. V:u;űti JellegQ szak:<ö
zéptskolat tanulók tanév vfgi kö
telező szakmai gyakorlatát szabá• 
tyozó uthsftfls módos!t.ása. 

HIVJA - VARJA - VENDltGUL LATJA 
Sopronban és állomásainkon a 

A Budapesti Vasutas Hor
gász Egyesüiet megalakulásá
nak története a felszabadulás 
előtt kezdődött. Nevét har
minc évvel ezelőtt kc.pta. A 
kezdetben 27 tagú egyesület 
létszáma immár ötszázra emel
l!:edett. Működési területük a 
B,ilaton, a Velencei tó és a sa
ját kezelésű Veresegyházi tó. 
negölyben dobóbázisuk van. 
Balatonakali-Dörgicse vasút
Allomás mellett saját horgász
tanyával rendelkeznek. A hor
gászoknak itt 14 személyt és 
négy vendégc,sónak áll rendel
kezésükre. 

Az egyesület alapbázisa Ve
resegyház. Az ottani 13 hol
das tó harminc éve az egyesü
let kezelésében van. A festői 
környezetben két pihenő épü
let áll a horgászok é3 család
tagjaik rendelkezésére. Ta
valy 84 ezer forint értékű hal
telepítést végeztek a tóban. 

Má.r húsz éve működik a sok 
sikert elért harminc tagú cél
és távdobó szakosztály. Min
den évben rend€'Zllek verse
nyeket és edzőtábort. A spo-rt
horgászolc központja Regöly
ben van. A horgászok é6 spor
tolók többsége természetesen 
vasutas. 

1068 Bpest VI .• Be.,czúr utca U 
Telelon város·· : 229-872. 

Uzeml: 19-77. 
Kiadja és terjeszti: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VU., Rákóczl űl 5t 

Telefon : 224-819. 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 

Velenc..-Fürdőn - a fejlesz
tési lehetőségek hilinya miatt 
- csak csónaktárolást és nap
pali horgászatot biztosítanak. 
Az ezye!\ület tulajdonát képe
ző velencei telket ugyanis át-

Felel6s kiadó: dr. Sutb Pérer. 
• Népszava Lapklad -5 Vállalat 

Igazgatója 
Cselckszámlaszámunk : 

MNB 215 - 11 859 

7'HI062. Szikra Lapnyorrda. 
Budapest 

Felelős vez.:,t6: 
Roder Imre lgazgat6 

LOKOMOTIV szálloda, étterem, sörözö, borozó, eszpresszó, bár, automata telcepálJa 
9400 Sopron, Szabadság krt. 1. Tel.: 14-180 

VASÚTI VENDltGLO ltS BISZTRO, Sopron állomás 
HALASZTANVA, FERTÖSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALYAVENDlt�LO, Nogycenken a Múzeumwasút wégállomásán 
Kirándul6csoportok étlceztetését - elözetes bejelentésre - vállaljuk 1 
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Napirenden a vasutas müszal(iak 
élet- és munkakörülményei 

f 

Lapzárta'kor - augusztus 16-án - tan•ácskozott sza!kszerve
zetün•k központi vezetös.2-ge. Az ülés,z,n a vasutas mús:zalldak 
helyzetének, élet- és mu,nkakörillményemek javításával lcap
csolaios feladatodcróJ tainácsi'.wztak. A témát az teszi ikülönösen 
jdósz.erúvé, hogy a technika rohamos fejlődése a vasúti közle
kedésben is egyre inlkább éreztet[ hatását. A fejlesztési prog
ram kere:kbe'fl gyors ütemben folyik a mozdonyok és a votatott 
járművek rekonstrukciója, a vasúti pályák korszerűsítése. A 
\'.a.;úti közlekedés biztonságát szolgáló automatikus b-erendezk
sek, a számítástechnika bevezetése, egyszóval a vasút teclmJ•kai 
f&j1Mése megfelelő&! képzett műszaki szakembereket követel. 

tos kérdéselcről. A határozat 
felhívja a szakszervezeti szer
ve<ket, hogy a vasúti munka 
hatékonysága érdekében• a gaz.. 
dasági vezetéssel együttmű
ködve támogassák és népsze
rűsítsék az élenjáró műszaki 
dolgozókat, akik kezdeménye
zői az új technika és technoló
gia bevezetésének. Ugyanakkor 

Ismét sok nézöt vonzott a dunai ,izi parádé. 

Kajcsa József, szakszerveze
tünk titkára bevezetőjében el
mondta, hogy a központi veze
roség elé terjesztett beszámolót 
a szakszervezet és a Közle'.{e
déstudomá.nyi Egyesület közös, 
6Zéleskörú felmérése alapján 
készltetté!,. A számítógépes 
adatfeldolgozás azt igazolta, 
hogy a vasutas műszakiak 
sza,kképzettsége jól igazodik 
a mai köv-etelménye:tllez : 50 

százalékuk középfokú, 38 suí
za.lékuk pedig felsőfokú. vég
zett$éggcl rendelkezik. 

Gyakran Yi.tatott téma a s;>e
ciá1is vasúti sza·kk�tz-s 
megs-zerzése, amellyel kap
csolatban u,gya:n több intézke
dést is hoztak már az utól>bi 
időben, mégis hosszú a sza'!�
''i?.Sgáig vezetö út, 6 a kl,p,:és 
sem mindig eléggé hatékooy. 
A szakközép��kolát végzet!e�t 
a technikusi minősítő vizsgák 
b;,vezetését sür"et;k, amely 
e,D·ébként megegyez.'k a vas
u!as mfrnökö< ikíván�p.val 
is. A mérnókéle ug11ants éppen 
a t�chnikushiany mt=tt gyak
ran kényszerü!nek nem mér
nöki mu,ikára. vasutas mű
szakia·k na�yo:.'1 he'yesinek tart
ják a MA V nak a hatáskörök 
d:eentralizá!ás1ra irányuló tö
rekvés.él, csakhogy a tapasi;ta
Iatok sze-rint az i meretek hiá
nyában sok szolgálati helyen 
még nem é1n.?-k :t lehe-tóségek
kel, inkább az ezé,,,:e::i. al)rÓ 
k.árdések eldöntéséhe-z is fel
sőbb rendelkczSst várnak. 

kéri a műs-zakiakat, hogy az 
ed.d,iginél is jobban múködje-

A vasút iúliusi szállítási teliesítménye: 
Dr. Kerkápol11i Endre, a nek együtt a fizilltai dolgozókKöz.lekedá&tudományi Elgyesü- kal, aktívabban vegyenek részt let főtiillkára felverette, hogy a mu.nkaverseny�en, 6egí.tsék érthetetlen pa:sszivi'tás, érdek- a szociétlista brigádok vállalá

telen.ség mutatkozik a vasutas sainak teljesítését. A központi műs:zalnak továbbképzésében : vezetőség javasolja a sz:z.kmai nagyon kevesen jelenitkezmek veze.töknek, hog11 fordítsanak 
a kü1önbözó tanfolyamc,'kra. A n�gyobb figyelmet a pá.lya.kezvasút inkát>b saját b-er>kein dő fia.tcLokra.. Segits&k 6ket a belül igyekszik megoldani az szük.s�ges szaki".ffleret megoktatást. Ezt dr. Hegedűs Gyu- sz�rze.sében, hogy minél elöhb 
la, a győri Közlekedési és Táv- konkrét megbíúso'!<:at kaphas

11 millió 345 ezer utas 

és 11 millió 180 ezer tonna áru 
közlési Műszaki Főiskola fő- sa.nak, és gyorsan beilleszke:l- A vasút júliusban 27 millió mintegy 8,8 százalékos felfu
i,gazgatója is megerósítet!e. hessenek a mU'Ilkahelyi kollek- 345 ezer utast szállitott, amely tás volt az importforgalom
utalva arra. ho;zy a vasúti tivába. a bázisidőszakhoz képest kő- nál, míg a belföldi, valamint 
tisztképzés fejlő1ése elma.:-adt A központi vezetősé-g ha¼- zel 100, a tervhez képest 99,6 az export és tranzitforgalom 
az állami oktatá!;. sziwvonalá- rozalában felkér:e a MAV ve- százalékos teljesítésnek felel csökkenést mutat. Igen eró
tól. zár.g�a+óját, hogy do}gozza- meg. Kissé mérsékeltebb tel- teljes, mintegy 12,2 sz:ízalé-

A naoirendi pont vitájában nak ki távl&ti programot a jesítést mutat az utaskilomé- kos volt az importforgalom 
felszólalt Koszorus Ferenc, a műszakia 1{ képzési, vizsgázt.a- terben kifejezett teljesít- tervhez viszonyított emelkedé
vasutas-szakszervezet fótit'k"ira tási rendsz'örének korszerúsí- mény. A késetten közlekedett se is. A fontosabb árufélesé
is. Példá:, sorával igazolta, tésére, szociális ellátáwlk és személyszállító vonatok rész- gek közül kóból, kavicsból, 
hocy a rö,idebb és hoss:zabo muTl'kahclyi lrozérzetii.{ javí- aránya a bázishoz képest tégla- és cserépáruból, vala-
időre szóló feladatok teljesíté- tására. csökkent. mint cementgyártmányokból a 
&ében - a vasút többi dolgo- Az ülés résztve\'-i ezután Az áruszállítási teljesítmény bázishoz képest kisebb meny-

1 1  millió 180 ezer tonna, nyiség, cementből, műtrágyázójával együtt - mL!yen nagy megvitattak a k-xz.ponti ,·ece- amely a bázisidöszaknál mint- ból, tűzifából és mészből vi
s:ierepe van a músza.ki szak- tó.;.ég, az e r.1'k•6', a t •kársag egy egy tized száza!f!kkal. a szont több került elszál!ítás
embeN!,Jrn lgy például a és a kÖ1pontl � 

7 ég m? - tervezettnél közel 1 ,2 száza- ra. Júllusbari kocsiellátás! ne-
munka hat€n.onyságának to- lelt múkf 'ó sz bizottság()k lékkal magasabb. hézségek különösen kő. kavics 
,,ábbi !o!·ozása, a vezetői tevé- második féléves mtmka.l�·ét, és egyéb építőanyagok szálli-
kenység színvonslánnk j:i.vítá- a félszáz ltkos OTA V. ot_ves Az árutonna-kilométer te!- tásánál voltak. 

t;,,rvre vonnhl ozó cél ámogatá- jesítmény kedvezóbb, mivel 
&a, a munk::.- es üzems2.erve- s:l.nak fe'.h!l$:zinálá.,ft és beszá- az a bázisidöszakot 2,3, a ter- Az áruszállítás minőségét 
z� és killön" en a soron kö- moló J'el ml t ÍD"'a:itak el a 

jejzö mutatók közül k�dve-
Yet:kez6 évek műszaki fejlesz- � l'ezettet pedig 3,7 százalékkal zoen alakult a menetrendsze-
tése k.sel>b, vagy nagyobb szak -zen·ezet tavalyi gauiál- haladja meg. A bázisidőszak- rűség, a gépre várási esetek 
m értékb_n, de egyaránt meg- kodásaról. hoz vlszonyitva jelentős, száma, valamint a teherko
követeli a műszaki dolgozók 1---------------------------- esik statikus terhelése. A ko-
odaadó munkáját. Ezért hely- csiforduló-idö kis mértékű, 
telen lenne, ha a vasút veze- mintegy 1,9 százalékos emel-
tése ,·:s.gy a szakszervezet nem Vasu'te' n'1to

H 

t-1bor Ba1atoneder·1csen 
kedést mutat a bázishoz ké-

kísfa,né az azt megillető fi- I' U t pest főleg a szomszéd vasutak 
gyelemmeJ a vasu1as társa- korlátozott fogadási készsége 
dalom e réteg€'nek helyretét, miatt. Sajnos hálózatunkon 
él t- és mun.'<a..1< 'rülmén}·einek nagymértékben nött az idegen 
ala•:wlását. A műszakiaklwl kocsik átlagos tartózkodási 
n1!ó fo:,latko=ás az egész vas- ideje. Emelkedett a vonatfel-
útnak és a népgazdaságnal: oszlatások és gépácsorgási ese-
is érdeke, hfazen az óriási esz-
közállomány hat kony mozga- tek száma is az előző év azo-

hátrányosan befolyásolják a 
vasút gazdálkodását. 

A tehervonati mozdonyok 
napi haszonkilométer-telje
sítménye mindhárom vontatási 
nemnél nőtt, mind a bázis
hoz, mind a tervhez viszonyít
va. Különösen kedvez6 a vil
lamos mozdonyok fajlagos tel• 
jesítményének a bázishoz vi
szonyított mintegy 3 százalé• 
kos növekedése. 

Augusztus első 10 napjának 
teljesítményei a júliusinál 
kedvezőbbek. Jelentős igény
növekedés tapasztalható a bel• 
földi forgalomban, valamint az 
import és tranzit forgalomban. 
Elsőrendű feladat az id8gen 
kocsik tartózkodási idejének 
mérséklése, a MÁV-kocsik 
belföldi forgalomban való gaz
daságos kihasználása, különö• 
sen a fedett és a nyitott k� 
csíknál. De ugyanilyen fon
tos a berakások és a kiraká
sok idejének meggyorsítása is. 

Az elkövetkezendő napok 
döntö jelentőségűek az őszi 
forgalomra való felkészülés 
szempontjából, főleg a fuva
roztatókkal való jó kapcso
lat, a szállítási igények pon
tos felmérése tekintetében 
Ugyanakkor intézkedéseket 
kell tenni egyes túlterhelt 
rendezőpályaudvarok mun
kaerőgondjainak enyhítése ér
dekében is. 

A MAV-nál dolgo=ó músza
kiak bére ugy.:n alig alacso
nyabb az ipari válla!atoknál 
szokásos:nál, de nem fejezi ki 
kellőképpen a t•asutasok foko
zott felelőssé:itt és nehezebb 
munbkörülményeit. a vasúti 
forgalom irányftásán· k  ide1i 
megter-he1és-?t. Az ülés r2s.-z
vevói hov.,ászólásai:t;b1n gya
korlati tn-ldákkal igawlták az 
írásos jelentésben megfogal
mazott vasúti gondo1-rat, ame
lyek enyhít�sére több javas
latot is tetrek. 

lása csz,:r jó, k5zös munkával nos időszakához képest. Ezek 
bi?:tostthaló. _________ ::.,_ __________ _ 

A központi vezetőség hatá
roz:itot fogadott el a műsza
kiak képzésével, toi,ábbképzé
sével, élet- és munka.körülmé
nyeinek javításával kapcsola-

öts:z:á:z: brigád ind�lt, 
egy jutott tovább 

Debreceni gyorsmérlzg a hál6zati dör:tő dolt 

A Nagy Októb?ri Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója je
gyében szervezett vetéll,edő• 
sorozaton a debreceni vasút
igazgatóság területén 500 szo
cialista brigád 1,ett részt. A 
különböző szolgálati főnöksé
gek a helyi vetélk<Kiőket a 
részükre kiadott irányelvek 
szerint, dicséretesen bonyolí
tották le. Az általuk adomá
nyozott pénzjutalmak összege 
mintegy 100 OOO forint volt. 

Az igazgatósági elódöntőkön 
;o szocialist:,, brigád csapatai 
versenyeztek, s a legjobbak 
'Iléltán érdemeit.ék ki a 2-:; 
ezer forintos dijakat. A dön-
16be 10 csapat jutott. Az el
ért eredményt tílnúsító okle
vélen kívül értékes tárgyju
talomban részesültek, amelyet 
különdíjként és a megbecsülés 
jeléül a Vasutasok Szakszer
vezete debreceni területi bi
zottsága, a Magya,·-Swvjet 
Társaság tagcsoportja, a vas-

utas klubkönyvtár, a csomó
ponti KISZ-bizottság és több 
szolgálati hely ajánlott fel 
r2szükre. Az Epítő- és Híd
fennta�t6 Fónökség a döntő 
színhelyének virágosításával 
tette emlékezetesebbé az ese
ményt. Máskülönben az egész 
„debreceni közvélemény" nagy 
várakozással tekint a MA V 
Vezérigazgatóság által lebo
nyolításra kerülő hálózati dön
tó elé, ahol a debreceni igaz
gatóságot az első helyezést el
ért Ybl Miklós s=ociaUs,a bri
gád képviseli. 

Ide kívánkozik még e ,;sz
szateklnMs végére, hogy a mi 
főnökségi vetélkedóink.kel 
párhuzamosan a Szovjet Vas
utak lvovi igazgatósága terü
letén bonyolították le az Is
meri-e ön a Magyar Népköz
társaságot? című egyéni ve
télkedősorozatot. A legjobbak 
megjutalmazásához a záhonyi 
átrakó körzet is hozzájárult. 

Csaknem kétszáz Hajdú-Bihar megyei fiatal dolgozik a 
Balatonszentgyörgy és a Tapolca közötti vasútvonal korsze
rűsítésén. A debreceni, a püspökladányi, a hajdúböszörményi 
és a berettyóújfalui középiskolások a balatonedericsi Latinka 
Sándor KISZ-l,pítótábor lakói. A fiatalok Vonyarcvashegy és 
Balatongyörök között az újonnan lefektetett vágányok men
tén vízelvezető árkokat készítenek és rézsűket alakítanak ki. 
A táborlakók munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a 
vasútvonal korszerűsítéséhez. 

(Vida András felvétele) 

Nagykanizsai brigádok teljesítménye: 

6000 óra túrsodolmi munko 

oz első félévben 
A nagykanizsai vontatási fő

nökség huszonkilenc szocia
lista brigádjának háromszáz
hatvan tagja az idén 11 ezer 
óra társadalmi munkát vállalt. 
Az első félévben 1 mil!iö 786 

ezer forint értékű anyagot ta.
karítottak meg. 

Csatlakoztak a .,Tiszta kör
nyezetért" mozgalomhoz is. A 
brigádok 3600 óra társadalmi 
munkát fordítottak útépítésre. 
parkosításra. A kocsijavító 
műhely szocialista brigádjai
nak ötvennégy tagja kétszáz
nyolcvanöt óra társadalmi 
munkát végzett. Közülük ti
zenkilencen húsz teherkocsi
nak a futójavítását fejezték 
be. 

A kongresszusi oklevéllel ki
tüntetett tizenöt tagú .,X. 
pártkongresszus" dízelszerelő 
brigád a gőzmozdonyok javí
tásában vette ki a részét. 
mintegy négyszázharminchét 
órát dolgoztak a mozdonyokon. 

Az M-62 Ifjúsági szocialis
ta brigád az első félévben 
hétszázkét óra társa<.'.almi 
munkát végzett. Gőz- és dí
zelmozdonyokat javítottak, 
tisztítottak, továbbá úthálózat-

<,s sportpályaépítésben vettek 
részt. A József Attila villany
szerelő brigád a ,•manygépek 
karbantartásánál jeleskedett. 

A brigádok az első félévben 
hatezer órát dolgoztak társa
dalmi munkában. 

Kitiintetések 

Husi Józsefet, a deb-rec-enl 
járműjavító művelódé.;J házá
nak igazgatóját több év-tizedes 
kiem:o,lk�dő munkájáért Ki1Játó 
népművelő címmel tüntették 
ki. 

Fehér Zoltánt, a dombóvá
ri vontatcí.;i főnökség; Hazafi 
B§lát, a budapesti építési fő
nökség és D. Tóth Sándort, 
Kecskemét állomás szb kultúr
bizottsága!,nak vezetfü t töbt 
évti'zedes eredményes ' tevé
kenységükért a Szoci�!ista !,ul
túráért kitüntetésben részesí
tették. 

A kitüntetéseket augusztus 
l íl-án ünnepélyes keretek kö
zött adták át a Parlamentben, 
illet,-e a SZOT-székházban. 



2 MAGYAR VASUTAS 
U'7'7. AUGUSZTUS 22. 

Ahol nem az üdülés, 
hanem a gyógyulás a f ö cél' 

Alkotók 
, 

es alkotásol� 

Beszélgetés dr. Tóth Lajos főorvossal, 

a zalakarosi MÁV-gyógyház munkájáról 
Egy i6merősömtől hallottam 

nemrég: Zalakaros hírének el
ső szóvivői a vasutasok vol
tak. 1974-ben, orvosi javaslat 
alapján, szervezettebb formá· 
ban elsőként kaptak beutalást 
Zalakarosra, s a mélyből fel
törő meleg víz gyógyító hatá
sát nemcsak élvezték, hanem 
országszerte hirdették is. Az
óta néhány év eltelt és a zalai 
falu szélén épült MAV-gyógy
ház falai között három heten-
1,.�nt megszakítás nélkül cse
rélődnek a vasutas betegek. 

tékére. Természetesen a kró
nikus elváltozásoknál három 
hét nem hazhat na,gy ered
ményt. Általában a betegek 
8-10 százaléka távozik válto
zatlan panasszal, s ennek oka: 
vagy króll!ikus folywnat, vagy 
az egyén olyan emberi maga
tartása, amellyel három héten 
keresztül nem segí,tette elő 
gyógyulását. Itt az orvosi uta
sítá�ok, intelmek be nem tar
tására gondolok. 

meretes, odaadó munklija, em
beri megértő magatll'rtása 
miatt van. Az elismerő, dicsé
rő vélemények mellett azon
ba,n, többen kifogásolják a 
kollektív szórakozás, a spor
tolás hiányát. Jogosak-e az 
észrevételek? 

Az utcákon plakátok hirdet
ték: megnyílt a Vasutasok 
Szakszervezetének XXVII. Or
szágos Képzőművészeti Kiállí
tása. :t::n sem tudtam ellenállni 
a csábításnak, felkerestem a 
tárlatot. 

A terembe lépve első gondo
latom az volt, hol itt a vas
utas téma? De ha az ember fi
gyelmesen szétnéz, láthatja a 
fest."nényeken a színes jelző 
tárcsákat, a bakterházat, vona
tot, vágányokat, járműjavító 
műhelyeket és a dolgozó em
bert. Természetesen nemcsak 
efféle témák ragadták meg az 
amatőr képzőművészeket. An
nál is inkább, mivel a kör tag
jainak csalc kis része dolg?zik 
a vasútnál. A témák, a szmek 
és a formák széles skáláján ta
lálkozhatunk alkotásokkal. Az 
alkotók közül kevesen lehet
nek itt, hiszen vannak kö�öt
tük szegediek, debreceniek, 
tapolcaiak is. 

Sok látogatója volt a képzőművészeti klálJításn�k 
{Laczkó Ddiko felvetele) 

Egy júliusi délutánon az el
múlt idők tapasztala<tair61 és 
a jelen gondjairól beszélget
tünk dr. Tóth Lajos főorvossal, 
a gyógyház vezetőjével. 

- Az ásványi anyai;:okba."l 
gazdag gyógyvizen kívül a be
tegek orvosi ellátást kapnak az 
intéz,mény,;,n belül is. Az utób
biv-al ka,pcsolatban vannak-e 
nehézségek? 

- A betegelilátás követel
ményeinek az orvosi munkát 
segRő gépek megfelelne'k. Az 
elkövetk.ezendö években - tu
domásom szerint - tervezik 
az intézmény fejlesztését, 
amelynek keretében sor kerül 
majd a gyógyitásh<>z szükséges 
feltételek további javítására is. 
Jelenleg gondot okoz a kezelő
helyiség nagyobbítása, illetve 
más helyiségbe történő ré6zbe
ni á�telepíté:se. A kezelő ugyan
is olyan kicsi, hogy a különbö
zö orvosi gépeket, egy időben, 
biztonságosan nem tudjuk mű
ködtetni. Emiatt a lkezelési idő 
elhúzódik, s ez nemcsak az 
egészi;égügyi dolgozóknak je
lent hr,sszadalmas munkát, ha
nem néhány beteg elégedetlen
ségére is okot ad. Megoldás-
ként csaik a betegszobákból tu
dunk egy helyiséget felhasz
nálni. 

- Az intézmény, mint már 
emJLtettem, egészségügyi célo
kat szolgál, és nem üdülő jel
leggel működik. Ebból követ
kezően, bizonyos fo'kú rendsze
rességet kellett kialakítani. 
Szükséges, hogy a beteg, (le
gyen az f.ia-tal vagy idős, moz
gásszervi vagy meglazult ideg
rendszerű ember), valamikép
pen biztonságban érezze ná
lunk magát. Ez a bi.7Jtonság egy 
meghatározott életforma, fe
gyelem nélkül elképzelhetet
len. Egészségügyi sétát, a nap 
különböző óráiban - termé
szetesen a kezelés, a reggeli, 
ebéd vacsora idejének kilvéte
léveÍ. este 9 óráig bezárólag -
mi,ndenk.i tehet, s az erre sza
badon rendelkezésre álló ldő 
elegendő is. Az üdülökhöz ha
sonló programok szervezését 
csak a betegek egy része .igény
li. Ez nem kapcsolódik szerve
sen a gyógyító munkához. 

Raj.zs:::énnel, ceruzával 

A tárlat nézegetése közben 
felfigyeltem egy férfira. Mun
karuhába öltözve, vállán tás
kával ült a padon. Nagy hoz
záértéssel, szeretettel magya
rázott egy képről. Csak később 
derült ki, hogy Kalmár József, 
a MA V :e.szaki Főműhelyének 
vasesztergályosa nem véleUe
nül ilyen tájékozott. 

házak - fantázia. Ez a kép is 
hozzájárult ahhoz, hogy mun
kásságomat a zsüri díjjal ju
talmazta. Nagyon örülök az el
ismerésnek. 

tót fogadtak. Az ünnepélyes 
megnyitás óta állandó a köz
vélemény érdeklődése. Jönnek 
az ország minden tájáról a lá
togatók. 

Gyakori a mozgásszervi 

betegség 
- Ismeretes, hogy az épület 

szálloda jelleggel készült. Ami
kor 1973. december 17-<!n a 
Zala megyei Tanács ajánlatá
ra; a Vasutasok Szakszerve· 
zete, a félszázalékos önkén
tes Támogatási Alap terhére a 
MAV vererigazgatooágával kö
zösen megvásárolta a létesít
mén}"t, milyen kezdeti nehéz
ségek voltak a működtetés
nél? 

- E!s&;orban a szemléletet 
kellebt olyan formában kiala
kítani, hogy az a gyógyító jel
legű munkának megfeleljen 
- mondta a főorvos. - Tudo
másul kellett venni, hogy nem 
vendég-, hanem betegellátás 
történik, tehát nem üdülés, 
hanem gyógyulás céljából 
utalják be az embereket. En· 
nek a szemléletmódnak az el
fogadtatása volt az elsődleges 
feladat. Ezt természetesen 
nemcsak az intézmény dolgo
zóiban, hanem az érkező vas
utasoklban is egyaránt tudato
sítani kellett, hiszen 1973. de
cember 17-tól a szálloda és 
az épület, mint egészségügvi 
létesítmény kezdte meg múkÖ
dését. 

- Kezdetben tehát a gyó
gyítás mellett, a szervezési 
munka ls jelentős feladat 
volt. Sikerült-e megvalósítani 
elképzeléseiket? 

- A gyógyház rendeltet�" 
szerű használata szükség
szerűen előírja a szanatóriu
mokra, gyógyházakra vonat
kozó fegyelem szigorú betar
tását. Eleinte voltak gondok a 
viselkedést illetően, ezek 
azonban később csaknem tel
jesen megszűntek. úgy is 
mondhatnám, hogy sikerült 

A zalai falu világhíre 
- A kezdet.i bi.zalmaUa,nság 

után, a vasutasdk több�e 
már szívesen fogudja a zalaka
rosi beutailót és ez nemcsak a 
gyógyvíz ereje. hanem a 
gyógyház dolgozó1nak lellk.iis-

- Milyen perspektívát lá.t a 
gyógyház fejlődésében? 

- A nemrégen még isme
ret.len kis zalai falu, gyógyvi
ze miatt, néhány év alatt vi
lághírre tett s:rert. Zala:.mros 
további fejlődése egyúttal 
meghatározza a MÁV-gyógy
ház fejlődését is. Erre meg
vannak az elképzelések, ame
lyek valóraváltását - éppen a 
vasutas betegek gyógyulása, 
pihenése, regenerálódása érde
kében - az intézményen be
lül is minden erőnklkel segít
jük. 

- Köszönjük: a beszé!gEl!.ést. 

PálinkM K&t.ilin 

A zalakarosi MA V Gyógyház 

- 1954 óta járok ide 1'ajzol
ni. Gyermekkorom óta ez a 
hobbim. ts mit-el �•asutas va
gyok minden festményemen 
szer,;pel a vasút. A most kiál
lított képem is ezt a c!met 
kapta: Vonat. Balatoni tájat 
ábrázol, természet után festet
tem Szigligeten. De ne gondol
ja, hogy ilyen festészet-cent
rikus vagyok. Nagyon szere
tem a zenét, az egyéb képző
művészeti ágazatokat Is. Egy
általán a művészeteket. Öröm
mel megyek kirándulni, de 
ilyenkor soha nem felejtek el 
ceruzát vagy rajz.szenet vinni 
magammal. 

Az ifjúságért 

Csorba Katalin fiatal ama
tőr szobrászművésszel, aki a 
hétköznapi életben an�agbe
szerző, a tárlaton nem talál
kozhattam. Sógornője mutatta 
meg négy ki.splasztikáját, me
lyek közül a Lépések című 
munka az ifjúság ábrázolá
sáért kapott díjat. Témában is 
igen kedves, az első lépéseket 
gyakorló gyerm� már a ko
csiját tolja ... 

A képek között volt egy -
Asszonyok a nagytétényi kút
nál - amit meg is kellett fog
nom, hogy meggyőződjek ró
la: festmény-e, vagy apró kö
vekből kirakott mozaik? Ek
kor rám szóltak. 

- Ne nyúljon hozzá! Azt én 
festettem. 

A másik festményem, a 
Nagymama pihenője, már nem 
ilyen egyveleg. Képzelet szüle
ménye a merengő, távolba né
ző öreg néni, és a semmi más
sal, csak a keze ügyébe eső vi
rággal törődő kisfiú is. A kép 
sötét tónusú, de - mint má
soktól is hallom - a néhány 
helyen alkalmazott vörös ér
dekes színhatást eredményez. 

Színek varozsa 

Találomra mentem oda egy 
férfihoz érdeklődni, hogy a 
vasútnál dolgozik-e. vagy csak 
erre járt, és beugrott egy tar
latlátogatásra. 

- Egyik sem stimmel - vá
laszolta. - Gondnok vagyok a 
BAV-nál, de itt festegetek, 
már több mint tíz éve. Eguéb
ként K!imaj György a nevem. 
Három képemet fogadta el a 
z.süri kiállításra. Ezek közül 
kettőt, az Udvarban és az út
építők cfmú munkámat termé
szet után festettem. Pontosab
ban csak az előbbit. Az utóbbi 
személyes élmény ugyan, de 
emlékezetből készült. 

A Fonadalom i,!lága című 
kép alatt kis céduJ.a: díjazott. 
Ez a tárlat legjobb munkás
mozgalmi témájú alkotása. 
Ugyancsak K!imaj György ké
szítette. 

Mint ahogy azt a kiállítás 
őreitől megtudom, sok látoga-

Pályazat 

- :E:-5 a szocialista brigádok 
tagjai, a szolgálati helyek dol
gozói? 

- Az idei kiállítást sajnos, 
csak egy vasutas szocialista 
brigád kereste föl: az Északi 
Járműjavító Béke brigádja, 
Vezetőjük, Gomola József 
munkáit különös érdeklődéssel 
tekintették meg. Hasznos Jen• 
ne azonban. ha más főnöksé
gek közösségei sem sajnálnák 
az időt képzőművészeti isme
reteik gyarapítására. Csak 
szervezés, biztatás és bátorítás 
kérdése, hogy akár egyénileg, 
akár családi programként 
használják ki a művelődési le
hetőséget, esetleg tetszésük, 
vagy nem tetszésük nyilvání
tására. 

JJlesél a vendégkGnyr, 

A vélemények közül egyéb
ként mindig az a legértéke
sebb, amit a témához értóem
ber ad. S nem lehet nagyobb 
elismerés, mint amit a ven
dégkönyvben olvashatunk, 
többek között Gy. Németh La
jos, a Fővárosi MúV'elódésl 
Ház Képzőművészeti Tanács 
tagjától: ,.őröm látni azt a fej
lődést, melyet a vasutas-szak
szervezet képzőművészeti kö
rének együttesei évről év,-e 
nyújtanak. További jó munkát 
kívánok." 

Fazekas Eszter 

MIT TENNE ÖN 
a dolgozó ember biztonságáért? 

A SZOT munkavédelmi osztálya pályázatot hirde
tett Mit tennék a dolgozó ember biztonságáért, a kor
szerű munkavéde!emért? c!mmel. 

megfelelő szemléletet kialak!- •------------------------

A jogos figyelmeztetés el
hangzott volna más kiállító 
képe előtt is. A szégyenkezés 
mellett egy kicsit örültem is, 
mert !gy ismerkedtem meg 
Tuschák Gabriellával, a fest
mény alkotójával. 

- őt éve járok ebbe a kör
be, azóta az én munkáim is 
szerepelnek a kiállításokon. 
Apolónő vagyok. A munkám 
egész embert kíván, a hosszú 
szolgálatok után egy nap a pi
henésé, de minden harmadik 
este festek. Spanyolfal mögött, 
hogy a családot ne zavarjam. 

A pályázók javaslatot tehemek a munkavédelem
mel kapcsolatO\S bármely feladat megoldására, illetve 
a jelenleg alkalmazott mód57,erek továbbfejlesztésére. 
Eren belül elsősorban várnak javaslatot a következő 
témakörök:ben: 

tanunk. Igaz. hogy a hátiren
det a betegek 'közül ma is 
többen szigorúnak tartják, de 
ez is dicséret számunkra. 

- Milyen panaszokkal ér -
keznek a beuta1tak? 

- statisztikánkban a moz· 
gásszervi megbetegedés ve
zet, a beutaltak mintegy 50-
60 százaléka szenved ilyen 
bántalmakban. Másik nagy 
csoport a vegetatív idegrend• 
szerrel összefüggő betegség, kis 
százalékban belgyógyásza ti, 
nőgyógyásza.ti panaszokkal is 
érkeznek. A cé! mindig az, 
hogy megelőző szándékkal ve
gyék igénybe a gy6gyh.ázat, hi. 
szen sokkal nehezebb egy 
ldalakult panaszt orvooolni, 
mint a bajt megelőzni. 

Gépek segítik 

a gyógyítást 
Milyen eredménnyel liir 

a gyógyház! kezelés? 

- Erre vonatkozóan irreális 
stati.sz,tilkát tudnék csak mon
dalni. hiszen általában csak a 
betegek beszámolóiból követ
keztethetünk a gyógyulás mér-

Miskolci újítók 
jubileumi versenye 

Az első félévi eredmények 
értékeléséből megállapítható, 
hogy a miskolci vasútigazga
tóság területén tovább nőtt a 
dolgozók újítási kedve. A be
nyújtott újítási javaslatok 
száma ugyanis 22, illetve az 
elfogadottaké 25 százalékkal 

Az igazgatóság terilletén dol
gozó 700 vasutas újító egyéb
ként a harmadik negyedévre 
is kiterjesztette az újítási hó
napokat, a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfor
dulója iránti tisztelet jeléül 

- Hogy született ez a kép? 
Fantázia vagy természet után? 

- A rozoga kutat Nagyté
tényben, a padon ülő asz
szonyokat Keszthelyen lát
tam. Minden más - a kert, a 

emelkedett, a múlt év azonos r--------------------------
ldőszakához viszonyítva. A be
vezetett újítás'bk gazdasági 
haszna csaknem négymillió fo
rintot tesz ki. 

Az újítási versenyben a leg
jobb eredményt Miskolc-Tiszai 
pályaudvar és a miskolci von
tatási főnökség dolgozói érték 
el. Kiemelkedő sikerrel zárult 
a nők és a fia talo.k részére 
meghirdetett újítási negyedév 
is. Ennek keretében 63 mun
kavédelmi jellegű újítási ja
vaslat került benyújtásra és 
elfogadásra. A legeredménye
sebb újítókat megjutalmazták. 

Az első félév záró aktusa
ként újítási kiállítást rendez
tek a vontatási főnökségnél. 

Emléklap az Országos Béketanácstól 
Bensőséges ünnepség színhelye Vblt augusztus 9-én a 

dunakeszi járműjavító m(ivelódési központja. A magyarte
remben az üzem harntincnégy amatőr zenésze gyűlt össze, 
hogy átvegyék az Országos Béketanács Elnöksége által ado
mányozott emléklapot, amit Révay Sándor, a Vasutasok .szak
szervezete kultúrnevelési és sportosztályának vezetője adott át. 

A fúvószenekar olyan kitüntetésben részesült, amellyel 
csak kevés amatőr együttes büszkéLkedhet. Mindig részt vet
tek a különböző békedemonstrációk ünnepségein és a nem
zeti internacionalista rendezvények műsoraiban. Aktív része
sei voltak például a chilei szolidaritási ünnepségeknek és a 
törökbálínti békedemonstrációnak. 

' Az emléklapot Szirmai János, a fúvószenekar karnagya 
vette át. 

- a. munkavédelmt szabályok, elöírások tökélete
sítése; a szabályok, elöírások végrehajtásának mód
szerei, illetve megszegésének következményei; 

- a dolgozók (vezetők) munkavédelmi képzésé
nek, továbbképZé$ének feladatai, követelményei, mód
szerei; 

- a munkavédelmi ismeretterjesztés, nevelés le
hetőségei, eszközei; 

- a tudományosan és anyagilag megalapozott, 
tervszerű munkavédelmi fejlesztés feladatai (különös 
tekintettel a beruházásokra, rekonstrukciókra, üzem
behelyezési eljárásokra); 

- a biztonságtechnikai feladatok megoldása mű
szaki és szervezeti szempontból; a legjellemzőbb ve
szélyforrások felszámolása; 

- a balesetek bejelentésének nyilvántartása., a 
baleseti okok valósághű vizsgálatának, a kártérítési 
igények intézésének módszerei. 

A beérkező pályázatokat, javaslatokat szakblzott
ságok értékelik, s minden hasznosítható elgondolást 
felkarolnak, illetve a legjobbakat díjazzák. A pálya
díjak összege 500-tól 5000 forintig terjed. A közlésre 
alkalmas tanulmányok sz,erzőlt a szokásos honorárium 
is megilleti. 

A pályázat beküldési határideje: 1977. október 31. 
Cún: SZOT Munkavédelmi Propaganda Központ, 1368 
Budapest 5. Postafiók 200. 

A pályázatok értékelésére 1977. december 31-ig 
kerül sor. 
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Téma volt az ifjúsági parlamenten: 

Vasútépítő diákok között Szükség van-e a koordinációra? 
A Bud,apest-He1111eshalom 

közötti fővonalon a fővároo 
és Bicske térségében nyári 
időben, szinte már természe
tes, hogy az arra utazók far
mernadrágos, fehérsapkás fia
talokat látnak dolgozni a töe
téseken, és az állomások pe
ronjain. Az idén ötödik esz
tendeje, hogy a KISZ Köz
ponti Biwtfi:.1ga önkéntes if
jú.sági diák.Mbort létesített 
ezen az igen fontos építkezé
sen. Egy-egy esztendőben, öt 
turnusban, csaknem ezer kö
zépiskolás fiatal ismerkedik 
meg itt a vasúti pályaépítés 
cseppet sem könnyű fortélyá
val Mi a harmadik csoportot 
látogattuk meg a Ságvári 
Endre ifjúsági építő táborban. 

Sziráki Imrével, a budapesti 
építési főnökség Kandó Kál
mán szocialista brigádjának 
vezetőjével kerestük fel a cso
portokat. A frissen burkolt 
peronon haladva több cirkal
marott betűs felírat olvasható: 
Egy a sok közül például így 
hangzik: ,,Kun Béla Gimná
zium Leninváros 1977. VII. 

16." 

szólítanak, én meg keresztne
vl:kön hívom őket. 

- Hogyan élnek a vasút
építő-tábor diákjai szabad 
iC:ejükben? 

- Nézzük meg a tábort -
javasolja Tőzsér András épí
tésvezető, aki éppen a fiúk 
munkáját ellenőrizte. 

Biatorbágy régi állomásától 
nem messze, mintegy 3 hold
nyi körülkerített területen 
zöld lakókocsik sorakoznak, 
a másik oldalon pedig a sát
rak. Középen helyezkedik el a 
teraszos étkezde, annal{ szom
szédságában egy 520-as soro
zatú mozdony szerkocsija szol
gáltatja a vizet a mellette le
vő kazánba. 

Lapunk hasábjain többször 
visszatértünk már egy-egy 
olyan téma vizsgálatára, amely 
az ifjúsági parlamenten hang
zott el, de ott nem volt mód 
arra, hogy részletes véleményt 
alkossanak a kérdésről az 
érintettek. Ilyen volt a buda
pesti igazgatóság, majd a vas
utas fiatalok országos parla
mentjén az, amit a Budapest
Keleti csomópont KISZ-bi
zottságának titkárá, Heksch 
Imre felvetett. Ennek lénye
ge: nincs kelló koordináció a 
vasutas KISZ-bizottságok és 
-szervezetek munkájában, hol
ott nagyszerűen együtt tudná
nak dolgozni gazdasági, politi
kai, társadalmi téren. Arról is 
szó esett, hogy szükség lenne a 
KPM-hez tartozó szervezetek, 
KISZ-bizottságok összehan
goltabb tevékenységére, koor
dinációjára is. 

Van-e valami előrelépés az 
ifjúsági parlament óta, ja
vult-e a koordináció? Erről be
szélgettünk a Keleti KISZ-bi
zottságának titkárával és Pis
tár Jánossal, a szervező titkár
ral. 

A KISZ Központi Bizottsá
gának titkára Pásztor 
Gabriella - aki résztvett a 
vasutas fiatalok országos par-

nácsának" az volt a feladata, 
hogy mozgósítsa a MAV üze
meinél, hivatalainál, intézmé
nyeinél, fónökségeinél dolgozó 
KISZ-szervezeteket az ifjúsági 
munka koordinálására, a poli
tikai, társadalmi és gazdasági 
feladatok hatékony végrehaj
tására. A feladatok között az 
is szerepelt, hogy egységesen 
képviseljék a fiatalok érdeke
it, működjenek együtt a szak
szervezettel az ifjúsági ver
senymozgalom szervezésében. 

A vasutas fiatalok - a vas
utas KISZ-titkárok koordiná
c10s tanácsának alapdoku
mentuma alapján - szervez
hetnek közös politikai akció
kat, tapasztalatcseréket. Mivel 
a KISZ-titkárok nem találkoz
nak rendszeresen, elmarad a 
tapasztalatcsere és a közös po
litikai akció is. Heksch Imre 
úgy véli, hogy - a területi elv 
megsértése nélkül - újból lét
re kellene hozni a. vasutas 
KISZ-titkárok koordinációs ta
nácsát. 

Valamilyen koordináció 
azonban mégis van, mert a 
vasutas fiatalok országos par
lamentjét például megelőzte 
Debrecenben a játműjavító 
üzemek fiataljait képviselő 

dolgozók tanácskozása. Ott be
szélték meg, hogy milyen 
gondjaik vannak és miben kér
nek segítséget az országos par
lamenten. Abban is megegyez
tek, hogy bármelyik jármű
javító képviselője kap szót az 
országos parlamenten, az majd 
az egyeztetett témákról be
szél. 

A Keleti KISZ-bizottságának 
választott tisztségviselői is 
elmondták, hogy köztük és né
hány nagyobb vasúti csomó
pont KISZ-vezetöi között van 
együttműködés, de az nem 
megfelelő. Legszervezettebb 
talán az a találkozó amit -
a Vasúti Főosztály pártbi,zott
ságának kezdeményezésére -
a Főosztály KISZ-bizottsága 
szervez évente 3-4 alkalom
mal. A nagyobb csomópontok 
KISZ-bizottságainak titkárait 
hívja meg munkaegyeztetésre. 
Ezek a tanácskozások nagyon 
hasznosak, eredményesek. 

A Keleti pályaudvar KISZ
fiataljai mozgalmat indítot
tak a kulturált utazásért. Ha 
lenne koordinálási lehetőség, 
szívesen átadnák eddigi ta
pasztalataikat valamennyi vas
utas KISZ-szervezetnek. 

Kőhidi László 

- Amikor a 1111ereT,ek el
kezdik a munkát, az az első, 
hogy jól látható helyen bevé
sik városuk vagy az iskolájuk 
nevét abba a tárgyba, ame
lyiken ők dolgoznak - ma
gyarázza Sziráki Imre. - Er
ről azt is meg tudják állapíta
ni, hogy ittlétük alatt meny
nyí munkát végeztek el. 

Kürt jelzi a vonat érkezését 

ideig kell csinálni. Ők végre 
is hajtják a reájul: bízott fel
adatokat. Az előző turnusban 
dolgozó brigádom például tá
bor első lett a munkaverseny
ben. Volt persze már ennél 
gyengébb csoportom is, de 
harmadik hel;'llél soha nem 
adtuk alább. 

- Ezzel tökéletes melegviz
ellátást, tisztálkodási lehető
séget tudunk biztosítani a 
g,·erekeknek 1ájékoztat 
Laczik István táborvezető-he
lyettes - A MA V vezetői an
nak idején nagyon reálisan 
mérlegelték az itteni munkát 
és nem sajnálják a befekte
tést azért, hogy a fiatalok 
kulturált körülmények között 
élhe6Senek a táborban. Ugyan
csak: szép gesztusként fogható 
fel a vasút illetékes vezetői
től, hogy minden turnus ju
talmazására 2000 forintot biz
tosítanak. 

lamentjén, megjegyezte a ta- .----------------------------

A tábort szemlélve feltűnik, 
hogy a sátrak előtti dekorá
ciót a létező legkűlönbözőbb 
anyagokból rakták ki. állítot
ták össze. Ehhez felhasznál
tak tojás alakú szenet. üdítő
palackok kupakjait, lekapart 
zománcfestéket, lehullott zöld
szilvát és ki tudja még mit 
nem. E;.ekból ki-ki a városa 
vagy foglalkozásának a címe
rét rakta ki ... 

- Munka után sem tétlenek 
itt a fiúk - sorolja a szabad
idő programjait a táborveze
tő-helyettes. Izgalmas 
sportvetélkedőket rendezünk, 
eljárnak hozzánk az építési 
főnökség KISZ-esei, de arra 
is van példa, hogy mi látoga
tunk el más táborba. 

- Egy-egy nyári idényben 
mennyi munkát végeznek el 
a táborozók? kérdezem 
Tőzsér Andrástól. 

nácskozáson elmondott hozzá
szólásában, hogy a KISZ Köz-
ponti Bizottsága nincs ellene a 
koordinációnak, és nem tett 
lépé1eket annak megszünteté
sére. Megszüntette viszont az 
úgynevezett koordinációs ta
nácsokat. Ennek ok.a az, hogy 
a KISZ-bizottságokat és szer
vezeteket nem szakmák sze
rint irányítják. Ebben a mun
kában a területi elv érvénye
sül. 

Ez azt jelenti, hogy például 
a Miskolc Tiszai pályaudvaron 
dolgozó KISZ-szervezet a 
városi KISZ-bizottságtól kap
ja az irányítást, nem pedig va
lamilyen vasutas KISZ irá
nyító központtól. Vannak 
olyan jellegű vasútüzemi fel
adatok, amelyek megoldására 
jó lenne, ha egységesen moz-

A diákok szorgalmasan dolgoznak az épülö vasúti pályán 

- Több mint másfél millió 
forintra tehető az az érték, 
amelyet az évi öt turnus fia
taljai termelnek. Nem beszél
ve arról a sikerélményről, 
amellyel a fiúk hazatérnek. 
Tizenhat-tizenhét éves koruk
ban elmondhatják magukról, 
hogy ők is kivették a részüket 
az ország legnagyobb vasúti 
rekonstrukciójának munkála
taiból. 

gosítanák a vasutas KISZ-szer
vezeteket. Arra is szükség len
ne, hogy a szállítási csúcsok 
idején a nagyobb teljesítmény 
érdekében valamennyi KPM
hez tartozó vállalat fiataljai 
egységesen tevékenykedjenek. 

Miközben beszélgetünk egy 
kürt szólal meg mellettünk. 
Magas szőke fiú adja tudtára 
a többieknek, hogy vonat kö
zeledik. Megszólítom. 

- Ne rozomi vengerszki, -
válaszolja. 

- Ok len1111el.ek - mondja 
a kísérőm. - Húszan vannak 

- Ha valamelyik fiatal 
mégis „kilóg" a sorból, mi
lyen nevelési mód6zert álkal
maz? 

- Tapasztalhatja, hogy ml 
itt korra való tekintet nélkül 
igen közvetlen viszonyban va
gyunk. Engem Józsi báes.inak Séra Sándor 

Heksch Imre ezúttal is azt 
fejtegette, amit a parlamente
ken: 

- Nem sértené a területi elv 
érvényesülését, ha a vasutas 
KISZ-szervezetek szakmai vo
nalon is kapnának útmutatást. 
A már megszüntetett „vasutas 
KISZ-titkárok koordinációs ta-

nálunk, valamennyien peront,------------------------------------------

betonoznak itt a 300-as szel
vényben. Közben többen oda
jönnek és franciául, németül, 
oroszul, na meg kézzel-lábbal 
próbálunk társalogni. A len
gve] diákok Varsóból Gdansk
ból, Siedlcéból, Olsztynból 
jöttek. Gimnáziumi tanulók, 
először járnak Magyarorszá
gon, s nagyon jól érzik magu
kat, elégedettel� az ellátással 
a tábori élettel A munkát is 
érdekesnek tartják, Van köz
tük vasutas gyerek is Zbyszek 
Szczubetek büszkén újságolta, 
hogy az ó papája G<lanskban 
mozdonyvezető. 

- A mostani turnus csak 
betonozással foglalkozik? -
kérdezem Sziráki Imrét. 

- Nagyobb részt igen. Je
lenleg ez a sürgősebb, Biator
bágyon és Herceghalomban 
27DO négyzetméter területet 
kell burkolnunk. A munkát 
úgy osztjuk be, hogy azért egy 
helyen ne legyenek túl sokan, 
mert azzal csak hátráltatnák 
egymást. Ezért két csoportot 
sínfelszedésre irányítottunk a 
torbágyi régi állomáshoz. 

Ezután az építkezés autóbu
'1'!:tval átrándultunk a herceg
blmi állomáson dolgozó diá
kokhoz, akik Sindely József
nek, a ceglédi építésvezetőség 
dolgozójának az irányításával 
szintén burkolási munkát vé
geztek. 

- Jól kijön a fiatalokkal? 
- szólítom meg az idős vas-
utast. 

- Semmi panaszom rájuk. 
l!:n egyenrangú emberként bá
nok velük. Együtt beszéljük 
pleg a munkát, elmagyará
zom, mit hogyan és mennyi 

Az őszi csúcsforgalomra készülnek 

Zalae/ersze/en túlteljesítették 
az l lélévi szállítási tervet 

EredményeseT1 vett reszt a 
jubileumi vel'Seny elsó félévi 
szakaszábam. Zalaegel'Szeg állo
más. Több vonatkozásban túl 
16 szárnyalták a terveket. 

Most már elsősorban azokra 
a célkitűzésekre összpontosít
ják a figyelmet, amikben az 
év végéig jobb eredményt sze
retnének elérni. 

- Elsősorban a tehervonati 
menetrend-szerűséget akarjuk 
javítani - mondja Choma At
tila állomásfőnök-helyettes. -
Az első negyed.évben a 88 szá
zalékos követelményt teljesí
tettük 89,57 százalékra, de a 
másodi•k negyedévben vissza
esés történt. Több irányvona
tot csak késetten tudtunk to
Vlál:J,bltani a zalalövői vonalra 
az ott végzett javítások rrµatt. 
Most hasonló gondokat okoz
nak állomásunknak a rédicsi 
vonal átépítéséhez érkező 
anyagvonatok. 

- Teljesítették-e az áruszál
lítási tervet? 

- A:z. első negyedévben az 
előirányzott 86 ezer tonna he
lyett 88 ezer tonna árut to
vábbítottunk. A második ne
gyedévben pedig 112,3 ezer 
tonna árut szállítottunk el a 
tervezett 111,6 ezer tCl'Ilna h� 

lyett. Ha több kocsit kapunk, 
még az őszi csúcsforgalom kez
dete elött szeretnénk növelni 
áruszállítási teljesítményünket. 

zaJaegerszeg állomás szerve
zetten bonyolította le a megye. 
székhely személyforgalmát is. 
Ezt jelzi a személyvonatok 
menetrendszerű lndítá.;ában az 
első félévben elért 99,6 száza
lékos teljesítmény. 

A gCl'Ildos kocsiválogatás és 
az egyik legnagyobb helyi 
szállittató, a Kőolajipari Válla
lat átlagon felüli rakodási 
készsége tette lehetővé az el
só negyedévi 102,1, majd a má
sodik negyedévben a 104,5 szá_ 
zalékos kocsikihasználást. A 

tehervonatok átlagos terhelé
sét a tervezett 950 tonna he
lyett 976 tonnára teljesítették. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére tett anyag- és ener
gia takarékossági vállalások is 
sikerrel teljes.ültek az elsó fél
évben. 10 800 és 11 500 forint 
értékű földgázt, illetve villa
mosenergiát takarítottak meg. 

- Szocialista brigádjalnk 
sok társadalmi munkát vállal
ta.le azért, hogy állomásunk 
mi,ndig tiszta, rendezett le
gyen - folytatta Choma Atti-

la. - Az őahelyeket kimes:ze1-
ték, kifestették Egész évre há
rom állomási nagytakarítást 
vállaltak brigádjai,nk, s ebből 
kettőt már teljesítettek is. 

Az első félévben folytatták 
az állomáson a 4-es túr foko
zatos bevezetését. Bár ezt eb
ben az időszakban csak a vál
tókezelóknél tervezték meg
valósítani, a létszámhelyzet 
lehetővé tette, hogy a gépkísé
róknél is megszervezzék a több 
szabad idót biztosító negyedik 
váltást. 

Létszámgondun'k: azért 
nekünk is van - magyarázza 
az álomásfőnök-helyettes. 
Kevés a vonatkísérő, mert az 
első félévben öten mentek 
nyugdíjba. Anandó kapcsola
tot tartunk a városi munkaerő
gazdálkodással, de eddig csak 
egy fiatalt sikerült felvennünk 
tanulónak a jegyvizsgálókhoz. 
Elsősorban érettségi-zett lányo
kat keresünk erre a munka
körre csal<úgy, mint sze-mélv
pénztárosnak, ahol most hár
man hiányoznak. Bízunk ab
ban, hogy az egyetemi, főisko
lai felvételek bef?jez?5e után 
néhányan nálunk keresnek 
munkahelyet ..• 

J&. J. 

A brigád aiándéka 
Celldömölk állomáson 1966-

ban alakult az Előre szocialis
ta brigád. Tagja volt ennek a 
kollektívának Németh Béla 

vonatvezető is, aki 1969. ja
nuár 31-én baleset következ
tében élet.ét vesztette. Felesé
ge egyedül maradt nyolcéves 
flukkal, akit a brigád tagjai 
nagy szeretettel vettek körül. 
Segítettek a házkörüli munká
ban, és figyelemmel kísérték a 
fiú tanulmányait. 

A közelmúltban, az állomás 
szakszervezeti bizottságának 
Irodájában ünnepélyes brigád
gyúlést tartottak. Meghívták 
erre a már ballagás e16tt álló 
Németh Sándort is, akinek 
ballagási öltönyt, cipőt és in
get ajándékoztak. Gosztola Ist
ván brigádvezető sok sikert és 
további jó tanulást kívánt a 
kilenc évig patronált Németh 
Sándornak. 

Négy évtized az üzemben 

Egy kiváló ítjító hitvallása 
Papp Isti:án negyven esz

tendeje dolgozik az Északi 
járműjavítóban. Ott sajátí
totta el esztergályos mester
sége minden fortélyát. Ma 
mint csoportvezető, kis kollek
tfvájával együtt a mozdony
alkatrészek felújítását végzi. 
A munka bonyolult, a cso
portvezetőnek mindig van mi
re ügyelnie. Neki kétszeresen 
is, hiszen mint mühelybizott
sági titkár a forgóvázjavító 
részleg 350 dolgozójának 
ügyes-bajos dolgaival is fog
lalkoznia kell. 

ötvennégy esztendős. Szi
kár, tagbaszakadt ember. Nem 
szívesen beszél magáról. 

- Gondolom, hogy azért 
becsülnek itt az üzemben, 
mert tudják rólam, hogy el 
sem tudnám képzelni másutt 
az életemet mint itt az eszter
gapad mellett - mondotta 
szerényen. 

Negyven esztendő munka 
egy helyen. Elismerésre mél
tó, szép munkás múlt. S mert 
a jó munkásnak neve, becsü
lete van mindenütt, Papp Ist
ván is számos elismerést ka
pott. Az ötvenes években szta
hanovista kitüntetésben ré
szesült, a „Szakma Kiváló 
Dolgozója" cimet kétszer, a 
Kiváló dolgozó jelvényt négy
szer kapta meg. Tulajdonosa a 
Szocialista Munkáért érdem
éremnek. 1973-ban a Kiváló 
vasutas kitüntetésben része
sült. 

Az üzemben a legjobb újí
tók között tartják számon. 
Hetvenkilenc újítást javasla
ta közül negyvennégyet elfo
gadtak és be is vezettek. Je
lenleg öt iavaslata vár elbí
rálásra. újító tevékenységét 
1972-ben a Kiváló újító jel
vény bronz, 1974-ben az ezüst, 
1977 tavaszán az arany foko
zatával ismerték el. 

Könnyebben, gyorsabban és 
jobban dolgozni - ez a hit
vallása. ő szervezte meg 
négy másik újítóval az 

„Ezer ötlet" újító szocialista 
brigádot. A brigádból hárman 
a Kiváló újító kitüntetés 
arany fokozatát kapták az 
idén. 

Papp István az MSZBT 
szocialista brigád vezetője. A 
kollektíva az idén megkapta 
az aranykoszorús brigádjel
vényt, a brigádvezető pedig 
külön dicséretben is részesült. 

Újításai közül a legjelentő
sebbek: a V43-as villamos 
mozdony fogaskerék félpor
tártárcsája tömítő felületének 
módosítása, a tokmány-be
emelő készülék (ez a bizton
ságos munkavégzés fontos 
eszköze is), a gyorsmenesztő 
tökéletesítése, a léghenger
csiszolás új módszere. Leg
utóbbi - ezért kapta az arany • 
fokozatot: a transzformátor 
fokozatkapcsoló tengely. Ezt 
korábban külföldről. valutáért 
szerezte be a vasút. Papp 
István, egyik brigádtársával 
közösen. hazai selejtanyag fel
használásával, olcsóbb, jobb 
terméket állított elő. Üjítá
sait•a1 már több mint 900 ezer 
forint megtakarítást ért el a 
MAV. 

Amikor magánéletéről, 
kedvteléseiről kérdezem, 
nyomban feloldódik: 

- Egyik fiam televízió- és 
rádióműszerész. a másik a 
Budaörsi Repülőgépes Nö
vényvédő Állomás helikopter
szerelője. S van egy kétéves 
unokám. Az egész család 
együtt lakik Rákoscsabán. A 
házat saját erőből építettük. 
A kert a legnagyobb gyönyö
rűségem. A jó levegő, a csend, 
a gyümölcsfák. meg a virá
gok gondozása nekem gyógy
ír a zajos műhely után. Má
sik szenvedélyem a bélyeg
gyűités. 

Papp lstván az Idén nem
csak a bélyegek mozgatta kép
zelet útjain utazik: feleségé
vel együtt beutalót kapott 
jutalomüdülésre az NDK-ba. 

Gáspár Judit 
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KÉRDÉS M1sK0L cRóL: 100 éves a Nyugati pályaudvar (1.) 

G������! �!� ,.�������é�! INDÓHÁZ A NAGY KÖRÚTON 
ton János mozdonyvezetőről irt, Vallomás a vasú.tról cimú 
cikket. Szó volt abban arról is, hogy a Keleti vontatás tíz 
villamosmozdonyára kísérletképpen felszerelt hűtőszekrénye� 
tartozékait ismeretlen személyek eUopták. Ez a tény - gon
dolom - minden ellenérvet elsöprő ütőkártyává vált az il
leték"esek kezében, mondván, hogy nem érdemes hűtőszek
rényt adni a mozdonyszemélyzetnek. 

Mégis javaslom, hogy ne engedjillc a feledés h<>mályába 
merülni az ügyet. Már csak azért sem, mert a l\IAV üzem
<>rvosai a megmondhatói, milyen solc azoknak az utazó szol
gálatot teljesítő vasutasoknak a száma, akik az évek során 
a rendsze,·telen étkezéstől és száraz koszttól stl.lyos gyomor
beteggé válnak. 

Magam is mozd<>nyvezető vagyok, ezért tapasztalatból 
állítom, hogy például a V43-as villamosmozdonyok belső be
rendezési tárgyait teljes biztonsággal meg lehet óvni, ha az 
ajtók, ablakok jó! zárható állapotban �·annak és az átadás
átvétel utasításszerúen (üzemnapló átadási könyvvel) törté
nik, mint nálunk, miskolciaknál. Erről egyébként tudomásom 
szerint a MAV 'L'ezetőinek is kedvező t,,apasztalatai vannak. 

Hosszabb fejtegetésbe nem bocsátkozom, inkább azt ké
rem: ha már a Keletiben T<>sszul végződött a kísérlet, te
gyünk még egy próbát - mondjuk - Miskolcon. Ismer1,e 
kollégáimat, szocialista brigádjainkat, garantál<>m, hogy nem 
fog megiSmétlódni az eset. 

Pozsonyi Tibor 

Az ország első vasútállomá
sa, az Indóház, a mai Nyugati 
pályaudvar 1846. július 15-én 
átadott elődje, egy nagy tér 
közepén állt; homlokzata a 
Körút páros oldaláig, a ma is 
álló BVKH faláig ért, amelyet 
1870-71 közö\t - fejlesztés 

céljából - építettek hozzá. Az 
épület hossza 60, szélessége -
az induló, fogadó vágányok
kal együtt - 26 méter volt. 

A Váczi körút felőli olda
lon egy parkírozott nagy tér 
terült el, egyet képezve a 
,.Gyár utca", (mai Jókai utca), 
valamint a „Három bárány ut
ca" (mai Rudas László) több. 
nyire még lakatlan területé
vel. 

A Gyár utca felőli oromfal 
árkádosítva volt, Felette a ga
lériasor nyílásai sorakoztak. 
Az oromfali árkádok kapunyí
lásain át volt a kijárat, a Vá-

czi út felőli oldalon pedig, kö
zéprizalitos megoldással, a be
járat. 

Az épület nemcsak újszerű
ségével hatott, hanem kor
szekalkotó jeUegével is, lánc
reakciószerú hatást gyakorol
va (mint vasútállomás) a vá
ros fejlődésére. 

Pest-Buda korabeli fejlődé
sét három városépítési funk
ció hatása befolyásolta : A 
,,Leopold város·• (Lipót-város) 
Hild János féle rendezése, a 
Lánchíd-építés, majd az első 
gőzüzemű vasút pest-václ 
vonalának üzembehelyezése. 
Jóllehet Pestnek még az 
1840-50-es években kisváros 

jellege volt, de már látszott 
közelgő változása. 

Hazánk első állomásépüle
te részben a Váczi út, részben 
a „Három bárány" utca (Ru
das László) felől, illetve a 

A Nyugati pu. elődje, az Indóház 

-----------------------------------------1 „sugárutak", (Üllői, Kerepesi, 
stb. mind oly ténybeli előz
mények, mellyek sympáthiát 
alkotmányos nemzetben éb
reszteni nem képesek". 

galtunk volna a szél paripá
jával. A nap is csodálkozni 
látszott e vakmeróségen, mert 
noha reggel úgy elfödte ma
gát, mintha egész hétig nem 
akarna lepillantani, egy pár
szor mégis olyan bámulva bújt 
elő, mintha saját magának 
sem hihetne, mit idelent lát. 
Balra vidámabb, elevenebb 
képeket láttam, melyeket oly 
sebesen hagytunk el, mintha 
madár szárnyain ülve szálla
nánk sebesen, sebesen. A szün
telen egyhangú morajt úgy 
hallgattam, mint a madár 
szárnysuhogását. mellyel ko
ronkint éles füttyével visít 
keresztül, szilaj tűzzel ösztö
nözve magát még ördögibb 
futásra". 

Megalakult a MÁV Számítástechnikai Üzem 
Év végére a Déli pályaudvaron felépül a s::ámitástechnikai kö::pont 

Június 31-én megszűnt a 
MAV Adatfol<lolgozó Fönök
ség. Utódaként július l-én 
megalakUlt a MAV Számítás
technikai Üzem. Az új szerve
zet feladata a MAV informá
ció feldolgozásáná,c fejleszté
s-e és végrehajtása. 

A MAV-nál 1927. óta folyik 
gépi adatfeldolgozás. 1961-
ben két különálló géppark 
egyesítésével alakult meg a 
MA V Adatfeldolgozó Főnökség. 
1962-ben megjelent az első 
elektronikus számítógép, a 
BULL Gamma-ET. Ebben az 
idóben hazánkban csak néhány 
ele!ctronikus számítógép műkö
dött, főként músza1ci és tudo
mányos számítások megoldás.í-
ra. 

Havonta 3 mifüó tétel 
1966-ban kis teljesítményű 

elektronikus számítógéppel 
(UNIVAC 1004) bővült a gép
park. 1 970-ben a közben el
használódott BULL Gamma
ET helyett közepes teljesítmé
nyű HONEYWELL 2200 és 64 
lyukszalagos adatrögzítő gép 
.beszerzésére került sor. Ezek 
az új eszközök lehetővé tették, 
hogy a vidéki vasútigazgató
ságok székhelyein adatrögzítő 
üzemek ala.kuljanak és a MAV 
a szocialista országok vastl.t
jainalc színvonalára emelje az 
inf<>rmációfeldolgozást. 

eszközeinek, ingatlanok, von- elhelyezését. A • központban 
,tató és vontatott járműveinek elhelyezésre váró számitógépe-
1),énzügyi nyilvántartása, vala- ket az NDK-be!i Robotron 
m1nt a vontatott járművek fő- cégtőt vásárolták. Az Egysé
vizsga esedékességének nyil- ges Számítógép Rendszerhez 
vántartása; tartozó 2 R40-es típusú gépmú-

- a MÁV-nyugdíjasok sza1ti, programozó és kezelő 
nyugellátásának folyooítása és személyzetének kiképzése már 
a nyugdíjak megállapításához megtörtént.. A hazai viszonyok 
6zükséges számítások; között jelentős kapacitást kép-

- a vasút forg,almi üzemi viselő új gépek feladata a 8-
teljes[tményeinek statisztiká. 10 éves gépek szükségszerű 
ja ; pótlása és elsősorban a fejlesz

- a vontatási telj€6itmények .tésre kerülő feldolgozási ren<l-
statisztikája. szerek megvalósítása. 

Ezenkívül számos kisebb in- Elmondta még az igazgató, 
formác-iófeldolgozás is számi- hogy az új rendszerekkel kap
�gépen történik. csolatos igények részben a gaz. 

A különféle vasúti okmá- claságirányítás, részben az üze
nyok (belföldi és nemzetközi mi folyamatok területéről je
;fuvarlevelek anyag ki-bevéte- lentkeznek. A MA V Számítás
lezési jegyek stb.) alapján technikai Koordinációs Bízott_ 
havonta körülbelül 3 . millió sága hivatott dönteni a rend
tételt dolgoznak fel, mintegy szerek fejlesztéséről, bevezeté-
600 számítógépes program- séről, illetőleg az i�nyek 
ma!, amelynek keretében sok . ;rangsorolásáról. 
millió számítási művelet ered- !:f. ményeként több száz kimuta- Számítógép 3 rendez01ben 
;tás készül. Ezeket a munkákat 
ma már képtelenség Jenne kézi 
eljárással elvégezni. Kötelezik 
a MA V-ot a nemzetkö2li kap
csolatok is, mert a vasutak 
egymás közötti elszámolási, 
tájékoztatási feladatihoz nél
külöllhetetlen a számítástech
nika. 

R 40-esr! az NDK-ból 

Az üzemi feladatok megol
dásához. de minden minőségi 
előrelépéshez a gazdaságirányí
tas területén is szükség van a 
távadatátviteli hálózat, illetve 
a rendszerek kiépítésére is. E 
±ervekben az elsők között van 
a rendező pályaudvari techno
lógia számítógépes információ 
!eldolgozá.si rendszerének ki
alakítása. Szolnok<>n már üze
mel egy magyar gyártmányú 
.számítógép, a Videoton RlO-es, 
és biztató az eredmény, ame
lyet a vele foglalkozó munka
társak eddig elértek. Készül 
Záhonyban is egy számítógép-

Soroksári utak) valamint a 
Teréz és Erzsébet város irá
nyú forgalomnak éppen úgy 
útjába esett, mint a „Tüköry 
védgát" utcán (mai Szt. Ist
ván krt.) a Lánchídon át Bu
dára, majd visszairányuló 
forgalomnak. De a ,.Felduna
sor" jelentős forgalma sem ke
rülhette el Pest vasúti állo
mását. 

Történészek és szakírók év
tizedeken keresztül a Nemze
ti Színház (a lebontott), a Va
kok Intézete, a Duna felső kő
partja és a Gellért-hegyi erőd 
építőjét Zitterbarth Mátyást 
tartották a pesti első Indóház 
tervezőjének. Mások viszont 
tudni vélték, hogy nem Zitter
barth, hanem Feszl Frigyes, 
korabeli neves építész iervez
te. Idők múltán füztázódott, 
hogy az épületet a bécsi Paul 
Sprenger terve alapján Zitter
barth csak kivitelezte. 

.,A pályaudvar biizant mo
dorban van építve s méltósá
gos, 11<1gyszerú építmény. Az 

Ennek ellenére mind jobban 
barátkoztak az emberek a 
vasúttal. Azidőtájt szóbeszéd 
tárgya volt. de még ma is szó
ba kerül, hogy Petőfi Sándor-
11<1k ú�y megtetszett a vasút, 
hogy Vác és Pest között há
„omszor fo,·dult anélkül, hogy 
kiszállt �•olna a vonatból. Igaz, 
nem igaz? - ki tudja . . .  ? 
De, hogy nagy hatással volt 
rá. azt a „Vasúton" c. költe
ménye bizonyítja. 

A költő fele ége - Szend
rey Júlia - a Pest-Vác kö
zötti n1sútvonalon történt uta
zását így írja le naplójában : 
.,Gyönyörű utat tettünk múlt 
hétfőn, azaz 13-án. A vasúton 
mentünk, vagy igazság szerint 
repültünk Vácra. Hideg, fa
gyos idő volt s oly nehéz, sű
rű köd borította indulásunk
kor mindkét oldalról a kilá
tást, hogy lehetetlen volt meg
különböztetni a tárgyakat, me
lyek mellett csak úgy suhan
tunk el, mintha versenyt nyar-

A „Budapesti Híradó" a kö
vetkezőkről ad tájékoztatást: 
.,A pest-váczi vonalon 1847. 
május 3-án 1178, 4-én 909, 
5-én 616, 6-án 1005. 7-én 804, 
8-án 634 és 9-én 4882 (vasár
nap volt) személy utazott vo. 
nattal". 

Gergely József 

(Folytatjuk) 

építési tervrajzot Paui Spren- r---------------------------
ger k. tanácsos készítette. Zit-
terbarth pesti épít6 pedig az 
ép!tést vezeté" - írja Hun
falvy János a „Budapest · és 
környéke" c. művében. 

Korabeli újs\íg, a „Jelenkor" 
cikkírója, aki minden bizony
nyal hallott a Vasúttársaság 
viselt dolgairól, az építés köz
ben történő visszaélésekről a 
többi között így ír: ,.E válla
lat a nemzet sympathiáját nem 
bírja, s pedig hátha mégis így 
van a részvényekkel erőltetett 
nyerészkedés és üzérkedő já
ték, az igazgatóságnak a mun
kásosztállyal való bánásmód
ja, a nemzetiségnek oly hideg 
méltatása, a fóhivatalnak kül
földre lett szállásoztatása tör
vény ellenére, a sok civódás, 

A Batsanyi brigad 
példát mutat 

Tapolca vasútállomáson a 
távközlő és biztosító berende
zési szakasznál dolgozik a 
Batsányi János szocialista bri
gád. A brigádtagok elsó fél
évi társadalmi munkájának 
értéke meghaladta az 59 ezer 
forintot. A legjelentősebbek 
közé tartozik a Balatonederics 
-Keszthely között végzett vá
gánykorszerúsítés. Ennek SO• 
rán szükségessé vált a jelzők 
és váltók áthelyezése, s ezt 

társadalmi munkában végez
ték el. A badacsonytomaji 
hangerősítő hálózat bővítésé
nél elvállalták a kábelárok 
kiásását is. A Balatonalmádi 
-Csajág közötti vonalon pe
dig a Saturnus brigáddal kö
zösen vettek részt a légveze
ték bontásában. 

Jelenleg a Balaton északl 
partján dolgoznak: a régi 
,.szoknyás'' sorompók helyett 
üzembe helyezik az új, kor
szerű fénysorompókat. 

Az 1974-77 közötti időszak
ban a számítástechnika tovább
fejlesztéséhez szükséges szel
:emi és eszközkapacitás meg
teremtése volt a cél. A megnö
vel't kapacitás tette szüksé
eessé az egységes számítás
',echnikai szervezet kialakítá-
6át és a MAV-nál lefoglalt 
helyének megváltoztatását. 

Perei József, az UJ u:rem 
Igazgatója elmondta, hogy a 
megszűnt MA V Adatfeldolgozó 
Főnökségtől örökölt Déli pá
lyaudvar rekonstrukciója so
rán bontásra ítélt, szúk, öreg 
épületek helyett épül az új szá
mitóközpont. Az építkezés, a 
Déli pályaudvar új felvételi 
épületének meghosszabbításá
val, rövidesen be is fejeződik. 
1gy várható, hogy 1977. végére 
átadják rendeltetésének az új 
számítóT,özp<>ntot. A létesít
mény megoldja az új számító
gépek és a számítástechnikai 
üzem központjának részbeni 

bázis, amely az ország egyik 1------------------------------------------

A számítástechniloai üzem 
közvetlenül a MAV műszaki 

vezérigazgató-helyettesének 
felügyelete alá tartozik. 

legfontosabb közlekedési cso
mópontjának információfel
dolgozási jgényeit hivatott ki
elégíteni. Megkezdődött a „Ha
tárforgalmi információs rend
:;zer" fejlesztése és ennek ke
retében történik a MA V táv
adatátviteli hálózatának kiala
;Jútása. 

Szász Ferenc Az új szervezetben a számí
tástechnikai üzem keretén be-
lül összevonják, illetve egysé- •----------------------------

.ges irányítás alá helyezi'k az 
eddig különálló szerveket és 
i;zámítástechnikai eszközöket. 
Az új szervezet legfontosabb 
.számítógépes információfeldol
gozási rendszerei közé tartoz
,nak: 

- a MA V vonali fuvardíjak 
számfejtésének ellenőrzése, a 
fuvardíjszámlák, fuvarinkasz
szók, nemzetközi fuvardíj
számadások, különféle bevé
telellenórzési feladatok, vala
mint az áruszáll[tási statiszti
kai beszámoló jelentések: 

- a m�,netjegypénztárak be
vételellenőrzési munkáinak je
lentős része és a vasúti sre
mélyszállitási statiszti!ták; 

- a MA V vonalain tartóz
kodó idegen teherkocsik hasz
nálati bérének elszámolása, 
az OPW kocsipark forgalmá
nak számbavétele. a külföldön 
tartózkodó MAY-kocsik hasz
nálati bérének ellenőrzése; 

- a MAV anyagnyilván
tartás, statisztika, könyvelés �s 

a jobb anyaggazdálkodást elo-
6egitő feldolgozások; 

- a MAV legföntosabb álló-

Köszönet a segítségért 
Július 18-án Mezőkovácshá

za állomásról a 8535 számú 
személyvonattal akartam Bé
késcsabán keresztül Budapest
re utazni. A 11 óra 48 perc
kor induló vonatot lekéstem, 
pedig kora délután már Bu
dapesten kellett volna len
nem. Vörös Lajos forgalmi 
szolgálattevőtőJ kértem segít
séget, aki nem tudta, hogy 
vasutas vagyok-e vagy polgá
ri utas, mégis mindent elkö-

vetett, hogy időben Budapest
re érjek. Előbb taxiért telefo
nált, majd ennek hiányában 
egy személygépkocsit szerzett, 
amelynek vezetője Békéscsa
bára vitt, ahol még elértem a 
csatlakozást. 

Mezőkovácsháza állomás 
forgalmi szolgálattevője pél
dát mutatott emberségből, se
gítőkészségből. Többet tett an
nál, ami a kötelessége! 

Brandt Erzsébet 

Fogadás a nyugdíjas aktivisták tiszteletére 
A szombathelyi területi bi

zottságnál már hagyomány, 
hogy évente egy alkalommal a 
nyugdíjas aktivisták részére 
fogadást adnak. Az idén Cell
dömöJlkön, az új üzemi ép�et 
éttermében rendezett fogadá
son 25 nyugdíjas aktivista vett 
részt. Auguszt János, a tb tit-

kára köszöntötte a megjelen
teket, majd Kapr<>nczai János 
igazgatóhelyettes Ismertette az 
igazgatóság eddigi eredmé
nyeit és a feladatokat. A meg
hívobtak nevében Dudás Kál
mán, a soproni nyugdíjascso
port e1nőke mondott köszöne
tet a fogadásért. 

AKTUALI S P O RT R É  

A tolatásvezető hétköznapjai 
A dízelm<YLdonyok zaján át

tör a hangszóró kiáltása. Han
gok, fények szóródnak, zász
lók lengenek a sínek fölött. 

- Menj már nézd meg, 
hogy áll a Tihanyi! - SZÓL a 
rendelkező. 

- A kertit rendezi - vála
szolta a külsős sz.olgá,lattevö. 

Tihanyi Gáb<>r tolatásvezető 
Veszprémben. ötvenegy éves. 
Két felnőttkorú gyermek ap
ja. Négyszeres „Kiváló dolgo
zó", 11:rdemes vasutas. 

Korábban sovány, izmos, 
bátor l!Zemvilllanású ember. 
Ma rövidre nyírt haja telt ar
cát fiatalftja. Tekmtetéből 
határozottság és férfias derű 
árad. 

Harminckét éve jegyezte el 
magát a vasűttaL Előbb rak
tári munkás volt. Gyűjtőket 
és darabárus kocsikat kezelt. 
Vállaira ládák, hordók, zsá
kok nehezedtek. Aztán előbb
re lépett. Gépkfsérő, majd 
kocsirendező lett. Megtanulta 
a mozdonyfordulókat, megis
merte a mozd<>nyvezetóket, a 

váltók állítását, és vitte, kísér
te a gépeket a v<>natokra és a 

v<>natokról. Később tolatni 
kezdett. A kocsik közé bújva 

érezte meg a tolató munka re
megtető izgalmát, melyet szép
nek ta.1á1t. Ennek a nehéz és 
érdekes munkának a robotosa 
lett. Közben figyelte hogyan 
dolgozik mestere, Hajmási 
(i·•ula tolatásvezető. Megta
nulta az állomásneveket, az 
elegyáramlás irányát, a vonat
összeállítás szabályait. Elles
te az öregek sajá.tos és egyé
, .,húzásait". Fogalmak tisz
tázódtak előtte, egyre jobban 
választotta meg az éppen jó 

tolatási sebességet. Míg egy
szer helyettesíthette a meste
rét.. úgy érezte, célhoz ért. Ke
zében tarhatta a tolatás irá
n„ításának okos rendjét. 

lgy lett tolatásvezető. Im
már húsz éve ő a „karnagya" 
a fiatalokból álló csapatának. 
ő mutatja meg a kezdőknek 
az első fogásoka,t. Higgadt 
szóval nyugtatja a ,,gyereke
ket", (ahogy ő nevezi munka
társait) ha azok nyugtalanok 
a közlekedő vonatok miatti 
f e !tartások ért. 

Kiss István, Badics András, 
és Komár Károly kocsirende
zők ma benne látják, amit ó 
látott elődeiben. Egy intésére 
indulnak . . .  

Erós és kemény munka a 

kocsirendezés. Nappal 8-9, 

éjszaka 10-11 órát tolatnak. 
Télen, nyáron, esóben, sárban, 
hogy a vasút menjen. Bár a 
szolgálat végére megroggyan
nak a lábak, az újra kezdésre 
Ismét készek . . .  

- Az éjszakák hosszabbak 
a nappalolmál, de hűvösebbek 
js - mondja. - :f:n szíveseb
ben dolgozom éjszaka, pedig 
nehezebb. A mi munkánkat 
éjjel is nappal is csak ponto-
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MÁTÉSZALKA 
Utazónak feltűnik 
a viharvert szárnyú 
állomás 
vénasszony arca, 
nyugdíjas tekintete • • •  
Jobbra, Kocsord felé 
a vasúton túl, 
gomba-házak sorakoznak, 
bennük putTitlan cigányok 
érzik a ma kézszoritását, 
múltjuknak adják: koldulást, 
csórást. 
Ny!rmeggyesi út mellett 
dombokkal bulldózerek csatáznak 
a majdan beTTegő iparért. 
Itt már gyökérrel táplálkozik 
a remény, 
láncolja ezer hajszálgyökér. -
itt már szárba szökken a hit, 
lombot hoz, terebélyesedik. 

Budaházi István 

MAGYAR VASUTAS 

A MÁV MAGAS É P ÍT Ő I 

Kiemelkedő eredményekkel köszöntik 
a Nagy Október 60. évfordulóját 

A mindennapok tapasztalásaiból tudjuk, milyen Is a 
vasutasélet. Fla a körülmények egynémelyike itt-ott kü

lönbözik is, az öröm és a gond csaknem mindenütt haeonló; a;,; 
eltérés árnyalatnyi lehet csupán. Hallomásból - a sajtóból, 
a tévéből - és alkalmi munkakapcsolatokon keresztül ismerjük 
más ágazatok gondjait is: mozaikokból tevődik össze a nép
gazdasági összkép. úton-útfélen értesülünk például az építőipar 
háztáji keseri:eiről, a munkaerőhiányról (náluk sem kisebb, mint 
a vasútnál), a tervellátás zökkenőiról, a beruházások körüli 
huzavonáról. 

Munkásszállás, rekord idíí alatt 
Miként élhetnek-dolgo-z.hat

nak ama építők, akik egy
szersmind vasutasok is: a 

MAV magasépítői? S melyik 

2-4 áglJas szobákból álló, 
korszerű munkásszállást Fe
ren�árosban. 

nek, azt azért kesernyésen 
jegyzik meg: a létszámuk egy
harmada él munkásszálláson, 
szétszórtan. kilenc helyen, 
ideiglenes jellegű épületekben. 
sa;át maguknak mindmáig 
nem építhettek központi mun
kásszállást: sem engedélyt, 
sem pénzt nem kaptak rá. De
hát igazság : a cipész lábbelije 
lyukas • • •  

számának csökkentésére, a 
munkafegyelem további javítá
sára az üzemi balesetek ritkí
tá�á�a törekszünk: feladatain
kat most is kiváló föniJlcsé;;.i 
szinten szeretnénlc tel3"esiteai. 

Felajánlások, 

szükség szerint 

családhoz sorolják magukat : 
a .közlekedésiekhez, vagy az 
építőkhöz? ------------------------, E kérdéseken tűnődtem, 

Dehát ismétlem: ezek a lát
ványosabb produktumaik. S 
elsódleges2n nem is ezek miatt 
van szükség rájuk a vasút.nál. 

Pedig sokat építkeznek. A 
fónökiség ötödik ötéves terve 
600 millió forintos építési fel
adatot tartalmaz. A tervidő
szak. eddig eltelt másfél éve 
a latt 200 milliót - vagyis a 
feladat egyharmadát - már 
teljesítették. Am gondolva az 
építőipar árváltozásaira is. ne 
csak forintokkal érveljünk. 

Miközben építmény-átadási 
tervüket 100 százalékosan tel
jesítették (ez sem minden épí
tő szernezet ;ellemzője !), épí
tési tervüket az első félévben 
107,6 százalékra tornázták fel. 
Ráadásul évek óta nem volt 
érdemleges minőségi kifogás a 
munkájuk ellen ; feltehetőleg 
ez is ma!!yarázata annak, hogv 
három éve megszakítás nélkül 
kiváló fónökségi szinten telje
sítették a tervüket, és három
szor kaptak vezérigazgatói el
ismerést. 

Az építőipar jellegéből adó
dik• a felajánlások jó része a 
napi feladatokhoz kapcsolódik, 
s így ,,menet közben" is so7e 
vállaÍás hangzik el. Ha - ön
hibájukból, vagy rajtuk kívül 
álió okok miatt - valamelyik 
létesítménynél baj van a ha
táridővel, a brigádok többsége 
jelentkezik: pótolják a lemara
dást! Nem ellenzik, ha egyik 
építésvezetóségtől a másikhoz 
irányítják át óket, és az idegen 
közegben is egymással ver
sengve dolgoznal{. 

" , 

I L U S  N É N I, A F O S Z A K A C S  
Gróz Károlynét, · 

ez Utasellátó Vál
lalat 32-es számú 
gyon üzemének 
főszakácsát sok 
vasutas és utas
vendég ismeri. Aki 
Győrben ;árt és 
étkezett az utas
ellátó étteremben, 
az biztosan mindig 
szívesen emléke
::ik Ilus néni fi
nom ételeire. 

Húsz esztendeje 
dolgozik a kony-
hán. Ebből az 
utóbbi tizenhét 
évet Győrben, az 
utasellátó konyhá
ján töltötte. 

- Kézilányként 
kezdtem a mun
kát - mond;a. -
1968-ban konyha-
főnök-helyettes, 

hMom év múlva 
pedig konyhaveze
tő lettem. Sok fia
talt neveltem a 
szakma szereteté
re, a szakácsmű
vé$zetre. A szoká
M>S hathetes kül- · 
fötdi csereakció 
keretében pedig 
több német és 
lenwel szakács is 
megismerkedett Itt 
a ;ó magyar ízek
kel. 

Példamutató 
munkájáért több 
elismerést kapott. 
Többszörös kiváló 
dolgozó. 1972-ben 
főigazgatói dicsé
retben. részesült, 
az idén május l

én pedig a Közle
kedés kiváló dol-

goz6ja kitüntetést 
vette át, 

A mindig mo
solygó, szorgalmas 
Ilus nénit szeretik 
a munkatársak és 
a törzsvendégek 
is. A munkaerő
hiány miatt sok
szor két ember he-
lyett dolgozik, 
kedvvel szorga-
lommal. Pár éve 
hét hónapig beteg 
volt. Akaratereje 

és szakmaszeretete 
segítette őt vissza, 
munkatársai közé, 
ah.ol jól érzi ma
gát. Négy év múl
va megy nyugdíj
ba. Addig még -
reméljük - sok 
lnyenc falattal te
szt emlékezetessé 
a vendégek szá
mára Győr állo
más utasellátó 
konyháját. 

Jakab István 

miközben tekintettel a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére kibontakozott 
munkaversenyre - a MA V 
Magasépítési Főnökségének 
szakszervezeti bizottságára 
igyekeztem. Aztán választ 
kaptam az utóbbi kérdésre: 
természetesen, elződlegesen 
építők, ám ol11an építők, a.kik 
éveken - ;ó néhányan évtize
deken - keresztül a t·asutat 
szolgálják, s törekvésük nem 
különbözik a vontatást főnök
ségen dolgozó karbantartóké
tól, a ;ármújavLtóknál se
rénykedő lakatosokétól, a sí
neket gondozó pályamunt.:á
sokétól. E közös törekvés pe
dig nem más, mint az, hogy a 
vasúti forgalom minél zök
kenőmentesebb legyen. 

A magasépítók hétköznap
jairól Szentesi Sándorral, a 
főnökség szb-titkárával és 
Bánkúti László újítási és 
munkaverseny-előadóval be
szélgetünk. 

A budapesti igazgatóság te
rületén dolgoznak (csak ese
tenként, egyedi feladatok ellá
táisára utaznak távolal>bra), 
feladatkörük, hogy üzemi, S?.o
ciáli& jellegű, és forgalmi épü
leteket, fűtóházakat, mozdony
szineket, &ót olykor még la· 
kásokat is építsenek. Néhány 
példa, amely munkájukat 
fémjelzi : ők voltak a kivi tele
zói S:zékesfehérvárott az or
szág legnagyobb dízelmozdony 
sz.inének; egyik legs-Lebb épü
letüknek tartják az almásfü
zítói felvételi épületet (ú.�y 
vélik, ha a MA V-nfil Is lenne 
kivitelezési nívódíi : feltétle
nül számításba jönne) : há
rom és fél év alatt hozták te
tő alá a Ruda« László utcal, 
hatemeletes központi rende
lőintézetet ; jelenleg pedig 
not·ember 7. tiszteletére - re
kordidő. 13 h6nap alatt, sze
retnék á.tadni a 400 személyes, 

Az íí munkájuk is : 
- szolgálat ! 

A:: állami építőipar re
szint nem vállal ma már kis 
munkákat, másrészt vasúti 
vágányok közé nem is me
részkedik - mondja az szb
titkár. - Pontosabban: nem is 
mehet, hiszen ahhoz külön 
t:asúti szakvizsga kell. Mind
ezt tovább ragozva : az álla
mi ipar hagyományos mód
szerekkel már nem is igen 
épitkeziJ:, egy őrház viszont 
nem készülhet panelból. Ezért 
kell a saját építési részleg. 

Előnyük, hátrányuk, ki tud
ja - tény, hogy más épító
szerveu,tekkel &zemben nem 
ők választják ki, milyen mun
kát vállaljanak el. A buda
pesti igazgatóság határozza 
me!'(, mikor, hol kell dolgoz
niuk. Fogalmazhatunk úgy 
is: ezek a.z építőmunkások -
csakúgy, mint a forgalmisták 

szolgálatban vannak. A 
szolgálat pedig fegyelmet kí
ván (s hogy mennyire szigo
rú. erre még utalunk). 

Elöször a munkaerőhelyzet
ről ! A főnökség terveu,tt lét
száma 864, ezzel szemben 
830...an vannak. Harmincnégy 
emberük hiányZ:k tehát, s er
re mondaná nem egy nagy
vállalat igazgatója :  irigylésre 
méltó állapot. Mélyebbre ás
va azért, a kép nem ennyire 
ró21Sás: tavaly 256-an lépt�k ki 
tőlük, s csupán 194-en álltak 
az eltávozottak helyébe. Ám e 
kép m · em oly komor, mint 
a három-négy esztendővel ko
rábbi : akkoriban ugyanis 
350-en, 400-an mozogtak. 

- Potítikai munkánk ered
ménye, hogy csökkent a fluk
tuáció - vallja Bánkúti Lász
ló. - Ha valaki távozni akar 
tőlünk, azzal igyekszünk szót 
érteni, s núnden alkalommal 

Javuló szervezés 
- Sokat jelent. hogy a MAV 

1iezetői is átérezték az építő
iparnak ama igényét: gazdasá
gosabb, egyben termeléke
nyebb, ha egyidejűleg keve
sebb munkahelyen, koncent
ráltabban. dolgozhatunk. A 
korábbi 150-160 munkahely
lyel szemben másfél, két esz
tende;e már csak 50-70 hely
re vonulunk fel. [gy a bri
gádjaink is eredményesebben 
dolgozhatnak - mondják. 

A szocialista brigádmozgal
mat az eredmények motorjá
nak tekintik. ötvenkét szocia
lista brigádjuknak 421 tagja 
van ; a tavalyi jó munka alap
ján a Kiss László vezette, 9 
fós Bokányi DeZS<> kóműves
brigád, valamint a Nagy Imre 
vezette, 10 tagú Koss.uth vízve
zetékszereló-brigád kapott 
arany jelvényt (Nagy Imrét a 
vasutas szocialista brigádveze
tők országos tanácskozásán 
tüntették ki A közlekedés ki
uáló dolgozója címmel.) Tizen
hat brigád kapott ezüst, 23 pe
dig bronz jelvényt. Ám, mert 
sok a jó brigád, a sorrend is 
mindig változik. 

Most, a jubileumi es-ztendő
ben kiváltképp élesedik a 
munkaverseny. Korai lenne 
még a végső sorrendet megjó
solni. Am a pillanatnyi hely
zetkép is említésre méltó ! A 
jubilewni versenyben 40 fizikai 
munkát végző szociallsta bri
gád vesz részt, s döntő szere
pük volt a félévi - már emlí
tett - 107,6 százalékos tervtel
;esítésben, továbbá, hogy a ter
melékenység 12 százalékkal 
növekedett ;abban, mint ahogy 
tervezték. 

Élenjáró brigádok 
Az szb termelési bizottsága 

augusztus elején értékelte az 
első fél évet. Ekkor az öt fő
építésvezetőség versenyében az 
5-ös állt az élen, s az l -es kö
vette őket. Ami pedig a kisebb 
kollektívákat illeti : az 5-ös fő
építésvezetőség Balázs Ferenc 
ács vezette „Több termelést!" 
szocialista brigádja volt az él
lovas. A MA V Kórház nővér
szállásának építésén 128 száza
lékos eredményt értek el. Má
sodik helyen a 4-es fóépítésve
zetőség Berkes Nándor vezette 
Vörös Csillag festő-mázoló bri
gádja állt : a ferencvárosi mun
kásszálláson 112 százalékra tel
jesítették a tervüket. A továb
bi sorrend : Ferenczi Imre 
Egyetértés bádogos-brigádja a 
4-esektól, majd a Nagy Gyula 
vezette Vak Bottyán kőműves
brigád a 2-esektől . . .  

-----------------------------------------1 őszinte választ kérünk: mi 
készteti munkahely-változta
tásra? Mind a gazdasági veze
tés, mind a társadalmi szer
vek központi feladataik egyi
kének tekintik a fluktuáció 
fékezését. Am mindez nem 
jelenti azt, hogy a munkafe
gyelem terén lazaságokat tű
rünk meg. Tavaly a folyama
tos igazolatlan hiányzások és 
egyéb okok miatt 63 fegyelem
sértőt bocsátottunk el. 

- Büszkék vagyunk arra, 
hogy január 20-fg valamennyi 
brigádunk beküldte az idei 
t·ersenyvállalási szerződését, 
ma;d január 24-én - egy nap
pal a csepeliek felhívása után 
- mi is csatlakoztunk a jubi
leumi munkaversenyhez. Eköz
ben a munkából kiesett órák 

A magasépítési főnökség leg
utoljára 1969-ben kapta meg a 
Kiváló főnökség címmel egyen
értékű f:lüzem címet. Úgy ér
zik, azóta többször is csupán 
egy kis lépés hiányzott az is
métléshez. Az idén nagyon re
ménykednek. De azt is tudják: 
nincsenek vetélytársak hi;án. san ezabad végezni. Egy ra;sz 

„szalasztás" tönkre teheti az 
egész éjsz;ka forgalmát. Egy 
hibás je'lzés és kész a baj • , • 

A kocsirendezői munka 
más, mint a vonabtovább!tás. 
A kocsibeállítások, kihúzá.:lok, 
vonatfeloszlatások és összeál
lítások, átrendezések egyazon 
munkának eltérő változatai. 
Awn06Ságuk munkaigényessé
gükben van. Sokat kell talpal
ni míg megvirrad és jön a 
váltás. 

- f:n akkor énem magam 
jól, ha üres az állomás. Vagy, 
amikor núnden a helyén van 
- mondja Tihanyi -, mert 
am!g munka van, addig belül
ről szüntelenül hajt valami. 

- Hogy álln.ak Tihanyiék 
- kérdi az éjszaka közepén 
a rendező. 

- Most gurítják a zárféket 
a 98-asra - válaszolja a tér
felvigyázó. 

- A munkában nem érzek 
fáradtságot - vallja. - Azért 
jön az ember, hogy dolgoz
zon. Bánnilyen furcsán is 
hangzik, nekem ez a munka 
a legkedvesebb hobbim. Sze
rencsés találkozás, hogy egy
úttal szórakoztat is. 

- Mi kell a jó tolatómun
kához? 

- Jó vezér, jó gép és össze
szokott csapat - feleli -, 
majd hozz.áteszi:  - Nincs an
nál szebb, mint amikor úgy 
ilolenigazában együtt dolgozik 

a csapat. Olyan az, mint egy 
barátságos mérkőzés, ahol az 
eredmény is és a játék szép
sége is fontoo. Nyomás, szét
kapcsolni, gyorsítás . .  , a „gye
rekek" meg a saruval ,,fogdos
sák" a kocsikat. Nincs ebben 
semmi különös. 

Ezért a mindenért és nem 
különösért kapott négyszer 
„Kiváló dolgozó" kitüntetést 
és vált „t:rdemes vasutas"-sá. 

Minden munkaeredménye 
még sincs benne az elmondot
takban, mert tíz éven át köz
sége tanácstagja volt, amely
ből öt évig a végrehajtó bi
zottságban is dolgozott. Csu
pán Kádárta Veszprémhez csa
tolása után szűnt meg a meg
tisztelő feladata. Párttag, ti
;i:enöt éve önkéntes rendőr, s 
szakszervezeti bizalmi. 

Szabad időben intézte a la
kóhelye ügyeit-pajait. Ma is 
segít őrködni a közrend felett. 
Mint bizalmi megosztja mun
katársai gondját és szót emel 
érdekükben. 

- Hogy csinálja? 
- Megválasztottak. Bíztak 

bennem és én meg akartam 
felelni ennek a bizalomnak. 
Tenni k.ellett valamit. 

Lányai férjezettek. Felesé
ge a helyi termelő szövetkezet 
dolgozója. Anyagi körülmé
nyei rendezettek. Elégedett 
ember. 

- A társadalmi munka sem 
ér semmit, ha nem szívből 

végzi az ember - folytatja 
előző gondolatmenetét. - A 
munkát nem lehet csak könyv
ből tanulni. Hogy núlyen lö
kés k.ell a kocsiknak január
ban, vagy júliusban az nem 
mindegy. Mint ahogy az sem, 
hogy a kerti négyre, vagy az 
állomási hatra tolatunk. 

Szabó József állomásfőnök 
eképpen vélekedik róla : , 

- Tihanyi Gábor érti a dol
gát, rá núndig lehet számíta
ni. Ha megkérdem, hogy ál
lunk Gábor, elmondja sorjá
ban, hogy áll a kirakás és be
rakás. Szinte minden négyw
centiméterét ismeri az állo
másnak. Szókimondó ember. 
Rám nyitja az ajtót, ha a 
munkáról vagy a munkatár
sairól van szó. 

Hazánk felszabadulásának 
32. évfordulója alkalmából 
megkapta a Munka :trdem
rend ezüst fokozatát. 

- Ezzel a kitünte�el va
lamennyiünk munkáját elis
merték - mondta Tihanyi 
Gábor. - Egyedül nem sokra 
megy az ember, csak így 
együtt lehetünk eredménye
sek - mutat mosolyogva tár
saira 

Nappalok és éjszakák! Rek
kenő hőség és metsző hideg , . .  
S a tihanyiak mindenütt egy
forma mozdulattal veszik a 
zászlót, a lámpát és indulnak 
tolatni . . •  

(Szabó) 

A cipész cipöje 
Ezt &em mondhatja el min

den építőipari vállalat !  Am, 
ha nagyok a követelmények, 
mi az ellentétele? Talán a fi
zetés? Onmagában aligha, hi
su,n hozzávetőleg azonos az 
ÉVM vállalataiéva!. Igaz: itt 
jár az évi, mintegy 1000 forin
tos ruhapénz is, továbbá a 
vasúti utazási kedvezmény 
(amelynek jelentőségét valójá
ban csak azok érzékelik, akik 
kilépnek tőlünk ; a főnökség
nél töltött idő alatt „termé
szetesnek, magától értetődő
nek" tartják). Előnyös a lét
szám stabilizálása su,mpont
jábóL hogy néhány ideiglenes 
jellegű munkásszállást meg
szűntettek és korszerúbbeket 
építettek helyettük az elmúlt 
években - belül minden szál
lást korszerűsítettek: kényel
mes a fekhely, mindenütt van 
tévé, rádió, hűtőszekrény. Am 
miközben a ferencvárosi mun
kásszállás-avatásra készülód-

Földes Tamás 

,. 

Elethivatása a vasút 

Nagy Károlyné, a pécsi 
biztosítóberendezési fenn
tartási főnökség munka
ügyi ügyintézője harminc 
évvel ezelőtt választotta 
élethivatásnak a vasutat. 

- Heten voltunk testvé
rek és négyen vasutasok 
lettünk - mondja. - 1947-
ben a debreceni fűtőház
nál munkásként kezdtem 
pályafutásom. Két évvel 
később a Keleti pályaudvar 

létszámába kerültem. On
nan vettek fel a MAV
tisztképzőbe, amit sikeresen. 
elvégeztem. 

1951-oen és 1952-ben 
már forgalmi szolgálattevő
ként dolgozott Püspökla
dányban, Nádudvaron, 
Hajdúszoboszlón és Deb
recenben. Családi okok 
miatt azonban Pécs állo
másra kerül távirásznak. 
Jelenlegi munkahelyén 
1956-tól szolgál. Munkáját 
mindig példamutató gon
dossággal végezte. Több
szoros kiváló dolgozó és 
tulajdonosa a Felszabadu
lási jubileumi emlékérem
nek. Ebben az évben mi
niszteri dicséretben része
sült. Több évtizede végez 
társadalmi munkát is. 
1956-tól 1971-tg tagja volt 
az üzemi pártvezetőségnek, 
hat éve pedig a szakszer
vezeti bizottság nöbizott
ságának a vezetője. 

Aktivitása, munkaszere
tete jó példa az ott dolgozó 
fia talokn.ak is. 
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A HELYZET NEM KILÁTÁSTALAN 

Legyen minden vasutas a maga 
és munkatársai 

munkavédelmi őre 
Országos munkavédelmi értekezlet a Vasúti Főos1tályon 

Augusztus 2-án a Vasúti Fő
osztály kultúrtermében a szak
szervezeti munkavédelmi fel
ügyelők és a szakvonali mun
kavédelmi ügyintézők részvé
telével értekezletet tartottalc. 
A tanácskozáson részt vett 
Koszorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezete főtitkára, 
Bártfai Béla, a KPM Munka
gazdasági és Szociálpolitikai 
főosztályának helyettes veze
tője, Füzi Lőrinc, a SZOT 
Munkavédelmi osztályának 
munkatársa, Gulyás János ve
zérigazgatóhelyettes. 

14 milliárd forint 

munkavédelemre 

Szemók Béla szakosztályve
zetőhelyettes megnyitója után 
Eigl Róbert osztályvezető-he
lyettes tartott vitaindító elő
adást. Beszélt azokról az in
tézkedésekről, melyek végre
hajtásával javult a dolgozók 
munkakörülménye, csökkent a 
veszélyforrások száma. A MAV 
az V. ötéves tervidőszakban 
14 milliárd forintot fordít 
csupán munkavédelmi jellegű 
beruházásol,ra, a biztonság
technikai színvonal fejleszté
sére, a kedvezőtlen munkakö
rülmények csökkentésére, a 
nehéz fizikai munka gépesíté
sére. 

A munkavédelmi tevékeny
ségnek, a balesetek megelőzé
sének mind a vasút vezetése, 
mind a Vasutasok Szakszerve
zete kiemelt fontosságot tu-

. lajdonít. Sajnos az erőfeszíté
sek eddig nem hozták meg a 
kellő eredményt. A hosszan
tartó ;avulás után 1976-ban 
a halálos esetek kivételével az 
üzemi balesetek minden mu
tatója romlott. 

Nem javult a helyzet 1977-
ben sem. A csonkulásos bal
esetek kivételével még a múlt 
évhez viszonyítva is rosszab
bodott a helyzet. Emelkedett 
a halálos balesetek és az üze
mi balesetek miatt kiesett 
munkanapok száma. 

Az év első felében legszem
betűnőbb az üzemi balesetek 
számának emelkedése a mis-
1::olci és a debreceni igazgató
ság területén. Az utóbbi-

biztosítása kel! legyen az 
alapja a vezető munkája meg
itélésének, de próbaköve a 
vezetői alkalmasságnak is. 
Mindenféle beosztású vezető
nek elsőrendű feladata a dol
gozó ember egészségének, testi 
épségének védelme, az adott 
lehetőségeken belül a munka 
biztonságának megteremtése. 

A beszámolót szenvedélyes 
vita követte, amelynek össze
gezése az, hogy a helyzet, sú
lyossága ellenére sem kilátás
talan. Ez a bizakodás elsősor
ban a kiváltó okok ismereté
ben reális. A balesetek jelen
tős része utasítás szerinti, az 
óvórendszabályoknak megfe
lelő, fegyelmezett, lelkiismere
tes munkával megelőzhető. A 
gazdasági vezetőktől, munka
védelmi ügyintézőktől, szak
szervezeti aktivistáktól, mun
kavédelmi őröktől, szocialista 
brigádoktól, KISZ-őrjáratoktól 
még több kezdeményezést vá
runk azoknak a problémák
nak a megoldásában, ame
lyekben a fejlődést döntően 
szemléletbeli tényezők gátol
ják. 

A fő módszer továbbra is a 
nagy türelmet igénylő neve
lés, a meggyőzés, a megelőzés. 
De ha ilyen módon nincs meg
felelő eredmény, akkor nem 
szabad visszariadni a vétke
sek, nemtörődömök, mulasz
tók felelősségrevonásától sem. 

A munkavédelmi oktatásra 
előírt idő elegendő. Az oktatás 
szír.vonala, eredményessége 
azonban nem megfelelő. Szin
te alig találkozunk közvetle
nül a munkahelyen történő 
oktatással, még kevésbé az 
ismeretek munka közbeni, 
gyakorlati ellenőrzésével. 

Mindeddig nem igen vető
dött fel egy-egy baleset kap
csán az oktató felelőssége, ha 
írásban bizonyítani tudta, 
hogy a balesetvédelmi okta
tás megtörtént. De hogy az 
hogyan történt. milyen mód
szerrel, s főleg meggyőződött-e 
arról, hogy az oktatásra köte
lezett dolgozó valóban megér
tette, ismeri az oktatott anya
got - ezt senki nem firtatja. 

Pedig lehet, hogy a balesetet 
kiváltó okok láncolatát éppen 
a felületes oktatás indította el. 

A balesetvédelem 

önvédelem is 

A szemléltető propaganda 
eTőtlen, sokszor idejét mú!t, 
közömbösséget szülő, lassú. A 
helyszíni ellenőrzés legtöbb
ször formális, a helytelen 
munkavégzés bírálata erélyte
len, inkább szentesíti a rosz
szat, mintsem változtatna 
azon. Sok helyen a technoló
giai utasításokat régen túlha
ladta a technika, az élet. 

A felsoroltak mind-mind 
olyan okok és tények, ame
lyen lehet és sürgősen változ
tatni kell. Hogyan? Szakszer
vezeti és szakvonali vezetók, 
aktivisták kinyilvánított egyet
akarásával, együttmúködésé
vel, a vezetők szemléletbeli 
változtatásával, a mindany
nyiunk ügyét szolgáló társa
dalmasítással. 

Legyen minden beosztásban 
levő vasutas dolgozó a maga 
és munkatársai munkavédel
mi őre, aki nem hagyja szó 
nélkül az utasítás- és óvó
rends7.abályellenes munkát, az 
italozást, a fegyelmezetlensé
get a saját és dolgozótársai 
legelemibb érdekében. 

A fegyelmezetlen, italt fo
gyasztott dolgozó nemcsak 
saját, hanem munkatársai tes
ti épségét is 1.·eszélye.zteti. A 
munkából kiesők helyett leg
többször munkatársaiknak kell 
többletmunkát vállalniuk. A 
balesetvédelem a szó szoros 
értelmében vett önvédelem isi 

Ha a munka_ és technoló
giai fegyelem párosul azok
kal a műszaki megelőzésre vo
natkozó intézkedésekkel, ame
lyek a vasút ten·eiben szere
pelnek. akkor a ma még oly 
fájdalmas statisztika minden 
bizonnyal rohamosan javulni 
fog. Ennek a reményének 
adott egyaránt kifejezést hoz
zászólásában Koszorús Ferenc 
főtitkár és Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes. 

A jubileumi verseny 
újabb eredményei 

A szentesi építési fónökségen 

24 szaízalékkal növekeded a termeléken;rseg 

A Nagy Október 60. évfor
dulója tiszteletére kibontako
zott munkaverseny jegyében 
dolgozik a szentesi építési fő
nökség. Az első félév mérlege 
figyelemre méltó eredménye
ket mutat. Túlteljesítették az 
építési program időarányos ré
szét. El végezték 11 250 méter 
hosszú vasúti pálya korszerú
sitését és beépítettek 13 cso
port kitérőt. 

A számszerű adatokból is ki
bontakozik, hogy ez több az 
átlagos munkánál. Ez a több
let jelenti a munkaverseny lé
nyegét, amelyben a szocialista 
brigádok az élenjárók. 

A főnökség munkáinak nagy 
részét a szegedi és a debreceni 
igazgatóság területén végzi. 
Valamennyi nagyobb felépít
mény korszerilsíti'se jól össze
hangolt és a különböző mun
kahelyek igényel vel egyezte
tett haladási grafikonok, ütem
tervek, gépprogramolc készül-

ján a vasútépítő brigádok kö
zül a városföldi kötótelep Sza
badság szocialista brigádja ér
te el a legjobb eredményt. A 
gápállomás.i brigádok közül 
pedig a Pásztor Géza által ve
ze!iett gépkezelő munka,brigád 
volt a legjobb. 

A sinhega;2Jtók közül a MAV 
Kiváló Bri-gádj.a címet viselő 
Dózsa szocialista brigád ért el 
jó eredményt. A Petőfi szocia
lista brigáddal együtlt a már
cius 28-tól április l-ig terjedő 
ünnepi müszak alatt 110 sín
hegesztést készí.tettek el kifo
gástalan minőségben. 

A Béke komplex szoci.a.lista 
brigád fi�yelemre méltó kez
deményezést tett az anyag
szerkezlés ügyviteli egyszerű
sitéséhen, Elószállítással anya
got biztosítattalk a III. negyed
év fontosabb mun.'c.áinak vég
zéséhez. 

A gépállomás Zója szocia-

lista bri·gádja a kézi port.álda
ru.k gyors k.ijavitásával segí
tette az építési munkát. Két 
újitásukkal 16 OOO Ft értékű 
megtakarítást értek el. 

A tervező csoport Ifjúság 
szoclalista brig!'dja a mű=ki 
tervek határidő előtti elkészí
tésével ért el figyelemre mél
tó eredményt. 

Kiemelkedően vég-zi munká
ját a villanyszerel&,cból álló 
Kandó szocialista brJgád is. 

A szentesi építési főnökség 
dolgozói a:z első félévben tar
tott kommunista múszakban 
1520 órát dolgoztaik. A tál'lxl
dalmi munkában összesen 360 
dolgo.zó vett részt. 2269 óra 
alatt 280 ezer forint értéket 
terme1tek. 

A főnökség dolgozóinak 
mu:ikaversenye biztosíték az 
éves terv sikeres teljesítésére. 

(fogas) 
tek. ,....:.------------------------

A fóvonalak korszcrúsítési 
munkái különösen nagy szer
vezést igényeltek minden szin
ten. A pályaszakaszokat a napi 
vágányzárak végére olyan ál
lapotba kellett hozni, hogy 20 
km/óra sebess ·•gkorlátozás 
mellett a forgalombiztonság 
követelményeit is kielégítsék. 
Törökszentmiklós állomás 4. 
számú vágányának átépítését 
két nappal korábban, a Gyo
ma-Ozedmajor közötti egy
szerűsített vágányfcktetést pe
dig a tervezettnél öt nappal 
előbb fejezték be. 

A legfigyelemreméltóbb ered
mény a tcTmelék.'i?nység nÖL'l'
kedése. A teljes keresztmet
szetű termelés a bázis időszak 
teljesítését 14%-kal halad
ta me,:. A termelékenység nö
vekedése pedig ennél s mag -
sabb, 24 szazalékos volt. 

Az üzemanyag-takarékosság
ban a gázolaj-megta-karítás a 
Iegjelentésebb. A gépjármúve:t 
4,2, a munkagépek pedig 1.9 
százalék üzemanyagot takari
tottaik m;,g. Különösen kiemel
kedő a Rózs,i Ferenc és a Pe
tőfi szoc:al.is.a brigád eredmé
nyo. 

Az évi ce¼:Ltúzffielk megva
lósításáért és a ten·ek túltel
jesítéséért a Nc,:y Október 
tisz1'!'lerere folyó munkaver
senyben eg ült tevékenyked
nek a szociaJ;sta és a mun'kia-
brigáckik. A kom !ex felada
tok első félévi értékelése alap-

Miért indulás után? 
Mint vizsgáló főkalauz, 

gyakran megfigyeltem már 
Dunai finomító állomáson, 
hogy pénteki napokon sok ka
tona utazik h>tza az 5123-as 
számú vonattal. Sajnos pa
rancsnokaik későn engedik ki 
őket a laktanyából, és sokszor 
a vonat indulása után ugrál
nak fel a lépcsőkre. Gyakran 
100-150 katona is megroha
mozza a mozgó szerelvényt. 

Szerencsére a személyzet már 
számít erre, és inkább megál
lítja a vonatot, hogy ne tör
ténjen baleset. 

A vasút illetékeseinek ér
demes lenne erre felhívni a 
honvédség figyelmét, hogy 
előbb engedjék el a katonákat 
a laktanyából. A mozgó vo
natra ugrálás közben súlyos 
baleset is történhet. 

Enl·edi s,ndor 

Vasittasok a városért 
Tapolcán a város fejleszté

séért. szépítéséért a legtöbb 
társadalmi munkát 870 
órát, 59 144 forint értékben -
o biztosítóberendezés fenntar
tási főnökség és távközlá'sza
kaszainak dolgozói végezték az 
idei év első felében - állapí
totta meg a városi tanács. 

A vasúti csomópont szocia
lista brigádjai - köztük a 
vontatási, a pályafenntartási, 
az állomás- és a szertárfő
nökség, valamint a bada-

csonytördemlcl MAV-kerté
szel, illetve a celldömölki épí
tési főnökség 8. számú tapol
cai építésvezetőségének dolgo
zói - összesen 2108 óra tár
sadalmi munkával járulta:c 
hozzá a város építéséhez, csi
nosításához, 96 516 forint ér
tékben. 

Elismeré�t, dicséretet érde
melnek ezért a tapolcai vas
utasok. 

Bognár K,roly 

nál különösen kirívó a hely- r----------------------------------------

zet Záhony körzetében. 
Halálos baleseteknél a mis

kolci, a pécsi és a szegedi te
ri:leten romlott a helyzet. A 
16 halálos üzemi balesetből 10 
a forgalmi, 4 az építési és oá
lyafenntartási szakszolgálat 
területén következett be. 

A statisztikát elemezve kitű
nik, hogy a megelőzési intéz
kedések hatásaként jelentősen 
csökkent a műszaki. biztonság
technikai hiányosságból eredő 
balesetek száma. Az esetek 
többsége személyi mulasztá
sokra, a munkavédelmi előírá
sok mepsértésfre, a vezetők 
elnéző magatartására, soroza
tos mulasztásokra vezethetők 
vissza. Igen sok esetnél köz
reható ok volt az alkoholos 
befolyásoltság is. A balesetet 
szenvedettek egy része meg
sértette az utasításokat, az 
óvórendszabályokat, figyelmen 
kívül hagyta a veszélyforráso
kat. 

A vezetők felelőssP.ge 

Mindezek szemléletbeli hi
bákra Is visszavezethetők. A 
munkavédelmi szervezet meg
erősítésére és centra!izálására 
tett intézkedések kapcsán nem 
ritkán kialakul olyan elmélet, 
hogy a munkavédelem meg
szűnt a gazdasagi vezetés fel
adata lenni. 

Az ilyen szemlélet · tartha
tatlan, elítélendő, mi több, ül
dözendő. A szocialista munka
védelem alapelvként határoz
za meg a termelés és az em
berről való gondoskodás egy
ségét. Ennek az egységnek a 

Túlteljesítették tervül�et 
az újfehértói vasutasok 

Nagy volt az izgalom Újfe
hértó állomáson, amikor ott 
jártunk: a debreceni igazgató
ság vezetői éppen aznap tar
tottak ellenőrzést. Szabados 
Lajos intéző, aki a sza badsá
gon levő állomásfőnököt he
lyettesítette, érthető örömmel 
újságolta, hogy a bizottság 
mindent rendben talált. 

Az állomás életét azért is 
könnyű a főnök távollétében 
kézben tartania, mert a 16 
tagú Május 1. szocialista bri
gád vezetője, Szabados Lajos 
forgalmi szolgálattevő is jól 
képzett vasutas. Ez a kollek
tíva két korábbi brigád ösz
szevonásából alakult és a 21 
létszámú állomás dolgozóinak 
többségét tömöríti soraiba. 

Ez a látszólag kicsinek tú
nő állomás meglehetősen nagy 
forgalmat bonyolít Je. A havi 
kocsi fel- és leadás három
ezer körül mozog. Ezt persze 
nem elsősorban a község ipa
ra indokolja, bár a faipari 
szövetkezet, a Jádaüzem, a 
gyapjúszövőgyár. és a mező
gazdasági kísérl.eti intézet ön
magában is elég forgalmat je
lentene. De a megyeszékhely 
ipari üzemei, gazdaságai s a 
körzetbe tartozó mezőgazdasá
gi termelőszövetkezetek is 
evakran rakodnak itt. Rajtuk 
kívül az öt környező község 
közös vízmű-építkezése, az Or-

szágos Villamos Távvezeték 
Vállalat nemzetközi távveze
ték-építése részére nagy téte
lekben érkeznek szerkezeti és 
építési anyagok. A létszámhoz 
képest tehát nagy feladatok 
hárulnak a kis állomás vas
utasaira. 

A különböző szállíttatókhoz 
gyakran érkeznek külföldi ko
csik. Egyik legfontosabb vál
lalásuk ezek állásidejének a 
csökkentése. A napi egy pár 
tolatós tehervonat tartózkodá
sakor a tola lás 30-40 perce 
alatt kirakják a külföldi ko
csit. 

Az első félév is bizonyítja: 
mindent megtesznek a tervek 
túl teljesítéséért: az elsó ne
gyedévben árutonna-tervüket 
közel 200 ( !), a másodikban 142 
százalékra teljesítették. A ko
csikihasználás százalékos mu
tatói is jók, az első negyedév
ben 123, a másodikban 112 
százalékra alakultak. Remélik. 
hogy az őszi mezőgazdasági 
csúcs idején is helytállnak. 

A társadalmi munkában is 
élenjárnak: június negyedikén 
például á két szolgálatos ki
vételével minden brigádtag el
ment Záhonyba. hogy segít
sen az átrakás gondjain. 
Nyolc széles kocsiból 16 nor
mál nyomtávút raktak mee. A 
jó munkáért 50 százalékkal 
megemelt jutalmat kaptak. A 

pénzből olyan vasutasnapi ün
nepséget rendeztek, amelyen 
Újfehértó állomás történeté
ben elöször minden vasutas
családtag megjelent. A kollek
tíva három nyugdíjas vasutast 
patronál, sót, a tanács kérésére 
egy idős, nem vasutas támo
gatását is elvállalták. 

Júliusban az Újfehértói Kí
sérleti Gazdaságban két napig 
a nyári almaszedésben segí
tett a brigád, ősszel pedig az 
érpataki Rózsa Ferenc tsz-né! 
szednek majd burgonyát, tár
sadalmi munkában. Segítet
tek a községi sportpálya épí
tésénél is. Tavaly pedig a köz
ség útjainak javításánál dol
goztak 1000 társadalmi mun
kaórát. 

A termelés és a társadalmi 
munka mellett tanulásra, ön
képzésre is van idejük: egyik 
brigádtagnak a közösség se
gít a tisztképzőre készülésé
ben, többek szakvizsgájánál 
is segítették egymást és remé
lik, hogy az öt érettségizett 
brigádtagból nemsokára hét 
lesz, mert ketten is tanulnak 
gimnáziumban. A nyolc álta
lános iskolai végzettsége min
denkinek megvan. 

Szocialista módon tanulni, 
dolgozni, élni - ez Újfehér
tón nemcsak jelszó. 

Szatmári Jenő István 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 
felvesz és kiképez 

NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklödésük szerint 

forgalmi szolgálattevö, 
váltókezelö, kocsirendezó, 
kocsifeliró, vonatfelvevö, 
távgépíró, jegyviugóló, 
pemély- és árupénztóros. 
raktórnok, rakodómunkós, 

mozdonyvezetö-gyakornok, 
kocsivizsgóló, léklakatos, 
vasútépitö, karbantartó, 
jórmüjavitó szakmunkás, 
takarító, segédmunkás 
és sok más munkakörbe 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szabod szombat 

Elsősorban vasutos dolgozóink honáturtozóinak, 
ismeröseinek, barátainak jelentkezését várjuk. 

JELENTKEZl!S l!S BOVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki áOomásokon, 
a vontotási és pályafenntartási fönökségeken, 
valamint a munkaerö-felvételi irodán. 
Budapest, Keleti pályaudvur, Cinkotai kapu. 
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Kenyér 
Mit érnek 
a csillogó ércek? -
A búzatenger miriád magja 
többet ér 
ezüstnél, aranynál, 
s a k>enyér, 
amit az ember az asztalra 
tesz, kelő s :nyugvó napnál. 

Az ércek 
csillag-időt élnek. -
A bú:zaszem az ember által él, 
�tése, mint a tenger, 
munkája reménye: a kenyér, 
és általa él az ember l 

A kalász a béke zúgó aranya, 
mel-egít s életet ad, mint az anya ; 
benne a jövendők testesülnek meg, 
:sorsot szab dolgos nem?Jedékek.nek. 

A kenyér nyugalmat ad; 
de érte vívta munkása 
milndig a forradalmat ! 

Fazekas Lajos 

Ötszáz óra társadalmi munka 
A balassagyarmatt vontatá- együtt a mozdO!llyjavLtók Pe

si főnökség fiataljai 500 óra tőfi, a kocsijavítók Petőfi, 
társadalmi , munkát végeztek M.ijus 1., Madách és a villany
tízezer forint értékben. a Nagy szerelők Eötvös szocialista bri
Októbert Szocialista Forrada- gádjának tagjai ásták ki. 
lom 60. évfordulójának tisz• Mintegy huszonnégy köbméter 
teletére tett felajánlásként. földet mozgattak meg, majd 

Az augusztus 20-án átadás- a betonozást is ők végezték, 
ra kerülő szociális létesítmény hogy a létesítmény a tervezett 
alapját a KISZ-fiatalokkal időre elkészülhessen. 

Krakkói vasutasok Miskolcon 
Már több éves baráti kap

csolat fűzi egymáshoz a krak
kói és a miskolci vasutasfia
talokat. Ebben az évben július 
25-31. között ifjúsági delegá
ció érkezett Krakkóból a MA V 
Miskolci KISZ-bizottságának 
meghívására Miskolcra 

A lengyel fiatalok megls-

merkedtek :E:szak-magyaror
szág nevezetességeivel, de el
látogattak Sárospatakra, To
kajba, Debrecenbe, a Hor
bágyra és Jósvafőre is. 

A krakkói vasutasflatalok 
viszonzásul szeptemberben 
vendégül látják a miskolci 
vasútigazgatóság KISZ-eseit. 

Szót &e az idén, nincs okunk 
panaszra! Előbb volt a „ki mit 
tud?", majd jöttek a karmes
terek, aztán hogy „most mu
tasd meg!", végül a Metro: 
nóm. S aki tudta, megmutat
ta. Aki nem, az is. Már tudni
illik, hogy mit nem tud. A 
„ki mit tud?" amatőrjei közül 
jó néhányan megmutatták, 
hogy tudnak énekelni, a 
Metronóm '77 profijai közül 
pedig jó néhányan megmutat
ták, hogy nem tudnak énekel
ni. A karmesterek pedig azt 
mutatták meg, hogyan tud va
laki egyetlen karmozdulattal 
összhangot teremteni . . • ha 
tudja, hogy mikor kell ma
gasba lenditenie a karját. 

Ki mit mutat most? 
já.k, természetesen ő is fel
ügyelő. 

Azt is rebesgetik, hogy 

Egy szó mint száz: megmu
tatták nekünk. Most már iga� 
zán nem mondhatják ránk, 
hogy tudatlanok 1:agyunk. Azt 
is tudjuk, hogy a nemzetközi 
zsüri szakértő véleménye sze
rint aki tíz percet kér az évek
ből, az többet tud, mint aki 
azt hajtogatja, hogy m1llnak a 
gyermekévek. De tudjuk azt is 
- mert akkor megmutatták 
-, hogy ha valaki a hasára 
mutat, meg a szájára, aztán 
hullámoztatja a karját és vé
gül csókot dob, az vattaru
kor. Ez semmii•el sem bonyo
lultabb, mint az a lcrimi, ame
lyet három estén át mutattak 
meg nekünk, s amelyben az 

Homokháton, a Takács ház 
ud,•arán este háromnegyed 
tízkor kukorékolni kezdett a 
kakas. A ház asszonya félál
mosan ennyit mondott urának: 
,,Ember ez rosszat jelent. Há
romszor és ilyen későn? !'' 

Zala megyében egy másik 
kis faluban százötvenéves öreg 
tölgy öleli a Domb utca utolsó 
házát. Itt egész nap esett az 
eső, de estie szél kerekedett és 
elhajtotta a felhóket. Az ég 
már tisztia volt, elóbújtak a 
csillagok, de a szél úgy teker
te. ölelte, csavarta az öreg 
tölgy száraz ágait, hogy a fa 
a szcnnszédok szerint sirató 
hangokat adott. 

Ugyanezen az estén a Három 
Huszár csárda udvarán 22 óra 
30 és 22 óra 50 perc között két 
Jegény verte egymást. Egyi
kük, Takács József 25 éves 
kőműves, holtan maradt az ud
var kockakövein. A barátja 
ölte meg. 

A nyomozó gondosan össze
írta az események sorrendjét. 
Mindent megnézett, mert min
dent látni akart. A "rendőrségi 
jegyzőkönyv szerint május 18-
ról 19-re virradó éjszaka öten 
aludtak a MA V Tulipán utcai 
munkásszállásának 175-ös szá
mú szobájában. Egy örökké 
asztmásan köhögő, négygyere
kes bajai öreg gépkezelő, aki 
talán akkor lett volna életé
ben először boldog. ha tlz na
pot alhat egyfolytában. Aztán 
egy szőrmók mecsekaljal öreg
legény, aki még Sztállnváros
ban szerette meg a vándoréle
tet. és azóta örökké úton van. 
Mellette Dinnyés aludt, akit 
az egész építkezésen csak per 
Dinnyének szólít mindenki, 
mert Dinnyés Karcsi arról ne
vezetes. hogy még álmában is 
rán)!atózik ha szól a zene. Az 
ablak alatt a jobb oldali 
ágyon ifjú Takács József ni
hent három éve. A szomszédos 
ágv Acs János két éve bérelt 
he]ve. 

Acs és Trtkács egvütt voltak 
katonák. Takács sűrű. vérbő, 
fekete l<>'!énv Olvan. aki �zív
blll tud barátot szeretni, de ha 

áldozatoknak egy-egy baba 
jutott, miközben a szép sző
ke hősnő a rendőrnyomozó
nak, meg epekedő szerelmesé
nek is megmutatta, hogy min
denkit az orránál fogva tud 
vezetni. Még a nézőket is. 

Persze a televízió jámbor 
készülék, mindent azért nem 
mutathat meg még akkor sem, 
ha magyar filmrendezők is 
készítenek műsort a számára. 
Bezzeg a moziban. Ott min
dent megmutatnak. Még azt 
is, hogyan születik a baba 
(nem az, amelyik a krimi 
áldozatainak jutott, hanem 
amelyik a film főszereplőnő
jéé, nemcsak a korszakos kér
déseket taolaló játékfilmben, 
hanem a valóságban is). Ami 
pedig a mozijainkat illeti, 
megmutatják, hogyan lehet 
az éles képet életlenné, a tisz
ta hangot torzzá és a másfél 
órás, érthető és összefügg{! 
filmet egy óra tízpercessé és 
érthetetlenné tenni. Csak azt 
tudnák ezek után a moziüze. 
miek, hogy miért iiresek a 
-magyar mozik? Ok a térét 
okolják. Mert hogv Metro
nóm, meg „most mutasd 

megsértik, azonnal ütésre eme
li a kezét. Ellentéte Acs János, 
a megtestesült kőművesnyuga
lom. Társai azt mondják, ak
kor sem rebbent volna a sze
me, ha összedől mellette egy 
frissen felhúzott épület. Acs 
f".Öghajú szőke, olyan magas 
Takács mellett, mint a pont 
fölött a felkiáltójel. Egy hét
tel korábban Takáccsal együtt 
méreckedtek. Acs éppen hogy 
5-l kilót nycnnott a mázsán, 
Takács csak nevetett, amikor 

a mérleg kétnyelve megállt a 
87 kilónál. 

A szombat estéket mindenki 
szereti a munkásszálláson. A 
gépkezelő már hét órakor ja
vában horkolt, a mccsekaljal 
öreg legény fél tízig sörözött, 
aztán álló órán át állt a zu
hany alatt. Dinnyés Karcsi pe
dig 60 forintot dobált be a 
szemközti presszó zenegépébe. 
Acs és Takács végignézték az 
éjszakai filmet a tv-ben, és 
olyan csöndben feküdtek le 
aludni, hogy a többiek észre 
sem vették. 

Elsőként mindig a legtöbbet 
.alvó bajai ember szokott kel
ni. öt óra lehetett. elszívott két 
cigarettát, forgolódott is egy 
kicsit. aztán újra elszunnyadt 
egy időre. Még álmodott Is 
egyet. Nyolc óra tájt Dinnyés 
rádióval egybeépített magnójá
nak harsogása ébresztette a 
testületet. Takács párnát vá
gott Dinnyéshez, Acs- kacagott, 
hogy rengett alatta a sodrony. 
Mindenki felkelt és látszatra a 
lustálkodás határáig tett-vett. 
A két idősebb ember lecsókol
bászt és savanyúkáoosztát 
evett et>édre. Dinnués máikon
zervet és húsz deka íelvágot--

meg!", netán „Csak ülők é& 
mesélek". 

Mese például arról, hogy 
van olyan ember, aki a ke
zével lát. Bekötött szemmel is 
tudja, hogy mi i·an az aszta
lon, s hogy mindezt hogyan 
tudja, azt meg is mutatja. Az
tári mások megmuta.tják, 
hogy nekik mindez smafu, 
mert kézzel látni nem lehet, 
miként boszorkányok sincse
nek. S ily módon azt is meg
mutatják, hogy bár valóban 
múlnak a gyermekévek, de 
egy idős férfiú is képes „kéz
zel látót" játszani, csakhogy 
felfigyeljenek rá, akár eqy 
beaténekesre. 0 sem kér több 
figyelmet magának, csak tíz 
percet az évekből. 

Különben úgy hírlik: mi
után Columbo csaknem Tcét 
éi•en át megmutatta, hogy mi
lyen züllött életet tud élni 
ama felső tízezer, miközben 
neki csak egy kopottas ballon. 
kabátra telik, Columbo rövi• 
desen távozik. Az egyik Iro
dalmi hetilapunk már meg
mutatta Columbo utódját is. 
A jeles utódot l(ojaknal, hív-

tat. Acs és Takács közös 
konyhát vezettelc vasárnapon
ként és most kon7.ervlecsó sze
repelt .�z étlapon. 

Evés közben mindenki lopva 
nézte a másikat. A fordulat ak
kor állt be, amikor a mecsek
aljai öreglegény elövett a szek
rényéből egy hatliteres korsót. 

- Tegnap hozta a teswé
rem. Ha igazság i·an a földön 
ez a miénk és a fizetség is 
annyi, hogy egy pohárral rá 
ke!I koccintanunk • • •  

Az ebéd egy óra körül kez
dlldött, a demizson háromne
gyed négykor már üres volt. 

A munkásszálás gondnoka : 
- Semmit sem lehetett raj

tuk látni. Az öreg bajai gé
pész különben is olyan ember, 
hogy hetek telnek el. mire két 
szót ki  tudok belőle venni. 
Négy óra tájban lement egy 
táskával, Intett Is a szemével, 
aztán negyedóra múlva újra 
visszajött. Most már tudom, 
hogy két üveg pálinkát hozott 
akkor, és hozzá kísérőnek öt 
üveg sört. Per kopf egyet
egyet. :E:n lármát vagy zajt 
egyszer sem' hallottam. 

Dinnyés Károly nehézgépke-
zelő : • 

- Nagyon jól elbeszélget-
tünk. Olyan jól talán még SO• 
ha. Adám bácsi a bajai gépész 
arra kért, ha lenne a masiná
mon valami tingli tanglin kí
vüli - 6 így nevezte az én 
muzsikámat - igazi zene is, 
akkor nyomjak már meg egy 
olyan gombot. ami elóhozza a 
szép dalt. Álló órán át hall• 
)!attuk Adám bácsi dalait és 
ha jól emlékszem vissza. m�r 
szépen estébe hailott az idő. 
amikor Adám bácsi azt mond-

ezen a nyáron országos össz
népt játékká terebélyesedett a 
,,most mutasd meg!". S nem
csak estefelé, a terebélyes fák 
alatt - amikor megmutatni 
ugyan lehet, látni vi&zont an
nál kevesebbet -, hanem vi
lágos nappal, az országutakon 
is. Hírlik: Kovásznainé azt 
mondta Kovásznainak, hogy 
•. most mutasd meg, mennyivel 
gyorsabban érsz Siófokra, 
mint Be'ényesiék, tavaly vett 
Skodájukon". Nem tudom, 
hogy Belényesiék mikorra ér
tek Siófokra, Kovásznaiék vi
szont oda készülnek utókúrá
ra. Mihelyst kiengedik őket a 
balesetesek kórházából. A hi
vatalos közegek is wakran 
kérdezősködtek az idén: ,,most 
mutasd meg, használod-e a 
biztonsági övedet?". E kíván
csiskodásnak a vége nemegy
szer egy újabb kérdés volt: 
,.most mutasd meg, van-e ná
lad ötszáz f or!nt - bírság
ra?". Budapesten, a Nyugati 
pályaudvarnál pedig javában 
készülnek az aluljáró-építés
nek n1wezett, nagyszerű já
tékra, melynek kérdése : .,most 
mutasd meg, hogy ;utok ki a 
körútra?" 

F. T. 

ta, hogy erre a jó napra, erre 
a szép vasárnapra akkor tesz
szük föl az igazi koronát, ha 
lemegyünk a Három Huszárba 
és eszünk egy finom pacalt. 

Adám bácsi a bajai gépész: 
- Katoná,an fölöltözött 

mindenki. Nem telt bele még 
egy-egy bolhafogásra való idő 
sem, lent ültünk a Három Hu
szár kertjében. tn szóltam a 
pincérnek. és mondtam, hogy 
hasznára válik majd. ha akko
ra adagokat hoz, amilyet még 

nem is látott a világ_ Mlellltt a 
pincér elment. Dinnyés azt 
mondta, ha már a pacalt én 
vállaltam, engedje már meg a 
tisztes társulat, hogy az ét
vágyhozót ő intézze. Dinnyés 
egy-egy deci igazi cseresznyét 
kért mindenkinek, s hozzá kí
sérőnek korsó barna söröket. A 
pálinkát egy hajtásra itta min
denki, de a sörös korsók még 
félig voltak, amikor Takács új
ra megkérte a kört. A pincér 
kacsintott és azt mondta. hogy 
olyan lesz a pacal, hogy egy 
életen át megemlegetjük és ha 
ez az étel jut az eszünkbe, 
mindig Ide vezet majd az 
utunk. 

Mire a pacal az asztalra ke
rült már csak a második kor
sók voltak érintetlenek. 

Adám bácsi. a bajat gépész: 
- úgy faltunk. mint a far

kasok, és olyan erős volt az a 
finom pacal. hogy lángot lehe
tett volna fújni tőle. Kardos, 
a mecsekaljal öreglegény meg 
is evett hozzá vagy tíz szelet 
kenyeret. és azt hajtogatta. ha 
nem is7Unk még erre leg
,ilább egy kör ve)!veset, ak
kor nem tiszteliük il!azán a 
szakács munkái't. :E:n kérem 

„Megismertük a magyar vasutasok 
élet- és munkakörülményeit" 

Négy napot töltött hazánkban 
a finn vasutasszakszervezet delegációia 

Augusztus 8-tól 13-dg sza,k
szervezetünk vendégeként tar
tó2lkodott hazánkban a fi.!lm. 
vasutassza'kszervezet háromta
gú küldöt�: Unto Kesjo
nen elnök, Mauno Rajttilia és 
Eino Haapal. 

Négy napot töltöttek nálunk. 
Ez idő alatt meglátogatták a 
budakeszi MAV Szanatóriu
mot, Kiskunhalas csomópon
tot és a Dunakeszi Járműjaví
tót. A delegációt fogadta Gu
lyás János vezéri,gaz,gató-he
ly-ettes is. Kiskunhalason 
Tánczos Sándor, a városi ta
nács vb-elnöke is vendégül 
látta a finn vasutasok küldött
ségét. 

- Nem azért jöttünk, hogy 
a hibákat keressük - mondta 
Unto Kesjonen. - Jövetelünk 
fó célja az volt, hogy megis
merkedjünk a magyar embe
rekkel, a magyar vasutasokkal. 
A rövid idő alatt is so:�at lát
tunik, tapasztaltun,';:, Mi-nde
nü•bt elégedett, kiegyensúlyo
zott emberek!ltel taJá,koztunk. 

Látogatásukat már regóta 
várjuk, mert a finn barátain
kon kívül egész Európában jó 
kapcsolataink vannak a vas
utaszakszervezetekkel. A bará
ti kapcsolat meg,teremtésére a 
közös nyelvcsalád és az in ter
nacicmalk;ta szemléletünk is 
kötelez. 

szabadkoztam, pedig bírom az 
italt, és ha szomorú vagyok 
minden különösebb erőfeszítés 
nélkül elköltök öt liter Jo 
bort. Acs is tiltakozott, hogy 
elég már ne akarjunk ma
gunknak hét{óre rosszat. De 
Kardos úgy tett, mint aki ki
megy a hátsó helyiségbe a dol
gát intézni és közben meg ki
kérte és ki is fizette az újabb 
dtört. Amikor ezt is megittuk 
Dinnye már dobolt az aszta
lon, Takács meg fütyült hozzá. 

Egyszercsak Takács rávert az 
asztalra és azt mondta, most 
már Acson a sor. Ne vacil
láljon és ne gatyázzon, hanem 
mint a villám kérje a követke
iz:ő kört. 

Dinnyés Károly vallomása: 
- Acs Jancsi csak mosoly

gott a barátján és azt mondta, 
,nem egy napból és estéből áll 
a világ, és ő nagyon szívesen 
íizet egy körnél többet is, ha a 
társaságnak ahhoz van kedve, 
de nem most, hanem holnap 
és ezt bocsássuk meg neki, 
mert azért mégis csak furcsa 
lenne, ha holnap reggel hatkor 
úgy szédülne a kilencedik 
emeleten mint a lámpaernyő 
mellett az éjszakai büdösbo
gár. Takács akkor lelökte az 
asztalról a korsóját és azt 
mondta Acs Jancsinak. hogy 
eddig a barátjának tartotta. de 
a jövőt illetc5en egy patkányt 
lis többre becsül. Aki ennyire 
sóher és ennyire fogához veri 
a garast, az nem emberek kö
zé való. annak a pöcegödörben 
van a helye. 

A tanúvallomások szerint 
Kardos ekkor rászólt Takács
.-a. és azt mondta neki. hol!Y 
teljesen igazat ad Acs Jancsi-

- Minden szaksze.rvezet leg
fontosabb feladata a de>lgozók 
életkörülményeinek a javítása 

han.gstilyozt.a beszélgeté
sünk során a finn elnök. - A 

magyar vasutas-szakszervezet 
sokat tesz ezért. Be kell valla
nom, sokat tanultunk ma·gyar 
barátainktól. Előttünk járnak 
a szociális létesítm.ínyek te
rén. Jó példa számunkra az 
óvodai, bölcsődei és az egész
ségügyi ellátás magas színvo
nala, a dolgozók lakás,gondjai
vaI való töródés. Nagyon tet
szett az is, hogy a magyar vas
utasok különös gondot fordíta
nak a fiata'lok képzésére és az 
utánpótlás nevelésére. 

- A két vasutat nehéz ösz
szehasonlítani folytatta 
Unto Kesjonen. - Nálunk má
sO'k a földrajzi adottságok. 
Amikben azonosak vagyunk, 
azok a vasutasgo.ndok. Itt el
sősorban az éjszakai műsza
kokra és a vasutasmunka 
egyéb nehézségeiTe gondolok. 

Elutazásuk előtti napon a 
Benczur utcai székházbarn Ko
szorús Ferenc fótitkár búcsúz
tatta a vendégeket, aki,k kap
csolataink további fojleszté�e 
érdekében Koszorús Ferenc fő. 
titkárt hivatalos látogatásra 
hívták a finn vasutas-szaks:ztT
ve7.ethez, az „éjféli nap or
s:z.ágába". 

'714k, hiszen mindenki eleget 
ivott már, és holnap meg 
gyógyírként hat majd a most 
nem hiányzó korsó sör. Adám 
bácsi is dörmögött, hogy men
jenek már, mert későre jár. 
Dinnyés meg már föl ls állt, 
hogy induljanak. De Takács 
ekkor már olyan paprikásan 
mérges volt és annyira szidta 
ágyszomszédját. hogy a szavak 
nem tűrnek nyomdafestéket. 
Acs ekkor fölállt, hogy elmegy 
a hátsó kijáraton. de Takács 
azonnal eléállt. ,,Ha te vag11 a 
soros, fizess, vagy addig ver
lek, amíg meg nem jön az 
eszed!" Acs szelíden megfog<a 
Takács kezét, és azt felelte, 
holnap mindent, de ma már 
semmit. 

Akkor Takács egy Zrgalmit
lan nagy pofont kevert le Acs 
Jancsinak. De mielőtt még el
dőlt volna, jobbról-balról már 
kapta a másikat. Acs perce
ken át úgy hajladozott az üté
sek ide-oda sodró erejétől, 
mint n,ád a szélben. Az asztal
nál ülők és az :l!llók még fel 
sem ocsudtak, amikor Acs Jan
csi a földre került. Először 
,négykézlábra emelkedett, az
tán lassan felállt, elővette a 
z.�ebkendőjét é<; megtörölte vé
res arcát. A!litólag ennyit 
mondott : 

- Miért? Mondd meg, ho(/1/ 
miért . . •  

Mondott valna talán még 
mást is, de Takács újra ütött. 
Acs a szédüléstől. vagy a ref. 
lex miatt Jobbra hajlott és az 
iités elzúgott az arca mellett. 
Ekkor először - és ezt min
<len tanú eskü alatt vallotta -
Acs ütött. :E:s a cingár Acs 
e<(Yetlen ütéssel örökre földre, 
fölrlbe kiildte társát. 

Acs János ökle Takács nye
lőcsövét törte el. a helyszínre 
érkező mentőorvos már csak a 
halál heálH�t tudta mel!állaof
tani. Acs Jánost tizenöt perc
cel később őrizetbe vette a 
rendőrsél!'. 

A mun1dsszállás 175-1>s sz!� 
mú szoMiáhan május 19-e óta 
két ágy ürese-n áll 

Németh Sándor 
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Nagyszerű évet zártak a vasutasvívók 

Vilá_g/Jajnoki arany és fair p/ay-díj 
Szakszervezetünk székhíízában fogadták a VB-n járt BVSC-s pengeforgatókat 

Amolyan óévbúcsúztató ün
nepséghez hasonlíthatók azok 
az összejövetelek, amelyekre 
világbajnokságot, olimpiát kö
vetően kerül sor a vívósport
ban. Mindez érthető, hiszen a 
pengék világában az esztendő 
legnagyobb versenye egyszer
smind pontot tesz az évad vé
gére, lezárul egy idény. 

Hogy ezeknek az évadzáró 
összejöveteleknek a hangula
ta végül is milyenre sikerül, 
azt leginkább az idény ver
senyeredményei határozzák 
meg. 

Nem volt szüksége különö
sebb látnoki képességre an
nak, aki a Vasutasok Szak
szervezettében augusztus 11-én 
lezajlott ünnepség hangulatá-
ra tippelt, amelyen Koszorus 
Ferenc, a szakszervezet fóti!
kára köszöntötte az idei VB-n 
rész.t vett BVSC-s vívókat és a ' 

...... ___ --fll-•,W.-� 

szakosztály vezetőit. Gulyás Gulyás János vezérigazgató-helyettes Gerevich Pál világbaj• 
Jám.os, a MAV vezérigazgató- noknak átadja a vezérigazgatói dicséretet 
helyettese pedig itt adta át (Laczkó Ildikó felvétele) 
Gerevich Pá! világbajnoknak 
a vezérigr:zgalói dicséretről 
szóló okmányt. 

Nagyszerű <-vet zártak a 
vasuta.svívók. Három arany
érmet szereztek a.z eszt„ndő 
országos felnőtt bajnoksá'(án 
- a lehetséges nyolcb5I. Ge
revich Pál a k:lrd, Pap J cnö a 
párbajtőr egyéni bajnoki cí
met nyerte el, és tu-mészctc
sen első lett - ki tudja, há
nyadszor - a párbajtörcsapat 
is. 

E három arany közül a szaik
osztályvezE':és min<i:?.n bizo,;y
nyal a huszonthi:;t es:ztwdős 
Pap Jenó sikert-ne>'.;: örült leg
irJ'.dbb, a'ti ezzel az eredmény
nyel egycsapásra ,.bevívta·• 
magát ,a világbajnoki csap,:: ba. 
A sza�<.áblas, rz-ndkívül c:-:;öndes 
versenyző korábban már há
rom aJk:alommal szere·p-elt vi
LágbajnOlkságon, ám mindany
nyJszor a tőrcsapat t'agjai.<ánt, 
ami - tekintve párb:::.jt&.••vívá
sunk rangját - korántsem Je
lent ,anny,,t, mint a k€ményeb,b 
fegyvernemben klha:rcolt sfüer. 
l!ls, persze, az s= mell,ókes, 
ha valaf.<i egyszerre ké>t f�Y
vernem.ben is k:iem�<:edóen 
szer€'.l)Ell . . •  

Noha a v[vásban nem'"'tn 
beszélhetünk pa,pírformáról, 
Gerevich Pál rojnif.u elsósé
gSnél mégis ezt k<cll emlitc
n.frnr.�, hiszen a 29 esztendós 
versenyzö púUaootnyiZag ai ei. 
sö számú magyJr kardozó. 

A háromszoros BEK-<!yóztes 
Erdős Gábor, Erdös Sándor, 
dr. Fenyvesi Csaba Pap Jenő, 
Nedeczky György összetétc!'i 
párb3jtőrcsapi:;t sik<:re cseppet 
sem volt váraitlan. legfeljebb 
a"', hogy a döntőben szorO'S 
e:-edmény helyett E:>�yszerúen 
kiütötték az Újpe:sU Dózsa le
génységét. 

Egy ilyen bajnoki szereplés 
után nem keltett túlságosan 
nagy meglepetést, hogy a Bue
nos Aire.s-i vilá,gbajnokság-ra 
uta.zá magyar ,·ívóválogatott
ban nem kevesebb, mint hat 
BVSC-s pengeforgatót talál
hattun:t. Párbajtó,·ben három 
<E1�ioo Sándor, dr. Fenyvesi 
Csab.'.I, Pap Jen5), női tőrben 
két (Bóbis Ildikó, Maros Mag
da), k?rdban pedfg egy (Gere
vich Pál) vasutas vívó lép
hetett p„ stra. 

A VB h.rrmadik na'l)jának 
es• j n magyar h:mnuszt haLI
h&.fo't a Buenos Airas-i Kiál
lí:.ási C�arn01k 'közöru;ége. 

Geretich Pá! ál:lt a dobogó 
tete,én. Izmaiban, idegeiben 
m " ott ltútetett a szovjet 
Nazlimov elleni sorsdöntő 
csörte minden feszültsége, ki
váltképp a .4 :4 utáni döntő ta
la_•té, .ime:y a viláe:bíljnoki 
cimet je,1,entette számára. 

Hét év után - 1970-ben Pé
ZS'l Tipor győzött az an:<arai 
\'13-n - ujri magyar verseny
ző le t a /.:.ara,,;lágbajnok. Ki
cs·t ·' n l: :12:mosal'.< ,,.gyunk 
az ·-n -:iV túlfrtékl'lés:'.'re, 
am .ez ért etó. h <>n egy olyan 
sporUgról. p,o,�tosabb•'ll fegy
verr.emról Yan szó, ame1ynek 
mi, pu::-z,•a =· •t-ése is nosz
falqlát "b,es;:t a m::-.gyar spor+
kedv •16'.t. kö:»'itt. Arany•all� tu
catj•i i,gazol'á', ezt. 

Gerei:ich Pá! VB-,gyózelme 
e�ysz.. smin:! a 27. viJág- és 
o':mpwi bajn<li'.ti a-ranyat je
len,i a Geret•ich-csa!ádban 
h'szen az édzsany•a, Bogáthy 
(Bo�en\ Erna n�gy, az ép�
apa, Geret•ich Aladár pedig 
huszone�y (!) a1�.;;:a1<.,,,rrimal 
svrz tt első h �lvezést világ
,·erseni-n. ezen kívül Pa.H i& 

nyert már egy aranyat az 
1973-a.s VB csa,patversenyéiben. 

J 6 helyre kerütt ez az .arany
ért'ln. Biztosak lehetün'k ab
ban, hogy ez;t az egy,ébkent is 
halk.;za,vú, szerény vívót a si
ker nem az önelégilitsé� ne
tán az önhittség felé sodorja, 
sokkal in.ká.bb lendületet ad 
söámára a további munkához. 
11:s lendületet ad egyesületé
nek is, hiszen ez a siker -
Gerevich Pál vita,t:hatatian ér
demei. me11ett - a '\"asu.tas 
kollektíva sikere is. 

Nem sokl:a-1 a vilá.i\'bajnok
s.:Lg befejezése ut.án érkezett a 
hír: dr. Kamuti Jenő, az egye
sfü('t nemréi vlssza\'onult ki
váló törözője nemzetközi fair 
play díjat kapott. 

Nehéz len·ne megítél.ni, hogy 
egy vi,lágbainoki cím és egy 
fair p,lay díj közül melyK< a 
rangos::◊b, az értékesebb. 
Annyi bizonyos, hogy a BVSC 
és egváltia.lán a magyar sport 
számára az utóbbi kitüntetés 
(ame!y�t mindeddig csa"-t kél 
m3g�r Gulyás Isitván tenisze
ző. és Zsolt István lahdarúgó 
játéknize�ő ka'[>Obt) nagyon 
na:7y segítséget ad a sportoló 
fi'.J.ta!ok erkölcsi és emberi ne
veléséhez, ugyanakkor nagv. 
szerű példa arra, hogyan lehet 
egyszerre he!ytál!ni a sportban 
és a hivatásban. Hiszen a 40 
esztendfü Kamuti dr. csaknem 
két évtizeden keresztül a v-ilág 
tőrvívásánalk élvonalába tar
tozott, s e'.tözben is sikeresen 
praktizált, mint a MAV-kór
há:z sebészorvosa. 

Kamuti Jen6 dr. példája 
egyébként csattanós válasz 
azok számüra, akik szerint az 
eredményesség és a sportszerú
ség ma már összeegyeztethetet
len fogalmak. Pilhál György 
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Az elózö keresztrejtvény helyes 
mcgfejt..ésc : Elektronikus adatfel
dolgozás. Az adatgyűjtés egysze
rüsítése. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
14. számában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Novák Ferencné. 3700 Kazincbar
cika. €pítők útja 16 ; Hényel László. 
3000 Hatvan. Tabán űt 10. Ill. 8 :  
B:1lázsi István. 5310 KlsúJszáltás. 
Erdő u. 3/6; Siska Lászlóné. 2370 
Dabas. Vasút u. 4 :  Hetec::t Sándor. 
7200 Dombóvár, w. u. 37. 

Megélénkült a tö111egsport g01l]jJJ 
Színvonalas versenyek. 'Szolnokon, Debrecenben, 

Szegeden, Kecskeméten és Péesett 

1 1 

Munkavédelmi hónap. 

A vasutas 1,pOCrtegyesüiletek 
pályái'll a tömeg- és a verseny
sport több országos döntőjét 
booyolították le a közelmúlt
ban. lgy például Srolnokon 
rendezték meg az üzemi as<rta
li tenisz- és kispályás ilabdarú
gó-bajnokság záró 'küzd,elmeit, 
ahol eldőlt a végső helyezés 
sonrencl-je. 

Sza.Jcszeroezetünk hét terüle
ti bizott.!ágáit képvis-eiték a 
kü.!önbözó /wrosztályokhoz tar
tozó csapatok, & örömmel ta
pasztal�uk, hogy sok új ver
senyző is szerepelt. Előre te
hát még csa•k sejteni sem lehe
tett, hogy ki vagy kik lesznek 
a győztesek. 

Asztalitenis-z.be<n - mimd a 
nők, mind a férfiak versenyé
ben - erős mewny ala'kult ki. 
A női csapatok között végül is 
a BK.HI, a Budapesti Központi 
Hivatalok és Intézmények 
szakszerveuti ta.nácsá:nak csa
pata szerezte meg az elsó he
lyet. Másod,k lett Pécs, harma
dik Budapest, és sorrendben 
követ.te őket Szombathely, 
Debrecen, Szeged, Miskolc csa
pata. 

A férfiak döntőjét csa,patban 
a budapes'tieik nyerték. A to
vábbi sorrend : S'.wmbathely, 
De-brecen, Szeg-ed, BKHI, Mis
kok, Pécs. 

A női egyéni verseny leg
jooojának a szombat.helyi Né
meth Istvánné bizonyult. Má
sodilk lett Fogarasi Hona 
(BKHI), núg harmadik helyen 
a szegedi Mészáros Imréné 
végzett. 

A férfiaknál az e1s5 helyet 
Gyóri Kálmán (Budapest) sze
rezte meg. Második a debrece
ni Szabó Gábor, harmad:·k a 
BKHI�ben játszó Lapsánszki 
Ká.roly lett. 

A BKHI női párosa is !kivív
ta az elsőséget, megelőzve Bu
dapest és Pécs párosát. A fér
fiak párcs versenyéből a bu
dapestiek kerültek az élre 
Szombathely és a ·BKHI páro
sa előtt. 

Ugyan22 Idő alatt zaJ1ottak 
le - két helyen egyszerre '
a kis:pál}·ás iiz€..-ni labdarúgó
bajnokság izgalmas döntői. A 
sportszerű.s ég és a jó felk é
szültsé-g v,i,,:ül is a GyESEV 
csapatának jutt3t!a az elsó&é
get, egy ponttal megelőzve a 
Székesfehérvári J ... rmújavíló 
csapatát. A további sorrend :  
Szombathelyi Jánnújavító, 
Nagykanizsai Vontatási Főnök
ség, Ml.s,kolc TBFF, MA V Kór
ház és Központi Rendelő Inté: 
zet, Vésztő vontatási főnökség, 
De-brecen vontatási főnökség. 

A torna legjobb kapusa cí
met S,klási János, a GySEV 
Igazgatósúg csapatának kapu
v�óje, míg a leneredmén11e
sebiJ játékos dmet Szent
györgyvöl(/1/i Ferenc, a Pécs, 
vagyis a nagyka:nízsai vonta
tási fónöks·ég csapatának tagja 
hódította el. 

A Vasutasok Szakszervezete 
által alapított vándorkupa egy 
évre a budapesti területi bi
zottság asztalitenisze::ói, illetve 
a GySEV labdarúgói birtokába 
jutott. A budapestie:c a GySEV 
Igazgatóság által felajánlott 
kupát is elnyert.ék mind az 
asztali teniszben, mind a ki,soá
lyás labdarúgásban elért ösz
szesített pontérték alapján. 

* 

A:z országos vasutas atléti-
kai pá!yaba.inokság színhelye 
Debrecen volt. Erre a küz:de
lemre 12 egyesület nevezett 
324 versenyzővel. A részvevők 
sz:'ima és a verseny színvonala 
is igazolja, hogy érdemes, szük
séges továbbra is segíteni az 
aUétikai sportágakat, mert 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 

Szerkeszt! a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő : Vist Ferenc 

Szer kesztóség : 
1068 Bpest VI .• Be:iczúr utca 41 

Teleion város : 229-872. 
üzemi : 19-71. 

Kiadja ég: terjeszti : 
a Népszava LapkladO Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi ÚI 5. 

Telefon : 2.24-819 
Felelős kiadó : dr. Suth Péter, 
Q Népszava Lapktad1 VáUatat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 215 - 1 1  859 
77-3268. S1Jkra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vez.!tO: 

Rod.er Imre igazgató 

csak fgy kerülhet minél több 
fe1nőtt és ifjúsági versenyző a 
válogatott kerettagok közé. 

* 

Sz,egeden booyolították le 
a gyaloglóbajnokságot. Ezen az 
SZVSE, a HVSE és az 
NyVSC versenY7.ői szerei;elt�k 
kiemelkedő sikerrel, öt, tíz, il
letve húsz ki:lométeres távon. 

* 

Kecskemétre az 1977. évi 
országos vasutas teke :női, fér
fi, egyéni és csapa�ba;inokság 
kétnapos küzdelmeire 12 cgye
sillet küldte el nevezését. 

Férfi csapatversenyben a 
Kecskeméti MAV SE gyózöt. 
2544 fával az SzVSE és a Szol
noki MA V csapata elótt. Női 
csapatv-ersQnyben is a kecske
métiek bizonyultak a legjobb
nak, megelőzve a Szente.;i 
VSC és a Szolnoki MA V no, 
c;;a.patát. A férfiak egyéni baJ
noka Szabó Dániel (Kecske
mét) lett, a nő.¼: lközü:I pedig 
az ugyancsak kecs..1<eméti Tóth 
Katalin és Medgyesi lsti•ánné 
szerezte meg az egyéni bajno
ki címet. 

* 

A:z országos vasutas ei:(yént 
ökölvívó-bajnokságot Pécsea 
rendezték. A több napos ver
senyen serdülő, ifjú ági é.� fel
nőlt versenyzők mérték össze 
erejüket, tudásuk3t, A tíz egye
sület közötti pontt·ersenyben 
e!sö lett a PVSK, m e;;előzve a 
Hatvani AC és a Soproni 
KSC, illel\'e az NyVSC ököl
vívóit. 

A versenybíróság a legtech
nikásabb t,ersenyző c11net ado
mányozta a felnőtt korcsoport
ba tartozó Kertész Jenónek 
(Sopron). az ifjúsá;:i Magyar 
Istt>ánn'lk (PVSK\, a serdülő 
Tomasovics Zoltánnak (PVSK' 
és Zámbó Gábornak (Haladás 
VSE). 

A legeredménv=bb edző
nek járó tiszteletdíjat Hor'l.'áth 
Géza, a PVSK edzője kapta. 

Az 1977. é\; felnó!t rnsut.as
bajnokok (papírsúlytól felfelé) : 
Szabó (Sop:-on) ,  Papp, Amb
rus, Bárdi (Hatvan), Magyar 
(PVSK), Bu.dai, Balogh (Sop
ron), Sándor (Nyír-egyház.1), 
Kobela (Cegléd), Szöke, Ko• 
vács (PVSK). 

Légsúlytól felfelé :  Pirbus 
(PVSK), Ábrahám (Hatvan), 
Sereg:ilyi, Erdósi (Törekvés). 
Sztuporszky a,.1iskolc), Ker
tész (Sopron), Antal (l\fü,kolc), 
Balázsi (Nyíregyháza), Vaka 
(Hat.van), Salga (�pro,n). 

Miskolc-Tiszai pályaudvar 
társadalmi és gazdasági szer
vezetei szeptemberben mun
kavédelmi hónapot szervez
nek. A hónap első hetét kom
munista hétté nyilvánítják, é-s 
ez idő alatt a szocialista bri
gádok megtisztítják a rende
ző pályaudvar irányvágányail 

- Kirándulás. A dombóvá
ri vasú ti csomópont szakszer
vezeti bizottsága nyugdíjas
csoportjának 55 tagja a közel
múltban egynapos kirándulást 
tett Badacsonyban, ahol meg. 
tekintették Egri József festó
múvész kiállítását és Bada
csony nevezetességeit. 

Véradás. Budapest-Fe
rencváros csomópont Vörös.ke
resztes szervezete augusztus 
1-én és 2-án véradónapot szer
vezett. A két nap alatt 205-en 
75,3 liter vért. adtak térítés
mr,ntesen. Különösen a for
galom és a központi szertár 
dolgozói mutattak jó példát. 

- Táraadalml ellenőrök el• 
ismerése. Miskolc-Tiszai p;' -
lyaudvar szaksze:-vezeti bi
zottságában 25 társadalmi el
lenór végez társadalmi mun
kát. A megye falvaiban, váro
saiban ellenőrzik az áruellá
tást, a kiszolgálást. A közel
múltban ünnepség keretébe:, 
jutalmazták me� a le!(iobb 
társadalmi ellenőröket, közöt
tük Kovács Gyulát, Székely 
Gyulát, Pozsonyi Tibornét, 
R'.\dai Bélát és Horváth Lász
lót. 

Nyugdíjas1>k az Ország-
hhban. Székesfehérvár és 
Várpalota csomópontok 98 
nyugdíjasa Budapestre látoga
tott, ahol megtekintették az 
Orszáf"házat, majd a Közleke
dési Múzeumot, az úttörővas
utat és a Nemzeti Galériát. 

11 fZ9rkesz!ö:ég üzeni 
Varga József, \-árpatota; Kirá1:, 

János, Brandt Erzsébet, Enyecll 

Sándor, Budapest;  Ba!ogh Ferenr, 
Pintér Gyula. id. Kovács Bé:a. 
Debrecen : Szücs Ferenc, Ra,..,.1 
József, Hnt\·an: Novák Lajo , 

Celldömölk ; Lévai Laura, Dom• 
bóvár: Bognár Kfirol:;,, Tapolca. ; 

VárfalVl Gyula, Nagykanizsa: Ko

vács István, Kisvárdai János, Po

zsonyi Tibor. Sepsi Gyula, Ben

lcl.>né Lászka Tldlk6, Miskolc; le• 
\"Cleiket la.punk anyagához fel• 

basznáJjuk. 

Horváth László, Tapolca: Né

meth I�;tván, Barcs ; Szalay Gé-z:!• 

né, Pusztaszabolcs; Hornyák Jó
zsef, Debrecen : Pál Dénes, Kun
fehértó : S!em József'. Tunyo�ma

tolcs. tevelelket mctékes helyre 
to1.-ábbitoltuk. 

'E u TA  s E L  LATÖ-?' 
AZ UTASELLÁTÓ VÁ LLA!.AT 

FEL VESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint: 

1. Mozgós,olgálathoz : 
önálló szokács, 
kézilegi,ny vogy kézilóny, 
felszolgáló, 
segédmunkás, 
torgoncovezetó, 
tokorító, 
gyors- és gépíró munkakörökbe. 

Jelentkezes : Budapest VI., lzabello u 84. 
Mozgószolgálati lgozgotóság (tel. : 315-317). 
2. KNP Igazgatóság területére: 

povilonkezelöt: Somoskőújfalu Zebegény 
Biotorbágy, Toto, 

' ' 
üzletvezetőt : Dömös, Vác-hajóállomós Komárom 
He'.c;gholom, Solgátorján, 

' ' 
kez_,lonyt; Toto, Vác, állomásokon levő egységeibe. 

Jelentkezes : VIII., Szentkirályi u. 1 3. (Tel.; 140-803 v. 14-30). 
3. Budapesti Igazgatóság területére • 

cukrász, 
• 

szokócst 

kezilány, 
segédmunkás, 
povilonkezelő, 
felszolgáló, 
büfés. 
pénztáros, 
kereskedelmi eladó munkokörökbe. 

Jelentkezés: V., Kólmán Imre u. 14. (Tel . :  310-770 v. 41 -96). 



Nagy erőpróba előtt a vasút 
Aktivaértekezleten vitatták meg az őszi hónapok 

szállítási feladatait a Vasúti Főosztályon 

A Vasúti Főosztály :konferencia termé
ben augusztus 24-én aktívaértekezletet tar
tottak, amelyen megjelent Pullat Arpád, az 
MSZ..'l',iP KB tagja, közlekedés- és pootaügyi 
miniszter, Kajcsa József, a vasutas-szak
szerv�t titkára; dr. Móró István, a VI 
kerületi pártbizo.ttság első tit.kára, Tóth 
László, az utasellátó Vállalat főigazgatója, 
és dr. Zahumenszki József, a Volán Tröszt 
�·ezérigazgató-helyettese. 

Az értekezletet Nagy Károly, a Vasúti 
Főosztály pártbizottságának a titkára nyi
totta meg. Elmondotta, hogy a munkaér
tekezlet célja az első félév eredményeinek 
értékelése és a második félév tennivalói
nalt, feladatainak a meghatározása, az őszi 
szállítás előkészítése. A hátra levő négy 
hónap próbára teszi a vasutas-okat, eZért 
arra kérte a nagyobb csomópontokról meg
hívott vezetőket, hogy javaslataiklrnl. ta
pasztalataik ismertetésével járuljanak hoz
zá az értekezlet sikeréhez. 

Hét hónap alatt 76 millió tonna áru 
évinek több mint 233 százalé
kát tette ki. Az okok között je
lentlís szerepe van az átrakási 

A megnyitó után Szücs Zol

tán vezérigazgató tartott vita
indí.tót. 

- Az elmúlt évek növekvo 
•=állítási feladatainak teljesí
tése láttán a vasutas közvéle
mény arra a következtetésre 
;utott, hogy a vasúton egész 
évben „csúcsforgalam" van -
mondotta bevezetőjében. - Ez 

mintegy 15 százalékkal nőtt; ez nehézségeknek, a munka szer
önmagában naponta 500 kocsi vezésében jelentkező hibák
felhasználását tette 1ehetetlen- na.k, ami végső soron a n,ép
né. A kocsiálláspénz köteles gazdaság ré;;zére szükséges 
órá.1< száma mind a feladás- áruknál továbbítási késedel
nál, mind a leadásnál az is- met, a szélesnyomtávú kocsik
mertetettek következtében szá- nál megnövekedett tartózkodá
mottevéien emelkedett. sí időket és ennek megfelelően 

Nem ga�dálkodtun/s megfe- több kocsibért jelent. Ez 
lelően a há!ózatunkon megfor- ugyancsak nem kívánatos je

,i megállapítás a lapjába� helyt- ...,,..,....,,....,.. átló. Ennel, ellenére ma azért 
;,Jttii.nk össze. hogy az 1977. 
é:i őszi csúcsforgalom sikeres 
n1egoldását biztosító legfonto
nbb tennfvalólcat megtárgyal
j:tk. Megvitassuk. hogy a je
lenleg rendelkezésünkre á!!ó 
e:zközöket, munkaerőt hogyan 
t:•djuk hatékonyabban foglal
bztatni, mit kelL tennünk tar
t,tlékaink feltárására a jobb 

lenség devizagazdálkodásunk 
szempontjából. 

munk.:i érdekében. 
Az év utolsó négy hónapjá

ban várható több mint 46 mil
!Vi tonna áru elszállítása. - a 
me1termelt n1ezőgazdasági ja
v::k betakarítása. az ipari ter
rr.elésben eddi� minden évben 
j1-1entkE'7.ő évvé/li felfutás, a 
kWc0res .. ec'elem szállításai és a 
n:;ve!,vó tranzitszállítási fel
a,i••ok - ismét nagy erőpróba 
e'é állítanak t.>alamcnnyiünket. 
A? eredményes munka. a 
he:vtállás alapvető feltétele 
Il''nd a végrehaitó szolgálat
ban, m•nd a vzsút vezetésében 
az elötelát.ó felltészülés, a dol
gozók fel�é,."1:iteése. az adott 
"' etben nehezebb körülmém-ek 
között \'é,tzendő munkára. Ah
h'l7� hogy sikeresen és mara
déktalanul teljesíthessük fel
adatainkat. "7.ámba kell ven
n L'lk az eddig végzett munkát. 
le kell vonnunk azokat a kö
vetkeztetéseket, amelyek alap
Já,1 me,;szl\árdítbatjuk. tovább 
fr ileszthetiil'k: kedvező voná>m
it és l,ikt;szöbölhetjük hibáit. 

Az év első hét hónapjában 
közel 76 mi!lió tonna árut szál• 
li•ottvnk el; ez 0.5 százalékkal 
to"'Jb a tervben e'.őfrt. és 2,2 

sr.ázalékkal az eló7.ő év hason
ló időszakában elszállított áru
mennyiségnél. 

A terv túlteljesítésének é<'! az 
átlagos s,:állitási távolság nö

A vezérigazgató ezután a 
személys7.állítással fogla!ko-zott. 
Mint mondotta: az elsö félév
ben mintegy 3 százalékkal el
maradtunJc a tervezettől. Ezzel 
szemben az utaskilométer tel
jesítmény - a távolsági uta
sok számának növekedése mi
att - megközelítette n:z elo
irányzottat. 

A személyszáll!tás m!néiségi 
színvonaláról swlva megálla
pította, hogy az nem kielégíto. 
A vo1'.4tok g11ak"ran indokolat
lanul és no.gymértékben kés
nek. A k�ket a pályaháló
zat építése, illetve egyes vonal
szak!lSZOk műszaki adottságai 
miatt fennálló sebességkorláto
zások mellett elsősorban a 
nemtörődömség, a felületesség, 
esetenként fegyelmezettlenség 
okozza. A késési idő különö

Szücs Zoltán vezérigazgató be• sen a budapesti, a debreceni 
szédét mondja és a pécsi igazgatóság terüle-

té.n magas. Nem kielégítő az 
duló idegen k.ocsikloa.l. Ezek állomások, várótermek és sze
Mm kielégítő ke.ZeUse, túlzott mélykocsik tisz.tasága sem. 
igén11bet'étele miatt tóbb mint A ,•asút elsö félévi baleseti 
féltn!llió kocsinap tartozásunk helyzetével kapcsolatban meg
keletkezett, míg a múlt év ha- állapította, hogy mind a köz
sonló idás7.a1tát 'közel 150 ezer lekedó vonatok. mind a sze
koc�:nap követeléssel - tehát mélyi balesetek többségénél 
pozitiv egyenleggel - zártuk. személyi muls.sztás történt. Ez 
Ez a körülmény kedvezőtlenül arra figyelmeztet, hogy intéz.
befolyásolja devizagazdálkodá- kedésre, fokozottabb megeló
sunkat is. mivel a kocslbérek zé re van szükség az irányítás 
les?Cámolása során jelentkező és a végrehajtás minden szint
különbözetet devizában kell té- jén. 
rítenünk A fogyatékosságok i&merte-

Zahonyban a belépett áru- tése után a vezérigazgató az 
mennyisé_g közel 13 százalék- első félévben bevezetett szer
kal nőtt. Ezzel sz,emben a kira- vezési és egyéb intézked�ek
katlan széleskocsi maradvány ró!, majd a vasút gazdálkodá-

napi átlagban - az előző sáról beszélt. 

7,8 milliárd állóeszköz-fejlesztésre 
wkedésének eredményeként - Ez évben is jelentős ösz- A műszaki teljesítés ennél 
ántonnakilomkter telje,;itmé- szegeket fordítunk a vasút fej- kedvezőbb, megközelíti a 45 
nyünk mintegy '.!.5 szá-zalékkal, lesztésére, dolgozóink élet- és százalékot. Ezek az adatok arra 
fuYardíjbevételilnk 3 százalék- munkakörülményeinek javítá- utalnak, hogy az őszi forgalom 
kal meghaladta a tervezettet. sára - hangsúlyozta. - A do- nagy málLítási feladatainak 

Ame!1ett, hogy a tervünkben log természetéből adódóan fél- megoldása mellett e téren is 
előirányzottnál mintegy 400 éves mérlegadatokkal még nem - elsősorban a pályahálózat 
ezer tonnával több árut szállí- rendelkezünk, adott esetben fejle.sztésén - még jelentős 
tottunk el - különösen az awnban egy-egy féléves adat megoldandó feladataink lesz
utóbbi négy hónapban - nem sem tükrözi a helyzetet reáli- nek. 
tudtunk minden szállítási san. Ebben az évben megol- (Folytatás a 3. oldalon.) 
igényt napra készen kieléaíte- dandó fontosabb feladatunk 
ni. Emiatt időnként kocsikiálli- szemléltetése céljából csak pél
tási nehézségek hátráltatták, daként említenék néhány fon
elsóso,-ban az építőanyaao1: és tosabb adatot. 
esetenként egyes exportkii.lde- Allóeszközök fejlesztésére 
ményel: els::állítását. 7,8 milliárd forint áll rendel-

A teherkocsi hiány időnkénti kezésünkre. Ennek felhaszná
jelentkezésében részben saját lásával mintegy 320 km hosszú 
munkánk fogyatékosságai, vonal korszerűsítését, több mint 
részben külső körülményf'k 450 csoport kitérő cseréjét, 130 
játszottak közre. Ezek között km vonalhosszcn térközbiztosí
említhető, hog11 a tehervonatok tó berendezés. 10 állomáson 
menetrendszerilséqe alip ja- biztosítóberendezés építését vé
vult, és nem alakult kedvezo- gezzük el. Jármú.fejlesztési ter
en az utazási sebesséa sem. A vünkben közel 50 villamos- és 
kocsiforduló idő az előző évi- dízel-mozdony, több mint 60 
hez képest közel 2 százalékkal különböző személy- és minte/Jl/ 
nőtt. míg az egy kocsiba bera- 2000 teherkocsi beszerzése sze
k<>tt árusúlv másfél százalék- 1"epel. 
kal csökkent. Az ilzemi mun- Kiemelt fontosságot tu]ajdo
lciban előforduló hibák követ- nítunk a szociális és munka
keztében még mindig sokszor védelmi beruházásoknak ; erre 
ácsoroi.lnak a kocsik, az elegy- a célra ebben az évben 168 
áramlás ütemessége. sebessége millió forintot, a múlt évinél 
nem éri el a joggal elvárható 25 százalékkal többet trányoz
színvonalat. tunk elő. A vasutasok saját Ja-

A szomszédos vasutak fog«- kásépítésének támogatására 
dfsi nehézségei miatt sok vo- több mint 100 millió forintot 
natot kellett a határállomások fordítunk. Július végéig a rá
körzetében feloszlatni. Emiatt, kospalotal lakótelepen 65 új 
napc,nta átla.gban, több mint lakást vettek birtokukba dol-
850 kilépő kocsi ácsvrgott. gozóink, és az év végéig újabb 
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A napirend eltért a szokásostól 

A MÁV időszetíí feladatairól tanlicskoztalc
1 

az elnökfé/ tagjai és a vasiít vezetői 
Augumtus 18-án ülést tar

tott szaksrervezetünk elnök
sége. Az ülésnek a 5ZOkáso:stól 
eltérő napireindi pontja volt :  
az elnökség tagjai és  a Vas
úti Főosztály vezetői kötetlen 
beszélgetést folytattak a SZOT 
és a vasutas-=kszervezet 
egl/Üttes titkársági ülésén meg
határozott feladatokról és 
egyéb időszerű kérdésekről. 

A tanácskozáson m�elent 
Szúcs Zoltan vezériga:z,gató, 
Szabó Béla és Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes, vala
mint Csik Sándor, a Vasúti 
Főosztály pártbi7JOttságának a 
tagja. A beszélgetést Koszorús 
F ere ne, a vasu tas-szaks:rerve
zet főtitkára ve7,ett,e. 

Vitai.oo.ítójában többek kö
zött szólt a \·asút előtt álló 
aktuális feladatokról és a 
munkahelyi együttműködés 
fontoss..'lgáról. Ez utóbbi kü
lö.-iös..,n moot, az őszi csúcs
forgalom küszöbén fontos. 
Minden szolgálati helyen:nagy 
gondot kell fo:rdítaru az át
::?ondoltabb. az eddiginé! szer
vezettebb munkára. Az őszi 
csúcsfo.galom id Jén se,n 
szabad azonba.n megfe,Jedkez
nl a szock'\lpolitlkai tenniva
lókról, a dolgozók munkakó
rülményeinek a javításáról. 

Szúcs Zoltán vezérigazgató 

Gulyás János vezérigazgató
helyettes a beszélgetés során 
azokat a szociálpolitika:i ter
veket ismertette, amelyek 
megvalósíttisa a jövöben vár
ható. Hamarosan átadják a 

Ferenct'árosban épiLlő új, négy
száz személyes munkásszállót. 
Hasonló építését tervezik Rá
kosrendező CSOmÓPOlllton is, 
amelynek kivitelezése előre
láthatóan 1979-bern kezdődik. 
A meglevő munkáS'SZállókon 
a kulturáltságot és a higié
n,át sreretnék növelru. 

Beszélt arról is, hogy a 
vasúti gyermekintézmények 
színvonala Jó, a cél a befoga
dóképességük növelése. Az V. 
ötéves tervben az f;szakí ;ár
miI;avítóban 150, Miskolcon 
200, Debrecenben 60 szemé
lyes gyermekintézmény létesí• 
tését tervezik. Továbbra is -
ahol erre lehetőség van - a 
MA V a tanácsoktól vásárol 
ú,,",'nevezett „férőhelyet", az 
épülő óvodákban, bölcsodék
ben. Budapest területén szeret
nének létrehozni egy egész he
tes éjjel-nappalos gycrmekin
tézménvt is. 

A MA V a jövőben az eddi
ginél hall' onyabban akarja 
enyhíteni a vasutasok lakás
gondjait. Továbbra is támogat
ja a szövetkezeti és a társas
házépítést, elsősorban lakás
építési kölcsön biztosításá-

val. A vezér!gazgató-helyettee 
hangsúlyozta továbbá, hogy a-z 
átadott új létesítményeket 
munkavédelmi szempontból 
következetesebben ellenörizzék, 
és kevesebb legyen a „látvá
nyos", csak a határidő miatt 
megrendezett átadások száma. 
Gulyás János ezután a jóléti 
célkitűzésekről, a munkahelyi 
közmGvelődési bizottságok 
megalakításáról és a kulturá• 
1is intézményhálózat fejleszté.. 
séről beszélt. 

Szót kért a tanácskozáson 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes is. Az áru szálli tássaJ 
kapcsolatban elmondotta, hogy 
az igényeket csak úgy tudjuk 
kielégíteni, ha korszerűsítjük 
az elegyáramlást, ha a teher
vonatokat ésszerűbben közle
kedtetjük. Szervezési intézke
dés eredménye volt a Csm.
rendszer bevezetése is, amely 
jól bevált. A jövő még több 
ehhez hasonló intézkedést sür
get. Ű7.emfőnökségek létreho
zását tervezik például Békés
csabán és Dombóváron. Ennek 
lényege az, hogy a forgalmi, a 
vontatási és a pályafenntartási 
szakszolgálatokat egy vezető 
testület irányítaná. Folyamatos 
a pályák korszerílsitése, a ko
csijavítás modernizálása is. A 
munkaügyi gócok létrehozása 
pedig továbbra is része a szer
vezési akcióprogramnak, de ezt 
körültekintőbben kell intézni, 

küej�tte, hogy a dolgozók ér- , ---------------------------
dekvédelme nemcsak a szak-
szervezet, hanem a gazdasági 
vezetük feladata is. A va,súti 
munkát az utóbbi évtizedben 
korszerű gépek, technikai be
rendezések tették könnyebbé, 
de egyes munkakörökben -
például sarus, kocsi.rendem, 
váltókezelő stb. - a fizikai, 
idegi igénybevétel még min
dig nagy. Sajnos, e?JEikbern a 
létfontoosá.gú munkakörökben 
hiányzik a legtöbb ember. Át
csoportosítással, kirendeléssel 
ezt a gondot nem lehet vég]e
g€Sell orvosolni. Hiba lenne 
azonban a munkaerőhely7,et 
miatti pesszimista hangulat, 
hiszen a belső tartalékok jobb 
kihasználásával, ü-z,em- és 
munkaszervezéssel, a szociális 
feltételek javításával lehet 
csökkenteni a munJmerőhiány 
okozta gondokat. 

Egy nap Záhonyban 
Mátészalkai szocialista brigádok az átrakóhan 

- Beszál!á.s a Vásárosna
ményon át Záhonyig közleke
dő személyvonatba! - mond
ta hajnali öt óra körül Má,.. 
té5zalka á1!lomás ha,!1€JO&be
mondója. 

Lajta, Csenger, Agerdőma
;or irányából jöttek a Zá
honyba utaw S'ZOCi.alist.a bri
gádok. Debrecen felől külön 
motorvonattal érkeztek és 
csatlakoztak hazzájuk a vá
sáros:naményiatk is. 

- Tudtunk a szalkaiak ér
k,ezéséről - mondja Madal 

János Záhony állomás rako• 

dási irá:nyítója. - Az éjs;us.. 
kai műszak dolgozói időben 
beállították a kocsikat és az 
átrakó munka azonnal meg
kezdődhetett. 

H us:zionhét SZJOC:ialista 
br.igád 172 tagja vesz részt 
ebben az akcióban, amelynek 
az a célja, hogy a brigádo.lc 
telje,;,.ítsék azt a vállalást, amit 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tisztebetére tettek - magya
rázza Kovács József Máté• 
szalka álJlamás versenyügyi 
előadója. 

Egy desi:kával rakott széles 
kocsiban Puskás István sze
mélyreti előadó dolgozik. 

- Mátészalkán a vasutai 
szocialista brigádok Iskolákat, 
óvodákat patronálnak - tá
jékoztat. - Az átrakómunk4 
értékének felét ezek az in
tézmények kapják, a megma
radó összeget a. brigádok ki• 
rándulásra és kulturális cé
lokra fordítják. 

Az átrakók között húsz nő 
is dolgozik. ők ötven kilós 
tózegbálákat raknak át. Alig 
múlt pár perccel tíz óra, ami
kor Varga Bálint vonatveze
tővel találkoztam. Egy papírt 
lobogtatott a kezében. Rajta 
vágány- és kocsiszámok sora
koztak. Megmutatta, hogy 
mely:ik kocsiból kell még át
rakni az árut. 

- Ezekben a kocsikba11 
nyersvas van - mutatja. -
Ez nehezebb ugyan, mint a 
deszka, de megbirkózunk ve
le. 

Nem volt kielégítő a szállít- 65 la:kás átadására kerül sor. 
tatók rakodási készsége sem. A Az év első felében fejlesz
napi kirakatlan kocsimarad- tési tervünket - pénzügyileg 
vány az előző évhez képest - 34 százalékra teljesítettük. 

Az aktívaértekezlet részivevóinek ec7 csoportja 

A lrrigádok derekasari dol
goztak, teljes!tették a válla
lást. Ezt bizonyltják a szá
mok is : 29 szélesnyomtá'7í 
kocsi rakományát rakták át 
54 normál vagonba. Munká
juk értéke töl>b mint htls2:
ezer forint. 

(Laczkó Ildikó felvétele) Zsoldos Barnabás 
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Az alk.obnány ünnepére 

Balatonfüreden felavatták/ 
.,. 

a 88 ágyas MA V Szívszanatóriumot 

A véradóbt kö.uöntöttél 
A debreceni járműjavító

ban a közelmúltban került sor 
a már hagyományos véradó ün
nepségre, amelyen az üzem 
véradói és vöröskeresztes ak
tívái vettek részt. Vértesi La
;osné, az üzem véradófelelőse 
ismertette a vérndáa jelent6-
ségét, és mondott köszönetet a 
sok önkéntes véradónak, akik 
tavaly 231, az Idén pedig 117 
liter vérrel járultak hozzá be
teg embertársaik gyógyulásá
hoz. 

Az ünnepségen Tarr Sán
dorné, a városi vöröskeresztes 
szervezet titkára 85 véradónak 
adott át ki tüntetéseket és 
pénzjutalmat. , 

19'7'7. SZEPTEMBER $. 

Szocialista módon 

A munktiban és 11 közéletben is 
példtisan helyttill 11 Dózsa hri/lid 
A szentesi építést főnökség 

Dózsa ,szocialista brigádja 
1960-ban alakult és számos 
magas kitüo,tetés, köztük a 
MAV Kiváló brigádja cím 
birtokosa A brigádtagok több
sége iu;ges:ztó szakmunkás, 
akik időközben két vagy több 
szalkma mestereivé váltak. A 
vasúti pályák korsrerúsitésé
ben végeznek fontos munkát. 
Néhány műszaki és adminiszt-

ratlv dolgozó is tagja a köalös
ségnek. Ez a brigád ;ó peldá• 
;a a,nnak, hogy a többoldalú 
közös munka, milyen kiváló 
eredményeket képes létrehoz
ni. Azt is bizonyítja, hogy az 
értelmiségi dolgozók le meg
találhatják helyüket a s:zocia• 
lista brigádmozgalomban. A 
fizikai és szelierni kapacitás 
együtt még nagyobb erőt kép
visel 

A brigád magas szakmai 
-------------------------"""1 képzettsége és jó munkája az 

A Balatonfilredl MAV Szívszanatórium 

Alkotmányunk napjának elő- Anaml �{tőLparl Vállalat dol
estéjén, augusztus 19-én adták gozóit. A szép belső itivite
át a Balatonfüreden épült új lezés a Szombathelyi Asztalos-
88 ágyas MA V szanaroriumot, i�ri Sz.övetkeut munkáját dl· 
amelyet a sz.ívbetegs.-gben aséri. 
s�envedő vasu�k gyó-'_,Yítá- A szanatóriumot dr. Fehér sara es rehabtlltására letesí- CS4ba igazgató főorvos vette 
tettek. Az ünnepélyes átadá- át. Beszélt arról, hogy a bala• son megjelent Pul!ai Arpád 
közlekedés· és postaügyi mi
niszter, dr. Aczél György egész
ségügyi minJszterhelyettes, 
Szücs Zoltán vezérigazgató, 
Molnár György, a vasuta:s
szakszervezet titkára, Gulyás 
J ánds vez.érigazgat(ihelyettes és 
Debkumár Gan.guli, a Szak
szervezeti Világszavetség Köz
lekedesi és Szállít:ís! Munkás
szakszövetségének a főtitkára. 

tonfüredl klíma Is segíti a be
tegek gyógyulását 

Az átadás után a vendégek 
megtekintették a nyolcvan
nyolc ágyas szanatóriumot, 
ahol már megkez.dödött a bete
gek gyógyítása. 

Sz. M. 

Korszerú óvoda Hatvanban 

36 he'lylségb6.l álló, korsze
rűe'Il felszerelt óvoda várja 
minden reggel kis lakóit Hat
vaiman, a MA V-óvodá.ban. 
Tisztán tartQtt, gondozott kör
nyezet �zi "\idámmá a gyer
mekek életét. Vajon hogyan 
lett ilyen korszerű az óvoda? 
Ez év július hónapjában már 
elvégezték az év,einként szoká
sos kaT'bantarlást és festést. A 

környezet széppé varázsoJásá
hoz hozzájárultak a hatvani 
volt XIII-as ptt szakasz és a 
kertészet dolgozói is.' 

A 23 éve mÜkvdő gyermek
intézmény vezetői most azon 
mUnkálkodnak, hogy a jövő
ben kors:z,erú mO&Óitonyhával 
fejlet;SZék az in,t,ézményl 

A hatvani MAV�voda az 
idén 130 gyermeknelc nyújt 
kellemes, barátságos otthont. 

Szeptember 17. és 25-. között 

Képzőművészeti világhét 
A Nern:zietkÖ2"i Képl.órnűvé

� Szövetsége 1969-ben 
Amsterdamban határozta el, 
hogy évente megrendezik a 
képroművészeti világhetet. 

Hazánkban már harmad=, 
szept�ber 17 és 25 kö-.-ött 
kerül sor erre arz eseménYl!IO
rozatra és évről évre egyre 
nagyobb érdeklődés kísérL 

Az idei - egész <=T.á.gra 
szóló - program fő gondola-
1a: ,.A múvesz, mint a társa
da!Om hasznos tag,a•. A kiál· 
lltások.at, az fr�múvés:z--01-
vasó tálál.kozókat is e gonrlo
lat jegyében rendeziik. Termé
s:retesen a végső cél nem a 
ren.clE!'LVenyek sokasa.ga, hanem 
főként az, ho::Y mlnél több 
ember ismerje meg a képző
múvésret :..iliönböz,; ágait. 

Említésre méltó a rendez-

a vándorkiállítások:k&l felkere
sik a legeldugottabb ielepülé
seket is. 

:&dekl!SEiég még a fiatal 
iparművés:Deik. felajánlása. Ők 
mw.k.ájukkal sz.eretnének hoe
zájá.ru!ni a sikerhez. Felaján
lották bemutatásra modelljei
ket, amelyeket az ügyesebb 
kezű látogatók - ha nem is 
múv,!s-zi sz'.nten - elkészíthet• 
nek. A kiállítást megreklntak 
k.>éroéseire is választ kaphat
nak, például a lakás ízi� 
berendezéséhez és a s7Jép dí
szítőelemek e.rendez.ést'hez is. 

A szeptemberi kiállltássoro
zat, melyet megyén.ként szin
te minden nagyobb települé
sen megren4eznek, méltán ná
mlthat olvasóink érdeklődésé
re is. 

alapja a,nnak az 1963 óta 
fennálló bai·áti kapcsolatnak, 
amelyet a miskolci Nehézipari 
Egyetemmel tartanak fenn. Az 
egyetem e�leti kutatásait a 
gyakorlatban a Dózsa szocia
lista brigád próbálja ki test• 
vér brigúdjával a Petljfj bri· 
i;áddal együtt. 

Te!ephelyükön, Városfő!dön, 
gyakran ke1iil sor nemzetközi 
szakmai bemutatókra, amelye
ken a Dózsa brigád vezetésé
vel a telep valamennyi S2JOCia
lista brigádja öreg biti a MA V 
és a vasútépítő munkások te• 
kinté!yét. 

A Dózsa brigád megalaku
lását-ól dinamikusan fejlödött 
a munkában, a tanulásban, a 
szakmai és politikai képzett
ségben egyaránt. A Találmá
nyi Hivatal egy újitásukat 20 

éL"Te szabadc.Lmazta. 
Fejlődésükre az is ·ellem

ző, hogy kil<'Pll-'k brigádjuk 
s:zúkebb köreból és egyre bó
vül közéleti tevékenységük te
rülete. Sokoldalú t.ár,adalmi 
munkájukat számos elismerő 
oklevél tanúsítja, amelyeket a 
pá.rtbiwttságoktól, a helyi ta
nácstól és egyéb intézmények
től kaptak. A telep szocialista 
brl.gádjai adtak otthont a köz
ség szocialista brigádvez.etői 
tanácskozásának. Fogadtak is
kolás csoportokat is és bemu
ta1ták a gyerekeknek apáik 
munkáját. 

Különösen busz.kék arra a 
kitüntetésre. amel!vel 1 974-ben 
elnyerték az :IISZMP KB 
kongresszusi oklevelét. A Dó
zsa brigád eredmenyei bizo
nyítj,k a &,OCialista b::igád• 
mozgalomban rej'.ö n11gy erót.. 

(Fogas) 

Az ünnepséget dr. Tari En4-
re. a Vasútegé!m;égüro•.i Igaz
gatóság vezetője n:vttotta meg, 
majd dr. Horváth Lajos, a 
szombath,elyi vasútigazgatóság 
vezetője tett jelentést a ben.t
házás befejezéséről. Ezt köve
tően Kos::orús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára 
mondott ünnepi beszédet. 

vénysorozatból az islrolások r----------------------

- A vasútegészségügy törté
netének jelen!ős állomásához 
éTkeztün,k ma, mtlror átadjuk 

Első vizU az úJ szanatóriumban 
(Csontos Gábor felvétele) 

részére Ö65l)eáliitott váltcral1os 
program_ Megtal.álhatók még a 
sorozaton belül a m.ir szinte 
ha,gyománnyá váló tanya
napok is, amclyek keretóben 

rendeltctésénelc ezt a modern �--------------------------------------
egészségügyi létesítménvt -
kezdte besz.édét a !főtitkár. -
.4.lig emr évvel ezelőtt aoottuk TA N  ÉVK E Z DÉ S  ELÓTT zésük, nmaellátá.,.'tlk, tanul.ási 

fectételei:t. szabadidő prog
ramjuk tarta=a.;, színvona
la&. 

a százhúsz ágyas hévlzi sza114-
tóriumot és az új Központi 
Rendelőintézetet. Jlfost ismét 
gazdagabbak lettek a t>a..ruta
sok egu olyan intézménnyel, 
amely az élet- és munkakörül
m.lnyek javításában, a gyógyí
tó, megelőző munkában tölt 
be fOTttos szerepet. 

Balatonfüreden már ik.oráb• 
ban is működött gyógyház .a 
keringési betegségben szenve
dők gyógyfü1sára. ez azonban 
már nem felelt meg a iköve
telmények:nek, ezért helyette 
újat építettek. 

Az új szanatórium kétezer
hatszáz négyzetméteres alap
területű öts:7.intes épület, eme
letenként tíz kétágyas szobá
val. társalgók.kal, fürdőszobák• 
kal és orvosi kezelőhelyiségek
kel. Négu or1,os, nyolc közéu
káder és negyvenegy kisegitő 
segíti a betegek gyógyulását. 

A szanatóriumot haTmincegy
millió forintos beruházással 
építették. Az állami költség
vetésen kívül (a színvonala
sabb kivitelezés érdekében) 
mintegy hétmilió forinttal 
járult hozzá a fél százalékos 
önkéntes Támogatási Alap, 
amely az összberuházás hu• 
szonhárom százalékát teszi ki. 
Ez az intézmény tehát a vas• 
utasoké. 

Az ipszilon ala.kú épület jól 
illeszkedik a városképbe. Be
fogadók.;.pessége kétszerese a 
korábbinak. A konyhát, az ét
termet, a röntgent és a labó
ratórlumot a földszinten he
lyezték el. Az átadás napján 
már üzemelt a szanatórium, 
így mintegy harminc beteg je
len volt az ünnepségen. 

Dicséret illeti a tervező kol
lel,.-t.ívát, az Általános Epület
tervez6 Vállalatot és a beru
házókat, a V�zprém megyei 

Mttnkaértekezkte11 vitatták 111eg 

a neveliiotthotwk tei>ékenységét 
A 20 MÁV r.a-pköziotthooos 

óvoda eredményeit dr. Szónul 
Ferencné óv'OOISli szakfelügye
lő érték{',lte. 

A MA V nevelóotthonokban 
m1nden év'ben értékeli'k az el
múlt ta111évben vé,g:2,ett mun
k.át, és meghatározzá.< a kö
,retkező tooév �ontosabb 
nevelés.J feladatait. Az Idén 
augusz;tus 2.3-26. küzött ke
rult ror erre az érteirezlet.re 
a Sz.eged; MA V Nevelőott
hoooa.n, amelyen (a pedagó
�,. kivüi) részt vettek a 
Közle.'.;.e<lési és l>ootaügyi M.i
:nJsztk.i um, az Oktatásiügyi 
Minisztérium, valamint a Vas
utasok s��� kép
viselői is. 

A Vasúti FóaGztály munka• 
ügy;i és 5'1'JOciáJpol.iti.kai s:zak
osztálya álJtal rendezJett mun
kaértekezletet Sremók BéLa 

szak0$Zlályve-re-tő-helyettes 
nyitotta meg. Felhívta a peda
góguso\c figyelmét a vasút 
:megszerettetésének a fontos
ságára, a tudatois nevelés je
!l.entó9&�. 

A há.romn,apos nnmlroérte-
kezlet tartalmas programja le
het6s,éget adott a pedagógu
soknak a tapasztalatcserére, a 
vit.á'k:ra is. A MA V nevelőott
honok munkáját dr. SzekereJ 
András =krnal t.an.ácsa.dó ér• 
té.keltie. 

Az 1976-77-es tanévben 
1017 gyermek nevelésének fel
tételeit biz1nsátották az intéz
mények falain belül. A peda
gógusok gyemiek:stzerető ma
gatartásukkal a szülőt pótolva 
irá:nsítotlák a gyermekek éle
tét. Biztosították az „otthon" 
lég.1<:örét. A nevelóotthonokba 
kerülő növEllldéke.k: többsége 

sok .s:zempontból hátmn.yus 
helY2,etü gyermek. Alacsony 
tanul.mányi eredménn:i,-el, hi.á
nyoo isrneretekloel kerülnek 
ide. Közülük 204-en tu.11roro
sa.k voltak. A gyógypedagógiai 
oktatásra =uló i;yem>ekck 
száma 44, 556 gyerme:mél 
mindh.--ét szülő él, 139 félárva, 
21 gyenn_';: árva, állami IOOn
dozott. Elvált szülők gyerme
ke 254. A gyermekét 251 szü
lő neveli egyedül. A három 
és töbl>gyennekes nagycsalád
ból 546-lllll élnek newoott
honban. A Z..:t.A V nevelőottho
nok a gyermekek si..ámára az 
egészséges életvitel minden 
feltételét biztosítják. Elelme-

Az 1976177 � taDé\"ben kö
zel kéterer gyennek nevelé
sét biztos.ított.á.k az óvónők és 
a toohntka.l dol.gwirk. Előtér
be került a tarlalmi mun!l:a 
lclnvona1ának emelése. Tár
s.adalompolitikai Slleffipontból 
fontos a család szerepének 
erősítése. Ez.ért szerepelt az 
első n.ap programjában ,,Az 
óvodai és a családi nei:elés 
ös.szeh4ngolása·• című téma. 
Az óvónők pedagógiai i=
reteinek bővltés,ét &ZO�ta 
,.Az iskolaérettségi vizsgála
tok elméleti és gyakorlati 
tudnivalói" című előadás. 

A háranma.pos tanácskozás a 
következő tanév feladll'taJnak 
.ismertetésével zárult. 

Tiltokozas a neutronbomba ellen 
A szombathelyi igazgatóság katonai m:á.llitás! osztálya 

dolgowiból álló ,,Steinmetz Miklós" szocialista brigád tagjai 
a napokban rendkívüli brigád.értekezletet tartottak. Ezen 
mélységes felháborodásukat fejezték ki az Amerikai Egyesült 
Allarnok által törvénybe iktatott és elfogadott neutronbomba 
gyártása ellen. 

Mint elmondották, minden becsületes embert vélemény
nyilvánításra késztet az amerikaiak esztelen fegyverkeresi 
versenye. Őket, mint katonai ügyekkel foglalkozó embereket 
pedig különösen felháborítja a dolog, átérezve annak várha
tó, lehetséges következményeit. 

Az Ol"SZágos Béketanácshoz küldött tiltakozó táviratban 
egyebek között ezt írták a szombathelyi vasutasok : 

„Ez a tömegpusztító fegyver az emberiség legalapvetőbb 
emberi ;ogát, magát az életet veszélyezteti. Bízunk abban 
hogy az egész emberiség tiltakozása jobb belá.tá.sra blrja a;; 
Egyesült Allamok vezetőit és betiltják e halálos fegyver 
gyártását. Hisszük és reméljük. hogy győz a ;ó::an ész és 
békében, élhetünk, dolgozhat&71k." 

Külföldi gyermekek Baf atonkenesén 
Ez év nya,nm a balatonsze

mesi gyermeküdülóben az át. 
épít.és miatt csak külföldi cso
porro,i:at fogadtak. A vasutas
S?Jaksrervei,et ezzel is biztosi
torta a lehetőséget, hogy 
ame.=yl külföldi gyerek jön, 
annyi magyar vasutas gyerek
nek_ legyen lehetősége ,;vilá.,,aot 
látni" a s7,a:ksrervezettel =

ződésben álló körny(>ZlÖ orszá
gokban. 

Július elején 18 tagú i;rov
jet és 44 ta,gú NDK-beli cso
port érkeutt a ba•latonkenesei 
gyermeküdülőbe. A brjanszki 
gyermekek és felnőtt kfséróik 
elóször jártak ha7.ánkl:!an. A 
német kísérők egy része Vi
szont már évek óta látogatója 
üdülőnlmek, de egy-két gyer
mek is akadt a csoportha."l, 
akik már voltak itt. 

- Az a lcgnaguszerűbb, 
hogy e fiatalok Magyarorszá
gcm kerülnek közel egymás
hoz - mondja az egyik ven
dég. - Sok clménnyel gazda
godva térne/e vissza családjuk
;z,oz. 

Július második felében egy 
kislétsz.ámú csoport a s.wm-

1/Zédos Ausztmíból jött, majd 
egy nappal később Lengye,o,·
&d,gból 2.5 gyermek érke-z.ctt. 

- Sok sz.ipet hallottunk már 
MBr,yarors.::ágrol e3 erről a 
vasutas gyermeküdükiröl 
mondtak. - Azt azonban nem 
tudtuk, hogy sátrak lesznek-e, 
vaíJJ épületek. s hány menü 
közül választhatunk, még ke
vésbé azt, l,ogy itt izlnte 1..-i

találják a gondolatainkat is. 
A külföldi gyerekek jöl ére-z

ték magukat. A társal,gók csa;: 
éjszaka és fürdéskor voltak 
üresek. A szobpk is csak éj
szaka voltak szovjet, német, 
osztrák és lengyel s-zobJ.k. 
nappal az egymás nyelvét nem 
ismerő. mégis egymást reme
kül megértő gyermekek együtt 
voltak. Cserélték a jelvénye
ket, apró kis dolgaikat és ba
rátkoztak. Nekik nem kelktt 
tolmács. 

Felejthetetlen volt va!amenv
nyiünk számára a búcsúest · a 
Balatonnál és a hazánkban el
töltött napok. Mi sem felejt
jük el őket . . .  

Csöndes János 
táborvezető 

Me&érkezett a szov,jd csopor& 
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Nagy erőpróba előtt a vasút 
(Folytatás az 1. oldalról) kedé;se következtében megha-!adták a t felső

_
, mind . a záh_ onm köraet felújítási munkák ,.,,,,, és ja-

..,....._litikai .lnté'"'·ed,.·�n.k ervezettet és kis- h 1 ' · -•-, 
...,,...,.., = """'' mértékű be · te 

� l;.1 ve_ zeté<!e_ reszéró! nagy vítóiparunknak is te!J·es1·ten1·e 
az. első_- fé'·'vben • �--'--'ékos 

ve !növekedés ko·· - körillt '"'·t = .. � vetke tt be e"''"" esre. a S7.ovjet Vas- kell a J·ármu·park •-----ru· 
b1zt.os1tott bérfeJ"ln•ztes· t '•a' •  

. ze a személyszállitás- •••· t 
"""-'"'"" 

nv. oztak elő. A m:.galm• •z�er-
na! is. u...,._ . par nerszerveivel kiala- karbantartás.ást biztosító fel-

v. • • A ezét-' k,!11t JÓ e�_üttmúködésben rej- adatait. 
�ekkel egy�tértésben a !izj.kai 

• v igazgató az első fél- 1� lehe.�e_gek maradéktalan A fejlesztés! tervünkben sze-
=. laozók at!agb-.'. ,.t -ng11obb 

é':'rol adott értékelés végén, a •�'--•zn Iá . . �, " •- vegzett ká. """"' a sara_ van sZtikség ah- replo járművek, berende-resek 
ut�ben -noveltük, mint az 

mun t összességeben h<>z, ho� az_ osz1 forgalom ne- egy része már rendelkezésre 
el?yeb katego•r;"kba tartozó-

eredmén11esnek ítélte. Külön i• he'°bb ~ kiemelt hog Q •• -

u7:emi-. es időjárási kö- áll a feladatok megoldásához. 
két. Szá�lítá&i teljesítményeink gozók 

e, Y a vasutas dol- ru�énye1 között ezt a felada. Onmagában ez azonban nem 
és lélszamalakulásunk ismere- · 

-. mint az eddig eltelt tot 15 maradéktalanul me.;iold- biztosít az ellátandó szállítás1• 
t��n u·gy í','J·u· ·k meg, hogy a 

evek soran mindig - ezúttal i., h'°"uk A h . k = n.ag 1 � • �a onyi örzet mun- feladatokkal arányos kapacitás 
vaaut �Y főre vetítve átlago-

· 11 szorga ommal, kötelesség- kf3ahoz minden lehetséges se- többletet : munkaerő gondi"aink 
san m.integy 6 százalékos át-

�dattal, hozzciértéuel 1:égez- git_ség_et. megadunk, mind a ko- csökkené6ével sem s•r.molha• 
J bérn·· k tek - nem e{tlszer inen bo- ""t ' 

-
84t ove edést tud blztosíta- nyolult ilzem· kö .. 1 é

.., .. c3ie • .., as, m.nd egyéb 1:onat- tunk. Honnan biztosíthatjuk 
ni. zött i$ _ • 

h 
,ru m nyek Ica- kozásban, ugyanakkor a kör- tehát az őszi forgalom ellátá-

Még ebben az évben &Zep- T dás , 
ne ez feladatukat. zet dolgozóitól is a;,; egész vas- sához szükséges szá!lítókapaci-

tembertől saját erőnkből meg- 0t � 
,
he�yt�llásuk . mindig út előtt álló feladatok stilvá- tá6t, eszközt és mWl.kaerőt ? 

kezdjük a műszakpótlék beve-
ya1;- tenJezo "01t. amire ala- na.k átérzését teljes helvtá1 1ú�t Mint eddig, az 1977. évi őszi 

zetését a legfontosabb nagy ��
! 

le!1etetih 
a .  !1e}lézségek, és ezáltal m�goldásának segl- forgalmi időszakban is a tár

azolga?att hel11ein.k frekventált gyal.."t'a�
o
��e�t�

t:!�
:ti 

� tését várjuk. gyi feltételek megteremtése 
Az elmondottakból kltúnl'k, tartalékaink feltárása lehet a 

hogv áruszállítási feladataink sikeres munka al.apja. Meglevő 
az_ év utolsó né,zy hónapjában eszközeink hatékonyabb ki
mtnd a bdzis időszak teljesít- használását kell blzto.<titanunk 
ményeit. mind a tervezettet lé- a munka szervezettségének, 
nyegesen meghaladják Tenné- színvonal4nak javításával : e'.1-
szetesen emellett csak alig hez fel kell tárnunk mindazo
csökkennek a szernéJ\.•szállf-

kat a politikai. társadalmi, 
sza!anai és emberi tart.alélro

tással kapcsolatos felndatok, k.at, amelyek ezt lehetővé te.
nem ISZÜlletelhetnek a pálya- szik. 

Hatékonyabban kell felhasználni 
a korszerű mozdonyokat 

Minden munka sikerének 
alapveto feltétele az előrelátó 
felkészülés, a szervezettség és 
a rendszeresseg. Ha a felada
tok nae:yobbak, mé,z kevésbé 
]ehet eltekinteni ezektől a kö
vetelményektől. A szervezett

Ozldor András, a záhonyi átrakókörut vezetóJe (a kép bal- ség és a rendszere�g nem 
oldalán) norcalma.san Jqyzdel zárja ki, sót feltételezi a me�-

felelő rugalmas:ságot. de ez 
munkakö�e!ben. Ez 18 ezer felétordulás, a csak eaját szol- sernm!.ké-open nem azonos a 
uas7Jtast ennt 40 111-llLi-0 forin- gálati ág vélt, vagy valóságos rendszertelenséggel. a rende-t
to� bérklhatás$0l. úgy tervez- érdekeinek szüklátókörú elő- lenséggel. Ezeket a fogalmakat 
:::ü<, )�ogy 1�78-ban ezt _to\:ább térbe helyezése, mások gond- sajnos még sokan ősszekei·e
bőv!tJük. mintegy 80 rotllio fo- jaln.a-Jc meg nem értése nehéz- rik, 00.g,1 nem alcarják meg• 
:rint bérkihat.ással. A műszak- ségeinek figyelmen kf:_,ul ha- érteni, elfogadnl Vonatkozik ez 
r>6tlék teljeskörú bevezetését i;yása szünőben van ; helyét fo- a me:::allapitls elsósorban a 
.:zo,ban csak kózpontl. támo- kozatOIS:ln ellog].alja a kölcsö- íorgalomszervezésre. Nem 
1:ata, �a, tudjuk megvaló,;ítani. nös megértés. segíteni akarás, azért, mert ott értik Jegkevé<-
• A MA V első félévi tevékenv- együttműködési kt>sl'Sé�. Erre bé, vagy hanyagolják el leg

l"e;:e a per.T.ll ·i adatok tükré• nemcaak a küszöbön álló 6sT.i inkább. hanem azért. mert ott 
ben vizsgálva · eredményes- forgalom, hanem az előttünk va!l ezekre a legnagyobb szük
ne· mondható. Bevételeink a-z á!Ió é\'ek növekVó feladata!- 6ég. 
f.nm:állít.\si többlet és az át- nalc megoldása során is egyre A kocsiig,ények láelégítése 
lagoe szállítást tárnlsá.g emel- nagyobb w;űkl!ég van. az év eddigi szakaszában nem 

Átrakási gondok Záhonyban 
A:r. akt!vaé�ekezlet részve- tele a folyamatos szállítM és 

�ől ezután részletes tájékozta- ez a ma! struktürában dö.'ltő
tást kaptak az ŐSZI forgalom en a vasút feladatát képez;!. 
,·árható alakulásáról Négy hó- A tranzit szállitásokról tudrAp alatt 46 171411.ió tonna árut 
kell elszállítani. Ez i,nmagában nunk kell: amellett, hogy de
is nagu feladat. A jelek llzerint 1:izabevétellel ;árnak, amellett, 

�zonban a jó mez.ógazdasági hogy a vasút szám.4ra a „leg

termés eredmények alapján kifízet<><!óob üzletet''. jelenti�, 

számolni kel[ mintegy 600 ezer 
ala!'vet04;n a u

_
ocia�ista or�za

tonna terven felüli igény je- gok ,te11�dó ga4dasagí eu11ü,/t_

fontkezésével. Számottevő tü- mfiköd_ésenek „lecsapódás�• a., 

,.elő- és üzemanvagot, mútrá- a vasu� területén. Zavartal� 

&yát és különtéie Ipari ala1>- megoldasuk tehát, ga�gi 

anyagot, félkész és ké5zterrné- �onatkozásuk mel;ett politikai 

ket kell elszállítani, hogy csal{ Jelentőséggel is bi.r. 

néhányat soroljunk fel a oolt A nemzetközi - elsósorban 
közül. Ezenkívül 4.2 millió ton- az export és import szállítások
na e;rport, közel 7 millió ton- kal kapcsolatban - külön ki 
11a import és több mint 6 mii- szeretném emelni a záhonyi 
!Só tonna tranzitáru elsz,i.UI- körzetet és az ott foi)"Ó munka 
tcislival kell számolni. jelentőségét. Népgazdaságunk 

,·olt zökkenőmentes. Különö
sen nagy g,ondjaln,k vannak .a 
fedett kocsi ellátá:;ban. A ko
csipark raksúly k.1pacltása 
emelkedett ugyan, de teljes 
kihasználását egyr-ész.t a fu
varaz:tatók résu-éről je.lentke,. 
zö igények, másrészt a l!!Zál
litott áruk fizikai Jellem-zó.i 
és bironyos mértékben a Jro.. 
C9ipark és a szállítási útvo
nal müsm-ki adottrogai mi
att nem blzta!ítható. A te
herkocsipark kiha.un.álósi mu
tatót sem alakultaT, megfele
lően. Nem növekedett az egy 
kocsira esó berakott áru.súl11 
de a kocsik idöbeli kihaszná
lása is romlott; a kocstfordu-
16 tdö hosszabb a tervben elö
írtnál, é1 a múit évben eléri 
értéknél. Ezzel k,apcsolatban 
nagyon roll"= hangoztatjuk 
a szállitta.tók rolrodásI kész
ségének elégtelenségét, a 
S2lOffi:!!!Zédo vasutak részéról 
felmerülő fogadási nehéz:sége. 
ket. úgy vélem. hogy erek 
mellett a kétsé$elenül léte,o..ó 
okok mellett saját p<>rtán.kon 
is cél,;,z,erú kötiilnézni, ott is 
van javítanivaló. 

Szállító 1oapacitá.runk 

tésével. Etz természetesen 
nemcsia'k a forgalmi =lgálat 
feladata, bár munkája dön-1>5 
ebből a szem.1>0ntból. 

A mooxk>n)=-ok üzemkészsé
gének javítása mind a vontn
tá.5i, mind a járműjavító sz.ol
gálat alapvető fe:OOaw.. A 
:m,o,,..dq_,y javítási- fenntartási 
feladatok meooldása az év el
ső hét hónapjában nagyrészt 
a tervnek rn�ele!óen ha-
1:idt, jóllehet nem kis nehéz
ségeket okozott eseten.kénta-z 
anyag. és alka1:részhiány. Ez 
a mu-nka az Ó3Zt fot"(l(ll.om 
alatt sem sziln.etelhet, mert a 
szallltási feladatokat nem a 
;árm11park leromlása árán 
akarjuk megoldani. E:l:z.el 
együtt törekedni kell a javí-

k átititá.,. ! Idejének továb
bi csökikenté<.ére, a �grett 
munka m�k egyidejű 
javítá...<>ára. Különösen nagy 
g,an,dot :kell fordítani arra, 
hogy a viszonylag ki& - né
hány órás - javít.á,;t Igénylő 
jár.mt'.lvek mielőbb a forgalom 
rendelke?Jésére álljanak. 
Ugyancsak fomo<1 feladat b. 
javításos kocsiál1ag � 
szinten tartása. .A:r, állagmeg
óvást illetően Itt Is érvénye
rek a mazdonroKlkal. k� 
l,a-fba.n kifejtet1ek. 

N ehezítl a helyretet, ho!tv- az 
ŐSl.t f�lorn srempontjából 
döntő teher.lrocsdpark tervsze
rű javítása a-z év eltelt re
szében - elSÖ!!IOrban létszám
hiánv miatt - nehézségekbe 
-iltközött. A teher1kocsi Javítás 
ütemének fokozá�,:i érdekében 
kiadott intézkedé<ek az utób
bi hóoop,okban már éreztették 
kedvew hatásulmt. Az elért 
eredménvekre tám.asz"kodva a 
mei,,.,.felelt'l ú·remú mu,n'mt az 
őszi forga:om időszakában is 
bizto.<,ftan.J :kell. 

Pál!álnk múS"T.ak! állapota 
mmt a:z Ismeretes - fo

k010tt fenntar1lá."'U1,at, na
ro--obb üremű átépltésüket te-
""' sz;üks>é�. A nagyobb 
fela<lat elvé� csa.k: úey 

kedvezötlen ldőjárá5! és látási 
viszonyok mellett Js meg kell 
óvni a forgalom bizton:;á.g.át 
és ebből a szempontból nélkü
lözhetetlen a biztonsági és 
ezzel összefüggésben a kor-
67.lerü hírköz.l.ó rendsZerek 
megbízható, zavartalan mű
köd<ise. 

Az őszi forgatom sikeres 
lebonyolításának egyik kulcs• 
kérdése az é�szerfI munkaerő
foglaLkoztauu. A vasút lét
Ezáma hosszú évek óta folya. 
matos.an csökken. Ez évben 
eddig a létszámcsökkenés 
megközel.ífet1e a 2500-at. Egy 
:sor in"tézkecléssel igyekeztünk 
elle."lSúiyozn.i, te: tölteni a ke
letkezett, elsősoroa.n a forga
lom lebonyolítása szempont
jából kulcsfontosságú munka.
köl'ökben Jelentke-w munka
eröhiányt. A budapesti ren
dezőpá]ya,udvaro!cra vidékről 
vezényelünk dolgozókat. fo
lyamatosan egyszerús!tiük a 
62",0lg;álat ellátást ott, ahol er
re m&I, van. na.:y erófeszíté
l'leket teszünk a munkaerő 
kiváltására a techn.!kai beren
deresek fejlesztésével. :&ppen 
ezért megengedlt.etetkn, hogy 
a forgalom-szervezés hibái, a 
-na.gy meddő idők miatt két 
olyan nehéz ú kulcsfontOSl!á• 
gú munkateriileten, mint a 
forgalmi és vontatá3i utazó 
mun.klClkörökben, az egy szol
galati órára jutó vonatkilo
méter 8 kilométer körül mo
wg. 

A vasút 1.étszámhely�tének 
alakulás.a r-.emcsak a2é."1 ked
vezőtlen, mert a végrehajtó 
munkakörökben lllLncs elegen
dő ember, hanem azért is, 
mert bizonyos, nem termelö 
;ellegú, főképp admm1-1ztra
tiv munkakörökben a Zéts;:am
feLhasználás rendkívül magas. 
Egyik legfontosabb fe!Gd.a
tunk, hogy ezt a fol.,amatot 
meg.álli tsuk és egész.séges 
Irányba tereljük. A központi 
intéz'<edéseken túlmenően, 
minden vezető 118ját hatá:!.kö
réhen igyekez:r.ék é5&7,erűbb és 

egészségesebb arányo'kat ki� 
alaláta:Di é.; munk..erót tobo
ro=i. 

A-z óscl forgalom lebonyolí
tásában résztvevő dolgozól!: 
munkáját a-z erkölcsi megbe
csülésen túl, havon.ként anya
gi ösztönzéssel is elő kíván
juk segíteni. Olyan ösztö-nZési 
rendszert dolgoztunk ki, 
amely valóban a több és jobb 
munkára, a hatékonyabb gaz
dálkodásra serkenti az ,!1-ín
tett dolgozókat. Nagy gondot 
kell fordítani arra, hogy az 
&:,;i forgalmi anyagi jutta
tásban csak a:wk résrresülje
nek, alcik erre munkájukkal 
valóban rászolgáltak. 

Ne feledkezzenek meg aoon
ba:n a.ITÓl. hogy a feladatokat 
,.nem minden áron" kell 
megoldammk ! A:z. ésszerű ta
karekos.�ág követelménye! ér
vénye.;ek ruz: Ó5Zl forgalom 
időszaka alatt is. A s.iker 
szempontjából jelent:ó.sége van 
minden gramm anyagn,a.k, 
minden kilowatt energiának 
és minden elköltött forintnak. 
Az ö,;zi forgalom időszaka 
a1att is biztosítanunk kell a 
vasút e;szerú gazdálkodása 
sz.empor..tjából saapv-ető köve
telmények teljesítését. 

Az őszi hónapok felacfatai 
kétségtelenül nagyok, sikeres 
megoldásuk mindenkitől erö
feszitést, munká.ia ;avát kö• 
vetell, Túlbecsülése, a meg
rettenés a feladatok nagysá
gától, t,a.lamilven pánikha-n
gulat kia lakulása lejeg1111erez
ne és azt eredményezné, hogy 
szok.á.sos ,.fonnánkat" se-m 
tudjuk hozni. Lebecsülése, a 
rutinra való hagyatkozá.., 
ugya.-nilye-n következméni••tel 
járhat. Kérem tehát ml. k • 

gazdasági, mind a mozgalmi 
vezetőket, hog11 a dolgozókat 
készítsék fel és az egén őszi 
forgalmi idősza.k alatt vegyék 
elejét bármely szélsőséges 
h4ngulat kia!akulásának -
fejez;te be beszédét Szücs Zol
tán. 

Rendkívüli intézkedéseket vezették be 
szeptember l-től 

A:r. aktívaértelrezleten fel
szólalt Pul!ai Árpád köileke
dés- és postaügyi miniszter is. 
Elmondotta többek 1wzött, 

Pullal Arpad beszél 

adatokat tekintik elst'ldlegeg
nek, a.k.kor feszültségek, zava
rok keletkei:nek a munkában. 
A jelenlegi feltételek között 
nem lehetséges rltmUtus, 
egyenletes munk.át vég=-1, ha 
például a kocsüordulókat be
folyásoló tényezők nincsenek 
éiss&hangban. Az lgazgat.ósá
golmak egymást segítve kell 
munkálkodniuk. MindenkltöZ 
olyan munkát kell megköve
telni, hogy az akadá.lyok meg
szűnjenek. 

Pullai Arpád ezután hang
sú1yozta, hogy javítani kell az 
emberi-környezeti feltételeket, 
a politikai és a gazdasági ve
zetői, pedig gyaT,rabban láto
gassák a munkahelyeket, k
llJle nek többet a dolgozók kö
zött. A politika! nevelő szer
vező munkának a szállít.ás ha
tékonyságára, a termelésre 
kell irányu;n.!a. Beteie:r-ésül a 
közlekedés. és posta.ügy! mi
nls.ztérium vezetői nevében. 
meg]töszönte a vasutaook el
ső félévben kifejtett sikeres 
munkáját, és annak reményé
nek adott kifejezést, hogy 

- A kűlkeresl<edelem Jelen- legjontosabb gazdasági partne
t5ségét úgy vélem 1zflkségte- re a Szovjetunió; a magyar
len hosszan taglalni, hiszen s:oi•jet gazdasági együttmúkö-
1·özinnert népgazdaságunkban dés nagytömegú áruszáU{tás Ie
betöltőtt szerepe - mondotta. bonyolításával ;ár mindkét 
- Az ezzel kapcsolatos &zálli• írányban. A forgalom meny
táll feladatok maradékta/4-n nyiségének, jelentőségének jel
megoldá&ának fontosságát lemzésére megemlltem, hogy 
awnban ezúttal al,í ueret-ném 1976-ban a vasúton lebonyolí
htízni. Minden e téren bekö- tott népgazdasági export több 
t.•etkezll zat•ar, fennakadás fon- mint :JO száwléka. a-z import 
tos népgazda1á(II érdekeket t•e- forgalom 50 6Zá.Zal� Záhonyt 
szélye:::tet. Egy ezJ)Ort külde- érintette. 
mény rés2ére gondatl-:inságból A :r,áhonyl forgalom folya
J�i nem áll!tott, va1111 nem kel- matosan növekszik. Az év első 
ló körültekintéssel kit:á!asztott felében belépett árumennyiség 
kocsi a ,zállítmán,J megT,ésé- az el6zó érihez képest mintegy 
,�t, t1,4{11Jértéku. á1"U károsodá- 13 azázalékkal - 800 ezer ton
sit - adott esetben kereske• nával - nőtt és némileg meg• 
delmi partnereink előtt - hí• haladta a tervezettet. Emellett 
teWnk, versen11képeuégii.11.k el(Yes, főleg töme,?árukból, így 
csökkeni'sét okozho.tja. szénből, cementből, gabonából 

má..,ik meghatározó tényezője 
a mozdonypllrk hatékony fog
lalkoztatd..<a - mutatott rá a 
vezérigax.gat.6. - A korszerű, 
nagyteljesítrnényú mozdonyok 
kihasználásában rnutatk07,ik 
bi-wnyos javu.,is. Napi ha
S2l0!1Jdlomé1:er teljesítményük 
némileg rne�haladia a terve
zett szintet. Hozzá kell ten
nem, hogy a tervezett 5Zint 
meglehetósen 62lerény: 13-15 
km,'mozdonvó-ral A mutatko
-zó kedve,zö tende!lciára ala
pozva erőteljesebb Javulást 
kell elérnl a meddő, az ácsor
g.isi, váralrozás,i Idők csökken.. 

lehel:-séges, ha a fen.rrbart.á.�i
éoftésf molgálat az ós:zi for
?alom időszaka alatt Is te
h,-t&é�t kap - kell iA kap
n ia - feladata! ellát.-1.<:.á.ro. 
El"Rrt .:\ foN?alm! s-zo!gálatnak 
s,,.ámolnl kell a-z:zal, hogy 
ecetMként ezek a munkák v.a
variák a forgalom lebc:myolf. 
t,is<í.t. OLIJ(ln intézkedéseket 
Trcll tehát kidofoozniok. ame
li1ek az elöre láth4tó zararo
kat minimálisra korlátozzák; 
a-,; éoftés.i. fenn+artá.«i ,;-rol
e:íliatnak vis7-0'lt hatékonv 
mun..!nheh•l szerve:-..és:set kell 
h•ztootania a rende"!.kere,,re 
:1116 !dók megfelelő lclhaszná
l.á,,át. 

hogy e va.sutasokra bonyolult, ugyaru
ly

en hO'Z'LáértésseI bo
összetett munka hárul, de a 

nyol!tjá.k majd le a-z ósz1 
g,ondok ellenére - valameny- csúcsforgalmat is. 
nyiünk megelégedésére - túl- Szót kért a tanács.lrozá3cm 
teljesítették az első télévi ter- Kajcsa József, a v�utas-szwk... 
vet. Ezt az eredményt egy srervez.et titkára. Besz.édében 
oor feszültség és mullikaerő- összefog1cita a:z.okiat a fon
gondok mellett érte el. A tosabb te-n1111v:4lókat, amelyek 
&"zeIUély- és áruszállításban a BZá:llitásl csucs idején - le-
azonban biwnyos minőségi het, hogy kedvezőtlen időjá?-.i
kltogások vannak. Azért ke- sl viszonyok között - várna!{ 
rült sor ma erre a tanács- a vasutasokra. Fokozn,i kell 
kozásra, hogy többek között a-z erőfeszítést annak érdeké
eT.ekról a gondokról is bes:z.él- ben is, hogy a vasuta..'"Ok meg
jünk. értsék V. ötéves tervünk fon-

- Ez év 1zeptembf?1" I•tllZ 
tosabb célkitGzéseit. és aMak: 

néhány rendkívüli intézkedés- szellemében munkálkodjanak. 
re is sor kerül - mondotta a 

Felhívta a figyelmet arra t& 
miniszter. _ Négy és fél 

hOfT/f a létsZámhlány 11oksZO:. 
millió tonna árut „terelnek" 

veszélyezteti az utasltásszerll 

A:r, import küldemények és különböző tranzit áru..ltból 
yvors. fennakadás nélküli to- mintegy 1.5 millió tonnA.s el· 
\·ábbit.ása, körultekintő k.e,elé- maradás jelentkezik, Ugyan
Fe a népgazdaság különb/Sró csak némi lemaradással zártuk 
ál(azatainak zavartalan mt'.lkö- az év első hét hónapját a nor
dése szempontjából elenged- mái nyomtávon kilépő forga
betetlen. Közismert. hogy a ha· lomban is. Ennek pótlását ne
té'mny vá1Ialatl gazdálkodás - hezltl az a körülmény, hogy a 
de a népgazdasági er6forrá- harm.id!k és negyedik negyf'<l-
803 céls·u:n'l felha•ználása is évre programozott exportszál
- megköveteli, hoitY a zavar• I{tások eleve mintegy kétszere
tnlan termeléshez, ellátáshoz sét képo?.ik az előző negyed• 
gzüksége;; minimális anyag. 'és évi knek 
félkésztermék készletekkel gaz• e · 1 
dálkodiunk. A biz•on.<Íl'los ga-.:- Igen nagy erőfeszítésekre, jó 

dálkodás egyik alapvető felté- szervezett munkára és mind a 

Kulcskérdés 
a munkaerő ésszerű foglalkoztatása 

A blztositóbe1-ende-zési szol
gálat figyelmét alapvetöen a 
biztonsági berendezések kifo
gástalan állapotban tartására 
hívom fel. Az első félévben 
több mint 2000 esetben zavar
ták a for(J(llom lebonuolitását 
a berendezések hibái, a eb-

Ml - a statisztika adatai 
alapján - több mtnt 500 eset 
a szakszolgálat hibájából kő• 
t•etke:?ett be. A lényeg azon.. 
ban nem az, hogy kit kell, 
vagy lehet hlbáz1atn.J; az erős 
őszi forga�o..-nban. a nagy vo
natsúrüsl-,;, adot! e..elben 

munkát. 1!:ppen azért mindent a közútra és egyéb intézkedé- el kell követni a-nnak érdesekkel is igyekeznek biztost- kében, lt.=u megelőzz"k 4 tani azt, hogy GZ év hátrale- .,.. " 
vő részében - ebben a nép

• sze�élt,f é_s tlÍ!'gyi baleseteke(. 
gazda..sági!ag rendkii,ül fontos 

Az mtenzivebb munka Idején. 
periódusban - sem vasúton , sem_ s�b� _megfeledkezni a 
sem közúton ne akadál11ozzd �iis�

ltorii.lményE:k fejlesz. 
semmi a szállilást. Ezekbc,n a sításáról 

a pihenőidő b!zto
hónapokban, ha_ a 67.akszolgá. Az érteke;,Jet Szflc, Zoltán latok nem e�gesen gondol- vezérigazgató zárszavával ért 
kozn.ak, ha nem a közös !el� véget. 
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100 É V E S  A NYUGATI PÁ LYAUDVA R II. Óvári Miklós Biatorbágy állomáson 
Az elnyomatás korszaka Politikai és állami vezetók kapu:zárm elótti 

látogatása két oosútépitó ifjúsági táborban 
A Kcrzpanti Vasút pesti iln

dóháza és két vonala a 
pest-váci és a pe,st-srolnoki 
- csakúgy, mint az egész or
szág, Ausztria érd� lett 
alárendelve. A h=afiaik � 
rész.e rabbilincsben vagy szám
kivetésben siny�ődött, más ré
sze szi1ntel-Em félelem körepet
te letargiában élt. Széchenyi 
merész és oagy álma - Pest
ból, miJ!l.t kooéppontból &U
gárszeníElll kiágazó, centrális 
vaspálya-iközlekedés épLtése 
srert.efoozlott. 

Az osztrák kormány állmn<>
mtó vasútpolitikába kezdett. A 
magá.ntá:rsa6ág - Középponti 
Vasút - részvényeinek nagy 
rés:ZJét, arL események okozta 
gyengébb üzletmenet miatt, az 
álla.m megvásárolta. 

gdny"), a.melyen át Bécs irá
nyából az Iooóház elkerülésé
vel kÖZVet!en kapcsolat léte
sült az orsz.á,g déli és dél.keleti 
résreivel. 

A tá� l90k egyéb 
vasútépítő tevékenysége is 
volt, amelyek lllE'lll közvetle
nill érintették az Indóház, 
majd utódja, a pesti állomási 
udvar (mai Nyugati (ltl.) far
galmát. 

Az elnyomatás éveiben kö
zel 2000 kilométe.,. hosszú vas
út épült ha.zánkba-n, olyan, 
amely magyar földön kainyar
gott, de főleg idegen érdeke
ket S7JOJ.gált és idegen nyelven 
szabályozták. Ez a vasút mind 
jobban elnémetesedett. Rész
ben az eroszak eredménye
ként, részben azért, mert a 
magyar személyzet menekült 
az idegian szellemből. 

lemére is. Egy „Ideiglenes 
egyezmény" (1867. XVI.) ér
telmében 1868. augusztus 21-
én P� képviselőség állt 
fel. Továb-bi vasútépítő enge
délyeket kért és kapott a tár
saság, 

Az Os-ztrák-Allamvasút je
lentős fra,ncia na.gyrészvén,Ye

·
"' Az 1948. augusztus 20-ánel

készült a Ma'l'chegg-Pozsony 
közti 17 km hosszú vonalrész, 
de a Vác-Pá'l'kánvnána (1850. 
december- 16.) és Pá.,.kánynána 
-Pozsony (1,851. augusztus 6.) 

A k.iegyeiiés következtében 
történő politikai, gazdasági 
változások kihatottak a társa
iság kereskedelmi, üzleti 52lel-

� a békés megegyezés felé 
hajlotta.1<. Kompromisszum 
i;zü.letett, melynek eredmé
nyeként 1882--be.n a vasúttár
saság címébe belekerült a 
,,magyar" s:zó, azaz Császári 
Ki'l'ályi Szabad Oszt1'ák-Ma
gya1' Allamvaspálya.-Társaság 
lett a vasút neve. Végre, nem 
könyen, de 1891. június 7---én 
megszületett a magyar vasút
ügy történetében az a nagy ' 
jelentóségú s:zier,;ódés (1891. 
XXV. t. ez.), melynek értel
mében a vasúttársaság ma
gyarországi vonalait államosí
tották, azaz a MA V vonalaiba A vendégek mectekintik a tábort 
olvasztották be. 

Gergely József 
,·onalszakaszok.at már a Nyu- •1t�'"'··"'*,_...,,,.....,,,_=,,,.....•_,,..--..,,........, ...... ___ ,-.,_...,,.. __ _ 
g,ati pályaudvar elődje, az Ln- > 
dóház új tulajdonooa, az 1 
Osztrák Délkeleti .ÁJ.l.a.tnvasút F 
Társaság építtette, haronló- . 
képperl. 1853-<bain, a Cegléd- i 
Félegyháza és 18""a4-ben a 
Félegyház-a,-Szeged vanala
kat is. 

Ausztria pénzílgyi bely.z,ete 
ez ötvenes éveklben egyre 
jobban romlott, ami:nek kö
vetkeztében a vasútállamosító 
politikát nem tudták folytat
ni, oot arra kénys-rerültek, 
hogy a korábban államosított 
,-o.,alak.at, valamiJ!l.t a tovább
építést illetően, mag;ánvasútr 
rendsz.e!Te térjenek át. 

.A � lllldóház néhány év ::.,i ;:a,-�':""• 
újból gazdát cserélt, mert = állam 1855. január l-én 

kelt okmány értelmeben - a 
már megépült és épülés alatt 
levő von.alakkal együtt 
egy pénzes csoportnak eladta. Eiffelék munkában. :E:pnt a Nyugati pályaudvar csarnoka 
A csoport élén az a báró Sina 1876-ban (Archív fotó) 
GyÖ'l'gy állt, aki Széchenyi ba--1-----------------------
rátja volt és e.lroként a Duna 
jobb partján akart Bécs irá- BARÁTSÁGV O NATTAI: 
:nyában vasutat építeni, majd 
egyik főréizvényese lett a 
Lánchíd-építésnek. Tizenkét nap a Szovjetunióban 

óvári Mikló8, az MSZMP 
Politikai Bizottságá:nak tagj.a, 
a Központi Birottság titkára 
a,ugusztus 18--án látogatást tett 
Pest megyében. Ennek során 
megteki.ntette a biatorbágyi új 
vasútállomást és a Ságvári 
Endre építőtábort. A közpon
ti bi2X>ttság titkárát, valamint 
a kíséretében levő d'I'. Nagy 
Sándort, a KISZ KB titkárát 
és Ba!-Ogh Lászlót, a megyei 
párt,bi7Jottság tit'k.árát Németh 
Gyul.a., a MA V Budapesti J;:pí
tés.i Főnökség igazgatója fo
gadta az új állomáson. 

A fón.ök.ség igazgatójáruldt 
beszmno1ójába:n SL6 volt a 
Budapest-Hegyesihalom közöt
ti vasútvonal épfté<;ének je
lentősebb mozzanatairól és 
arról a mU!likáról is, amelyet 
a fiatal vasútépítők végeztek. 
A:z. idén a diákok munkája 
fe1ülmúlta valamennyi korálb.. 
bi évek eredményét. 

A vendégek megtekin.tették 
a tábort és beszélgettek a fia
talokkal, akik elmondták : bő
ven akadt elfoglaltságuk mun
ka.időn kiviil 18. Sport, s:zóra
kal.ás és kirándulás segítette 
a jó hangulaitot. A táborszem
lét politiJrai fórum követte. 
A diákok a központi b.i.zQttság 
titikárána.k több mlnt másfél 
órás beszámolóján megismer
kedhettek a gazdaságpolitika, 

János szakos:zt:álywretóvel, 
Göndéi'I' Józseffel, a KJSZ KB 
l::pítéit.á.borok Bizottsága veze
tőjével és Belényesi Sándor
'l'al, a Celli:lömölki J;:pltés.i 
Főnökség igazgatójával együtt 
kereste fel a fiatalokat, akik 
akkor a keszthelyi állomás 
körelében a pályán dolgoztak. 
A brigádok egy része sódert 
terített, mások a kemény, gyö
keres partoldalt szelídítették 
formás rézsüvé. A számuk
ra srokatlan és nehéz munkát 
lelkesen és fegyelmezetten 
végezték. 

A látogatás végén az állam
titkár megállapította, hasznos 
volt az az alaps:z,erz.ódés, ame
lyet az Állami Ifjúsági Bi
rottságga.l kötöttek a di.filrok 
foglalkoztatásáról. 

Ebben az évben Balaton
edericsen mintegy tíz és fél
ezer köbméter földet mozgat
tak meg a diákok. Jelent& az 
a tízezer nÉ&)TZetméter pe
ron,felület is, amelyet a bia
torbágyiaik láttak el burkolat
tal. Ezenkívül elvégeztek ti
zennégyezer négyzetméter 
:rézs,ühumuswlást, vail.amint 
felbontottak négyezer méter 
h006ZÚ vágányt. 

A két tábor 1600 fia.tatja 
mi-ntegy kétmillió forint é'l'té
kú munkát végzett. 

19'7'7, SZEPTEMBER 5. 

Nyugdíjban a „Kacsa„ 

"Jtlú:zeumba" került 
az öreg gó:zös 

Egyre kevesebb gózmozdony1 
látni már vasúitvonalainkon 
selejtezik az öreg masinákat 
Elkerülte azonban az olvaszt61 
a miskolci vontatási fón�ksll 
377-002 számú mozdony! 
népszerű nevén, a „Kacsa , 
amely több évtizedig a fútó• 
ház tartalélJanozdonya volt. A 
főnökség vez.etői - a 7. szru.

OGztály engedélyével - úgy 
döntöttek, hogy az 1889--be n 

készütt gépet felú;ltják és mu
zeális emlékkén.t óTzik. Hely<:t 
a főnökség szociális épülete ls 
a tmk-mühely között jelölti :< 
ki. 

A gépet a főnökség gózl5s• 
párti s2X>Cialieta brigádjai, vu. 
!amint a mozdonyj-avító és a 
tmk-múhely dolgozói erer óra 
társadalmi munikávall újjáva
rázsolták és a közelmúltban 
,.nyugalomba" helyezték. 

Kfil' SZÖVEG NRKCL 

�-
- �  

(G1lrse LAszló rajza) 

Ez a társulás figyelmet ér
demel. Azért is, mert hazánk 
legelső vasútjábó! nőtt ki, és 
azért is, mert a társulás ke
belén belül alakult ki az első, 
hatalmas magá'nvasúttársaság : 
a „Császári Ki'l'ályi Szabad 
Osztrák Allamvaspálya Tá'l'
saság", amely a mai Nyugati 
pályaudvart építtette és csak
nem valamennyi anna.n és 
odaveretó vonalát 36 évig 
birtokolta. 

A MA V Hídépítés! Főnök
� dolg<xrunk. A :szocialista 
brigá.d:mcTLgai]omba.n k:i!ejtett 
tevéken.�ért iutnlom
ból tiZe-n:k.ét felejthetetlen na
pot tölthet_tünk a Szov;etunió
ban. Igy lettünk mi is a 
Barát.s.ág vonat utasai. Utunk 
során nagy hatással volt ránk 
a sok történelmi nevezetes
ség, a művés:ret.i kin.esek és 
nem utolsó sorban a barátsá

ható itt. A város híres lnu!e
ményei körul csa.k néháln;yat 
tudtUnik megtekinteni : a Tör
ténelmi Múzeumot, a KGST
palotát és a Fegyveres Erők 
Múzeumát. Nagy hatással 
volt ránk a gigásl.i Űrhajózá
si emlélarnl. 

a kül- és belpolitika idós:ze- 1------------------------

Silnáék birtokába kerültek 
a Ma'l'chegg-Pest-CeglééL
Szolnok és a már üzemben 
tartott Cegléd-Szeged, vala
mmt az épülő Szeged-Te
mesvá.,. közötti vcxnalak és az 
abs:ZJOlutisztikus kormány ál
tal me.gépített és üzemben tar
tott Jissava-oravicza-bá2liásl 
vonal is. De jogot ny,ertek egy 
Temesvárról kiinduló, a Duna 
irányában veretéi vonal építé
isére. melyet - kölcsönös meg
állapodás értelmében - a bá
ziási vonalba kellet.t csatla
koztatni. A pénzügyileg eroo 

társaság nemcsak a vasutakat 
vásárolta m�. hanem az ál
lami tulajdont képező uradal
makat, bányákat is. Ezt kö
vetően alakították meg a 
,.Császári Királyi Szabad Oszt
rák AUamvaspálya", Eu1'ópa 
a.k1:01' legnagyobb magánvas
út társaságot. 

Új tervek, megnövekedett 
Ozleti szellem jellemezte a 
társaságot. Megvásárolták a 
béc&-brucki vcxnalat és azt 
kiegészíteni igyekeztek a bruck 
-győrí szakasszal. A gyó'l'
újszónyi vonalat 1856. augusz
tus 11-re elkészítették, köz
ben dolgoztak már a. Szeged
Temesvá'I' és a. Szolnok-Deb
recen közti (1857. novembe'I' 
25.) vonalakon. 

Az egykori Indóház forgal
ma jelentősen megnövekedett. 
1858. április 24--én megnyílt 
a Püspökladány-Nagyvárad 
és (október 25--<m pedig) a 
Szajol-A'l'ad közti vOIIlalrész 
(Tiszavidéki vasút). A kö
vetkező esztendőben, 1859. 
május 24-én a Debrecen-Mis
kolc közötti vonal kapcsoló
dott be a vaspálya-közlekedés
be. A társaság építtette a Kó
bánya Alsó-Rákosrendező ál
lomások közötti összekötő vo
nalat (még ma is viseli 100 
esztendős nevét: ,,bevágás vá-

g<J& fogadtatás. 
A kora reggeli órákban ér-

Ez a tizenkétnapos út egy 
életre szóló élményt jelentett 
a Bará1ság vonat minden uta
sána.k. 

Bunyadvárl Jánosné 
Fegyvárl Sándor 

rű kérdéseivel és a leg[ris
sebb világpolitikai fejlemé
nyekkel. 

Urbán Laj03, közelekedésd
és postaügy:i minisz;tériumi 
államtitkár augusztus 23--án 
Balatonedericsen ismerkedett 
a Latinka Sándor ifjúsági 
építőtábor életével. Dr, Telek 

keztiinlk Ukrajna fővárosába, ,-----------------------
Kijevbe. A Dnyeper két part-
jára épült városban megte
kintettük a népgazdaság! ki
állítást is, amely bemutatta a 
S1ZOvjet dolgozók életét, mun
kájuk eredményeit. Csopor
tunk tagjaának legjobban az 
1-037--ben épült Szófia székes
egyház tetszett. 

A Szovjetunió második leg„ 
nagyob városába, Lening'l'ád
ba az ötödik napon érkez
tünJc. A száztíz szigetre épült 
város méltán kapta az „tszak 
Velencéje'' nevet. Megtekin.. 
tettük a Téli Palotát is, 
amelynek történelmi jelentó
�ge mindenki előtt ismert. 
N-a:gy ha1ással volt ránk az 
Ermitázs, ahol a világ min
den jelentősebb mesterének 
al,kotása megtalál!ható. A régi 
pénzgyújtemény egymillió da
rabból áU. 

lUunkavédebni őrök ialálkoztak 
a hudapesii vasíliigazgatóságon 

A budapesti vasútlga2gat6-
ság területén mintegy 3000 
önkéntes munkavédelmi ór 
tevékenykedik, eredményesen 
segítve a 134 hivatásos mun
kavédelmi felügyelő munká
ját. Mint minden évben, az 
idén is megtartották immár 
hagyományos találkozójukat. 
Az augusztus 26--án sorra ke
rült ÖSS?.ejövetelen Rékasi Ist
ván vasútigazgató-helyettes ér
tékelte az elmúlt időszak 
eredményeit, a munkavédelmi 
helyzet alakulásának tükré
ben. 

- Orömmel állapítjuk meg 
- mondotta többek között -, 
hogy a múlt év hasonló idő
szakához képest igazgatósá
gunk szolgálati helyein mint
egy felére csökkentek a h(ilá-

los és a csonkulásos ilZemt 
balesetek. 

Az igazgatóhelyettes kérte a 
jelenlévőket, hogy a jövóben 
is kövessenek el mindent e 
kedvező tendencia folytatása 
érdekében. Hassanak oda, hogy 
minden vasutas önmaga és 
környezete munkavédelmi óré
vé váljék, különös tekintettel 
arra, hogy a baleseteket szin
te kivétel nélkül mindig sze„ 
mélyes mulasztások okozzák. 
Nem szabad megengedni, hogy 
ittas dolgozó munkába álljon, 
még akkor sem, ha a szolgá
lati helyen létszámhiánnyal 
küzdenek. 

A tálálkown Rékasl István 
50 OOO forint jutalmat osztott 
szét a legeredményesebben te
vékenykedő 89 munkavédelmi 
6r, illetve - felügyelő köz.ött 

Céljutalom a legjobbaknak 

Ujítási verseny Miskolcon 
a jubileumi évforduló tiszteletére 
A mlslrol,ci igazgatóság ve

:relói a Nagy Októberi Szocia
lista Forrndalom 60. évfor
d ul.ójának tiszteletére újitásl 
versenyt inrlítottaűt. 

A verseny célja :  a baleset
mentes munk-a, a tennelé
kenység fokozása, a. kulturált 
utazás színvonalának növelé
se, valamint az anya,JJ- és 
e nergiataka ré kosság. 

A verseny legjobbjai cél
jutalmat kapnak. Eddig a be
adott 500 újítás.hói kétszáz
negyvenkettőt fogadtak el. A 
megtakarítás három és félmil
lió forint. 

Az elfogadott és bevezetett 
újítások közill említésre mél-

Kevesebb létszámmal 
nagyobb teljesítmény 

Az elmúlt félévben csökkent 
a létszám a miskolci já'l'múja
vító üzemben. (84--en mentek 

tó Szabó Antalna.k, a vaneta
tásl főnökség do1go-z,ójána lt 
,,Dízelmozdonyok, akkumulá
tortároló és töltő helyiségek 
kialakítása" c. újítása, amely 
az igazgatóság 68 dízelmozdo
nyán.ak akb.-umulátor ellátását 
biztosítja. Az újítás gazdasági 
haszna közel egymillió forint. 
Vasas János, Turóczi Zoltán 
és Tóth László mozdonyja
vítók a légkompresszor au
tomatizálását dolgozták ki. Ez 
a javaslat százhar.mincnyolc
ezer forintot ér. 

Az utazás kényelmét növe
}j az a tizenegy javaslat, 
amely a személysuíliító ko
csik fűtési, világítási és egyéb 
belső berendezéseit módosítja. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti b1zottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

29. sz.imból : 1511m. (V. 22.l MT. 

Megragadta figyelmünket az 
aranyozott tornyairól híres 
Admiralitás és a monumentá-
1is Izsák s:z.ékesegyhá:l A vá
ros két büszkesége a Nyevsz„ 
kij pr-oszpekt, a híres sugár
út és a legnagyobb építészeti 
együttes a Művészetek tere. 
A hősi halottak emlékművén 
mi is elhelyeztük a kegyelet 

' el, és helyettük csak harminc 
Az Iparban, élelmtszer-ktskereske-
delemben és a vendéglátásban 
dolgozók müszakpóllékáról 

virágait. 
A híres leningrádl fehér 

éjszakák fényénél indultunk 
tovább Moszkvába, a világ 
negyedik legnagyobb városába. 
A szovjet fővárosban megte
kintettük a Kreml történelmi 
hagyományait, a Vörös tér köz
pontjában pedig a Lenin mau
zóleumot. A Tretyakov képtár
ban kizárólag az orosz művé
szet alkotásaiban gyönyörköd
hetnek a látogatók, mintegy 
negyvenezer műtárgy talál-

Egy hónap alatt 

764 vagon dinnyét adtah lel 

Kál-Kápolna álloniáson 

Július ruásodik felében kez
dődött a dinnyeszezon. Kál
Kápolna állomáson egy hónap 
alatt 764 vagon sárga- és gö
rög-3innyét adtak fel, amely
nek súlya meghaladta a 9500 
tonnát. Az idei jó termésből 
exportra is jutott. 549 vagon 
dinnyét szál\itottak külföldre. 
Különösen Dánia, Anglia. és 
Svédo1·szág vásárolt sokat az 
ízletes magyar dinnyéből. Kál-

Kápolnán át „utazott" a He
vesen és Erdőtelken feladott 
dinnye Is. amely szintén meg
haladta a 9000 tonnát. 

A nagy forgalom ,>róbára 
tette a vasutasokat. Az Pgy 
hónapig tartó szezon .ila:t a 
szabadságok kiadása Is szü
netelt, sokan túlóráztak. Di
cséretet érdemel a kocsi ren
dezők. váltókezelők és vonat• 
kísérők helytállása. 

dolgozót sikerült felvenni.) A 
tennelékenység mégis 1,5 szá„ 
zalékkal növekedett. Ot száza„ 
lékkal csökkentették a teher
kocsik üzemben való tartóz.. 
kodásának idejét, és így az el
só félévben 877 „kocsina.ppal" 
növelték a MAV forgalmát. A 
tervezettnél 250 kocsival Javí
tottak többet. 

Szaporodott az újít.ások szá. 
ma is. Az elmúlt év azonos 
ldószakában 25 újítást fogad. 
tak el. Az Idén ez a szám hat• 
vanra emelkedett. A:z. úéítá
sokból szánnazó megtakarítás 
550 ezer forint a tava!Y1 350 
ezerrel szemben. 

61197'7. (IV. 26.} Mn. M. A szá
mttástechnikai munkakörökben 
foglalkoztatottak alapbéréről szó
ló U'l972. (VL 5.} körökben fo�
lalkoztatottak alapbéréről szóló 
14'1972. (VI. 5.) Mü. M. számtl ren• 
delet módosltásAról. 

18•19TI. (IV. 14.) €VM. A V41-
la1at1 dolgozók alapbérének meg• 
állapftásáról szóló l5•1976 (XII. 

11.) Mn. M. azámll rendelet alkal
mazásáról. 

7/197'7. (V. 18.) Mü M-KPY A 
gépjármúvezetök munkaleltéfe!el• 
nek és munkabérének (munlcadf· 
Jának) megállapflásáról szóló 161 

1971. cvn. 7.) MQ M-KPM számll 
együttes rendelet módosftásáról. 

107/1917 (Mll. K. 5.) MII M A 
ool�án fe�yveres c5rö!t munkabé
rének és munkaidejének megálla
pításáról. 



Hol kezdödik a rendeW lllinésége? 
Eredm4n,el,, pndok a aolnol,i rende:tlö pál�� 

._ IDIIDdb.atJuk. boo Saol- A readez6 P41Yaudvar veze-llllk állom6a 61 a l'fDdm6.. t61nek, aocialtl,ta brloidJainak 
�'_�,. i;::_� 

h� dlcári, halY a • - __, '91-1: Mik eonct, nebftaég ellerm-e ...... NOU eredlntn,eket ls llikerTel 11lrkómlt meg a - _... el. 'Oo tGnilt. a növekvő feladatokkal. Az elZ.....- kerQltek túl8úlyba tiend6 eJ96 felében 580 ezer 
-.a •  JaaraerG. nao fupl- elec:YtonnávaJ. többet továbbí-CIOlll6pciatoa, tott.ak, mint a múlt '1V 112JOJlQI ld&zakábain. A tehervo-

� rnegnóll natok 4tila2o5 tel'helt!sében a 100 szá.zalék<>s célkltll'zés be-• Uluámlaiány 1Yett 102,'79 �ékot te1Je6i
- N- oolt 6temq a te

llrforoislo,n - palllS'ZJ)ltá,k a pMyaudvar vezet6l. A debre
-l, a b&ésc&abal � a szen
• TOO&lon Is � gyakrm � korlátaz;ta a 
8Jqpllmet. 

A rendező pályauvaron -
alloTi ellátogattunk - ezt 
� megérezték. A nappalt 
� 1100-1200 volt ai: 
....._t kocslk 6Záma, míg llitDerte több k<>Cliit kellet fopdnl Szolnokon. 

- gjje1 .stnu Ulb• rrnpe
rialc . , .  - hanpoflt a pana-
11111)9 megjegy7.és, mert agga,sz
t6m növekedett az idén a 
1'tllrámhiány . .Júl1„ Yéeéig 26 
id6a vas1tas ment ,,yugdijba 
a pilyauctvarróL új do!igw.ók 
felwtelével nem slkerült őket 
pólol.nl, így már a szuksé.ges
nél a:zá:zzal kev-bb vasutla6 
dolcozlk a csomóponton. 

1,6 aúzaleltlial 

...,.adetl a /orga/o,n 

Nem okozna ez k016nösebb 
fllDdot. ha a feladatok nem 
'9Petl az ellenkező tendenciát követnék. Az e4ó félévben 7,1 ucizalékkal növekedett a Mlldu6pcil1111udvar forgalma.. BiGD' ez mit jelfflt? - alPOll 80kat: 39 ezfm'el tllbb JIGocl( iTkczett (s 41 ezerrel •b ffldult Szomokról, mint 11 ...., idóazakbGn. Méti az át...-6 forgalctn 2 \'Olla tal 
- 13 aer kocstval haladta .._ a tavalyi volument. A 
suntott kocs1 mennyisége 111 -"91 emelkede t. ami 3,04 
.-.IAioa növel<edéat jelentett. 

tettek. S ez mú- nem csekély eredmén,y, hiszen az átlagos vonatkite-helést 1517 tonaiáról 1651 taonára növelték. 
H<JQ ml-t jelentett � a 'l'Ol18'!.onkéntl 134 tonnás többlet? - Azt, hogy el&egítették a k0r'S2lel'tl mozdonyok jobb klhasmáláát, s ugyanazt az árumennyiséget 454 vonat közlekedtelé!ének megtakatitáisával lehe� l'lljuttatni rende:tetési hel� 

Vonalóloitoölr lrö:.röll 

a �/ogadón 

A gurítódomb munkájáról, a amerelvényEk ós&zeálli t.ásáról már többswr készült riport. Ezúttal a rnaga6Cogadó felé vettük az irányt, ho<'oY a vonatátvevók Lenin srociallata brlgád,lával talál'kozl111ssunk, ame�ynek Ni,itrai János kocsiintéző a vezetője. 
A földszín� épület y srobájában a rende-z.6pá.lyaudvar adminisztrációját végzi a brigád tai:,Jalnak egy rés-ze. Residkivül fontoa, egy percre sem nélkülözheti'! "bürokrácia" 

a brigád munkája. Itt késrulnek a vonatelemzések. a gurítási jegy2lékek, amelyek n lkül bi7JOny megbénulna az 
� reooerro. 

- Relldelkezilnk n adaffeldolgoZá.s korszerlJ eszközeioel 
- mondta Nyitrai .János e,. bemutatta. hogy n VESZlk Selex távfrógépeik ez indító állomásokról kil dött vonate em
z&eket, amelyek ad tt&nege azután a ovább! épl feldolgozás bl"1 ében lyukszalagra, majd te • szerint rerulezhetó lyuld<ártvékra kerül A lyuksza lagokról gépadó ad.Ja 
fcl a guritóra az egyrende-

-1 procramot. a �kitt pedig az lnditó ..-elvények �ezéséoet eHré-
sz:(téséMz haszni1Ják fel. 

- .ltifl4m 110114úlemaát, � el&e&csen loapvfllc, OOAdoaan eUen6riztla111c. kell -INmta a brl&ádvezet.6, -.nlka' bemutatta a brigád ecYik tagját, Blu/có Eruébet be116s � csifelírót. Munkatársa, Pili Jen'5, kills6a kocaifeliró URH adó aeglllléglével diktálta :neki az ik le:gutóbb �ez.ett szerelvény kocsijainak adatait. 
agyobb tJOndol 

a tJOnatelenu:éaekre 

A technika korszer(!, a _,_ vezettség megasfokú - 1gy nem lehet neh,b; feladat a von.atát\étel. - Megjegyzé
sünkre csa.k a fejét rázza Nyitrai .Jance: - A g11Gkorl&&bcln •Jnoe nem ilyen kedi,ezö a mi helyzetünk. A:r. előzetesen beérkező b!ázat<ig elemzések 50ksl.or tele vannak hlbá.kkal. Fényes!ltke például egy-egy szerelvénynél 20-30 hi.bával adja a koesúJr.ámot. Békéscsa-

ti le11Uú6 alatt Jariban folpall a melriépftés muUlatal (LaezJló lldill6 felY,) 

ba nem ad iránypontot és U-L.! z- -li D�-----ugyancsak gyakran elírja a ... z .,.. .. n � .... 
kocs.iltat. Ha azután az ilyen előzetes táb!Aza•05 elem7lé&ek.-

����::��!e� Irányvonatok képzésével növelik 
ró . . .  

��;]S:�� az állomás átbocsátóképességét 
vesz fgifnybe eíf11 oll,'IJn szerelvény vonatetemzésé'llek 
rendbf'titele, ameI11et 15-20 perc alatt feldolgoznak a gurftón. A vonatátvételnek nem e;ég csak lépl\gt Ulrtanla ezre! az ütemmel. de előtte 18 kell 
jámia - legalább egy l sel . . .  Ahhoz � hottr az val6-ba."l [gy legyen, Joggal tarta
'D8ik � a bi:ICIMl>iód·ó• srnoJdla i helyek, vonatUld.ltó 

1 orná&ok Poll os ada1aolgáltatására. em csupán a SZolno ak ügye ez, de I en fontos 11SÚtümmi érdek! L. J. 

M4téazal� nem naa, de sége. � •� a lllOcalralto- haladja a tlzennyolcezret, aii a vasúti .kÖZ-Mlk�ésben betöl- mán:,u küldeményeket lriny- ó. zi forgalom idó&zakában -pe. tött szerepét teluntve: jelentó1 �onatokká képezzUk, terv- dig a havi 24--25 ezret. caomópont. Az álloméa létaá- szerOen továbbítsuk az ors>:6g A nap blzonyas szakában _ mába tartozó � torga]mi • belseje felé. Mutl1'4itlk tlymó- főként 21 P.S 1. lllelve hajnali kereskedelmi dollOZÓ - ezűt• don fog<Ukerlkként illeuJ.:edlJc 4 és 6 óra közölt _ a helyi tal nem számítva a többi 97-01- Nuiref111ház11 •• Debrecen cso- elegyfeldolgoz.ö képesaéa:et gálaU ág ugyallClak figyelem- mópcmtok .szálUtá.ri tetllun11- messze meghaladó mu reméltó tev&enységét - lpn 1igéMZ. Ezenkívül szimottev,5 'ltényezer\11 az állomás A ,z.-,. nehéz körülmények k6z:Ott 411 személyforgalmat bonyolítunk oeú, fontoa ,iue ezbt az elhelyt. Err.sl beellé)Cett:Qnk Ko- le - mondja a f6 elyettes. oégz�6 'munkálc t11tlgl01'0(ii.l i,cfa Gyula Allomútooök-be- - Hat irán11ba nap( 35 ,ze- .a, migpedlg Uf/11, /IOfl'II u 
lyettessel. milyv011atpár kilzlebdik. s ,ért$e II fuvaro..-tatók éa II N.S• 

_ Itt a,1llk auze naponta btzony igen fl4"1/ QOlldot okoz, üt erdekeic. Az átbocs3tó kéhoOl,cln lehet Ui,en .sok vOMt pesséc növel�ek fonta5 l!!lZSzatnár megye mer.ópzdangl fO(l(ldásdt és tlld!tá$dt megszer- közei k6zé tartozik az lrényai ipart termék6nek nagy «sbb- tie.mi, 11:e e eifl,a iflén111>evehetd vonato'· kép� ta. 
---------------------------------------------. hdrom "6gán11on.. Naponta tlt- - Milyen kllátá!i01ckal ke-lagosan hat-�ezer utas for- rse(tet az !del 6sz1 focgalomT 

Alduóli• porlré 

Harmincnyolc munkás 
, 

ev a Landlerban 

dul meg az tlllomá!IOll. így - kérdeztem nem túl7.ás. hogy & lzemélyvo- - Úgy íté!j!lk � - han«• natl csoportok Idején az uta- :rott a felelet _ hogy az Idei sok szinte állandó baleseti '"!- sőt több vonatkoT.á,ban meir szél;rnek vannak lcltéve a zsu- la haladja a tavalyi tennáJt, folti4R miatt. � umnti;a- fgy az e!szállftand6 terményei: tos hétvégeken raadásul ket- mennyiségét. Ugyanakkor a 
lték-tiazta férflszempár. A dek, llfflfkor C1Z álmok dlma, 11 te, juthatott - Jutott - cond halJOI: fel a m�1111l, haCllak k t éa félezer !'5Yel iöbben ér- �ra és k6m"'1cére 

baJua ml.r fehér, Am a haj- lca!Tfer c•úcaa C1Z dllamt állld1 rmnden napra. Az első gyerek. nem külde.'1ek el; dehát miért keznek, 1ndulnak. llletveaz�ll- telepített ipari Qzeme-lt terme
ban � csalt everednek a oolt. A biztos a máról holnap- 1940-ben született meg, a hato- is lc;üldeoének? nak át az éllomásokon, mint lólae is fokozódik. s el>b61 ad6-
felNr uálak. De sokan merl- ra annyen biwnytalanná vá- dik 1954-ben: három lányt - Pedig most, ft!'h4n!d6 hajjal � napokon. dóan '11)'8nCaa.k naevobb fel-
1-tek rn6r biztatá. t e tiszta lóval szemben. A telj�ghez K11millál, Z.suz1cii és gvót - - saját kér&ére - a korábbi- - A kultúrált utftM fe� adatok hárulnak Mátészalka 
Mmpárból az elmúlt, csaknem az 1s hozzá�lk. hogy az és a három fh1t - Mátl/dst, nál is nehezebb munkAt vé- teleinek metrteremtéaérQ be- csomópont dolgozóira. A ie,
MIY évtized eorán Ht. Rákos- ugyancsak lakatO!I édesapja a:k -Sándort s G41>ort - neveltek gez. Lehetővé tették, hogy a a.élni lehet1 ilTela kOrOlmé- nehezebb le.sz tf'hdt IONbbN 
pa]otM, a Landler .Jen6 .Jár- koriban már jó Ideje a MAV- emberré. Sosem gondolt arra, horpnyzó-részlelben do�z- nyelt �t? i1 az ii�ea kllcslk l'l.iátl1/IIMII 
mGjavító Ozemben (az egyko- nál dolgozott, Rákosrendezőn hogy egyesek anyagla.'!Mk ll'On- zék: az ottaftl pótlikokkal ma- - Beldltlf � lera.f. c,öldcetltile, wlamtnt • tfld• 
rt IstvánteLkl Fómúhelyben). (az ld6sebb Németh i tabb dolják - kellett a pénz. Ezért oual>b II jcivedelffle. S ha IM- laaMffl kell w. Leplább azért, "6Wkedett tehff/� 
HlmarjAber htlrom MV esu- mint 30 éven át volt hű a vas- Jóllehet az ötvenes években gta úgy találná hogy n.;ru.- hO!IY viláRl)Slln lúsuk teend6- - • -fok fo(Jad4.s411o:1 ft 
pAn, aldk szintúgy részesel-ta- úthoz). 11139. janutlrJAtól apa ée m11vezet6-tanfolyamot végzett lomba vor1UI, koránt.em k6- lnket, vagyis azt, boey mit kell nlldnúlhn - • aumllv& • 
a& az itt töltött «!11.)b mint 38 fJa együtt indultak dolgoznt a - volt munkafelvev6 �belsős" zörnb&. ha tízezaer forintnT,1- megvalósítanunk. l:nel kap.. fórot,t feltlttlelc btztosltda A 
..tend6nek: Hadt Fenne mű- mintegy 27 kilométerre lev6 és „kOI 68" Irányító múvez.etó vat többet visz haza egy év- csolatban a le,nac,obb gon- jelenlegi létsPAmhlinyt Ia:,eilf
ft&ef6, Oulmi Lo;o,, múveze- Sz6dligetr6L is - 1957-ben ristzllkérte ma- ben. Azért a Nil brif'c;ltól dunk. hol)' ntne, ellwételf pQftk mepz(lntetn.l. nenlrf'YII 
ti, 111� J4MS h0t6lroest• Az persze nem t�� oilt a -111/0bb jöt,edelfflet triZ· nem búestnott el : majd min- J)énztúunk, �eal!r- a tuvaraerver& k� 
t,lerel6. De nemcsak a vu. ko- hogy valald ne csak az üzemé- torit6 ;fizl1oa.t munkára. Néhány dennap talélkoznak, tartja a r6nk. '9 nlnce 'IMfOldYa • d�el �unk • 11111Df
Glkut4ly dolgozóit említhet- hez, de a műhelyéhez Is hd le- hónapoal k&llbb caoportv'er.et4 ltapel!>latot ut6djéval. °""411- utM0k Altai h�t kGW • tMt l�k � R
Jllk: ba manapság divat is - �- Nimetll M4f1/ú tllÓf' lett, 1959-ben 11ZOClallsta brlgá- dt Bél4NI Is. A eportk&ri te- l'l!tt � takantua. Nlnc, 1cil· tetve a fuYarod• "'1tlat6 ld6-o 
1!0az divat - a munkahely l939-bfta 11 • .Jcoc.sUcat ,CvU- dot alakított, amelyet Huruti v�ken,-lget aem hagyta abba: ipft,,e a e&atorM-1a416Ns, •l'lo- pontjir61. boa • fe� 
� cseréje, akadnak egy- octta, • • ha az Gr.em ér• Fmmcr61 neveztek el. fftlffl4r múfB "7tiutfe • Te,t. 1'4 • Jcocattúztítá.tkor keletke- rénbell a kapott � 
..,_lm.Q emberek. Akik ha deke dlltt41t:a. .-aftett be ea- - Sok örö,rnJm telt a brf• tilriHo JchflobcUmt1111t ..,._ zett net1t1t,Vfz elVffetMfcS ,-... )IOS t,lmtsu1t. � -ped_, 
lbellzoktak valahol, marad- �t hónapig az alnzlalrat.oll01t• Qddban ú: hárorrmor "Vff" t4roM. Ha � YllJI, mo- M. Hi4n,ioztl4k tot,dl,!Jd a 1cM- hOCY kaJ!illeftá9unk el� 

Csupán a t6bb pén7.ért nak. Talán ffl4c hunvt szem- ti!flk arany irmet, eoviztt torlterék!pérjm pattan: ked• szertl, mzúlb •flllfllJl7coctal!S t6 fll4nyáról t4Jékoztatva part. 
fordítanak hátat a � mel lt eltalálna a VII. on- ftl.sf6t, kift1zer JH!dl11 a l>t-om- velt kétkerekdUft Jmlffl el a .,.,.,..__Ja - �. nerelnllet. bl'IJonyal 11'1111Ybaa 

otthonnak. Uly bejáratához. Hogy ese- fo'koeatot érdnnelt«lc kl S �kelm. • c,Qtt ir,gbl- hon Mátlnolko tll4r "4,:oa, befolrúolJuk l�et. Mtn,. 
TaJM a vasdt .-retete, • mmytelen, zQrke lenne így ekC,zl>t,t taf>ben kívál6 dol(10- IIZUrlEol YelGk.111 ...... _ ,_. ,-dff faolnle 11A � danelteUltt a � anteh-

• ·(•'91nelck,orl élmok valóra v.4- a �let? EllenkH51e!fl Aki zók leturs . . .  - h aslc iiiuCOiO.OW.. de • ...C tlllkmtJcor tNII&. 8 Ide Jd- tet tart\'a aem el&tt . .  , 
- iondolom a néhiny h6t ec,Qtt fi • mUllkabelyffel. an- --�� � "�" kar.ntt Nbneth 14•1/llfflll fllb a atd6-M 9'nlwalk • la, boa u uta• �len. hcc, • � 

.,, .. , . ·--• IIO. azOletélnapjAt Qn. nak minden radOl�-wl► � lt ott volt, 16t: a hat- � WallluRI, Wt fl,lnll• ._ � blatalf"96- nal'Ql. , 'YaUtalo'k - • MMs 
Néffwtfa IUtyd, nek- "'6t flOelemm•l � ffna8 fvekben érdemes vaau- nalc pedig llloedfll -. As hoc t6bb Mda--.._... klSr(l�j,lk elleafre 11 - .,_ 

1 mftlt!aben e,,,- - l'éder tem lf()ftdolt ar,. tas lett. as Idei vasutas-napon eo,,Ui 14tlfl0ffl Oki.A_...,_ YOln& � r6l 6YN t61 old:\61c me, • � 
nemblln Ol+e a mt1!t re, boc, múfelt eaetlC Jobb pedig a JaNl6 "°"'_, kltOn• JMt a IIMTcll,.... . . .  MAo, - A \WGa, az 11111' • • me- juk b4nal6 t'e1adatok& ._ 111-

t kUtat De nem; leftnef tefNt la 1tl6rdernelte. Mondj'11: ftllo,,ot 9IIJCotott • .,..,, -- dtludasq fejl&l ... � -.,,ftja & IIOk .... 1 ... 
NIUta 41kart ...... Ta- - n.""--. IOftdoltllm nSta: •t,Gn ember, 11kt "''"'"' 0,0C H!tolfalc a � . . .  � ffm ••aitt a ...itt amit a dlUll.cSuoal .beotL M 
aakmAJn: 6p(llet- • día- arra fft-üi:-A hAbom utin ln- ..,,. • féJlt. Jfoa,an Ieh.etntl - e. ha fflMls et,en • 116- tebendlU.....i a11111-l la. elmdk tfs .,,,_. � 

toa, 193l•ben � flJ\ct6' ldatb9n, amikor talat- eredmtn7Wflbbeft. jobban do!- em napja, llzutAn hoa,an len, 'Hil:een � llpNt .._ •lllllamlllal -.-.... 
�et, kit llllffl 6rt pen,r&n!Dtomoa- ,oznl, mfkmi lehetne -.,obb Maf11 bAesl T kel az � JU"8ílal,, � 1tldtm a ..... 

16Yel, megbdv6lten nak 1ennnI. De nekem 1zieren• rendet teremteni maca klh-OL - Azut.énf IUt ott a rtl.1aDa- Jr.in? � 
te, amffror ker.e mun- C8ffll ftll: Hffl417c o Mtornll• - A :rend 112lfflttetét, a mun• palotai kert a llo161114n. 11d as - A rendl9 *tdtewN!l 119- tMr. U 

ftY(lfflin a IIZll!bbl\8 aebb oo,n. A eaaltd. A � ldl.kedvet allgh,nem ap4mt61 mtmkát � eleaet, hpaz: me« lNen Jebon:,olflelt bpl. ,-,,. * ......._ 

4vdE. már-mAr ,nQ- ol•m UBZ!fflY, aki a neh& örOkllltem.. 0 90Jt il?eD. 6 Nm t11 tenni. ,int!: cMUdÍ!ak. b1L fllunll: � -a t,Q *• ._.. IDllb 
1M101t 111f1111SO- fd41tbell l\'leetrll 8P.6fll ad biz- tudott t6tl ffllll'9dnl. Gnk-- l'lllcldCet. a,11,nAsa!M. . ""'· eme�li; 9Ílllll!l ·� 6WmliMln1be!bl-1n1 q-

tat.ást. 0 mondta akkor ls:  nm � • fia • embff De mecmarad a �&r tii . • •  rhneraen n5tt J1111C • Ipa,.. 
b911DU Mt N ftzem• v6f1 ffife1""""81. amfl llff!Olt � .-.Ct ewfiill. ainé1bl f4- Ol?Mnt flol01r lllllllt m6II 1llb- fflfli1\rtDfll1..,._ - �  Aaq; 

a vudthoz vat.s 'kötMélf jobbra fot'dU111ft I dot(01r. � 'ftl4 .,. l!llrvaek elhtnlk. •· bat. mint ed41- • a � - .,....,,...,. � - a 
• beaélJen◄ a n- Mid lett r..-r • G81Mf151. f&- aö aak 1� . • •  de ln eoa • mama kellM IM•• .,_...,_. .. ,. � ..., fi►. � 

� a 
.flataJok olv s,ü• �tii ...... • IM �--1.k hltlr.Pm tudom ls. •f'OfduJI lllr ONlfool. A 1'- .....,. • ....... 

bdlk ' le � aqi1 ns t. !MQ1ql11fflt11,
J
�ff equ nabff • hoft • ftll. Talita ast nem bul\lR -lli(da ,_ .,..._. .__ 11111, 111 e; 

ma mu td81 JAr,At ,,.,.,.1,eet111tr1HJ1 ellf'Piet. ._no 1'radt most. h,tvan„ MDI 1- ..._.. • • -.... tii • 
.,,.�� • ..U- Pedtot ,-aM1)aJI nem ,� ,...,..-_ Mirt nem' mnd"'ó1C � 19 telni: 

=• 
N, 

-- - � � - -caU4 '1e- .ec,el&a � !(- -



g MAGYAR VASUTAS 
19"/'7. SZEPTEMBER S. 

K É T N A P O S  S P O R TVETÉ L K E DÓ 

A d1111akesziek végeztek az első helyen 
a járműjavító üzemek spartakiátlján 

A MAV jármúj,avító üzemek 
MHSZ és sportspartakiádját 
augusztus 13-án és 14-én ren
dezték Dunakeszin, A vasutas
szakszervezet kultúrnevelési
és sportosztálya, valamint a 
járműjavító S?Jakosztály által 
�irdetett vetélkedő sorozat 
házi versenyekkel kezdődött, 
amelyen nyolc jánnújavító 
mintegy négyezer doLgozója 
vett részt. Augusztus 13-án és 
14-én · a legjobbak versenyez
tek az elsőségért. 

A gazdag program augusztus 
12-én sportbélyegkiállítás&'ll 
kezdődött, amelyet Koszorus 
Ferenc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára nyitott meg. Ezt kö
vetően Kalmár János, az üzem 
főmérnöke adta át a legjobb 
any,agot kiállító gyújtók díjait. 
.,A sport története" című össze
állításával első díjat nyert 
Szekeres László (Dunakeszi). 
Második lett ,,Sportl:ersenyek
spartaki.ádo1," című tab!ójával 
Török Imre (Dunakeszi). A 
harmadik díjat Kurucz Ferenc 
(Dunakeszi), ,.Olimpiák ma
gyar versenyzői" című tablója 
nyerte. 

Augusztus 13-án a nyolc jár
műjavító négyszáz sportolója 
felvonult a Dunakeszi VSE
pályán, majd nyolc órakor Kar
dos Tibor, a járműjavító szak
osztály vezetője nyitotta meg 
az MHSZ és sportspa.rtakiádot. 
Megjelent az eseményen dr. 
Beckl Sándor államtitkár, az 
OTSH elnöke. l\1olnár György, 
a vasutas-szakszervezet titkára 
és Ürögi József, a Vasúti Fő
osztály szakszervezeti bizott
ságának titkára. 

A megnyitó ünnepség után 
megkezdődtek a versenyek. A 
lelátó előtti pályán rendezték 
a kispályás labdarúgó-bajnok
ságot, amelynek győztese a 
dunakeszi járműjavító csapata 
lett. A második és a harmadik 
helyezést a szolnoki, illetve a 
miskolci járműjavító labc!,a
rúg6i szerezték meg. 

Az asztalitenisz versenyekre 
a sportcsarnokban került sor. 
Ein,;dőben hat asztalon játszot.. 
tak a versenyzők ,az egyéni és 
a csapat-elsóségért. A nói egyé
niben 1. Németh István.né 

(Szombathely), 2, Dobrovits Ist
vánné (Dunakeszi), 3. Pallai 
Ferencné (Szolnok). 

A férfi egyéni győztese Batha 
László (Miskolc), második Hoz
dik József (Miskolc), harmadik 
Győri Kálmán (Szolnok). 

A női csapatversenyt az Észa
ki és a szombathelyi jármű
javítók előtt a szolnokiak nyer-

k.at a sportolók. A csapatver
senybe a József Attila Műve
lődési Központban sorra került 
szellemi vetélkedő eredménye 
is beszámított. Az MHSZ ver
senyek öss7..esített eredményei 
alapján a női egyéni versenyeit 
győztese Román Lászlóné (Mis
kolc) lett, Böröcz Márta (Szom
bathely) és Csides Edit (Duna-

A dijkiosztás il.nnepélyes pillanata 

t.ék. A férfi csapatok közötti 
sorrend: Miskolc, Szolnok, 
I.indler jj. 

A sakkozók a sportcsarnok 
birkózótermében mérték össze 
tudásukat. E sportág egyéni 
győztese Pálmai Mi1,lós (Szom
bathely), második Höncsh Pál 
(Dunakeszi), harmadik Meter
csik József (Debrecen). Cs,apat
versenyben: 1. Szombathely, 
2. Dunakeszi, 3. Debrecen. 

A kispályás labdarúgó-mét'
kőzések után a füves pályát az 
atléták vették birtokukba. Száz 
és 400 méteres síkfutás, súly
lökés és távolugrás szerepelt a 
programban. A csapo.tverse
nyek végeredménye a követ
kező: 1. S;:ombathely, 2. Duna
keszi, 3. Szolnok. 

A sportpályán folyó verse
nyekkel egyidóben kezdődött 
az MHSZ-csapatok küzdelme. 
Ennek során először a lövé
szetre került sor. Ezt követően 
a DVSE edzőpályáján rendezett 
gránátdobás és árokugrás szá
mokban mérték• össze tudásu-

keszi) előtt. A férfiak egyéni 
versenyét Iliás Attila (:8szak.i 
jj.) nyerte. Második Bánki Sán
dor (Szolnok), harmadik Váci 
Antal (Szombathely). Az MHSZ 
csapatversenyben a Dunakeszi 
járműjavító csapata végzett az 
első helyen. 

Az ünnepélyes eredmény
hirdetésen Kardos Tibor szak
osztályvezető, a spartakiád fő
védnöke értékelte a kétnapos 
versenyt, majd Révay Sándor
ral, a vasutas-szakszervezet 
kultúrnevelési és sportooztá
lyának vezetőjével együtt át
adták a díjakat. 

Az összesített eredmények 
alapján a dunakeszi jármúja
vltó csapata lett az első. A 
felajánlott fődíjakat és a ván
dor-serlegeket Bakó Károly 
üzemigaz.gató, Dobrovits Ist
ván, az üzem pártbizottságának 
titkára és Bósz József szb-tit
kár vette át. Második a s::olno
ki, harmadik pedig a szombat
helyi járműjavító lett. 

Szónyi Lajos 

KIJEV : 

Élen a sportban 
- élen a munkában 

A korábbi évek hagyomá
nyaitól eltérően, ebben az év� 
ben Vas megyei Testnevelési 
és Sporthivatala, a KISZ Vas 
megyei Bizottsága, valamint a 
Szakszervez,et.ek Vas megyei 
Trunácsa Testnievelési és Sport
biwtt:sága alkotmányunk ün
:nepe alkalmával oo,ztotta ki ,a 
, Jó sportoló - ;6 dolgozó" 
�oz.galom legjobbjainak a ju
talmakat. Nagy János, az 
MTSH elnöke üdvözló beszé
dében többek között a követ
ke,,..óket mondotta: 

- A szocialista sportmozga
lomban nemcsak az az esz
ménykép, aki a sportpályán 
helytáll, hanem az, aki a 
sportért hozott áldozatos éle
te 'mellett a munkahelyen is 
a legjobbak közé tartozik. A 

háromtagú bizottságnak nem 
volt könnyű démtenie, hiszen 
a sportegyesületektól, a mun
kahelyektől 15 spoTtolóro ér
kezett javaslat és közülük ötöt 
mell.öznlük kellett . 

Arra kérte a legjobbakat, 
hogy továbbra Is mutassanak 
példát a fiataloknak mi!Ild a 
sportpályán, mind a mun
kában. A tíz jutalmazott 5por
toló közül nyolc a Haladás 
VSE versenyzője. Ez is igazol
ja, hogy a szombathelyi vas
utas sportegyesületnél nem
csak a pályán való helytállás
ra, haoom _munkára .is nevelik 
a versenyzoket. 

Kisterenyei nyugdíjasok 

az őszi forgalomban 

Kisterenye állomás társadal
mi és gazdasági vezetői szoros 
kapcsolatot tartanak a nyug
díjasokkal. Többen közülük 
minden évben részt vesznek 
az őszi szállításban. Az idén 
Is sokan jelentkeztek. Egyré
szül<: a cukorrépa-kampány 
idején a Selypi Cukorgyárban 
végez majd vasúti munkát. 

Az állomás kollektívája 
örömmel fogadja a forgalom• 
hoz visszatérő nyugdíjasokat, 
hiszen segítségükkel válik le
hetővé a tényleges dolgozók 
szabadságának a kiadása 1� 
Az idei cukorrépa-kampányt 
Kisterenyén. már felkészülten 
t'áríák a vasutasok. 

A Haladás VSE sportolói 
közül a „Jó sportoló - jó 
dolgozó" mo,zgaloro • 1976/77. 
évi Vas megye legjobbjai : 
Halmosi Zoltánné, Szombat
hely állomás dolgozója, a ma
gyar atlétaválogatott csapat
kapitánya, a 4x1000 .m-es �a
gyar válogatott orszagos csucs
tartó csapatának tagja. Hor
váth Viktória szintén az ál
lomás dolgozója, atléta, a 
magyar válogatott keret ta,gja. 

Zámbó József ökölvívó, a 
szombathelyi járműjavító dol
gozója, junior magyar bajnok. 

Horváth Zoltán. súlyemelő, a 
Vas megyei Allatforgalrni és 
Húsipari Vál.lalat dolgozója, 
szocialista brigádtag_ az után
pótlás-válogatott keret tagja. 

Domján Miklós atléta, három 
múszakbain dolgozik a Sütőipa
ri Vállalatnál. Országos után
pótlás-bajnok, munkáját ne:n
csak felettiesei, de munkatár
sai is dicsérik. 

Vámos Zoltán birkózó, a 
17-es sz. Volánnál dolgozik. 
Szocialista brigádtag. Felnőtt 
válogatott kerettag. 

Dr. Győrvár Sándor vfvó, 
az NB I-es kardcsapat ál
landó tagja, a megyei kórház
ban tüdósebész. 

Fatalin Károly vívó, gépész
mérnök, az NB I-es tőrcsapat 
versenyzője. 

Kiss Antal 

A szerkesztőség üzeni 

BosnAr Károly, Tapolca ; Mur4• 
nyl Tlboc, Bánréve; VárfalVI 
Gyula, Nagykanl?.Sa; Szücs Fe
renc, Hatvan: Fekebe László, Pál 
István, ML•kolc ;  Fegyvári Sándor, 
Hunyadvárt Jánosné, Budapest, 
leveleiket lapunk an3-•aglihoz fel• 
basznáJJuk. 

Sulyán Miklós, Tarján.puszta i 
Bálint Lajos, FUlöpsz..'\llá.s, leve• 
kiket illetékes helyre IOVábbltot
tuk. 

Lakáscsere 

EJcser6lném Budapest VII. J<,,

rületben levO tanácsi alkovos ut
cai szoba konyh.á.t és a GyaU 
úton kertes szoba, konyha, élés ... 
kamrás lakások&t Budapes, teru
letón két szoba komfortosra. ltr• 
deklödnl: kedd, csütörtök dél• 
után 14 órától 20 óráJg a 11:)-
678 telefonon, Nagy Antal.né. 

NyugdíjasbúC8ú'1iat6. A kö
zelmúltban l\,,.,;,oolc-Tiszal 
pályaudvar üzemi étt>ennében 
rendezett ünnepségen búcsúz
tatták azt a 98 vasutast. akil! 
elmúlt időszakban vonultalJ 
nyugdíjba Megjelentek az ün
nepségen a pfilyaudvar társa
dal.mi és gazdasági vezetői is. 
Kovács István, a sza.kszervere
ti bizottság titkára kö-<zöntött.e 
a nyugdíjasokat, majd vala
men.nl'iüket jénai dísztállal 
aiándékozta meg. Utána a 
Miskolci Nemzeti Színház mú
vélv'..ei szórakoztatták a vendé
geket. 

,- Tisztasági őrjárat Ozd 
állomás vöröskeresztes szerve
zete a jubileum teletére 
tisztasági őrjáratot zervezett. 
Vá.Llalták, hogy a személyvo.. 
natokat egész évben tisztán 
tartják és mintaszerelvéo,,lrent 
közlekedtetik. Orjáratuk során 
az álJomás tisztaságára is vi
gyáznak. 

- Kirándulá.1. A nagykani
zsai csomópont nyugdíjas cso
portjáinak harminc tagja a 
hozzátartozókkal együtt Sze
gedre utazott, ahol a szabadté
ri játékok keretében Verdi 
Aida című operáját tekintet
ték meg. 

- Ukrajna - képekben. A 
Borsod megyében rendezett 
Barátsági Napok alkalmából .a 
miskolci járműjavító étterme
ben haitvan fotóból álló klálli
tást rendeztek. amely Ukrajna 
építészeti. kulturális és gazda
sági eredményeit mutatja be. 
A kiál1ítá�t Szabó László. az 
üzem MSZBT-tagcsoportjának 
ügyvezető elnöke nyitotta meg. 

- Előadás a vasúti balese
tekről. Tapolcán. a Batsányi 
János Művelődési OtthOlll 
Színháztermében a csomópont 
dolgozói rés2ére a Közlekedés
tudományi Egyesület eló::id6l 
tartottak előadást az első fél
évi vasúti balesetekről. Né
hány közlekedő vonat balese
tét filmmel is s,,,emléltetté:-
Az előadók n2 okok lsmertete
sén kívül arról is szóltak, ho
gyan lehetett volna azokat 
megeló:z:nL 

Magyar Vasutas 

Nemzetközi verseny Szombathelyen 
Felavatták a Haladás VSE atlétikai pályáját 

Százkét birkózó lépett szőnyegre 
az USIC nemzetközi versenyén 

Elcserélném két szoba összkom
fortos 107 négyzetméter, első 
emeleti utcai, kettö bejiratú, bu
dapesti vasútiga,:gatós4g terUletén 
levő vn. épUlet 1 t .  sz. lakáso
mat, 1 és félszobás komfortos, 
plusz szobára. �rdekl6dnl lehet 
egész nap a 839-152 számú tele• 
fonon. 

Eladó szabadrendelkezés1l, vé-
dett terUleten, a kaskantyúi állo
mástól más:tet kilométeITe, fiatal 
ezerjó szőlöve1 telepftett terület 
500 n<!eyszögöles pnrcellikban. 
Udillőnek Is alkalmas bugaci vad
regényes erdővel határos. Négy
szögölenk6nt 30 fortnt. 11:rdeklódnl 
Mészáros Józset, Budapest, II .• 
FelhévW u. 22. sz. 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a sterkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Bpest VI. Be,e2úr utca C1 

Telefon vdros : 229-B'IZ. 
üzemi: 19-'1"1 ünnepi díszbe öltözött au

gusztus 10-ém Szombathelyen 
a Haladás VSE Rohonci úti 
sporttelepe, A székház e1ótb.i 
:zá$z.l.ótartó árbócokon a ma
gyar és az osztrák nemzeti lo
bogó között, hatalmas, zöld
fehér sz.inú zászlót lengetett a 
szél. A vasutassporttelep 1969-

ben kezdődött rekonstrukciója 
{)efejeződött és ünnepélye
sen átadták az újjáépített 
atlétikai pályát. Ezen a na
pon rendezték meg a Magyar
ország-Ausztria ifjúsági fér
fi és női atlétikai viadalt. A 
magyar válogatottban két Ha
ladás VSE versenyZÖ Is szere
p,,,l t: Csonka Ildikó a győztes 
4x100 m-es magyar váltóban, 

gusztus 10-e előtt már 10 nap
pal versenyzésre alkalmassá 
tették a pályát - mondotta 
Mindszenti János, a Magyar 
Atlétikai ST.övet:ség országos 
sza,kfelügyelóje. - Szombathe
lyen. a labdarúgás mellett ha
gyományai vimnak az atlétikai 
sportágnak is. 

A Haladás VSE és a Ha-la
dás SI atlétikai ISZakosztályá
nak 1977. évi eredménye! biz
tatóak. Eddig már 63 olimpiai 
pontot gyűjtöttek:. tavaly egész 
évben. nem értek el en.ntfit. Az 
év végére százat szeretnének 
összegyűjteni 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) megbízásából 
a Szovjetu:nió hannadilk leg
nagyobb városában, Kijevben 
került megrendezésre a VII. 
nemretközi vasutas birkózó
bajnokság. 

és Tánczi Tibor kalapácsve- ,------------

Az augusrnis 3-tól 7-ig tartó 
versenyen tizenegy ország -
Bulgária, Csehszlovákia, Finn
ország, Franciaország, India, 
Irak, Jugoszlávia, Magyaror
szág, az NDK, Románia és a 
Szovjetunió - legjobb vasutas 
birkózói léptek szőnyegre. Az 
induló 102 versenyző között a 
Las Vegas..! világbajnokságon 
járt, dobogós helyezést elé-rt 
versenyzők mellett fiatal te
hetségek .is szép számmal kép
viseltették magukat. 

tésben, ak>i 55 m-es eredmé
nyével harmadik helyen vég
zett. 

A sporteseményen beszélget
tünk Laki Lászióval, a Hala
dés VSE ügyvezető elnökével. 
· - Széles körű társadalmi 
összefogás eredménye ez az 
atlétikai pálya - mondotta. 
- Az elmúlt három évben 
Vas megye Tanácsától több 
mint egymillió forintot kap
tunk. Soron kívii.li juttatást biz
tosított a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöksége és a szom
bathelVi MAV Igazgataág is. 

Egyesületünk vezetői és ver-
senyzői pedig több mint 400 

ezer forint értékű társadalmi 
munkával járultak hozzá az 
atlétikai pálya felú.jításc;hoz. 
ötezer köbméter kavicsot és 
tiibi> tonn.a fekete, vörös sala
kot építettünk be. Sokat se
gítettek a XII-es AFIT és a 
Városgazdálkodási Üzem dol
gozói is. 
. - Elismerés illeti a srorn

bathelyieket, azért, hogy au-

Repülómodellezök 

Bratlslavában, hat európai 
ország részvételével rendez
ték meg a rádiótávirány(tású 
műrepülő mode!Jek versenyét, 
amelyen részt vettek a bu
dapesti MAV-klub tagjai is. 
teffel Győző második, Simon 

István hetedik, Takács Béla 
pedig a tizenkettedik hel_vezést 
érte el. A MAV-klub tagjai 
csapatversenyben az első he
lyen végeztek. 

A magyar versenyzők a lát
szófrigos kedvező sorsolás elle
nére igen nehéz mérkőzéseket 
vívtak ellenfeleikkel. Saj,nála
tos sérülések és kisebb ta,kti
kai hibák következtében ugyan 
érmet nem sikerült szerezini ük 
veroonyzőinknek, de csapatban 
megismételve a négy év előtti 
szereplést, végeredményben a 
hatodik helyen végeztek. 

Egyénileg három negyedik 
(Tiger, Gaál, Csapó), egy ötö-

Sporthüf é a Margitszigeten 
e 

Az Utasellátó Vállalat a közelmúltban adta át rendelteté
sének a Margitszigeten, a KPM sportpálya mellett létesített bü
féjét. A régi helyiséget átépítették és új gépekkel berendezett, 
korszerű egységet létesítettek. 

A pályát lgénybevevő sportolók nagy örömmel fogadták a 
IV. osztályú eladási áron értékesítő Utasellátó egységet, ahol 
elsősorban tejtermékekkel (tej, sajt, joghurt, kefir. tojásételek 
stb.), valami� vegyes sültekkel látják el a vendégeket. 

dik (Hornyák) és három hato
dik (Vámos, Ivanics, Csábi), 
pontot érő helyezést értek el a 
magyar csapat tagjai. 

A verseny elsö-orő szovjet 
győzelemmel feleződött be. A 
tíz súlycsoportból hétben szov
pet, kettőben bolgár és egy 
súlycsoportban Iráni verseny
ző végzett az első helyen. 

(Székely) 

Elcserélném Budapest XIV., n
ka u. 33. szám alatti tanácsi, 
földszintes egy szoba-konyha, 
plusz a Rudas László 95. szám 
alatti 1 4  négyzetméteres önálló 
szobámat Budape!Pt termetén két
i:;zobés lakásra. 'trdekH5dni : Böde 
István, Budapest XIV., Ilka u. 
33. n. udvar, fsz. 7. 

HIVJA - VARJA - VENDEGUL LATJA 
Sopronban és állomásainkon a 

KladJa � terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó V411nlat 
11164 Bpest vu.. aékóczl 6t 54 

Telefon, t2._8t9 
Felelős kiadó: dr Suth Pét<!r, 
• Népszava Lapklad� VAUalat 

Igazgatója 
Csekkszám1aszámunk: 

MNB 215 - 11 859 
'1'7-3452. Szlltra Lapnyomda. 

Budapest 
ll'etell5s vez.>t6: 

Ro:ler Imre lgazgat6 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda, étterem, söröző, borozó, eszpresszó, bár. automata tekepálya 

9400 Sopron. Szabadság krt. 1. Tel., 1.C-180 
VASOTI VENDEGLO ES BISZTRO. Sopron állomás 
HALASZTANYA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALYAVENDEGLO, Nagycenken a Múzeumvasút wégóllomásán 
Kirándulócsoportok étkeztetését - előzetes bejelentésre - vállal jut J 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

A juba leumi évfordu ló jegyében 
T udósít6ink besz6molói a vállalások teljesítéséről 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Közeledik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója. Már egyre világosabban kirajzolódnak a jttbileum 
tiszteletére kibontakozott országos munkaverseny eredményei. 
A szocialista brigádok és munkáskollektivák a MA V szolgála
ti helyein Is minden erőt vállalásaik teljesítésére ÖSSZponto
sítanak. Középpontba állították a munka termelékenységé
nek fo�ozását, a minőség javítását, a jobb munka- és üzem
szervezest. A verseny első hat hónapjában kiemelkedő ered
mények születtek. A munkaverseny lendülete olyan teljesít
ményeket tett lehetővé, amelyek egyébként nem valósulhattak 
volna meg. Tudósítóink ezekről a munkasikerekről tájékoz.
tatták szerkesztőségünket. 

szerűbbé vált a vonatforgalom 
is. A tehervonatok átlagos 
terhelése az elmúlt évi 1215 
tonnával szemben 1245 tonná
ra növekedett, ami közel 3 
százalékos túlteljesitésnek fe
lel meg. A villamos- és dí
zelmozdonyok üzemkészsége 
a vállalt 85 százalék helyett 
87,8 százalékra növekedett. az 
üzemanyag és energiamegta
karítás pedi!! 1 millió 283 ezer 
forint. XXI. tVFOLYAl\f, 18. SZÁM ÁRA: '70 FILLtR 1977. SZEPTEMBER 20. 

ZÁH O N Y:  

apirenden az őszi szállítások 
A sikerek kovácsai a szocialista hrigádok 

A vállalások kfülitt az első 
helyen szerepel a dolgozók 
szociális ellátásának javítása. 
Az 1971--re rendelkezésre bo
csátott 14,5 millió Ft-ból ed
dig 8 milliót hasznáitak fel, 
nagyrészt a füzesabon· i 464, a 
miskolci 440, a hidasnémeti 
1 10, a kál-kápolnai 222 sze
mélyes szociális létesítmények 
építésére. Ebben az évben ké
szült el a 200 személyes mis
kolci MÁV-óvoda beépítési 
terve is. A nehéz fizikai mun
ka megkönnyítésére 40 külön. 
!éle gépet szerzett be és állí
tott üzembe az igazgatóság. A 
dolgozók lakáshelyzetének ja
vítására eddig tízmillió Ft-ot 
fordítottak. 

A vasutas- és a közlekedési szakszervezet segítségért lordull 
a -,uvarozás!Jrrn érdekelt szakszervezeti szervekhez. 

A Vasutasok Szakszerveze
te. a Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szakszervezetével 
közösen határozta el, hogy az 
őszi szállítások zavartalan le
bonyolítása érdekében segítsé
gül hívja a többi érdekelt 
szakszervezeti szervet is. 

A vasutas-szakszervezet 
székházában szeptember 9-én 

tartott tanácskozáson részt 
vettek a szakszervezetek me
gyei tanácsainak, a bányász, 
a vasas, az építők és a ME
DOSZ-szakszervezet és a Vo
lán Tröszt képviselői. 

A tanácskozást Kajcsa Jó
zsef, a vasu !as-szakszervezet 
titkára nyitotta meg. Beveze
tőjében elmondotta, hogy a 
vasút és az egész közlekedés 
előtt álló szállíU1si feladatok
nak csak a fuvaroztatók se
gítségével, jól összehangolt 
munkaval tehetnek eleget. 
Közös cél, hogy a szállítás ne 
hátráltassa a népgazdaság fej
lodését. Ahhoz, hogy a szük
séges koc,;lmennyiség ':Tlinden
kor a fuvaroz! tók rendelke
zésére álljon, a kocsiforduló
idő csökkenjen, a gyors ld- és 
berakás is elengedhetetlen. 
Ezért kérte az illetékes szak
szervezeti szerveket. hogy ve
gyék fel n kapcsolatot a szál
Jitta!ókk 1. • hn szüks <'t 
1 tják, kérjék Is szamon a 
gyors rakodást. 

A vasút jelenlegi technikai 
felkészült ége . és munkaerő
helyzete mellett az üzem- és 
munkaszervezés színvonalának 
javításával sem képes kielé
gíteni azokat az igényeket, 
amelYek ebben az évben a 
MAV előtt állnak. Ezért első
sorban a különböző szo!.gálati 
és a közlekedési ágakkal való 
együttmúködést kell tökéle
tesíteni. A nepgazdasági igé
nyeket a vnsút - annak elle
nére, hogy túlteljesítette ed
digi áruszállítási tervét 
nem tudja maradéktalan(ll 
kielégíteni. 

Juhász Miklós, a Vasúti Fő
osztály kereskedelmi szakosz
tályának ,·ezetóje a vasút fel
adatairól tújékoztatta az ér
tekezlet 1·észt vevőit. Hangsú
lyozta. hogy a t·asúti szállitás
ban lényegében egész évben 
csúcs van, de össze! különö
sen nagy feladatok állnak a 

közlekedési t·állalatok, minde
nekelött a MAV előtt. Augusz
tus végéig a vasút 87.4 m·llió 
tonna árut szúllított. Ez mint
egy' 2 2 százalékkal haladja 
meg a bázist. 0,2 százalékkal 
a tervet és az abszolút érték
ben k:fejezett többletszál\itás 
a bázishoz viszonytva mintegy 
kétmillió, a tervhez képest pe
dig 600 ezer tonnát tesz ki. Az 
imoortforgalom 10,6 százalék
kal magasabb, az exportnál 
100 százalékos a teljesítés, a 
tranzitfuvarozásnál pedig 
mintegy 2,3 százalékos a le
maradás. 

Legfontosabb számunkra a 
magyar-szovjet forgalom. Az 
importforgalomban eböósorban 

a szovje•-m�ayar árufor!!aloon 
jelent nagyfokú emelkedést. 
Ezt iól szemlélteti. hogy az 
összes imoor!szállitás több 
mint 60 százalékát kitevő zá
honyi belépés 10,8 százalékkal, 
tehát 131 ezer tonnával halad
ta meg a bázisidöszakban be
lépett árumennyiséget. Sainos 
a záhonvi térsé1 munkaerő- és 
üreskoe<i-ellát.ísa nem tudta 
követni az érkezt<sek ütemét 
Ami a S,ovietunióha iránvuló 
exnortfonmlmat illeti. rész
ben áruhiány miatt. az első 
félévben mintegy 165 ezer 
tonna srl1Htása maradt el a 
bá7i�hn? kPnest. 

A, "1r1Jr,f erprlmi'"vek ked
vezőek, de ha flgyelembe 

vesszük azt, hogy a vasút az A szakszervezeti szerveknek 
utóbbi négy hónapban minden többek között figyelemmel 
igényt nem tudott kielégíteni ,  kell kísérni a MAV-Volán 

akkor megállapítható, hogy a komplex brigádok tevékenysé
teljesítmények kedvezőbben is gét is. Az őszi szállítási ered
alakulhattak volna. Az elsö ményeket a MÁV és a Volán 
félévben a kocsihiányok elsö- rendszeresen értékeli majd. 
sorban az építoipari alap- Juhász Miklós után • Zahu
anyagok, valamint egyes ex- menszki Jóc:sef, a Volán TröSzt 
portra irányuló áruféleségek vezérigazgató-helyettese tájé
elszállítását akadályozták. En- koztatta az értekezlet részt,:e
nek is része van abban, hogy vőit arról, hogy a Volán mi
a belföldi és az export á-ru- ként segíti majd az őszi szál
szállítási igény egy része az lítás zökkenőmentes lebonyoli
öszi forgalom idejére húzódott tás.c'\t. 
át. Többek között belső átcso- Szünet nélkül rakodnak az eperjeskei darus átrakóban A teherkocsik időbeni ki- porto itásokkal növelik kapa-
használtságának csökkenését citásukat, amihez a szocialls- A záhonyi átrakókörzet 3000 tagja versenyez a meg-két tényezö idézte elő :  a ha- ta brigádoktól várnak segít- munká.skol!ektívája a Nagy tisztelő címekért. 

A verseny hatásaként nöYe
kedett az újítások száma és a 
közhasznú táTI<adalmi munka 
értéke. Az elmúlt félévben 
négyezren ös�zesen 35 ezer óra 
társadalmi munkát végeztek, 
Ennek értéke 500 ezer Ft volt. 
Ebből 250 ezer Ft-ot a miskol
ci Vörösmarty Művelődési 
Ház részére, 150 ezret pedig 
a miskolci városi jégpálya 
építésére ajánlották fel. 

Fekete László tárál!omások clött t·eszteglö séget. Az idén első ízben szer- Októberi Szocialista Forrada- Záhonyban a különböző fókocsik kapacitáskiesése, és a vezik majd meg a vasútigaz- lom 60. évfordulójának tiszte- rumokon sok szó esik a munkirakatlan teherkoc6i-marad- gatók és Volán-igazgatók ta- letére indított munkaverse- D E B R E C E N :  

Növekedett a munka 
tennelékenysége 

i:ány nöl'ekedése. A szállíttató nácskoz.ását a trösztnél, ahol nyen kívúl csatlakozott a ka jobb megszervezéséről, a 
vállalatok nem kielégítő rako- kölcsönösen tájékoztatják egy- szovjet vasutak uzsgorodi al- szocialista munkaverseny ter
dási készsége miatt kizárólag mást a legfontosabb felada- igazgatóságnak munkaver- melést segítő hatásának ér
a leadási kocsiknál 11 száza- tokról és megbeszélik azt, ho- senyéhez is, amelyet szintén vényesülésérőL Srthetö, hi
lékkal nőtt a kocsiálláspénzes gyan segíthetnek egymásnak a nagy évforduló tiszteletére szen amerre a szem ellát, 
órák száma a korábbi évekhez a nehézségek áthidalásában. inditottak. Ez a munkaverseny mindenütt áruval rakott ko
viszonyitva. A !eladásoknál is A Volán szeptember köze to�·ább erősíti a két szomszé- esik sorakoznak. Javult a gé-

A debreceni építési fónbk
hasonló jelenség tapasztalha- pétől már rendkívu"ll műsza

- dos nép internacionalista ba- pi a' trakás aránya, M1' nden há-
ségnél már hagyomány, hogy 

tó, hiszen 10 száazlékkal nőve- - rátságát és együttműködését. évenként hára.-ri. alkalommal 
kedett a kocsiáll.áspén?es órák k
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Az átrakókúrzct vasutasai 
rom kocsiból kettőt géppel értékelik az építésvezetőségek 

száma. A késett rakodások I tv g, m sza O soran a raknak át. EperJeskén már közötti munkaversenyt, és a 
következtében elveszett 7,9 tröszt dolgozó! közül mintegy fin:�

n

��r�at;:�
n J;/ ér:i�!� működnek az ömlesztett át- szocialista brigádok verseny

millió kocsióra. Ez 3,51 napos 40 ezren teljesítenek szolgá- t·ábbitottak, Ez u százalékkal rakó egyedi berendezései. Az vállalásait. 
kocsiforduló és 2G tonna átla- latot. 

több az elmúlt év hasonló idő- átrakó teljesítményére jel- A jubileumi munkaverseny
J!08 kocsi erhel el számítrn Az őszi szállítási csúcs idő- szakánnk telj ftményénél lemz5, hogy műszakonként öt- hez csatlakozott a főnökség 77 

. 
2'4 millió tonna fu- szaká

ll
ban havonta ,�5-16 A7. eddlg! ,k rek kovácsa! ven kocsi átrakását végzi eL brigádjának 1000 tagja is. Az 

varkapacitás-kies t eredmé- mii "ó tonna - a szok..,,,osn I a szoclali ta brigádok voUak. első féféYben 25 579 méter 
nyezet. Ez annyit jelent, mint- kétmill!ó tonnával több 

é Négys.;.iz brigád tobb mint Egere.ssl Zsigmond vágány felépítménycse::-éiét fe-
ha a 1:asút 7 napig nem do!- küldeményt fuvaroznak. Az v jezték be. Az első félévben 
gozott t•olna. végéig a tervezettnél 4 5 mU- M I S K O L C :  

növekedett a termelékenység 

Az első és a második fél- lió tonnával több árut száll.!- és csökkentették a vágányzá-

év közötti szál,ítá,;í egyenetlen- tanak közúton. Ezzel a vasút I ,l.f • J, 
k , .I .L 1, 

rak idejét. 

s égek ez évben a korábbi exportszállításainak teljesíté- .JQVU11 Q ,e ervonato at ,agos terne,ese A szocialista brigádok eh-

évekhez kepest mérséklődtek. sét segítik elö. A legnagyobb hez 332� óra társadalmi mun-

Változatlanul gond azonban, árukíbocsátó helyeken a Vo- A miskolci igazgatóság te- meg az előző év hasonló idő- ká\·al járultak hozzá. Kaba 

hogy a hét egyes napjai kö- lán forgalomirányító! segítik 
rületén eddig ktmagasló ered- szakának eredményét, ami állomáson kitérőket cseréltek, 
mények születtek a jubileumi nagyrészt a kocsik statikus Debrecen II. és IV. sz. építés

zött nagy a berakási egyenet- a folyamatos munkát, s ha munkaversenyben. Az áruton- terhelésének, valamint a vo- vezetőségén a műhelycsarnok 
lenség. Fut·aroztatóínk szom- szükséges. átirányltják a szál- nakilométer-teljesítmény pél- natok átlagos terhelésének a vázának építésében vettek 

t�;�k������• 
az á

i�:fi!yft'1ia� lító járműveket. dául 1,8 százalékkal haladja növekedéséból adódik. Terv- részt. Patronálják az ebesi á1-

mintegy 80 százalékos, vasár- ,------------------------------------------. talános iskolát. Az Ybl Mik-

naponként 50 százalékos be-
lós tervező szocialista brigád 

rakásokra t•állalkoznak. Va- A · ' t  t • t 1 ·  't , elkészítette az iskolaépület bő-

sárnaponként átlagosan két-
va u augusz u l e 1 es1 menye : vitési tervét. Említésre méltó 

ezer koc:;.ival kevesebbet rak-
a gépállomás Aprilis 4. szocia-

')"7 ..,;Jr '  f:')"7 e.117111' Í- 11 �Jz •  ' (j/Jf: 
f ' lista brigádja is. Tagjai a 

nak ki, mint a hét egyéb �✓ Jlmi/0 tl�f IJrJ.l. llillS, llll1//0 Utl ezer ,onna, 11.flJ Nagy Sándor telepi kisegítő 
napjain. általános iskola játszóterének 

A vártnál jobb mezőgaz- rendezését, festését végezték 
dasági terméseredmény és a A vasút augusztusban 21 A belföldi forgalümban 3, az nak megfelelő szinten alakult, eL 
vállalatok szállításának elhú- millió 527 ezer utast szállított, exportforgalom ban 20,2, az im- illetve a gőz- és villamo=oz- Az építésvezetőségek közötti 
zódása miatt nagyobb szállítá-. amely 97,2 százalékos tervtel- portforgafomban 13 százalék- donyok teljesítménye kismér- munkaversenyben r. helyezést 
si igényekkel kell számolni. jesítésnek felel meg. Az utas- kal nőtt a szállítás. tékú javulást mulat. ért el a Püspökladányban szé-

A belföldi áruforgalomban kilométer teljesítmény vala- A tranzit szállítások meny- Az elkövetkezendő idliszak- . kelő v. sz. építésvezetőség. 
elszállítandó árumenn)iség mivel kedvezőbb, 98,8 száza- nyis,ége sajnos nem érte el a ban Második lett a Debrecenben 
várhatóan mintegy 28,1 millió lék. A késetten közlekedett tervezettet. A késetten közte- működő I. sz. építésvezetőség, 
tonna. Ezen belül elsősorban 

szernély�zállitó vonatok rész- kedett tehervonatok részará- tovább fokozódnak a szál- a velük dolgozó katonai szá-
mintegy 3.2 millió tonna cu- aránya a bázisidliszakhoz vi- nya a bázisidő,z.akhoz viszo- lítási igények. Már szep- zaddal együtt. 
korrépát, 130 ezer tonna bur- szonyftva lényegesen nem ja- nyítva nem változott. Kismér- tember első napjaitól kez-

gonyát, 200 ezer tonna gabo- vult. Kedvezótlen volt a nem- tékben javult a géprevárások dődően várható a cukor-

nát és mintegy 200 ezer ton- zetközi vonatok menetrend száma. a vonatfelosztásoknál répa-küldemények belépése, 

na őrlemenyt kel! az igények- szerinti közlekedése is, első- azonban emelkedés tapasztal- de nő a többi mezőgazdasági, 
nek megfelelöen, határidőre sorban a szomszédos vasutak- ható. főleg a kilépő vonatoknál. i lletve építőipari küldemények 
elszállítani. De emellett mint- ról történö késett érkezés Jelentős volt a növekedés a · I f f 1 
egy 4.5 millió tonna szén, 2,6 miatt. záhonyi forg!ilomban is. Saj- ���

n
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v1rr��!tot= 
millió tonna ásványolaj, 5 Az áruszállítási teljesítmé- nos továbbra is igen magas a kal való kapcsolat erősítése. a 
millió tonna építőipari alap- nye'., lényegesen kedvezőbben hálózaton igénybe vett idegen tervs-zerű. ütemes, a hét min
anyag és mintegy 8 millió ton- alakultak. Az augusztusban kocsik mennyisége. den napjára jól szervezett be-
na egyéb kereskedeL--ni áru vár elszállított A teherkocsik átlagos fordu- és kirakások lebonyolítása. Ép-
még szállításra. 11 millió 605 ezer tonna ló idejének 3,68 napos értéke pen ezért továbbra is töreked-

Alapvető népgazdaságí fel- áru a tervezettet 5,1 száza- csak kirn1értékben csökkent. A ni kell az idegen kocsik tar-
adat, hogy az exportigényeket lékkal haladja meg. korszerű mozdonyok failagos tózkodási idejének csökkenté-
100 százalékra kielégítsük. teljesítménye a bázisidőszak- sére. 
Elöreláthatólag mintegy 4,5 
millió tonna expo-rt, s 5,1 mil
lió tonna import szállítási 
igénnyel számolhatunk. Ez 
zömmel a záhonyi térségben 
lép ki, illetve be, ezért ott 
továbbra is rendkívüli nehéz
ségekkel kell számolni. mert 
7,2 millió tonna tranzitáru to
vábbítását is biztosítani kell a 
vasútnak. 

Népgazdasági szempontból 
az elkövetkező 4 hónapban 

al.apvető feladat a záhonyi át
rakókörzet. a szénbányák. a 
melegüzemek. a timföldgyárak 
és a cukorrépa. valamint az 
exportszállítások kocsiigényé
nek a blztosítása. F.zek a fel
adatok menhalndiák a koráb
bi évek célkitűzéseit. 

Ez a bázisidőszakhoz vlszo.. __________________________ _ 
nyitva is nagyobb teljesítést 
jelent. Még kedvezőbb az áru
tonna-kilométerben kifejezett 
teljesítmény alakulása, amely 
a tervezettnél 8 százalékkal 
magasabb. Ez főleg a bevéte
lek szempontjából fontos. A 
bázishoz viszonyítva jelentős 
igénynövekedés tapasztalható a 
szén-, a mész-. műtrágya- és 
tüzifakilldeményeknél Az 
utóbbiaknál 

az emelkedés a 12, Illetve 
a 15 százalékot Ili megha

ladja. 

Mérsékeltebb volt viszont a 
fuvarozás a cement- és a ka
vicsküldeményeknéL 

SZEPTEAIBER 26-30-IG 

Moszkvában rendezik a közlekedési szakmák 

nemzetközi szövetségének 7. kongresszusát 
A Közlekedési, Szállítási, Kikötői és Halászat! Dolgozók 

Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének 7. kongresszusára 
szeptember 26. és 30. között Moszl<vában kerül sor. A kong
resszuson a magyar vasutas és közlekedési dolgozókat négy
tagú vasutas-szakszervezeti delegáció képviseli. 

A delegáció \·ezetője Koszorus Ferenc főtitkár, tagjai : Mol
nár György, a központi vezet&ség titkára, dr. Szabó Miklós, a 
budapesti területi bizottság titkára és dr. Sziza Mario, a VSZTO 
főorvosa. 

Nyiri Ferenc 

D U NA K E S Z I :  

Csökkent 
a javítási idő 

A jubileumi munka\'erseny
ben a dunakeszi jármújavitó
ban 102 szocialista brigád vesz 
részt. Céljuk az. hogy terme
lési tervüket az évfordulóra 
három százalékkal túlteljesit
sék. 

Sikeresen zárták az első fél
évet. Csökkent a kocsik javí
tásának ideie. javult a minő
ség. Az anvag- és energiameg
takarítás értéke pedig elérte 
a 937 ezer forintot. A hét vé
gén szervezett kommunista 
műszakon kétezren vettek 
részt. A kollektíl'ák összesen 
38 750 óra társadalmi munkát 
vállaltak. Ennek egy részét 
már teljesítették. A szocialista 
brigádok oót\"11 1::ilást is tettek, 
amit külön jutalmaznak. A 
brigádok munkáját havonta 
értékelik. Az eredményről az 
üzem területén elhelyezett 
húsz versenv•M-':án tájékoztat
ják a dolgo7ókat. 

Solymosi Lászlá 



2 MAGYAR VASUTAS 

Jól meggondoita ? 

Nem kapo"tt jutalmat 
Öregek napia 

Szombathelyen 
A vasutas-szakszervezet 

- kilépett a szakszervezetböl' 
szombathelyi nyugdíjas cso
portja a Köztársaság t.éri 
Fegyveres Erők klubjában 
rendezte meg a nyugdíjasok 
találko'Z6ját. Az asztalok kö
rül közel százan foglaltak 
helyet. Legtöbbjük már élsz 
hajjal, vagy erősen kopaszodó 
fejjel, de szlvilkben a vasút 
iránti szeretet sohasem lanka
dó érzésével jöttek el. 

Napok óta hordtam magam
nál a levelet. !rója azt ké,1;e: 
tartsulc titokban a nevét. Ar
ról írt, hogy a Keleti pályaud
varon nem megfelelóen képvi
selte a dolgozók érdekét a 
szakszervezet. Olyano)< is kaP
tak jutalmat, akik nem érde
melték meg. 

Elóször senkit sem talátam 
a szakszervezeti irodában. Át
ellenben a KISZ-bizottság, be
nyitottam. Készségesen felvi
lágosítottak. s amíg várakoz.. 
tam beszélgettünk. Bátran bí
ráltak és értékeltek. de amikor 
e!ővettem a tollát és a jegyzet
füzetet. leintettek : az idópont 
most nem alkalmas arra. hogy 
n.yilatkozzanak. - mondták. 

Húsz "évig volt tagja 
a szakszervezetnek 

Igazságosan elosztani - szólt 
közbe a másik. 

- Kapott olvan Is, aki ha
nyag - kockáztatta meg vala
ki halkan. 

Keves volt a pénz 

Hirtelen csend lett, amik<.,r 
arra kértem őket: mondjá!c 
meg a nevüket, maid Ma!a
tinszki Mihály vonatvezető ba
mutatkozott. s így kezdte: 

- Tavasszal szereltem le, 
nem is szá."nítottam jutalomra. 
Csak azt nem értem. miért 
kaptak olyanok. akik két-há
rom hónapja vannak a Keleti
ben. Mások pedig 15-20 é•;e 
dolgoznak itt becsülettel, s ne

kik nem ;utott. 
- Aki panaszkodott, me,:i

nézheti mai;tát - mondta va
laki a névtelenek közill 

Majd a panaszos és munka- Vuko-vári Györm, segédve.. 
társai, biztattam magam és zényló szerint a jutalmat S7'\-

bályosan osztották el. Ott volvisszamentem a szakszervezet- tak a bizalmiak él5 a műhely-hez. Az szb-titkár még -:nin- biwttsái?. A vezénvló til'Zttcl dig nem volt a helyén. e,nrütt ók is vélt"lllényt mond-
- Ma sem lesz ilt - mond- tak az emberekről. 

ta az adminisztrátor. - Ennyi pénzből mindenkf-
A panaszossal a vezényleti nek -nem juthat. Már nem iS 

helyiséf;ben találkoztam. em!ék.,zem pontosan. kik U - Igen, a levelet én írtam �,ottak ott 4 meqbeszélésen -
- és riadtan körülnézett hall- mondja elgondolkm.va. - Ne-:n ja-e valaki. - Vártam, hogy kaptunk sokat. Meg k<>'lctt felkeressenek. Amit elpana- gondolni nam·on. hogy kinek 1zoltam, mindenki tudja, de adunk. Mé� a s:zociáli'l he1Y.,.enem beszélnek róla. Olyanok tet is figyelembe vettük. Hol?Y 
is kaptak jutalmat, akik nem valaki ittas volt? Hivatalosan érdemelték meg. Volt. aki it- nincs tudomá�unk róla. A7-7al 
tasan vette át a szolgálato•. mi nem töródilnk. mit beflzélvagy emiatt meg sem jelent. nek erymás között. 

nem nekem - kérdi Lázár 
István, a szakszervezeti bizott
ság titkára, akit végül Is sike
rült megtalálnom. Papírokat, 
jegyzőkönyveket és rendelete
ket tesz elém. 

- Kevés volt az idő. tizen
kétezer forintot leellett elosz
tani igazságosan százharmin< -
nyolc ember között. Utólag 
volt is vita. A mendemondák
ról én is hallottam! Jól kinéz
nénlc, ha arra is adnánk! Csak 
azt nem tudom. miért nem az 
elosztás előtt vitakoztak? Ha 
beleszólnánk az elosztásba, ak
kor az lenne a baj. 

,,Nem ér a nevem" 

A titkár tudott arról, hogy 
valaki kilépett a szakszerve
zetből, de az illető le'Velét nem 
találta. Nem foglalkozott az 
üggyel. 

A panaszos le'Vele és a köril
lötte történtek egy gyermek
kori játékot juttatnak az 
eszembe. Amikor valaki nem 
akart a közös játékban ré<l-:t 
venni, csak azt kellett monda
nia: ,,Nem ér a nevem/" A Ke
leti pályaudvaron is hasonl,5t 
tapasztaltam. Ha nyíltan l•ell 
szóvátenni valamit, azonnal 
mondják: ,.nem n:vllatkozom". 

Kilépett egy ember a s7ak
szen"l!zetből. Azért fordított 
hátat a nagv kmö,,<;égne;s:, 
mert a kis közösségben -
szolgálati helyén. nem ta!ál'a 
meg a:, iga-,..át. Akik tun•ak ró.. 
la, ne:n kérdezték. miért te•
te . . .  

Lippai Gyula, a nyugdíjas 
csoport 76 éves elnöke mon
dott köszönetet azért a segít
ségért, amelyet a Fegyveres 
Erők klubjának vezetőjétől 
kaptak ahhoz, hogy ott meg
rendezhették az öregek naP
ját. Ezután Németh Gvula, a 
területi bizottság munka társa 
köszöntötte azokat a volt vas
utas dolgozókat, akik fegyel
mezett munk.:íra nevelték 
azokat, akik átvették tőlük a 
stafétabotot. A rovábbiakban 
arról beszélt, hogy a vasutas 
dolgozók és nyugdíjaSOk egy
aránt fokozottabban érezhetik 
a megbecsülés különböző je
leit. Végül at'ra kérte a meg
jelenteket, hogy Jegyenek se
gítségükre a szocialista bri
gád-Oknak olyan személyek 
felkutatásában, akik segítség
re szorulnak. 

A szombathelyi vasutas 
nYtlf;díiasok a jóízűen elfo
gyasztott ebéd után még 2-3 
órán keresztül elbeszélgettek 
a rég; s:r.ép emlékekről, majd 
jóleső érzéssel állapították 
meg, hogy az idén még "tőb
ben jöttek el a találko-zóra, 
mint egy évvel korábban. 

Kiss Antal Lelkilsme11;esen és pontosan _ Pana,szkodnak? De miért végze:n a feladatomat. még- ---------------------------------------rem kaptam jutalmat. A fíze-

�l&l Mária 

tésernelésnél csak negyvea f'l-
rintot adtak. a7Jért mert kezelő 
vagyok. Pedig leve1e7,ó mun
két is végrek. Ezért léptem ld 
a szakszervezetbó!. 1rtam egy 
levelet az szb..nek. Az igazi 
indokot. hogy miért lépek ki, 
nem irta.-n meg. Több mint 
egy hónapja már. de nem l<;e
resett meg senki, hoi:v miért 
léptem ki, pedig húsz éve tag
ja voltam a szal=ervezetenek. 

A csongrádi á l lomásfőnök példáia 
Beosztottaival egyUtt dolgozott az állomás környékének rendbehozatalánál 

Mit montlanak a többiek a 
jutalmazásról és a fizetéseme
lésről? Legtöbben c,,ak a vál
lukat vonogatták. Ne:n rájuk 
tartozik. Ha meg akarom tud
ni, h."i miért kapott Jutalmat. 
akkor a fónöks�et kérdezze':n. 
Az ó dolguk. 

- Csak kitették a papírt a 
n.évsorral. Onnan tudtuk, hrY/11 
ki kanott iut-almat. Hog11 miért 
Í(J'I! döntöttek. T!em ttzdom -
vonta meg a vállát az e<'Vik. 

- Úgysem lehet a pénzt 

Amikor Csongrád .állom� 
a főnökot kerestem, üres volt a 
swbája. 

- Varga Sándort ott tes.!lék 
keresni az embere/e lcözött -
mutat ki a:z ajtón a forgalmis
ta. - f:ppen az állomá& peron
ját takarlt;ák. 
- :en vagyok az állomásfő

nök - mutatkozik be az egyik 
lapátos. - Szeretem a közöe 
munkát, azért lapátolok én is 
itt - teszi hozzá magyarázat
ként. - Mi is bekapcsolódtunk 
a „tiszta körnvezetért" mozga
lomba. Már hetek.kel ezelőtt el-

A szakszervezet is támogatja 

Bfy év alatt sokat fejlődött 
a Körös-parti vasutas /Jorf ásztanya 

A múlt év októberében la
punkban riportot közöltünk a 
Körös partján fekvő Ha!ász
lakról, s az oda horgászni, pi
henni járó vasutasokról. Mint 
ez várható volt; a kis telepü
lés azóta sokat fejlődött. A 
vasúti megálló alatti kubikban 
például e!készült a Hámán 
Kató és a ceglédi vontatási fó
n.ökség Előre horgász e1111esü
letének tizenöt személyes, min
den kényelmet kielégítő fahá
za.. Az épületben öt hálószomi 
van tágas társalgóval és az 
ilyen helyen nélkülözhetetlen 
konyhával. 

Nagy László segédgépkezeló, 
az egyesület alelnöke ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy a 
Vasutasok Szakszervezetétől 
200 ezer, a helyi szb-től pedig 
25 ezer forint támogatást kap
tak. Az egyesület tagjai, vala
mint fónökség swcialista bri
gádjai mintegy 1000 óra társa
dalmi munkával segítettek ku
tat fúrni, terepet rendezni � 
természetesen az építkezésből 
is kivették a részüket. A szé
pen berendezett halásztany!1 
megnyitása óta koratavaszt_?l 
telt házzal üzemel. A két fo
nökség szocialista brigádjai 
egymást váltva töltik ott a 
szabad ideiüket a horgász egye_ 
sület tagiRival. (Eddig már 
csaknem 350-en vették igény
be az új fah\\zat.) 

Az Elóre horgász egyesület 
tanyájától nem messze találha
tó a Keleti vontatási főnökség 
1975-ben elkészült, 20 szemé
lyes faháza_ 

- Annak idején jobbára 5n
eróból kezdtük el az építke
zést, s így nem volt gazdája 
a létesítményüknek. - tájé
koztat Györke József, a von
tatási főnökség horgász elnöke. 
- Tavaly viszont átvette tő
lünk a házat és a hozzátartozó 
berendezése/eke! a Vasutasolc 
Szakszervezete. Azóta rendsze
resen kapunk költségvetést, 
amel11ból fedezni tudjuk az el-
11,asználódott eszközök pótlását, 
javítását. 

Halászlakon mintegy 30 kü• 
lönböző méretű faház és vas
úti kocsiból l,ialakított pihenő
hely van, a vasutasok tulajdo
nában. A legnagyobo épületet 
eddig a dunakeszi járműjavító 
sporthorgászai hozták létre. A 

most elkészült faházuk 48 
személyes. A szobákat még az 
idén - bebútorozzák, a konyhát 
pedig palackos gázfőzókkel 
szerelik fel. 

A Körös-parti hétvégi hor
gász telepen évente több mint 
ezer vasutas tölti a szabadide
jét. Az ott tapasztalt építkezé
sekből arra lehet következtet
ni. hogy ez a szám rövid 
időn belül megduplázódik. 

kezdtük az állomás környé.M
nelc ti ·ztittisat, és azeretnér.1: 
li,at-van óra alatt l;,efejezni. 

A szépítésben Ka.kucska 
György és Viktor Gyózó vái
tókezelők. Fekete Imre málhá
zó, valamlnt Faragó Istvánné 
forgalmi szolgálattevő is részt 
vesz. 

Az állomlísfőnök az irodájá
ba invitál. A falakon beke
retezett oklevelek blzOnyítják, 
hogy az állomás 1975-ben és 
1976-ban is élüzem lett. Az ál
lomás huszonöt tagú kollektí
vája az idén is ennek szelle
mében dolgozik. 

- Szerencsére nincs mun
kaerógodunk - folytatja Var
ga Sándor. - Ezért sem ta
va,ly sem az idén nem kell ·tt 
senkinek túlórázni. A Szentes 
állomáson levő szakszerveze'.i 
bizottsággal Pető Illésné biza.l
m! tartja a közvetlen kapcso
latot. Két szocialista brigád un� 
- a dr. Csanádi és a Pet6f1 
- most az ő«zi csúc-sforgalom-
ban is igyekszik helyt állni. 

Varga Sándort 1974-t>e!l 
Bácsbokod allom..sról helyez
ték Ide. lzzig-vérig vasutas és 
jó vez:etónek tartják. Amikor 
új munkahelyére kerillt, sz e1só 
dol a az volt. hogy irodájába 
hívta Hop� József párttitkárt 
és Pető Illésné biz.almlt - akik 
egyben brigádvezetők is -, é6 
megbeszélte velük azt, hogy 
ezentúl minden ügyben közö
sen döntenek. Arra kérte őket, 
hogy legyenek az 07,emf de
mokrácia őrei. Az állomáson 
ezen azóta sem esett csorba. 

Varga Sándor vasutasdinasz
t!ából származik. Edesavja, é3 
két testvére is a MAV-tól ment 
nyupdíjba. }iárom gvermeke 
közül kettő S'lintén ezt a pá
lyát választotta. István fia a 
szentesi vontatási főnökség 
diszpécsere, Zoltán pedig a bé
!rescsabai vontatási főnökségen 
dol!(o1Jk. 

Amikor kiklsért az irodából, 
ismét vállára vette a lapátot. 
Munkatársaihoz sietett, hogy 
vállalásukat teljesíteni tudják. 

Kesztyüs Ferenc 

Háborúk utá n 
Nem a háború fegyverei 
riasztana/e s kényszerítenek 
hűvös menedékbe. 

• Bár a szlvünlcet körülveszi 
ez a rejtett, szörnyil gépezet, 
aká-rcsak a béke. 

A múlt hábo-rúitól terhes a föld. 
Mint pestis után, tömegsíroké lett 
a mezó, ahol óseinlc - az élet 
magvetói jártak; s bárhol is, a zöld 
rögök. városain/e alatt 
csak legyózöttek: hadak 
és népek földdé bomlanak 

Nem a levegő fegyverei 
riasztanak s kényszerítenek 
hilvös menedékbe. 
- Az otthonainkat véde!mezi 
a béke/ -
De itt, amit e föld kivetet• · 
néma tanú mind, 
- jelent és jövőt int, -
háborúk emlélce. 

Fazekas Lajos 

1977. SZEPTEMBER ZO. 

A fegyveres erők napjára 
Népilnk körében immár hosszú évek óta szép hagyo

mánnyá vált az, hogy minden .eszten';1!5 szeptember 
29-én megiin11epeljülc a [egy-veres eroJ..; nap;at. _}':zen __ a na
pon köszöntjük néJ?hadsei:egünket, határorségunket, 
rendórségünket, munkasőrségunket. 

Amikor békés szocialista épitésünk mai fegyv�r�. v� 
delmezőlt ünnepelJilk. egyben h_alad?, for�adalm,, ��e
nelmi katonai honvédő hagyomanya,nkra IS emlékezunk. 
Tiszt;lettel adózunk az 1848/49-es íorrad_al?m és szabad
ságharc honvédei, az 1919-es Magyar Vor?s�adsereg ka
tonái, a fasizmus ellen fegyvert fogó parti�nok, a fegJ;
veres ellenállás harcosai emlékének. A �ult haf71!01:.14-
nyai, a mai utódoknak példaként. szo!ga.lnak. N_ePUI_!k 
joggal várja katonáinktól, hat�r?r�m�t.".1, ��n_dőre�nktol, 
munkásóreinktől, hogy nagy elódJe1k ut;an JarJ1:1na_k. 

A ha-a védelmének fegyveres szolgalata. mindig ma
gas foki, tudatosságot, szakértelmet, hozzáértést lcövc!_e� 
Napjainkban ez fokozottan érvényes. A_ mai n�mzetkozt 
helyzet is erre figyelmeztet. A nem.zctkoz!. e�óv!szonyo�
ban a szocializmus, a haladás. a beke ero1_ J':1vara b�ko
vetkezett változások eredményeként bekeben �lu'.1k. 
Azonban a nemzetközi imperializmu� agresszív _kor�, a 
nemzetközi enyhülés lelassítására. a fegyverkezési haisza 
fokozására. a támadó szándékú NATO ütőképességenek 
a fejlesztésére törekszenek. . 

Az ünnep alkalmából köszöntjük fegyveres erőinket, 
közöttük a határállomáson szolgálatot teljesít6 határór
tiszteket katonákat a vasútépítő munkában részt vevő 
katon:�• �gységeket, ' akik eredményesen segítik a vasút 
forgalmának zavartalan lebonyolítását. Köszöntjilk azo
kat a vasutas dolgozókat, akik mint a Munkásl'írség tag
jai, a szolgálati időn túl vesznek részt a kiképzésben, s a 
haza védelmében. 

Jubileumi kiál lítást rendeznek 
a 175 éves Nemzeti Múzeumban 

A Magyar Nemzeti Múzeu
mot, hazánk: egyik legrégil:>b 
tudományos és mO.velódési in
tézményét gróf Szécll.énv, Fe
renc alapította 1802-ben. A:z 
épületet a kor legismertebb 
magyar építésze, Pollack Mi
h6J:y tervezte. Az ország máig 
is legszebb neoklla:ssz.!cista pa
lotájának kapuit 1847 júliusá
ban nvitották meg. 

A r.iagyar Nemzeti Múzeum 
ez év októberében ünnepli 
alapításának 175. évfurd.uló
jál Ebből az alkalomból ju
bileumi kiállttást rendeznek 
és tud<lmányos ülést is tarta
nak. A Múreumi Hón.ap ha
gyományaitól eltérő új ke,zde
ményezés6e' t�k emlék� 
tes.-.é az évfordulót. 

Az állandó kiállítások és 
jubileumi ren.clezv.myek w

vábbi érdeklődésre tarthatnak 
számot, de figyelmet érdemel
nek az október 6-án, 13-án, 

�0-á.n és 27-én tíz órától est.e 
nyolc óráig tar::andó progra
mok. Itt a látogatók a tema
tikus diapro;:,ramokon. mú
helylátogatásokon kívül meg
i�merkedhetnei;: a Iagyar 
N:-mzetl Múzewn épületével 

!l;rdekes előadi\;;sorozat is 

Indul, a Történeti zenés esték 
pedig lehetőséget nyújtanak a 
zenekedvelőknek, hoi::v je en· 
tós hazai múvész.ck tolmácso 
lásában hallga&Sák meg ked• 
venc műveiket, a ren� 
tói napjainkig. 

Külön érdekes6ége lesz az 
a kis fü1,et, amelyet a swcia
lista brigádok számára k�$·d
tettek. A Nzet ö ,-.zeallítói e!
kruauz.o1ják á la a•óka� a 
múreum épületében. írnRÁ a 
múzeum tör énetéről, segittk 
az épüle::en be illi tájéko7ó
dást, megi�mertetik az állan
dó ki.állíu,,,okat. 

A névadó sírjánál tisztelg'ett 
a mátészalkai Kölcsey brigád 

Kölcsey Ferenc, 1870. au
g=tus 8--án született Szóde.. 
mereten, de élete nagy részét 
Csekén (ma Szatmárcseke) 
tölWtte. Ebből a csöndeii, ,,vi
lágtól el.zárt" közsé;;>ból írta 
kritikáit a kortársa..: költé
szetéről, ttt született a Him
nusz 1823-ban. Az 500 ho1d 
földön gazdálkodó Kölcsey 
látta a jobbágyok nyomorú
ságos életét és inöitott ha�cot 
a felszabadltásukért, ez a harc 
elvitte a költő-politikust Po
zsonyba is az 1832-36-os re
fo1m--0rszággyGlésre. A csekei 
- csónak alakú embert ábrá
zoló kopjafejfákkal temetke-,..,éí 
- temetőbe tért örök nyuga
lomra 1838-ban. 

- A temetö és a Kölcsey 
slremlék műemléknelc van 
nyil-vánltva - mondta Lalca
tos József, a helybeli iskola 
történelem szakos tanára. 

- Minden évben megko
szorúzzuk névadónk síremlé
két, tájékoztat Szabó 
György, a MÁV Kiváló Bri
gádja címmel kitüntetett má-

tészalkai Kölcsey brigád ve
zetője. - Nem ragiuzkodunlc 
a ponto3 dátumhoz, de au
gusztusban módját ejtjük, 
hogy emelt fejjel megáll;w.s. 
sunlc nagy köUónk sírjánál. 

S a harminc, munkában 
megkeményedett arc, az igaz
gatóság képviseletében meg
jelent Kovács Márton vonal
bi:,;ios, Koi·ács Gusztáv pf'... 
főnök, Képes Gábor vezető
mérnök a ko.szorú elhelyezése 
alatt némán, de felemelkedett 
lélekkel álltak Szatmár és az 
ország nagy fia előtl 

A csoport útja ezutmi a 
Kölcsey család kúriájába ve
zete�t. amely most ir.űvelódési 
ház, de egy szobát emléksro
bának alakítottak ki. 

Késö este értek Tunyogma
tolcsra, a.hol a .,Falu v<igén 
kurta kocsma'• kezdetű Pető, 
fi-vers íródott. A korabe'.I 
kocs.mának és a révnek már 
csak a helyét tudják a hely
beliek megmutatni. Egyébként 
a kocsmának Zalka Máté ap
ja Is bérlője volt. 

Zsoldos Barnabás 

Október 7. és 30. között 

Műszaki könyvnapok 
A2 idén október 7. és 31. 

köz.ött tizenhatodik alkalom
mal rendezik meg a műszaki 
könvvnapolcat. 

A növekv6 érdeklődést mi 
sem Jelzi jobban, hogy míg 
1975-ben 16 és fél millió fo
rintért, tavaly már 20 és fél 
millió forintért vásároltak 
műszaki kiadványokat a 
könyvnapon. Az előző évek
hez képest �me!kedett a mun
kás olvasók száma IS. Néps-ze
nl a Múszakt Könyvkiadó 
Ipari Szakkön11vtára, mely so-

rozat igyekszik nyomon kö
vetni a szakmák diffc,rencia
lódását is. 

Az idén 473 ezer példány 
műszaki könyv kerül a bol
tokba. A Müs1..aki Könyvkiadó 
36 kötetéből 16 alapfokon. 12 
közép-, nyolc pedig felsőfokon 
dolgozza fel a legújabb mű
szaki-tudományos információ• 
kat. 

A könyvnapok keretében 
or,;z�gszerte kiálhtasok. szak
mai ankétok, író-alva.só talál
kozók lesznek. 
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A tisztségviselők oktatása 
vá ltozatlanul  fontos feladat 

T anévnyitás 
a MÁV Tisz1képző 

Intézetben 
Az első órák után 

Szakszervezetünk elnöksége 
a közelmúltban megtárgyalta 
az elmúlt oktatási év tapaszta
latait és megjelölte a soronkö
vet.kezö évad legfontosabb fel
adatait. Az elnökség megálla
pította, hogy az 1976'77-es ok
tatási :feladatok minden szin
ten jól szolgál tá.k az 5 éves 
ciklusra megjelölt célkitűzése
ket. 

Az elmúlt oktatási évben to
vább folytatódott az új tiszt
ségviselők alapképzése, a bent
lakásos és az alapszervezetek
ben rendezett tanfolyamokon 
egyaránt. Az 5 éves oktatási 
idfuzak első két évében az új 
tisztségviselők 80 százalékát 
sikerült alapképzésben részesí
teni és ez a választások során 
a nagymérvú cserélődést te
kintve jó eredl!}.énynek mond
ható. 

mi vagy helyettes rendelkezik is. A központ által rendezett 
megfelelő politikai bátorsággal, bentlakásos tanfolyamokon a 
így a jog- és hatáskörüket nem kiemelkedő aktivitást, képzett
minden esetben tudják megfe- séget tanúsító hallgatókn az 
lelően érvényesíteni. Ennek osztályok hívják fel a területi 
okát elsősorban abban látjuk, bizottságok figyelmét. Az ilyen 
hogy a különböző szabályokat tisztségviselők több lehetőséget 
nem megfelelően sajátítják el. kell biztosítani a továbbfejlő
A bizalmiak megnövekedett désre, s ügyelni kell előlépte
jog- és hatáskörének megfelelő tésükre is. A tervszerü káder
érvényesítése érdekében hatá- munkát az oktatási tevékeny
rozottabb állásfoglalásra, kez- ség úgy segítheti, ha alapos 
deményezőkészségre van szük- elemzéssel és értékeléssel, az 
ség. Ezt a tendenciát kell erő- intézkedések előtt levonja a 
síteni az alapszervezetek veze- megfelelő következtetést. 
tő, irányító munkl.jában, így Az 5_ éves_ ok��i ciklus 
az oktatási tevékenY15égben is. harmadik évebe leptunk . • E�-

Az 1977/78-as tanévet szep
tember 12-én, hét tagozaton, 
mintegy 340 fiatal érettségi
zett. két-három évi vasúti 
gyakorlati tapasztalattal, szak
vizsgákkal rendelkező vasúti 
dolgozó kezdte el a MAV 
Tisztképző Intézetben. A meg
nyitón megjelen,tek az üzemi 
szakosztályok vezetői, a sze
mélyzeti és oktatási szakosz
tály képviselői, az intézet óra
adó és főállású tanárai. 

Dr. Kun Dezső igazgató 
köszöntő szavai után Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes 
nyitotta meg a 90. tanévet. 
Hangsúlyozta : a vasúti tiszt
képzés akkor koJ"szerű, ha a 

tanfolyamról kikerülő hallga
tók önálló, müvezetői szintű 
munkára képesek, ha ismerik 
a jelenleg működő berendezé
seket, ha megértik a mérnö
kök, üzemmérnökök elképze
léseit, ha a felsőbb utasításo
kat, műszaki rajzokat, terve
ket le tudják fordítani a 
szakmunkások nyelvére és 
adott esetben nem riadnak 
vissza a fizikai munkától sem. 

S zeptember közepén már zajosak az Iskolák és a 
tanulni vágyó vasutasok is kezükbe veszik a 

tankönyvet, ceruzát, hogy új tudásanyaggal ismerked
jenek. S amíg a tanulmányokat kezdő felnőttek - leg
inkább általános iskolások - szorongva vesznek részt 
az első órákon, a munkahelyeken megkönnyebbülten 
sóhajtanak az oktatási ügyek intézói : ezt az évet is si
került beindítani. Azután lezajlanak az első órák, el
érkezik a negyedéves számonkérés ideje és awk, akik 
valamilyen oknál fogva nehezebben tanulnak, kedvü
ket vesztik, megrettennek a követelményektől. Közülük 
többen a-bba is hagyják a tanulást. 

Van példa ilyenre? Sajnos van, s mint később ki
derül, arra is, hogy az elbizonytalanodó, sokszor a fé
lél"lkséget is nehezen leküzdő munkásoknak csak né
hány biztató szó, a nehezen érthetőt magyarázó segít
ség hiányzik ahhoz, hogy ne adják fel a tudatlanság 
elleni harcot. 

A siker alapja 
a gondos lellcészuiés 

Mindig tervszerűen, 
jól összehangoltan 

Az oktatási munka eredmé
nyességének, hatásának jelent
kezni kell a kádermunkában 

ben az évben az alapkepzes 
mellett a továbbképzés is sze
,-epel a programban. A megnö
vekedett követelményeknek 
csak úgy tudunk megfelelni. 
ha szintén - az előző évekhez 
hasonlóan - összehangoltan, 
tervszerűen végezzük. 

Sz. Tóth András 

Az 1977178-as oktatási év 
főbb feladatainak meghatáro
zásánál továbbra is első he
lyen szerepel a bizalmiak és 
bizalmi helyettesek oktatása, 
különös tekintettel a jog- és 
hatáskörök gyakorlati érvénye
sítésére. A bizalmiak képzése 
metlett az előző évinél na
gyobb gondot kell fordítani a 
munkahelyi bizottságok titká
rain:i.k és tagjainak tervszerű 
és rendszeres oktatására. Az 
alapszervezeteknek - a közép
és felső szervek segítségével -
úgy kell kialakítani az ez évi 
oktatási rendjüket, hogy a mű
helybizottságok munkáját is je
lentősen segítsék. 

Kép szöveg nél kül 

A múlt esztendőben például egyik nagy forgalmat 
lebonyolító pályaudvaron, kedvezőbb beosztást kért egy 
vasutas. Nincs akadálya - mondta a főnök -, ha be
fejezi általános iskolai tanulmányait. Abból ugyanis 
már csak a VIII. osztály hiányzott. Az első beszámoló 
néhány tantárgyból jól sikerült. Volt azonban olyan is, 
amely sehogysem akart érthető, teljes képpé összeállni 
és az emiatti kedvetlenség elvette a jó jegyek feletti 
örömet is. A tanulás abbahagyásának elhatározásához 
hozzájárult egy otthoni építkezés, így aztán megvolt az 
indok mindenki számára. Csak az idei oktatási év be
indításánál derült ki egy beszélgetés alkalmával, hogy 
az anyag magyarázatában segíteni tudtak volna a kép
zettebb munkatársak, ha értesültek volna a problémá
ról, ha a tanulásban elakadt társuk szólt volna róla. 

Polgár Imre rajza 

Elmondotta továbbá, hogy a 
szolgálati főnökök azért fo
gadják szívesen a tiszti tan
folyamot végzett fiatalokat, 
mert az elmélettel párosu1t 
gyakorlati tudás, a katoná
sabb, az egyenruhás vasúti 
tisztekhez méltó magatartás, 
a? egész t;asutat átfogó álta
lános tájékozottság olyan er
kölcsi rangot kölcsönöz, ame• 
lyet semmilyen felsőbb uta
sítással nem lehetne kialakí
tani. Felhívta a hallgatók fi
gyelmét, hogy a tiszti tanfo
lyamon szerzett tudásukat ne 
tekintsék befeje-zettnek, ha
nem akik kedvet éreznek a 
tanuláshoz, folytassák azt a 
szakkép,,et.' égúknek megfele
lő főiskolán. 

1 

Persze az is elképzelhető, hogy nem az érdekelt 
szól, hanem a kollektíva, az arra illetékes ügyintézők, 
netán szakszervezeti tisztségviselők veszik észre a ki
maradást: 11:szreveszik és segítenek azon nyomban, amíg 
nem késő az önibizalmat, a tanulási kedvet visszaadni, 
a mulasztást pótolni. 

V annak szép számmal olyan főnökségek is, 
ahol a sikeres kezdettel nem tartják befejezett

nek az oktatási munkát. A m�gindított fol:vamatot vé
gig kísérik és rugalmasan segítenek a buktatók kike
rülésében. 

Tanulni azért kell, hogy hasznosítható dol.!!ok szü
lessenek belőle, a taaiuló s a társadalom számára egy
aránt. Ezért mondja ki a Közművelődési Törvény 14. 
§-a: ,.A dolgozók művelődését minden munkahelyen 
társadalmi és munkahelyi közösségi érdeknek kell te
kinteni." Nemcsak az irányításban, a végrehajtásban is. 

Az 1977178-as oktatási év be
indítását az eddigieknél is ala
posabb felkészítő munka előzi 
meg. A feU,észítés elengedhe
tetlen feltétele, hogy a propa-
1117ndisták Tcapják meg elsősor
ban azokat az tsmeretanyago
kat, amelyeket oktatói munká
;ukban hasznosítani tudnak. A 
tapasztalatok alapján tovább 
kell szélesíteni a pro�andj,s- � 
ták körét. KöveteJmeny, hogy 
az alapszervezetekben is azo:;: 
tartsák az előadásokat é kon
zultációkat, akik az ,adott téma 
legjobb ismerői. 

Munkásfiatalok egyetemi előkészítőn 

A szocialista brigádok például lássák meg min
denütt a bajokat, ösztönöz-z:ék, segítsék tanulót-srsaikat 
a maguk lehetőségei szerint. A bizalmiak legyenek 
mindi-, gyors szószólói a problémálc feltárásának, je• 
leZ? �:. ,odbbítsák a i,ezetőknek a tanulásban megtor
panó , .. u.,katársak nehézségeit. Ne válasszák a kényel
mese;,b megoldást, a közömbösen szemlélő magatar
!,á$, egyetlE!I\ !SZOl_gálati hely ért�Jmisé_gi dolgozói sem. 
Megosztani a tudá t másokkal. ne:11csak szén dolog. de 
jóleső érzés is. A sikeres vizsga letétele pecÍig érdemet 
jelent a tanulónak s a patronálónak egyaránt. • 

Számos példa bizonyítja. 
hogy alapszervezeteink az el
múlt oktatási évben is támasz
kodhattak a párt- és gazdasá
gi vezetőkre a szakszervezeti 
tisztségvlselók képzésénél. A 
szakértői foglalkozásokon túl a 
párt- és gazda.-;ági vezetők az 
eddigieknél jobban megismer
ték a szakszervezeti tisztség
viselők problémáit és így a 
gyakorlati munkához is na
gyobb segítséget adtak. Ezt a 
lehetőséget az együttműkö:iés 
és a munkakapcsolat kiszélesí
tése érdekében a jövőben ;s 
feltétlenül fel kell használni. 

A lehetóségeket 
lci lce/1 használni 

A középszervek (SZMT-k, 
SZBT) által szervezett iskolák
ra elsősorban azokat a felelő
söket kiildjék, a.kiknek a köz
pont bentlakásos képzést ez év
ben nem biztosít. GondolunJc 
itt elsősorban a nő- és ifjúsági 
felelósö'.cre. szb-elnö:<:ökre, in
!onnációfelelósökre. kere<,ke
delmi társadalmi ellenőrökre 
stb. A bizalmiak képzésének 
elősegítésére szintén használ
;anak ki mi'lden leh0tős-?1et. 
amit a középszervek felkínál
nak. 

A központ nta\ szervezett 
bentlakásos taufoly.amokat - a 
MA V vezetőivel egyetértésben 
- általában olyan időoontok
ra terveztük. amikor tisztség
viselőink a fori:almas munl<a
területekről könnyebben nél
külözhetők. A téli hónaookban 
a közép- és alapszervezetek el
sősorban olvan tisztséqviselők 
bei&kolázását tegyék lelietövé. 
akik a fokozottabb sz<il!ítási 
feladatok ellátása miatt az őszt 
tavaszi tanfolyamokon nem ve
hetnek részt. 

A központi vezetőség osztá
lyai és a területi bizottsá,i;ok 
nyújtsanak segítséget az alao
szerve:r.etekhen folvó okt3tás
hoz. Se!(ítő. ellenőrzó 1evé
kenységükben pedig fordítsa
nak nagyobb gondot az okta
tási munka h3tékonvsá<iára. A 
tapas?ta',tok a-zt bi?onyí1ják 
hogy még ne,;n minden biza!-

A $Zo�!ati vezetők nyújtsanak több segítséget a felvételi vizsgák előtt 

Augusztus 26-án a Vasut.1-
sok Szak6zervezete központjá
ban, a kultúrne,·elé,;í és spor:
osztály szervezésében tanu\sá
go; beszélgetés zajlott le az 
egyetemi éveket kezdő szak
munkás-fiatalok, valamint �z 
útjukra bocsátó munkahelyek 
szb-titk:irai között. 

A több órás értekezlet kere
t�ben a fiatalok el:nondotl:ik 
tapasztalataikat. ameJyeJ:et az 
elókészító éve alatt a munka 
me!letti tanulásban szereztek. 

Az érettségi nélkúll és a 
'munka mellett éret sé;:it te't 
fiatal szakmunkások egyetemi, 
főiskolai képzésének lehetősé
ge a vasút �zámára is év:-61-
évre ked,·ezőbb. A fiatalok él
nek a lehet&éggel. s az üze
mek. főnökségek többnvire iól 
választják ki a fe'sőfokú ls
kolúra ja,·asolt szakmunkást 
is. A felvételt megelőző előké
szítő időszakában bebizonvo
sodik az is : mennyire követkP
zetesek a fiatalok elhatároz,í
suk valóraL•6ltásálJan, s ehhE'z 
milyen mértékű segitséqd 
nyú'tanak szlimukra a munka
hel•1ek 1:ezetői? 

Az ankéton elhan�ottak azt 
!<; il,(azo!ják. hog.v nem min
denütt kielégítő a fiatalo'c Pat
roná1ása. Pedig a lehetósétek 
adottak. Jó p§ld1k mutatiák. 
hoey helves szemlélettel. clle. 
te-;. ru<i;'llmas inté,kedésekkel. 
bá!orí'ást önbiz'l.lm�t. eredmé
nves se<?itsél!et adhatnak az 
elf-kéS?í•őn résztvevőknek. 

A duna1ce,;zi jánnű'avító 
Ü7emben például a fiata1ok-il. 
tanulmánvaik megk0zdé,elcnr 
ern1 briqádba. aw-,os munioi
he1yre os�tott/4 k és kon"?ulH
ciós foglalkozásokra napi 4 óra 

munkaldő-kedL•ezményt bizto
sítottak számukra. Allandóan 
figyelemmel kísérték tanulásu
kat, s ennek érdekében rend
szeres kapcsolatot tart-0ttal;: az 
egyet=el Is. Az anyagi kia
dások fedezésére, az előkészí
tő, illetve a z egyetem évei 
alatt 1s, havi 300 forint IJsztön
díjat folyósitanak részükre. 

Alapvetó feladat az üzem0n 
belüli konzultáciok szervezése, 
a konzulensek megfelelő kivá
lasztása. Erre még akkor is 
szükség van. ha a munkahely
ről �yetlen szakmunkás íia'al 
k ·zül csak egyetemre. A 
felszólalók között volt olyan 
Is, aki észintén elmondta : 11 

Hámán Kató vontatási főnök
ség az elökészító ideje alatt 
egyáltalán nem teremtett s=1-
mára konzultációs lehetőséget. 
Magára hagyottan tanult. csak 
az egyetemi foglalkozáso:c se

nyck az egyetemek által szer
vezett elő,cészftő tananyagáho!. 
igazodnak. melyek elsajátitása 
nem bizonyul könnyűnek egy 
érettségi nélküli szakmu.'llcás 
.számára se-m. Hangsúlyozták 
többen azt is. hogy a megfele
lő segítség sem hozhat önma
gában sikert. A legfontosabb: 
a tanulást dllaló er6s akara
ta, kitartó szorgalma, az új 
kollektíváb11 t:aló fokozatos 
beilleszkedése. 

Az ankéton résztvevő fiata
lok már túl vannak a felvé:e11 
vi;z,-gákon és szeptember'.ől 
egyete:ni. főiskolai hallgatók. 
f!!Y é zrevételeik e1s&,orban az 
1977ns. évi eló'.cészítőn újon
n'\n kezdők érdekében. tanul_ 
sá,iként mon:ifák el. trdemes 
odafi<?ve'ni az érdekelteknek. 
Mé� időben van. 

(Pálinltás) 
gítségével készült a felvételi ------------
vizsgákra. Egy má$ik fiata:, a 
záhonyi vontatási főnökség 

Segítő kezet nyújthatnak a csüggedőknek a mun
kahelyek KISZ-fiataljai is. A tanulástól elszokott, 1'clő
sebb munkatársak számára az általános iskolai anyag 
sokszor magas követelményt jelent. A fiatalok, akik 
már rendelkeznek ezzel a végzettséggel, támaszai le• 
hetnek az idősebbeknek. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a bejáró vagy 
mu.nJdsszálláson lakó dolgozók tanulási kedvének meg• 
ta:'..Ísára is, hiszen ők - neherebb körülményeik miatt 
- érzékenyebben reagálnak a tanulás közben jelentke• 
zó problémákra. 

J lyen.lcor tanév kezdetén még időben vagy,rnk. Ha 
a szervezőmunka jól sikerült, a további lépése

ket kell irányítani. Akik elhatározták magukat a tanu-
1:isra, ezután a helytállásukat bizonyítják. A munkahe
lyi közösségek részéról az a tennivaló, hogy segítsél, 
előrehaladásukat - az első órák után is. 

Pálinkás Katalin 

hozzááll:Sásról beszélt. Példá:.il 
amikor a tanulá,;ban könj•
nyebbséget jelentő más mun
kakört kért. azt a választ kap_ 
ta : lehet róla szó. de fele fr::;,-_ 
tésért. A jelenlevők hangsú
lyozták az üzemek és az el!Ve
tem közötti jó k3pcsolat szük
sége,;s�gét, amely azonbsin a 
Landler Jenő iár:nűjavítj 
üzemből fe!s7.ólaló fia1al s?e
:in t - sa iá t eset ében egyálta
lán nem volt meg. 

Miért kevés a szakmunkástanuló ? 

Példák. ellenoé!dák teszik 
jól érzékelhetővé. hogy az ú; 
környezettel. követelménve'<
kel is.meredő szakmu'lkás fia
talok milyen vonatko„á,ban 
igénvelnek el"ős0rba11. �e.gí'"<;é
get üzemüktől. Ezek az igé-

A MA V járműjavító üze
mekben az 1976'77-es oktatási 
évben 514 tanulót készítettek 
fel szakmunkástanuló vizsgá
ra. Ez öttel több. mint egy év
vel korábban volt. A felkészí
tés eredménvesnek mondható. 
mert csak 22 fiatal. az összes 
vizsgázó 4.2 százaléka nem tu
dott ered·:nén·,·es vizsdt tenni. 
az előző évi 5,5 százalékkal 
szemben. 

fontos feladat a vizsgát tett if. 
jú szakmunkások megtartá�a 
Az eredményes vizsgázók 87 
százaléka a járműjavító üze
mekben maradt. Ez egy száza_ 
lékkal több. mint az el1ző 
évben volt. Elgondolko:ltató 
azonban, hogy a vizsgázott t:1-
nulóknak miért ne<m létesi•ett 
munkaviszonyt Debrecenben 
24. a Landlerben 18. a dun!!kP
szi üzemben pedig 16 .százalé
ka. 

rint a MAV járműjavító üze
meknek évente több mint 900 
tanuló belsko!ázására lenne 
szükség a nyugdiiba vonuló's: 
pótlására. s a iánnújavítók 
előtt álló feladatok megvalósí
tásához. 

Állomásgaléria Mohácson 

A szakmunká�képző Intéz,._ 
tek és az üzemek ió eeyüttmt1-
ködésének köszönhető az e!ért 
eredménv. Gondooabb volt a 
felkészítés. több konzultá�iót. 
korrepztálást szerveztek a 
szakmunkásvizs((ára készülő 
tanulóknak. E tekintetb'n 
eredményes a dunaT,eszi ;ár
műjadtó tevékenuséae. ahol a 
142 t:iZsgázóból csupán ketten 
nem tudtak szaTcm:tnkásviZs
gát tenni. Na'(yobb gondot kclJ 
fordítani a iövőben erre a 
�zo:nb:1thelyl és a miskolci 
üzemekben. ahol a vizs�ázók 
12.5. illetve 11 .4  százaléka nem 
felelt meg a követelménye'.-t
nek. 

Az üzemek a tanulóviszonv 
alatt a társadalmi tanulmánvi 
szerződésekkel. most pedig  a 
megfelelő órabérek biztooí' á
sával is igyekeztek a fiatal 
szak:nunkásokat megtartani. A. 
tanulmányi eredmények. az 
üzemi zyakorlati munka ta
pasztalatai. a szakma bo:wo
lultsáeára és fontossá'!ára va
ló tekintettel 9,60 és 14 forint 
között állaoították me<! a kez.. 
dó órabéreket. Az említett 
üzemeknél tehát nem az anva
giakban keresendő a kilepés 
oka. annál is inkább. mivel 
ezek az üzemek adták a leg
magasabb béreket a kezdő 
szak'munkásoknak. 

Mindezek figyelembevételé
vel. az ez évi tervek szeri:1t 
934 fő tanuló betskolá.wsát 
kellett volna biztosítani. cle a 
8 általános iskolát végzettek 
száma ezt nem tette lehe'.ővé. 
Az iskolai tanév beindulása
kor, nem véqleges adatok sze
rint, 456 fő kerül beisko!ázás
ra. a tervezett létszám 47.8 
százaléka. Különösen nazy a 
lemaradá<; a nehéz fizikai eró
kifeitést ieénvlő kováe5. a rzé
oek mellett dnlgo7ri for!!i�soló. 
he<?es7,ti'í és a villanyszerelő 
snkmákban. 

Mohácson, az új állomáson 
állandó tárlatot nyitottak 
augusztus 20-an. Az újszerű 
állandó tárlat megnyitóiának 
vendégei között volt Borsos 
János, Mohács vácos pártbi
zottságának első titJ,;1ra, Fi
scher János tanácselnök, Mé
száros András, a péc<si igazga
tós.cíg helyettes vezetője. 

Az országban először ren
clPzt6k meg az Allnm·íseta'éri
át a Rajzpedagógusok Orszá-

gos Szövetsél,(ének kezdemé
nyezésére. Az állo'Tlás falán 12, 
eredeti művekkel szinte azo
nos hatást keltő posztert állí
tottak ki. 

A dicséretes kezdeményezés
nek reméljük, hamarosan kö
vetői is akadnak. Hiszen az 
utasok és az érdeklődők meg
ismerkedhetnek a múlt, illet
ve e s7á7a'1i fest"művészek je
lentős alkotf.saival. 

A szakm11nkásvl,s!!a 
ményes előkészllésén 

eri>d- A körülmények figvelembe 
kíviU vételével készített tervek sze.. 

Ez is arra fievelmeztet. hogy 
a szakmunkástanulók szerve
zésére. sikeres tar.almány! 
eredményeik elősegítésére. to
vábbá az ifjú szakmunkások 
megtartására sokkal nagyol:>b 
gondot kell fordítani a gazda
sági vezetőknek. s a mozgaJ. 
mi szerveknek ezyaránt. 

Sebes,yén János 
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A 60. évforduló tiszteletére Baktalórántháza : 

a 
Jubileumi szerelvény készül 
Landler Jenő járműjavítóban 

Gyümölcsöző az együttműködés 
az állomás és a szállíttatók között 

A síneket már régen felszed
ték. Csak a töltés mutatja, 
merre is vezetett valamikor 
Baktalórántházáról Kisvárda 
felé a szárnyv:mal. Azóta a kö
zönség is megszokta a kék szi
nű MAV-emblémás buszt, 
amely a megszűnt számyvona
lat pótolja. Baktalórántháza 
állomás jelentósége azonban 
ewáltalán nem csökkent azzal, 
h'ögy most már nem fejállo
más, ,,csupán" a Nyíregyhá
za-Vásárosnamény vonal kö· 
zépállomása. A munka nem 
lett kevesebb, söt talán még 
több. Erról beszélgettünk Papp 
Scindor állomásfónökkel és 
Szatmári Barna raktárnokkal, 
aki a U. Rákóczi Ferenc s.zo
cialista briizádot vezeti. 

munka. Az említett két nagy 
szállító vállalaton kívül itt ra
kodik a Nyíregyházi Gépgyár 
baktalóránthá?.ai üzeme, az 
épító szakipari szövetkezet, a 
helvi Dózsa. a nyiribronyi, a 
ramocsaházi és a petneházi té
eszek. 

Tavaly a nyolc jánnOjavító 
fizem versenyében a hatodik 
helYen végeztek; legutóbb 
több mint egy évtizede -
1066-ban - érdemelték ki az 
„Elüzem" címet, Félreértések 
tisztázása végett: korántsem 
arról van szó, hogy a Land
ler Jenő Járműjavító üzem 
hullámvölgybe került. Tavaly 
is, a korábbi években is tel
jesítették a tervüket . . . csak 
éppen a mutatók nem voltak 
oly látványosak, hogy az él.re 
kerüljenek. 

Jóllehet a középszerOség ön• 
magában nem el.marasztaló 
értékítélet, mégis érthető, ha 
a nagymúltú, értékes hagyo
mányokkal rendelkezö rákos
palo:.ai üzemben nem kíván
ják tartósítani e mostani 
helyzetet : reménylcednek az 
előbbre lépésben, s ennek 
megfelelően veszik számba a 
tennivalókat. A történtek hát
térrajzát Garamvölgyí' Albert 
műszaki igazgatóval és Gyón 
Istvánnal, a szakszervezeti bi
rottság titkárhelyettesével kí
séreljük meg felvázolni, 

Mostoha körülményei 
a műhelyekben· 

Nyilvánvaló: semmilyen 
i>á.itozás nem megy zökkenők 
nélkül. Az iparból megannyi 
példát idé7..hetnénk, mikor 1s 
Európa-hírű vállalatok telje
sítménye esett vissza ideig
óráig a termékszerkezet kor
szerűsítésének esztendeiben. A 
magyar vasút a hetvenes 
években gyorsan korszerúsö
dik, s e váltás - érthetően -
kihat a jánnújavítókra is. 
Amíg az évtized elején a pa
lotai üzemben havonta átlago
san 20 gózmozdonyt javítottak 
meg, újítottak fel, most 9-13-
ra tehetó e s?..ám, A kocsiosz
tály fóprofilj,'l a hútó- és az 
élelmiszerszállhó kocsik jarví• 
tása. Régebben csak a kocsin
ként mi.niegy 200 órát igény
lő fóvizs.gát kel1ei1: elvégez. 
niök, három év óta viszont -
évente növekvó mennyL5ég. 
ben - a hűtókocsik ho:>:Záve
tóleg kétezer órás fójavit.ása 
is rráju.k hárul. 

Folytatván a sort: 1975 óta 
& konténerek ;avitásával is 
ők foglalkoznak, a VI. góz
mozdonyjavító osztály 1.·apta 
feladatul. Ehhez nemcsak új 
gépekre és. szerszámokra volt 
- meg van - szükség, de a 

múhe1y is átalakítást Igényelt, 
az emberek egy részét pedig 
át kellett képezni. Mindezlt 
tovább nehezítik a meglehe
tősen mostoha körülmények. 
A mozdonyosztály tetejének 
felújítása most folyik és több 
évig eltart: a dolgozókat -
gépeikkel együtt - gyakorta 
kell költöztetnt a mií'1.el11 
egyik ,-észéból a másikba. 
· - Igaz, lakatosmunka ez is, 
az is - mnndja Gyón István 
-, s az is tény, hogy a kon
ténereknél csakúgy lemezeket 
munkálnak meg, mint a moz
donyoknál. Szakmai szem
pon,tl:>ól a két feladat mégsem 
azonos. Még az sem köZÖffi
bös, hogy milyen konténere
ket lropunk, augusztusban pél• 
dául az öttonnásokból 25 da
rab, a húsztonnáso!iliól viszont 
egy sem ér„ezett. Más.kor a 
lényegesen iclóigényesebb 
húsztonnások jönnek egymás 
után . . . Három esztendeje az 
egész MAV-nak mi végezzük 
a kormányszelepek javítását. 
E:z:t is be kellett gyakorolni, 
igaz viszont, hogy a techno
ló!tia a legkori,-zerűbb é,; � 
jellemzi a szép, jól 62:ervezett 
üzemrészt 16. 

Folyamatosan csökken a létszám 
- Elmaradtunk a technoló

giai ko=erűs,tés:sel. Ez esz-

Jend!tője volt a termelésnek, 
s így van ez az idén is. Száz
ötvenöt szocialis,ta brigádjuk
nak 1345 tagja van (kÖZÜiük 
226 nő), s két tényezóre ki
váltképp büszkék. A:r. egyik : 
a brigádok zöme már a hat
vanas evek elején megalakult, 
amikor a jó munkáért jobbá
ra csak erkölcsi elismerés 
járt. A másik : az üzem iiSZ
szes dolgozóinak háromnegye
de tagja valamelyik szocia
lista brigádnak, s ez az arány 
valamennyi jármújavító kö
zött a legkedvezóbb. 

A magas eiismerésból is 
majd minden esztendóben ju
tott. Az 1975-ös munkájuk 
alapján a VIII. megmunkáló 

osztály Bajkó János vezette, 
12 tagú ,,Vásarhely1 Pál" és a 
IX. TMK Berkes Róbert ve
zette, 13 tagú „Kulich Gyula"; 
a tavalyi munkájuk alapján 
pedig a VI. mozdonyosztály 
Hrlágyet Mihály ve-,cette, -7 
tagú „Kilián György'' és a 
VU. kocsiosztály 18 tagú, 
Vojtkó Sándor vezette „Kun 
Béta" kollektívája kiérdemel
te a MAV Kiváló Brigádja 
címet. Az 1975-ös eredmények 
elismeréseként 12 57.0ciali�a 
brigád az arany, 20 az ezüst, 
40 pedig a bronz fokozatot ; az 
1976-os produktum után 10  
az arany, 15 az  ezüst, 36  pe
dig a bronz fokozatot kapta 
meg. 

Készülnek az évfordulóra 
Deh.át immár 1977-et írunk, 

a Na.gy Októberi SWcialista 
Forradalom j.ubileumának esz
tendejét, s az idei verseny 
jel1egél>en különbözik a ko
rábbiaktól, A csepeli „Béke'' 
brigád !el.hívásához a Lan.d
ler Jenő Járműjavító üzem 
kollektívál közül elsőként a 
VI. osztály Tóth József ve
zette „Kossuth Lajos" brigád
ja csatlakozott. A február 
10-1, rendkívüli termelési ta
nácsko-zá.sokon már az üzem 
célkitúzéseit ismertették, ame
lyek élén egy jubileumi sze
relvény elkész!tese áll. Vagy
is egy 424-es gózmozdonyt, 
harminc teherkocsit és ket öt
tonnás konténer nagyjavftá.sa.t 
vállalták. Akik pedig ebben 
- műszaki okok miatt - nem 
mOköd.hetnek kwre, 210 kor
mányszelep, 1 szers?.ámgép es 
50 fémt.uskó javit.úsát. továb
bá kéte-zer órába!'. alka-trész
gyártást vállaltak, ugyancsak 
terven !elül. Mindez egyiltte• 
sen húszeze,- • órát. két és fel 
millió forintot jelent. A flzi
ka1a:khoz az adminisztratív 
do!.gozók bngádjai ;s csa1!11-
koztak, hatékonyabb irányí
tást, jobb szervező munkát 
kínálva. 

Elhatározták: újítási hóna
pot rendeznek - épp a szep
temberi az -, s ennek kere-

tében sor kerül az újítók ver
senyére. A termelékenység 
javítását. a technológiai szín
vonal emelését és a balesetek 
további csökkentését túztek ki 
célul. A vasút őszi csúcsfor
galmának segítése érdekében 
az október 22-i szabad szom
pa.ton kommuntsta müszakot 
szerveznek. S itt említhetó az 
a siker is, amelyet a VI. osz
tály Galambos Fc1enc vezette 
,,Ady Endre" múszerész bri
gádja ért el. A „Ki tud töb
bet a Szovjetunióról?" ve•é!
kedóben az územ 155 szocia
lista brigádja közül 152 vett 
részt, s közülük Galambosék 
végeztek az első helyen, De 
nemcsak a házi bajnokságon, 
hanem a járműjavítók júliusi 
dönt Jen i� ! Most a MA V 
országos döntőjére készül
nek . . .  

A jubileumi szerelvényt -
az évforduló tiszteletére 
meghirdetett munkaversenv 
záróakkordjaként - novem·
ber 3-án, ünnepélyesen adják 
át, és feltehetóleg ekkor ke
rül sor a brigádok értékelé
sére is. A ,sorrend addig még 
válfoihnf ugyan, de az- cddi� 
részcredményekból arra kö
vetkeztethetünk: az elóbl> em
lített kollektívák „dobogós" 
helyezést érnek el. . .  

Földes Tamás 

Papp Sándor állomástónök 
új ember itt. februarban jött 
Ny!rabrányból, de már iól 
együttmúködik a munkatár
sakkal, megszokta az új kör• 
nyezetet. Tavaly dlcséró okle
velet kapott az állomás a jó 
munkáért Idén sem s-,eretnék 
alább adni. A Felsö-T1szai Er
dő és Fafeldolgo-,,6 Gazrla;sá(l 
(FEFAG) exporttelepe, a MÉK· 
ZC'ILDÉRT épOló ezer vagonos 
hCitóháza az eddiginél is több 
feladatot ró a vasutasokra. 

Baktalórántház,fo nincs lét
számhiány és a túlórázás sem 
jellemzó, pedig van bőven 

Az állomáson baleset évek 
óta nem fordult eló, több éve 
minden mutatót 100 százalék 
felett teljesítenek. A társadal
mi munkában is serényked
nek : a záhonyi átrakással ke• 
resett pénzt például a községi 
ifjúsági ház építésére ajánlot
ták fel. Részt vesznek a Jubi• 
leumi munkaversenyben is. 
Váll:ilták. hogy a kocsitartóz
kodási időt a tervezett 14.86 
helyett 13.85 órára csökkentik. 
Az elsó félévben javult a ko
csikih ,ználás is. A tervezett 
17,3 tonnát 19-re teljesítették. 
A siker a jó fuvarszervezésnek, 
továbbá a fatelep és az állo
má,; komplexbrigádjának is 
köszönheti>. Kölcsönös infor
mációval, szombat-vasárnapi 
rakodással gyarsítjá.k a kocsi
fordulókat. 

A jubileumi versenyhez kü
lön felajánlá sal csatlakoztak 
az állomás dolgozói. Ennek ha• 
tására például az elsó félévben 
11 ezer forint értékű ene,-giát 
talca.rítottak meg. 

(Szatmári) 

Munkásgyűlés Szeged állomáson 
Szeged állomás dolgozói, ez

úttal eh;ó alkalommal, augusz• 
tus 3l�n köZÖS munkásgyúlést 
tartottak. Tanácsko?..á.sukon ér
tékelték az á.Uomás elsó félévi 
munkáját, s meghatározták a 
soron lévó feladatokat. Tóti! 
Józ.�ef á'la:násfónök az er�
ményekról szólva tobl>ek kó... 
zótt elmondotta: kulbnös fi
gyelmet fordíto tak a személ:v
szállításra, mivel az utazo
közi.ins� részben ezen mé;-i le 
munkájukat. 

Elsóso;:ban arra törekedtek, 
hoi;y a csatlakozá50k miatti 
ké ket t \. bb <iokkentsék. 
A személyszállftó vonatok 
tisztasága érdekében minden 
menetrendváltozáskor, így az 
idén is kidolgozták a kocsitlsz
tít.isi technológiát. Ennek be· 

tartását azonban többször aka
dályo-�ta, hogy kevés a tarta-
1& kocsijuk. 

Az áruszállításban Szeged 
állomáson is növekedtek a !el
adatok. A konteneres árufor
galom peldául 38,34 százalék
kal emelekedett. Szeged-Tisza 
palyaudvaron Javult a Volán 
rakodási kész:sege, ami a:z.ért 
fontos, mert le- és feladási 
forgalmuk 77,91 százalékát a 
Volán végzi. 

A:r. állomásfőnök szólt a gon• 
dokról is, ami leginkáb.b a lét
szám hiányból adódott. A ,-en
l:!ez1S palyaud1.'t1ron minden 
turbó! ketten hiányoztak. !gy a 
tolatásokhoz szükséges egy 
plusz kettő fás csapatot osak 
úgy tudták biztosítani. hogy 
más állomásról rendeltek ki 
dolgozókat. (Gellért) Sovány vigasz, hogy nem 

egyedi panaszuk: folyamato
san csökken a létszám. A:r. 
idén, 1976-hoz képest, hatvan
öttel kevesebben dolgoznak: 
szilveszter napjan 1430, 1976. 
június 30-an 1365 munkásuk 
volt. S bár a munkaügyi osz
tá.J.ynn szociológus beszélget el 
a kilépőkkel - aki menni 
altar, nemigen terithetó el a 
szándékától. S hogy miért 
mennek (vagy - ha úgy tet
.szik - milyen okokra hivat
koznak) ?  Tizenheten ottho
nukhoz közelebbi munkahe
Jyet kerestek ; 1,izenketten a 
bérrel, kilencen a munkakö
rülményekkel, hárman a sz<>
ciál.is ellátással nem voltak 
megelégedve; nyolcan családi 
ok, öten személyes problémák 
miatt léptek ki ; tízen egyéb 
o!cokra hivatkoztak. Tizenhá
rom embert e!bocsátottak iga
zolatlan hiányzás miatt, ám 
olyanok Is akadtak közöttük, 
akik csupán a munikakönyvü
ket adták le, dolgozni viszont 
egy alkalommal sem jelentek 
meg. Tagadhatatlan: a kör

nyező települések ,-ohamlép
tekkel iparosodnak, s akik be
jelentik távozást szándékukat, 
már tudják, hogy hová men
nek. 

közigényes feladat. Fóleg a ,-----------------------------------------------------

A Landler Jenó Járműjaví
tó üzem 1980-ban lesz 75 
cs:ztendós. Addigra szeretnék 
megszépíteni, rendbehozni, de 
nincs annyi pénzük, amennyi 
:iz érdemi korszerOsítéshez 
- a budapesti gépipari szín
vona:1 eléréséhez - kellene. 
A műszaki Igazgató ebben 
látja a .bajok fó okát:  

nehéz fizikai munkát kellene 
felszámolni; sok a piszkos, 
olajos munka ,s. Ami például 
a tetőszerkezet halaszthatatlan 
cseréjét illeti : a második vi
lágháboní alatt ,;úlyosan meg
sérült csarnokokat a fe1szaba
dulást követően a dolgozók 
emlékezetesen hósies munká
val maguk hozták helyre -
ám a legutóbbi idókig ama 
falak között dolgoztak. Ez vi
=nt tovább nem tartható: 
van olya-n csarnolc, amelyet 
az életveszélyes tetósze1'kezet 
miatt kellett kfürítenünk, tu.d
va azt, hogy a cserére egye
lóre nincs pénzünk. összébb 
kellett húzódni, már-már 
,,szerencse" - val6jábaln per
sze nem az• -, hoa:v eköz
ben csökkent a létszámunk. 
Azt reméliük, hogy 1980 körül 
nyíltk mód a nagyo,,b arány'Ú 
tec.'inológiai fe;lesztésre • . •  

E gondfüzér ellenére Is -
s ez b;-zo:nyítja, hogy nem 
dolgoztak rosszul, csak éppen 
nem „tlüzem"-szinten - ta
valy a létszámarányos tervü
ket 101,4 s7.ázalékra teljesítet
ték, Erre az évre sem voltak 
vérmes terveik, s az elsó 
nyolc hónapban csupán 1,2 
százalékkal teljesítették túl a 
tervet. Most mégis abban bíz
nak: ha a létszámarányos 
tervet az ószi-téli időszakban 
104-105 százalékra teljesítik, 
akkor az éves átlaguk 102-
103 százalék lesz, és elórébb 
rukkolhatnak. 

A termelés lendítöje a munkaverseny 
A legjobbakra, a szocialis

ta brigádok tagjaira építhet
nek. Rajtuk múlott. hogy a 
baleseti kép a rossz munka
körülmények ellenére sem sö· 
tét. Tavaly augusztus elejéi� 
34 üzemi baleset miatt 1068 
munkanap esett kó. az idén 18 
százalékkal kevesebb - szám 
sz,erint 28 - ba!eset történt 
és 35 százalékkal kevesebb 
- csup:in 739 - munkanap 
esett ki. Újítási munkájukra 

sem lehet panasz: 1976 elsó 
felében 1 millió 083 eze1', az 
idei elsó hat hónapban pedig 
1 millió 140 ezer forintot ta
karíthattak meg a dolgozók, 
újításainak eredményeként. 
Egy-egy újítás átfutási ideje 
- az elóírt 60 nappal szem
ben - tavaly 37,5. az idei el
só félévben pedig 27,1 nap 
volt. 

A munkaversenv a korábbi 
években-évtizedekben egyik 

G .E P  E S  VO N AT NE ÁC S O R O GJ O N !  

Szüreti vonatokat is indítanak Miskolcról 
Bár ,;hivatalosan" még tart 

a nyár, az ósz már jelzi köze
ledtét: megkezdte a t.'a$Úi a 
cukorrépa száUitasát. Miskolc
Tiszai pályaudvaron pedig a 
személy. és az áruszállításban 
egyaránt Jelentike,mek már az 
ószi fe!adatOlt. 

Nyugdíjas vonatkísérők 
a szüreti vonatokon 

- Ilyenkor, a gyümöle&, a 
szóló érésének idején hai7yo
mány nálunk, hogy minden 
évben szüreti vonatokat indí
tunk - mondotta Mezó Ferenc 
állomásfónök-helycltes. - Az 
idei elsó szüreti különvonatun'k 
már a múlt héten leközleke
dett: sziLvaszüretre vtti diáko
kat Haimajra. Hegyalján az 
idén mindenütt gazdag termés 
muta1:kozik, így októberben 
várhatóan naponként 1000-
1200 diák szüreti utaztatásáról 
kell majd gondoskodnunk. Tő
lünk is függ majd, hogy idejé
ben megérkezik-e a se�tség a 
gazdag szürethez Tokajra, 
Mádra, Tarcalra és a többi 
hegyaljai településre. 

- Az állomás számára mit 
Jelentenek a szüreti vonatok? 

- Többletfeladatot. Hiszen 
az üzemi fordulóból ken 'ki· 
vermünk az ehhez szükséges 
szerelvényeket. Gyorsabban 
kell végeznünk a személy,ko
csik takarítását, mert ily·enkor· 
még kevesebb idó ju,t erre. A 
más-ik gondunk a szük�es 
vonatkíséret biztosítása. Má1' 
a múlt hónapban gondoltunk 
erre, amikor állomásunk nyug
díjasait búcsúztattuk. Fel.kér
tük idós dolgozóinkat, aki c&ak 
tehet!, vállaljon a szüreti vo-

natokhoz néhány na1)1'a vonat
kisérói munkát. 

Hogy miert van erre szük
g? - Azért, mert nagyon sok 

túlórát elvinne, ha ezekhez a 
szerelvényekhez is az állomási 
vonatkíséretból kellene dolgo. 
zókat vezényelni. Néhány nyug
díjas vasutas máris jelentke
zett, s az állomás forgalmi 
szolgálattevői Is vállalták, hogy 
elkísérnek útjára egy-egy szü• 
reti !különvonatot. 

Az ószl forgalom feladatai 
Miskolc-Tiszai pályaudvar vi
szonylatában ls azért döntóen 
az áruszállitásba'!l jele111t.kez
ne'k. 

- A miskolci igazgatós½ te
riiletéról több mint 8,5 millió 
tonna árut ketl még eZszáfüta· 
nunk az év hátralevó idószaká
ban - !o!yta1:ta az állomásfó
nök-helyettes. - Ennek az 
árumennyiségnek csa.k egy kis 
,-észe kerül nálu.nk berakásra, 
de a rendezópályaudvarun.kat 
nem keril,Li el ez az elegy. 

Rendezői brigádok 
jubileumi pótvállalása 

- Hogyan készültek fel en
ne'.� fogadására és továbbítá• 
sára? - kérdeztük. 

- Oszi forgalmi in.tézkedési 
tervünkben részletesen meg
határoztuk az ezzel kapcsola
tos pályaudvari feladatokat. 
Az egyik legfontosabb, hogy a 
gurítónak nappal 1250, éjjel 
1200 kocsit kell feldolgoznia az 
őszi forgalom ídószakában. Ez a 
célkitúzés prémiumfeladat Is. 
Mind több a csak mo,cdonyve• 
zetővel közlek�ó tehervona
tunk. s az it.t felsn1badult vo
natkis<i�l';kkel igyekeztünk 
megerósítenJ a rendezót, külö• 

nösen a vonatfelvétclt - vá
las-iolta Mezó Ferenc. - Se
gíti a nagy forgalom lebonyo
lítását az is. hogy augm,ztus 
végével végre megvalósult a 
gurító rádiósítása. Ez állandó 
és közvetlen kapcsolatot te
remt a guntásvezetó, a gurítás 
mozdonyve?.etó és a saruzó 
csoportvezető iközött. Az így 
megvalósult jobb munikaszer
vezés révén például ma reg• 
gelre 1251 kocsi gu.ritását vé
gezte el az éjszakai műszak. 

�rdemes megjegyezni, hogy 
bár a feldolgozott kocsik szá
ma lényegesen nem több a ko
rábbiaknál, az elegy össz
mennyiségét tekintve jelentős 
a fejlódés. Hiszen e kocsik 
többsége már l!légy,tengelyes. 
Az ilyen ;nagy teherbírású ko
csikból kevesebb ke1l egy 1500 
vagy 2000 tonnás szerelvény 
öss,:eállításához . . .  Az őszi for
galom idószakára a rendezóben 
több szocialista brigád tett már 
pótvál!aT.ást is az Októbert 
Forradalom 60. ét,fordulója 
tiszteletére. Dékány Tibor állo
másirányító szocialista brigádja 
például váll.alta, hagu o nappa
li műszakban 11.em ad;ák al.ább 
1300 kocsi gurításánál. 

A nagy fuvaroztatókat 
rendszeresen felkeresik 

A rendezői f-el'készülést szol-
gálta az őszi forgalom nagy 
feladataira. hogy szeptember 
elsó napjaiban na7ytakarit-íst 
kezdtek - társadalmi munká
ban. A tisztasiíg a botlásves7,ély 
elháríMsát. tehát :,i munkavé
delmet szolgálja. Enne!{ tuda
tában e1ós,:ör a vonatkísérók 
tal<�rí'<>'ták piht"rló ic-'" ikben 
az e célra szabaddá tett ren-

dezói vágányok területét, az
után az állomásiak népes cso
portja hordta, takarította ki a 
sok hulladékot, szemetet a vá
gányok közü.L 

A rendezó - természetesen 
- csak akkor növelheti telje
sítményeit, ha lesz is elegendó 
fuvarozni való . . . Ma már 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
sem csupán várják a fuvart, de 

igyekeznek szervezni is azt, 
elébe menve a szállítási igé
nyeknek. A pályaudvar veze
tői éppen a múlt héten láto
gatták végig a pályaudvarhoz 
tartozó fuvaroztatókat, vala
mennyi vállalatot. 

- Ezúttal nem csupán arról 
igvekeztün:k tájékozódni, hogy 
milyenek a: várható s-záll!tási 
igények. Felhívtuk a vállalatok 
figyelmét arra, hogy sfu,gós 
esetben, különösen élelmisze
rek, vagy exportküldemények 
!eladásánál ne csak a szoká
sos „hivatalos" úton igényel• 
jék a kocsiikat, hanem közvet
lenül bennünket hívjanak fel, 
hogy l!"Vors.an intézkedhessünk 
- mondotta a,: ál!omá:,fónök
helyettes. - Erre azért van 
szü!{ség, mert nálunk viszony
lag kevés a leadási kocsi, vi
szont annál nagyobb a feladási 

• ie-ény. Ezek rangsorolása csúcs
idóben bizony ooeratív beavat
kozá,at ls Igényel a vezetés re
szé....Sl . . •  

Misknlc-T!szal pálvaudvar 
nemcsak azért tesz meg min
den lehetőt az őszi forgalom 
ldószakában. ho�y növe"e áru
S7,.,-'11lf'--i<4 t--e1 ;€'<:ftményeit. ha
n,?m a?ért fa. hoay túitartóz
k.odás ne forduljon eló, gép és 
uonat ne ácsoroqjn'l s minden 
feladott árutonna időben eljus
son rendeltetési helyére. 

L. J. 
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A váltás nyolc nap múlva érkezik Megkérdeztük a szakosztályvezetőt: 

Mi okozza a biztosítóberendezések hibáját 7 
KÍSÉRLETI JfŰSZAKBAN A 2-ES GÉPLÁNC SZEMÉL YZETE 

Szeptember 5., hétfő, reggel 
hét óra. Hatvan vasútállomás 
épülete mögött az úton egy 
zöld színű Gaz-kocsi várako
zik. Finom, szürke por borítja 
a motorház tetejét és a sárvé
dőket. Ebből látni, hogy nem
csak műúton futott az imént. 

- Hideg 11olt az éjszaka -
mondja a gépkocsivezető, ami
kor Eszte1'gomi Endrével, a 
Hatvan-Füzesabonyi pft Fő
nökség vezető mérnökével és 
Szalkai Istvánnal, a biztosító
berendezési és fenntartási fő
nökség vámosgyörki műveze
tö,iével beülünk a kocsiba. In
dulunk Hort-Csány felé a 
nyílt vonalra, ahol a Jász
kiséri f:pítőgépjavító Üzem 
2-es felépítmény-karbantartó 
géplánca végzi a vágányszabá
lyozást. A munka szeptember 
5-én O órakor kezdődött. 

JJ/úszakváltás. 
mindig pénteken 

- Forró délelőttünk lesz 
néz ki aggódva a kocsi abla
kán a fiatal mérnök, majd 
hozzáteszi : - A meteorológia 
harminc fokot jósolt, sajnos, 
kilenc körül abba kell majd 
hagyni a munkát. 

sorompónál szállok ki a Gaz
ból. A géplánc B. részlege vá
rakozik itt. A pft főnökség dol
gozói a sí.neket keresztező út
átjáró burkolatát helyezik 
vissza. Itt már befejezték a 
vágányszabályozást. Nyolc óra 
van. A nap egyre melegebben 
süt. A motorokat leállítot
ták, a gépkezelők is várakoz
nak. Kovács Miklós, a gép
lánc vezetője intézkedik. A 
pillanatnyi munkaszünetben 
gépkezelőkkel beszélgetek. 

- A tizórás műszak na-
1111on megvisel bennünket -
mondja Buzás Attila gép;.:e
zelő, a B. részleg szakszerve
zeti bizalmija. - Itt naav a 

zaj é1t szennyezett a levegő. 
Amikor az aliköztömörítő 32 

kalapácsa a kavicsagyba me
rül, a felszálló por az arcunk
ba csap, mert rossz a gépek 
szigetelése. A vezetők sűrűn 
váltják egymást. a fizikai 
igénybevétel azonban fgy is 
nagy. A hat nap pihenő pe
dig az emberek életritmusát 
változtatja meg. Nem vagyok 
abban biztos, hOQY a hat na

pot majd mindl!nki pihenés
sel, kikapcsolódással tölti. 

vágányszabályozást december 
6-ra - 65 nap alatt - kellett 
volna befejezni. A ktsérleti 
müs.zakban ugyanezt október 
18-ra - tehát 38 nap alatt -
fejezik be. Ez idő alatt 267 
kilométer lesz a teljesítmény; 
közben 27 napot takarítanak 
meg. A ter·vezett haladást se
besség naponta 7022 méter. 

Hatvantól Mező-zomborlg há
rom pályafenntartási főnökség 
érdekelt a vágányszabályazás
ban. A géplánc 19 napot tölt 
a hatvan-füzesabonyi. tizen
három és felet a miskolci. öt 
és fél napot pedig a sátoralja
újhelyi pft főnökség te1·ületén. 

- A s-aikszervezetl szervek 
egyetértésével rendelték el ezt 
az újszerű munkáltatást -
folytatja Zele. - Ennek az 
úgynevezett átfedéses vágány
zárnak az a nagy előnye még, 
hogy kevésbé zavarja a forgal
mat, és az éjszakai órákban a 
sínhőmérséklet is kedvezőbb. 
Ha a ktsárlet jó eredménn11el 
zárul, akkor a nyolc plusz hat 
napos munkarendet minden 
gépláncos vágányszabályozás
nál bevezetik. 

Tizenkét órája 
a gépel, mellett 

A nagy ósz.i erőpróba előt
ti aktívaérlekezleten, mint ar
ról lapunkban is beszámol
tunk, Szücs Zoltán, a MA V 
vezérigazgatója vitaindítójá
ban többek között számos 
olyan tennivalóra irányította 
rá a szolgálati ágak figyelmét, 
amelyek nagymértékben befo
lyásolják az évvégj csúcsfor
galom sikeres lebonyolítását. 

A biztosítóberendezési szak
szolgálat munkáját értékelve 
péludául megemlítette, hogy 
az első félévben több mint 
kétezer esetben zavarták a 

forgalmat a biztosítóberen-d_e
zések hibái. A statisztikai ada
tok szerint ebből ötszáz eset 
a szakszotgálat hibájából kö-
11etkezett be. Hangsúlyozta: 
az őszi hónapokban még fo
kozottabban kell ügyelni a 
forgalom biztonságára. Ebből 
a szempontból nélkülözhetet
len a biztonsági. illetve a hfr
közló rendszerek megbízható 
működése. 

- Hogyan lehetne szűkíteni 
az elsó félévben előfordult hi
bák körét? - kérdeztük Ur
bán Sándortól, a biztosftóbe
reinde:zési és automatizálási 
szakosztály vezetőjét.ól. 

- Anélkül, hogy a s:z.ak
sz.olgálat felelősségét, a ráhá
ruló kötelezettségeket és a ja

relések elmulasztásáért, va,gy 
kései elvégzéséén.. Például :  
h a  tolatáshoz lezárják a fény
sorompót és úgy felejtik, 
ilyenkor sötétbe keríil a so
rompó. Előfordul az is, hogy 
az elektromos főhálózatban 
zavar keletkezi·k és a tartalék 
hálőzat vesz.i át az áramszol
gáltatást. Ha erről n.em érte
sfük a fenntartó személyre
tet kimerül az akkwnuLátor
telep é,; a váltókéz.eiő oem 
tud váltót állítani. 

- A biztosítóberendezési 
szolgálatnál egyik leggyakra b
ban előforduló mulasztás, 
hogy nem cserétik idejében és 
rendszeresen az egységeket. 
Előfordul az is, hogy az is
métlődő zavarok ok.át nerrt de
ritik fel idejében. az erős
áramú automatikák vizsgála
tát nem látják el gondosan, 
stb. Vannak olyan zavarok is, 
amelyek már hatékonyabb be
avatkozást kívánnak. Ezek 
többnyire a pálya állapotával 
függnek össze. Ha például 15 
állomáson annyira elszennye
ződött a kavicságyazat, hogy 
a szigetelt sínek már kiSebb 
esözés esetén is foglalatságot 
jeleznek, holott nincs rajtuk 
vonat. Ilyen zavarok állnak 

elő egyes ragasztott, szigete1t 
slnkötések nem kielégítő mi
nősége miatt is. A következ.. 
mény : a stnek, főleg meleg 
időben zárlatosakká válnak. 

- Ezekből a példákból ti 
kitűnik - utalt rá a szakosz.. 
tályvezetö -, hogy a biztosí
tóberendezések által jelzett 
hibák megakadályozásához, el
hárításához a szolgálati ágak 
közös erőfeszítésére van szük
ség. 

Végezetül Urbán Sándcw 
elmondotta, hogy a biztos.ító
berendez.é:si fenntartási főnök
ségek vezetöivel külön is 
megbeszélték a szakszolgálat 
e'őtt álló feladatokat. A fenn
ta:rtási főnökségek vezetői is 
egyetértettek abban, hogy kö
rültekintőbb munkával a hi
bák na-gy része megelőzhető. 
Azóta intézkedések is történ
tek. Bizonyos góookon, ahol 
különösen nagy a forgalom, 
és ahol a biztosítóberendezé
sek rendkívül nagy megpró
bál tatásokna·k vannak kitéve 
-, mint például a budapesti 
és a váci térségben -, üzem
mérnökök odahel11ezésével 
megerősítették a műszerész 
gárdat. A me,ierö.sitésröl szül{-
ség szer1nt másutt is gon,-
doskoda1aik:. (Szász) 

A műút gyorsan véget ér, 
nyaktörő gödrök dobálják a 
kocsit. Amíg a helyszínre 
ér(mk, kísérőim tájékoztatnak 
az esemenyekről. Egy kísérleti 
munkáltatás bevezetésének le
szek a szemtanúja. Ezt nyolc 
plusz hat napos munkarend
nek nevezik. A géplánc keze
lői (nyolc napig) é1féltőt tíz 
óráig dolgoznak, aztán hat nap 
pihenő következik. Ehhez a 
munkarendhez igazodnak a 
vágán� szabályozásban erdekelt 
szakszolg4.latok is. A műs.zak
váltas mindig penteken van. 

- Jobb lenne a hangulat, 
ha részletesebben tájékoztat
tak volna bennünket - kap
csolódik a beszélgetés.be Otta 
Béla brigádvezető. - Elsö-
sorban az anyagi ösztönzők
re gondolok. :tjszaka és szom
bat-vasárnap is dolgozunk. 
Hallottam, ho1111 valamilyen 
müszakpótlékot kapunk majd: 
ezt azonban már ki kellett 
volna dolgozni. Ha előbb tá
jékoztatnak erről talán nem 
lenne ilyen bizonytalanság. A 
tervek szerint október 18-ig 
do ozunk ebben a munka
rc'1dben. H,ányozni fog a het
Végi c,;aládi program • • •  

Tizenegy 6ra van. Az Iroda
kocsiban a hőmérő 35 fokot 
mutat. Kovács Miklós meg
jegyzi, hogy délre 40 fokra is 
átmelegs7Jk itt a levegő. Alud
ni a nagy hőség miatt ilyen
kor szinte lehetetlen a lakó
kocsikban. pedig a dolgozók 
már pihenni vágynak. Most 
még mindenki a gépek körül 
serénykedik. Kijavítják a ki
sebb hibákat. üzemanya�hor
dókat gurítanak. E�y jó gépkt>
zeló addig nem lehet nvugodt, 
amíg munkae57.köze nem lesz 
Lo;mét üzemképes. A fáradt.ság 
már látszik az arcukon, 12 óra
ja vannak talpon. Lesz egy-k�t 
óra, amikor ismét ágyba ke
rülnek, de az alvás !Jyen me
legben bizonytalan. Huszonh -
tom ót-akor pedig már megint 
a gépek mellt>tt kell lenni, 
mert éjfélkor indul a géplánc. 
A váltás nyolc nap mulva ér
kezik - addig helyt kell áll
ni ! Vajon konfliktusok nélkül 
viselik-e el az új életritmust 
és múszakrendet, amit a gaz
daságosabb munkára való esz-
1,-zeru törekvés teremtett? 

vítások szükségességét elhárí- ,-------------------------

Hort-Csány közeleben egy 
földúton fékez a kocsi. A ha
talmas sárga gépek mellett a 
töltésoldalban munkások ül
nek, kezükben muanyag tál. 

- Most reggeliznek az em
berek - mondja Esztergomi 
Endre. - Babgulyast készitfft 
a hatvani utasellátó konyhája. 
Ilyen húvös éjszaka után jól
esik a for,•ó étel. 

Kiszállunk a kocsiból A 
motorház tetejére Is tesznek 
egy tányért. A 1-1épkocsivezetö 
gyorsan kanalaz. Mar tapaszta
latból tudja, hogy bármelyik 
pillanatban indíthatják öt. Az 
éj zaka egy fel órát sem tu
dott aludni. Mellettünk egy 
szikár, kék munkaruhás férfi 
magyarázza : 

Zökkenőmente.� volt a 
kezdés, minden a tervek sze
rint halad. 

- 0 a géplánc vezetőhelyet
te e, Demkó Lajo�nak hívják 
- mutatja be Szalkai Istvan. 
Izgatottnak látszik. Int, hogy 
üljek vissza a kocsiba és kí
serjem Hatvanba, mert sürgő
sen hívni kell az ott készen
létben álló m•1helykocsit. Hort 
bejár'atanal eltörött egy alá
verogép csapja. A gépkocsive
zető már nem fejezi be a reg
gelit. Indulunk. 

- Mi a véleménye erről a 
kísérletről? - kerdezem Dem
kót. 

- A has:nossága kétségbe
·eonhata tlan. Jobb a gépki
használás, megduplázódik a 

munka hatékonysága. Ez nép
gazdasági érdek. Külföldön 
már sikerrel alkalmazzák ezt 
a módszert. Nálunk egy kis 
vihart kat•art. A dolgozók -
mint minden újat - fenntar
tással fogadták. De erről kér
dezze őket. Még nincsenek ta
pasztalataink, de a mai mű
szak - szerintem - igazolja 
az előzetes tervek helyességét. 
Pedig nem tudjuk végigdol
gozni a tíz órát. Ha a s(nhő
mérséklet eléri a 23 fokot, ab
ba kell hagyni a munkát: a 
vágányzárat fel kell oldani . . •  

]\fagy a fi::il.-ai 
igénybet'f!lel 

Hatvanban, a hulladékvas
telep mögötti tároló vágányon 
állnak a zöld lakókocsik. A 
múhelvkocsit a villamos vo
nalfelügyelőség drótkerítése 
mellett találjuk. A vezetőfül
kében hárman szunyókálnak. 
Kísérőm közli a műszaki hi
bát és meghatározza a hely
színt. Fel bőg a motor; a fel
csapó porfelh5ben mi is követ
jük a kocsit. Én a Görög úti 

Ugyancsak a sinek mellett 
találkozom Ze/e Ferenccel, a 
miskolci lgazg11t6ság II. osz
tályának vonalbiztosával és 
Krizsai Györggyel. a Jász
ki eri f:pitögepiavitó üzem 
géplanoolóadójával. 

Krizsai György: Ez az 
úgynevezett két műszak:06 fog_ 
lafkoz.tatas korszeru, üzem
biztonsagos. Bevezetése előtt 
rnszletes forgatókonyvet ké
szítettünk. A kint dolgozó 
oéplánccal az irodakocsiból 
rádioösszeköttetést is létesí
tettünk. Egy műszakhoz 23 
gépé ·z, két kisegítő, két gép
koc�ivezető, egy zeniZSzere
lő egy műhelykocsi tarto
zik három személlyel. 

December helyett 
oklóber 18-ra 

Kovács Miklós gépláncveze

A választ majd az ember 
érdekeinek mélyreható elemzé
se után lehet megadni. 

Kaszala Sándor 

tani akarnám, szeretném elöl
járóban megjegyezni :  a közel 
kétezer hibael.őfordulás nem 
olyan riasztó, mert a megsza
bott normán belül van. E:zy 
hónapban 90 vonatkés,és, illet
ve a késést elöidézó vonat
megállítás fogadható el biz
tósítóberendezés.i hibából. De 
az összes indokolatlan mea.,ál
las, illetve az ebből származó 
késés nem ennyi, hanem a 
forgalmi szakszolgálat Jneol1:ál
lap1 tása szerint lényegesen 
több. Ez azonban nem mem 
fel bennÜJlket attól, hogy va
lamennyi esettel foglalkoz.. 
zunk, minthogy foglal:ko-.cunk 
is. A jelzett hibakat mindig 
vizsgáljuk es a vizsgálatot in
tézked<."s követi. Itt ;egyezném 
meg, hoqy a hibák nOQyrés-::e 
kizárólag a szolgálati Q{Jak 
ÖS'SZefOQasa val k-üszöbölltető 
ki. Ann.ál inkább, mivel a 
biztósitóberendezési szakszol
gálaton klvúl a pálya,fermtar
tási, a forgalmi, és egyéb 
szolgálat.! ágak is megtalálha
tók a meghibásodás okozói 
közillt. 

- Az a tapasztalat -, foly
tatta a szakosztályvezető -, 
hogy a nagygépes fenntartás 
beve:etése óta gyakran elvág
ják a kébelt és kész a zavar 
a biztosítóberendezés múködé
sében. A forgalom is so:-Swr 
elmarasztalható bizonyos ke-

tő most adta ki az utas1tást ,-------------------------
a gépek bevonulásara. A me
leg miatt nem l het folytatni 
a munkát. 0 is c,;atlakozik 
hozzánk. 

- A dolgozók felkészítését 
júliu ban kezdtúk - mondja. 
- Azért esett a valasztas a 
2-e,, géplánc szemelyzetére, 
mert óit dolgoztak a miskolci 
igazgatóság terüJetkn. A gé
pe:.C főjavítását július 18-an 
fejezték be. tehát kitűnő ál
lapotban vannak. Annak el
lenére. hogy ma nyolcnegy
venkor le kellett mondani a 

vágányzárat, túltel1esítettük a 
normát. A tervezett hét kilo
méter helyett 7,3 kilométert 
haladtunk. 

A beszélgetést Hatvanban, 
a tárolóvagányon álló iroda
kocsiban folytatjuk. Ze!e Fe
renc vonalbiztos papírokat 
terít az asztalra. a kísérlet 
reszletes programját 

- A Vasúti Fóosztály kez-
deményezésére a m iskolci 
igazgatóság vállalkozott erre 

1 
a kísérletre - magyarázza. -
Az előkészítés márciusban 
kezdődött. Kidolgoztuk az 
Ideiglenes technotógiai és vég
rehajtási utasítást. A munkát 
tübb szakszolgálattal is össze 
1-ellett hangolni. f:rdekelt a 
pályafenntartás, a forgalom, 
a vontatás, a villamos-vonal
Eelügyelőség és a biztosítóbe
rendezési szakoszolgálat. A 
cél az. hogy a nagy sebességre 
a1:rn1mas pályán, Hatvantól 
Mezözomborig a vágánysza
bályozást úgy végezzük el. 
hogy kevesebb legyen a vá
t1án11zár és gazdasáaosabb 
géplánc kihasználása. 

A hagyományos munkarend
ben dolgozva ezen a vonalon a 

Új  bisztró Püspökladányban 
Augu ztusban adták át az 

Utasellátó Vállalat legújabb 
létesítményét, a püspokladá
nyi új bisztrót. Ez az egység 
korábban hagyományos étte
remként üzemelt, de elavult, 
korszerűtlenné vált, a meg
növekedebt forgalmat nem 
tud.a zökkenőmentesen Jebo
nyolitani. A korszerüs,tés 2,5 
millió forint;ába került a 
vállalatnak. 

A debreceni igazgatóság te
rületén a következő évben 7 
millió forint költséggel újabb 
vendéglátó egység kerül át
adásra Hajdúszoboszlón. Az 

új bisztró méltán fogja kép
viselni a fürdöváros reprezen
tatív színvonalát, han21.1:atát. 

A Debrecen állomáwn üze
melő söntés korszerűsHé,;e is 
hamarosan megkezdődik. A 
következo évek feladata lesz 
a debreceni, nyíregyhti.zi és 
záhonyi kerthelyiségek téliesí
tése. beépítése. Különösen a 
záhonyi korszerűsítés dön·tő 
fontosságú, mert az 1980-as 
moszkvai olimpia évében eb
ben az egységben a jelenle
ginél nagyobb forgalomra 
számítanak. 

Az új bisztró pultja, mögötte a személyzettel 

Őszi forga lom 
S

zeptember van. Vége a nyárnak. A cuko1Tépa, a ten
geri, a burgonya, a gJ ümölcs, a zöldség százezer hek
táraina.k hozamait már felbecsülték a szakemberek. 

Sürget az ido, hogy a földekről megfelelő helyre kerüljön a 
termés. A mezőgazdasá I termén)ek betakarítása, az év vége 
felé meg zokottan rrtegélénküló ipari termeles, a növek,.-ő 
külkere.kedelmi szállitá.sok az öszi csúcsforgalmat jelzik. 

Az év hátralevő négy hónapjában 46 millió tonna árut 
kell �·asúton elszállítani. Havonta 1 1,5 millió tomiát keLI moz
g6sitani. Az augusztusi aktivaértekezlet erre a nagy feladatra 
készítette fel a vasutasokat és a fuvaroziatókat egyaránt. Cél
jának tes:intette olyan mun kakapcsolat megteremtését, amely 
termékenyen segíti a szállítast. 

A száznegyvenöte-t:er vasutas többsége évek tapasztala
tából ís-:neri a rci váró feladatok súlyát és jelentőségét. Tud
ja, ho� ezúttal rajta az ország �zeme. Elérkezett a vasutasok 
.,aratása'' aZ őszt forgalom. Az aratógepek helyett villany-, 
dízel- és gőzmozdonyok indulnak útjukra súlyos vonatokkal 
Az őrhelyeken, az állomások és rendezőpalyaudvarok nappali 
és éjszakai forgalmában mind több lesz a munka. A tolatós 
és irányvonatok dübörgesében ben�e el valamennyi vasutas 
áldozatos munkája. 

R
aktári munkások, raktárnokok, szwnadáskezelók, fuvar

díjszámfejtök és árupénztárosok felkészülten várják a 
mindent mozgásban tartó nagy értéket, az árut . . •  

Ezernyi alakban árad a rakfelületekre, raktárakba, rampákra, 
hogy kocsikba rakva ellepje a vonatfogadó, feldolgozó és ren
dező vágányokat. Minden nap tizennégy-tizenötezer kacsi igé
nye teszi próbára az eszközöket és a munka középpontjából 
irányító embert. 

A nap minden szakában vonatfelvevők. kocrifelirók, vo
natvezetők írják fel a vonatokat. A mérleg pontosságú vo
natterhelés, tonnái nem léphetik túl a biztonság szabott ke
reteit. A terhelés, a tengelymennyí6ég, a fékezett súly aránya 
így válhat a végrehajtó forgalmi munka min6ségévé. A ma
tematikai pontosság ekként les;: részévé a balesetmentes mun
ká.nak. Elsöso•oan ennek kell alárendelni minden egyebet. 

Gépkí�érők. kocsirendezők, tolatásvezetők gyűjtik, rende
zik és osztják a kocsikba rakott árut. Lámpák fényével. mesz
sze hangzó sípszavakkal rendezik vonatokká a kocsikat. A 
létező veszélyt egymást féltő gondossággal, segítéssel és fi
gyelemmel tartják távol. 

Része,,ei e munkának a váltókezelők, vezetöváltókezelök, 
tér-felvigyázók és forgalmi szolgálattevők. Rendelkeznek és 
utasítást hajtanak végre. Az adott és Yett :·endelkezések fe
gyelmezett Yégrehajtásával teremthetik meg a váltók, jelzők, 
vágányutak és vonatok ember által szabályozott biztos rend
jét. Mozdulataikban, tetteikben uta~ítások, menetrendek, se
gédkönyvek szabályai parancsként érvényesülnek. Mert dol
gozni csak így szabad . . .  

V 
onalgondozók, pályamesterek fokozott figyelemmel jár_ 

ják vonalszakaszukat. Az öszi forgalom miatt vissza
fogott fenntartó munkától megnövelt sebesség jobban 

terheli a pályák kapacitását. Ugyanakkor a felszámolt lassú 
jelektől növelt sebesség emeli a menetrend munkaszervező 
értékét is. 

A távközlő és biztosítóberendezési müszerészek, lakato
sok, müvezetők, fizikai és szellemi készsége a jó fenntartó és 
karbantartó munkával előzheti meg az üzemzavart, teremt
heti meg a hibátlan automatizmust. Az ember szolgálatába 
állított önműködő rendszer így válhat hasznos segítővé. Mert 
az információk, amelyek a mozdonyvezetókhöz jutnak, rendel
kező erejűek. Tehát a legkisebb mértékben sem engedhető 
meg, hogy üzemhibál, gátolják a munkát. 

Mozdonyveztők szokott mozdulatukkal nyúlnak a sönt
kerékhez, vagy a szabályozókhoz. Egy píllantá<; az indító fe
szültségre. a tolattyú feszméröre. amely elárulja a munkakez
dés megfontoltságát és felelóssegét. 

A hátralevő négy hónapban valamennyi ,Tasutas többet 
dolgozik a megelőzölrnél. Az őszi forgalom sikere érdekében 
hasznosítja az ember az energiák táplálta lóerők segítségét. 
A felsövezetékből levett kilowattokat, a fűtőolaj és szén 
egyenértékét. Szükség van az irányítás. vezetés és végrehaj
tás üzemméretú eg.vségére a munkában és cselekvésben, hogy 
a teljesítmény megfeleljen a 46 millió tonnának. 

M
inden eddiginél nagyobb feladatokat ró az őszi forga

lom az év közben is teljesitöképességenek felső hatá
rán dolgozó vas1tra és vasutas dolgozókra egyaránt. 



6 MAGYA R  VASUTAS 

OKTOBER 1-TÓL 

A vasútegészségügyi intézményekben 
Fuvarjogi napok 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület közlekedésgazdasági 
sza:wsztálya, a közúti fuvaro
zási és szállítmányozási szak• 
osztály és a vasútiüzemi szak
osztály augusztus 25-26-án 
Győrött a Közlekedési és Táv
közlési Műszaki Főiskoián 
„FuL•arjogi Napok" =ímen 
szakszemináriumot rend.nett, 
amelynek témáia az árufuva
rozással kapcso!a lOIS felelősség 
volt. 

1802 dolgozó részesül béremelésben 
Szakszervezetünk vezető tes

tületei az elmúlt két évben 
több ízben áttekintették a 
vasutas dolgozók és hozzátar
tozóik gyógyító-megelőző ellá
tásának helyzetét, személyi és 
tárgyi feltételeit. Legutóbb ez 
év május 12-én, e folyamat 
befejező részeként, a vasút
egészségügyi dolgozók élet- és 
munkakörülményeiről tár
gyalt az elnökség. 

Az elnökség megállapításait 
és határozatát a Magyar Vas
utas is nyilvánosságra hozta. 
Már akkor jeleztük, hogy ok
tóber l-re jelentős intézkedé
isek várhaJók az egésZ'Ségügyi, 
IS ezen belül a vasútegészség
ügyi dolgozók életkörülmé
nyeinek javításában. Ezek az 
intézkedések már megjelentek. 
A 3.'1977. (VII. 19.) EüM-MüM 
sz. együttes rendelet az egész. 
ségügyi dolgozók munkabéré
ről, a 27/1977. (EüK. 21.) 
EüM-MüM számú együttes 
utasítás egyes egészségügyi 
dolgozók béremeléséről in•téz
kedik. 

Mit tartalmaz 
az új rendelet? 

fokú, középfokú képesítésnek 
elismerni. A személyi átsoro
lásokat azoknál, akik moot 
nem részesülnek béremelés
ben, 1978 januárig kell végre
hajtani és 1980. március 31-ig 
kell az alsó határokat elérni. 
A most béremelésben részesü
lök átsorolását október 3-ig 
kell megoldani, s az új bér
táblázat alsó határát 1979. 
március 31-ig kell biztosítani. 

Az új bértáblázat jellemző 
vonása az, hogy az alsó és 
felső, valamint a tól-ig hatá
rok lényegesen magasabbak. 
Ez lehetőséget teremt arra, 
hogy az objektív tények alap
ján a szocialista bérezés alap
vető elvei, ezen belül a diffe
renciálás következetesebben 
érvényesüljön. 

Egyes egészségügyi dolgo
zók rész.ére október 1-tő! bér• 
emelésre is sor kerül. A va
sútegészségügy területén bér
rendezésben részesülnek a 
hárommüszakos - fekvőbeteg 
i11tézmények, szanatóriumi -
munkahelyen foglalkoztatott 
ápolónők, műtősök, anaesthe
ziológiai asszisztensek; fizikai 
(kisegítő) állományú dolgozók, 
a gépkocsivezetők kivételével ; 
a!sófokú képzettségű egész
ségügyi dolgozók (segédápo
lónő, tanfolyamos ápolónő, 
beteghordozó, műtőssegéd, 
masszőr, boncmester, fertőt
lenítők valamennyi intézetnél 
és a fekvőbeteg intézetek or
vosírnokai). A bérrendezésben 
1802 dolgozó részesül, s a bér
emelés évi összkihatása 7 
millió 797 600 forint. 

(munkahelyen) 15 év feleuti 
munkaviszony esetében 400, 
10 év felettinél 300, 10 év 
alatti munkaviszony, valamint 
a tanfolyamot végzők eseté
ben 200 forint. 

Nem csak lehet, kell is 
differenciálni 

Az intézeteknek kiadott 
bérkeretek ennél magasabbak. 
SZakképrett középkáderelrnek 
450, alapfokú képesítésűnél 
300, kisegítőkné! 300 Ft az 
egy főre biztosított átlag. A 
különbözetet - az intézet, in· 
tézmény vezetője, a szakszer
vezeti bizottsággal egyetértés
ben kialakított elt•ek alapján 
további diff..:renciálásra hasz
oolhatja. A differenciálás el
veit az egyetlen objektív mér
hető tényező alapján lehet 
megszabni :  milyen a munká
ja, magatartása, a munkához, 
munkatársaihoz i,,aló t:iszonya, 
stb. 

Ebből következik, hogy na
gyobb mértékben kell emelni 
a jól dolgozók bérét, de a 
különbségek lehetnek azonos 
munkakörön belül is, munka
körülmények és munkafelté
telekből adódóan. Arra is ki
tér az utasítás, hogy a súlyos 
fegyelmi büntetés hatálya 
alatt állók bérrendezésének 
mértékét a feg11elmi. súlyossá
ga és az il!etó magatartása 
alapján kel! meghatározni. 

A szemináriumot, mel;Te a 
fuvarozó vállalatok szakembe
reit. valamint a fuvaroztatók 
szállítási szakembereit és a 
vállalati jogtanácsokat hívták 
meg, Rödönyi Károly nyugal
mazott közlekedé6· és posta• 
ügyi miniszter nyitotta meg, 
majd dr. Sárándi Im,·e egye
temi tanár tartott vitaindító 
előadást: ,,A felelösség elvi 
kérdései az árufuvarozás köré· 
ben" címmel. Ezt és délután. a 
fuvaroztatók oldaláról elhang
wtt előadást korreferátumok, 
majd hozzászólások követték. 
Legtöbben a fuvarozói és a fu• 
varoztatói jogokat és kötele
zettségeket érintették a vasúti 
kocsimegrendel�knél, kiállí• 
tásoknál és lemondásoknál. 

Másnap került sor dr. PcLtas
sy Benedeknek, a Legfelsőbb 
Bíróság gazdasági kollégiuma 
bírójának nagy sikerű előadá
sára „A fuvarozói felelősség
gel kapcsolatos bírói gyakGr
lat" crmen. 

A szakszemináriumot dr. Papp 
Endre, a KTM!i' kandidátusa 
foglalta ö.ssze, kiemelve annak 
szükségességét é6 jelentőségét. 

Azokra is szigorított a 57..a-
bály, akik az alkalmazásukat A halál oka : 
megeJóző egy éven belül leg-

1977. SZEPTEMBER %0. 

KIÁLTSATO K !  
Vasutas Dolgozók! 
Munkatársaink, Barátaink! 
Pályamunkásolt, akik nélkül nincsenek és nem Is len

nének végtelenbe futó sínek. 
Mozdonyvezetök, akik falutól városig, országhatártól 

országhatárig viszitek hétköznapi életünk kincseit, s az 
életet. 

Kocsivlz�gálók, tolatás,·czctők, kocsirendezők, sarusok, 
izmos karú, hajlott hátú rakodók, málházók, előmunká
sok, fűtőházi szenesck, csőfúvók, pályamcsterek, váltó
kezelők. mérnöltök, raktárnokok, forgalmi szolgálattevők, 
, ·onalbejárók, szolgálati ,·ezetők és minden más beosz
tású dolgozók, 

HOZZATOK, l>RTETEK SZOLUNK ! 
Arra kérünk benneteket, hogy jobban vigyázzatok maga
tokra, vigyázzatok egymásra. 

KIALTSATOK, 
mert kell a kiáltás. Ha szóltunk, ha szóltatok volna, az 
idén huszonöt élettel lennénk gazdagabbak, huszonöt csa
lád nem sírna, anyák nem járnának a temetőbe és nem 
kérdeznék tipegni vagy olvasni tanuló gyerekei. : hol van 
apuka? 

Szomorú leírni, hogy 30 gyerek maradt árva, zomorú 
tudni, hogy huszonöt társunk életét követelte a bizton• 
sági szabályok megszegése, a gondatlanság, az ittasság, 
a közöny és az elnézés csöndje. 

KIALTSATOK, 
ha kell, mert minden vasutast hazavár a család, az anya, 
a feleség, a in·ermck. 

Szóljatok magatokra, egymásra, ha szolgálatban Italos 
poharat emel a kéz! 

Szóljatok, ha valaki megsxegl a szabályzatot!  
Szóljatck önmagatokra, ha a kényelem miatt rutinból 

akartok dolgozni ! 
Szóljatok a rönökötökre és a legjobb barátotokra Is! 
Szóljatok, mert mi nem a gyászért, hanem az életért 

,·agyunk! 
De ha nem elég a szép szó : 
ICL\LTSATOK ! 

Az egés:zs2gügyi dolgozók 
munkabérére vonatkozó ren
delet konkrétabban, jobban 
körülhatárolva szabja meg az 
általános és speciális besoro
lási előírásokat, a munkaköri 
elnevezéseket. Az új besoro
láspan meghatározó szerepet 
tölt be, egyrészt a szakképe
sítés - melyben konkrétabb, 
jobban differ.enciá: az új sza
bály -, másrészt a gyakor
lottság, továbbá a munkavi
szonyban eltöltött évek száma. 
Egyértelműbben határozza 
meg azt, hogy mit ke11 felső-

Az utasítás sajátos vonása, 
hogy a béremelés alsó hatá
rát határozza meg, melynél 
kevesebb nem adható. Ez há
rommÚ:S!Lakos munkakörben 

alább harmadik ese�ben léte
sítettek munl<aviszonyt, s 
korábban íeimondús, vagy ki
lépés útján szür,,tették meg 
munkavisz.onyukat, vagy mun
kakönyvükben „kilépett'• be
jegyzés van. Ez utóbbiak csak 

Sorozatosan megszegte 

a biztonsági szabályolcal 

Játszóteret építettek 
a szocialista brigádok 
Két évvel ezelőtt kezdődött 

Miskolcon a Martin telepi ját• 
szótér építése. A tanács négy
százezer forinttal járult hozzá 
a létesítményhez. de kivitelező 
nem volt. A mlskoJci vontatási 
főnökség szocialista brigádjai 
\"állalták a munkát. Mozdony
vez lök, kocsi.vizsgilók, laka
t01Sok háromezer óra társadal· 
mi munkát n''seztek és a 
közelmúltban elkészült a ját
szótér, amelyet Kossa István
ról, az egykori közlekedés- és 
postaügyi miniszterről nevez
tek el. 

Minden a betegekért 
Mint arról már lapunkban is hírt adtunk, egy hónapja 

ctdták át, Balatonfüreden az új 88 ágyas lAV Szi1, zanatóriu.
mot, amely a gyógyító, megelőző munkában tölt be fontos 
szerepet. A 2600 négyzetméter alapterületű, ötszintes épü
letben a betegek gyógyulását korszerű orvosi műszerek, be
rendezések is segítik. 

Elmélyült munka folyik a laboratóriumban 

l\linden emeleten Ilyen kényelmes társalgóban pihenhetnek 
a betegek 

{Csontos Gábor felvételei) 

a béremelés f lét kaphatják. Augusztus 1 7-én Győr állo-
A személy szerinti felosztás- máson a vágányok k5zött ha

ná! az illetékes szakszervezeti lálos baleset történt. Oka az 
szervvel egyetértésben kell volt, hogy Dfrényi Péterné 

megha�, hogv a munka- bárcá� nem tartotta be az 
béremelést a dolgozók -alap b- F. 2-es utasítás 139. és 140. 
rének vagy alapbérenél és va- pontjában előírtakat. J\Iunkája 
!amely, a dol�ozót megillető k · be á k pótléknál együttesen biztosít-

frz. n nem a j rművek fé ·• 
ja. Ez lehetőség, hiszen az állását, illetve a közlekedésre 
utasít.ás kimondja, hogy „cl- kijelölt átjárót vette igénybe, 
sósorban a dolgozó szemelyi hanem a legrövidebb utat vá
alapbérét kell felemelni''. Még lasztva akart átmenni a mozgó 
akkor is, ha betegség, fizetés- járművek között, és azok ösz
nélküli szabadság, 57,ü!ési sza- szenyomták. 
baclság, ryermekgondozási se-
gély igénybevétele, külföldi A baleset olyan helyen tör-
szo!gálat, stb. miatt a mos'a- tént, ahol folyamatos tolatást 
nJ, besorolás !dópontJában végeznek, tehát mindenkinek 
nem végez munkát. tudnia kellett arról, 1iog11 ott 

A bérrendczéssel e�·idejú- a közl�kedés állandó i,eszéllyel 

lel október 1-tól kerü.l sor az jár. A szerencsétlenül jart asz. 
ügyeleti és készenléti díjak szony figyelmetlenségén kívül 
emelésére is. Az ügyeleti dí- a tolatócsapat is utasltás-elle
jak szakorvosoknál 110-nil 240 nesen végezte munkáját. Ügy 
nem szakorvosoknál 90-ró! 192 gurítottak el tíz kocsit, hogy a forintra, egyéb szakképzett jármüvek fékezéséről nem egészségügyi dolgozónál és 
szakmunkásoknál 5o-ről 96_ a gondoskodtak. A tolatócsapat 
nem egészségüi;:yi dolgozóknál egyéni védőeszközöket sem 
40-ról 80 forintra emelkedik. használt. 
Készenléti díj az ügyeleti díj 50 A balesetvizsgálat során ki· 
százaléka lesz. hallgatott dolgozók elmondták, 

Dr. Bordl István , hogy többször látták Dévényi 
a VSZTO vezetője Péternét szabálytalanul közle-

em történt baleset 
Péntek, 18.30 

óra. Nyáron ilyen
kor még világos 
van. Ezen a napon 
Mátészalkára és 
környékére sötét
ség borult. A há
zakat csak a sűrűn 
cikázó villámok 
világították meg 
rövid időre. Ez a 
világosság azon
ban inkább félel
met keltett az em
berekben, mint 
megnyugvást. 

A vasutasok 
azonban ebben az 
ítéletidőben is fo
gadták és menesz
tették a vonatokat, 
pedig az elemek 
erejének több he
yen a fák sem 

tudtak ellenállni. 
Egy, a vihar előtt 
hatalmasnak. erős
nek Játszó 50 cen
timéter átmérőjű 
fa, Nyírcsászári 

és Hodász állomás 
között, a 14-es őr
ház közelében' a 
vasúti sínekre 
dőlt. 

- Az esemé-
nyek gyorsll1i kö
vették egymást -
mondja Lazák Já
nos. Mátészal:.'.ta 
állomás szerel
vényátvevóje, aki 
e'tlben az őrházban 
lakik. - Felesé
gem kikémlelt az 
udvarra és amint 
ránézett a pályára, 
ijedten mondta: 
egy hatalmas fa 
keresztben fekszik 
a síneken. Én pár 
perccel előbb ér
keztem a munka
helyemről haza el
ázva. Amint a fe
leségem szólt. 
azonnal az órámra 
pillantottam. Ha
mar a gumicsiz
mát, mert perce-

ken belül itt a 
6126-os - mond
tam. A következő 
oerce:<be.'1 elem
lámpával és szer
számokkal a ke
zemben rohan,tam 
Császári felé a 
talpfákon, hogy 
minél távolabb ke. 
rüljek a veszé
lyes helytől. Sike
rült az iv elején, a 
fától m1ntegy 500 

méterre megállíta
ni a ronatot. Mire 
a vágány felszaba
dításával elkészül
tün:k, az eső elállt, 
a vonat alig több 
mint 30 perc ké
séssel folytathatta 
útját 

- Az a fontos, 
hogy nem történt 
baleset! - fejezte 
be a történetet 
Lazák János. 

Zsoldos 

kedni, néha figyelmeztették is 
cn-e. Az á!lomásan mé.,sem 
\·onta le senki sem a szüksé
ges következtetéseket. Ennek 
a balesetnek a tanulságai is azt 
bizonyítják, hogy nem hagyha
tó szó nélkül a legkisebb fe
gyelmezetlenség s�m. A sza
bálysértések felett nem szabad 
szemet hunyni. Mindig gon
dolni kell arra, hogy munka 
közben elkövetett hibák. téve
dése:, megszokottá válhatnak ! 

A balesetveszélyre és a sza
bályok betartására most az 
őszi csúcsforgalom idején kü
lbni:jsen sokat kell l(ondoln i !  

l(os,ulh Sándor 

A szocia ista brigádok a ját· 
szótér betonozását. a kerítések 
és a hintcál!ványok rögzíté
sét végezték el. A társadalmi 
munkában a Pet.5/i, a Béke és 
a Vöröscsi!lag brigádok jártak 
élen. 

A MAV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

N Ő K E T  É S  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint 
forgalmi szolgólattevö, 
váltókezelö, kocsirendezö, 
kocsifeliró, vonatfelvevö, 
távgépiró, jegyvizsgáló, 
személy- és árupénztáros, 
raktárnok, rakodómunkás, 

mozdonyvezetö-gyakornok, 
kocsivizsgáló. féklakatos, 
vasútépítő, karbantartó. 
jármüjovitó szakrrunkás, 
takarító. segédmunkás 
és sok más mun�akörbe 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szab,id szombal 
Elsösorbon vasutas dolgozóink hozzát,irtozóinak 
ismerőseinek. barátainak jelentkezését várjuk. 

JELENTKEZÉS ES BöVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki állomásokon. 
a von�atási és pályafenntartás, fönökségeken. 
valamint o munkaerö-felvételi irodán. 
Budapest, Keleti pályaudv<1r. Cinkotai kapu. 
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Új állomási udvar épül Budapesten 
A kiegyezésig épült 2000 ki

lométer h06Szú vasút már je
Jen,t/ís szerepet játszott ha
zánk közlekedésében. Az új 
yonalak egy rés:z.e szervesen 
kapcsolódott bele az Osztrák 
.Allarnvasutak vonalaiba, s 
í,gy jelentősen megnövekedett 
a Pesti Allomásiudvar, az In
dóház forgalma. Jó!lehet írá
sos bizonyíték nincs, de az 
1846. évi ;négy vonatpárhoz 
viszonyítva sok=osá.ra nőtt 
a forgalom. 

A Béc,,bó! irányított Oszt
rák Ailamvaspálya Társaság 
vezetősége jól látva a fejlő
dést, újabb fejlesztésre töre
kedett. f:rdeke volt, mert a 
kiegyeú&t; követő hazai köz
lekedéspolitika is ezt igényel
te. 

Az előkészületek 
már megtörténtek 

A Közlekedési Múzeum bir
tokában le-vő ,,Kaiser und Kö
niglich Prinlegisierten Oster
reichisehen Steats-Eisenbahn 
Gesellschaft" (Császári és Ki
rá.l11i Szabadalmazott Osztrák 
Allamvasút Társaság) német 
nyelvű - évente kiadott -
üzletjelentéseiből néhány adat 
,,kihámozható". 

A jelentések azt a célt 
smlgál tá:k, hogy a már lezá
rult évben végzett munkáról, 
esetleges tervekről. üzleti 
e.•-ed.ményekrúl táj&kozta tru;t 
nyerjenek az R. T tagjai. Az 
1869. L'"\"i jelent.és a személy
felvételi épület jaYításáról és 
annak rés?.Jege,; megnagyob
bí t:ásáról bes.z.él. Az 1870. 
évi tájékoztató kö-zli ,az érde
keltekkel, hogy eg_v nagy 
mozdonyfordltó korongot épí
tettek. Ugyanis az 1930-as 
evek elejéig (?)  a Nvugatt 
pá!vaudi>ar forgalmát mozga
tó gépeket a ma is meglei•ó 
,.fü,tóház" és „alsótároló" 6r
helyek közötti területen állt 
fútóházpól irányították. Azaz 
az erkező vonatok gépei ide. 
és az induló vonatokra járó 
gépek pedig innen jártak ki. 
AZ őrhely maJ neve i.s
emléke2tet. 

Az évi jelentés arról Is tájé
koztatást ad, hogy „Minden 
elő �·an készítve a személllfor
galmat szolgaló épület megna
qyobbitásához". 

Az 1871. évJ Jelentés vis�ont 
már arról is beszámol. hogy 
nMegkezdódi>tt a felveteli épi.i
let bóritése és a t.'sarnok két 
oldalán, a város felöli homlok
falon pedig befejezödött a sa
rokpavilonok épífose." 

Az 1872-es jelentés röviden 
csak annyit közol. hogy 1871-
ben tovább folytatódott a fel
vételi épü;et bővlté e. 

Az Osztrák Allamvasutak ez 
�tóbbi jelentéséblc!n két dolog 
erdernel különös :figyelmet: 

I. Az ép!tés kivitelezésénél 
figyelembe vettük Pest város 
érdekeit . 

2. Pesten megkezdödött az 
új állomás építése. ( 187 3). 

Az a vasút u,gymis, amely 
kihatott a város fejlődésére -
bizonyos mértékben az utak 
és utcák mikénti kialakulásá
ra - negyedszázad multán út
jába került annak. 

törvényjavaslatot fogadott el 
a Nagy-Körút epitését illetően. 
Törvén11javasuzt már volt de 
pénz meg nem. Ugyanis a 'su
gárút (korábban Andrássy út, 
ma Népköztársaság útja) épí
tése is állt. Hiába volt az 1871. 
évi XLII. törvénycikk és a 
házépitésekkel kapcsolatos 15 
éves adómentesség. A 300 OOO 
lakost számláló Pest-Buda 
csak lassan éledez.ett. Az Oszt
rák Allamvasút Társaság új 
épülete a mai Nyugati pálya
udvar, a regi . Jndóház fölé és 

A Nyugati pályaudvar az 18W-es évek végén 
(Archív fotó) 

Mi vo1t Pest város érdeke? 
Erre ad választ az 1 860-as 
vek végéról . zármazó, a Köz

munka Tanács egyik jelenté
se: ,,A vár06 zc.m-1e minden 
üs ze!ü;:gés nélkül :,zorványo
san csak Itt-ott mutatja az 
emelkedésnek némi jelét, s 
nagyrészt e'avult házakkal 
van megrakva. A !cjlódésnek 
csakis azáltal lehet okszerűbb 
irányt adni, ha a varos terüie
tének közepén egy s,Ép tága,;, 
s az egész váro on keresztbe 
átvonuló út nyittatik, mely ál
tal egyrészt felébres-z:tetik a 
kedv annah mentén ép!tkezru, 
ma részt ez az út mintegy ha-
t. n::Qn�t .kéri.e;v,én leg�b 

városnak en b Ul • ré.-
iouben cé.!szerübb tömörülé,,.t 
fog elöidéznl," 

Megkezdődött 
a nagy építkezés 

A ki é bonyolult !ogalmu
z' · már arra enged kovetkez
tetni, hogy a Közmunkatanács 
a Dunától a Dun ·g rnzetö 
,,Bulvár" épít ét tervez;te, 
-amelynek rán)-vonala bizo
nyos mértékben adott vo t, de 
azon a t·asút feloeteli épülete, 
az Indóház, keresztben áll. 

A vasúttársaság ép!tkezett, 
�őt további ep{tkezéseket 's 
terve7.e•t. Tulajdonképpen itt 

ütleözött a t·aros és a t·asút ér
deke. Az egye é eredmenye 
e0y komp:om!< zum lett: a ré
g, épület lebontása. a terület 
átengedése a 11árosnak, és az 
új állomási u(lvar épftese. 

A korllbbl tárgyalá ok. az 
érdek és ércle1<erentéte.k h'.'1•
ca közepette 1871-ben a Ház 

homlokzattal a tervezett Kör
út északi páratlan oldalán 
epült. E!ö te, az egykor fo
lvam:neder helyen kialakított 
körút alalt a vá:-oo fogyújtő 
csatorná ia yezelett é,; vezet. A 
4141 méter hos. zú (Margit-híd
tól a Petőfi-híd ") 45 méter 
széles kórút építe;e alatt. az 
Indóházzal egvütt !!51 elavult, 
öreg házat bontottak le. ame
lyek helyébe 253 - ma is álló 
- új ház épült. A Nagykörút 
építése gyakorlatilag c-sak 
1896-ban a Millennium évében 
íejezódött be, 

A vasúttársaság 
szót értett a várossal 

A Vasúttársaság a város 
vé;o.ül Is szót ertett egymá ni, 
s ez alapj, n az épülő Korút 
részére :!500 négys:zogólnyi te
rúletet átengedett a váro nak. 
Ezzel sz nben állYa maradt a 
ma is á:Jó BVKH épülete, a 
Korút paros oldalán. 

Lehet, hogy mai nemmel 
nem Jól, de akkor prakt1ku _an 
gondolkodtak Béc ben. b1rc
tették az olyan javaslatokat, 
hogy mas helyen - peldául a 

1:1 árosliget szélén - épüljön 
fel az új állomás. Elvetetté.·, 
mert a tár<aaság érdeke a for
galom fO')amat<,,sága volt. 
E-zért ·pfüt az uj épület a régi 
épület fölé. azono<- középlen. 
gely tartásával. Ha onlókép
pen a régl oldalfalak mellett 
épültek a na)lyobb. 42 méter 
feszt! volságú tetőszerkezelet 
tartó új falak i . 

Gergely József 
(Vége) 

A jubileumi évforduló tiszteletére: 

Október : újítási hónap 

FÉL É V  A L A TT: 

Meghaladta az ötvenmilliót 
a bevezetett újítás:ok haszna 

A vasutasok újításai eddig 
is hasznosan járultak hozzá a 
vasút múszaki. fejlesztéséhez, 
a szállítások és szolgáltatások 
gazdaságosabb lebonyolításá
hoz, a forgalombiztonság nö
veléséhez és a munka minő
ségének javításához. Az újítók 
eredményesen segítették a 
szállítási szükséglet.ck kielégí
tését, kedvező feltételeket te
remtettek a vasúti pályák. jár
művek és berendezé<;ek fej
lesztéséhez, a korszerűbb kar
bantarlási és javítási techno
lógiák kialakításához, vala
mint a biztonsáe:osabb munka
végzéshez. 

Sokat fejlődött 
az újítómozgalom 

zisának fe11esztésében. Foko
zottabb újítói tevékenységük 
tehát felbecsülhetetlen ered
ményeket hozhat. 

A műszaki dolgozók sokat 
segíthetnek a munkásújftók
nak Is, mert ők a szakvélemé
nyezők. az elbírálók és a kí
sérletek vezetői is. Ők alkot
ják tehát az újítómozgalom 
legdöntőbb réteget, ezért kell 
fokozni aktívabb részvételü
ket. 

Az újítómozgalom másik je
lentós bázisa a munkásság. Az 

információt szolgáltatnák. 
Ilyen pl.: a megtakarított nor
maidó értéke, anyagnorm.a;.. 
adatok, �árható darabszám, 
stb. Ezért fordul elő, hogy az 
úi!tások 20 százaléka van csak 
kalkulált alapon díjazva. Ez 
viszont több esetben panaszt, 
vagy bírósági kereset Iránti 
kezdeményezést idéz eló. 

Nagyobb gondot 
a propaga ndára 

újítók 55 százaléka munkás, Hátrányos a mozgalomra az 
de a társadalml szerveknek a is, hogy az újítási elóadók a 
jövőben sokkal több segftsé- főnökségeken gyakran cseré
get kell nyújtani részükre. A lódnek. Az újítási ügyek in
múszaki dolgozókból alakult tézése - egy kevés kivétellel 
szocialista brigádok pedig mindenütt kapcsolt munka
munkaverseny keretében vá!- kör. Ha a főfoglalkozás! mun

Az elmúlt félévben 3926 la_lhatják a munkásújftók se- kakörben személyi változás 

újitás; J·avaslatot nyúJ"tottak- g1tségét. történik. akkor ezzel párhuza-
A 1 b 1 1 mosan megváltozik az újítási be. Ebből 1872-ót fogadtak el. . mozga 0!11 an v szon! ag ügyintéző személye is. Kedve-

Ez 93-mal több mlnt 1976 el- keves a nok és a 30 even 
só félévében v�lt. Fél év alatt aluli dolgozók száma. A na- zőtlenül hat továbbá, hogy 

al k · 1 t" · jó k ilyen esetekben az újítási ügy-
2095 újítást t.'ezettek be. Az t � 3..e en �s resze .. sza - Intézők nem rendelkeznek 
újításokból több mint 50 mil• ma1-muszaki felkészultséggel szak,;zsgával. 
lió 350 ezer forint megtakarí- rendelkezik, joggal várható 
tás származott. tehát tőlük a fokozottabb újf- Nem kielégítő az ú;itási 

A statisztikai adatok szem- f:á,si aktlvHá�. Ehhez azonban propauanda sem. Sok helyen 
Jéletesen bizonyítják, hogy so- tobb _fő'!_öksegen a munkahe- még mindig csak annyit tesz
kat fejlődött az újítómozga- l11_i legkort kell megt·áltoztat- nek a mozgalomért, ameny-
lom. Növekedett az elfoga- m. nyit a rendelet. illetve a sza-
dott, illeti•e a hasznositott Az újítások ügyintézése bályzat előír. Van ugyan úji-

új,tások szarna. A jó ered- megfelel az előírásoknak. Az tá.si ügyekkel megbízott sze
ménv többek között annak újítási javaslatok átvétele, mély, akj formailag ellátja a 
köszönhető hogy a főnöksé- naplózása, szakvéleményezése, spontán adódó újítási ügyeket, 
gek, együttmúkodve a szak- elbirálá:sa, hasznosítása és betartja az ügY,rendi elc5fráso
szervezetekkel rendszereseb- díjazása formailag és ügyren- kat. elvégzi az adminisztrá

bé teitJk az űjítási tanácsi«>- dileg kielégítőnek mondható. ciót. Ez azonban nem elég az 
zásokat, amelyeken főnökségi Szólni kell azonban a szakvé- újítási mozgalom fejlesztésé

szakszolgál11ti és területl Jemények tartalmáról és ha- hez.. Aktívabban kell bekap
szinteken vitatták meg a ten- táridőre való eLkészítésér6I. A csolódni a mozgalom propa
nivalókat. Segítették a moz- tapasztalatok szerint a szakt·é- gá!ásába, szervezésébe. 
galom fejlődé.sét az újítási hó- lemén11ek mintegy 30-40 szá- Az ismertetett gondok el!e
napok is. Több főnökségen za.léka csak annyit tartalmaz, nére a vasúti újítómozgalom 
újítókört hoztak létre ahol hog11 a javaslat a t•asút szem- fejlődése mind a lV., mind az 
megismertetik az újítási ren- pontjából hasznos és beveze- V. ötéves tervidőszak eddigi 
deleteket, műszaki és jogi ta- tése indokolt uagv sem: Híá- eltelt ideje alatt pozitívan 
nácsad:ísokat adnak. n:voznak a szakvélemenyből alakult. A számok a mozga-

Az újítási feladattervekre olyan fontos adatok. hogy mi- lom fejlődését bizon11UJá1'. 
benyújto,t úJ(tások számának lyen a megoldás jel_l�ge. vi- Bőven van azonban még ten
nóvekedése a2l bizon�itja, szonylag új-e. füanyoznak nívaló az ú;ftások kidolgo2:á
hogy több fc5nol-ségen fontos- azok aa . �_!apa ato'· • t�. :ame- .sa és .1B határidő betartása te
nak tarlJák az újítómozgal- lyek az u11tás _bevezete� ese- réIL 
mat. Előzetes úJítá•i szerzódé· tén a kalkulác16hoz szUkséges Dl'. Gyónt Béla 
uket kötnek, például tí:iítók- ,-------------------------
kal, "<Zocialista brigádok/cal 
és felkérik 6ket a problémák llatárállomásoJ.: mnnkavers"n' 
megoldására. Ilyen módszere
ket alkalmaznak tobb jármú
javító üzemben é. magnsép!tó 
főnökségnél, Ezeken a szolgá
lati helyeken az új!tási fel
adatok 40-60 százalékát tel
Jesltik. Ahol nem töródnek ez-
7el, ott csup,'m 15-30 száza
lék az eredmény. 

A vasútnál is •�éles körben 
terjed a Csepel Vas- é� Fém
művek fiataljai által kezde
ményewtt ,,egy brigád, egy 
hasznosított újítás" moz..galom. 
Ennek azért van per"oektfvá
ja, mert az ú.iítll.s m,i már egy
re inkább kollektív munkát 
igényel. 

A brig,\dok nem elégednek 
meq; azwl. hogy k'cloJl!oztJk 
és benyújtották az újítási ja
vaslR•ot, hanem figveTero.mel 
kísérik és segítik a?Ok beve
zetését. alkalmazását 1�. A 
kollektfva ereje a le<tfóbb 
biztosíték arra, hogv minrlen 
hosmosíthaló favas!at a ter
mel<½;. a hatékonyság szolgá
latába álljon. 

Akiktől több 
segítséget várnak 

S!:Sorjet r•1.sutasoh n11ertéh 

a vörös vúndor�•ÍsJ:,lÓt 

A s:wvjet-ma�-ar go.7.dasá
gi kapcsolatok fejlődése során 
évről é ·re nagyobb feladalok 
haruhuk hazánk le;?Jnagyobb 
határá.llornására, 2-c-lhonyra. A 
jubileunú munkaversenyben 
is a dolgozók legfon-tosabl:xnal, 
tartják az átraká:. i, az áru be
lépési, fogadási é.s a sz.ánltási 
feladatok teljesítését. Enne1' 
érdekében kölöttek szerz.ódést 
az év elején Záhony és CSilp, 
Eperjeske és Bátyu., valamint 
az ungvári aligazgatós.ág és 
Záhony átrakóitörzet vasutas 
kollektívái. Ebben a munka• 
t1ersenyben a szovjet va.111ta
sok munkája. bizonyult ered-

m.ényesebbnek. Különösen a7. 
arufogadá.�:, a mo-i:danyfordu-
16, a kocs,itartót.kod:ísi, vala
mint a munkatennelékenysé;p 
terv teljes.ítéooben múlták fe
lül ver-�nytársukat. 

Az elw félévben az ungvá
ri aligazgalósá� ko'.lektfvája, 
toYábbá Csap és Bátyú állo
má,.ok és a csapi vontatási 
főnökség győzött. Az ungvári 
aligazgatóság nyerte el a Vö
rös vándorzászlót, Csap és 
Bátyu állomások kollektívái 
pedig megkaptáTc a határállo
mMof.: mun.ka-i:ersenyének kis
méretű. Vörös tiándorzászla
;á.t. 

Brigádok a tű%védelemért 
1

r

, ep 51, i-• a tll=védelmet swl• 
gáló s;:ocialista brigádokat. 

Az 1873. évi jelentésből a 
kö,·etkezók tűnnek k1 : ,.Az 
elózö evben már szóba kertilt, 
hogy milyen nehézségekbe üt
között az általunk elké�zitett 
pesti új Allomásiudi•ar ten-e. 
Je:enJeg már me�szúnőben 
vannak a nehézségek ana.l, 
hogy a pere.skedés Pest város 
és a társasá.Jt közö' t keletke
zett. Me�Allapodtunk az új 
pályaudvar 'pitésével kapcso
latban. A ré;:i épü1et további 
bővítését beszünteltük." A ko
rabeli tervek szerint ugyanis 
a ma ·s álló BVKH épüle•�t a 
társaság tovább kívánta bő
,•íteni. feiles,eteni és ezt a 
munkát állította meg a mai 
Nyugati p:ilyaudt·ar épületé
nek készü'ó  terve. azaz a 
Vasúttár<aság és Pest váro 
köz i egyesséi:: ; melvnek ér
te!mében megállapocá� tör
tént a Nagykörút építését il
letően is. 

Mi volt akkor 
Pest város érdeke ? 

Egy évvel később. 1 871-ben : 
„Pesten megl·ezdódött az új 
Allomásiudt·ar ép,tése. A <'Sar
nok részlegteri:ei már készerr 
rannak. Az ép1tés kiníteZezé
sénél figyelembe rettü1< Pest 
város érde1,eit. Még 1871-ban 
meg�ezdődö t a? Aréna úti -
Dóz.,a Györl!y út - aluljáró, 
\·alami nt az állomás alatt ve-
7.Ptó gya!oga'uliáró építése. 
(Baiza ulca mellhoss-:,abbítása 
a Lehel utca lrányát,a.f To
vább foly•atódik a már mi-g
kezdett f<':üliá•óhld éoít,Sse: 
(A ko•A',h1 Nánr!or, majd FE'�
din.�nrl. ielPnleg 11:lmunl,;ós
híd.) A i,;a va��.,P .. 1-l"P7e•e :i 
Res'c·· ., l( �,(il• ·· O' -sh•tn a 
többi között a Jelentésből. 

A budapesti ,gazgal.5ság te
ru.eten doli:ozo va uta_ k a 
Nagy O�i�óberi S�ia!ista 
Fo::r da'om 60. évfordulója 
méltó megünneptésere, \ a.a
mint az V. ótév terv cél
kitűzéseinek sikere meg,·aló
sí·á;;a' jegyében indított mun
kaverseny ke-ret�ben edd "g 
572 tíjitást adtak be. Ebből 
295-öt fogadlak el. m ·iynelt 
eredmén�·eként 10 millió 787 
�er fo,·tnt � akarítást ér
tek el. Ez 15 z.{1zalékkal több, 
mint a múlt év hasonló ido
szakflban vall. 

pedig új1tá hónapot rendez
nek, Az újítá.1 hóna:p dijau\
sara 160 ezer forim.ot irá
nyoztak elő, 

A butiape ti ig::ai"ratóság te
rüle én folyó újítási verseny
ben az erldigi értékelé-,ek sze
rint a csomópontok közül a 
szé',esfebérváriak vezc1nek 
1 60 elfogadott _i11vaslattal, 
e,:yénlben pedig .\1akrat Lász
ló. a győri vo·1 at.ásI fónókség 
m11ve7,e óje 10 eredményes 
újft.:\,;;iv l all  az bő helyen. 

(séra) 

Az eredmények elZenére a 
t•o.sútnál mép ma sem ldelé
gítő az tl.fft6mozr,a1ombcrn 
részt 1·e1,ö1, száma. Van még 
lehetőség az újftómozgalom 
tömegbázisának szélesltésére. 
Mindenekelőtt a műszaki dol
gozók lntenz(Yebb bekapcso
lódását kell segíteni. mert ez 
a réteq kttlcs,:,:erepet tölt be 
a t·asút mt1sza1.í-technikai bá-

A Nyugati pályaudvar ön
kéntes túzoltói ifjúsági slocia
listll brigádot alakítottak. Ez 
a Túzi.-édelem nevű brigad 
felhívással fordul a MA V ö�z
szes létesítményi túzoltóihoz, 
hogy a Nauv Októberi Szocia
lista Forradalom 60. évfordu
lójának tiszteletére alaleít.,ák 

SZORGALMAS 

KOCS/TAKARÍTÓK 

Példás rendben. vír.el f,;,1-
·töltve hagyj.-Jt el az állomú
sokRt a Kál-Kápolna-l(iste-

A felhívás javasolja. hogy 
vállaiásalkkal töre'ted!enek a 
munkahelv tűzvédelmi híá• 
nyosságaino.k felszámolf.sára. 
és nyújtsanak h,i•hatós segM
séget a megelőző feladatok el
látásához. 

Röplabdapálvát építettek 

tár adalmi összefogással 
A m';,itolci vont<ttáBi főnök

s'g !s csatlakozott a SZOT 
testnevalé;i é6 sportosztályu 
f"tal hirdetett ,;portlétesít
n;énv-éry!tési mmgn'omhoz. A 
főnökség- társadalmi- és gaz
dasági ,,e,,,etóinek közre.műkö
d ··évei a villamos és tmk
mííhelyek MrijllS 1., Gagarin 
A �ri!ls 4., Dózsa György és 
?>•·,•ember 7. szocialista bri
gádjai kó?'..el háromszáz óra 
társadalmi munkával röplab
dapályát épftettek A létesft• 
ményt a köz€1múitban adtálr 
át a !ónö.kség dolgozóinak. 

renye és Vámosgyörk-GyönBakos Tivadar az igazgató-
, ság újítási megbízo�tja el

mondta, hogy az év hátralevő 
hónapjaiban az eddiginél tóbb 1 

KÖSZÖNJÜK A MEGBECSÜLÉST 
gyös között közlekedő sze
mélyvonatok. Mind-ez a takarí
tó brigádok érdeme. Kál-Ká
polna állomás női t.a karltó bri
gádja még azt is vállalta. hoev 
Kál-Kápolna-Kisterenye és 
Kisújszállás között közlekedő 
tehervonatok szolgálati kocsi
jait is rendben tartja. Gcxndos, 
alapos munkájukat dicséri, 
hogy n hozzájuk tartozó vo
nalakon az első osztályú ko

javaslatra s-zámilnnak. Szep- Az e:múlt hónapbar. Szeaed
tembcrben ugyanis éitlethóna-

1 
Rókus gépállomáson a párt

pot tartanak tb: nagyob-b fő· alapszervezet és a szak�zerve
nökségen. Az erre a célra ki- 1 zeti bizottság kirándaliti hívta 
Jelölt szolgá!ali helyeken úgy- •

, 
nyugdíjas dolgozóit. Az úticél 

nevezett ötletládákat helyez- Budape.�t-Szentendre-Esz-
nek el. Az írásban bedooo'.t tergom és Balaton volt. Mln
javaslatokat, ötleteket a hó-

1 
denki előre levélben értesült 

nap végé-1 értékelik é ·s 37 ér- a programról. A nyugd1jasok 
deme eke, 100. i' letve 300 fo- igen nagy örömmel fogarfták a 
rinttal díjazzák. Októberben kedves megbecsülést. A kirán-

dulás felejthetetlen élményt 
nyújtott, a gondos előkés7..ítés 
pedig a szervezőket dicséri. 

A nyugdíjas dolgozók nevé
ben ezúttal mondok köszöne
tet azoknak, akik számunkra 
lehetővé tették ezt a kirándu
lást. 

Lacsán Ferenc '-- esik üléseit is rendszeresen 
Szeged portalanítják. 
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Vi'zilabdasiker Hannoverben 

A magyar vasutas válogatott 

veretlenül nyerte az US/C bajnokságot 

A Nemzetközi Vasutas 
Spo-rtszövetség (USIC) augusz
tu:; végén, az NSZK-beli Han
noverben rendezte meg a 
vasutas vfzilabdázók ötö<llik 
Europa-bajnokságát_ A talál

kozón - bár az USIC-verse
nyeket hivatalosan nem te
kintik Európa-bajnokságnak 
kilenc európai ország legjobb 
vasutas pólósai mérték össze 
tudásukat. Nem egy csapat, 
k&z:tüJc elsősorban a romáru:,ik, 
számos nagyválogatottat vo
nultattak fel. 

A magyar vasutas vízilaJb
dasportot a BVSC OB I-es 

csapata képviselte. Az együt
tes nagyszerűen ' helytállt. Va
lamennyi mérkózésüket meg
nyerték és pontveszteség nél
kül végeztek az első helyen. 
A bajnokság másik két nagy 
esélyesét, a swvjet és a :ro
mán válogatottat egyaránt 
7 :6 arányban győzték le. 

A bajnokság eredménye: 1 .  
Ma,,"Yarország (Czigány, Gá.!, 
Gém, Heltai, Horkai, Joós, 
Kiss Cs., Kovács, Pottyondi, 
Szöghy, Varga Gy., edzó: Ba
ba-rczy Roland). 2. Szovjet-
unió, 3. Románia, 4. Bulgária, 
5. CsehSZilovákia, 6. NSZK. 

A XIlI. Nyári úttörő Olimpián <l. helyezést elért Kőszegi 
MÁV Nevelőotthon kézilabdacsapata 

Nemzetközi sportlövőverseny Gyöngyösön 

A Gyöngyösi Váltó- és Kité
rőgyá.rtó Üzem MHSZ lövész
klubia az idén ürnnepli fenn.ál
lásának 20. évfordulóját. A na
pokban - a GTS Wisla Kra
ków lengyel :klub részvételé
vel - nemzebközJ sportlövó
rersenyt rendezte;c, amelyen 
hat magyar löv·észklub lképvi
se1tette magát. Az országos 
baj,nokság előtt egy hónappal 
rendezett verseny jó ered
ménnyel zárult. A gyöngyösi és 
a 'krakkói klub lkÖ7ötti csapa-t
versenyt a vasutasok nyerték. 
A !különböző kategóriáit győz
tesei a 'kövebkezók : 

Standard puska 60. löv. fe'Á
vő, ifi. fiú: Baranyi (Kitérő
gyártó ü.) 591 ; standard pu. 
3X20 löv. összetett ifj. fiú : 
Krieg,ir (Salgótarján) 539 ; 
standard pu. 60 löv. fekvő, ifj. 
leány: Horváth (Chinoin) 574; 
standard pu. 60 !öv. fekvő, ju
nio., leány: Oroszi (Él:;ép) 589; 
standard pu. 3X20 löv. össze
tett, junior leány : Gcit (KLK) 

561 ; standard pu. 60 !öv. fekvő, 
felnőtt inői : Simon (Kitérógyár
tó ü.) 588; standard pu. 3X20 
löv. összetel't, felnőtt női : Si
mon (Kltérógyártó ü.) 551 ; kis
öbú sportpu ka 60 löv. !e.levő, 
junior fiú:  Édes (Kitérőgyártó 
ü.) 592 (99) : ki,;obú sportpuska 
3X 40 !öv. ö&szetett, junior fiú :  
Kiss (ILK) 1 130 ; standard pus
ka 3X20 Jöv. összetett, junior 
fiú : Édes (Ki-téróa.,yártó ü.) 568 : 
kisöbű sportpÜska 60 !öv. fek
vő, felnőtt férfi : Hering (ILK) 
597; kisöbű sportpuska 3X40 
!öv. összetett, felnőtt férfi : 
Kotroczó L. (KLK) 1 145. 

Sportpisztoly 60 !öv. felnőtt, 
férfi : Kovács (Chinoi.n) 530 ; 
sportpisztoly 60 löv. junior fiú : 
Simonyi (Kitérógyártó ü.) 526; 
standard pisztoly 30X30 fel
nőt női : A!ina Tyrawa (Wisla 
Kra,ków) 577; standard pisz
toly 30X30, junior leány : AUc
ja Sa.tamoni;ka (Wisla Kraków) 
564. 

F, B. 

l\JAGYAil VASUTAS 

Hat törékeny nő 
Bekötött kézzel, feltört tenyérrel is 

helytállt a záhonyi átrakóban 

- Magasabbra emel.dl 
- Nem bírom! 
- Akkor ketten fogjcitok 

meg! 
Ezek a vezényszavak, bár

milyen furcsa is, de Záhony 
körzetében hangzanak el egy 
hat tagú nói brigádtól. Hogyan 
kerültek nók átrakási munká
ra? 

- Hallottunk a záhonyiak 
gondjairól, s mi segíteni jöt
tünk, - mondja Németh De
zsőné, a lelkes női brigád 
egyik tagja. 

- Kötelességünk is - vall
ják a jövendőbeli !orgabni 
szolgála ttevók. 

- Fiatalok vagyunk, nekünk 
még jót tesz ez a fizikai mun
ka - mondják nevetve - és 
a tanfolyam el végzése után, 
forgalmi szolgálattevőként is 
értékei.ni tudjuk mások fizikai 
munkáját. 

- Nekem a talicskázás tet

szik legjobban - szólt közbe 
KocSis Erika. - Bár néha nem 
ártana, ha kevésbé lenne bal
esetveszélyes az áthidaló le-
mez. 

- Az ajtók kinyitásával 

LABDARÚGÓ TORNA 

rendszeresen órák telnek el -
teszi szóvá Hoffma71n Margit. 

- Ügyelünk a kocsik tisz
tántartására is - jegyzi meg 
Lakatas Irén, brigádvezető, az 
átrakó brigád összetartója. 

Sokan kétkedve fogadták a 
lányok és asszonyok jelentke
zését. Volt olyan is, aki lebe
szélte őket erről a nehéz mun
káról, mondván, mások is meg
kísérelték, de nekLk nem si
került. Hogy a munkakedvnél 
az akaratuk volt-e a nagyobb. 
az ma már szinte mindegy. De 
az nem, hogy ők nem adták 
fel! Pedig a MÁV Miskolci 
Oktatási Főnökség forgalmi
ker�edelmi tanfolyamának 
női hallgatói nem végeznek 
rendszeres fizikai munkát. 

Beszélik róluk, hogy az első 
napokban két kocsi tözeget 
raktak ki, kézi erővel Napon
ta 420-430 darab 70-80 ki
lós zsákokat mozgattak meg. A 
gyenge és törékeny nők a sa
ját súlyuknál szinte mégegy
szer annyi terhet emelgettek. 
Ha néha feltört tenyérrel és 
bekötött kézzel is, de kitartot-
tak. Pokol Valéria 

Zakariás Jó:&sef emlékére 
A miskolci igazgatóság KlSZ-bizottsága Zakariás József 

emlékére 1972-ben labdarúgótornát rendezett. amelyet azóta 
minden évben megismételnek. Az idén a vándorserlegért húsz 
csapat mérkőzött egymással. A selejtező márciusban kezdő
dött. A dontőt augusztus 19-én a vontatás III-as KISZ-alap
szervezete és a villamos vonalfelügyelóség csapatai játszották 
az MVSC Szirmai úti sporttelepén. A győzelmet a 1.•ontatásiak 
t'Í�•ták kí, második a vi!lamos vonalfe!ügyel6ség, harmadik 
pedig az utasellátó csapata Jett. 

A szerkesztőség üzeni 

Zsoldos Barnabás, Mátészalka; 
Boldizsár Gyula, Bé)f6-scsaba ; Mu• 
rány:l Tibor, Bánréve ; '\pé�h Gyula, 
Rákosrendező; Nagy Antal GC%.a, 
Na�ykanizsa ; Bognár Károly, Ta
Polca: Bcnk(ln! LásZka Ildi!: • Fe• 
kete Lfu;-,.U,. Sell&I Gyula. PA! 
v.in, Miskolc ; szucs Ferenc. Hat
van; leveleiket lapunk an)-'agáho2 
felhaszná!Juk. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszerve
zeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket : 

3"- számból : 103841 1977. Fiatalko
rúak !oglalkoztatá.sa és képzése a 
forgalmi-kereskedelmi szakszoJgá
latnál, 

108458'19i7. Nyugdíjasokat nyll-
vántartó szolgálati főnökségek 
adatszol�á.latásl kötelezetts�ge, 

l\,lunkavédelmi pályázali Jt!lhfvás. 
3?. számból : 10 1972, (IX. 26.) 

KPM A technikusmln<'5s{tésröt. 
35. számból : 102945 1977. A fizeté

si elólegge1 kapcsolatos kérdések 
5zabát:rozasa. 

36. súmból : 5 19,0. (VII. 23.) Mil 
M-PM az ösztöndíjjal kOltöldön 
tartózkodók munkaviszonyáról. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Budapest VII. ke• 

rületben levő tanácsi alkovos ut
cai szoba konyhát és a Gyáll úton 
kertes szoba konyha, élé.e.kamrás 
lakásokat Budapest terQleten két 
szoba komfortosra. �rdekl6dni : 
kedd, csütörtök délután 14 órától 
:?O óráig a 142--i:78 telefonon, Nagy 
Antalné. 

Ecserélném Budapest Vlll. ker. 
Festetics u. 4. szám vn. épület I. 
emeleti utcai két plusz személy
zeti szobás, komfortos 100 négy
zetméter terilletQ, kétbejáratú la• 
kásomat, egy másfél szobás kom
Cortos, plusz egy szobára.. Erdek
lódnl lehet egész nap a 839-15� 
számű te.letonon. 

EJ.adó szabadrendelkezésO, vé
dett terilleten, Kaskantyú állo
mástól más.tél kilométerre, fiatal 
ezerjó szőlóvel telepltett terület 
500 négyszögöles parcellákban. 
Odülönek is alkalmas bugaci vad
regényes erdővel határos. Négy
szögölenként 30 forinl. 1':rdek!Odnl 
�1észáros József, Budapest n., 
Felhévizl u. 22. sz. 

K E R ESZTR EJTV É N Y  

Etcserélnlm Budapest XIV., n ... 
ka u. 33. szám alatti tanácsi, föld
szintes egy szoba-konyha, plusz 
a Rudas László 9j. szám alatti H 
négyzetméteres önálló szobámat 
Budapest területén kétszobás la
kásra. .€rdeklődni : Böde István, 
Budapest XIV., Ilka u. 33, II. ud
var, fsz. 7. 

'\'fzszlntes : 1. A termelékenyebb 30. Ez a föld !ontos ásvány. 32. 
ínunkát szolgálJa. 13. Drágakőnek Menyasszony, 33. Kacsahang. 35. 
számító ásvány. 14. öregebb fiú- A távcsőnek a szem elé eső len
testvér a törököknél. 16. Súlymér- cséje; 38. Olasz fürdőváros. 40. 
ték. 16. Eszak-a!rikai város. 17. Bátor. 41. Gázló madár. 42, Ma
.Mohamedán hittudós. 19. Pro • . . gyar Optikai Művek. 43. Függ. 44. 
(a városért) . 20, Talál. 21. A 17 ógörög é,rcpénz. 47. Finomgyap
filggöleges fordítottja. 22. Madár- jas juh. 49. Néz. 50. Víznyerő. 52. 

lakás. 23. Egyesületben van. 24. Felesége van. 53. Ellentétes kötO
Azonos betűk. 26. Japán kikötö- szó. 55. • • •  Auguste (1840-1917) 
város. 29. Azonos mássalhangzók. francia szobrász. 57. Sír. 58. Ke-

vert gól. 60. Szeszes Ital. 61. Fo
lyadék. 62. Kis dorong. 63. Szel. 
65. Orosz regényíró. 67. Kérdőszó. 
68. . . . William Butler, !r költő. 
70. A végén gurul. 71. A Tisza 
mellékfolyója 

Fú2"góleges : 1, Egyben a mun• 
kavédelmet is szolgálja. 2. Ázsiai 
ország. 3. Víztartalmú szilfcium
oxid. 4. • • • ts, latin kutya (ék. 
fel.) 5. Kettösbetü. 6. K(llföldi 
pénznem. 7. Szófaj. 8. Híres spa
nyol futballkapus volt. 9. Gong 
szélei. 10. Termék a piacra. u. 
. . .  pour l'art. 12 . . . .  sade. nazy
követség. 17. Nem elc5. 18. Utö
kártya. -25. Római 1049. 27. Angyat
rang. 28. Egyik állami jövedelem. 
30. Karvaly, saskesetyü. 31. Keleti 
bölcs. 33. A házasságkötés görög 
istene. 34. Dunántúli hegység. 36. 
Központi Ellenőrző Bizottság. 37. 
Ny!lás. 38. 1':pilletmaradvány. 39. 
Latin nem. 45. Idegen pénz. 46. 
Eszes, okos. 48. Szakállszín. 50. 
Szabolcs megyei község. 51. Olasz 
város Róma közelében. 54. Hajdú 
megyei község. 55. A futballista 
tcsz1. 56. Latin semmi. 57. Intő. 
59. Shakesoeare egyik királya. 62. 
Hideg szél .Jugoszláviában. 64. 
Végtelen stáb. 66. Vlsszasúgl 67. 
Testrész. 69. S. D. 71. M. A. 

Beküidendt1 :  v!zszintes t. és 

��ff.<5���'\,e�· s.
Beküldési batáridö : 

Az előz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Alkalmazotti létszám
csökkentés. A kivitelezési ld6 
csökkentése. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 16. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért. 
Kiss Győző 2890 'l'ata, Vasútállo
más; Ocsavai Gáborné 3000 Hatvan, 
Kastélykert u. 6. ; Paska Károly 
2500 Esztergom. Kiss .János u. 32. ; 
Kiss Zoltán 7561 Nagybajom, F6 
u. 7-'a. ; Bodonyt József 3700 Ka
zincbarcika, MA V-telep 20. 

Elcserélném Nagykáta ,momás 
mellett 1971-ben épült 10 lakásos 
rJlA V-bérlakásban levő 2 szoba, 
beépített konyha, gardrobos, log
giás, egyéni olajfútésa 6$ négy
zetméteres n. emeleU szolgálati 
lakást legalább másfél szobás, 
vagy annál nagyobb budapestire. 
Kelet! pályaudvarhoz jó közleke
déssel, lehet lakótelepi Is. 1':rdek
lódni : 17-48 telefonszámon, Erdé
Jyiné. 

Ecserélném két szoba komfor
tos, héra fütésú Budapest, VIll. 
1<er. tanácsi lakásomat Budapest 
környéki vagy peremkerületi szol
gálati lakásra megegyezés szerint. 
Kizárólag részletes leveleket ké
rek. Lerreich Béta Budapest, VIII. 
Delej u. 51. szám, XII. lépcs(5, III. 
emelet 14. 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt! a szerkeszta bizottság 

Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
SzerkesztOség : 

1062 Bpest vr . ee,czür utca tt 
Telefon városi: 229-872.. 

Ozemt: t9-71, 
Kladja és terjeszt!, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vu. RákOC'.D 61 5t 

Telefon : 224--819 
FelelOS Ida dO: dr Sutb Péter. 
a. Népszava Lap kiad 1 Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB Z15 - 11 859 
77-3732 Szikra Lapnyomda. 

Budapest 
FelelOS vez.>t6: 

Roder Imre 111azgat6 

- Emléklap és jutalom. Rá
kosrendező pályaudvaron a kö
zelmúltban termelési tanácsko
zást tartottak, amelyen az ál
lomás Béke sz9cialista brigád
jának, a békemozgalomban 
végzett eredményes munJ>:ájá
ért átadták az Országos Béke
tanács emléklapját és a pénz
jutalmat. A kitüntetést Gőcze 
Dezső brigádvezető vette át. 

- 1\-lunkásmúvelődésl klub, 
Békéscsabán a vasutas klub
könyvtárban augusztus 30-án 
munkásművelődési klubot nyi
tottak. Szilágyi János üzem
mérnök ismertette a megjelent 
mintegy 65 szocialista brigád
vezetőnek a programot, majd 
dr. Tóth Béláné tartott elő
adást a munkásművelődésről. 

- Továbbképző tábor. A 
Miskolci Járműjavító üzem 
KISZ-aktivistái és sportfelelő
sei részére a közelmúltban két
napos továbbképző táborozúst 
szervezett az üzem vezetősége 
a nyéki István-tónál. A fiata
lok előadásokat hallgattak, 

1977. SZEPTEMBER 211. 

Répaszállítás előtt. A k5-
zelmúltban országos munka
értekezletet tartottak Hatvan
ban a KPM, a Vezérigazgató
ság, a Központi Szállítási Ta� 
nács titkársága, a MA V-igaz
gatóságok, illetve a Magyar 
Cukoripar képviselőinek rész
vételével. A tanácskozás részt
vevői megbeszélték a közelgő 
cukorrépaszezonnal kapcsola
tos tennivalókat, a zavartalan 
szállítás feltételeit. 

- lró-olvasó találkozó. A 
nyíregyházi vontatási főnök
ségen a közelmúltban író-olva
só találkozót rendeztek. Meg
hívott vendégek voltak : Bod
nár István és Madár János 
pályakezdő költők. 

- Szélcsatornában a Nyu
gati. A Budapesti Műszaki 
Egyetem szélcsatornájában 
vizsgálják a Nyugati pályaud
var makettjét. Az áramlástani 
tanszék szakemberei azt mé
rik, hogy a műemlékként szá
mon tartott épület tetőtartó 
vasszerkezete megfelel-e a biz• 
tonsági előírásoknak. 

majd az Edzett ifjúságért moz- ,-------------
galom keretében sportverse-
nyeken vettek részt. 

- Nyugdíjas búcsúztató. 
Szolnok állomáson a közel
múltban bensőséges ünnepsé
gen búcsúztatták Szabó István 
kocsimestert, aki 38 évi vasúti 
szolgálat után vonult nyugdíj
ba. Az állomáson töltött 27 év 
alatt sok fiatalból nevelt hiva
tását szerető vasutast. Az ak
tív munkától búcsúzó kocsi
mesternek a szakszervezeti bi
zottság és a munkatársak aján
dékot adtak át. 

- Véradás. Szeptember ele
jén önkéntes véradónapokat 
tartottak a miskolci járműja
vítóban. Két nap alatt 287-en 
összesen 96 liter vért adtak té
rítésmentesen. Megalakították 
a készenléti bri<>ádot is, 
amelynek 36 tagja évente n�gy 
alkalommal tart ügyeletet, és 
ha szükséges, azonnal vért ad
nak. 

- Tan zervásárlásl segély. 
Debrecen állomás szakszerve
zeti bizottsága minden évben 
tanszervásárlási segélyt ad a 
nagycsaládosoknak, és azok
nak, akik egyedül nevelik leg
alább két gyermeküket. Az 
idén (300 és 800 Ft között) ösz
szesen 28 ezer forint segélyt 
adtak a szülőknek tanszervá
sárlásra. 

- Nyugdíjban a gőzös. A 
zalaegerszegi vontatási fő
nökségl'e ebben az évben négy 
dízelmozdony érkezik. A 750 
lóerős gépek a 375-ös gőzösö
ket váltják fel a rédicsi és a 
zalalövői vonalon. 

HALÁLOZÁSOK 

Bajnóczl Sándor, a budapesti 
vasútigazgatóság munkailgyt é1 
szoc.lális cUát:\s1 osztá.JyAnak mun
kat.ársa életének 57, évében rövid 
betegség után <"lhunyt. 1!940•ben 
1Rkatosként kezdte pálya(utibát a 
Ferencrtro!I fütóbázn:\I, m:ijd a 
telszabadulá.s után négy évvel a 
budapesti i1:a2gatós:\gra hf"ly<'zté:k, 
ahol különböző szakmai és poli
tikai beosztásokban dolgozott. 
Munkájáén többek között Kiváló 
Vasutas kitüntetést kapott. 

Bajnóczt Sándort szeptember 
13-An a Rá.l<o�keresztúrl úJ közte
metőben helyezték örök nyuga,,. 
lomra.. 

* 

Lesz László t6!eJOgyet6 hosszú 
bf"tegség után, 62 éves korában 
elhunyt. NegyvencE?y éYet töltött 
a vasút !'izolgátatában. l\tunkiij:\t 
pályafelvlgyázól írnokként kt-zdte 
Balatonkene11f-n, Kt-sőbb forgalmis
ta.. majd Alloruic.tőnök lett. Bada
csonytomaj Jlllomá.sr61 vonult 
n„--ugdij,ba.. Temtlfs�n - a tapel
cal vasúti csomópont dolgozót nt' .. 
vében - Körmt>ndy Lajos vonal
főnök búcs\ÍZtatta az elhunyta� 

* 

n éves korában, szeptember 
12-én váratlanul meghalt Babos 
Lajos, a vac.utasszakszervczrt 
pénzügyi- é1 gazdasági osztályá
nak revizora. aki február 1-éa 
vonult nyugdfJba. 

1911-ben lépett a vasút szolgála
tába. Azóta több szolgá.latl helyen 
dolgozott, mint gazdas.1gl felelős„ 

1972-ben kerWt a vasuta'iszakszer• 
vezethez revizornak, ahol méc 
nyugdfjazása. után Is dolgozott. 
Munkáját mindig nagy szakérte
lemmel, lelldlsmere.tesen végezte. 
Ezt 1955-ben korm:'\nykitOntetés�el 
18 elismerték. Ebben az é"•ben 
vette át a SzakszervezeU l\tunká
ért kitüntetés arany fokozatát Is. 

Temetése szeptember 21-én volt 
a szombathelyi temetőben. 

''F u .T A s E L  LATÖ.---;,' 
AZ UTASELLÁTÓ VÁLLALAT 

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklódésük szerint: 

1. Mozgószolgólathoz: 
önálló szakács, 
kézilegény vagy kézilány, 
felszolgáló, 
segedmunkás, 
targoncavezetó, 
takarító, 
gyors- és gépíró munkakörökbe. 

Jelentkezés :  Budapest VI., Izabella u. 84. 
Mozgószolgálati Igazgatóság (lel,: 315-3tn. 
2. KNP Igazgatóság területére: 

povilonkezelót: Somoskőújfalu, Zebegény, 
Biatorbágy, Tata, 
üzletvezetőt : Dömös, Vóc-hojóállomós, Komárom, 
Hercegholom, Salgótarján, 
kezilányt: Tata, Vác, állomósokon levó egységeibe. 

Jelentkezés: VIII„ Szentkirályi u. 1 3. (Tel.: 140-803 v. 14-30) 
3. Budapesti Igazgatóság területére: 

cukrón, 
szakács, 
kezilány, 
segedmunkás, 
povi!onkezeló, 
felszolgáló, 
büfes. 
pénztáros, 
kereskedelmi eladó munkakörökbe. 

Jelentkezés: V„ Kólmón Imre u. 14. (Tel.: 310-770 v. 41-96). 
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VILÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJHFK ! Nemzetközi tan·ácskozás Szegeden 
A szovjet, a jugoszláv és a magyar vasút vezetői 

megállapodást írlak a/6 a tranzitsz6llít6sok gyorsításáról 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Szeptember 21-én és 22-én 
a szovjet, a magyar és a jugo
szláv vasutak vezetőinek ta• 
nácskozására került sor Sze
g�en, a vasútigazgatóság épü
letében. A tanácskozáson részt 
vevő országok delegációinak 
munkáját Ivan Artyomovícs 
Jemec szovjet közlekedési mi
niszterhelyettes, Nikola Ffüpo-

XXL lWFOLYAM, 19. SZAM ARA: 70 FILL&t 197'1. OKTOBER '1, 
vics, a Jugosiláv Vasutak ve
zérigazgatója és Szücs Zolt6.n, 
a Magyar Államvasutak ve. 
zérigazgatója irányította. 

AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN: 
A Szovjetunió, a Magyar 

-Népköztársaság és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztá.r -
saság kormányai között meg
kötött és 1965. november l-én 

életbe lépett egyezmény szabá
lyozza a Szovjetunió és Jugo.. 
szlávla közötti - a magyar 
vasutat átmenetben érintő 
áruforgalmat. 

A MÁV környezetvédelmi munkája 
Szücs Zoltán, a MA V vezérigazgatója méltatja a tanácskozáa 

jelentőségét Szakszervezetünk elnöksége 

,zeptember 20-án ülést tartott. 
Első napirendi pontként a 
MAV környezetvédelmi tevé
kenységéről készült előterjesz
tést, melyet Oroszváry László 
vezérigazgató-helyettes és 
Kajcsa József titkár terjesz.. 
tett elő, vitatta meg a testü
let. 

Bizonyára nem kell különö
sebben hangsúlyozni, hogy a 
közlekedési ágazatok, - köz
tük a vasút is -, hozzájárul
nak a környezet szennyeződé
séhez. Ebből adódik, hogy a 
MAV-nak is megvannak a sa
játos felada lai, melyek két 
területen, a vontatójármű
vekkel, és a helyhez kötött 
létesítményekkel, kazántele
pekkel kapcsolatosan Jelent
keznek. 

Az előterjesztésből kitűnik, 
hogy a MAV-nál már a IV. 
ötéves tervidőszak Idején va_ 
lamennyi részterületet átfogó 
Intézkedési terv készült. En• 
nek eredményeként - főként 
Budapest belterületén - mi
nimálisra csökkent a gőzvon
tatás. Ami pedig a régi, szén. 
tüzelésű kazántelepeket illeti, 
a Déliben és a Nyugatiban 

már áttértek a korszerű hő
energia szolgáltatására. A ter
vek szerint 1979-ben a Keleti. 
ben Is megtörténik az átál• 
lás. 

A MA V Vezérigazgatósága 
az V. ötéves tervidószakra 
még átfogóbb intézkedést ter
vet dolgozott ki. Ebben már 
nagyobb szerepet kap a kör_ 
nyezetvédelemmeL kapcsolatos 
kutató munka és a közleke. 
désben dolgozók mikrokömye. 
zeti leterheltségének vizsgála
ta, illetve a vasútüzernmel 
kapcsolatos mikrokörnyezeti 
követelmények kutatása. 

A környezetvédelem sokré
tű, közvetlen érdekvédelmi 
jellege a vasutas-szakszerve
zet részére is meghatározza a 
tennivalókat. Erről Kajcsa Jó
zsef titkár a következőket 
mondotta: 

- Ez a téma, pontosabban 
szólva a MÁV környezetvé• 
delmi tevékenysége elóször ke
rült szakszervezetilnk elnöksé
ge elé. ÚUl/ ítéljük meg. hogy 
szervesen hozzátartozik a 
izakszervezetl munkához. El
sósorban abban akarunk segl
teni a vasút vezetóinek, hogy 
a környezetvédelemmel t1aló 

foglalkozást a szakszervezeti 
munka azervea részének te
kintjük. 

A testület az előterjesztett 
anyagot megvitatta. Az a vé
lemény alakult ki, hogy az ed
dig megtett intézkedések és a 
tennivalókat taglaló irányel
vek híven tükrözik: mit tesz 
a MÁV a környezetvédelemért, 
illetve melyek az elkövetke
zendő időszak legfontosabb fel. 
adatai. A vitában elhangoz
tak olyan észrevételek is, hogy 
nem kell mindent a kutatókra 
bízni, hosszasan kísérletezni. 
Nagyon sok olyan területe van 

a környezetvédelemnek, amit 
kísérletezés nélkül is meg le• 
het, sót meg is kell oldani. 

Az elnökség az anyagot a 
vitában elhangzott javasla
tokkal együtt elfogadta. 
Ugyancsak elfogadta a szak
szervezeti kádermunka hely_ 
zetéről és tovább! feladatairól 
készillt előterjesztést, a Vas
utasok Szakszervezete és a tár
sadalombiztosítási osztály, va. 
!amint a 1/2 százalékos ÖTA 
1977 első félévi gazdálkodásá
ról készült tájékoztató jelen
tést. 

Az egyezményben részes or
szágok kormányai felhatal
mazták a vasutak vezetőit, 
hogy évente egy a]Jcalcmunal 
konferenciát hívjanak össze, 
s azon az előző tanácskozás 
óta felmerült vasúti fuvaro
zási kérdések további szabá. 
lyozására határozatokat hozza. 
nak. A szegedi megbeszélés 
feladata is az volt, hogy az 
eredetileg elfogadott szabál110• 
zást az igényeknek megfele• 
lóen módosítsák. 

A tanácskozáson megtár
gyalták a Szovjetunió és Ju• 
g06z.lávia közötti külkereske
delmi áruszállítás helyzetét, a 
Magyarországon átfutó szálll_ 
tások gyorsítását, a határállo
mások közös munkájának ja• 
vításá.t. A tanácskozás befe
jeztével Szücs Zolt6.n vezér• 
Igazgató adott tájékoztatást a 
megbeszélések jelentőségéről, 
a közös gondokról. 

ve átvételére ée átadására kell 
felkészülnünk. E többletfeladat 
az ott dolgozó vasutasok mun_ 
káját igen megnehezíti. Szá• 
molnunk kell olyan napokkal, 
esetleg hetekkel, amikor egyik 
vagy másik határállomásunkon 

jelentő, vasúti kocslmennyi
ség halmozódik fel és ez erő• 
1en kihat a MÁV egész háló• 
zatára. A tanácskozáson igye• 
keztünk olyan megoldásokat 

találni, amelyek várhatóan 

csökkentik a torlódásokat. 
Az értekezleten részleteiben 

megállapodtak azokban a 
szakmai kérdésekben is, ame
lyek elóseg!tik az év hátrale. 
vő ré6zében esedékes áruszáJ. 
lítási feladatok megoldását. 
Ezen belül jelentős szerepet 
foglalt el a konténeres áru• 
szállítás szabályozása tár
gyában aláírt háromoldalú 
egyezmény, amely lehetővé te
szi, hogy a jövőben a Szovjet
unió � Jugoozlávia közötti 

(Nagy József felvétele) 

áruforgalomban a konténerek 
fokozottabb igénybevételét. 
Ugyancsak pontosították a 
szocialista országok között iú• 
lius 1-tól bevezetett új Nem. 
zetközi Vasú ti Arudíjszabás 
atkalmazásának feltételeit, s a 
végrehajtás módját. 

- A tárgyalásokon m.egtet. 
tilnk mindent annak érdeké• 
ben, hog11 a soron levő áru
szállítási feladatokat minél 
teljesebb mértékben megold
;uk, s ezzel mindhárom ország 
népgazdaságának tervszera 
fejlesztését elősegítsük -
mondotta befejezésül Szüc1 
Zoltán. 

A kétnapos tanácskozás ta
pasztalatait és a megállapodá. 
sokat jegyzőkönyvbe foglalták. 
Az egyezményt Ivan Artyomo. 
1--ics J eme e, Nikola Filipovic, 
és Szücs Zoltán ünnepélyes 
keretek között írta alá a sze. 
gedl Hungária Szálló killön• 
termében. 

Gellért József - Megtárg1111.ltuk a Szov• 
jetunió és Jugoszlávia közötti, 
a magyar vasutakat átmenet• t-------------------------

Közös munkaprogram 
Tudósítóink írják: 

ben érintő árufuvaroz6.s prob
lémáit. Ebben a viszonylat. 
ban az elszállított árutonna 
mennyiségében a korábbi évek 
felfutása után, bizonyos fo_ 
kú stagnálás, illetve kis mér
tékd vissza� következett be. 
A Szovjetunióból Jugoszláviá
ba évente 1 milli6 600 ezer 

Meg6//apod6st írt af 6 a szegedi igazgat6s6g 

és a Szakszervezetek. Csongrád megyei T cmácsa 

A munkahelyi kollektívák' 
teQesítik jubileumi vállalásaikat 

tonna áru érkezik, ellenkező A szegedi vasútlgazgatóság a vasútat a felsóbb szakszer. 
irányban év! 505 ezer tonná• területén az év utolsó négy vezeti szervek is. Erre utal az 
nyit kell szállítani. A két or- hónapjában több mint 4 mii- a megállapodás, amelyet szep. 
szág között megkötött ú.j áru• lió tonna árut kell rendelte- tembeT 20-6.n kötött Szegeden 
csereforgalml megállapodás tési helyére eljuttatni. Ahhoz, a vasútigazgatóság és a Szak
nyomán a forgatom további hogy a soron lévő áruszállí- szervezetek Csongrád megyei 
felfut6.sára lehet sz6.mitanl. Az tás zavartalanul bonyolódjon Tanácsa. 

Közeledik a Nagy Október{ 
Szocialista Forradalom győzel
mének 60. évfordulója. A MA V 
sok szolgálati helyéről érkez
nek levelek szerkesztőségünk
be, amelyekben arról számol
nak be tudósftóink, hogy a szo
cialista brigádok, a munkahelyi 
kollektívák milyen erőfeszíté
&eket tesznek a jubileum tisz
teletére vállalt felajánlások tel
jesítésére, és milyen sikerek, 
eredmények születtek eddig. Az 
alábbiakban ezekből a levelek
ből közlünk összeállítást. 

Az őszi szállítások segítését 

tartják most a legfontosabb 
feladatuknak a békéscsabai pá
lyafenntartási főnökség kol
lektívái Is. Ennek érdekében a 
brigádok több munkaprol(ram 
rövidítését vállalták. Erről 
számolt be Boldizsár Gyula. 

A Szajol-Lökösháza vona
lon a felépítmény-karbantartó 
munkát oéldául a tervezett ha
táridő előtt tizenkét napoal 
akarják befejezni. A jobb gép• 
kihasználás és a forgalom za. 
vartalansál!a érdekében Tisza
tenyő és Dékéscsaba között a 
k!térőaláverő gépet a felépít
mény-karbantartó géolánccal 
egy vágányzárban kívánják 
foglalkoztatni. Tervet készített 

a főnökség a sebességkorláto- feladatuknak tartják a kocsik értekezleten a szovjet és a ju- le, szükség van a vállalatbk, A megállapodásban a vasút 
zások számának csökkentésére be- és kirakásának (11/orsttását, goszláv vasutak vezetőivel állami gazdaságok, termelő. vállalta. hogy elküldi az SZMT
is. A hibaforrások csökkentése t.'alamint az idegen kocsik tar• megbeszéltük a vasutakra há. szövetkezetek aktív közremű- nek a legnagyobb árufeladást, 
érdekében pedig a beépített ra- tózkodási idejének csökkenté• ruló konkrét feladatokat. ködésére, rakodási munkájuk illetve klra!tást végző vállaTui.
gasztott kötések szabályozását, sét. _ Mindhárom vasút legna. javítására. Sok múlik az árut tok jegyzékét és tíznaponként 
a csavarok meghúzását soron Pát Istv6.n a miskolci járma- (11/0bb gondja a sz6.ll!tások 

feladó és fogadó vállalatokon, tájékoztatást ad a késedelme. 
klviil végzik, a hib6.s kötéseket javító eredményeiről tájékoz- egvenet!enségéiből adódik. Az ��tál�!� á�:ndt'�a

s,:;,gal; sen rakodókról. Havonta érté. 
gyorsan kicserélik. Az iparvá- tatta szerkesztőségünket. ipari, de főleg a mezőgazda• szombat és t.'<lsárnapi ,-akodá- k
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sát segíti az az intézkedés Is, ban 200 teherkocsi f6vizsgó.ját lege miatt az év utolsó negye• beni teljesítését, az egységra- k
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hogy az őszi vágánvméréseket • é f !ül dében jóval több árumennyl- • k ké • • b' t 

omp ex r e s szi a 
legkésőbb október 20_ig befe- vegezt k el terven e a mun-

séget ai'ánlanak fel a vasútnak 
komanyo pzeset, a iz on- négy hónap munkájáról. 

káskollektívák - tri·a. - Szep- ságos munka feltételeinek A k tt ·nt · 'ók 1 p jezik. elszállításra, mint az év más aoo 1 ormac, a a • 
_ A helvból induló személ!/· temberben újabb száz kocsival 

időszakaiban. Ez azzal jár, megteremtését. ján az SZMT - ha szükséges, 
t,onatok menetrend szerinti in- vállaltak többet a térvezettnél. 

hogy az érintett határállomá- A szállításban érdekelt vál. a megyei bizottságok bevoná_ 
dítása 0,83 százalékkal jobb a A termeléken11ségi mutató 106 

sokon, elsősorban Záhonyban lalatok többsége tisztában van sával - arra ösztönzi a vál. 
tervezettnél - írja Debrecen százalék. Több mint hat száza-

és Kelebián, az eddiginél jó- a nehézségekkel és támogatja lalatok vezetőit. hogy a rako_ 
állomásról Czeglédi Sándor. - (Folytatás a 4. oldalon) val több áru átrakására, illet• a vasút munkáját. Támogatják dáshoz elegendő létsz

h
ámot

ál

�i

ák
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A kultuTáltabb utazás éTdeké- tosítsanak. jobban aszn J 
ben a brigá

dok több alkalom• .---------------------------------------7 ki a munkaidőalapot, a ren. 
mal szerveztek szerelvénutaka- delkezésre álló rakodógéoeket, 
rltási akciót. Az áruszállftás! továbbá megfelelően ösztönöz-
tervel eddig 8780 tonnával te!- f zék a rakodásban résztvevő. 
jesítették túl. Több mint 12 ket. 
százalékkal javult a teherko- Az együttműködés koordi-
csik kihasználása Is. Ennek nálását, az információk cse-
eredményeként 746 kocsit, il• réjét - az igazgatóság és az 
Jetve 15 vonatot takarítottak SZMT között - a Vasutasok 
meg. Szakszervezete Szegedi Terüle-A debreceni vasutasok 3272 ti Bizottsága vállalta. A közös 
óra társadalmi munkával já-

munkaprogram tehát jó lehe_ rultak hozzá az utasterek, a tőséget ad arra, hogy a szak-járművek és a pályaudvar tisz- szervezeti szervek tevékenyen taságához. Az állomás dolgozói 
segítsék és támogassák az a következó hónapokban fontos 
őszi szállítási feladatok végre
hajtását. 

(Gellért) 

Pullai Árpád látogatása 

Rákosrendező állomáson Október 16-án 

Vasutas operabérlet 
A közelmúltban Rákosrendező állomásra látogatoJ:t Pullai 

Arpid közlekedés- és postaügyi miniszter és Szúcs Zoltan vezér
lg;,,zgató. A vendégeket Soós Károly állomásfőnök fogadta. A_ 
mf'gbeszélésen jelen voltak az állomás gazdasági és társadalmi 
-�� 

Pullai Arp6.dot tájékoztatták többek köz�tt R.ákosre!"1ez.o 
állomás őszi forgalmi feladatairól és az első felé� ered�enyei• 
r6L A miniszter arra kérte a vasutasokat, hogy torekedienek a 
személy- és tehervonatok menetrendszerű közlekedtetésére, va
lamint a balesetmentes munkára. 

Látogatásuk során a vendégek megtekintették a gurltóban 
folyó munkát, és beszélgettek az ott dolgozó vasu�sokkal Is, 
akik nehéz körülmények között állnak helyt az őszi !orgalom
ban. A gurltón Vajda Géza állomásfőnök-helyettes táiékoztatta 
és kalauzolta a vendégeket. 

A metró Marx téri állomásának építésével, illetőleg a tér rendezésével egy Időben kerül sor 
a Nyugati pályaudvar csarnokának teljes rek onairukclójára. 

(Riport a 'l'. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele) 

Megkezdődött az 1977/78. 
évad. A vasuta� operabérlet 
első előadására október 16-án 
,asárnap délelőtt 11 órakor ke_ 
rül sor az Erkel Színházban. 
Bemutatásra kerül: Verdi: 
Traviata című operája. 

A címszerepeket Ágay Ka
rola, Szabó Anita, Bende 
Zsolt és Horváth Bálint, a 
Magyar Allaml Ooeraház mű. 
vészei fogják éneke l.n1. 
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Politikai tömegoktatás 
s�tember nemcsak a tartulólfjúaág llj tanévkezdetének 

Ideje, ha� a szakszervezeti politikai tömegoktatás új 
4vadja Indulásának Is a hónapjá. Az 1977-78. oktatási év szer
vezési munkálatai még a nyári hónapokban befejeződtek. Az 
előzetes adatok némi szám.!zeril emelkedést mutatnak. Ebben ttz 
évben azonban már nem a résztvevők .  •zámáflllk mifldefláron 
raló növelése a cél, hanem a maga&abb aztnti oktatáa megval6-
aítúa. Ez ugyanis az eddigieknél Is eredményesebben szolgálja 

. • marxista-leninista Ideológia széles köril elterjedését, a szocla
\ lista világnézet térhódítását, a vasutas dolgozók tudatos közéleti 

tevékenységének kibontakoztatását. 
Az oktatás m,6dszerelben és formáiban nem lesz v6ltozás. 

1 
A tanfolyamok továbbra is az id&zeril kérdések tárgyalását 
szolgálják, társadalmi, munkahelyi és világpolitikai szinten. A 

• választá6 lehetllsége tehát továbbra i& fenncí!I. Jóllehet a meg
í adott kilenc témából csak három a kötelez/len feldolgozásra ke
l rüló téma. Ezek képezik a tanfolyamok legfontosabb előadásait. 
1 A fennmaradó hat témából lehet kiválasztani a feldolgozásra 

kerül6 másik három előadás anyagát. Az idószm kérdé1ek tan
folyamán túlmenóen meg kell említeni a Szakszervezeti ifjú.sági 
fórum címmel Indítható tanfolyamokat, amelyek az ifjúság po
litikai, világnézeti tisztánlátása megteremtésének ügyét szolgál
ják, emellett nevelnek a munMahelyi közii66égekbe való beil• 
leszkedésre, a munkahely szeretetél'e. 

Ebben az oktatási évben a hallgatók Is megkapják II tananya-
got a kötelező előadásokból. Ez nagyban segíti a résztvevők 

felkészülését, a tartalmasabb, elemzőbb vita kialakulását. Le
hetőséget nyújt a hallgatóknak az anyagból való felkészülésre, 
sőt arra is. hogy a bejáró dolgozók a vonaton, autóbuszon ta
nulmányozhassák azt. 

Az egyes tematikákban olyan előadások szerepelnek, ame• 
lyek minden bizonnyal találkoznak majd a hallgatók érdeklődé
sével. Ennek eredményeképpen emelkedik a foglalkozások szín
vonala, erősödik annak vitafórum jellege, ahol a dolgozók nyíl
tan és őszintén beszélgetnek és vitatkoznak a napi pol!tikár6l. 

A 11itában meg kell tanítani a hallgat6kat a téves nézetekkel 
szembeni harcra, a helyes álláspontok védelmére. 11:rvek és el
lenérvek felsorakoztatásában a hibás, esetleg elleméges néze
tek megcáfolására. valamint a helyes álláspont elfogadására. Az 
így működó vitafórum biztosíték arra. hogy a kitűzött oktatási 
és nevelési cél sikeresen meg is valósul. 

A'- eredményes munka letéteményese! a vezetőnropagandls-
ták és a propagandisták. A foglalkozások színvonala, ha

tékonysága az ó jó vagy rossz munkájuk függvénye. Ebből adó
dik az a feladat, hogy felkészülésüket, rendszeres seg(tésüket fo
lyamatosan biztosítani kell. A vezetőpropagandlsták és propa
gandisták a központi felkész!tőkön csak a témával kapcsolatos 
elvi és politikai kérdések egységes értelmezéséhez, tisztázásá
hoz kapnak útmutatást. A szakszervezeti bizottságokra hárul az 
a feladat, hogy a helyi körülmé1iyekról., sajátosságokról tájékoz
tassák óket, és !gy megteremtsék a uihetőségét az elméuitnek a 
gyakorlattal való összekapcsolására. Növelhetik a Beg!tséget az
zal, hogy az egyes témákhoz helyi szemléltetó anyagokat ls biz
tosítanak a propagandistáknak. Ne feledjék, hogy a központi 
tananyagok csak a propagandisták munkájának megkönnyíté
sét szolgálják, amit mindig a he!Yi viszonyokra lebontva kell 
alkalmazni. Az előadás tehát a szó igaz érielmébEn előadás és 
ne felolvasás legyen. 

A szakszervezeti politikai tömegoktatás tanfolyamai az ln• 
formációszerzés fontos fórumai. A szakszervezeti bizottságok a 
tanfolyamokon hallottakat, az ott szerzett tapasztalatokat hasz
nosan kamatoztathatják. A felmerült kérdések, vélemények, ja
\'asl,tok alaoján. képet adhatnalc a munkahely politika! hangu
latáról, a dolgozók egyén1 problémáiról, a tömeget foglalkoztató 
kérdésekról. 

A politikai oktatás ellenőrzése elősegíti II rendszeres, pontos 
munkát. Ezt megszervezni és gyakorolni minden alapszervezet 
kötelessége, Terméazetesen arra u ügyelni kell, hoQI/ az ellenőr
zés mindig seglú:S szándékú legyen. Az ellenőrzések segítenek 
ahhoz, hogy a szakszervezeti bizottságok megismerjék a tanfo
lyamok szintjét, a propagandisták felkészültségét, a foglalko
zások tartalmi, minóségl színvonalát. 

M!g valamit. Igen jó hatást gyakorol mind a hallgatókra, 
mind a propagandistákra, ha az els6 és utolsó foglalkozást 

iínnepélyessé tesszük. Ezzel is rangot adunk a szakszervezeti 
politikai tömegoktatásnak. A törődésnek ez a formája jó hatás
sal lesz a tanfolyamok munkájára. 

Tóbiás Béla 

Béke brigádok tiltakozása 

a neutronbomba gyártása ellen 
A székesfehérvári pálya

fenntartási főnökség Béke szo
cialista brigádja emlékeztetőt 
készített. Eljuttatták a szolgá
lati hely 16 szocialist.a és 31  
munkabrigádiának és vala
mennyi egység szak- és moz
galmi vezetőinek is azzal a 
céllal hogy mindenhol röp
gy(lléseken vitassák meg. Til
takozásukat fejezték ki az 
újabb tömegpusztító neutron
bomba gyártása ellen. 

A háború pusztítását nem 
feledheti senki ! A közel hat 
évig tartó második világhábo
rú gyógyíthatatlan sebeket 
okozott. 

A Béke szoc!afüta brigád ki
lenc tagia és a szél<:esfehérvári 
pályafenntartási fónökség 500 

dolgozója a világ százmllliól
val együtt elítéli és tiltakozik 
a neutronbombák, a neutron• 
töltettel ellátott rakéták ellen. 

A Budapest Keleti pályaud
varon dolgozó aranykoszorús 
Béke brigád Is felhívásban 
tiltakozik az újabb tömegpusz. 
tító fegyverkezés ellen. 

A Béke brigád felhívásában 
a csomópont, s a vasút vala
mennyi dolgozójához és szocia
lista brlgádjához szól. Arra 
kérik dolgozótársalkat, emel
jék fel szavukat és tiltakozza. 
nak az Egyesült Államok fegy_ 
ver'·ezé!si tervei ellen. 

Mindkét brigád elküldte tll
takozását az Országos Béketa
nácshoz. 

Segély tanszervásárlásra 
A debreceni építési főnökség 

szakszervezeti bizottsága mel
lett működó segélyezési bizott
ság - az elózó évihez hason
ló:m összeült, hogy 23 500 fo• 
rint sorsaró. döntsön. Körülte• 
kintóen vizsgálták meg, hogy 
• wnszeroegélyre szánt összeg
ből kik részesüljenek. 

A tanszersegély szétosztása 
Immár hagyomány a debrece
nieknél. A nagy családosokat 
llémi pénzzel segíti a szakszer. 

vezet a gyermekek tanszerei• 
nek a megvásárlásában. Sok 
az olyan család. ahol a gyer
mekek száma meghaladja a 
négy-ötöt. Ügyelnek arra, 
hogy azok kapják a pénzt, 
akiknek szüksége van rá. 

Ebben az évben ötvenegy 
családot segftettek. Az iskolai 
év beindításakor több pénz ju
tott a nagy családosoknak a 
tanszerekre. 

Nyiri Ferenc 

MAGYAR VASUTAS 

A határok elmosódnak 
Mitől szocialista a Régi forrás brigád ? 

Kvel! János hangja meleg
séggel telt meg, amikor a töb
biekről kezdett beszélni. Sze
retet is, büszkeség is csendült 
szavaiból, ahogy mondta: 

- Az emberek jól érzik 
magukat együtt a brigádban. 
Nem becsülik le egymást. Ha 
az egyik Jobban ért valamihez, 
megmutatja a másiknak, segít 
neki, hogy 6 is megtanulja. 
Aztán meg titoktart6ak is. 
Sohasem panaszkodnak egy
másra. 

Elmosolyodott: 
- Még szerencse, hogy jól 

ismerem őket. A szemükből, 
az arckifejezésükból olvasol<. 
lgy aztán előbb-utóbb csak 
megtudom, hol szorlt a cipó. 

A jó munka feltétele 

a kollektíva összefogása 

Ettől lenne szocialista a 
, Régi forrás brigád? Kvell 
János brigádvezetó azt mond
ja, az összetartás lényeges 
feltétel, majd hozzáteszi : 

- Nem is !ehetne máskép
pen jól dolgozni. Egymást is

merni, segíteni kell ahhoz, 
hoQII a munkában is kimagas
ló eredmények szülessenek. 
Ahol az emberek önmagukkal 
szemben is teljebb állítják a 
mércét, ott lehet őszintén min
denről beszélni. A kötelesség
ről, s a hibákról is. 

Amikor évekkel ezelőtt a 
pécsi vontatási fónökség veze
tője behívatta Kvell Jánost, 
csak annyit mondott: 

- Mindent ÚU1J csináltok, 
mint a szocialista brigádok. 
Csak naplót nem vezettek. Be• 
széld meg az emberekkel, aztán 
'1,igyen meg a napl6 is. Alakul
jatok hivatalosan is szocialista 
brigá.ddá.. Nektek nem lesz 
nehéz. 

Az emberekkel tényleg 
könnyű volt szót érteni, hl• 
szen munkájukban, életmód
jukban, egymáshoz való vi
szonyukban nem változott 
semmi. Kvell János javasla• 
tára egyetértően bólintottak: 

Legyen a brigád neve Régi 
forrá$ - állapadtak meg, s 
ez a név arota már sokszor hir
dette valamennyiük közös ér
demét, ha többet, jobbat cse
lekedtek másoknál. 

Nem lehet határvonalat húz
ni a brigád tagjainak munka
helyi és egyéni élete között. 
Együtt 114nnak ha dolgozni kell 
s akkor Is, a pihenésre, szóra-

A Régi forrás szoelalista brigád tagjai 

úgy történt a dolog, hogy a 
brigád hét végén ott dolgo. 
zott az építkezésen. Nagy me
leg volt, jólesett volna egy
egy pohár sör. Rávalót 8.710n
ban a kÖ2lÖS kasszából Nagy
fenyvesi nem adott. 

- Minden fillérre szükség 
van, igvatok 11izet - tanács;:,1-
ta. A brigádtagok pedig tovább 
kókadozva a melegtől, fárad
tan a munkától, szótlanul, ked• 
vetlenül dolgoztak tovább. 

Kvell János úgy meséli, hoey 
amikor közéjük ért, szokatlan 
csendesség fogadta. Rögtön 
észrevette a levegőben vibráló 
feszül t<séget. 

- Ml a bajotok? - kérdez
te. - Történt valami? 

- Sem.mi - felelték a bri
gádtagok, és Kvell János hiá
ba akarta kihúzni belófük a 
csendes munka okát. Nem !Si
került. C!!ak jóval később, 
amikor már envhülni kezdett 
a sör miatti berzenkedés. tud
ta meg a brigádvezető, az ese
m-énveket. 

Hát ilyen emberek a Ré-gl 
forrás taitiai. Nem mondanak 
rO$Szat ewmásról még akkor 
sem, ha pillanatnyi sérelem ér! 
őket. Mindi!l megtaláliák a 
módiát anna'k, hogy a hirtelen 
feltörő indulatot gyorsan }e• 
csendesítsék. 

Közösen járnak 

kirándulni, szórakozni 

Persze az asszonyok sem tét
lenkednek. Gyakran előfordul, 
hogy amíg a férfiak dolgoznak, 
ók szervezik a programot. be• 
szélik meg egymással a hét-

végi elfoglaltságot. Most, hogu 
elkészült a harkányi víkend
ház, pihenni járnak oda, s 
mint egyen.ló jogokkal bíró tu
lajdonosok, élvezik a több éves 
munka beérett gyümölcsét, 

Általában kirándulni, szín. 
házba is közösen járnak. S ha 
mégis előfordul, hogy valame
lyikük nem tart a többivel. 
egy-egy színházi élmény, vagy 
jó könyv elolvasása után, fel
hívják a figyelmét : érdemes 
megnézni a darabot, elolvasni 
a könyvet. Aztán ha megtör• 
tént, következik az értékelés, a 
vita, a vélemények cseréje. A 
S7.Ól'akozásnak tűnő állandó 
önkép,zés segftl 6ket a vetélke
dőkön való sikeres szereplés
ben, a dolgok helyes megítélé
sében. 

Szeretik a gyerekeket, az 
öregeket. Ezért !s vállaltak 
védnökséget a sellyei általános 
iskola tanulói. és a rigópusztai 
szociális otthon lakói felett. A 
kertekbe öntözóberen.deztl-st, fó
llát szerelnek. a szobákba vi
rágtartólrat, a tantermekbe 
szemléltetó es7,közöket készíte
nek, - mlkor mire van szük
sé!l. 

fgy dolgoz.nak, élnek. becsü
lik egymást és másokat, a me
csekaljai város vontatási fő. 
uöbégén, a Régi forrás sz-0-
ciallsta brigád tag ial. S mert 
í�y dolgoznak, ez évben a 57.0-
cialista brigádve?..etók V. or
szágos tanácskO?.á"a alkalmá
ból, a Régi forrás a MÁV 
Kiváló Bri,l?ádja, Kvell János 
brigádvezető pedig a Munlca. 
érdemrend ezüst fokozata ki
tüntetés tul?'rlonosa lett. 

Pálinkás Kata.tin 
kozásra kerül a sor. Persze el- ,--------------------------
66sorban a munka az, amJ 
erős kapocsként ÖSl!zetartja 
őket. A pécsi vontatási főnök
ség tmk m1lhelyében látják el 
sokoldalú, szerteágazó fel.ada
tukat. Van közöttük lakatos, 
bádogos, kőműves, s komp. 
resszorkezelő Is. 

A kivaló címhez méltóan 
A dunakeszi jármújavító 

Asztalos János szocialista bri
gádja az idén nyerte el a MA V 
Kiváló brigádja címet. 

- Amikor brigádunk tlzen. 
öt évvel ezelótt megalakult, 

ven csapat közül lettek az el
sők. A járműjavítók országos 
versenyén pedig a hatodik he• 
lyet szerezték meg. 

(Solymosi) 
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Vontatási sziímadók 

A szotiallsta bri/ád 

címre pilyázn,k 

Még fiatal, hiszen csak 1977. 
január elsején alakult meg a 
swmbathelyi vontatási fónök
ségen a Hó.mán Kató nevét vi
selő szocialista brigád. �-':· 
ketten vannak. VezetőJük 
Grósz Sándorné vontatási 
számadó, hozzáért.6en végzi 
feLada tát. 

A brigád már most, nyolc 
hónap után is szép eredmény
nyel dicsekedhet. Kulturálk 
vállalásukat várakozáson felül 
teljesítetúék, összesen 1795 fo ... 
rint értékű könyvet vásárol
tak, egy brigádtag 150 f?rin
tot költött könyvre. A bngád
ból ketten körepiskolába játs
nak. Az idei színházi évadra 
négy színházbérletet vásárol
tak. Közösen járnak divatbe
mutatóra, hangversenyre, tár
latlátogatásra és kirándulásra 
is. 

Névadójuk halálának 41-tlt 
évfordulójára koszorút helyez• 
t.ek el Budapesten a Kerepesi 
úti temető munkásmozgalmi 
pa,ntheonjában Hámán Kató 
síremlékén a kecskeméti szer
tárfőnökség Hámán Kató szo
cialista brigádjával közösen. 

Egymáshoz fűzódó kapcsola
tu lc is igen jó. Ha beteg van a 
brigádban, meglátogatják. A 
gyermekgondozáson Ievó brl
gádtaggal tartják a kapcsola
tot. 

Hogy a 'könyveket nemcsa.lt 
vásárolják, hanern forgatják, 
olvassák is, azt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az hogy a 
.,Ki tud többet a Szovjetunió
ról?" vetélkedőn a fónökségi 
szinten második helyezést, 
igazgatósági szinten pedig ötö
dik helyezést értek el. 

Eddig hatvan óra társadalmi 
munkát végeztek. amikor ko
csit,sztítás és múhelytakarítás 
volt a feladat. A Nagy Októbe
ri Szocialista Forradalom év
fordulójára találkozót szervez
nek. amelyre veterán szovjet 
elvtársakat hívnak meg. 

A brigád még nagyon fiataL 
Megalakulása óta arra töre
kedtek. hogy méltó,k legyenek: 
a szocialista címre. 

Cslzmazfa Béláné 
Szombathely 

- Tarjáni vasutasok Besz
tercebányán. Salgótarján és 
Besztercebánya vasutasa.i kö
zött már több éve jó a kap,
csolat. Rendszeresek a tapasz
tal-atcsere jellegű látogatások. 
Legutóbb (szeptember végén) a 
salgótarjáni vasutasok 8 tagú 
delegációja Játoga,tott Beszter
cebányára, a csehszlovák vas
utasnap alka.Imából. A kétna
pos program végén a két állo
más vezetői elhatározták, hogy 
a jövóben lehetőséget teremte
nek a szocialista brigádok kap
cso1a.tiain.ak kiszélesítésére is. 

Kesm Árpád, a szakszerve
zeti bizottság titkára azt mond
ja: rájuk mindiq lehet számí
tani. aklror fos, ha plusz tennl-
114lókat kell ellátniu.k, O!ak a 
határidőt kérdezik. mikorra 
kell, a többit már eitvmás kö
zött beszélik meg. Még soha
sem fof'dult elő. hoey valami
re nemet mondjanak. A kom
munista műszakok. a társndal
ml munkák véezésében is min
dig az élen járnak. 

még tanuló voltam - mondja 1-------------------------

Brigádvíkendház �pült 

Harkányban 

Részükre a szórakozás, a n!
benés is többnyire munkát je
len.tett. Víkendház tulajdonosok 
lettek, • ez úgy történt, ho(11J 
Harkanyban közös nvaral6t 
építettek. 1971. nyarán hatá
rozták el a telekvásárlást és 
attól kezdve nem volt gondjuk. 
hol töltsék a hétvégeket. Ma
guk közül gazdasági felelőst 
választottak. s mint az az évek 
múlásával bebizonyosodott -
jól jelöltek. Nagyfen1111esi Jó
zsef, a brigádtó! kapott meii
bízá� alapján kezelte a jutal• 
makból, túlórákból félretett 
összegeket, amelveket minden
kinek addig kellett a közösbe 
adnia, amí!l személyenként a 
hu.'<ZOnötezer forint együtt 
nem volt. 

- Különös ember ez a Jós
ka - mondja a brigádvezetó 
- magamban sem bíztam vol
na úgy, mint benne. Szigorúan 
vigyázott a közös kassza min
den forintjára olyannyira. 
hogy egyszer. hallgatólag<>< 
sért/\dö•tség is lett belőle. A 
sör hiánya okozta a problé-:nát. 

Pócz Péter brigádvezetó. -
Nekünk, az egyes gyárrészleg 
villanyszerelőinek az a felada
tunk, hogy az új és a főjavítá
sos kocsikba beszereljük a vi
lágítást és a fűtést. Huszon
hárman dolgozunk a brigád
ban, ebből hárman alapító ta
gok: Pfter Lajos, Geizler Sán
dor és Nemes József. Tavaly 
aranykoszorús jelvényt kap
tunk. 

Az elmúlt évi munkáik kö
zül legemlékezetesebb a há
romszázötven óra társadalmi 
munkával végzett. királyréti 
úttörővasút kocsijainak újjá
varázsolása volt. Ugyancsak 
társadalmi munkában tartják 
rendben műhelyük környékét. 
Megjavítottak negyven hútő
gépet és a KISZ-fiatalok a ko
csimosást is vállalták műszak 
után. Munkájukkal mintegy 
ötvennégyezer forintot takarl
tottak meg. 

A brigád tagjai fontosnak 
tartják a továbbképzést Is. 
öten középiskolába járnak. 
egy társuk pedig egyetemen 
tanul Az ifjll mesterek orszá
gos versenyén Adamecz 
György villanyszerelő és Gecki 
László műszerész elsó lett. 
Seprényi József pedig a kiváló 
KISZ-munkáért jutalomként 
tfz napot töltött a Szovíetunió
ban. Pócz Péter brigádvezető 
részt vehetett az FDJ kong
resszusán az NDK-ban. 

Sikeres volt az idei esztendő 
is. A „KI tud többet a Szov
jetunióról?" vetélkedón kilenc-

Gazdag program a téli hónapokra 

a megszépült művelődési otthonban 
Nagykanizsán mintegy száz

ezer forintot költöttek a Ko
dály Zoltán Müvelódési Ott
hon tatarozására, berendezésé
re. A megszépült intézmény 
sok segítséget nylljt a szocia
lista brigádoknak a s.zabadidó 
hasznos eltöltésében. A látoga
tók azonban nemcsak nézői, 
hanem cselekvő részesei is 
egy-egy kiállitásnak. tgy volt 
ez az országo,s vasutas képző
művészeti kör kiállításán és a 

személypénztárosok bobby-ki
állításán is. 

&dekes program ígérkezik a 
téli hónapokra Is. November
ben Ady-szavalóversenyt ren
deznek és szó va.n egy kisma
maklub megindításáról A ren
dezvények sorában helyet kap
nak kiállítások és művészeti 
elóadások is. Legutóbb ötven 
kertbarát mutatta be szobai és 
kerti virágait az érdeklődők
nek. 

Várfalvy Gyula 

Követésre méltó kezdeményezések Várpalotán 
Várpalota állomás szakszer

vezeti bizotsága mindig sokat 
tett azért, hogy a nyugdíjas:>K érezzék, a ténylegesek nem szakadtak el tólük. Nemrég el
határozták, hogy a szakszerve
zeti bizottsághoz tartozó nyug
díjas tagokat 75. életévük be
töltésekor az szb-titká.r és egy 
aktivista lakásukon felkeresi. 
és ajándékcsomaggal lepi meg 
őket. Nem lehet leírni azt az 
örömet, melyet ezzel okoz
nak. 

Ezenkívül azoknak. akik 
tényleges korukban rendszere-

sen olvasták a Magyar Vas
utast, az állomás dolgozói el• 
olvasás után átadják a lapot a 
nyugdíjas bizalmiaknak akik 
tagdíjfizetéskor kiosztják ré
szükre a lapokat. 

Az szb azt Is megbeszélte a 
szocialista brigádokkal és a 
KISZ-s�erveze,,el, hogy az dós 
és beteg nyugdíjasok téli tüze
lőjét az utcáról díjmentesen 
beszállítják a tárolóhelyre. 

A kezdeménvezések kedvez6 
visszhangra találtak · nyugdf. 
jasok körében. 

Varga József 
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MAGAS A MÉRCE JÁSZKISEREN H IVATÁS U K  A GYÓ GYÍTÁS 

Összkomfortos szotiális kombinát Ketten a jubiláló .ll1Á V Kórházból 
Reuelente bUS6"Lal étilcezik ,_...,.. ___ ,.,.... __ ��-- Félszázados jubileumát ün

nepli a vasutasok első egész
ségügyi intézménye, a buda
pesti MA V Kórház, Ebből az 
alkalomból két olyan kórházi 
dolgozót - egy orvost és egy 
főnővért - mutatunk be, akik 
csaknem 40, illetve 30 éve fá
ra.dozna.k a beteg� érdeké
ben. A kórházi törzsgárdához 
való tartO'Zás mellett abban is 
nagy ,a hasonlóság lköz:ük, 
hogy mindkettőjük legfóbb 
hivatása a gyógyítás. 

az óvodába Csilla, Pisti és a 
többi kis óvodás. 

A MAV Jászkiséri 1!:pító
oépjavító Vzem dolgozóinak 
nem kell am!att a"gódniuk, 
hogy nem tudják elhelyezni 
gyermekeiket. A hatvansre
mélyes üzemi óvoda magas 
színvonalon látja el a gyenne

·kek:et. Három csoport : .kicsik, 
középsó;ö'.< és n a,zyok a szé
pen berendezett játsr,á. és tor. 
n.ateremb:m töltik a napo'., 
ami!( a szülők dolt:ozna:k. A 
gondoskodó felnőttek egy mi
niállatkerttel is me�lepték a 
kicsinyeket. Az óvoda keríté
sétől néhány méterre eg1• kis 
ház:ikóból az őzike és a fácán 
figyeli a jánszadozók.at. 

Kismamajárat 

Minden szülőnek fcmtos, 
hogua.n helyezheti el a (Jller
mekét. Ha ez megoldott, ak
kor jobban meizy a mun."'m is. 
Mi .irra törekedtünk, hogy ez 
i;enkin,ek se legyen gond. A vi
déki tanácsi ó,·<Y.lák.a t. ahon
nan dolgozóin.'< bejárnak, nl!'lll 
tudtuk volna anyal!iLag 1á
mogatni. fgy vált szil ¼essé 
el(y :saját óvoda. amelynek 
csak a.z építési nnyagára. �•olt 
meg a pénz. Ött•enegtJ 11ap 
a.la.tt mégi$ elkészítettük. mi 
magunk - mondja Pethes 
Sándor üzemigazgató. 

Túl.rns lenne azt állítani, 
hogy Jászk's..&ren múr mindent 
mego1dottak, de arra tö:-eked
n k, hogy a d<>ll!m:ókat az. 
anya�i megb�lésen kívül 
egyéb kedvezmények is vissza
tartsák. 

- Megyei lapunkban nem
rég azt olvastam. hozy az 
ezyik :naey l(Yánmkban igen 
elé!tedettek, mert a munkaerő
vándorlást sikerült huszonöt 
szá?Jalékra csö�-cl<:enteni 
folvtatt.a. - Nálunk c�·k öt
szá?a.Mkos a mczgás. méms >o
kallittk, s elégedetlenek t•a-
01/Unk. 1\1ind,:m erőnkkel arra. 
törek zünk, hO!J11 a távozók 
.számát a mimmál sra csök
kentsü.k. 

Halász Imréné, a S?.:a'!tszerve
:1:etl birott<:ág gaz.dasági fele
l<'!se Is örül az elért eredmé
nyekn!"k : 

- A vidékieknek sokat Je
z„ntett a ki.•ma.ma iárat bein
dítása. Az éde . .,a,nyákkal e'71/ütt 
hozzuk be a. kicsiket. három
ne-ayed órá1.1al a rendes járat 
után. Ez a"ért i,; jó. mert a 
szüli5k a 'kis' olásokat is hoz
hatják_ 6k is johe,tnek euel a 
buss:m.l. M:i:sik nagy gondunk 
az i"1<:o'lai nyári wnet volt. 
Ahol nincs na,n,s-,;iilói felüi::ve
let. ott '!lE'm tud1a.k Mlut1Tt 
mit kE!'>deni a gyermekekkél. 
Itt vidéken UftVanis a nao'<ÖZ:
ben cs>tk délután kettőig lehDt. 
nek. Sza.kszert·ezeti bizmtsá
gunk a pdrt és a ga.zdasáqi 1:e
:1:etéssel közösen <11Je'l'rnekmeq
örzőt létesített. Nyaranta. pe
daqógusok viqyázna.k az üze• 
mi dolgozóink alsóta.qoza.tos 
111/l!Tml'keire. Na.ponta tizenkét 
forintért teljes ellátást kap
tak. Jól érezték m1�ulnt a 
nváron i�. m,:-rt mind„n hé'en 
elvittük őket valahová. 

A já<'Zkisérl fr,emet tíz. éve 
vá<árol•a a MAV ti:renn� 
millió forin•ért. Akkor két
száznegyven dolem.6Ja vol,t, 
Jelenle� ezre-n felill vnn a lét
irz.ám. s ,az frrem értéke m�
haladh :t fél milliárd forintot. 
A szociális létesítmf-nvek érté
lre pedig hetvenmillió. 

Az üzem területén 
már minden megvan 

- Szociális komb;.nátunk 
tzenhat millió forintnyi beru
házással indult. Ami ma.na.p
•áu még elég ritka, a kivitele
ző, a J ászságl E1111esült tpitő
ipa.ri Szöt·etkezet három hó
,iappa.l korábban készitette el, 
• a. tervezett összegböl kétmil
liót megtakarított - így az 
qiugató. 

- Az új kombinát sokat se
gített rajtunk - veszi át a 
IIZÓt Szabó László, az üzemel
tetési és szerviz osztály veze
tője. - HiS?Jen a rég: épülete
ket már kinőttük. A7.óta olyan 
hangot is hallottam : minek 
kellenek az emeletre Irodák? 
Azért. mert az ott dolgowknak 
is szükségük van a jó munka
körülményekre. 

A:r. üzemiga7gató tájékozta-
1ása szerint a megtakarított 
Utmilliót la felhasználhatják. 

Az llzem úJ szociális kombinátja 

Az orvosi rendelóre emeletrá
építést 1erveztek, s már el
ke7.dód-tek a munkák. Köz�n 
a rendelés zavartalanul folyik. 
A korszerű orvosi ren.d-elóben 
és a fogászaton e. legmoder
nebb ,gépek segítenek a gyó
gyí tásba:n. 

- A szociáli.s kombinát na
(Jllon szép. De még a. három
száz személyes fürdő, öltöző, 
a mosoda, a vasalószoba, a 
szári.tó, s a. második emeleti 
százszemélyes szálloda sem 
elég - mondja Halász Imré
né. - A most épülő új réu 
azonba.n már szinte mara.dék
tala.nul kielégít minden igényt. 

Az üzem területén úgyszól
ván már mlnden �található. 
Van orvosi rendelő, óvoda, 
üzemi .konyha, az emeleten és 
a rel(i épületekben szállás. 
TanmúhE-ly ipari tanulóknak, 
ahol évente kilencven-száz 
gyenneket - főleg üzemi dol
gozókét - képezoolc a legmo
dernebb esiköz.ökk.eL 

A gépláncoknál is 

teljes a komfort 

- A oépllinccm dolgozókról 
sem feledkeztünk meg 
mondja a szakszervezet gaz.da
sá felelooe. - trtilk u meg
tesziln.k mindrnt. Ahogy ma 
la.knak, a.z már több, mint 

(Bognár György felvétele) 

munkászállás. Külön étkező, 
konyha, háló. és kultúrkocsi is 
tian. A la.kókocsikba.n rádió, 
TV, a. konyhába.n hűtőszekrény 
segíti litvé�elni az élet ne
hézségeit. Egy segédmunkást 
csak azért alkalmazunk, hO".,y 
a gépláncon dolgozók étilcezési 
gondjait. a bevásárlást meg
o'Ldja. Mosodánkból kétheten
ként szállítjuk ki a tiszta ágy
neműt. Semmiért nem kell fl
:zietnl, csal< az étkezésért. 

- Tudjuk Jól, a robogó �'<>
natolk zaját, nyáron a na.gy 
kánikulát nem tudjuk meg
szúntetnl - tesz:i hozzá az 
igazgató. - l::ppen ezért meg
rend-ltünk részükre négy 
klimaberenderest. Ez a Jövő 
nyáron már iltics;t könnyltf a 
helyzetüket. A gépláncon dol
gozókat osztályatnk rendsze
resen látogatják, s ha szüksé
gük van valamire, amint csak 
lehet, igyekszünk megoldani. 

Az üzem ve-r.etói az elért 
eredmények ellen� !S elége
detleneik. Jól tudják: a.kik ön
magukka.Z elégedettek, elveszí
tik a helyes mércét, a tisztán
látást, N?m hala.dnak, nem 
fejlődN?k. A jász:ltisérie.1< mér
céje, melyet a szociális léte
sítmén ·eknél Is m�asra tet
tek, sok helyen lehetne irány
mutató. 

Szalai Mllrla 

Mozdonyvezetők társadalmi munkája 
A budapesti Hámán Kató vontatási főnökség tízezer téglát 

rendelt a hatvani téglagyártól. Hogy a szá11ítmány minél előbb 
a rendeltetési helyére kerüljön, a hatvani vontatási fónökség 
Alkotmány és Puskás Tiva.dar szocialista brigádjának tagjai 
vállalták, ho1111 a téglát pihend Mpjukon �•asúti kocsiba 1'akják. 
A mozdonyvezető brigádok egy része éjjeli műszak után. másik 
részük pedig az esti műszak kezdése előtt végezte a nehéz fi
zikai munkát. Gyors társadalmi munkájuknak köszönhető, hogy 
a sz.állítmány időben eljutott a címzetthez. 

A MÁV :E!pítésl Géptelep 
lakatosrész.legében találkoz
tam Erdösl István csoport
vezetővel. A negyvenhét 
éves lakatos éppen egy 
mosdócsésze szerelésével 
bajlódott. 

- Néha boszantó az 

tása. szerelése. Még a h6-
légsugaras hóolvasztók -
amelynek lelke a repill6-
gépmotor - fúvórészét is 
mi Javítjuk. Sokoldalú, ösz
szetett munkát kell tehát 
tiégeznűnk, a.mihez nélkü
lözhetetlen a. jó 1zakmal 
felkészültség. 

- Nagyapám és édesapám 
is vasutas volt. 1938-ba.n ke
rültem a 1\IAV Kórházba, ak
kor kötöttem egy életre szóló 
jegyességet a. t•asúttal. Mun
ka.könyvemben csa.k egy mun
ka.hely va.n beje1111ezve. Több 
már nem iS lesz - így vall 
magáról dr. Novák Emil fő
orvos. 

A rendeló:ntézet hatodik 
emeletén találkoztunk. A fő
orvosról betegei szeretettel be. 
széltek. Nála egy Vi'ZSgálat sem 
lehet rutinmunka. Amikor a 
betE-gekkel foglalkozik, vizs"ál, 
minden más megszűnik !körü
lötte. Az a,;szisztensnóje mel-

Dr. Novák Emil 

!ette tanulta és szerette meg a 
swkrnát. 

- Orvostanhallgatóként ke-
1'Ültem a. kórházba, mulloká
mért .reggelit éa ebédet kap
tam. 1943-ban Ma.glódra. ne
veztek ki pályaorvosna.k. A 
környékbeli vasutasokat és 
hozzáta.rtozóikat gyógyítottam. 
E(Jll ilyen munka.kör ma sem 
lenne haszontalan. 1948-ban 
már a MAV Kórházban az 
orr-fül-gége osztályon dol
goztam. Onna.n 1962-ben a.d
junktusként jöttem el, s a.zóta 
a. ha.llásvizsgálattal, a hallás
szen•i betegségekkel, és azok 
megelőzésével foglalkozom. 

Dr. Novák Emil, a MAV
ná! először vállalkoz.ott a vas
utas szakmával járó tömeg?S 
hallás,zervi megbetegedésM 
megelőzésére, mérésére és tu-

és kezeljük a telep gáz.fej
lesztő készülékét. 

A brigád tagjai (néha az 
anyaghiány miatt) gyakran 
kényszerülnek arra, hogy 
egy-egy jó múszaki ötlettel 
segítsenek magukon. Oly
kor még a�katrészeket Is 
gyártanak a múhelyben. a.nya.ghiány - mondja. -

Ezt a. csészét is - a.mit egy 
lakókocsiba. kell majd ,ze
relni - ismerósöktól ku
nyerálta.m a telepen. Pedig 
a. mosdócsésze nem hiány
cikk. 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

A múvezető Irodájában 
folytatjuk a beszélgetést, 
ami egy kicsit nehezen in
dul, mert Erdősi I.tván fél 
a népszerúségtől, a nyilvá
nos szerepléstől. A vasutas
nap óta, amikor átvette a 
Kiváló vasutas kitüntetést, 
összesúgnak a háta mögött 
az. emberek. A kitüntetéssel 
együtt járó tízezer forint 
borzolta fel a kedélyeket, 
indította el az irigykedés 
hullámait. Pedig ő nem te
het semmiről. Végzi a mun
káját, mint eddig, kitar
tóan, szorgalmasan. 

- Mivel foglalkoznak Itt 
a műhelyben ? 

- A.et szoktam monda.ni 
tréfásan, ho1111 részlegünk 
a. faszegtől a. 1'epűlőgépig 
mindennel fogla.lkozlk. Leg
fontosabb feladatunk az 
aláverók, rostáló- és föld
munkagépek, tvg-k, lakóko
csik karosszériájának Jav!-

lgy jó lakatos mindenhez ért 

1954-től dolgozik a gépte
lepen. A Vaskohászati Ke
menceépítő Vállalattól jött 
ide lakatosnak. 1968-ban 
megalakították a most 
bronz koszorús Rákóczi szo
cialista brigádot. Két évvel 
később kinevezték csoport
vezetőnek. 

- Ilyenko1' ősszel nálunk 
is több a. munka - folytat
ja. - Kezdödik a. nagy}at'f
tási szezcm, jönnek a. pálya
épitó oépek. Novemberben 
m.á1' túl61'ázunk Is, mert 
munkaerőhlánv va.n. Ot hó
nappal e:1:eiőtt még tizen
egyen voltunk. most pedig 
heten vagyunk. A téli haj
rában, a gépek javításán 
kívül egyéb munkát is kell 
végezn,1. Kijavítjuk például 
az elromlott olajkályhákat 

Céljuk az, hogy a nagyérté
kú gépek minél előbb üzem
képesek legyenek. Gyakran 
van alkalmuk újítások ki
dolgozására :s. Négy évvel 
ezelőtt például kikisérletez
tek egy új szikrafogó tl
pust, amit a lakókocsik ké
ményébe lehet szerelni. Az
óta ezek a készülékek biz
tonságosan múködnek. 

Erdős István Ceglédber
celen lakik. A hatvan kilo
méteres távolságot naponta 
kétszer. �úrolt vonaton 
utazza végig. Hajnali öt 
órakor már indulnia kell az. 
állomásra, délután három
negyed ötkor pedig Ismét 
vonaton van. A műszak 
negyed öt!& tart. 

- Az Ingázók mindig 
nemek - magyarázza. -

dományos gyógyítására. 1962 
őszétől a hallásvizsgáló állo
más vezetője. Szakszerve7.eti 
tisztségének kezdete is egybe
esik a kórházba kerülésével. 
Hosszú évek óta a kulturális
és szóra,koztató munka szerve
zője és irányítója. 

Munkájáért többször része
sült elismerésben. A !egutói>
bira a legbüszkébb, és mutat
ja: .,Az Esztergomi Tanit6-
képzó Fóiskol.'.i föigazgatójá
na.k a ja.va.slatára Önnek 1977. 
június 1-i ha.tállyai a.· zenepe
dagógia területére szóló cím
zetes főiskolai docens címei 
adományozom. Budapest, má
jus 5., dr. Polinszky Károly, 
oktatási miniszter." 

- Szeretem a zenét. Va.'l 
egy zenE-karunk, melynek tag
ja vagyok. Az a célunk, hogy 
megkedveltessük a preklasz
sz.ikus zenét. Rendszeres�n 
adunk hangversenyt vidéken 
és itt a kórházban is. 

A kórház átépítése során a 
nagycsamokot is újjáépítik. 
Most nincs hely a gyakorlás
ra. Pedig a nyolc-tíz. órai gyó
gyitó munka után vállalt gya
korlás és fellépés amúgy is 
megeröltető. A főorvos aggó
dik a zenekarért. A szakszer
vezet s�tségét várja, ami 
még egys:zier sem késett. 

Egy orvossal találkoztam, 
akiről m;ndenki szeretettel és 
tisztelettel beszélt. Azt mond
ta, felesége és családja is mél
tó társa volt szép és kilzdelm:?S 
pályafutásában. 

- Semmi titkom nincs. Sem 
próféta, sem csudabogár nem 
1XJ.gyok. A munkát szeretem, 
mert a munka maga az öröm. 

- Megbocsát? Megnézem 
oon-e kint beteg, mert nem 
szeretném, ha t:árniuk kellene 
- mondotta többször, míg be
szélgettünk. 

Cserháti Győzőné, Marika 
nővér. az I. számú nógyózyá
sz.ati osztály főnővére, a MA V 
Kórházban dolgozik immár 
huszonkilenc éve. Tizennyolc 
évesen Gyomáról Jött fel Bu
dape;stre. A kórházban. mm.t 
s:w�n.,· hely z.k.ecetf eL 

- Akkoriban még minden 
új emberrel úgy Ismertették 
meg a kórházat, hogy minden
hol dolgoznia kellett egy ideiq. 
Nem volt ros.sz szokás. Szál
lást és étkezést ingyen kap
tunk, szinte semmire sem rolt 
gondunk. Szüleim. amikor lát
ták, hogy milyen jó helyem 
van. feljöttek utánam. &!es
anyám MAV-nyu,:díjas. 1948 
óta elsó munkahelyem ez a 
kórház. Más nem is lesz.. 

1952-54-ben elvégezte a 
szülésznő képzőt. Hívták ok
tatónak. de nem ment, mert 
lakást kapott a kórház s�t
ségével. A munka nem volt 

Vala.mennyien vidékről ;li
runk be, ezert ket·és a sza
bad idönk. Nehéz megszer
vezni egy-egy közös brigád
programot is. A bejárók 
több órát töltenek vonaton, 
autóbuszon. fut például hat 
órára érek haza. ősszel már 
korán sötétedik. Családi 
házban lakom. van egy kis 
kertem is. mindig akad ott
hon halaszthatatlan munka, 
elfoglaltság. 

A Rákóczi brigád tagjai 
mégis gyakran feláldozzák 
szabad idejüket; többször 
szerveztek például társa.
da.Imi munkát. A géptelep 
patronálja a 406-os ipari
tanuló intézetet. A brigád 
az idén négyszáz. órát dol
gozott az intézetben. Kerí
tést építettek, elkészítettek 
nyolc kaput és 24 kitámasz
tó oszlopot. Valamennyien 
az idősebb korosztályhoz 
tartoznak már, mégis vál
lalkoztak arra, hogy részt 
vesznek a „Ki tud többet 
a Szovjetunióról?" című 
vetélkedőn. Otthon este 
könyveket forgattak. tanul
mányozták az ajánlott iro
dalmat. Nem számítottak 
sikeres szereplésre. Az ered. 
mény őket Is meglepte; 
megszerezték a harmadik 
helyezést 

Ilyen kollelctívában dol
gozik Erdősi : csendben, 
ki tartóan. szorgalmasan. 
Ahogy egy kiváló vasutas. 
hoz illik . , .  

K. s. 

könnyú. Néha éjjel hívták, de 
ó mindig jött, soha nem mon
dott nemet. Igaz, akkoriban 
nE-m várta otthon sem férj, 
sem gyerek. !gy szinte miru:len 
idejét a kórháznak szentelte. 
Ta.g,ia volt az ifjúsági mozga
lomnak, majd a pártba is be
lépett. A szakszervezeti bi-zott
ságban sokáig volt sport. ál 

Cserháti Gyözön6 

tanulmányi felelós, s legutóbb 
főbizalmi helyettes. 

- Amikor a. szülészeten 
dolgoztam, sok örömnek é� 
fájda.lomna.k lettem tanúja. 
Sok kismama nem is tudja., 
hogy nekünk, akik segítünk, 
eg11 ki$ emberke világra 3öve
telében, milyen na.gy meg
könnyebbülést ;ele11t, ha. meg
érkezik az újszülött. S, ami a 
legfontosabb, egészségesen! 
Bet·a.llom, 11.em tudom meg
mondani. hányszor voltam sizü
lésnél jelen. 

Arn.kor osztályvezető főnő
vér lett, me.,«változ.o!t az élete. 
N !.'m kellett már éjszakázni. 
Nappal volt rá szükség, mert 
a nappalok nehezebbek. Akkor 
kell mindE-nrói gondoskodni. 
Ha mégis ú,zy adód"ik, bejön 
bárki helyett sz.ívesen. 

- Arra kértem munkatál'
sa.imat, bánj�na.k Ú(J1/ a l'á;uk 
bízottakkal. ahog11an maguk is 
elrárnák, ha betegek lrnné
nek. Ólvan a munkánk. hogy 
soha nem ér véget. Hiszen ott, 
ahol az emberek gyógyításával 
foglalkoznak. egymással Is tö
rődni kell. Sokan belebeteged
nek. ha roos-z.ul én:'k maguka.t 
mun,kahelyükön. :E!ppen ezért 
nem közömbös, hogy milyen a 
munkahelyi !�kör. Ahol 
őszinte. ott •gymás hibáit sem 
halll!atják el. 

Az osztálvvezetó főorvos sze
rint, aki Marika mellé kerül, 
sokat tanul. Kinevezését sze
rencsés választásnak tartja. 
Sz.on:almára jellemzó: Úlll/ ta• 
nult és érettségizett. hogy köz
brn lelkiismeretesen végezte 
munkáját. Csa.k akkor mondta 
meg, am'.Jror mlir le,,izsgázott. 

- Hogyan csinálta? - tárja 
szét karját dr. Gyön11t1össv 
Andor főorvos. - Csa.k a.zC 
tudom, hogy gond;a van min• 
denre. Igyekszik a betegek 
minden a.pró-csemó kívánsá
gát teljesíteni. Nem keres ki• 
búvókat hanem arra törekszik, 
hozyan lehet m!nél több -:>rob
lém1t �oldani. Eeyszer 
mee;fieyeltem. Kap0tt egy do
boz. bonbont az egvik betegtlil. 
Tudja mit csinált? Szé+nor
cióz.ta munkatársainak. Meg
kérdeztem. miért tette. hiszen 
neki adták. Azt válas-,..olta : 
„Ami a.bból nekem járt, a.zt 
már kivettem." 

Sz. M. 

Élenjáró bizalmiak 
A békéscsabai pályafenntar

tási fónökség szakszervezeti 
bizottságának munkáját 35 
bizalmi segíti. Lelkiismerete. 
sen tesz eleget ennek a meg. 
biza tásnak a többi között pél
dául Wiand Lászlóné js, akt 
a fónökség központjában dol
gozik és 1953-tól bizalmi. 
Nemcsak a központ. hanem a 
szakasz dolgozóinak gondjait 
is feljegyzi. számon tartja, éli 
a bizalmi t!rtekezleteken ezek. 
ró! a tapasztalatairól Is be
számol. 

Ja.kab Jóuef & Naw Fe
renc vágánygondozók Is ha.. 
softló szorgalommal végzik tár. 
sadalmi munkájukat. Húsz. 11-. 
tetve tizennégy éve bizaJmlk 
az V-ös és a II-es főpályames. 
terl szakallzokon. Csoportjaik 
érdekeinek lnté2eéséért nem 
sajnálják a fáraddlfot. sob:i,or 
a szabad idő feláldozását eem. 
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A CELOK AZONOSAK 

Békéscsabán szót értettek 

a fuvaroztató vállalatokkal 
Az egységes felfogás segíti elő az eredményes munkát 

Az állomás vezetői 
gondosan felkészültek 

A békéscsabai „kisaktíva'' 
az országos feladatoka.t éppen 
úgy sajátjának tekintette, mint 
a honos tennivalókat. Minden
ki úgy fogalmazott, hogy „az 
év végéig a 4.6 mi1lió tonnát el 
ken szátiíttatnunk!" Senkit 
nem lep meg a többessr.ámú 
fogalmazás, melynek lényege, 
hogy a helyi munkát az or
szágos feladatok rész.ének fog
ják fel. 

Mérnöki pontossággal 

A helyi leadás 25 ezer ko
csija (első nyolc hav:i ered
mény), a tervezett 5,1 óra he
lyett 5,07 óra alatt került be
állításra. A jelentős számú 
vágány- és iparvágány forga]. 
mi üzemi tervét, a kiszo�álá
i;ok grafikus rendjét, a bP.állí
tásokat és a kihúzáso�at szin
te mérnöki pontossággal, szá
mították ki és koordinálták. 

Mcgkérdeztiik a szakosztályvezetőt: 
I 

Miért közlekednek nagy késésekkel 
a személy-, de lőként a tehervonatok? 

kitevő törzshálózati fővonala
kon, ahol az összes vonatok 
több mint 70 százaléka, a tel
jes áruforgalomnak pedig 
mintegy 95 százaléka bonyoló
dik le. A nagy forgalom miatti 
túlzott igénybevétel a pályák 
állapotára is kedvezőtlenül hat. 

Ezért már jelenl.eg is, de az 
elkövetkező években még fo
kozottabb fenntartás sziikséges 
és emellett erőteljesebben kell 
folytatni a rekonstrukciót, a 
korszerűsítést. S mindezt nö
vekvő áruszállítási feladatok 
mellett! Az elmondottakat iga
zolja, hogy a forgalom emel
kedése mellett a vágányzári 
órák száma az elmúlt év azo
nos idÓ62.akához képest 13,5 
százalék,ka! nőtt. 

A korszerúsítésról szólva el 
kell mondanl, hogy a vasút 
évente igen nagy összeget költ 
mGszaki fejlesztésre, beruhá
zásokra. En,nek ellenére még 
mind.lg sok az egyenkapacitás 
hiánya - egyes csomópontok, 
vonal.részek kimaradása a kor-
57,erúsftésból - és nincs kellő 
előrelépés egyes frekventált 
munka,körök (sarus, kocsiren
dező) egyre nehezebben áthi
da1'ható létszámhiányának mű
szaki fejlesztéssel történő ki
váltásában. 

- Hogyan lehetne a menet
rendszerű közlekedésben 
előbbre lépni? Ennek érdeké
ben mit tesz a szakosztály? 

- Természetesen - ismerve 
feladatainkat, gond;ainkat és 
lehetőségeinket - nem va
gyunk tétlenek és folyamato
san teszünk megfel.elő szerve
zési és operativ intézkedéseket 
a vonatforgalom minél zavar-

talanabb lebonyolítása érdeké
ben. Ilyenek a CSM-rendszer 
bevezetése és fokozatos kiter
jesztése, a szolgálategyszerú.si
tések, kerülő útirányok kijelö
lése, vágányzárak szervezett 
előkészítése és koordinálása, 
menetrendi és elegytovábbitási 
intézkedések, stb. 

Mindezek eredményeként a 
menett·endszerúség - ha kis.. 
mértékben is, de javult az el
múlt évhez képest. A személy
szállító -vonatoknál 96,08-ról 
96,4, a tehervonatokná! 71,21-
ről 72,33 százalékra. Ennek el
lenére nem vagyunk elégedet
tek, hiszen ezt az eredmé71-yt 
feltétlen javítani kell és !.ehet 
is. Ennek kapcsán önkritiku
san kell szólni az irányító és 
végrehajtó munkánkban fenn
álló, a menetrendszerúséget 
befolyásoló hiányosságokról, 
melyek közül az alábbiak for
dulnak eló a leggyakrabban: 
helytelen forgabmszabályozás, 
indokolatlan vonatfeltartások, 
utasításellenes munka, a keUő 
előrelátás hiánya, az ellenőr
zés lazasága és következetlen
ség. Ezek mind olyan okok, 
amelyeken sürg&sen és alapve
tően változtatnunk kell. 

- Végezetül szükségesnek 
tartom hangsúlyozni, hogy az 
üzemvitel eredményessége az 
abban érdekelt valamennyi 
szakszolgálat munkájának 
függvénye. Éppen ezért e té
ren a jövőben még fokozottabb 
és a szolgálati érdekek tekin
tetbe vétele nélküli együttmű
ködés szükséges - mondotta 
befejezésül a forgalmi szak. 
osztály vezetője. 

V. F. 

A munkahelyi kollektívák 

teljesítik jubileumi vállalásaikat , 
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Megkezdődött a répakampány 
Selyp á,llomásra szeptember 4-én, 

Hatvanba 10-én érkezett az elsó szállítmány 

zete, amely jelenleg a terve
zettnél 154 fővel, a tavalyi 1 -
számhoz viszonyitva pedig 20 
fővel kevesebb, tenné.,7-etesen 
csak .a legnagyobb erőfeszíté
sek árán e<épes eUáL'li. 

A kiemelkedő teljesítmények 

élén - talán mondani. is fölös
Jeges - a 30 szocialista brigád 
hal.31d. Kö2liilü:c első helyen 
kel[ megemlfteni a két rende
zői, a Geiger János állomásira
:nyí!ó vezette Egyetértés, és a 
Fain János kocsimester ve7.eté
sével mundcá!kodó Haladás 
brigádot. A személypályaudva
ron Tóth Istvánné, Kossuth 
Lajosról elnevezett brigádja 
halad a munka élén, a Nagy 
Imre veTRtte József Attila for
galmi briiiádclal együtt. A vo
nat'kíséretné! ped,g Szabó Bé
la November 7., továbbá Kiss 
János Matroszov brigádja a 
legi bb. 

Amint be'kösumt a cukoITé
paldény, Hatvan és az innen 1 1  
kilométerre levő Selyp való-
9'(&al egy állomássá válnak. A 
,w4Jtóhelyeken Hatvan ren
ülte'liuel adják fel a répát és 
a irányító apparátus állan
dósn jegyzi a zárt vonatban 
N(1fl tol4tósként érkező répá; 
7'ocaika.t. Ami.kor a szállítmány 
közelit Hatvanhoz, a cukorgyá
ri JránYitó, - amely tavaly 
vasútii7,emt telefont kapott és 
most már maga is közvetlenül 
tájékozód.'1at a vonali he!yzet
rol -. rendelkez· · :  hány ko
ul maradjon Hatva.nbmt, s 
l'Rmvat küldjenek tOt.'ább 
Selypre feldolgozásra. Az ál!o
mási!'ányító és a rende!'ke7.ó 
forgalmi szolgálattevő enrek 
megfelelően intézkedik, ké
S?.enlétbe helyezi a kocslren
dez.óket, gondoskodik gépről és 
amint befut a vonat, a>onnal 
dobják is S7.ét. A seln.1 kocsi
kat rögtön továb--.,.küldik. a he
Jyi rende1te•é5űe,<et pedig be
adják a gyárba. 

_A re))a.!zezonra nyu.gdíjasok
bol k.i tudják. egés..:itení a kereskedelmi szolgálat létszá.. 
mát a szükséges tizenegy emberrel, kocsi-rendezőt azon
ban nem sikeriUt talá.lnit,k 
!gy aztán a kampány Idejére 
rendszeresített 3-a.; tarUJ.lék, 
amely a cukorgyárat és a kon
zervgyarat egy 411-es géppel 
klszo]gálj.a, csupán egy plusz 
egy fovel, a legnagyoob ne
hézségek "1-án m!Tuödl.k. Nem 
is be,zél ve mindazokról a 
munkahelyekről, am,eJyek 
ku.Jc,,fontosságűa.k itt Hatvan
ban, a kelet-nyugati tranzit
forgalom iebonyolításában. .az 
északi iparvidék és .a főváros 
közötti szá!lftásokban továbbá 
az itteni !pari körzet és az Al
föld ká7.ötti árucsere-forgalom 

ők, de a többiek sem hiá
nyoznak akkor sem. ha fel
hangzik a társadalmi munkára 
szólító felhívás. 

Szeptember elején megkezdődött a répakampá ny. Acs állomásra az Alföldről érkezne� az el· 
só répaszállitmanyok (Tenta György felvetele) 

Tiirelmellenül várják 
a kor zerúsílést 

végrehajtásában. Természete- Munk..ban és lel'kesedésben 
sen s7.6 sincs arról, hogy a tehát ni.ncs hiány Hatvanban, 

Határál lomások a Dél-Dunántúlon 
Gondosan felké:;,zültek munka csak egy percre is csupán a munka műsza..'d fel-

megá.Jln;i._ A kampány idejére szereltségén alacsony szín-
Három éve, amióta ezt a felfüggesztett fri}l.enőnapok és vonala szegi néha kedvét a 

rend.,zert bevezették, jól ki- szabadságnapok kiadá.,a né!- do]g07.Óknak. A Tdziállitású 
alakult gyakorlat lett belőle, kül, óramű pontossággal forog t•áltók, a korneriltlen gurító

A múszalcilag hi6nyos vagonok nehezítik a gyékényesi 

és a murakeresztúri vasutasok munleóját 

minden műveleti eleme panto- a szerkezet, és a dolgozók a ;u- domb, a szociális létes!tmé- Az év utolsó négy hónapja gyflk. ehhez méa a Muroke
san le van fedezve és az !gy bileumi munkaverseny tendü- nyek hiánya mind olyan ténye- adja a legtöbb munkát a vas- resztúr-Nawkanizsa. távolsá
,.eggyé" lett két állomáson, v.a- letéve! teliesítik váUalá.,aikat. zők, amelyek ma már méltatla- útnak. Nem<:Sak a betakarítás got, s akkor talán azt mon.d-
lamint a gyárak között megy , nok az állomá., feladataihoz é, eredménye jelent ilyenkor hattuk, hogy ez a huszonnyolc 
minden. mint .a ri'rncsapás. Elenjáró brigádok amelyek inl:ább késleltetik, többletmunkát a MA V-nál. ha- kilométer a. m<1gyar t•asút KoL"áC3 Kálmán. Hatvan ál- mint elősegítik a munkát. Re- nem például az is, hogy sok- eg,,tk legterheltebb szakasza Jomásfőnöke mondja : - Ta,·aly Jó alapot szolgáltatnak ehhe2 mélhetóleg már nem sokáig, szor az év utolsó negyedére csúcsforrnlom idején, óta határozottan érezhető a r.a- azok az eredmények, amelye- úgy tudják, hogy az V. ö'éves esnek a nemtttközl kereske- mondia Zámbó Tibor, Gvéké
kodási készség fokozódás9., a ket Hatvan állomás már a tervjdóiszakban beütemezté1< az Nál k 
"asárnapi, Mtfói rakodások kampány kezdete elótt elért a áUomás korszeru biztosítóbe- delmi szerződések által lekö- ny€1'J állomásfőnöke. - un 
erősödése. Ta.valyelátt még 4,5 gazda.silgi mutatók telj lt.ésé� rendezés cne!c éolté-sét 145 m,I- tött szállítások. A társvasutalc ugyan kevés a helyi leadás
millió forint kocsiá!lá.!pénzt ben. Az év első nyolc hónapjá- lió forint költ éggel. A gurító Ilyenkor általában ,.hazakérik" feladd,;, de nagyon sok - évi 
f. t t • •- --• á 1 • ban, augus ... us •_,.g�,., a teher- k -"-ft . ó ágá nálunk futó kocsijaikat és azo- 128 OOO kocsi -, a tranzit-ize e t a gyar, .... 1.-...y m r e- �, "" �'6 orsze . .. .,, • a gunt v -

kat Is továbbítani kell, ha le- forgalmunk Jugos1lávia felé. n.11eae,en kevesebbet és a hely- vonatok átlagos te,..helését a nyok megh zabbltása l• ben-
:::et az idén i& ;avuló irán11zn- vállalt 100,50 szá.z.a.l helyett ne van .a erv'ben. Újjáépül a het. megrakva. A nálunk átmenő áruk a rije
tot mut>at. 102,17 százalékra, a helyi kocsi- gvorsárura1ctár, 5 rádióval I,'\t- Hazánk dél-nyugati határán, kal és a koperl kikötőkbe tar-

Se!ypre szeptember 4�n. tartózkodást 108,99-re, a kocsi- ják el a tolatószolgála ot. Mo- egvmástól mind ze zenöt tanak. Ezek általáb:m 1árt s"e-
Hatvanba 52Je1)\ember 10-én ér- kiihasználá.,;t 102,10-re, az ösz- sóvágányt !s létesítenek a kilométerre két nagy pályaud- relvényekben száll!thatók. Na
kezett az elsó idei répaszállit- szes S7.állJtási ton,natervet pe- si.emélYl'Zállító kocsik karoan- var van. M,ndltettő közvetlen gvon sok va. érc, gépkocsi. na-

'--•• A·'-• s lnok f 1x1 ,.,_ 101,95 százalékra e!J"esí- .A_.,._,. kapcsolatban áll a jugoszláv ofr és épületfa megy át Gyé-m�.., · ,..,t.a zo e u n.a- '"'ö _, -ra. vasúttal. kén�An. E7 okoz neküT\k né-ponta két zárt vonat, Ml kolc tették. Igaz ugyan, hogy a sze- A Hatvanban tervezett köz- ml g;,:;-dot. tppen az el'5bb fr-felól ugyancsak ett6 érikezik, mé!yvonatok: menetrendsrenl- tl _ _.,,.,. é•-,._� épí Za'rt szerelve'nyek a többí vegy� vonatok-bán Jon. . ében el.mar dtak a 98.6 szá- pon oc,.,uuul l ..,..uuo:ny - tam alá egy jelen.tist arról, 
J ,_,_ 24 .<..á-'· t 180 · zalékos vál alástól, de m.L. a tésére előreláthatólag u az adr·,a·, k·,ko··t"'-be hof/1/ 11ugu.1ztu.,1Mn t-asútüz0mi e..,.,.._., V1 ,...,en, repa- = 

V té 
ot{ okok m,·�tt 22 á.._ka•..,. kallatt vagon fut be HatL-an.ba. Ez a tehen·onato:C rnenetrend.,zerú- • ö ves terv végén és a Vl •• "" •• � � 

mennyiség októberben 250-270 ségének 70 számlé'kos vál.lalá- ötéves terv elején kerül sor. - Ne csa.k err'5I a tizenöt vé17eznünk. 
vagonra, vágy még többre ug- sát ismét felülmúlták. (swz) kilométerről beszéljünk, te• A Német Demokratikus 
rik !el, A:r. idén 20 százalékkal Kö,:társaságból k Cseh�zlová-
több répa termett, mint tavaly r----------------------------------------1 kiából nagyon sok műtrágya 
es Jut a többletből Hatvannak, Indul llvenkor útnak a fej!őd,5 
meg Se!ypnek :is. Köz ö s A e É L  : 

orszál!okba. Valamennyi Itt 
Kovács Kálmán és Körösi léol át a határt. Nyolc vonat-

Jtf,no, kereskedelmi íőnok:he- pár indul, i lletve érke1.ik Gvé-
��:tea aITa számít, hogy az Gyorsan,  gazdaságosan szá l l ítani  �;��;-e���

k

�1::
é1
!� """' gyorsabb, folyamatcsabb netrendszerú vonatok. az ó,;zi lesz a repás:kocsik beállit.ása a 

gyárba. A múlt évben ugyan,·s le fi J /e / le I le d /e I le/e 
csúcsforgalom azonban gyak-

Ouna eszi 6 omás 4 tagú ol e tív6ja jó egyllffmú ö i a uvaroztat6 al ran arra késztet! a vasutaso-még az volt a helyzet, hogy kat. hogy rendkívüli, a vonat_ csak részlegesen működött e 
CYár 6000 tonnás közúti répa- Bizakodó hangulat jellemzi 1záll1tott 23 ezer 600 elegyton- ben két esetben szerveztünk közleke'ltetésl tervben nem 
tárolója, emiatt a köz:úti szál- Dunakeszi-állomás vasutaskol- nával szemben 1977 els,5 felé- kommunista szombatot, amlkor szerepl,5 vonatokat !s ké
lítmá.nyokat vették át előbb lektfváját. Ok !s - mint az or- ben 27 ezer eleovtonn.át szállí• szocialista brigádjaink jav.as- pezzenek. 
közvetlen feldoJgoui,;ra, a vas- szágban sokan máshol a lét- tott el a kollektíva, aml össze- latára a PltRT vagonjalnak - Szerfflc1be fl417t1on 16 " 
úti koc:siJcait pedig csak úgy számhiány ellenére a nap m!n- sen 1541 megrakott teherva- klrakását társadalml munká- ka.pesol11t a jugouláv k.ollé
,.nya!ogatták", jófonnán az den szakában, sokszor kedve- gont jelent. Fennakadás nélkül ban végeztük. Ezzel a teherko- gákkal - folytatja. Az i8 nagy 
éJs7.:ikaí mOszakra halasztva zőtlen időjárási körülmények biztosították a város utasfor- esik forduló idejének esők.ken- seql.t$ég, homJ NaC111kanizsa és 
átvételüket. Az idén már te!- között Is megállják helyüket. galmát és a növekvő tranzit- tését és a vagonok mtnél elób- Murakere,ztúr között mea
jes kapacitással ilzeme! a nagy A 34 tagú vasutas közóssél{et vonatok gépc,seréjének ten:sze- bt forgalomba. adását kívántuk ét>ütt a bajcsi forgalmi kitér,5, 
közúti tároló, van hol elhelyez- helytállásukról kérdezve szűk- ni végrehajtásával csökkentet- elósegíteni. Ez nagyon kedvez,5, mert a 
nJ a teherautókkal ér:'kez6 ré- szavúan válaszolnak, de he- ték a tartózkodási Időket. Az A közösségi szellemmel sincs vonalon keresztezhetik ew• 
pát. Ilyenmódon folyamato- lyettük beszélnek tetteik. állomás kocsiklhasználásl mu- probléma. Dunakeszi várossá mást a. vonatok. Napt títlaa· 
aabbá vált a vasúti kocsik át- - Az a célunk, hogy a. ve- tatóját 114 százalékra, a bera- nyilvánításának ünnepségére az ban 7000 tonna kavicsot is be• 
rétele, az üres koc8ik t>issza- lünk kapcsolatban leL·ó üzemek kott tonnák mennyiségét 111  állomás szocialista brigádjai rokunk az állomáson. 
adáao, illett>e szántott ré))(Uze- szállítási igényét gazdaságosa.n százalékra teljesítették. Ezzel egy emberként indultak társa- Az említett harminc kii� 
lettel, melasszal. állati tápsztt- és lehetőleg rővld ld6n belül szemben lemaradás mutatko- dalml munkába, hogy szebbé méternyi szakaszon a nagvka_ 
rei nikottan való visszadása. kielégitsük - mondja Gyurcsik zik a tehervagonok állomás! varázsolják az állomás és Du- nizsal vontatási főnökség 

Mihály állomásfőnök. Közben tartózkodá l Idejének teljesfté- nakeszi-gyárte!ep megállóhely e�yik M62-e.s gépe elecyátá!Jí
szól a telefon, utasltásokat, se- sében. Ez a mutató a terYezett környékéL tó szolgálatot végez. Ezzel a 
gítséget kémek a vasúti mun- 95 százalékkal szemben 49 szá- Az állomásfőnökkel a vágá- géppel megyek Gyékény�t<'51 
kában jártas vezetőtől. zalékban realizálódott. A lema- nyok között figyeljük a kocsi- Murakeresztúrlg. Előbb a Dra-

Mindenkire zükség van 

Részben komplikálja a ki
szolgálást, hogy egy telephe-
1.Yen együtt van a két nagy 
üz.em, a cukorrépa és a tőle 
teljesen független konzervgyár, 
re zben pedig könnyíti is. 
Könnyíti azért, mert a cukor
CYárlak a náluk kiürült k\<>csik 
egyreszét rendelkezés szerint 
nyomban átadják rakodásra a 
konzerveseknek, ak:ik aztán pa
radicsommal, prltaminn.a.l, bab
bal, borsóval, gyalult tökkel, 
vegyes savanyúsággal és eg\ --éb 
ZÖidségfélékkel adják fel új
ra mint export, vagy belfo!di 
árut. lgy a gyárte!epról kizá
rólag nyitott kocsi ;őn ki űre
,en, amit az állomás kieOYen
lfté&re Záhonyba tO'llábbit. Két 
tire, ,zerelvén.yt indítanak 
mindennap. 

A cukorgyáron és a konzerv
gyáron kívill naa szállítója 
még az állomásnak a tekinté
lyes termelési kapacitású ka
vicsbánya. amely 70-75 kocsit 
l&ényel naponta. Aztán itt van• 
nak a mezőgazdasági üzemek. 
meg az egyéb kisebb vállala
tok. Ilyen szerteágazó tevé
kenyaé&et az állomás személy-

- Nem nagy állomás a mi- radásról !gy nyilatkozott Gyur- rendezők munkájáL Odalép va, majd a gyors folyású Mu
énk, de forgalma jelentős. Fő- esik Mihály: · 

egy gyümölcskonzervekkel telt ra szegélyezi a vasúti pályát 
leg az exportra terme!ó Duna- A Fóti Paplrértékesftő vagonhoz és ellenőrzi az ajtók az egyik oldalon. A másikon 
keszi Hűtőház. a Gyümöl�- és Vállalat a klrakodások hiányos lezártságát. A "Bobo'' felzúg, meredek, magas dombok. Egy 
Főzelélckonzervgyár szállítási végrehajtásával számos gondot összetol, s Caépló János pedig ponton kicsi, ideiglenes bódé
igényei nagyok. Hútőkocslk és okozott. Az első félévben több gyorsan összekapcsolja a ko- ban vonalór. A vízközelben 
redett tehervagonok soron kí- mint 4 millió forint kocsiállás- cslkat .  . . olyan az altalaj szerkezete eze-
vüli bizt'"'ításával segítjük ex- pénzt kellett fizetniük. 11:vköz- OrGea Károly ken a dombokon. hogy na-
porttervelk teljesítését. gyobb esőzések után szinte rL 

De nemcsak az emlltett két folyik a pályára a nehéz. agya-
üzemmel, hanem a jármOjavl- gos-homokos sár. Állandóan 
tóval. az Alagi Állami Gazda- Miért kell azzal kísérletezni, őrizni kell, és Jelenteni az 
sággal, a fóti kisüzemekkel és , , állapotát a szomszédos állo-
valamennyl fuvaroztató part- amit mashol mar alkalmazna k ?  másoknak. Télen a legkritiku-
nerrel kiegyensúlyozott a kap- ,abb szaka,zon öt ktlométeres 
csolatuk. Ebben pedig jelentős A Magyar Vasuta, 15. számában megjelent „Lesz frl8s tvó- lassújel volt Állandó veszélyt, 
szerepe van annak. hogy a for- vfz a pályamunká,oknak" cfmú írásához szeretnék hozzászólni. gondot jelent ez a határinentl 
galml szolgá!attevőtől, a �o- Az újítási javaslat lényege szerint olyan edényt kell alkalmazni, vasutasoknak. 
cslrendezőig minden állomasl mint a honvédségnél. Ha ez !gy van, nem értem: miért kell eny
dolgozó tudása legjavát adja a nyit várni, hiszen a honvédségnél már biztos kellő kőrülteldn• 
közös célért. téssel alkalmazták. Vagy mégsem? Különben Is, miért kell 

_ A létszámhiányt cs,;zk olyan edénnyel kísérletezni, amlt máshol már alkalmaznak? Ha 

többletfeladatok vállalásá,•al, a pedig mindenáron kísérleteznek, akkor a helyszínen, a pálya-
11. Rákóczi Ferenc éa a Hámán munkások között kellene megállapítani, hogy megfelel-e a cél
Kató szocialista. brigádok cél- nak. 
kitúzé,einek határidőre való Az a véleményem, hogy ez a halogató megoldás nem nyug_ 
teljeslté.,éuel tudjuk pótolni - tatja meg azokat a pályamunkásokat, akik alkalma, edény hfá.
knpcsolódik a beszélgetésbe nyában egész nyáron nem ittak fTisa vizet. Mire !hatnának, már 
varga. Klára. a természet oldja meg a hűtést. Igy ezt a nyarat is sikerült át-

Az 1976. évi bázisidőszakban hidalni - a pályamunkások kárára. · Kia LaJoa 

Vonatfogad6 brigádok 

Murakereszttlr felvételi épO
letében Toronlli László állo
másf'5nök fogad. 

- Neme,ak a felvételi épfl
Ietet, hanem a pálya.udvart i., 
rég k,nöttük - magyarázza a 
főnök. - Nyolc rendezlivágá
nvunkon nem tudunk lrány
vágány-rendaurt kialakitanl 

Teheráru-forgalmunk évi két 
és fél millió tonna. Tolatási, 
rendezési felada ainkat kény
telenek vagyunk megosztani 
Nagykani:zsával .  A magyar 
export-lmoort forgalom nagy 
része nálunlc me!lY ke,.,..ztül. 
Berendezkedtünk az élóállat
forgalomra is. Az elmúlt év
ben hét és fél ezer állattal 
rakott kocsit továbbítottunk. 
Jele11tós a konténerforqalmunk 
is. OlaszOT'Szágban az utóbb-! 
évelcben műszaki okok miatt 
s7ú.lcftett úrszerelvénvt vezet
te'k be. Ettől jelent6sen me<l
s7.aoorodott a ml munkánk . Az 
olasz szabvánvnak megfeleHI 
szűkebb rakmintát csináltat
tunk és mir>den konténert át
húzunk alatta. Majdnem 
mindel!Viket me� kell mozl!at
nl a vagonnlatón, ho� megfe
lellen a s7áll!tásl követelmé
nveknek. Emlc dol�ozónk na
gyon ötletes konténermoZl!ató 
i">erlcezetet készített. amivel 
két emher akár húsztonnás 
•. dobozt" is m� tud igazftanl 
néhány perc alatt. 

Sajnos sok a músmkil4Q 
hiányos ko<"sf. é, az 01!1(111 
áru. amit útkilzbPn mendézs
m-ilt-ik, mPrm,,,'1áltak. E két 
okból nz elm,ílt .Soben valami
vel több, mint 13 ezer kocsit 
uta,itott vissza az átvev,5 
vasút. Vonatro11adó brigádo. 
kat �zerveT.!ek . E�-egv bri
gád hat emberb'51 áll : két ma
gvar. két jugoszláv 1cocsivlzs
gálóból. eitv vonatMvevőből és 
eey koe«ffelfróból. Ok fol!adiák 
az 01'67.:lg belsejéből érkező 
vonatokat. és helyhen leio,zó
könyvezik taoasztalataikat. Ez 
a m6rt�zer a Jul!oszláv ko!lé. 
gá.kna1c is nagyon te zik. 

Kanizsa is besegít 

A Murakeresztúron k!léol'i 
áruk nagy részének e1'5rende
zését Naevkanf:zsán v�zlk. A 
m!nr!lg :zsúfolt oálva11rtvaron 
Fehér Imre á11om:\•fl'inök-he
l.vettesseJ beszélgetek. 

- A két határállomás kö-
1.els�e egv s más szempontból 
a mi teherforgalmi munkánkat 
Is b4>folvá«ol ia. F.lórendelést 
v,!rizünk. hoqv a kilép6 ,:,o
Mtokkal minél kevesebb dol• 
ga leg11en a hattírállomdsf 
munkatársainknak. Minden 
műszakra adunk egy elegy. 
átállftó. ahogy ml nevez.zOk 
,.oendlis" gépet, vonatvezet6-
vel egyiitt. hogy a belépő ele
gyet Kani:zsára hozza. ahol 
aztár, ml lrányvonatokba ren
dezzük. Nanonta mintegy hat• 
,:,an tehert•onntoár lndul, 
vagy halad át állomáaun.kon. 
Naot kilencven vagonn:,t helyt 
feladásunk van ; könllbelOl 
ennYI a leadás Is. llvenkor, 
6sszel. mindenki a .. fedélzeten" 
van. Sajnos. tucatnyi embe. 
rünk �11anrtóan eomást vált
va. Ferencvárosban, Illetve 
Dunaújvárosban van. klren.. 
delésben. Ok mO!rt na!lvon hli
nyoznak. De tudjuk. h<>!IY azo
kon az állomásokon. ahol ki• 
rendelésben vannak még na
gyobb szüksée van rájuk. 

Benes Zot&M 
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Szeptember 1-töl fizetik 

Kiket érint a vasútnál 

a műszakpótlék bevezetése? 
A Min:lsztertanács rendelete 

szerint 1977. július I-től mű
aza,kpótlékot kell fizetni az 
iparban. az élelmiszer-kiske
reskedelemben és a vendéglá
tásban több mű=kban, met
ve folytonos munkarendben 
f.oglalkoztatott fizikai és köz
vetlen termelésirányító mun
kakörb<ln dolgozóknak. A Mi
rusztertanács rendeletének ha
tálya kiterjed a MAV jár
mújavító üzemekre is, a köz
Jekedés egyéb ágazataiban dol
gozókra azonban nem vonat
lcozik. 

A vasüti iparban 
2200.an kapják 

A rendelet srerlnt a dél
utáni (14-22 óra közötti) mú
i;:z.ak pótléka 20, az éjsz:alkaié 
(i2-06 óra !közötti) pedig 40 
i;záz:alék. .kwk a do�ozók, 
13ikik éjjel-nappal szünnap 
nélküli munkahelyeken (fo
lyamatos munka.rendben) dol
gw;nalk, a havi töl'21Sbérre to
vábbi 10 6Zá=léikos pótlékot 
kapnak. A folytonos munka
rendben dolgozó.lmál a mű
szakpótlék a havi tör-zsöér 30 
száza-lékában is meghatároz
ható. 

Nem fizethető műszakpótlék 
az állandóan egy músza.kban 
do1.gO'Zókna,k, függetlenül attól, 
hogy a munkaidejük a nap 
melyik idósmkára esik. 

nyi budapesti, továbbá mint
egy 60 vidéki vasútállomás ts 
vonta,tási főnökség. E'lle.lren a 
swlgálati helyeken műszak• 
póUékot kap minden folytonos 
munkarendben foglalkozta• 
tott fizikai és közvetlen ter
melésirányító dolgozó. 

E(l1Jelőre nem k.apha;tna.k 
műszakpótlékot az utazók. Az 
utazóknál azért nem lehet 
szolgálat.i helyenként részlege
sen múszakpóUékot fizetni, 
mert a szolgálati helyek sze. 
rinti megkülönböztetést sem
m i  sem i ndokolj.a., A forgalmi 
ér; vontatási utazószernélyzet
nél a múszaJkpótlék csak egy
szerre ikerülhet bevezetésre. 

A szíímítás alapja 
a havi törzshér 

A műszakpótlék számítási 
alapja a folytonos munka
rendben do1gozók:nál a havi 
törzsbér. A törzsbérbe beszá
mít minden bérjeUegú jutta
tás, a túlóra alapdíja is. A 

túlórapótlék azonban nem. A 
fizikai dol,gozóknál a rendsze
resen fizetett prémiumot is 
hozzá kell adni a törzsbérhez. 
Az így számított Ö66zeg 30 szá
zaléka a műszakpótlék. Az a 
dolgozó például. akinek a 
törzsbére 3000 Ft, az 900 fo
rintot kap műszakpótlék cí
mén. Ez az összeg azonban 

nem jelent teljes egészében ke
resetnövekedést, hiszen az éj
szakai pótlék füoetése megszü
nik. Ha a dolgozó eddig 300 
Ft-ot kapott éjszakai pótlék 
címén, akkor ez az összeg 600 
Ft-ra csökkenti a múszakpót• 
lék keresetnövelő hatását. 

A szeptember 1-tól beveze
tett műszakpótlék éves szinten 
összesen mintegy 150 millió fo
rint keresetnövekedést ered
ményez az érintett dolgozók
nál, amel11ből 50 millió forint 
ebben az évben jelentkezi,k. A 
felsorolt adatokból látlható, 
hogy a műszakpótlék s:remé
lyenként is jelentős keresetnö
vekedéssel jáir. 

A műszakpótlék egyértelmű 
elismerése a több múszakos, 
folytonos munkarendben dol
gozóknál. annak a munkarend
nek, amelyben az előírt mun
kaidőt teljesít.eni ik.ell. Részle
ges - csak egyes swJgálati 
helyeken történő fizetése bizo
nyos kereseti feszül tsége!ket 
okoz a szolgálati helyek dol
gozói között és hátrányosan 
érinti az ut,azó személyzetet is. 
Ezek a feszilltségek azonban 
nem lesznek tartósak. mert a 

műszakpótlék viszonylag 'l'Ö
vid időn belül kiterjesztésre 
kerül az utazókra is, valamint 
a többi folytonos munkarend
ben dolgozó fizikaiakra és 
közvetlen termelésirányltókra 

Dr. Simon József 
A műszakpótlék számítási 

alapja az a törzsbér, amelyel 1-------------------------

a dolgozó a műszakpótlékra 
;ogosult időre kap. A töI7..sbér 
,tágabb f�am az alapbérnél, 
mert az alapbérbe nem tartozó 
juttatásokat is tartalmaz, pél
dául a telj€6!tett túl6Ta .a.lap• 
díját. A fizikai fog'.lallcozású 
dolgozóknál a rendsz,eresen fi. 
:retett prémium után is jár 
müsza;kpótlék. A múszakpót
Jékban részesülők éjs:zakal 
pótlékot nem 'kaphatnak. 

A MAV Vezérigazgatósága a 
Vasutasok Sza;kszervezetével 
egyetértésben - 1977. július 
l-től - a járműjavító üze
meken lkivül bevezette a mű
=1<:pótlékot a többi ipari 
üzemben is a két-három mű
szakban, illetve folytonos 
munkarendben foglalkoztatott 
fizikai dolgozóknál és közvet
len tennelésirányítók:nál. Az 
,pari üzemekben összesen 2200 
fő dolgozik műsza,kpótlékra ;o. 
gosftó munkarendben. Ezzel 
az lntézlkedéssel a vasút ipari 
üzemein-ek dolgozói a múiszak
pótlékot a külső iparban dol
gozókkal azonos Időben és 
módon kapják. 

A vasúti közlekedéssel köz
-vetJen ül öss:z;efüg.gő rn un.kakö
rök!ben dolgozók nagy ré:rae Is 
több mtlszakban, illetve foly
tonos munkarendben végzi 
munkáját. Az Ilyen mun_"\ca
rendben foglaJlkoztatott fizi
kaiak és termelésirányítók szá
ma megik.Ö2lelítl az 50 ezret. 

Mivel a közlekedési dolgo
zókra a múszakpótlékról szóló 
rendelet nem terjed ki, a vas
út belső erőforrásaiból ezt a 
juttatást valamennyi több 
mű=.kban dolgozó részére 
biztosítani nem tudja. 

A kiválasztás 
leglóhh szempontjai 

Ebben az .!vben a vasút bel-
1ő bérgazdálkodása ugyanak
kor lehetőségei adott arra, 
hogy a folytonos munkarend
ben dolgozók egy részénél 
1911. szeptember I-től a mű-
1za.Jcpótlékot bevezesse. A ren
delkezésre álló pénzügyi erő
források mintegy 21 ezer dol• 
gozónál a.dtak módot a mÚ• 
saikpótlék fizetésére. Nagy 
körültekintést, alapos meg
fontolást igényelt azoknak a 
területeknek, szolgálati he
lyeknek a kiválasztása. ahol a 
milszakpótlék az első lépcső
ben került a1k.almazásra. A 
kiválasztás elsődleges srem
pcmtjai a következők vol,t,a,k: 

- a dolgozók leterhelése, a 
munkaintenzitás mértéke, 

- a szolgálati hely szerepe 
a -vasút szállítási feladatainak 
eUá.tásában, -

- vannak-e a szolgálati 
hely közelében olyan ii:;ari 
üzemek, ahol a műszakpótlé· 
kot ftzetik stb. 

Gondos mérlegelés alapján 
került kiválasztásra valameny-

Záhony allomason 

Halálos balesetet idézett elő 
a munkahelyi szervezetlenség 

Augusztus 4-én Záhony állomáson tragikus esemény történt. 
Bagi Béla kocsivontatót halálra gázolta az állomás XJX. számú 
mérlegelő vágányán az általa vontatott kocstcsoport. 

A kocsik mozgatása egy végtelenített drótkötélpályán tör
tént, aminek sebessége 2 km.'óra. A vizsgáló bizottság megállapí
totta, hogy a végtelenített kötélpályára csatkoztatható tíz mé
ter hosszú vontató kötél a tragédia helyszínétől kilencven mé
terre, a közlekedó útvonal mellett volt elhelyezve. A közelben 
tartózkodó munkatársak a tragédia bekövetkezése után tíz perc. 
cel találtak rá a kocsi kerekei alatt Bagi Bélára, aki már halott 
volt. Az elhunyt 1954-től rakodómunkásként, később pedig ko
csivontatóként teljesített szolgálatot. Vezetőinek és munkatár
sainak véleménye szerint kiegyensúlyozott életmódot folytatott. 
Balesete ezért megdöbbentette környezetét. 

A balesetvizsgáló bizottság azt is megállapította : m.unkahe· 
lyi szervezetlenség tette lehetővé azt, hogy Bagi Béla kocsivon
tató felügyelet nélkü.l, egyedül végezzen veszélyes munkát. Ta
nulságként az a következtetés vonható le, hogy a csoportban 
dolgozókat nem szabad csoportvezetői felügyelet nélkül foglal
koztatni. 

Ez a tragédia újabb bi20nyítéka annak, hogy az egymás 
Iránti felelősségérzetet állandóan felszínen kell tartani. Figye. 
lemmel kell lenni arra Is, hogy munkatársaink az utasítás sze
rint dolgozzanak. A tragédiákat csak úgy lehet megelőzni, ha 
a legkisebb szabálytalanságra is felfigyelünk. A munka Irányi• 
tásával és ellenőrzésével megbízott vezetők határozottan lépje
nek fel az utasítás megszegőivel szemben ! 

Csak ez lehet garancia a balesetek elkerülésére. 

Vasútrongálók 
Nem mindennapi bűncselek

ményben fejezte be a nyomo
zást az Ajkai Rendőrkapitány
ság. A bűncselekmény gyanú
sítottjai vallomásaikban érzék
letesen tárják fel tettüket, s 
egyben jellemzést adnak ön
magukról is. 

1. 

S. Jenó 16 éves, tanuló kis
lődi lakos: 

- Az egyik nap Zarka Tst· 
ván barátom jött hozzánk és 
mondta, hogy menjünk ki a 
kislődi tsz istállókhoz libákat 
lopni. El is i ndultunk, de hiá
ba, mert az istállóktól elker
getett bennünket a mezőőr. 
Visszafelé a vasút mentén ha
ladtunk és a fénysorompók 
üvegeinek k:ilövöldözésével 
szórakoztunk . . .  

- Zarka egyébként este 
visszament és lopott libát is. 
Késóbb találkoztam két gyer
mekkorú barátommal is, akik 
azzal dicsekedtek. hogy verse
nyeztek : ki tud több neont ki
lőni az állomáson . • .  

2. 

Zarka István 18 éves, segéd. 
munkás kislődi lakos: 

- A nyár elején (nem tu
dom pontosan melyik napon) 
találkoztam S. Jenő barátom
mal és csavarogn1 indultunk a 
vasúti töltés mentén. ;'\mikor 
az egyik átjáróhoz értünk, a 
haverom csúzlival rálőtt a 
fénysorompó fehér üvegére és 
sikerült is azt egyből kilőnie. 
Ezután én is elővettem a csúz
limat és a két pirosat céloztam 
meg. Mindkét lövés talált. Ez
után elindultunk hazafelé és 
arról beszélgettünk, hogy nagy 
kár volt kicsúzliznl a fényjel
zőket, mert még elgázolha t egy 
autóst a vonat. De nem szól
tunk senkinek, hogy rosszak a 
jelzők . . .  

- Két nap múlva két gye
rekkel ismét visszamentem a 
vasúti töltéshez. Először mada
rakra lövöldöztünk, majd az 
út túloldalán levő fénysorom
pót is elintéztük . . .  

- Másnap már újra S. Jenó 
barátommal csavarogtunk a 
vas:lt mentén. Ekkor a magas 
oszlopokon levő színes térköz• 
jelzőkre lövödöztiink. Ezt Je
nőnek sikerült elintézni. A kö• 
vetkezőnél én voltam az „ügye-

Kitüntetések a fegyveres erők nap ja alkalmából 
Szeptember 27-én, a fegyveres 

erők napja alkalmából kit.llnteté
sek átadására került sor a Vasúti 
Főosztályon. Az ünnepségen Szabó 
Béla ve-lér:igazg,ató-helyettes mon
<lott beszédet. 

A fegyveres erők napja al
kalmából - a l\tagyar Népb.adse
reg érdekében huzamosabb ld&n 
ke:resztlll végzett kiemelkedő 
mu.n.k.ájuk elismeréseként - a 
honvédelmi miniszter 

A HAZA 

SZOLGALATAl:RT 

l:RDEMl:REM 

&."""Y fokozat.a kitüntetésbon ré
szesít.ette: Laurencslk Jánoa mO• 
szaki-g.azd.asági tanácsadót, Vas
úti Főosztály. 

A HAZA 

SZOLGALAT Al:RT 

1:RDEMl:REM 

ez!lst fokozat.a k1t0�be!I ré
szesltetie : Ambrus Zol.tán Ugytnt. 
csop. vez.. Va.slitl F6oszt. ; Kál• 
mán I,rtván ügylnt. a,op. vez. : 
Szombathely vasútig. · Martiny 
J. LaJos Ugylnt., Debreoen Vasú� 
lg. 

A HAZA 

SZOLGALATA�RT 

�RDEMl:REM 

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes átadja a kltünt-etést Radvá
nyi Tibornak, l'llezo7'övesd állomásfönökének 

(Laczó Ildikó felvétele) 

felOgy. : Ecsedi Ernö U:z.emvez„ 
b. ESZ&kl Jj. tl'. ; Farkas Ferenc 
polgárvéd. törzspar., Nyiregyhá
u áll., HUvösvölgyi János laka
tos, Dunakeszi Jj O. ; M.olinár Pál 
ügylnt., Debrecezi Vasútig. ;  Len
gyel Ferenc anyagrakt. vez., 
Lancller Jenő Jj. tl'. ; Pepp La:)os 
llgylnt. csop. vez., Debrecen Vas
útig, ; Szegedi György pol:gárvéd. 
törzsp,ar,, Debrecen áll. ; Vajt.a 
József oszt. vez., Bp. MAV Gép
Ja.v. t). 

HONVl:DELMI 

�RDEMl:REM 

flO ,,., Után) k!Umtetésben ré
szesültek: Bak.a György forg. 
szolg. tevő, Szekszárd áll.; Me
zei László. főmilvez., .Miskolc Jt 
t), ; Na.gy :Béla Ugytnt .• Pécs Vas
llUg. ; :szaplonczai Gyuláné Ugy
tn.t., Szerencs vont. Főn. : Tóth 
Gyula csopvez., Szeged Vasűtig. 

A MA V v�zg.a.tóJa 

VEZl:RIGAZGATól 

DICSl:RETBEN 

részesltette : Acs Kálmán ktg, t!sz. 
lel, Gyékén:;es áll. ; Néme<.h Ká• 
roly keresk.. hiv., Baja áll. ; so„ 
mogyi István polgárvéd. törzspar., 
Tapolca áll. ; Torma Antal Ug:;-
�!J =-��oI.gvas��f ; Ve�: 
áll. ; Val"ll4 Tiborné Ugyi,lt., Bp. 
Vasútig. 

Az .MHSZ lötitkára 

KIVALó MUNKAl:RT 

l:REM 

ezüst fokoz.a1'1t adományozta: 
Lengyel Veronika Ugyintéz.őnek, 
VasúU F6oszl.ály. 

brOJllZ fokozata kitOntetésben ré
szes!bett.e: Abmbám L&Jos UfQlmt. 
csop. vez.. Szombabhely Vasut}g. ; 
Ba.kány LáS1>lóné Ugyint., Vasúti 
Főosrt. ; dr. Baksa Ferene csop. 
vez., Pécs Vasútig. ; Fek- Péier 
Ul(ylnt.. Szen.tes Ep. F6n. ; Hor
váth Lászlóné Ugyt.nt„ PusttasUl• 
bolcs Vom. Főn. ; l\tésulroo Fe
renc vez. m6rnök, Miskolc-TiszaJ 
pu. BB.FF; Nagy Pérer oszt. vez., 
Debrecen Vasűtl,.:  Rad.vánYi 'li.
bor áll. f6n., Mez6k11vesd ; S7.l· 
kora Béi.a fü?yi,nt., Sz� Vasút• 
tg. ;  Varga Józset 6ll. főn., Pus.z- r---------------------------

taszabolcs. 

HONVl:DELMI 

l:RDEMl:REM 

(2.5 t,v Után) ldt!mlétésben rés:<e
sUltek : Biró János Ugylnt. csop. 
vez.� Debrecen VasúUg. ; Farkas 
JánOs Ugiizrt. csoi,. vez., Vasúti 
Foout. : Gréczl Ferencné Ugyllrt„ 
Bp. Vasútig. ; Juhá.<1' Kálmán oá
lvamester. Miskolc Pft Főn. : 
KókBI Pál polgárvéd. törzspar„ 
Záhony Ali. ;  Magyar Károly pol
gll.rvéd. 1>1!rzspa.-.. Rákos áll. ; Mé
su\ro.s Mihály polgárvéd. tllrz.s
pa,r., .K<>m.irom ill.; l\SOIIÚ,r Gt
boi' .ill. f(ln,, Békeocsaba : Na,:,an
cslk Ptt>er potgárvéd. törzspar„ 
Hegyeshalom áll. : Szlkora Béla 
pol"rvéd. törzspa.r„ Bp. Feri,nc• 
város Ali.: Vácú Sándor Ugyint., 
Vasúti Föoszt. 

HONVl:DELMI 

eRDEMl:REM 

r.:,0 fov U-) ldtüntetáben része
sültek: Berecz LaJos Ugyint., 
Miskolc Vasútig. : Farlc.as József
né Ugytnt., Bp. Vasútig_; Ft>Jczán 
Antal Ugyint. csop. vez„ Vasúti 
Föoszt. : dr, Jénnal Tiborné Ugy
lnt., Szeged Vasútlg. : dr. Pécsi 
Lajos gócpont! Ozemgazdá&z. 
Nagyka,nJzsa áll.; SCh!da József 
tltk, vez,. Debrecen JJ. t)_: S:,,ab6 
János mllvez.. Celldömölk Vont. 
F/l-n.: Veres Kálmán potgárvéd. 
tGrzspar„ Szolnok AIL 

HONVl:DELMI 

eRDEMl:REM 

(15 t,v után) JcltQntetésben része
sültek : A.gócs János szem. csop. 
vez., Szolnok Jj. tl'.: Csillag Jó
zsef mOvez., Miskolc Vl!L Vonail-

sebb". mert a jelz6lámpa mind
három iivegét nekem sikerült 
kilóni . , .  

3. 

A vallomások önmagukért 
beszélnek, s példátlan felelőt
lenségről, a társadalmi tulaj
don szándékos rongálásáról ad
nak számot. Nem jelentékte
len a kár sem : 21 ezer forint. 
Ennél Is megdöbbentóbb azon
ban az a tény, ahogy ezek a 
17-18 éves fiúk a bűncselek
mény elkövetésének módjáról 
beszéltek. Ahogy vallották : 
csak szórakoztak, una.lmukban 
;átszottak. Csak arra nem gon
doltak: ml történik, ha egy 
autóbusz, vagy akár csak egy 
személykocsi is ráhajt a sínek
re, amikor éppen jön egy vo
nat . . .  ? Hiszen a tilos jelzés 
nem működött. azaz: több át
járónál semmilyen jelzés nem 
volt. S ml van akkor, ha éisza.. 
ka egymást követő vonatok -
a használhatatlan térközjelzók 
miatt - e,,aymásba rohannak? 
Bizony súlyos tragédiák követ
kezhettek volna be Zarka Ist
ván és társainak meqgondolat
lan „szórakozása" miatt • •  

Nem rajtuk múlt. hogy nem 
követelt emberéletet ez a pél
dátlan és eléggé el nem ítélhe
tő vasútrongálás . , . 

(Józsa) 

Magyar vasutasok kitüntetése 

a cseJ,szlovák vasutasnap alkalmából 

A 21. csehszlovák vasutas
nap alkalmából lmrich Bodor, 
a csehszlovák államvasutak 
magyarországi vezérképvlse
lője fogadást adott a buda
pesti nagykövetség kereske
delmi osztályán, melyen meg_ 
Jelent d1". Vacláv Moravec, a 
Csehszlovák Szocialista Köz
társaság meghatalmazott nagy
követe, Szergej Ivanoi:ics Vot
rin, a budapesti szovjet nagy_ 
követség konzuli osztályának 
vezetője és Szabó Béla MA V 
vezérigazgató-helyettes. 

A fogadáson a magyar
csehszlovák vasúti határforga
lom lebonyolításában elért ki. 
magasló eredményeikért Ko
csis Sándor főmenetirányító
nak (Vasúti Főosztály), Mo

sóczi Endréné távközlő és. biz
tosítóber.-i csoportvezetónek 
(Bp. Igazgatóság), Papp Dezső. 
né átmenesztőnek (Rajka áll.), 
Gaál László ügyeletes tiszt
nek (Sturovó áll.) és Nádasi 
József vonatvezetőnek (Sátor. 
aljaújhely áll.) átnyújtották a 
,,Csehszlovák közlekedés ki
váló dolgozója" kitüntetést. 

Első léfévi újításaik alttpján : 

A miskolciak végeztek az első helyen 

a hat vasútigazgatóság versenyében 
A MA V Vezérigazgatóság a 

Vasutasok Szakszervezetével 
egyetértésben - az V. ötéves 
terv célkitűzéseinek megvaló
sítása céljából - vasútigazga
fóságok dolgozói részére 1976. 
;anuár I-től 1980. december 
31-ig újítási versenyt hirdetett 
meg. 

A verseny legfőbb célkitű
zése. hogy az újítómozgalom 
kiszélesítése érdekében olyan 
újítások jöjjenek létre, ame
lyek elősegítik, illetve növe
lik : a szállítási igények kielé
gítését. a vonatforgalom terv
szerűségét, az utazás kulturált
ságát, a gazdasági hatékony
ságot. a munka minőségének 
javítását a vonóerő hatéko
nyabb kihasználását, az ön• 
költségcsökkentést, a meglevő 
állóeszközök jobb kihasználá
sát, a munka termelékenysé
gét. a karbantartó gépláncok 
teljesítményét. a munkaidő
alap kihasználását. a vonat
forgalom biztonságát. a fizikai 
munka és az adatfeldolgozás 
J?épesftését. a takarékos anyag
és energiagazdálkodást. a dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyeinek javítását. 

1. Miskolci MA V Igazgatóság 
2. Szombathelyi 

MA V lgazgatósál! 
3. Pécsi MA V Igazgatóság 
4. Budapesti MA V Igazgatóság 
5. Szegedi MAV Igazgatóság 
6. Debreceni MA V Igazgatóság 

A budapesti vasútlgazgató
ság magas pontszáma ne té
vesszen meg senkit. Az érté
kelésnél ugyanis - az értékel
hető pontszámon kívül -, fi-

A célkitűzések között szere
pelt még az újítási feladatter
vekben meghirdetett témák 
megoldása, az újítómozgalom 
eredményeinek javítása a bá
zisévhez viszonyítva, az újítási 
javaslatok hátralékmentes 
ügyintézése, s az újításokkal 
kapcsolatos perek csökkentése. 

A verseny első. második és 
harmadik helyezettjei féléven
ként 30, 25, illetve 20 ezer forint 
anyagi eltsmerésben részesül
nek. A helyezést elért vasút• 
igazgatóságok a verseny díját, 
az osztályok által elért ered
mények figyelembevételével -
az ille•ékes szakszervezeti 
szervvel egyetértésben -. a 
versenyben kiemelkedő érde• 
meket szerzett újitók. szakvé• 
leményezők. elbírálók. újítási 
ügyintézők, szakszervezeti ak
tivisták részére ünnepélyes ke
rete!� között adják át. 

Az újítási versenyt értéke13 
bizottság a beérkezett jelenté
sekben közölt első félévi ada• 
tokat felülvizsgálta és az aláb. 
bi helyezési sorrendet állapí
totta meg: 

81 936 pont 

60 340 
55 313 

122 431 
51 087 
36 092 

gyelembe vették az átlagos ál
lományi létszámot és az egy 
dolgozóra eső pontértéket. A 
végső sorrendet ezek alapján 
alakították ki. 



Jfff. OK'l'OBEB 'l'. MAGYAR VASUTAS 

1978. JANUÁR 9-ÉN 

lezlirjtik a Nyugati ptilyaudvar csarnokát 
és megkezdik teljes rekonstrukcióját 

Az átépítés alatt több helyi személyvonatot más állomásról indítanak 

Mim köztudomású, 1975-ben 
Jebont,ották BU<l.apest Nyugati 
pályaudvar tetőzetének héja
zatát, nehogy súlya összerop.. 
pantsa az erősen elöregedett, 
korrodálódott vas tetószerkeze.. 
tiet, esetleg tömegbalesetet 
Idézzen eló és kárt tegyen az 
Eiffel ménléik tervezte mű
emlék épületben. A csarnokba 
akkor az időjárás viszontagsá
&ai elleni védekezésül ideigle
nesen perontetőket építettek 
be, azzal az elhatározással, 
hogy a teljes rekonstrukcióra 
szoruló épület végleges felújí
tását majd az észak-déli met
róvonal Marx téri csomópont
jának ki.alakításával párhuza
mosan, később végzik el 

Utasaluljáró épül 
a ctJarrwk végében 

Ennek az ideje moo étik.e
zett el. Az észak-déli metró 
épitésenek elórehaladtával a 
Marx téren megkezdődött a 

J\fAV Bevételellenónési és 
Kártérítési Hivatal új székhá
zanak alapozása, illetve a izék
ház alsó szint;eire befogadott 
Skála áruház h.cZ11iségeinek 
építése. Ez az első lépése a met
ró csomópont kialakítására Irá
nyuló átrenderesnek. A MA V 
a jövő év e:ején me".,kezdl a 
Nyugati pályaudvar teljes re
konstrukcióját, amelynek végső 
eredményeként az ország első, 
százesztendős vasútállomása, 
1979 végére Eiffel mérnök 
megtervezte eredeti formájá
ban, s7kpségében, megerősödve 
lesz majd dls7..e az új Marx 
térnek, szerves ö-!,szekötteté&
ben az itteni metró állomássaL 

A Nyugati pályaudvari ope
ratív bizottság, amely az érde
kelt szervek bevonésával ab
ból a célból alakult meg, hogy 
megszabja a reko111Strukció me
netét, öss:zehangoljl\ a benne 
mzt vevő tervezók; beruházók, 
kivitelez6k munkáját, vigyáz
zon a vállalt ép! é$i határidők 
megtartására. szükség szerint 
intéz.kedjen az eseUeg felme
rülő nehézségek elh.árltá�áról, 
ugy határozott, ho'111 a felújl
tásTa t'áTó csaMWkot 1978. ja
nuáT 9-in le kell zární 11 foT-
11aZom el61 és n11omban hozzá 
kell fogni az átépítéshez. Azért 
döntöttek a január 9-1 lezárás 
mellett, hogy a pályaudvar az 
Idei év végi ünnepi csúcsfor
galmat még a c,;amok igénybe
vételével bonyolithassa le. 

A január 9-i Ieuirá.s után a 
esamokban az Ideiglenes pe
rontetők elbontásával. kezrlódik 
a munka. A tetőket annak-
idején úgy állították imsze, 
hogy az elbontás után másutt 
felhasználhatók legyenek. 
Ugyancsak ebben az előkészítő 
s1.aka„1zban végzik el a csar
nokban a közművek cseréjét. 

Erre az idlliszaikra esik az 
egyik legfontosabb munka is, 
amely már végleges állapotot 
rögzít majd: a csaTnok végé
bni, a t•ágán11ok alatt a MAV
Tl tervel szerint a MAV Hid
építéri Fónökaég aiul;árót éplt 
az utasoknak. A 40 méternél 
hosszabb alagúlnak fontos ren
deltetése lesz a felújított csar
nok uta$!org,almának gyors le

Az átépltés után Ilyen 1esz a Nyugati pályaudvar, illei.ve a 
Man:téz 

újat. űgy tervezik, hogy e'Zzel 
a gazdaságos daruzás! mód
szerrel gyorsan átadhatják a 
munkaterületet a tetófedők
nek, akik fa, bádog és üveg
lemezekből rakják majd fel a 
rá zerkezetre a csarnok több 
mint hétezer négyzetméteres 
új héjazatát. 

A terv szerint a csarnok fel
újításával - beleszámítva a 
tető oldalsó vas tartóoszlopai
nak statikai m erősítését - 11 
3Öt>ó év végére elkészülnek és 
1979. decembeT 15-én 11 felújí
tott csarnokot átadnat;ák a 

foTga.Zomn,ak. 
A csarnokban a vonatok ké

nyelm�ebb, biztonságosabb 
megközelftése végett a ;elen
legi öt vógán11 lul11ett négy 
épül azlgetpeTonnal. Köztudo-

. : az öt csarnokl vágány 
kÖ'ZÜl egynek nincs szigetpe
ronja, emiatt a vonat megkö
zelítése nema;ak kényelmetlen, 
hanem balesetveszélyes is. 

Vj technológiát 
dolgo::nak ki 

Az épület egyes kisebb fel
újítási munkálatai - mint pél
dául a Lenin körúti múemlék
homlokzat elkészítése - áthú
zódnak 1980-ra, ez azonban 
nem zavarja az újra megnyi
tott csarnok forgalmát. 

A csarnok január 9-1 lezá
rása új helyzetet teremt a 
Nyugati forgalmában, hasonlót 
ahhoz, amilyen az 1975. évi 
Ideiglenes lezáráskor állt elő. 
Az akkorihoz hasonlóan dol
gozzák ki az új pályaudvar! 
technológiát, ami lehetővé te
szi a zavarmentes forgalmat a 
megrövidüit pályaudvaron. 
E•zeTint előTeláth.atólag 15-20 
h.eZ11i szeméZ11vonatot h.el11eznek 
cit más, föleg peTemkerületi ál
lomásokra, mint például Bu-
dapest-Zuglóba, Budapest-
Angyaltöldre, Rákospalota-
Újpestre, Rá.k09rendez6re. Eze.. 
ket a vonatokat úgy választják 
kJ, hogy csúcsidőben mentesít
sék a Nyugatit a tömeges Ln-

dltástól és érke.lléstóL Azon 
lesznek, hogy elsősorban olyan 
vonatokat telepítsenek ki, 
amelyekről a peremkerületi ál
lomásokon amúgy is leszáll az 
utasok jelentékeny :része. 

Mivel a megrövldillt csarno
ki vágányok nem teszik lehe
tővé a 16 kocsiból álló nem
zetköz! vonatok kiál li tását, ko
zülük néhányat áthelyeznek 
Budapest-Keleti pályaudvar
ra. 11111 például a Balt-Orient 
e%1)1"easz i.1 a Keletibe kerill. 
A többiről néhány héten belül 
döntenek. Ezek az áthelye2'ések 
azzal a következménnyel Jár
nak, hogy a Keletiből további 
helyi vonatot telepítenek át 
Budapest-Jó?.Sefvárosba. Az 
ú; rend január 9-én uta•ftds 
ueTint lép majd életbe, az 
1978-79. éví menetTendbe pe
di{I máT be lesz építve. 

A csarnok !ezArásával rész
ben a pályaudvar utastereit és 
üreml helyieégeh is átalaklt
Ják, áthelyezik. A csarnokl ba
kokat kihozzák az épületből a 
megrövidült vágányok lezárá
sára. Köztük és a csarnok hát
só frontja között s2léles kereszt
peront építenek deszkából. 

Kapui nyitnak 
a belútJ vágányold,oz 

Az építkezés tartama alatt a 

Lenin körút fel51 a Hámán 
Kató téren át lehet maid be
;utni a pálll(ludvarra. A téren 
az év végén megszúnlk a ben
zinkút, elsz.illitják onnan a 
Hámán Kató szobrot is és csak 
a rek0tl5trukció befejeztével 
viszik majd vissza. A téT na'111 
Tésze felvonulási terillet lesz, 
de folyosószerúen szabadon 
hagyott részén könnyen meg 
lehet majd közelíteni a külső 
számozott vágányokat és a 
pénztárcsa.rnokot. A Váci úi 
felől kaput nyitnak a betús vá
gányokhoz. Ezen a bejáraton a 
Váci út felett épülő felüljárón 
át közvetlenill, gyorsan Juthat
nak majd az u-t.a.sok a pálya• 
udvar területére. 

Szász Ferenc 

Japán vendégek 

az Utasellátónál 
A közelmúltban 27 tagú 1a

pán csoport érkezett Tokióból 
ha.zánklba, hogy a magyar vas
utak utasellátását tanulmá
nyozzák. A csoport résztvevői 
a Japán Vasúti Árusítóhely! 
Dolgozók Szakszervezetének, a 
TEKKORO Headqua.rters-nek 
felel&! beosztású dolgozói vol
tak. 

A jól elókés2lftett program 
szerint a vendégek szalanai tá
jékoztatást hallgattak az Utas
ellátó Vállalat Veres Pálné ut
cai tanácstermében. ahol kéI'
déseikre is megkanták a szak
szerű válaszokat. Ezután meg
te!clntették az új Déli pályaud
vart, illetve az Utasellátó otta
ni üzemeit. A mun.kaebédre a 
vállalat Széchenyi-hegyi ét
termében került sor, ahol mód 
klnál:kozott az úttörővasút iin
duló állomásának és az uttör6-
vasutasok munkájának a meg
tekintésére is. 

A tanulmányút a Keleti pá
lyaudvari étterem külön-termé
ben fejeződött be. A japán
magyar barátság jegyében el
fogyasztott vacsora közben Ko
zo Segawa, a csoport vezetője 
így nyilatkozott: 

- FőváTOSUk esoddlatosan 
szép. Két nap alatt sokat ldt
tunk és az.a.kmailag i.1 é-rtékes 
tapasztala.tokat 1111iljtöttünk. A 

m.a.g,pT rmberek közel állnak 
•zí1-ün lch.öz. Köszönjük a ven
déglátást. 

K. P. 

ZEPTE. IBER 26-TÓL 

Rajkáig közlekednek 
a 

villamosmozdonyok 

A He1111esh.alom és Rajka 
állomásokat összekötő 15 kilo_ 
méter ho szú vasútvonalon el
ké!izült a fe�ővezeték; nep
tembff 26-dn h.el11ezték próba
ilzembe a budapesti Igazgató_ 
sál! szakemberei. A két állo
más közl\tt most már több_ 
nylre vi1lamos gépekkel to
vábbítják a vonatokat, Ezzel 
lé!wef!�t"n c,;ö1<ken a C•eh
<zlováklából érkező szerelvé
nyPk �épcseréie. Eddig ugyan
Is Y.Vakran t>lófordult. hogy az 
ern1ítf'tt okok mh1tt órákfl! vá_ 
rakoztak a tranzit vonatok. 

Szakm.unkások 
vetélkedóje 

A miskolci igazgatóságon a 
közelmúltban rendezték meg a 
„Ki minek mestere?" cfm(i 
szakmai vetélkedőt, amelyen a 
terület 23 ifjú szakmunkása 
vett részt. Hat v!llamos-moz
donyszerelő, tlz dízelmozdony
szerelő és hét vasúti Járm(i
szere16 mérte össze tudását. A 
döntőbe tizennégyen kerültek. 

Első helyezést értek el: B. 

Tóth. Imre dízelmozdony-sze
relő (miskolci vontatási főnök
ség); Mag114r ImTe vlllamos
mozdonyszerelő (miskolci von
tatási fönökség); Mező István 
vasúti járműszerelő (egri von
tatási főnökség). 

Mező István és Magyar Imre 
bejutott az országos „Ki mi
nek mestere?" vetélkedőre is. 
Az első három helyezett 1500, 
1300, illetve 1200 forint juta
lomban részesült. 

honyo!Itásában. Azoknak az,--------------------------------------

utasoknak ugyanis, aklk a Vá
ci út felol és a metró állomás
ról érkeznek ide, de át akar
nak Jutni a csarnok másik ol
dalára, nem kell majd körbe 
kerülniök. hanem több mint 
200 méteres utat megtakarítva 
juthatnak át az ellenke?.6 ol
dalra. 

A jövó ér, végére 

Ezekkel a munkákkal egy
idejűleg a szombatheZ11i ;ár
miljavító pácson11i üzeme1111sé-
11ében, az UVATERV tervei 
szerint, hozzáfognak a csarnok 
vas tetőszerkeieti elemeinek 
gyártá„ához, pontosan a régiek 
mintájára. Mire az elemeket 
legyártják ,'s megkezdik Bu
dapestre szA!Utásukat, a csar
nokban nagy t.eljesltményű da
rut állltanak !eL ennek segít
ségével bontják le mind a víz. 
szintes, mind a függőleges el
avult te ós.zerkezetet. Amint a 
szerkezet bontásával bizonyos 
terüle!en vég�znek. nyomban 
lle!,Yére emelik és illesztik az 

BUDAPEST: 

A közös feladatokról tanácskoztak 

a fuvarozók és a fuvaroztatók 

Budapest nagyvállalatainak 
áruszállltásáról tanácskoztak 
szeptember 20-áin a HUNGA
ROVIN Budatétényi telepén. 
Az MSZMP Budapesti Bizott
ságának gazdaságpolitikai osz
tálya. valamint a Fővárosi 
Szállítási Tanács szervezésében 
megtartott összejövetelnek az 
volt a célja, hogy a fuvarozó 
és a fuvaroztató vállalatok 
tájékoztassák egymást a ter
veikről és koordinálják a kil
ws feladatokat. 

Ki.1s KáTol11 vasútigazgató a 
többi között elmondta, hogy a 
budaoestl Igazgatóságnak az 
év hátralevő részében 13,9 míl-

líó tonna árut kell elszdllítanl. 
Ezt a feladatot csak úgy tud
ják teljesíteni, ha a fuvarozta.
tók szorosan együttm(iködnek 
a vasútttal. Az Igazgatóság az 
őszi forgalom Idején rendsze
resen tart értekezleteket a fu. 
vaa-oztatókkal, minden olyan 
állomáson, amelyen tlz válla
latnál több rakodlk. Az Igazga
tó ezen a fórumon is felhívta 
a vállalatok figyelmét azokra 
a kedvezményekre, amelyet a 
vasút abban az esetben ad, ha 
a szállíttatók eleget tesznek az 
előírt rakodási kötelezettsé
güknek. 

A népgazdasági érdeket 
hangsúlyozva Kín KdTol11 na
gyon határozottan kitért azok
ra a vállalatokra, amelyek ké
setten adják vissza a vagono
kat; a Vegyiipar! Termelőesz
köz Kereskedelmi Vállalat pél
dául 78,7 a Bútorértékesító 
Vállalat 70,7, a KOKOV pedig 
36,6 százalékát kez.elte késetten 
a kocsiknak. Vannak persze 
példásan rakodó vá:llalatok Is. 
Ezek közé tartozik a Magyar 
Kábel Művek, az l. számú Vo
lán 8-as üzemegysége, a Buda
pesti Konzervgyár. 

8. L 

., 

Szerelik a biztosítóberendezést 
Bícske és SzáTZiget állomások között a távközlő és_ btztoritóbe
Tendezési épltésí főnökség dolgozói üzembe h.eZ11ezik a n11ílt� 
nali kiágazás biztosítóbeTendezéseit. A kiágazó• építése az �j 
n11omvonalú pálya miatt vált szükségessé. A mu_nka ben&luízó,a 
a MAV Beruházási lToda.. KépTipoTtunk a szerelen munkák eU11-

eg11 •píllanatát ÖTökítette meg. 

Technikusok végzik a ,Jelfogók beszabál�zásá& 

A szakemberek ellenőrzik a szovjet-retesz működésé& 

Az utolsó ellenőrz6 mérések a küisőtérJ elosztóban 

A nyil!vo&ali kiágazáaon megkezd6dlk a vágányfekteUa 

(Tenta Gyllrff képrlponJa) 



8 ' MAGYAR VASUTAS 

A K IV ITEL I  TERV TARSADA LMI  M U N KABAN K.ESZÜLT 

'öreg tribünből klubház épül 
a BVSC Tatai úti sporttelepén 

Lehet-e a rozzant „tribünt", 
/fl Budapesti Vasutas Sport 
Klub Tatai úti labdarúgó-lelá- " 
tóját kétemeletes épületté át
építeni? Ezt a kérdést a BVSC 
és a vasutasszakszervezet ve
zetői tették fel az 1974. évi vas
utasnapon rendezett nagy si
kerű veterán teniszbajnoksá
gon. 

A megfogalmazott igény után 
Jcövetkezett a megvalösítás első 
kérdése : van-e te-rvezó, aki az 
építtetői szándékra műszaki 
Jervet készít, gondosan meg
vizsgátva, hogy egyáltalán le-
11-etséges-e az átépítés? 

Ilyen lesz az úJ sportlétesítmény 
vélemény, a párhuzamosan ké- még sokan vettek részt a ter
szített vázlattervek és a kiku- vezésben. 
tatott részlettervek birtokában Az építkezést az év elején készítettek számításokat, ame-
lyek alapján megvalósítható- kezdték, és úgy tervezik, hogy 

Október J.töl 

Bővül lapunk oldalterjedelme 
Májusban múlt 20 éve, hogy megjelent a Magyar 

Vasutas első száma. Az évfordulóról, lapunk június 
3-i számában is megemlékeztünk. Megírtuk, hogy a 
négy oldal terjedelemben és mindössze 12 ezer pél
dányban megjelent újság mennyit fejlődött az eltelt 
két évtizedben. 

Nagy örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy a Ma
gyar Vasutas oldalterjedelme ismét bővül. Október 
l-től nem havonta kétszer 6, illetve 8 oldal terjede
lemben - elseje és 15-e körül -, hanem kéthetenként 
és minden lapszám 8 oldalon jelenik mek. 

Ez egyrészt azt jelenti, hogy évente nem 24, 
hanem 26 lapot kapnak kézhez olvasóink. Másrészt az 
oldalterjedelem-bővülés lehetővé teszi, hogy tartalma
sabb, színesebb legyen a Magyar Vasutas minden szá
ma. A termelés, a gazdálkodás, a szakszervezeti érdek
védelem és érdekképviselet, a szociálpolitika, a vasút
egészségügy, a munkavédelem aktuális témáinak rend
szeres közlése mellett nagyobb teret szentelünk a szak
szervezeti és kulturális nevelő munkának, a közmilvelő
désnek. Gyakrabban közlünk vasúttörténeti írásokat, úti
beszámolókal, novellákat, verseket. 

Az oldalterjedelem-bővüléssel a lap ára is módo
sul. Az eddigi 50, illetve 70 fillér helyett, minden szám 
70 fillérre kerekül. Ezáltal az évi előfizetés összege -
figyelembe véve az oldalterjedelem-bővülést és a 
gyakoribb megjelenést - nem 14,40, hanem 18 forint 
lesz. 1978-ra ennek megfelelően 18 forintot kell befi
zetni mind az egyéni előfizetőknek, mind a szakszer
vezeti tisztségviselőknek. 

Meggyőződésünk, hogy régi és leendő új olvasóink 
érdeklődéssel veszik majd kézbe tartalmasabb, színe
sebb lapunkat: a Magyar Vasutast. 

Köztudomású, hogy a mú
i;zaki tervezői és kivitelezői ka
pacitást a dinamikusan fejlődő 
népgazdaság feladatai általáno
i;an lefoglalták. A MA V Ter
\•ező Intézet kapacitását is fon
tos, tervezői feladatokkal töl
tötte ki a MA V. Végül is a 
�portbará tság útján sikerült 
tervezőket szerezni. A MAV 
Tervező Intézet sp01'tszerető 
dolgozói társadalmi munkában 
vállalták, hogy a tervezői szak
véleményt és a kivitelezési ter

nak nyilvánították. a tervezett az 1978. évi 27. vasutasnapra 
létesítmény építését. befejezik a munkákat, Erre az

._ ________________________ __, 
A statikai épületszerkezeti ad reményt, hogy a MA V Ma

szakvéleményben megállapított gasépítési főnökség vállalkozott 
lehetőség egyben megszabta a a kivitelezésre úgy, hogy az 
programigény kielégítésének · építkezés gondját az egyik k.i
kereteit, az átépítés épület- váló építésvezetóségre bízta. 

veket elkészítik. 

Az alapok és épületszerkeze
tek megtartása miatt a terve
:icőknek először meg kellett vizs
gálni azt, hogy lehetséges-e az 
emeletráépítés. Második lé
pésként kerülhetett sor a rész
letes kivitelezési tervek kidol
gozására. 

· Átalakítások, átépítések szak
véleményezési, majd tervezési 
munkáihoz szükségesek az ere
deti tervek, amelyek szerint a 
létesítmény megépült. A tri
bünépület esetében még a vas
beton alap, a vasbeton keretek 
'és födémek vasszerelési részlet
tervei is kellenek, mert a mér
hető külső formák, adatok és 
vizsgáló vésések csak tájékoz
tatást nyújthatnak a szerkeze
tekre. 

Az eredet! tervek után a 
BVSC műszaki vezetői átkutat
ták műszaki irattárukat. A ter

vezők felkeresték a hivatalos 
városi és vasúti tervtárakat. de 
eredmény nélkül. Az illetékes 
kerületi és tanácsi tervtárak
nak Is hamar a végére lehetett 
érni, mert ott az 1950-es éve
kig a MA V területén épült épü
letekről, létesítményekről ter
veket, vagy másolatokat nem 
tartottak. 

szerkezeti megkötöttségeit. A F. s. 
tribün 9 m széles és 30 m hosz-
szú létesítmény, amelynek a ••-__ • 
szerkezeti váza 1 darab emele- �- ..,_ ---- p ---
tes, felül ferde és r<iadásul kon- - ' �!Jl2Ui p UG 
zolos vasbeton keretszerkezet- ._ - SCJW C 1G 
bő! készült. 

.. - ---• " -
_. _.., .....,� .. 

Az épületbe öltözőket és ... _.. , ,.  f • • lf �J 
sportcélú központi helyiségeket .... • ·- J • • ..._ ,4 
megfelelő összefüggésben és .... lt. � • "' /11  • .. 
funkcióval kellett betervezni a II. ._ 1' ... _. ,_ .. 
meglevő szerkezeti korlátokkal - °' - ...... S „ 

számolva. �....... ... 1' .14111 Az egyes épületsz!ntek elren-
dezési alaprajza tervezésének 
kulcspontja volt a szerkezeti 
megkötöttségeken túl az, hogy 
a lépcsőház a meglevő épület
kontúr egyik oldalán kivülröl 
hozzáépítve a süllyedésre érzé
keny épületszerkezetek miatt, 
úgynevezett dilatációs kapcso
lással épül. 

Hasonló dilatációs megoldás
sal csatlakozik az épület fejré
széhez az I. emelet szintjén 
kiépített külső feljáróval ren
delkező terasz is, amelynek kü
lön szerepe van a versenyek 
rendezése alkalmával. 

Az egyes szinteken a követ
kező helyiségek találhatók : a 
földszinten van a. kazánház, a 
labdarúgó-öltözők, a porta. és 
a közönség részére WC-csoport, 
az elsó emeleten találhatók a. 

Honvédelmi 
sportnap 

Jól sikerült honvédelmi 
sportnapot rendezett a szom
bathelyi igazgatóság vontatási 
osztálya, a Lövész klub és a 
szakszervezeti bizottság támo
gatásával. Az első három he
lyezettet az MHSZ díjazta. 

A verseny után tombola, 
majd szalonnasütés követke
zett a parkerdőben. Az osztály 
dolgozói, a szolgálatban lévők 
kivételével valamennyien részt 
vettek a versenyen. 

Vasútmodell kiállítás 

A felnottek nagy érdeklődéssel figyelik a mlnJ szerelvények 
közlekedését (Csontos Oá.bor felvétele) 

1977. szeptember 30-án a 
Magyar Vasútmodellezők és 
Vasútbarátok Országos Egye
sülete és a Közlekedési Mú
zeum közös megrendezésében 
nynt meg a XXIV. nemzetközi 
vasútmodell-kiállítás. A kiál
lítást Urbán La;os közlekedés• 

és postaügyi minisztériumi ál• 
lamtitkár nyitotta meg. 

A kiállításon a magyar mo
del!ezőkön kívül részt vesznek 
a Csehszlovák Szocialista Köz
társaság, a Lengyel Népköz
társaság és a Német Demok
ratikus Köztársaság vasútmo
dellezői is. 

Az első eredeti terv az Vt
V asúttert•ezó Vállalat tervtárá
ból került elő. A sporttelep fej
lesztésére 1950-ben ez a válla
lat készített tanulmánytervet. 
Az eredeti terv megsárgult 
pauszáról kiolvasható volt, hogy 
az építési tervet 1934-ben 
Matykó mérnök készítette a 
Testvériség Sport Egylet szá
mára. !gy jutottak a tervezők 
a Testvériséghez, ahol az irat
tárban megtalálták a korabeli 

férfi és női tenisz öltözők és a 
sza.kvezetés helyiségei, a má
sodik emeleten van a központi 
tanácsterem, valamint a ven
dégcsapat részére öltözők és 
raktárhelyiségek. 

Kispuska liiverseny a Keleti csomóponton Lakáscsere 

tervdokumentációt. 
A statikai szakvéleményben 

a tervezők az elvégzett feltá
rások, a talajmechanikai szak-

Az építészterveket Ferenczi 
Jenő, a szerkezeti terveket 
Rumpl János és Schuck Ede, az 
épületgépészeti terveket Ha
raszti Akos készítették. Rajt·1k 
kívül a MA VTI dolgozói közül 

A Keleti csomópont MHSZ
szervezete a szakszervezeti bi
zottsággá! szeptember 19-20-
án „kispusk:ls" lőversenyt 
rendezett a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. év
fordulójának tiszteletére. A 
nagyszabású honvédelmi jelle_ 
gű sportvetélkedőn a pálya-

HIVJA - VARJA - VENDfGUl LATJA 
Sopronban és óllomásainkon a 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda. étterem. sörözö, borozó, eszpresszó, bár. automata tekepálJa 

9C00 Sop1on. Szabadság krt. 1. Tel.: 14-180 
VASOTI VENDEGlO tS BISZTRO. Sopron állomás 
HALASZTANVA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALVAVENDEGLO, Nag1cenken a Múzeumvasút wégállomásán 
Kirándulócsopor!ok étketletés61 - elöretes be Jelentésre - ,állaljuk 1 

udvaron dolgozó hét szakszoL 
gálat dolgozói közül 150 férfi 
és 30 nő vett részt. 

A résztvevők közül kitűnt 
Hegedűs Károlyné, Sári Jó
zsef, Dékány József, vala
mennyien a forgalmi szakszol
gálatnál dolgoznak. Mindhár _ 
man 49 köregységet értek el 
Ezzel az állomásiak nyerték 
el azt a serleget, amelyet a 
Vasutasok Szakszervezete Bu
dapesti Területi Bizottság ado_ 
mányozott a győztes csapat
nak. 

A szerkesztőség üzeni 

Varga Józse'!:, Várpalota : szOcs 
Ferenc, Hatvan:  Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba ; Klss Lajos, Czeglédi 
Sándor, Nyiri Ferenc, Ifj. Ko
vács Béla, Debrecen ; CSzizmazt.a 
Béláné, Szombathely; Várfalvl 
Gyula. Nagy Antal Géza, Nagyka
nizsa; Pál István, Sepsl Gyula, 
Miskolc ; Szentivány1 Lajos, sa
jÓSzentpéter; Madár Já!\os, Nyír
egyháza ; leveleiket lapunk anya
gához feJhasználJuk. 

Gergely József. virí)alota ; La
dorján János, Szerencs. Bognár 
Károly, Tapolca ; leve telket llleté„ 
kes helyre továbbítottuk. 

Markos József �alaegerszegi oJ
va.sónlc levelére válaszoljuk: a 
KPM Vasúti FOosztály 8. e. Me
netrendi Osztály vezet6je tájé
koztatta szerkesztőségünket, hogy 
a zaJaszentlván1 egyórás várako
Z-cÍst, szeptember hó 25-tOl kez
dődöen megsziln tették. Az 1401 
számú vonattOl Zala.szentivánban 
közvetlen csatlakozást blztosftot
tak Zalaegerszegre olyképpen 
hogy 21 .30-as Indulással egy (lj 
vonatot a 7421b sz. vonatot köz
lekedtetnek. 

Elcserélném váci k6t és fél szo
bás, komfortos MA V bérlakáso
mat két egyszobásra. Egyik Vá
con, másik Budapesten lehetsé
ges. t:rd.eklödnl telefonon: Szik
lai Viktorné, 4�3. vagy 
124-000 331 sz. mellék. 

Elcserélném két szoba, Ossz
komfortos tokodi szolgálatl la
kásomat egy szoba összkom!or
tos budapestire. ErdeklőJni levél
ben : 2531 Tokod. Bácska u. 2. sz. 

Elcserélném Budapest VII. ke• 
rilletben Jevö tanácsi a1kovos ut
cal szoba konyhát és a Gyall 
uton k-ertes szoba konyha, élés
kamrás lakásokat Budapest te
riUetén két szoba komfortosra. 
f:rdeklődni; kedd. csütörtök dél
után 14 órá�ól 20 órAlg a 1 42-
678 telefonon, Nagy Antalné. 

Elcserélném Budapest vm. ker. 
Festetics u. 4. sz. VII. épület I. 
emeleti utcai két plu--;z iszemély
zeti szobás. komfortos 100 négy
zetméter terültetú. kétbejáratú la
k.isomat. egy másfél szobás kom
fortos, plusz egy szobára. �r
deklOdnl lehet egész nap a 836-
152 sza'mú te1efonon. 

Elaaó szabadrendelkezéstl, vé
dett területen, Kaskantyú állo
mástól másfél ktlomét�rre. fia
tal ezerjó sz016vet tele-oített terü
let 500 régyswgöles parcellákban. Üdülőnek is alkalmas bugaci vad ... 
regényes erdővel hat4ros Négy
szög3Jenként 30 forint. t:rdeklődnl 
Mészáros József, B�:1ai>est n., 
Felhévizl u. 22. sz. 

ka E��
s

33
él

:�� i:::.��� föl�= szintes egy szoba-konvha. plusz 
a Rudas László 95. szám alatti 1 4  négyzetméteres Onál16 szobámat BudaP'?St területén kétszobds lakásra. f:rdekJOdn.l : Böde István, 
Budapest XIV., Ilka u. 33. n. udvar. fsz.. 7. 

Elcserélném két szoba komfor• 
tos. héra !űtésü Bu:lapest. vm. ker. tanácsi lakásomat Budapest 
környéki vagy oerem k:erületJ szol• gálati lakásra megegv •z.és sze
rtnt. Kizárólag részletes levele
ket kérek. V?hrrelch Béla Buda• 
pest, VID. Delel u �l.  szám 
XII. lépcső, m. emelet 14. ' 

19'7'7. OKTOBER ,. 

- Pályafejlesztésl konferen
cia.. A Közlelredéstudományt 
Egyesület és a Magyar Tudo
mányos Akadémia közös ren
dezésében október 18-1 kezdet
tel háromnapos pályafejlesz,té
si konferenciát rendez az aka
démián. A konferencia részt
vevői a nagyobb sebességre va
ló áttérés fejlesztési kérdései
ről tárgyalnak. 

- Kezelői tanlolyam. Kiste
renye állomáson szeptember 
15-én kezelői tanfolyamot in
dítottak. Veze,tóje Nagy Győ
ző Budapesti Igazgatóság nyug
díjasa. A tanfolyam 20 ha!J.ga
tója közül három személy
pénztárosnak, a többi pedig 
jegyvizsgálónak készül. 

- Nyugdíjas-t&lálkoz6. Sa
jószentpéter állomás nyugdíja
sa,! részére szeptember 20-án 
találkozót rendeztek, amelyen 
a főbizalmi számolt be az üdü
lési és a segélyezési lehetősé
gekről. Tájékoztatta a tagokat 
arról is, hogy a jövőben egy
napos díjmentes kirándulást 
szerveznek a mezőkövesdi 
gyógyfürdőbe, amelyen minden 
nyugdíjas részt vehet. 

Fell,,í„ás 

A Vasutasok Szakszerve
zete Zeneiskolája ifjúsági 
fúvószenekart szervez. Fel
vételre jelentkezhetnek 
mindazon vasutas dolgozók 
és családtagjaik, akik a fú
vószenekarban használatos, 
fafúvós, rézfúvós vagy ütő
hangszeren már játszanak, 
vagy tanulni szeretnének. 
Korhatár: 14 évtől 30 évig. 

Jelentkezni lehet : október 
5-tól 15-íg, a próbanapo
kon (hétfő, csütörtök) 16 és 
19 óra között, a Vasutasok 
Szakszervezete Zeneisko
lájában (Budapest, VIII., 
Rózsa Ferenc utca 22. szám). 
Telefon :  424-128. A Jelent
kezők ingyenes oktatásban 
részesülnek és az 'skola 
szükség esetén hangszert is 
biztosít. 

- Eló&dás Záhonyban. A 
Közlekedéstudományi Egyesü
let nyíregyházi csoportja szep
tember 22-én előadást tartott a 
záhonyi pályafenntartási fő,. 
nökségen, a „Széles nyomtávol
ságú felépítmények sajátossá
gai és a különleges !elépít
ményszerkezetek" címmel. 

- Név&dójuk nyomában. A 
Hatvan állomáson ez év elején 
alakult 12 tagú Zrínyi brigád 
elhatározta, hogy tanulmá
nyozzák névadójuk életét. Ez
zel a célla.l keres.nek kapcsola
tot több vasutas Zrínyi brigád
dal. Meglátogatják majd Mun
kács várát is, amely otthon.a 
volt a nagy hadvezér és költő 
családjának. 

Fiatalok tanácskozaha. 
Debrecen állomáson szeptem
ber 19-én rendezték meg a fia
talok tanácskozását, amelyen 
kétszázan vettek részt. Fekete 
Sándor állomásfőnök beszámo
lójában többek között az ifjú
sági törvény helyi végrehajtá
sáról, az őszi forgalomban rá
juk háruló feladatokról be
szé!Jt. 

- Kommunista s-zombat. A 
debreceni építési főnökség gép
állomásának szocialista brigád
jai a közelmúltban kommunis
ta szombatot szerveztek. Haj
dúhadház és Újfehértó állo
mások között részt vettek az 
ágyazatrostálásban és az úgy
nevezett ,,síngombolásban". A 
brigádok 148 tagja 1 184 óra 
társadalmi munkát végzett. 

Magyar Vasutas 
a Vasutasok Sz.akszervei:etének 

lapJa 
Szerkesztt a szerkesztO blzott.s41 Felelős szerkesztő: VW Ferenc 

Szerkesitllség : l066 Bpes, V1 . Be,c11lr utca o Telefon vá rosl : 229-87%. 0zem1: 111-7'1 Kiadja és ,erjeszti : a Népszava Laok,adt Vállalat 
1964 Bpes, VU. Rá kóczl Ch 5f 

Telefon : Uf-819 
FelelOs kladO: cSr Suth Pe,er, • Népgzava LarikJad1 Vállalat 
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77-39h.'. Szikra Lapnyomda 
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Tudósítóink íriák: 

A jubileumi munkaverseny hajrájában 
előtérben a minőség és a hatékonyság 

A csepeli munkások kezdeményezése nyomán példamutató lendülettel bontakozott ki az a jubileumi munkaverseny, 
amelynek hatása már az országhatáron túlra Is eljutott. Ered
ményei nyomán sikeresen valósulnak meg az ISZ.'\fi> XL 
koncresszusának határozatai. A vasút legtöbb szolgálati he
lyének szocialista közösségei ls teljesitik felajánlásaikat, sőt 
sok helyen elllbbre is tartanak annál, amit vállaltak. A vas
utasok közül egyre többen Ismerik fel az ös zefüggést a haté
konyság növelése és a brigádvállalások között. Ezt jelzik a 
Jobb mlnllségre, a nagyobb anyag- és energiatakarékosságra 
Irányuló felajánlások Is. Tudósítóink ezekről az eredmények
ről küldtek ismét gazdag beszámolót. 

bauxltbányát, a tim!ö!dgyá
rat és a mangánbányát illeti 
ezért dicséret. Az öt szocia
lista brigád 110 tagja jó 
eredményt ért el a kocsitar
tózkodási !dó csökkentésében 
és a tehervonatok terhelése 

terén is. A József Attila bri
gád pótfelajánlást is tett. 
Vállalta, hogy az év végéig 

A KGST Együttmúködésl Egyezmény meghatalmazottalnak tanácsa 3. ülését október 10. 
és 15. között rendezte a Vasúti Főosztály biztosítóberendezési- és automatizálási szakosz
tálya. Témája: .,Kooperáció és szakosítás a vasúti automatika és távközlési termékek 
fejlesztése tervezése és gyártása terén." A kilenc országból érkezett szakemberek tanács-• 

kozását Gulyás Jáno vezérigazgató-helyettes nyitotta meg 

még hat nagy• terhelésű 
irányvonatot továbbítanak. 

- Veszprémvarsány áUo-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Az elnökség napirendjén: 
A ST.ekszárdi pályafenntar- Az Igazgatóság! szintú verse- más szoclaJ.ista brigádjai 

tási fónökségró! Keszthel11i Er- nyen az Április 4. br!gádjuk kommunista műsza!<0t szer
zsébet arról számolt be, hogy a negyedik 1ett. A jutalomból vertek a helyi Jóbará g 
25 brigád csatlakozott a ju- hé ·záz forintos könyvvásár- termelő szóvebkezet betakari
bileumi munkaversenyhez. Ki- Jási utalványt ajándékoztak Msi munkálnak segítésére -
magasló eredményeket értek az ének-zenei általános isko- írja Cserhát! Károly, - A 
el a kitérócserék során. 77- la tanulóinak. három brigád hnrtninc tagja 
ró! 72-re csökkent az egy vá- a szőlll i;zilretelésében vett 

Az uzemi demokrácia rendszere 
'és érvényesülése a MÁV területén 

gánykilométerre esó hibapon- Kisterenye állomás dolgo- részL A jubileum tiszteletére Szakszervezetünk elnöksége tok száma is. Eddig kilenc zólnak újabb jubileumi pót- ezen kívül húsz esetben szer
brigád teljesítette a társadal- felajánlásalról Szilcs Ferenc veztek rendkívüli teh rvona- október 14--én ülést tartotL Az 
mi munka terén vállalt fel- tudósítónktól értesültünk. tot a !kocsitartózkodás csök- a�S:mf����'1�á�!�':��eré�� 
ajánlást, amelynek értéke Több szocialista brtgád pihe- kentése érdekében. 

nóidóben vállalt munkát, és érvén11esülésének biztositá-több mint tízezer forint. Pécs- amelynek értékét a keíszegí Szabó Józsefné, a szolnoki sáról a 1\1AV területén" című várad állomá'>on például MA v Nevelőotthonnak utal- pályafenntartási fónokségtől elóterjeszté.;;t vitatta meg a nyolc brigád 67 tagja végezte ták át. írja: az első félév végén kap- testület. A Minisztertanács és 
el terven felül a 288 méter ták az értesítést arról, hogy a a SZOT Elnöksége 1018/1977. 1íncserét az egyik kommunls- Mihály! Béla vonatvezető, budapesti li:azgat6sá2 építési (V. 7.) számú együttes határo-
ta s;,.ombaton. a Zalka Máté brigád vezető- és pá!yafenntartás.l o,,;ztálya zata, tov!\bbá a SZOT Elnöksé-

Tóth Istccín arról táj&oz- Je Ferencl·árosból Záhon11ba, a nagy évfQ?'duló tiszt letére KPM irányelvei elóír-

bizalmiak együttes ülése pe
dig a demokratizmus gyakorla
tibb megvalósulását bjztosítJa. 

A MÁV vezérigazgatójának 
és a szakszervezet elnökségé
nek egységes szabályozása jól 
lehet egészében sokoldalúan 
foglalkozik a tennivalókkal, a 
részletkérdésekben azonban 
kiegéstitésre, finomításra szo
rul Egyes helyeken a partner 
aze�ét Is m6dosftani kell. Az 
elnökség a vitában elhangzott 
észrevételeket és javaslatokat 
is figyelembe véve végül Is 
úgy ítélte meg: az előterjesztés 
alkaimas atta, hogy a MAV 

területén az abban foglaltak 
értelmében biztosftsák az üze
mi demokrácia érvényesülését. 

Az első napirendi pont meg
tárgyalása után az elnökség 
előbb meghallgatta Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes 
szóbeli tájékoztatóját a MÁV 
munkaeróhelyzetéról, majd az 
Utasellátó Vállalat munkaerő
helyzetéről készült jelentést 
vitatta meg, illetve fogadta el 
Ugyancsak el!ogadta a szerve
zési és káderosztály értékelő 
jelentését a nyugdíjas szak
szervezeti tagok körében vég
zett szakszervezeti munkáról 

tattll szerkesztő,;égűnk t, hogy é$ onnan vissza tovdbbitott „er,y fónökslg, egy lpart·á- J k az üzemi demokrácia to

a Budapest JÓ"Z6efvárost pft. tehervonatot szeptember 15- gány" Jelszóval munkamoz- vábbfejlesztése érdekében 
fónök.�g XII-es pályamesteri én és 16-án. A brigád többi galmat szervez. A főnökség teendő intézkedéseket. A ter
rrmkaszának szocialista brl- tagja helyben vállalt músza- brigádjai csatlakoztak a kez- ,·ezetet, amely a vasút terüle
gádjal két kommunista mű- kot. Hasonló felajánlást tett deményezéshez. Célul tűzti'k tén egységes szerkezetben tar
,zakot szerveztek a vasúti pá- az Április 4. szocialbi.ta brl- ki. hogy Szolnok területén el- talmazza a szolgálati helye
Illa forgalomblztonsdgának ér- gád hét tagja is, GöröC$ lm- végzik egy nagy forgalmú ken, vasútlgazgatósági és ve- .-------------------------
dekében. Májusban tartották re brlgádvezetóvel az élen. iparvágány felépitménycseré- zérigazgatósági szinten S?.erve
az elsőt. amelynek során Zugner József vonatvezető jét. A válnsz!ás a papírgyári zendó fórumokat, azok működ
negyven, 24 méter h<Xszú 48 pedig két pihenőnapját ál- és a bútorgyári - 384 méter tetését és hatáskörük érvénye
kilogrammos sínt cseréltek be dozta fel erre a célra. hosszú - lparvágányra esett. sftésének S7.abályozását, e ha
a régi helyett. A második mű- Ajka állomáson Németh Kicseréltek 550 talpfát, 768 tározatok szellemében készítet
s:zakot már - az áts7.ervezés Gyula fogott tollat azcrt, sínfol11óméter cseréjét, ezen ték el 
után - R václ pft. főnökség hogy beszámoljon a munka- kívül 550 aljon fekszintszabá- Az új szabályozás lényege a XX-as pályame�teri szakasw- verseny helyzetéről. Az állo- lyozdSt cégeztek. Beszabá- demokratikus fórumok rendként október 8-án tartották. más dolgozói kilenc hónap lyoztak még két csoport ki- szerének rögzítése, a fórumo
Ehhez csatlakozott a fón6!!:ség alatt 1 417 502 tonna árut téröt is. kon tárgyalandó főbb témák 
}0{1-1!6 Pályamesteri �zaka- szállítottak el, ami 54 500 ton- Huszonkét szocialista brl- meghatározása, a hatáskbrök-

Megélénkült a forgalom 
a somogyi dombok között 

Ismét jeleskedik a kocsikirakásban 
Tab állomás IÁV-Volán komplex brigádja 

szának Petófi brigádia. a ba- náral több az elmúlt év ha- gád 168 tagja erre a célra nek, s a fórumok összehívá5á- Siófokot elhagyva, Tabhoz lassagyarmatl blokkmes•erl sonló időszakában elért tel- 760 óra társadalmi munkát nak szabályozása. Mint a fel-
szakasz „Palóc", továbbá a jesitménynél. A kocsihiány ajánlott fel. A brigádok 1512 sorolásból is kitűnik, az MT- közeledve „hegyek között, völ
balassagvarmatl vonalfónök- ellensúlyozása érdekében a órát dolgoztak. Ennek köszön- SZOT határozat lényegében a gyek között" kanyarog a vo. 
gég brl!!ádia is. A műszak so- nagyobb szá.llittató váUalato- heló, hogy szeptember 30-ra meglet:ó fórumok hatékonyabb nat. A 276·0s kis gőzmozdony 

ál d legalább olyan romantikus az �án Nógrádköt:esd lom son kat arra ösztönözték, hogy befejezték a munkát. irtéke : működését teszi lehetóvé. A ősz eleji színes somogyi dom. három csoport kitérőt cserélt szombat-vasárnap ls rakod- több mint huszcmeg11ezer fo- nemrég bevezetett új fórum a 
k, hat szo--'�li"sta brigád. Az . aJc. K „1.. .. b k . n·nt volt. k t· bi sá és bok között, mint a ,;Piroska. • •~ Jan u onosen a a ony1 sza szerveze I zott g a vonat" az Alföldön. érte láró munkabért a nó�- - Allomásunknak mindössze rádkövesdi általános i'>l<Olit +---------------------------------------..J két átmenő és két rakodó vá-építésére aiánlották fel. A A VASÚT SZEPTEMBERI TELJESÍT!\IÉ YE: gán11a van - mondja Csizmahat briirád hetven tagja ösz-
szesen 610 órát do!gO?.ott. En- dia Rudolf főintéző, aki, 13 évi 
nek értéke tizene"'-'e7.oer fo- 28 m,•11,•o' 20 e,'°!"'er utalY 

forgalmi szolgálattevői munka .,, 
,_, .:, után tavaly került az állomás rint. élére. - A csaknem hatezer 

Eml! ésre méltó eredmé- , 

•11 • 
, lakosú község, az átgondolt 

nvekkel büszkélkedhetnek es 11 mi lÓ 870 ezer tonna aru ipartelepítés nyomán sokat fej-
KiskunféleJ?Vhá7.a állomás Jódött. A VIDEOTON. a Kern. 
szocialista brigádial is. Az pingcikkgyártó Vállalat. a 
eltelt kilenc hónap alatt A vasút szeptemberben 28 A bázishoz: viszonyítva Idegen kocsik átlagos tartózko- Hungaronektár. a Mezőgép. a 
186 574 forintot takarltottak millió 20 ezer utast szállított, dási ideje. A tehervonati moz- Gabonaforgalmi Vállalat nyá. 
meg anyagból é• l'illamos- Igen erőteljes volt a forga- d k J f tá · dh · ron és �sszel sok munkát ad. 
ener17iáb6l. Túlteljesitették amely 97·6 százalékos tervtel- lom cukorrépából és tűzi- v���tás�

a

�c�néf :;:��hJ;g;:: Elöford�l. hogy havonta 400-
szállftási tervüket is, 1624 jesitésnek felel . meg. A bázis- fából, a bázisszintet, tehát az kedve- 500 kocsi fordul meg állomá-tonnával s?.állítottak többet hoz mért te!Jesitmény is csök- amelyeknél a többletteljesít- zóen alakult. sunkon. Sokszor az a baj: a 
a tervezettnél. Kocslkihasmá- kenést mutat. A személyszállí- mény meghaladta az 50, illetve A vasút az év eddig eltelt korlátozott tengelynyomású vo-
lásl tervüket 2.8 százalékkal tó vonatok menetrendszerűsége a 20 százalékot. Az építőipari háromnegyedében nalon két M43-ast is „elé kell 
szárnyalták túl: csökkentet- kismértékben javult, de a faj- küldeményekból az elszállított fogni" egy-egy nagyobb szerel-
ték a kocsik gurítási és moz- tagos késési idő jelentősen nőtt. árumennyiség a bázisszintet ál- 240 millió 700 e-zer utast vénynek, hogy bírja az emel-
gatási ideiét. talában nem érte el. Ezzel ■zállítotL kedóket. Ráadásul itt van a 

Az év · hátralevő ldószaká- A szeptemberi áruszállítási szemben jelentősen emelkedett szomszédban a Daránypusztal 
ban nagyobb gondot akarnak teljesítmény viszont minden a könnyen romló áruk szál!í- Ez a tervhez képeSt 96,7, a bá- Állami Gazdaság és a Buda. 
fordítani a tehervonatok me- eddigi eredményt túlszárnyal. tása, valamint az élöszállítá- zishoz viszonyítYa 96 százalé- pesti Vegyigépgyár gyáregysé-
netrendszerinti indítására és A vasút sok. kos teljesftésnek felel meg. ge is, iparvágánnyal. 
az idegen kocsik tartózkO?á- Az áruszállítás minősége Ugyanakkor az utaskilométer Akad tehát munkája Tab 
sl Idejének csökkentésere. 11 mlllló 870 ezer tonnát csak kismértékben javult. A teljesítmény mind a tervhez, állomás 16 dolgozójának. akik 
Az állomás eddig negyven- szállított, amely a tervet tehervonatok menetrendszerű- mind a bázishoz viszonyítva a Petófi Sándor szocialista 
ezer kocsival bocsátott át töb- mintegy 5,8 százalékkal ha- sége alig több mint egy száza- megközelíti a tOO százalékot. brigádban dolgoznak. A for. 
bet mint az elmúlt évben. !adja meg, a bázisidőszak- lékkal volt Jobb az elmúlt év A vasút I-III. negyedévi galml szolgálattevő feje felett 
A brigádok a vállalt három- hoz viszonyítva pedig közel azonos időszakához képest. En- áruszállítási teljesítménye 

a tábla mutatja a munkaver-
ezer óra társadalmi munká- 5,7 százalékkal emelkedett. nél lényegesen kedvezőbb volt 98 millió 829 e-zer tonna, seny álláJát: a kocsikihaszná. 
ból eddig már több n:iint a teherkocsik időbeli és térbeli mely a tervhe-z képest lást 98 szá7.alékra vállalták. a 
2800-at.. teljesítettek. Ezen oe- A belföldi küldemények a kihasználása, valamint az át- 100,9, a bázishoz viszonyit- teljesítés lCl.47 százalék. az 
Jül szetnélyvonatokat takarí- tervhez képest 8,5, az export tagos áruszállítási távolság kö- va 102,3 százalékos telje- árutonna-tervet pedig 98 he. 
tottak teherkocsikat javí- szállítások volumene 4,5, az zel 10 százalékos növekedése. sítésnek felel meg. lyett 102,2 százalékra teljesf-
tot•.ak és részt vettek az ó.szi Import küldemények mennyi- A Jobb munkára utal, hogy az tették. 
betakarító munkában is. sége 8,3 százalékkal nőtt, míg átlagos kocsiforduló idő értéke Az árutonna-kilométer telje- A szemé!yforgalommal keve. 

Brigádjaik a közművelő-
a tranzit forgalomban fuvaro- a bázishoz vis7onyítva mintegy sítmény pedig mindkét viszo- sebb a gond: 16 átmeni5 vo

dés terén Is előbbre lépte�. zott áru 6,7 zázalékkal maradt 1.4 százalékkal csökkent. A há- nyitási alaphoz képest közel 5 n11tp-ir mellett Siófokról Itt 
Részt vettek például a ju�i-

el a tervezett szinttől lózaton továbbra is magas az százalékos túlteljesítést mutat. éjszakázik er,y vonatpáT. A 
Jeumi szellemi vetélkedon. 

forgalom egyenletes, havonta 
7-8000 utas fordul meg az ál
lomáson. Ingadozás nincs. hiá
ba van közel a Balaton. a sze. 
zonmunkaerőt Is felszívja a 
helyi Ipar. 

- Állomásunk a pécsi Iga� 
gatóság területén a második 
csoportba tartozik - mond
ja Csizmadia Rudolf - Kom
lóval. Siófokkal azónos kate.; 
góriában vagyunk. Külön örl>m 
számunkra. hogy 1975-ben 11 
MAV-VOLAN komplex bri-
17ád az első, tavaly az éveJ 
összesítésben második, idén az 
első félévben tsmét első he
lyezést . é.Ti el az igazqatósági 
versenyben. Kocsi kirakási 
vállalásunkat például az els6 
félévben 200 százalékra tel.le
sítettük. A Volán 14, az állo. 
más 12 dolgozója mindent 
megtesz, hogy · az év végéig 
tartsuk az első helyeL 

A Petőfi szoclallsta brigád 
tagjai nemcsak a szolgálatban 
hanem a társadalmi munkában 
is mel!állják a helvüket. Van 
például a faluban két vasutas 
nvul!díjas. akiket kéthavonta 
keresnek fel.. hogy segítsé5'et 
nvúitsanak nekik. Bodrogi Jó
zsef b!\csi. aki az állomáson 
lakik. tavalv két hétig sűlyos 
belel( volt. Mivel senkl1e sincs, 
a brigád tal!ial • hordtAk neki 
a-, eh{>det a Cs,ilol(!\ny ltterem.; 
b<'ll. Eqerszer,I Guör(l'IJ váltóke.; 
zelfi viszont házat épített ta.; 
valv. néey brl!!ádtag 20-20 
órát sel!ftett neki. 

A vonatkfsér<'lk laktanyilfA� 
n�k átalakftásakor társadat.: 
ml munkábnn �gftettek a 
.. költö?éshen". Idén meg a vAJ. 
tók. jelzők fe•té•ét vénlk el; 
mert a pálv11fennt11rt!snak
nlncs ebhez elég embere. 

(aatmllrf) 



2 MAGYAR VASUTAS 

A szellemi vetélkedő győztese: 

A nagykanizsai vontatási f önökség 
Landler Jenö szocialista brigádja 

Ki tud többet 

Odesszáról? 

A szegedi csomópont KISZ
bizottsága az odesszai megyei 
barátsági hét alkalmából „Ki 
tud többet Odesszáról?" cím
mel vetélkedót rendezett a 
vasutas művelődési házban. A 
döntőbe került hét KISZ-alap
szervezet öt tagú csapatai a 
Szovjetunió történetével, gaz
daságpolitikájával és Odessza 
megyével kapcsolatos kérdé
sekre válaszoltak. A verseny
ből a Szeged-Rókusi BFF fia
taljai kerültek ki győztesen. A 
városi döntőn ók képviselik 
majd a vasút ifjúkommunis
táit. 

Izgalmas pillanatok a vetélkedö döntóJében (�zkó Ildikó felvét1:le) 

Tárlatvezetés 
nyugdíjasoknak 

A Nagy Októberi Szocialista szüntelenül bővítik Ismeretei
Forradalom 60. évfordulójának ket és mind teljes�bben meg
tiszteletére a Magyar Szovjet ismerik egymás munkaered
Baráti Társaságok tagcsooort- ményeit és életét - mondotta 
jal kezdeményezésére, a MÁV többek között. 
Vezérigazgatósága a vasutas A vezérigazgató-helyettes szocialista brigádok részére ,beszéde után dr. Jánost Imre szellemi vetélkE:dők�t szerve- játékvezetó ismertette a szelzett. A vetélkedo célJa az volt, lemi vetélkedó előírásait, szahogy a ".:3s;1tas dolgozók szé- bályait, a szóbeli feladatok, Jesebb koru ismereteket s�e- írásbeli munkák válaszrend
rezzenek a magyar-szovi�t szerét. A kérdések három fó kapcsolatokról és még benso- csoportra oszlottak: politikai, ségesebbé, tartalmasabbá te- közlekedést és gazdasági , vogy_ék a két ::,ép vasutas .?olg� natkozá.sban adtak lehetőséget zőmak baratságát, egyuttmu- az tsmeretek bizonyítására. 
ködését. Szerepeltek a feladványok kö-

A gazdasági vezetők szív- zött teszt-lapok keres?.trejt
Ogvüknek tekintették a vetél- vény és magnetofonról elhang
kedő szervezését. Országosan z6 idézetek. 
3621 szocialista brigád vett Már az el�ó percekben ki
f'észt a szolqálatl helyeken, a alakult az igazi vetélkedő han
középdöntőkön, majd az azt gulat, melyre nagyfokú figye
knvetó vasútigazgatósági dön- lem, szellemi koncentrálás és 
tón. egy-egy szépen elmondott. 

1977. október 7-én került szinte kiselőadás számba menő 
sor a szellemi vetéll<:Pdő or- felelet után felhane:zó elismerő 
szágos döntőjére a MÁV Ve- taps volt a legjellemzőbb. 
zéri!(azgatóság konferencia ter- A Békéről és a Földról ,;-,616 mében. A döntón 10 szocialis- dekrétumról, a II. Szovjet ta brigád vett részt. A vasút-
lttazgatósá!'(okat 6, a pálya- Kongresszusról, a II. vílághá
fenntartásl szakszole:álatot, a ború momentumai magyar te-
)"lirműjavitókat. a MAV Vezér- rületen, a Magvar-Szovjet 

Baráti Társaságról szóltak a i!'(azgatóság kömetlen felügve- vetélkedők hitelesen, és meglete alá tartozó szole:álatl he- !(Yőzóen. A közlekedési téma lveket és az Utasellátó Vál- felölelte többek között a záholalatot 1-1 öttagú brigád ny! átrakókör:i:et fejlesztésével, képviselte. jellemzőivel, szerepével, a ma-
A zsürl elnöke: Gulyás Já- gyar-szovjet vasutak adatai

nos vezérigazgató-helyettes nak hasonlftásával, a közös 
volt. Megnyitó beszédében örö- munkaversennyel és munka
mének adott kifejezést azért, kapcsolatokkal foglalknzó kér
hogy a szellemi vetélkedőt a déseket. Végül a gazdasá!(Po
vártnál nagyobb érdeklődés litikal kérdések a ,:!azdasáe:I 
kísérte. ef;lvüttműködés keretében ki-

- A dolgozók megértették, épült energiagazdálkodásról, 
hogy legméltóbban úgy ké- az egyezményekról, a Zsiguli
szülhetnek fel a jubileumi év- programról, a közös gazdasági 
forduló megünneplésére, ha kapcsolatok szerepéről, az áru-

Nyugdíjas bizalmiak értekezlete 

Szeptemberben tartott bizal
mi értekezletet a Budapest
Keleti pályaudvar szakszerve
zeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja. Itt mutatkozott be 
először Torda J 6zsef UJ fő-

szervezeti bizottságok egyik 
fontos feladata. Ennek érdeké
ben tevékenykednek a Keleti 
pályaudvar nyugdíjas csoport
jának blzalmiai is. 

Jamniczky Ferenc 

csere keretében kapott konk
rét ipari segítésről. 

A vetélkedó eredménye: el
só a pécsi vasútigazgatóságot 
képviseló nagykanizsai vonta
tási fónökség .. Landler Jenó" 
szocialista brigádja. Jut'llmuk: 
10 OOfl Ft. Második a budanesti 
vasútlgazg'ltósái;!ot képviselő 
MÁV 11:pftési Fónöksé!( .,Ló
rinczi" szocialista brigádia. 
Jutalmuk 8000 Ft. Harmadik 
a szel!edi vasútigazgatósáe:ot 
kénviselő békéscsabai állomás
főnökség „Munkácsy" szociA
li.sta brigádi'I. Jutalmuk: 6000 
Ft. Negyedik a járműjavító 
szakswlgálatot képviselő 
Landler járműjavító „Ady 
Endre" szocia!ist11 brl.(!árl ·a. 
Ötödik az 11:oítésl és pálv::i
f<>nntartá�i szakszolgálat MAV 
Kitéró!(Várt6 üzemet kéoviselő 
,.Lenin" szocialista brigádja. 

Az elsó helyezett brigád 
részt vesz a tárcaközi szellemi 
vetélkedőn. 

(szabó) 

A tapolcai Batsmiyi János 
Művelódési KöZpontban rend
szeresen tartanak a nyugdíja
soknak előadásokat. A közel
múltban Marton László szob
rászművész alkotásaival ismer
kedhettek meg a látogatók. A 
művészről és munkásságáról 
Ertli Olga tárlatvezetó beszélt. 
A szakszerű tájékozt<1tás segft
sé!'(ével jobban megismerhettük 
városunk jeles szülötténe:t Al
kotásait. 

A tárlat megtekintését film
vetítés 'követte. Nagy sikere 
volt Huszka Jenó: Bob herce
gének. 

A tapolcai művelódési 'köz
pont példája, az érdekes eló
adássorozatok, tárlatvezetések, 
kirándulások mind-mind azt 
bizonyítják, hogy kulturáltabb, 
magasabb svfnvonalú progra
mokkal segitik az aktív vas
utasok és nyugdfjasok szórako, 
zását. 

Bognár Károly 
Tapolca 

VASÚTI TÖLTÉSEN 

Kattogó vonatok 
viszik Erzst álmát, 
ismerem én mtnden 
kis szfvdobbaná.sát. 
Siró sínek útj;i 
munkába klsért, 
csak vtszt a vágány 
s ő a tájat nézi. 
Szíve egyensúlyoz, 
a tárolságot méri, 
álmában összeér 
tudom az a két sfn. 
Szíve dobbanása öennem 
így zakatol álmunk 
váltva a gondokat. 
Vidd csak örök vonat, 
futó boldog vonat, 
zaleatolja szívilnk 
együtt az álmokat. 

futó vonat, 

Bencze József 

bizalmi, majd ismertette a l------------------------------------------
nyugdíjas csooort eddigi mun-
káját, eredményeit. 

A bizalmiak az értekezleten 
elmondták többek között, hogy 
mintegy kétezer nyur,díjas 
szakszervezeti taggal kell tö
f'ódniük. Ezt a nagy feladatot 
a Jelenlegi bizalmi gárda már 
nehezen tudja elvégezni. Ezért 
az olyan 55-65 év közötti 
nyugdíjasok önkéntes jelent
kezésére számítanak, akik szí
vesen dolgoznának bizalmi
ként. 

A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a legtöbb nyugdíjas ne� 
ismeri a szociális kedvezme
nyek lehetóségeit, ezért sokan 
nem élnek a törvény biztosí
totta ;ogaikkal. Előfordul az Is. 
hogy nem veszik igénybe az 
ÖTA kedvezményeit, a vasúti 
1egyeket, bérleteket. és nem 
kérik a lakáshozzáiárulást, a 
gyéigyüdültetést sem. 

Az értekezleten néhány 
munkát könnyítő javaslat is 
elhang:iott. Például az. hogy a 
pontos nyilvántartás és a 
gyorssegélyezés érdekében a 
nyugdí.ifi7etési szelvényeket 
ös�zp Jroi_, gyűj_teni a bizal
mlaknak. 

Az öre,:ekról való i,;nndosko
dás, segítségnvújtás a szak-

HARl\fINCÉVES 

a szegedi vasutas képzőművészeti kör 
A szegedi vasutas képzőmű

vészeti kör 30 éves fennállása 
alkalmából nagy érdeklódéssel 
kísért kiállítást rendeztek Sze
geden. Ha végiglapozzuk a 
kör töi.ténetét, akkor elénk 
tárulnak a hazai és külföldi 
sikerek, amelyek az eredmé
nyes munkát jelzik. A legfris
sebb eseményekre emlékezve 
az 1977. évi szentesi kiállítás 
után a Bácska-Topolyai Nem
zetközi Munkás Művésztábor 
következett. Meleg szeretet
tel fo<:(adták a bácskai város
ban Bede Istvánt és SÚkfú 
Jánn�, 1# kör két festőművé
szét. 

A szegedi iubileumi kiállí
tást Szelesi Zoltán művészet
történész rendezte. A meg
nyitót Tandi Lajos fró mond
ta, aki hangsúlyozta, hogy a 
szegedi vasutas _kéozőművés-ze
ti kör az öntevékeny művé
szeknek olyan otthona. amely
ben jól megfér a munkás, a 
főiskolai hallga tó, a tanár, a 

vasutas, az • igazgató, a tiszt
viselő és a háztartásvezető 
nők. 

A kiállítás anyagából a 
szakértők és a kÖ7..önség által 
is a legtöbb dicséretet Bede 
István „Elhagyott fészkek" 
című grafikája kapta. 

Naey hatást keltettek az 
idősebb és a fiatalabb mun
kásgenerációhoz tartozó mű
vészek alkotásai. Kiemeljük 
Szekfű János Bácska-Topo
lyán készített ,,Krivaj patak" 
olajfestményét, Ko�•ács Gyula 
élethű „Kukoricagótéját" és 
valamennyi képének gazdag 
színvilágát. realizmusát. Meg
ragadó képek voltak még Do
monkos Istvántól a „Sziklás 
táj" és a „Kubik", Birinyi 
Györgytól a „Farakás" című 
olajfestmények. Mehelka Béla 
akvarelljei külön figyelemre 
méltóak. Legjobban a „Táj" 
cimű képe tetszett. 

Láthattuk még Borbély 
Zsolt, Drégelyi József, Garam-

völgyi Vilmosné, Göcsey Jó
zsef, Krátyikné Benke Eta és 
Török László képeit. 

A vasutasok képzóművésze
ti köre a felszabadulás után 
az elsó volt, amely Dél-Ma
gyarorstágon szervezett ke
retbe tömörítette az amatőr 
művészeket. Harminc évvel 
ezelótt a múlt évben elhunyt 
Szóke Gyózó lakásán kezdték 
meg működésüket. Ma is szúk, 
kopottas helyen, mostoha kö
rülmények között tevékeny
kednek, de múvészetszerete
tük felülkerekedik a nehézsé
geken. 

A jubileumi kiállítást a ma
kói kiállítás követte. Az 1977. 
évi kiállítások jól reprezentál
ják a szegedi vasutasok kép
zőművészetének fejlődését. 
Művészi sikereik elismertek 
a városban, túljutottak megye
és országhatáron. Az erkölcsi 
elismerések mellett azonbar, 
nagyobb anyagi támoga·ást ér-
demelnének. (fogas) 
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Minden poszton helytáll 

11 XVll/-as őrhely bizalmija, 
Az 54 éves Bártfai József 

36 éve szolgálja a MAV-ot, 
29 éve egyfolytában Hatvan 
állomáson. A besorolás sze
rint váltókezeló. de ha a 
szolgálat érdeke úgy kíván
ja kocsirendezőnek, tolatás
v�zetónek vagy térfelvigyá
zónak osztják be. Hat éve 
már, hogy az őszi forgalom 
lebonyolításában mindig 
mint kocsimester vesz részt. 
Kiválóan képzett, sokoldalú, 
nagy tapasztalatú uasutas, 
az minden poszton meg
állja a helyét., De mégsem 
erre a legbüszkébb, hanem 
arra, hogy 1948 óta, amióta 
Hatvanban dolgozik, szak
szervezeti bizalmi. 

Hogy miért helyezi moz
galmi megbízatását érdem
ben a mesterségbeliek elé, 
arra így válaszol: 

- Egy gyorstehervona
tot siktolatással 30 perc 
alatt össrevágok". Ez már 
gyako;:lat, meg egy kis 
ügyesség dolga. De az em
berekkel ualó bánást, a 
problémáikkal ualó törő
dést nem lehet rutinból csi
nálni, ügyeskedéssel elin
tézni. Márpedig a bizalmi
munkában gyakran adód
nak problémák, sokan van
nak az ügyes-bajos dolgaik
kal, megoldásra váró kér
déseikkel hozzánk forduló 
emberek. Ezekkel igyek
szem legjobb lelkiismere
tem szerint foglalkoznj_ A 
tagdíjfizetés nem téma ná
lunk, az üdülési kérelmek
ről sem beszélek. azokkal 
sem igen van probléma. De 
már a bölcsődei, meg a 
nagy családosok segélyké
relmei ügyében, meg a töb
bi, hasonló dologban sok
szor gM.dos mérlegelésre, 
utánjárásra van szükség. 
Nem beszélve a jutalmak 
elosztásáról, a „kiváló" cí
mekre, bérráépítésekre vo
natkozó javaslatokról. Ilyen 
esetekben mindig arra tö
rekszem: a kérelmeket, igé
nyeket úgy képviseljem a 
szakszerrezeti bizottság 
elótt, hogy jogosságu.khoz 
ne férjen kétség és a fölöt
tes szeroek döntése mindig 
megfelelhessen az igazság
nak. Kímondom hát: arra 
vagyok a legbüszkébb, 

hogy az ilyen ügyekben tett 
javaslataimat mindig elfo
gadja az szb és elégedetten 
nyugtázza a gondjaimra bí
zott bizalmicsoport. 

Márpedig Bártfai Józsefé 
a legnagyobb csoport az ál
lomáson, 25 embere van a 
XVIIl-as őrhelyen. De ha 
csak ennyi len.ne! A helyzet 
azonban az. hogy más bi-
7..almicsoportokba tartozó 
dolgozók is elég gyakran 
megkérik: segítsen egy-egy 
nehéz fiú" megnevelésé

ben . .,öreg, vállald már el. 
mert mi nem bírunk vele!" 
- kérik. Józsi bácsi ilyen
kor sohasem késlekedik, 

beszél a fejükkel", leg
t'öbbször sikerrel. A szolgá
latból ittasság miatt elma
radozó, nem ecy fiatal jobb 
útra térítésében is eredmé
nyesen működött már köz
re. Olyan eset is elófordult, 
nem is e.(!V, hogy hútlenke
rlő fiatalokat vett kezelésbe 
és sikerült óket viss,.atérf
teni a vasúthoz. A H. gye
rek is elment a tsz-be er
désznek és most ismét az 
állom?son dolgozik. B. Laci 
vissni �értében is rés1e van. 
Sz. Jóska OPdlg a sa.iát ma
ga jószántából fordult hoz
zá. kérve: egµenqesse t•ísz
szaútját a szolgálatba. 

A többsé,:!gel persze nin
csenek ilyen bajok. Saiát 
csoportiának nagyobb ré
sze régi. komol:v, megfon
tolt vasutas. ,.A fiatalokct 
m"'I viszi magával a tö
meg'' - monrlia. Iszákos 
e<?v sincs köztük. ha nagv
néha mégis elófordul és 
mr.sként nem hr.lnogulunk 
vele azt „learliuk" - fe
iezi ki magát finoman Józsi 
bát'Si. 

Blzalmimunkáján • kívül 
mé<? valamire Igen büszke 
Bártfai József. és ez a csa
ládja. Felesége a hatvani 
kórházban egés7.ségügyl 
dolgozó. asszony-lánya -
kisunokájuk édesanyja 
tanítónő. fia II szakmunkás.
kéozó Intézetnél autósze
reló-oktató és szentPmber 
óta a Nehézioari Músz.akl 
Egyetem levelező tagozatá
nak hallgatója. 

(szász) 

,,Zrínyi llonáék" ajándéka: 

16 ezer forint értékű betétkönyv 

Debrecen állom.ás =é!!y
pénzt..cÚ'osainak Zrinyi Ilona 
soocialista brigádja 1963-ban 
alakult. Az.óta négyszer nyer
ték eJ a szocialista üzemrész 
címet. A tizenhat tagú brigád 
1964-ben vállalta egy állami 
gondozott leány patronálását. 
Takarékbetétkönyvet váltottak 
a nevére és minden hónapban 
növelték annak érékét. 1976-
ban - amikor patronáltjuk, 
Lakatos Erzsike tizennyolc 
éves lett - átadták f'észére a 
betétl<önyvet, amelynek értéke 

16 ezer forint volt. A brigád 
azóta is tartja vele a kapcso
latot és segített az elhelyezk,e-
dé�ben is. 

Jó munkájuk elismeréseként 
1974-ben és 1977-ben a MAV 
Kiváló Brigádja címmel tün
tették ki a tizenhat tagú kol
lektívát, akik szakvonali mun
kájuk mellett sok társadalmi 
munkát is végeztek. Július 26-
án például a záhonyi átrakó
körzetben segítették az áruk 
átrakását. 

Uj. Kovács Béla 

A Zrínyi Ilona szocialista brigád 

VÉRADÓÜNNEPSÉG MISKOLCON 
Véradóün:nepséget rendezett a körelmúltban a mískolcl vontatási főnökség vöröskeresztes szervezete. A megjelenteket 

Bodrogi Károlyné, a srerveziet titkára köszöntötte. majd dr. 
Mádi János, a vérellátó álloanás vezetője beszélt a mozgalom jelentöségéról. A főnökség vöröskeresztes szervezete eddig 
kilencszer nyerte el a Mintaszervezet címet. 

Az ünnepségen Hernádi István, a miskolci igazgatóság helyettes vezetője 23 többszörös véradónak kitüntetést és pénzjutalmat adott át. Nyolcvan-egyen oklevelet kaptak. 
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Otvenéves a .ll1A V Kórház 
és Központi Rendelőintézet 

BENSŐSÉGES ÜNNEPSÉGEN EMLÉKEZTEK MEG 
AZ INTÉZMÉN Y .  FÉLÉVSZÁZADOS FENN ÁLLÁSÁRÓL 

Dr. Tari Endre megnyitja az iinnepségel 
Otven mrvel ezelótt Budapes- - Az orvostudomány fejló- kórházi szárny épül. A tiolt 

ten, közel a Nyugati pályaud- désével újabb szakterületek rendelő épületébe új központi 
varhoz nyitotta meg kapuit bevonása vált szükségessé a étterem, konyha és mosoda 
a MA V új rendelőintézete és betegellátásban, ezért a vas- kerül. A kórház közelében 
a hozzákapcsolt 52 ágyas kór- úti közlekedésben oly nagy több mint 100 ágyas korsze
ház. Az egészségügyi intéz- fontosságú hallásvizsisá!atra rú, kétszemélyes szobákkal 
mény félévszázados fennállá- korszerű audiológiai állomást rendelkező nővérszállás lesz, 
sáról október 5-én bensőséges srerveztünk. Ugyancsak bő- mely 1978 decemberben kerül 
ünnepségen emlékeztek meg. vitettük diagnosztikus eljárá- átadásra. 
A MEDOSZ-székház Jókai ut- satnk lehetőségeit elektronen- Az ünnepi beszéd után klcai kultúrtermében rende- kefalográfiai laboratórium lé- tüntetések átadására került zett ünnepségen megjelent és tesítéséveL Az ágylétszám köz- sor. A kormány- és a miniszteaz elnökségben foglalt he- ben 830-ra, majd 1963-ban, a ri kitüntetéseket Pulla! Arpád Jyet Pullai Arpád közlekedés- Jávor utcai éjjeLi szanatórium közlekedés- és postaügyi miés postaügyi miniszter. dr. kórházi célokra történő áta!a- niszter, Illetve dr. Aczél 
Aczél György egészségügyi kításával, 1068-ra nőtt. A sza- György egészségügyi minisz
mlniszter-helyettes, dr. Moró natórium helyén - ismét a terhelyettes, a szakszervezeti 
István, a VI. k�rületi pártbl- vasút üzemi szempontjait vé- kitüntetéseket Molnár György 
zottság elsó titkára. Györffi ve figyelembe - a baleseti titkár, a vezérigazgatói elis
József, az MSZMP KB alosz- sérültek utókezelésére, kor- meréseket Gulyás János vezér
tályvezetóje, Molnár Györ(l1J, szerű rehabilitációs osztályt, igazgató-helyettes, az egyéb 
a vasutas sv,.kszervezet titká- gyógytorna és fürdőkezelést elismeréseket, jutalmakat dr. 

szerveztünk. Vajda György főigazgató ad-ra, Gulyás János vezérigazga- ta át. 
tó-helyettes és dr. Füredi Saját erőnkből és terveink 
László, a VI. kerületi tanács alapián megnyitottuk az ln
vb elnöke. tenzív terápiás részle�et, ahol 

lehetőség nyílik a műtét utá-
Az ünnepséget dr. Tari ni folyamatos gépekkel 

Endre, a Vasútegészségügyi végzett - észlelésre és keze
Igazgatóság vezetője nyitotta lésre. 1968-ban felállítottuk a 
mei?, majd dr. Vajda György, légzésfunkciós laboratóriu
a MAV Kórház és Központi mot és központi sterilizálót is 
Rendelőintézet főigazgatója építettünk. A közelmúltban 

nyílt meg a szívbetegek ré-

Az ünnepi me�emlékezést 
kö\'ető napon, október 6-án, a 
Vasúti Fóosztálv konferencia
termében tudományos ülés
szakot rendeztek, melyen szá
mos, a izyógyító és me,?előző 
munkával kapcsolatos szakelő
adás, azok�t követő hozzászó
lás hangzott eL 

Vlsl Ferenc 

Panaszok és panaszosok 
Sokan keresik fel a miskolci 

területi bizottság jogsegélyszolgálatát 

Miskolc-Tiszai pályaudva
ron az állomásfőnöki iroda 
mellett található a területi bi
zottság jogsegélyszolgálatának 
irodája. Vezetője és egyben 
jogtanácsosa dr. Kispál Mária. 
Alig ültünk le beszélgetni, 
amikor egy idős nyugdíjas állt 
meg az ajtó előtt. Láttam, 
hogy az adminisztrátor hellyel 
kínálta, s beszélgettek. 

- 0 már rendszeres vendé
gem - mondja mosolyogva dr. 
Kispál Mária -, akkor is fel
keres, ha nincs problémája. 
Ügy látom, most is csak láto
gatóba jött. 

Fél év alatt 374 panaszos 

Folytatjuk a beszélgetést, 
miközben egy másik ügyfél ér
kezik. A jogtanácsosnő elqé
zést kér - mondván : az illető 
tárgyalásra megy. Sebtében 
néhány tanácsot adott neki és 
megkérte, hogy a tárgyalás vé
geztével feltétlenül jöjjön visz
sza. Azt is a lelkére kötötte, 
hogy el ne feledjen jegyzó.. 
könyvmásolatot kérnl. 

- A férje baleset áldozata 
lett és két árva maradt utána. 
A tragédia mellett az a leg
szomorúbb, hogy hosszú ideig 
nem akadt senki, aki az özve
gyet felvilágositotta volna, mit 
kell ilyen esetben tennie. Sze
rencsére az ügy jól áll. Re
mélem. nem lesz semmi aka
dálya, hogy megkapja a jogo
san követelt összeget. 

A miskolci területi bizottság 
jogsegélyszolgálatát sokan 
igénybe veszik. Csupán a múlt 
év második felében három

minchárom esetben az ügy si
kertelenül zárult. 

- A jogszabály kimondja: 
az ügyek ellátásánál tekintet
tel kell lenni arra is, hogy a 
jogsegélyszolgálat csak akkor 
láthat el jogvitában, perben 
képviseletet, ha az adott ügy 
támogatása nem ellentétes a 
szocialista erkölcs követelmé
nyeivel. Nos, az említett négy 
esetben ellentétes volt, ezért 
kellett megtagadnl. 

Mindennel kell 

foglalkozni 

- Milyen ügyekkel fordul
nak leggyakrabban a jogse
gélyszolgálathoz? 

- A múlt évben a követke
ző ügyekben kerestek fel : 
munkajog, társadalombiztosí
tás, családjog, államigazgatás, 
polqárjog, szabálysértés, bün
tető jog, és még számos egyéb 
problémával. 

- Emlitene konkrét esete
ket? 

- Szívesen, de csak név 
nélkül. mert a titoktartás kö
telez. Egyik ügyfelem balesetet 
szenvedett és rokkant nyugdf
jas lett. Emiatt elmaradt 3300 
forint jutalom kifizetése. In
tézkedtünk és megkapta. A 
MA V ös.szvonalas szabadjegy 
c<-ak harminc év után jár a 
törzsgárda arany fokozatával 
rendelkező vasutasoknak. 
Egyik dolgozónk 28 év és 6 
hónap szolgálattal rendelke
zett. amikor nvugalomba vo
nult. Közbenjárásunkra meg-

kapta a szabadjegyet. Egy ha
lálos baleset után három kis
korú maradt árván. A feleség 
nem kapott csak özvegyi jára
dékot. A bíróság huszonnyolc
ezer forintot és havonként 
1700 forint járadékot ítélt 
meg a család=k. Egy idős 
vasutas kertje tönkrement a 
vasút mellett. Intézkedésünkre 
ároktisztitás történt és rendbe
jött a kert. Ezeken kívül elin
téztem óvodai ügyet, baleseti 
kártéritést, nyugdíj pótlékot, 
ápolási költséget, lakásügyet. 
Foglalkoztam özvegyi nyug
díjjal, árvaellátással, családl 
pótlékkal, jubileumi jutalmak
kal, elszámolásokkal. 

Szervezettebb lett 

az érdekképviselet 

A fiatal, energikus jogtaná.; 
csosnő méltó képviselője a 
miskolci területi bizottság jog
segélyszolgálatának. Azt 
mondia : legfontosabb számára 
a dolgozók érdekeinek jogi 
képviselete, pontosabban fo
galman•a az, hogy jogi védel
met, tanácsadást, seq!tségn11új
tást és 3oai képviseletet adjon 
a rászorulóknak. 

A miskolci tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a jogsegély
szolgálat bevezetése óta gyor
sabb a dolgozók ügyeinek in
tézése, ezáltal csökken a mun
kából kiesett idő is. Szervezet
tebbé vált az érdekképviselet, 
tovább erősödött a szakszer
vezet és a dolgozók kapcsolata. 

Szalai Mária 
száz.hetvennégy ügyfelük volt. 1-------------------------

Ebból ötvenhatan csak felvilá
gosítást kértek, száznegyven 
esetben beadványt kellett ké
szíteni, harmincháromnál az 
ügyet eljárás követte, százki
lenc esetben azonnali intézke
dés történt, s harminchatszor 
a panaszos képviseletét kellett 
ellátni. 

1977 első félévének munkája 
a következőképpen alakult : 
száznyolcvankilenc,zer kértek 
felvilágosítást, hetvenkilenc 
beadvány készült, hatvannégy
szer eljárást kezdeményeztek, 
a képviseletet s?.áznegyvenhét 
e-;etben látták el. négy esetben 
megtagadták., száznegyven ke
resetnek helyt adtak, s har-

OKTÓBER 31 : 

a világtakarékosság napja 
Hazánkban október utolsó munkanapján több mint egy 

évtizede emlékezünk meg a takarékosság nemzetközi ünnepé
ről. A takarékp(!Ilztári, a t.akarékszövetke;,:eti fiókoknál és a 
postahivats,lctkn,\1 ünnepi üeyfélszolgálatot tartanak s egy
idejűleg az OTP - a társadalmi és tömegszervezetek bevOi!l.á
sával - a nagyközöMég körében ismert�ti és értékeli a la
kosság takarékoskodá<s.c-\nnk eredménveit. E7.en a napon a saj
tó, a rádió, a tv is többet foglalkozik a takarékossággal. 

A Világtakarékossági Nap jó alkalom arra is, hogy a 
párt és a kormány által meghirdetett takarékossági program
hoz kapcsolódva, a lako<c�'ig pénztakarékO'«Ságának alakulása 
mellett beszéljünk az általános, a szélesebb értetemben vett 
takarékosság jelentóségérót és hasznosságáról. 

mond0tt ünnepi beszédet. Be- szére szervezett coronaria örvezetőjében utalt rá, hogy a ző. mely korszerú eszközeivel, vasútegészségügynek hazánk- jó! képzett nővér- és orvosban évszáwdos hagvománya gárdájával a szfrinfarktus ke- K I T Ü N T E T É S  E K Az Országos Takarékpénztár .. számvetése" kedv'!Z6 képet 
mutat: a múlt év hason ló idősz�kában a lakossági megtakarí
tások összeqe 88,9 milliárd forintot tett ki. most pedig elérte 
a 100 m illiárd forintot. Míg tavaly az e!Ö71í évhez viszonyított 
növekedés 8 milliárd volt, addig az idén, 1976 októberéhez 
viswnvítva 11 millám forint. Emelkedett az eey főre jutó 
megtakarítás is. a múlt évi 8500 Ft-ról 9500 Ft-ra. S az a 
tény, hogy jelenleg 5 millió 800 ezer db takarékkönyv van 
forgalomban, igazolja, hozy 1977-ben többen takarékookod
nak, mint tavaly, Mszen 1976 hasonló idósre.kábam „csak" 5 
millió 300 ezer takarékkönyv volt forgalomban. 

van. A központi kórház és 
rendelőintézet létesíté'lére zelésében hathatós támogató-

azonban csn k a hús?.as évek ja les:z az intézet gyógyító 
második felében kerülhetett munkájának. 
sor. A továbbiakban részletesen 

_ Az új intézetben 30 or- Ismertette a gazdasági egvsé-
vosi állást hirdettek meq, gekben végbement válto,áso-

kat. A kórház központi konymelyre 427-en adták be pályá- háját felúiították, a régi hezati kérelmüket - han/?l'Ú-
lyozta a fói«azgató. _ Kezdet- !yett új mosodát építettek, át-,. alakítot-•ák az elavult doku-ben 600-700 beteg volt a mentációs rendszert. A nó-,-endelő napi forgalma. Ez tíz é • d 

• i k frvel később. 1937-ben már v t'hianyon pe ig ugy gye ez-
tek segíteni, ho11:y az új nővér-3SOO-ra növekedett. A kór- s7.állás felépüléséig 40 ánolóházi áeyak s7.áma i,; kev&s- nő ré�zére ideigleries szállást nek bizonyult. ezért a fél- biztosítottak. Beszélt az orvos7,ázalékos ÖTA segítsé�ével sok és az egészségügyi doll(ohamarosan bővítésre került zók kép,.ésének és továbbképsor. !gy a tízéves évfordulón zésén�k lehPtóségeiről. a kömár 400 �órházi ágy állt a :rell és a távolabbi cé-lkitúzéuas�t'!"s biztosítottak rendel- sekről. Végül a kórház és a kezesere. Néhánv évv�l ké- rendelőintézet jövőjéről adott sóbb az intézményt szmte tel- -rövid tájékoztatást. jesen tönkretette az esztelen 

fasiszta rombolás. A kórház - A kórház és rendel6inté
annyira romossá vált, hogy zetre háruló országos szintú 
csak az ala_gsorban elhelve- vasútegészségügyi és tu_d�á-

A MA V Kórház és Központ! 
Rendelőintézet fennállt\sának 50. 
évfordulója alkalmából - több 
Pvtizeden keresztül végzett áldo
zatkész munkájuk elismeréseként 
- a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa a Munka 1:rdem• 
rend arany fokozatit ac1ományoz
ta: dr. Vajda GvOr�y f6lgazgat6 
föon·oc:;nak. A 1\lunka �demrend 
ezilst fo!�ozatát Cserháti Gvl>zöné 
osztályvezető főnővér, a l\,funka 
2rdcmrcnd bronz fokozatát pedtg 
Murányi Józsefné vezető asszisz
tens kapta. 

A közlekedés- és postaQgyl mi
niszter a Kiváló vasutas ldtO.nte
tő címet adományozta : Cservenka 
Mihályné vezetö asszisztensnek 
és dr. Horváth 1-,njos osztályveze
tő főorvosnak. Dicséretben része
sítette: Csabai István mentó
ápolót. Csekő Józsefné elóadót, 
Domján Zoltánné előadót. Mikes 
István kazánfűtőt1 Szmksek Lász
ló portást és dr. Szücs Ottó osz
tályvezető fóorvost. 

Az egészségű�)-! miniszter az 
EgészségQgy Klviló Dolgozója 
kitüntetésben részesítette : dr. 
Knelsz László fc5igaz"at6 f6orvos
belvettest, Kolmer Erzsébet ápo
lónŐt1 Kovács .Józsefné osztályve-

. zett 50 ágyon folyt betegellá- nyos feladatok eí711re inkabb 
tás. szükségessé tették az immár 

50 éves épületkomplexum te!-
- A kórház történetének, e!- jes Tekonstrulcciójá.t. A kór- • s6 szakasza, amely 18 evig ház évente 22 OOO b�teget ketartott, ezzel _ lezárul! - fol_Y- zel és ezt a munkát az el-

!c-tta. - A_ következo„32 é�et avult kiszolgáló helyiségek, i�ét 50 aggyal, szukségkó;• épületgépészeti felszerelések, 
�azként kezdte. A vasutassag a zsúfolt kórtermek és a dol
osszef��sa azonban bámu_lato- gozók hiányos szociális eUá
san rovid id6 alatt állttott_a tottsága egyre nehezebbé te
talpra az intézetet. 1945. ápri- szi 
lísában 80, októberben pedig 
380 ág17114l működött. Hihetet- Olyan rekonstrukciós ter-
len gyorsasággal létesültek az vet kellett elkészíteni, mely 
új osztályok és rendelések. A egyrészt biztosítja a folyama-
25 éves évfordulóra már 670 tos betegellátás melletti épít
ágyas kórház és napi 4000 kezést, másrészt olyan alap
vizsgálatot meghaladó járóbe- elvekkel rendelkezik, melyek 
teg-rendelés szolgálta a vas- az intézet fő feladatát képező 
útegészségügyet. munkát - a betegellátást -

az újonnan épülő blokl<ba he-
Dr. Vajda György ezután Jyezi, meglévő épületeinkbe 

arról beszélt, hogy a megnö- pedig a gazdasági kiszolgáló 

zető főnővért, dr. Novák Em!l 
"·ezet6 fc5orvost, Vass Mártonné 
ápolónőt. 

A szakszervezeti mozgalomban 
eltöltött több évtizedes munkájuk 
eltsmeréseként - e Szakszerveze
tek Országos Tanácsa a Szak
szerve?.eti l\lunká�rt arany foko
zata kitüntetésben részesítette: 
dr. Genszky Kázmér fói!:{azf!ató 
ftsorvoshel'l.•ettest. A Szakszen·eze
tt Munkáért ezOst fokozata k1-
tUntPtésben részesült : dr. Rétfalvt 
Attila szakorvos, Szakszervezeti 
t\lunkáért oklevelet kapott Konda 
Imréné ápolónő, 

A Vasutasok Szakszervezete El
nöksége Elismerő oklevélben ré
szesítette: dr Geruska Lór�nt 
osztályvezető fc5orvost1 Bódl ltva 
asszisztensm5t. 

A MA v vezérl�az�atóla Dicsé
retben részesítette : dr. Benkc5 An
tal vezetö fóorvo�t, Dobsonvt Ist
vAnné szakácsnőt, KJss Sándor 
vízvezeték-szeretőt. Majsa Vtnctné 
a,;szlsztensnöt. Mátyus .Jánosné 
szillésznót. dr. Németh Józ�e!né 
asszlsztensnöt dr. Paál Istvánné 
vezető assz1sztensnöt. Pol�ár 
Sándorné portást. Tarr Gyuláné 
vezető asszisztensnc5t. 

vekedett feladatok maradékta- egységeket telepíti. 
lan ellátása érdekében mi
lyen belső átalakításokat, kor• 
szerűsftéseket kellett végre
hajtani, majd !gy · folytatta: 

Pullal A.rpád közlekedés- és postaiigyl miniszter átnyújtja a 
A rekonstrukció során köz- kormánykitüntetést dr. Vajda György főigazgatónak 

ponti műtő és diagnosztikus 
tömb, valamint 350 ágyas (Laczkó Ildikó felvételei) 

A fejlődés ellenére azonban még ma is sokan vannak 
olya.nok, a,kik nem osztják be takarékosan a pénrzüket. Ada
tok vannak arról, hogy pénztakarékosság tekintetében lema
radunk az élenjáró or.sz,1.goktól. Mindebből adódik a feladat: 
a takarékosság gondolatának további népszerűsítése. A taka
rékossági szokások terjesztése minden réteg körében fontos 
feladat, de különösen szükséges a fiatalok takarékosságra nevelése. Elsősorban a most munkába lépő fiatalokat · kell e gondolatnak megnyerni. A Világtakarékosságl Nap kitűnő alkalom rá, hogy nevelő szándékú befolyásunk hozzájuk, s mindazokhoz e}iusson, akik még nem érzékelik kellőképpen a me�tot pénz adta biztonság érzetét, a terrezes szilárd alapJát. 

De másról Is szó van. A takarékosság nemcsak gondtalanabb, hanem ugyanakkor szebb, gazdagabb, kulturáltabb életet is  j�lent. Mindnyájan tudjuk - az asszonyokról, anyák
ról nem 1s beszélve -, hogy az automata mosógép a nagyteljesítményű hútősrekrény, a korszerű otthon, vagy 'a hétvégi ház, a gépkocsi könnyebbé teszi, megszépíti az emberek életét. Az Imént felsorolt - ,.fogyasztási" - cikkek meg57..erzése nem megy egyik napról a másikra. Azokért meg kell küzdeni, magyarán szólva rendszeresen takarékoskodni kell. 

Az Országos Takarékpénztár a legkülönbözőbb betételhelyezési formákat kínálja fiataloknak és időseknek egyaránt. Ilyenek például a kamatozó, a nyereménybetétkönyv, a géplcocsi-nyereménybetétkönyv, vagy az 1977. januá? l-én bevezetett takaréklet•él. S itt kell megemliteni a 14-30 évesek takarékossági formáját :  az ifjúsági takarékbetétet, amely lehetóség,et ad a családalapító fiatalok részére. külön lakásépítés! 
illetW? vásárlási vagy kedvezményes áruvásárlási köl� 
igénybevételére. 

Az Országos Takarékpénztár igen sokrétű tevékenységet folytat. A takarékbetétek megőrzése mellett kölcsönnel segíti a saját otthon megteremtését azoknál, akik a szükséges készpénz egyrészét takarékosság útján e!óteremtik. de igen sokan veszik igénybe a Takarékpénztár nyújtotta áruvásárlási ,  Ja. káskorszerúsítésJ, tatarozási hiteleket is, vagy akár a mezőga-z.dasági hiteleket és egyéb célokra rendszeresített kölcsönöket, az OTP valuta- és egyéb pénzügyj szolgáltatásairóJ noem is bes:relve. 
11:rdemes hát évente legalább egyszer mérlegelni a takJl.; rék0s életfonna előnyeit, mert a legnagyobb művészet nem a pánz megszerzése, hanem annak be01Sztása. 
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A társadalmi munka haszna: 

Feloldhatták a sebességkorlátozást 
több dél-dunántúli vonalszakaszon 

Néhány hete történt de ma 
Is szívesf.,1 emle6etik 'a szek
szárdi pályafenntartási főnök
ségnél a Pécsvárad állomáson 
megtartott kommunista szom
bdtot. 

- Nagyon lelkesen dolgo
zott mind a nyolc szocialista 
brigád, akik eljöttek pálya-
mesteri szakaszainkból erre 
a kommunista műszakra 
mondta Harmai Ferenc, a fő
nökség szb-elnöke. - Soós 
Sándor szocialista brigádjá-
ban magam is ott voltam 
Pécsváradon, s amikor 14 
órakor befejeztük a mun
kát, közel kétszáz százalékos 
teljesítményt összegezhettünk. 

- Mit végezt€k Pécsvára
don? - kérdeztük Méhes Ist-
1.'ántól, a főnökség vezető mér
nökétőL 

- Síncserét az első vá-

kasz felújítása is, Mágocs
Alsómocsolád és Kúrász-Köb-
lény állomások közöti. Elég 
hosszadalmas munka volt 
ez, hisz 12 évig tartott, amíg 
a 104 6ves vonalat sikerült 
átépíteni 21 tonna tengelynyo
másúra. Mivel az utolsó sza
kasz, is elkészült, már az 
M 62-es gépek is járhatnak 
ezen a fontos vonalon. Most 
- a fővárost elkerülendő -
itt halad át a nyugat-dunántú
li megyékből a záhonyi elegy 
jelentős része a bajai híd irá
nyába. 

Az idei őszi forgalomra való 
felkészülés keretében két 
komoly „fegyvertényt" is 
végrehajtottak a szekszárdiak. 
Az egyik az volt, hogy a 604 
méter hosszú. mórágy-mő
csényi alagútban felújították 
az elavult vágányt, Az or
szág második leghosszabb 
vasúti alagútjában végzendő 
munkát, annak számos nehéz
sége miatt egyik építési fő
nökség sem vállalta... A 
szekszárdi főnökség dolgozóié 

az érdem azért, hogy felold
hatták az alagútban a több 
éve tartó 20 kilométeres se
bességkorlátozást, s itt is 80 
km az engedélyezett óránkén
ti sebesség. 

A másik rendkívüli feladat
nak számító munkát Pécs kül
város és Pécs-felső állomások 
között végezték, ahol 3,7 km 
hosszban még mindig vasal
jas pályán haladt a vasút. De 
hogyan?! - A 10-16 méter 
mélységű, elvizesedett bevágá
sokban már két éve csak 
10 km/óra sebességkorlátozás
sal cammoghattak a jármű
vek. A 11 millió forint érté
kű munka során 8000 négy
zetméter műanyagszövetet 
építettek be az ágyazat alá, 
hogy a töltés helyenként ned
ves anyaga ne keveredjen az 
ágyazatkövel. 

Az átépítés után, az őszi 
forgalom kezdetére ezen a vo
nalon is feloldhatták a sebes• 
ségkorlátozást. 

L. J, 

gány teljes hosszában. Kismé
retű, 1888-as évjáratú sí
nek voltak be.építve ezen a 
340 folyóméter vágányon. !gy 
ezt csak 12 tonna tengelynyo
mással lehetett használni, s 
miatta az itt lévő vágányhíd-1 ___________________________ _ mérleg kiszolgálása is akadá-
lyokba ütközött. Nagyon sok a 
síncserés munkánk, a lét
számunk pedig kevés. A terv
szerű fe lújitások keretében igy 
az idén erre a vágányra 
még nem is kerülhetett vol
na sor. A kezdeményezést, 
hogy a síncserét végezzük el 
egy kommunista szombat ke
retében, szocialista brigád
jatnk egyetértéssel fogadták, 
már csak azért is, mivel ju
bileumi felajánlásaikban tár
sadalmi munka is szerepelt. 

- !gy legalább ténylegesen 
hasznos társadalmi munkát 
végeztünk - jegyezte meg az 
szb-elnök. S képzelheti, 
mennyire örült ennek Pécsvá
rad állomás nyolc főnyi sze
mélyzete. Örömmel segítettek, 
hogy megszabaduljanak végre 
a sok problémát okozó régi vá
gánytól... Nagyon szaksze
nlen ők vagdalták le hidegvá
gókkal a régi síncsavarokat. 
Ezen a felújított vágányon 
most már 16 tonnára emelhet
tük a tengelynyomást. 

A közelmúltban oldódott 
meg egyébként a főnökség 
egy másik régi gondja is: 
a Bátaszék-Dombóvár vona
lon elkészütt az utolsó sza-

- A Gellérthegy arra van, ez Itt egy répabegy. 

(Polgár Imre rajzai 

A tervezett ütemnek meg! e lelően /Ja/ad 
a plilyalenntartási szolglilat átszervezése 

A cél kettős: pro{illlsztítás, illetve 

a fenntartás korszerű szervezetének mielöhbi kialakítása 

Szeptember 29-én szakszer
vezetünk Benczúr utcai szék
há:cában tanácskc.,zásra került 
sor. Kajcsa József titkár meg
nyitója után előbb Feleky Pál 
alelnök, a központi vezetőség 
építési és pályafenntartási 
szakbizottságának elnöke, majd 
dr. Telek János, a 6. szakosz
tály vezetője, a pályafenntar
tási szakszolgálat átszervezé
séről, az átszervezés előreha
ladásáról és a soronkövetkező 
feladatairól tájékoztatta a köz
pont osztályvezetőit, a területi 
bizottságok titkárait és pálya
fenntartási főnökségek szak
szervezeti bizottságainak tit
kárait. 

Elmondották, hogy a pálya
fenntartási szakszolgálat át
szervezése két irányú feladat. 
Egyrészt profiltisztítás, más
részt a vasúti pálya fenntartá
sával foglalkozó részleg kor
szerű szervezetének kialakítá
sa. A profiltisztítás lényegében 
azt jelenti, hogy a pályafenn
tattási főnökségekről leválasz
tották a magasépítmények és 
a hídak fenntartását, annak 
érdekében, hogy a vasúti pá
lya fenntartásának, minden 
erő felhasználásával eleget 
tudjanak tenni. E célból a 
budapesti vasútigazgatóság ki
vételével az öt vidéki igazga
tóságon egy-egy pályafenntar
tási főnökség megszüntetésé
vel, ezek helyiségeinek, eszkö
zeinek felhasználásával, épü
let_ és hídfenntartó főnöksé
get hoztak létre. A budapesti 
igazgatóságon az állóeszközök 
nagyságára való tekintettel 
két önálló épületfenn tartó és 
egy önálló hldfenntartó főnök
séget létesítettek. Ezeknek az 
a feladata, hogy a jövőben a 
vasút állagában levő magas
építményeket és műtárgyakat 
fenntartsák. 

A pályafenntartási főnöksé
gek a jövőben ldzárólag a vas
úti pályák fenntartásával, to
vábbá a hidak és mütárgyak 
időszakos vizsgálatával foglal
koznak, miver ezek a vasúti 
pályának szerves részei. A pá
lyafenntartási főnökségek a 
hidaknál végzett Időszakos 
vizsgálatok megállapításai 

A hegyeshalmi fővonal rekonstrukciójánál korszerű vágány
fektető gépek segítik a munkát 

alapján, az épüleL és hídfenn
tartó főnökségnél, illetve a 
budape..sti Igazgatóságon a 
hídfenntartó főnökségnél ren
delik meg a szükséges javítási 
munkák végrehajtását. 

- Az elmúlt években létre
jött és egyre fejlődő fenntar
tási munkák korszerű gépesí
tésével és az ezek felhaszná
lásával kialakult korszerű 
technológiával összhangba 
kellett hozni a szervezetet, 
mivel a régi már fékjévé vált 
a nagy értéket képviselő, kor
szerű fenntartó géppark ki
'1�5ználásának, a modern tech_ 

(Tenta György felvétele) 

szokon levő KMPE már al
kalmas a nagy<rtékú géppark 
és a korszerű technológia 
megfelelő kihasználására. Az 
átszervezést az év elején lcezd_ 
tük. azóta tervszerűen. teljes 
erővel folytatjuk és 1978 har
madik negyedév végéig kí
vánjuk befejezni. 

---------------------------------------------------- 1ológiák alkalmazásának 

-.A másik nam1 jelentősé
gű intézkedés a B+6-os mun
káltatási rend bevezetése -
folvtatta. - Ez lényegében azt 
jelenti. hoey a nagy teljesít
ményú géppark személyzete 
nyolc napig dolgozik és hat 
napot pihen. A nvolc n;ipból 
az utolsón a géppark leáll, 
közben belép a következő vál
tó személyzet. tgy a lelépő és 
a belépő géoszemélnet együtt 
van. a géplánc minőségi át
adását-átvételét, a kisebb ja
vításokat és a karbantartá�o
kat közösen tudják elvégezni. 
Amíg a jelenlegi rendszerben 
a génláncok általában nézy 
és fél napot dolgoznak vá
gányzárban. addig az úi rend
szer szerint hetente hat na
pot tudnak doll?ozni. Csupán 
a váltónapon nincs vágány
zár. Hogy ez a nap a hét 
melyik napja legyen, azt az 
adott vonalakon a forgalmi 
szakszolg1lat dönti el. 

AZ IPAR SŰRŰJÉBEN· 

Reflektorfényben a "palotai" állomásf önök 
- Ha arra gondolok: ne

künk, vasutasoknak is részünk 
van abban, hogy a hatezer 
lélekszamú Várpalotából kö
zel harmincezer lakosú város 
lett, s körülötte hatalmas ipa
ri objektumok nőttek ki a 
földből, nálunk óriási a fejlő
dés - mondja Kondor Pál 
Várpalota áUomásfőnöke. 

Az Is köztudott, hogy Várpalo
tán nem könnyű a vasúti szol
gálat. A csaknem 200-as lét
számú. állomás a szombathelyi 
igazgatóság egyik legna.gyobb 
feladási forgalmat lebonyolító 
szolgálati helye. Az áruforga
lom közel egynegyedét - az 
idén például 1 millió 800 ezer 
tonnát - ez az állomás adja 
fel. Nem beszélve arról, hogy 
népgazdasági!ag rendkívül 
fontos ipari üzemeket - a 
Várpalotai Szénbányákat, a 
Péti Nitrogénműveket, a No
vember 7 Erőművet, az Inotai 
Alumíniumkohót, az új péti 
műtrágyagyárat -, szolgál 
ki. Az állomáshoz tartozó 77 
kilométeres iparvágány-háló
zaton naponta 5-6000 tonna 
áru szállítását igénylik a part
nerek. 

Hosszú. volt az út, amíg a 
Rába menti Nic'< község föld
műves fiállól várpalotai állo
másfőnök, közéleti ember lett. 
1940-ben pályamunk/isként 
kezdett a vasútnál Egy év 
múlva Várpalotára szólította 
a munka. Ez e�ész életéi:>en 
meghatározó lett Közben hat 
évig az igazgatóságon is dol
i;ozott. majd ismét Vár-palota 
következett. Igaz ekkor már a 
munka meliett felesége is ide 
kötötte. Sokáig volt fore;almi 
szolgálattevő, majd fónökhe-

lyettes, s 1963 óta állomásfő
nök. 1945-tói tagja a pártnak, 
és ehhez mérten vette, veszi 
ki részet a társadalmi mun
kából. 

Jelenleg a városi pártbizott
ság pártépítési munkabizott
ságának tag](l, Munkásőr, több 
éve vezeti a szakszervezeti 
politikai oktatást. Sok olyan 
vasutast nevelt már, akik kö
zül llöbben vonalbiztosként 
dolgoznak különböző, főleg a 
dunántúli szolgálati helyeken 

- A párt-, a szakszervezeti 
és a KISZ-vezetőkkel jól meg
értjük egymást. Viták vannalc, 
de ez így jó. Bólogató Jáno
sokra sehol sincs szükség. 
Nem nézzük, hogy ez párt-, 
szakszervezeti. vagy gazdasági 
feladat, hanem csak azt, hogy 
a munkát, a vasút és a nép
gazdaság iránt érzett felelős
�égből meg kell csinálni. Saj
nos nálunk sem megy minden 
„olajozottan", Három-négy éve 
létszámhiánnyal küzdünk, fő
leg olyan fontos posztokon, 
mint a kocsirendezői, tolatás· 
vezetői. Nem tudtuk megvaló• 
sítani a négyes fordulót eze
ken a területeken; közbevál
tós módszerrel biztosítjuk az 
emereknek a pihenő időt. Pe
dig kapunk ,.kirendelt" dol
gozókat is. 

- A!landó gondunk állo
másu..."1.k nagymértékű szennye
zédése a szomszédos bánya
üzemtőt A sokmilli(>s �lszí
vóberendezések ellenére jócs
kán jut nekünk is az ahvdrá
lás .,melléktermékeiből".· Szo
cialista brigádjaink az állo
más taka ... +.ásakor társadalmi 
munkában, 15 köbméter sze
metet vittek el a vágányok 

közül. A szennyeződés ol11an 
mértékú, hogu esőben a do
minórendszeru biztosítóberen
dezés nem megbízhatóan íiZe
mel. A vonatforgalom, a tola
tási műveletek lelassulnak. 
Ilyenkor a váltóállítást embe
rek közve:ítésével végezzük. 

Szeptemberig jelentősen túl
teljesítették időarányos szállí
tási előirányzataikat, azóta 
pedig folyton mínuszban van
nak, úgy hogy szerzett elő
nyük napról napra csappan, 
mert nem kapnak elegendő 
fedett kocsit. A nehéz hely
zet, a sok munka. a munka
erő!Íiány ellenére sem panasz
kodnak. 

- Szeretjük a vasutat, fő
leg ha rendben, a szó szoros 
és tágabb értelmében menet
rendszerűen mennek a dolgok 
- folytatta Kondor Pál. - A 

nyolc szocialista brigád a leg
melegebb helyzetben is helyt
áll, mindig számlthatunk rá
juk. Az idén küiönösen sokat 
tettek a koilektivák belső éle
tének javításáért. Kirándulá
sokra mentek, sok társadalmi 
munkát végeztek. Rendezték. 
csinosították állomásunkat. A 
váltókat például szocialista 
megőrzésre vették át: esós 
időben fokozottan gondozzák, 
takarit1:ík. A maroknyi, de 
lelkes KISZ-szervezet Is min
denbe „bevethető". 

Várpalota állomás iskolapél
dája annak. hoe;v ha törődnek 
a renddel és a tisztasá!lgal. a 
Jegnagyobb szennyezés ellené
re ;s rendben tarthatók a 
szolgálati helyek Bármikor 
nyit az utas a vá,·6termekbe, 
érkezik a peronra. i-agy jegy
v,i.ltáshoz, tisztaságot, rendet 

hangsúlyozta dr. Telek János. 
1 A proftltisztftás után megma
radt pályafenntartási főnöksé
gek központjában változást 
nem hajtunk végre, de a fő

l nökségek „külszolgálatánál" a 
1 pályamesteri szakaszokat ösz

s�evontuk és főpályamesteri 
szakaszokat alakítottunk ki. A 
főpályamesteri szakasz veze
tője ti zti végzettségű műszaki, 
esetleg üzemmérnök. Munká
jában segíti három pályames
ter, közülük az egyik a pálya
felügyelettel foglalkozik. má
sik a főpályamesteri szaka
szokon levő ütőképes KMPE 
<Közúti Mozgó Pálvamesteri 
Egység) munkáját irányítja, a 
harmadik a főpályamesteri 
szakasz elszám0lási munkáit 
végzi. A főpályamesteri sza
kasz nagyságától függően, a 
KMPE munkáját egy vagy két 
pályamester irányítja. fgy a 
pálvafenntartási főnökségeken 
levő GMPSZ (Gépesített Moz
gó Pályamesteri Szakasz), to
vábbá a főpályamesteri szaka-

A s:rnkosz•álvvezető azt Is 
elmondotta. hogy az új mun
káltatási rendet a kelet-nyu
gati és észak-rléli irányú tran
zitvonalon 1978 márciusától 
kezdve kívánják bevezE'tnl. Az 
átszervezés ennek az ütemnek 
megfelelően folyik. A s+s-os 
rendben ez év őszén további 
kísérleti munkáltatást végez
nek. 

tapasztal. Törődnek vele, lel
kiismeretesen takarilanak. Ez 
is benne van - eisódlegesen 
természetesen az áruszállítási 
teljesítmény - abban az el
ismeréssorozatban. amelyet 
Kondor Pál fónöksége ideje 
alatt ért el az állomás. 1963 
óta - két kivétellel - min
den esztendőben vezérigazga
tói elismerésben részesültek. 
Maga a főnök tízszeres kiváló 
dolgozó, Érdemes vasutas, tu

Kanizsai műszaki napok 
lajdonosa a Munkaérdem- Nagykanizsán a Közlekedéséremnek a Munkaérdemrend tudományi Egyesület vasú:épíezüst fokozatának, az Arvíz- tési és pályafenntartási ,=k:védelm1 emlékéremnek, a csoportja _ a kanizsat mtiszaszakszervezet1 munkáért ki- ki napok keretében - október tüntetés ezüst fokozatának, és 6-án szakmai anke ot survea 27. vasutasnapon kiváló vas- zett. Az ankéton a pécsi 1g87_ utas kitüntetést kapott. Va- gatóság pályafenntartási fl'llamennyi kitüntetését úgy fo- nökségeinek képviselői vette1< gadta, hogv az nemcsak a részt és megvitatták többe« köszemélyes megbecsülés jele. zött az új főpályamesteri szerhanem az állomás kollektívá- vezeti rendszer eddigi tapaszjának Is szól, amely nélkül tala•ait 
nem születhettek volna meg a A tanácskozáson Varga lst-
palotai munkasikerek. ván. a péest igazgatóság épí-

Azt vallja Kondor Pál: úr- tési és Pályafenntartási osztá
, 1 lyának vezt?tőie tartott vitainra enni a nehézségeken. meg- dító előadást. A honás7ólók találni a megoldást a •• meleg között volt Halmay Arpád. a 

helyzetcrben" is, ez az egyik pécsi területi bizottság titkára 
legfőbb vezetői erénti. is. Korreferátumaban hangsú

Szelei Teréz 
lyozta. hogy az új szerve-tE'ti 
rendszerben sem szabad' meg. 

feledkezni a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sáról. a jó munkahelyi közér
zet biztosításáról. 

Sári Antal, a Vasutl Főosz
tály 6 szakosztályának képvi
selője ismertette azokat a ké
sőbb megvaló�uló korszerű 
technikai intéz'<edéseket. ame
lyek tovább könnyítik maid a 
pálvafennt?.rtási dolr,ozók 
m, nkáját 

Az ankét résztvevő;nek dél
után Szántód-Kőröshegy állo
máson S7.akma' bemuhtó ren
deztek Sor került 't' S'1rdtr.ecz 
Sándor és Plecsk6 16zse1 újí
tási javas1atá"!ak Ü'>emszerű 
próbájara is. 

Az egész napos program ered
ményét Varga István osztály
vezető értékelte. 
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Csúcsforgalom Rákosrendezőn A ��rnagany tizenkét órája 
VENDiG VO&TAM EGY V43-AS Vl&&ANYMOZDONYON 

Szeptember 23., péntek. Miskolc-Tiszai pályaudvar
ról 9.30-kor indul a 6437. b. számú személyvonat Füzes
abonyba. ,,Csak" mozdonyvezetővel közlekedik. A jegy
vizsgálók a szerelvény mellett várják az indulást. Fel
kapaszkodom a villanygépre. Cs. Kiss József mozdony
vezető most kezdi a szolgálatot. A gép átvételével kap
csolatos teendőket már elvégezte, de még ellenőriz vala
mit. :f:n addig elfoglalom a vonatvezető helyét. Indulás 
előtt pár p<?rccel még egy civilru.l!ás érkezik a vezérál
lásba: Oleszka J óz�ef oktatótiszt. Vonali ellenőrzésre 
jött. Véletlen találkozás. Cs. Ki;,s József nem látszik Iz
gatottnak, csak az órájára pillant gyakrabban, mert már 
indulnia kellene. A hatodikon állunk. Végre magasban 
az Indítótárcsa. Két perc késéssel meglódul a gép. 

286 kilométert utazik. Az Áp
rilis 4. szocialista brigádjuk
ból hárman nem feleltek meg 
a CsM-re előírt szigorított or
vosi vizsgálaton. A vontatási 
főnökség huszonnégy moz
donyvezetője közlekedik vo
natvezető nélkül a személy
fordában. Mindannyiuk ta
pasztalatát összegezi, amikor 
megállapítja: 

tó". Hamar kiderül, hogy ez 
gyakran csak hanyagságot ál
cázó kifogás. 

Az őszi csúcsfOf'galom Rákosrendező pályi;udv�r �asu�as�it is 
próbára teszi. Naponta átlag 2200 kocsi erkezik_ ide es_ 

indul 
tovább. Ezekben a hetekben a gurítódombon is hajra_ van. 
Az itt dolgozó kocsirendezők, saruzók, forgalmi s�?lgalatte_
vók, vonatfelvevők sokszor hősies helytá!lásának __ koszonheto, 
hogy folyamatosan indulhatnak rendeltetesi helyuk.-e az. ár�
val megrakott szerelvények. Képriportunk a rendező elete-

nek egy-egy pillanatát mutat3a be. 

- Most, az őszi f01'ga1om 
idején gyakrabban kité-rőzte
tik a személyvonatokat. Mi 
Igyekszünk vinni a szerel
vényt, ezért érthető, ha bosz
szankodunk a késve kezelt 
jelzők és az ácsorgások miatt. 
Amikor befutunk az üres ál
lomásba és megkérdezzük a 
várakozás okát a forgalmistá
tól, sokszor azt a választ kap• 
juk, hogy „nem állt be a vál-

- ElőfOf'dul azonban egyéb 
elgondolkoztató fegyelmezet. 
lenség is - magyarázza to
vább. - Szeptember 21-én 
például Felsőzsolcán a 4425-ös 
személyvonatot indította lees
ve a forgalmista, mert egy 
utassal beszélgetett. Ezért pár 
perc késéssel érkeztünk Mis

kolcra, ahol már várt a csat
lakozó 6435-ös. 

A műszerek „lelkére" utalva 
Ny�kládházáig vágány. - A szöveg most ú elma-

%4,- tian a bal vágányon - radt, mint általában - jegyzi 
mondja Kiss, és elhelyezkedik meg mosolyogva vezérünk. -
a forg6széken. Elhagyjuk a De ez érthető is - érvel to
Tiszalt. A sebességmérő muta- vább -, hiS7.en amíg Idejön 
tója fürgén kúszik a nyolcva- a mozdonyhoz és visszamecy, 
nas számra. A bal vágányon addig értékes másodperceket 
hamarosan megpillantiuk a veszítünk. Olyan rendelkezés 

Miskolcról én Js ezzel a 
vonattal utazom ismét vissza 
Füzesabonyba, amelynek moz
donyvezetője Bukovenszky Já
nos. A gépet Cs. Kiss átadja 
váltótársának. ő Nyíregyházá
ra viszi majd 15.02-kor a 2314-
es számú vonatot. 

A tehervonatos vezerek panasza 
pályamunkásokat. Hosszan ez is, amit nem szabad mere- Bukovenszky a tehervonatos szól a mozdonykürt, szétreb- ven értelmezni, mert külön- CsM-esekhez tartozik, most benti a táj csendjét. A vonat- ben tovább növe1nénk a ké- helyettesít valakit. befolyásoló berendezés ismét- sést. 

· 
- Emlékszem a csak moz-ló jelzőjén vilálrtt a meg- A vezérállásban kellemes 

nyugtató zöld fény. Tovább meleit van, a szerelvényt !s donyvezetővel való közlekedés 
l" bevezetésének első heteire -gyorsulunk. fűtjük. Nyolc kocsi ,.röpü 

mondja. - Néhány vonatve-A vonatvezető nélküli köz-• �tánunk. Cs. Kiss feláll, ú
ir

y 
zető azt jósolta. hogy „eg11elekedést (a c�M-et) a mlskol- fuzyel előre, mert a CsM-ben 
dül majd nekimentek a falcl vontatási főnökregnél 1976. mindenért a mozdonyvezető 
nak". Szerencsére nem fgy januárjában vezették be. Az felel. Amikor mellette volt a 
történt. Egy 150-160 tengelyes eltelt majdnem két év tapasz- vonatveze•ő, m�goszlott :t fe-
vonaton - ahol még jeqytalatairól i!!Vekszem ln ormá- lel6sség. ő ls fuzyelte a ie'.ző-
vfzsgáló sincs - nagy felelősciókat gyűjteni. Előttem a ket, a medllókat. ellenőrizte 
ség ez az egyedüllét. jeayzetfüzet táncot jár az asz• a menetidőt, verette a m�et-

- Milyen !smétlódő gondtalon pedig itt jó a pálya. levelet - egys-,óval megkonv-

fél óra szolgálat után) Nyfr
egyházár6I. Szeptember 21-én 
is hasonló eset történt, amikor 
a 2380-ast vittem oda. Csak 
négyóra kényszerpihenő után 
közölték velem, hogy vonat 
ninc,;. utaz7..am vissza Miskolc
ra. Ennek a hanyagságnak a 
vasút látja kárát/ 

A két igazgatóság &zakem
berei valóban felfigyelhetné
nek a munkaerő-kihasználás 
ilyen meglehetősen szubjektív 
gyakorlatára! 

Szá.:daJ me!!Vünk, de mind- nyltette a vezér dolgát. Be- Jaik vannak a szolgálattal 
Járt csökkentjük a sebességet, 57,élgető partner .. volt, segítő- kapcsolatban? 
mert közeledünk Kistokaj társ. Most ecyed�l van; a két- - A tehervonatos személy-
m gállóhelvhez. S7.ál sínen futó Jánnű mű<:?.e- zet váltása a miskolci és a e 

. . rei-re és önmagára utalva. debreceni igazgatóság tér-i:é-- Figyel1e majd az tndf• Csak jelek, színek, hangok gében tórtén·k. A miskolci tástl - mondja Oleszka Jó- ;utnak el hozzá, csupa techni- mozdonyt•ezetők.et gyakran 2!Sef, aki eddig Is szorgalma- kai információ. amit önmúkö- indokolatlanul kevés szolqásan jecyeze-etett a hfltam mö- dl! berendezések, automaták is tati óra után önköltségben ha.eött fü-zetébe. - Ahol nincs félautomaták bocsátanak ki zakilldi a nufreqyházi mozfOf'r,atmi szolgálattevő, ott a elektromos „lelkükb6!". Em- donyfekigyázó. Arra hivatkovezető jegyvizsgálónak kellene beri szót csak a háta mögött zik, hogy nincs vonat. Pedig közb1ni a mozdonyt•ezet6-t.•el, recsegő mozdonyrádióból hall, lenne . .. 
ho/111 „a 6437. b. sz. vonat me• aml olyan. mint a taxik Táskájából egy naplót húz hetr" URH-s ad6vevőJe. Most Is elő. Szolgálat! óráiról 1973-tól 

Kistokaiban kihajol ok az bf"SZél valaki, moz,donyveze- · pontos • feljegyzést vezet. El
ablakon. A vezető jegyvizsgáló tók h{vják egymást. Az okta- mélyülten lapozgat és már 
f<'ltartott kézzel jelzi az indu- tóttszt II kereső gombbal pró- idézi !s a tényeket: 
lást. bálja k!szúrnl a fülsértő zajt. - Augusztusban ötször té-r-

tem haza önköltségben {hét és 
Ha százzal megyünk, elkapjuk a Zilt 

Bukovenszky néha lekap
csolja a feszültséget, úgy „fut
tatja" a szerelvényt. Az ener
!(iatakarékosság miatt teszt. 
ők is verseny,ben vannak. 
Ezért idegeskednek, ha ha
nyagság miatt meg ke1t állni. 
Az újraindulás legalább öt
száz forint. Elhúz mellettünk 
egy teher. Amikor elcsitul a 
zaj. a tapasztalt vezér a 5Zél
Yédő üveg mögötti kis ter
mosua mutat: 

- Forró fekete van benne, 
a feleséq•m készftette éjsza
kára. Töltsön. magának egy 
duplát! Itt a gépen, 4 tízen
kétórás magányban sokszor 
hasznos frissítő a kdvé. 

Megfogadtam a tanácsát. 

Kaszala Sándor 

9 6ra 45 pere. Nyékládháza 
állomás váltóin csattol(UTlk. A 
jelzólsmét16 berendezés pici 
körablaka!nak egyikén opálos 
fehér fény gyullad ki, jelezve, 
hogy Itt a váltókörzetben 
mel!'S?'űnt a vonatbefolyásolás; 
a fényjelzők színei nem jut
nak be a vezetőfülke kis ma
szerébe. Amikor kihaladunk 
11-2 állomásból, ism�t ellenőriz, 
befolyá.,ol az automatika 

Nincs sok ldőn'k: a meditá
L�sra, mert Emőd után egy 
fénysorompóval védett k6zúti 
átjáróban - a vörös fény el
J„nére - ráhajt a sínekre ef!V 
Zil tehergépkocsi. Jók a látá
si viszonvok, kilencvennel ha
ladunk. Cs. Kiss József a fé
kező berendE!7és felé nyúl, de 
félúton megáll a keze a leve
gőben. A kocsi szerencsésen 
átjuto1t. 

A jó. munka eredménye: 

mint egy szigorú, beprogra
mozott robot. Kilencven kilo
méteres sebességqel robogun1' 
Emlld felé. Az állomáson há· 
rom tehervonat is várakozik. 
Két rakott és ecy üres sze
relvény. A vál!ánvzár miatt 
egyiket ,;em Indították el, pe
di� a bal vágányon Miskolc
tól egvetlen szerelvénnye1 
sem találkw.tunk. Forgalom• 
,zervezési hiba, vagy túlzott 
óvatosság? Nem e�yedü11 el
l!ondo•koztató jelenség ez az 
ÓSZl forgalom jdején. 

- Ha százzal jövünk. el
kavjuk/ Egy páran ,-áfizettek 
már erre - boss7..ankodik ve
zetőnk, é« még utána néz a 
kanvarocló gépkocsinak. 
amelynek rendszáma: FD 69-
64. 

Nagy rutinja van már a 
pillanatra felvl11anó clmok 
elolvasásában, rögzíté«ében. 
hiszen feladatuk a mellettük 
elhaladó vonatok megfigyelé
se, a géps7ámok gyors leolva
sása Is. Ha rendellenességet 

észlelnek, mozdonyrádión ér
tesítik a személyzetet. 

�jszaka fárasztóbb az egyedüllét 

NekQn,k, egyedül közle
kedll mozdonyvezetőknek a 

legtöbb gondot q menetlerél 
oezetése okozza -. mondja 

Mezők�es-ME!7-6nyárád 
után Cs. Kiss. - Ha megál
lun.k a n11!lt vonalon, azt rög
zíteni kell a naplóba. ,.tles" 
váltásoknál sokszor nincs !dó 
kitölteni a rovatokat. Ha szi
gorúan a paragrafusok betűi
hez ragaszkodnánk. akkor 
többször ácsorognának. késné
nek a vonatok. Eg11ébként mi 
gy0f'sa11 meqszoktu k a ma
gányt a gépeken. Az első szol
!(álat volt a legi7.galmasabb. 
Hangosan mondtam a jelzők 
szl'1eit. 

t ;szaka és ködben fárasz
tóbb az e!(Vedüllét. a tizenkét
órás szolgálat. Előfordult már 
például. hog11 a jelzőnél negy
ven perce ácsorgó teheri•onat 
vezetőie haina1ban elaludt és 
fel kellett ébreszteni. 

- A CsM-es közlekedés so
rán azonban a miskolci Igaz
gatóságon eddig nem történt 
baleset - mondja Oleszka Jó
zsef. - Csak egy rendkívüli 
eseményre emlékszem. Egyik 
mozdonyt'�zetőnk teherronat
tal nem állt meq az állomd
son és meqhaladta a kHárati 
megállj állású jelzőt. Rádión 
fll!Velme-,.tették a me!!állásra. 

Közeledünk Füzesahonyhoz. 
A térközielzőn -sárga fénv. Te. 
hervonat halad előttünk. 
Csöickentjük a sehes,;éget. 
mert a bejárati jelzőn várha
tóan vör11s fény gyullad. Már 
látjuk is a tllos szint. Egy 
percre megállunk. Addig a 
mozdonyvezető beiegyzl ezt a 
menetlevélre. ..Fiizesabon11 6. 
;elzőjénél 10.30-kor megáll
tunk. Indulás: 10.3!-kor." 

Fil?:esahonyba tlz óra har-
mlncháromkor érkeztünk. 
kettő perc késéssel. 

Késés _ hanyagság miatt 

k Cs. Kiss József reggel kilenc 
Tizenegy órakor - utaso 

órakor ke7,dte a szolg,llatot és 
nélkül - szere1,·ényvonatként 

21 órakor fejezi be. Kozben 
indulunk vissza Miskolc1·a. 

A tervezettnél többet szállított 
a pécsi vasútigazgatóság 

A Vasutasok Szaks.rervezete 
Pécsi Területi Bizottsága leg
utóbbi ülésén megállapította, 
hogy az év eddig eltelt idő
szakában jól dolgoztak a sro
ctalista brigádok. Annyi árut. 
mint az elsó félévben, még 
sohasem szállított a pécsi 
vasútlgazgatóság. Ugyanakkor 
hatékonyabbá vált a gazdál
kodás, csökkent az önkölt.sélt 
javult a baleseti helyzet. A 
swlgálati főnökségek vezetői, 
a párt-, a KISZ- és a szak
szervezet tisztségviselői min
dent megtettek annak érdeké
ben, hogy a jubileumi munka
verseny eredményes legyen. 

A vállalásokat a brigádok 
időarányosan teljesítették, il
letve túlteljesítették. Javult a 
személvszállító vonatok me
netrendsrerúsége, kényelme
sebbé vált az utazás, tisztáb
bak a személykocsik és a pá
lyaudvarok. Dombóváron el
készült a karbantartó vágány. 
A gyors kivitelezéshez hozzá
járultak az állomás és a von
tatás szocialista brigádjai. 

siak munkájában, főként a 
s:zamély- és tehervonatok me
netrendszerű indításában, a 
vonatközlekedési terv teljesí
tésében, az átlagos kocs!tar
tózkod.ási idő csökkentésében. 
A közép állomások közül va
lamel1illyi célkitűzését túltelje
sítette Gyékényes, Komló, 
Balaton&zentgyörgy és Fonyód. 

A területi bizottság ülésén 
meghatározták a második fél
év legfontosabb célkitűzéseit 
is. Többek között meg kefl 
gyorsítani az elegymozgatást. 
A fuvaroztatókkal olyan kap
csolatot kell kialak!tani, ami 
biztosítja az egyer!tetes rako
dást a hét valamennyi nap
ján. A pályák és rakodóhe
lyek állapotát olyan 6Zinten 
kell tartani, hogy az őszi 
csúcs.forgalom lebonyolítását 
ne akadályozza. Szorgalmaz
za a területi bizottság azt is, 
hoey a brigádok tegyenek 
pótvállalásokat a vasúti mun
ka minőségi és mennyiségi ja
vítására. 

Több, mint öt.száz dolgozó ,_ ___________ _ 
v�tt társadalmi munkát. 

Az igazgatóság az áru57..állf
tási tervét 102,4 százalékra 
teljesítette. Szervezé!\i és mű
szaki fejlesztési intézkedések
kel elérték: több. mint 81 
ezer órával csökkent a túl• 
órák számít. Javult a vasuta
sok 57,0Ciális ellátottsága. Szi
getváron öl:özőt és mosdót 
alakítottak ki. A vasútiga-m;a
tóság dolgozói az első félév
ben 3 millió forint támoga
tást kaptak a lakásgondok 
enyhítésére. 

A nagyobb állomások kÖZÜI 
a legeredményesebben teljesí
tette vállalásait Nagykanizsa, 
de dicséretet érdemel Pécs. 
Kaposvár, Bátaszék és Dom
bóvár ts. Ugyanakkor sok még 
a javítani való a dunaújváro-

Együtt Nyíregyházáért 

Nyíregyháza Városi Taná
csa és a társadalmi szervek 
,,Együtt Nyíregyházáért'' felhí
vásihoz a pályafenntartási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga és pártalapszervezete is 
csa \lakozott. Szeptember 24-én 
a fizikai és a hivatali dolgozók 
útátjáró cserélést, Tarcal állo
máson vágányszabályozást, 
Sóstó állomáson alépítményi 
munkát végeztek. 

A 87 társadalmi munkás cisz. 
szesen 769 munkaórát teljesí
tett. A munkáért járó bért, 
11 535 forintot átutalták a vá
rosi KISZ-bizottság egyszám
lájára. 

1 

pritódombon szétakasztja a ko
csikat 

Egymás után érkeznek a kocsik a guritór61. Szabó Fereno 
sarus „megszelídíti" a rohanó vagonokat 

Az induló vonatokról rádió segítségével készül a vonatterhe• 
lési kimutatás. Fischer János vonatfelvevő munka közben 

(Laczkó Ildikó képriportja) 
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Százeves a ferencvirosi pályaudvar 

a 
Az állomás kizárólag 
teher/ orgalomnak épült 

A kiegyezést követÓEln pénz
ügyi zavarok léptek fel a 
p�st-losonczi vonalat építte
tő Magya'I' Északi Vasútwsa
s,ágn,ál. Ezért a vonali hama
rosa:n a magyar állam tulaj
dona lett. !:gy a Losonczi pá
lyaudvar, a mai Józsefváros 
V'Olt a legelső magyar vasút
állomás. Ebben az időben öt 
állomás bonyolított le teher
áruforgalamat Pest-Budán. Az 
öt állomást három gazda bir
tokolta: az Osztrák Allamvas
úttársasá.g, a Déli Vasút és a 
Ma,gyar Északi Vasút. A vas
út széttagoltsága miatt, Pest
Buda áruellátása szempontjá
ból, a helyzet már türhetet
}enné vált. 

Az 1868. évi országgyűlés 
- szükségszerűen - nagy
arányú vasútfejlesztést hatá- • 
rozott el. A déli ösSzekötő 
vasút fejJ�tése volt az el
sődleges feladat. Józsefváros 
periférikus, rossz helye sür
gette a megoldáskeresést, az 
újabb pályaudvarok építés-é
nek gondolatát. Ilyen törek
vések közepette épült ú jbuda 
(később Kelenföld} és a.z ösz
szekötó vasúiihíd építése kap
csán (11177) Budapest-Ferenc
város, majd Duna-part. a Fő
vámház, a Sertéshizlal.da és 
Marhavásártér állomás. 

dett kibontakozni, pontosab
ban az Osztrák Alla:mvasutak, 
ké".,őbb az Osztrák Magyar 
Allamvasutak 1891-ben ma
gyar, azaz MA V tulajdonba 
történő átvétele után. 

A Ba;Iparti Körvasút, illet
ve Ferencváros ezeken az ál
lomásokon .keresztül került 
össZeköttetésbe Rákosrendező, 
Angyalföld, Lipótváros, Viza
fogó állomásokkal. Az 1896-
ban átadott :eszaki 02szekötő 
Duna-híd nemcsak Angyal
föld állomás és a körvasút, 
hanem Ferencváros szerepét 
is növelte. Ezáltal a dorogi 
szénmedence terméke szabad
utat kapott az ország minden 
irányába. 

Ferencvár0s és Újbuda ál
lomás kizárólag teherforgalom 
céljából épült, szoros össze
függ,ésben az 1876. március 
l-re átadott Déli öss-zekötő 
vasútihíddall és a Körvasút 
továbbfejlesztésével. 

Néhány év múltán (1882), 
amikor a pécsi vasútvonal is 
elkészült és már épült a Ke
leti pályaudvar, Ferencvárost 
szeméiyfor.galom számára is 
berendezték. új vágányokika.1, 
épületekkel, szogálati helyek
kel bővült az áliomás. Ebben 
az időben a Köri,asút főállo
mása Duna-pa.-t álwmás volt, 
amely a „Stáezió utcai" állo
mást, (a mai Józsefvárost) 
mentesítette. 

Ferencváros állomás léte és 
fejlődése szorosan öSSzefügg a 
Körvasút építésével. Egyrészt 
azért, mert ebben az össze
függésben nőtt naggyá, más
részit a Dunántúl, a Duna 
jobb partján létesített vasút
vonallak is hatással voltak 
fejlődésére. Ferencváros igaz; 
jelentősége azonban Rákosren
dező és Rákos-állomások meg-
11Övekedett szerepkörében kez-

A rendező az első világhá
ború alatt épült. A háborút 
követő években tovább nőtt 
Ferencváros jelentősége. Elő
térbe került az állomás bőví
tése, átépítése. Újabb vágá
nyok, őrhelyek létesültek. Há
romszorosára nőtt az állomás 
vonatfogadó, indító és átbo
csátó kapacitása. Elkezdődött 
a gurítással történő koosiren
dezés. Először nagyon szerény 
visronyok között, majd külföl
di tapasztalatok felhasználá
sával szabályozták a gurító
domb és az irányvágányok 
esé51s:zögét. 

1928-ban a „Vasgyár utca'', 
Kőbánya-Kispest és Ferenc
város között elkészült a 1.•á
gánykapcsolat. Ezzel szabad 
út nyílt Debrecen és Szeged 
irányába. A Duna és Tiszán
túl között meggyorsult az áru
forgalom. A harmincas évek 
elején a Csepel kikötőt ÖSSZe-

kötötték a nagy vasúttal. Ez
zel a kapcsolattal a vízi és 

szárazföldi viszonylatban je
lentősen rövidült a fuvarozás, 
határidi5. Ferencváros és So
roksári út állomás jelentősé
ge tovább növekedett', ugyan
akkor Duna-part állomásé 
csökkent. 

Figyaemre méltó még ak
kor is, ha ellentmondásosnak 
tűnik, Káin A/pert szakíró 
1902-ben fogalmazott megál
lapítása : ,,A budapesti teher
pályaud�•arok - így Buda
pest-Ferencráros is - a fej· 
lódó forgalom követelményé
hez képest számos átépítésen, 
bővítésen mentek keresztül, 
amelyek a.zonban nem vala
mely előre megállapított terv 
vezérfonala nyomán, hanem 
esetről esetre keletkeztek és 
részletterve/- szerint végeztet
tek, amint azt az esetről eset
re felmerült szükséglet meg
kívánta." 

Még néhány érdekes adat 
idekívánkozik. A harmincas 
évek elején, a 17 budapesti 
teherpályaudvar közül kilenc 
300 ezer tonnát meghaladó 
áruforgalmat bonyolít.ott le, 
azaz az összes vas.úti teher
forgalom 77 százalékát. Fon
tossági sorrendben akkor még 
Jó-a;efváros, Duna-part, Sorok
sár; út, Kelenföld és a Nyu
gati pályaudvar után követ
kezett csak Ferencváros, jól
lehet az állomás átbocsátó és 
rendező szerepét illetően már 
a legnagyobb vólt Budapes
ten. 

Gergely József 
(Fo!ytatjukJ 

Egyenruhaban vagy civi lben ? 
Régi fényképeken láttam és idősebb kollégák visz

szaemlékezéseibőZ tudom, hogyan öltözködtek egykor a 
mozdonyvezetők. Pincskalapban és glasszékesztyűben 
teljesítettek szolgálatot. Ez az öltözet hűen tükrözte a 
társadalomban elfoglalt helyüket, s azt, hogy a Horthy
rendszer munkásarisztokráciájához tartoztak. 

Hogyan öltözködünk ma? A gőzösön a ha1111omá
nyos munkaruha és szolgálati sapka a divat, míg a 
korszerű járművek mozdonyvezetóit megfigyelve igen 

•tarka képet kapunk. Lehet látni egyenruhát, munka
ruhát, szolgálati sapkát, svájci sapkát. Egyszóval elég
gé csiri-csáré az öltözet. 

Márciusban a vasutas szocialista brigádvezetők or
szágos tanácskozásán Pullai Arpád közlekedés- és pos
taügyi miniszter - emlékezetem szerint - a követke
zőket mondta: ,.Kevés egyenruhás vasutast látok, mond
ják meg: szégyellik viselni?" 

Nekem a.z a véleményem, hogy egyenruhánk ele
gáns, korszerű, aránylag jó minőségű anyagból k�szü!. 
Egyébként a szabályok értelmében az egyenruha vtselé
se szolgálatban kötelező. 

Vajon hányan vagyunk olyanok, akik ha szolgá
latba megyünk, mindig rendeltetésszerűen viseljük az 
egyenruhát? Az is eszembe jutott: vajon hány olyan 
szolgálati vezető van, aki megköveteli beosztottait�!, 
hogy az egyenruha viselésében is tartsák be ai: elő
írásokat? 

Pozsonyi Tibor 
mozdonyvezető 

Debrecen : 

Közlekedési 
iljúmunkásnapok 

Közlekedési ifjúmunkásna
pokat rendezte'< Debrecen�en 
szeptember 30-tól október 7-ig. 
A megnyitóünnepséget az .füo
más nagy oktatótermében tar
tották, amelyen Vágó László, 
Hajdú-Bihar megye KISZ Bi
zottságának tl !kára mondott 
beszédet. 

Az egyhetes programot gaz
dag kulturális és sportrendez
vények alkották. Az eseményen 
négyezer fiatal vett részt. Meg
hívták az ifjúmunkásnapokra, 
a kabai cukorgyár építkezésén 
dolgozó lengyel fia,talokat is. A 
rendezvénysorozat október 7-én 
záróünnepséggel és díjkiosztás
sal ért véget. Az ünr,epségen 
az ifjúmunkásnapo'.rnt Kiss 
László, a csomópont KISZ-bi
zottságának titkára értékelte, 
és adta át a versenyzóknek já
ró díjakat. 

Az összetett sportversenyben 
a postaigazgatóság fiataljai 
lettek az elsők. Második a "as
úti csomópont KISZ-bizottsága, 
harmadik pedig a Volán 6 szá
mú vállalatának csapata lett. 

Ifj. Kovács Béla 

A s:zerkesztósig 
üzeni 

"KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET" 

Várfah1 Gyula, Nagy Antal Gé
za, Nagykanizsa ; Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba : l!j. Kovács Béla. Detr 
recen ; Cserháti Károly, Veszpérm
v::i.rsány;  Bognár l(ároly� Tapolca ; 
Németh Gyula, Ajka ; VágvOlgyl 
István, Dunakeszi ; Keszthelyt Er
zsébet. Szekszárd : Szücs Ferenc. 
Hatvan i Csizmadia Bélané, Szom
bathely ; Bodogh Mihály. Uval 
Laura, Dombóvár: Pál István, Po
zsonyi Tibor, Sepsi Gyula, Mis
kolc ; Szabó Józsefné, Szolnok ;  
Jamniczky Ferenc, Budapest: le
vetclkct lapunk anyagához fel
basználJuk. 

Baksy Magda, Inárcs ; Jevel�t U· 
letékes helyre továbbltottuk. 

Verócemaros állomás Arany 
János szocialista brigádja a 
nagyközségi tanács óvodájában 
végzett igen értékes társadal
mi munkát. A brigád tagja! 
összesen kétszáznyolcvan órát 
dolgoztak. A többi között meg
javították a gyermekek máso
dik otthonának berendezéseit. 
Az óvoda környékének rende-

zése. a játékok megjavítása is 
szerepelt a vállalásukba11. 

OnzeUen. fáradságot nem is
merő munkájukért a kis óvo
dások és az óvoda valamenny. 
dolgozója nevében köszönetet 
mondok. 

Zelenay Vilmosné 
Verócemaros 

Színvonalas műsor nyugdíjasoknak 
A nyugdíjas vasutasok tisz

teletére színvonalas műsorral 
kedveskedett a békéscsabai 
vasutas klubkönyvtár. Portöró 
István, nyugdíjas elnök kö
szöntötte a megjelenteket.. A-z 
ünnepi köszöntő után a szegedi 
vasutasok Petőfi Sándor mű
velődési házának citerazeneka
ra, a hatéves Hadobás Zoltán 
hegedűjátékkal. dr. Kovács 
Tamásné zongorakíséretével, 

valamint Lázár Mária énekes 
szórakoztatta a részvevóket. 

Az ünnep�gen néhány idős 
veterán is jelen volt, így Ko
vács János kilencvenhárom 
éves, Lente Pál kilencvenegy 
éves, Medovarszki György 
nyolckankilenc éves nyugdíjas 
vasutas. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

Mint azt lapunk október 7-én 
megjelent számának nyolcadik ol
dalá.n közöltük, ez év október 1• 
tói bővillt a 1\-lagyar Vasutas ol• 
dRlterjedelme {•s nem ha,-onta, ha• 
nem kéthetenkét Jelenik meg nyolc 
oldalterJedclembc.n. A lap ára. ed
dig 50, illetve 70 !lllér volt. a Jö
vőben tekintettel az oldalerjede
tem bővűlésére, minden lapszám 
70 fillérbe kerül. Mint közöltilk az 
1978. évi elönzetéseket ennek fi
gyelembe vételével kell szervezni. 
Ez azt. Jelenti. ho�y az eddigi 14,to 
helyett 18100 forint 1esz az évt elő• 
fizetés összege. Egyben közöljilk 
azt 1s, hogy ez év negyedik ne
gyedévében már minden lapszám 
nyolc oldalon Jelenik meg, a kU
lönbözetet azonban azoknak nem 
kell betlzetntök, akik 1977-ben 
egész évre betizettek a Magyar 
Vasutasra. 

A jubileumi évforduló jegyében 
A hatvan.! csomópont pártbtzx>� a közelmúltban napi

rendre tűzte a Magyar-Szovjet Barát! Társaság helyi tag
csoportja munkájának értékelését. Barta Béla ügyvezető is

mertette az idei tevékenységet, amelyet a Nagy Októberi 
--------------------------------------------------, Szocialista Forradalom 60. évtordulójára történő felkészülés 

Ha az indóház mesélni tudna . . .  

S
zázados szokásainkat 

megtagadva nem ké
szülünk hetedhét or-

azágra szóló ünnepségsorozat
ra, nem tartunk több napos 
tudományos szimpoziont, nem 
hívtuk vendégül - egy tév
hitet tovább tartósítandó -

Eiffel Gusztáv kései leszár
mazottait, talán még egy 
pezsgőspohár iiem telik meg e 
centenárium alkalmából. Pe
dig mi, magyarok, szeretünk 
ünnepelni: megünnepeljük a 
jegy_esünkkel való megismer
kedés első évfordulóját, majd. 
a hónapfordulót, az évfordu
lókat és végül a szakítást is. 
ünnepelnénk most is - nem 
kertelek tovább, kimondom: 
az idén száz esztendős Nyu
gati pályaudt>arról van szó -, 
ha az ünnepelt nem lenne 
olyannyira száz esztendős. De 
az. A teteje lebontva, s az 
egykori üveglapok helyén be
csurog az őszi eső, körötte 
légkalapácsok döngetik az 
aszfaltot, hogy lenn a mély
ben is legyen egy másfajta -

föld alatti - pályaudvar. A 
pestiek manapság nem gyö
györködni mennek a Nyugati 
környékére. 
m11111111111mmmm111111111111mm11111n 

Rej, pedig akkortájt, ami
kor e korszerű vasúti csarnok 
méq újszülött volt: szá?ak és 
százak igyekeztek e látványos
ság csoqá.Zásáral Nézték a 
füstokádó lokomotfvokat, s 
irigykedve tekintgettek a ké
nyelmetes kupékban távol/Ja 
- netán a télből a nyárias 
időjárású országokba - uta
zókra. Dehát mondom: ma 

már az indóház sem csoda, 
meg az sem, ha valaki a tá
volba utazik. A füstokádó 
lokomotívok is eltűntek on
nan, s a vasút környezetvé
dóinek arra kelt ügyelniük, 
hogy minél kevesebb füstgáz 
jöjjön be az üvegfalú csar
nokba a Nagykörút forgata
gából. 
m111111111111m11111111111111111m1111111111n 

Az ünneplésről mégse mon
dunk le - csak elhalasztjuk. 
Mikorra? Amikor kétszeres 
okunk lesz a pezsgőbontásra. 
Ha majd az öreg pályaudvar 
- a már lcészüló tervek alap
ján - visszanyeri eredeti for
máját, a környéke pedig teZ
;esen megújul. Lesz ama vi
déken aluljáró meg felüljáró, 
teraszos étterem és áruház, 
mozgólépcső, de talán szökő
kút is, mivel, hogy az idén 
ismét polgárJogot nyPrt Buda
pest utcáin-terein. S hogy né
hány, ugyancsak öreg épület 
eltűnik a tájról, ki bánja/ 
Épül helyettük ott. és másutt 
sokkalta szebb, korszerűbb. 
a közelgő harmadik évezred
hez Wóbp. 

• • • E.s én, a Nyugati kör
nyékén felnőtt egykori kissrác 
mégis vegyes érzéseklcez né
zem e mostanság kezdődött. s 
hétről hétre fokozódó sürgést. 
Mert nekünk, terézvárosi 
diáknebulóknak, húszvalahány 
évvel ezelótt eme ezerarcú 
környék helyettesítette a 
grundot (mert grund, játszó
tér Budapest talán legzsúfol
tabb - hatodik - kerületé
ben másutt nincs). Ezera-rcút 
frok? Nincs benne túlzás: ha 

nem ezer sorban is, sorolom 
hát menten. Az egyik arc: a 
viszonylag csendesebb Hámán 
Kató udvar. Oda jártunk 
snóblizni, s onnan néztük a 
postai szerelvények indulá
sát. A másik arc: az immár 
vak ablakú, de még elbontat
lan cukrászsarok, ahol 50 fil
lérért is készségesen mérték a 
fagylaltot. Szemben a Szikra 
mozi, amelynek átépítése 
úgy tűnik - tovább tart, 
mint amennyit az egész Marx 
téri megújulás igényel: ott 
Záttnm először Chapl!n-bo:ió
zatot, s ott lépett fel élő mi
voltá,ban, csaknem élőnek tű
nő bábfiguráival a bábzsong
lór Szergej Obraczov, valami
k_or az ötvenes évek elején. 
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Aztán „troli-trolibuszra vár
tam én", de sokszor és milyen 
sokáig, mert, hogy a táncdal 
második sorát meghazudtoló 
módon dehogy „jött is gyor
san, könnyedén". Álltam a 
72-es végállomásán, szoron
gattam a nehéz iskolatáskát, 
s mikorra feltülekedtem, az 
öt megállónyira levő iskolá
ban már órakezdest jelzett a 
harsány hangú csengő. Meg
szünt a trolivégállomás (he
lyén lesz majd az áru!iáz, a 
felső emeleteken pedig • a 
MAV néhány hivatala), mély 
munkaárok jelzi aZ építkezés 
kezdetét. S jó ideje nincs már 
ott az llko�•ics. amelyről any
nyi rosszat mondtak, hogy 
kötelességemnek érzem védel
mében is szót ejteni: a kor
helyek szomszédságában, egy 
kisebb teremben laktató bab-

levest meg ;6 fzű paprikás 
1-..--rumplit is mértek, árukat a 
diákzsebhez méretezve, már
.már fillérekért. 
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S hogy honnan teremtőd
tek elő a pótebédhez szüksé
ges fillérek? Elárulom azt is 
- hát a pályaudvarról. Be
csületes munkával. Megérkez
tek a sok csom.agú nénikék, 
s mi tiZenéves karizmainkal 
megfeszítve siettünk segítsé
gükre, vállaZL•a, hogy a hor
dárok - ha észrevették az 
alkalmi konkurrenciát 
megkergettek. Megragadtuk a 
pakkot és sey>esen lépdeltünk 
a közeli villamosmegállóhoz 
(emlékszem, egyszer még egy 
kerek ötforintos is dukált 
érte; azt mondják, ma kelen
dő kincs - ezüstöt tartalma
zott}. 

Hogy helyén marad-e a vtl
Zamosmegálló, nem tudom. 
Miként azt sem: milyen lesz 
- no persze, szép. világváro
si. de mégis: milyen? - az 
á llomás előtti tér. S ezért biz
tos pont a most százesztendős 
Nyugati. Amely ha megújul, 
olyan lesz, mintha régi lenne: 
patinásan új. Ki tudja, talán 
nekem sem árt majd a pati
na, s ismét megragadom egy 
nénike pakkját. A kerek ötö
sért? Dehogy, Csupán. hogy 
bizonyltsam: nem vagyok még 
-renoválásra érett. 

Mozgólépcsőn viszem ma,;d 
a mélybe a csomagokat. S a 

néni a:z öreg-új Nyugatitól 
újdonatúj metróval robog to
vább • • •  

(földes) 

jelJemzett. 
A tavasszal rendezett jubileumi brigádvetélkedón 61 bri

gád 307 tagja vett részt. Sike't'esek voltak azok a sport- és 
kulturális rende-zvények is, amelyeket a szovjet katonai ala
kulatokkal közösen szerveztek. Az idei tervek között szerepel 
még a Csuvas Autonóm Köztársaság megismertetése előadá
sok keretében. Filmvetítéssel egybekötött előadást terveznek 
még a szocialista forradalomról és a swvjet vasutak fejlőd� 
séró! is. 

Szűcs Ferenc 

TÍZ FELEJTHETETLEN NAP 

AZ ADRIAI TENGERPARTON 

Szeptember 15-én a Keleti 
pályaudvaron kilenc nyugdíjas 
topogott izgatottan. A megha
tott csoportot hamarosan az 
Adriai tenger felé repítette a 
Maistra! expressz. A végcél a 
tengerpart melletti Omis volt 
Tíz gyönyörű napot töltöttek a 
belgrádi utasellátó panziójá
ban. Napközben igen sok szép 
élményben volt részünk, töb
bek között megtekintettük 
Split ltikötójét és történelmi 
nevezetességekben gazdag vá-

rosát. A lengyel vasutas szak
szervezet csoportja autóbusz
kirándulásra hívta meg a ma
gyar nyugdíjasokat. Dubrovni• 
kot tekintettük meg közösen. A 
tengerparti városban szinte 
minden ház műemléknek szá
mít. 

A nyugdíjas társaim nevében 
Is köszönetemet fejezem ki a 
szép útért. 

Lévay Laura 
Dombóvár 

Hasznos és érdekes tartalommal, szép kivitelben, 
256 oldalon, 7000 Ft•os rejtvénypályázattal megjelent a 

NÉPSZAVA ÉVKÖNYV 1978, 
amely segítséget ad a szakszervezeti munkához, 
egyben az olvasók számára is szórakoztató kiadvány. 

- A szakszervezeti bizal"1i Jogai, 
- 30 év - 30 színész 
- Kerttulajdonosokno� - hóztáji tudnivalók, 
- Divat- és háztartási tanócsok· 
- A 101 szobodnap eltöltése 

KAPHATO AZ úJSAGARUSOKNAL, ARA 16 Ft 



19'1'7. OKTÓBER tl. 
MAGYAR VASUTAS '7 

Cselekvés az egységért 
Koszorns Ferenc főtitkárt a vasutas ágazati bizottság 
elnökének választották az UIS VIl. konferenciáján 

A szegedi vasútigazgatóság munkája 
a megyei pártbizottság napirendjén 

A:r. MSZMP Csongrád me
gyei Biwttsága szeptember 
22-i kibővített ülésén értékel
te a:z MSZMP Központi Bi
zottsága 1976. december l-l 
határozatában, valamint a 
megy�i pártbizottság 1977. évi 
gawaságpolitikai állásfoglalá
sában megjelölt feladatok 
végrehajtásának első félévi 
eredményeit. Az ülésen Lo
vász Lázár vasútigazgató is 
beszámolt a szegedi igazga;tó
sáig munkájáról és a jelenle
gi feladatokról. 

Elmondotta, hogy a:z igaz
gatóság 1977. elsó félévi gazda
ságpolitikai célkitűzése; a 
mennyiségi igények kielégítése 
mellett elsé\sorban a haté
konyságra, a minóség fokozá-

sára irányultak. Személyszál
lításban az i,gényeket a koráb
binál magasabb színvonalon 
elégítették ki. A minőség ja
vítása, a kulturáltabb utazás 
érdekében hozott intézkedések 
eredményeként javult a sze
mélyszállító vonatok menet
rendszerüsége, csökkent a faj
tagos késési idő. A korábbi
nál több személyszállító-vona
tot továbbítottak korszerű 
vonta tó járművel Mérséklődött 
a zsúfoltság is. 

A fuvarozásra felkínált áru
kat rendeltetési helyükre jut
tatták. Igaz, előfordult olyan 
eset is, hogy csak késve tud
ták a kocsikat rakodáshoz át
adni. Az első félévi áruszállí
tás nagyságára jellemző, hogy 

te!jesítmé-nyiik a, tervezettet 
16,8 százalékkal, a bázisidősza
két 17,1 százalékkal megha
ladta. 

A korábbinál na,gyobb üze
mi teljesítményeket 2,1 száza
lékkal, azaz 265 fővel keve
sebb létszámmal oldották meg. 
Nagymértékben nőtt a mun
ka termelékenysége, miközben 
csö'.,kent a túlórák száma. 

A hatékonvabb áruszállítást 
segítette a korszerű szállítási 
módok fokozott alkalmazása. 
Különösen a konténeres áru
szállítás növekedett : a tava
lyihoz képest 78,3 százalékkal 
töbp árut fuvaroztak. 

A vasútigazgató elmondot
ta még. hogv a meglévő :ne
hézségeket belső intézkedése!i: 
e"ész sorával csökkentették. --------------------------1 E;nek ellenére az áruszáUl-

A segítség nem késett 

Tanácskozik a konferencia. Képünkön az elnökségben helye& foglaló vezetök láthatók 
Emberségből is péld6t mutat a Kand6 brigád 

tásban fe.�zültség tapasztalha
tó. Okaként az egven·etlen áru
szállítást, a korábbinál na
gyobb szá'lftásl igényt és az 
üres k�l kiegyenlítése mia\t 
jelentkező kocs:hiányt emlí
tette. 

A Szá11ításl, Kikötői és Ha- lyi adottságokat, lehet6ségeket, Jászati Dolgozók Szakszerve- viszonyokat - alapvetően azozeteinek Nemretközi Szöve�- nosak. 
ge (UIS) szeptember 26. és 30. Meggyőzc5désem: a politikai, között Moszkvában tartotta tár�adalmi, gazdasági probléVII. konferenciáját. "Mint ar- mák megoldásáért folyó harc ról lapun,k szeptember 20-! fokozatosan összekapcsolja a számában már hírt adtunk. a világ közlekedési, szálHtási és szervezett ma.gyar vasutasokat rokonszakmabeli dolgozókat, Koszoro.s Ferenc főtitkár veze- mert egyre világosabban látzetésével négytagú. a közleke- :lák, hogy a sikerek döntő feldési dolgozókat Kuróczi Gyu- tétele az eguüttmúködés meglánénak. a KSZDSZ titkárának teremtése és megszilárdítása. vezetésével háromtagú delegá- Egyre ink�bb megmutatkozik c!ó képviselte. annak szilkségessége, hogy a 

A moszkvai konferencián a monooóliumok egység� hatal
világ 74 ors1.ága 127 !'7..akszer- ma Pllen kell kialakítani a dol
't'ezetének több száz képviselő- gozók és a többi imperlalista
je vett ré,:?Ot. A küldöttek csak- ellenes erók �zéles köi-ű eg�t!ó
nem 19 millió vasutas, autó- és ges frontját. Szembe kell cszáIT
légiközlekedési, tengerhajózási ni a ht_degháború maradványai 
dolgozót, halászati és dokk- vagv annak fe1éleszto¼ére lrá
munkást képviseltek. Nemcsak nvuló tendenciák ellen, mert 
a tagországok, hanem más abból csak az imperialish er/lk 
szakszervezeti sznvet•ts<?Pkhez húzhatnak hasznot - feiezte 
tartozó szakmák is elküldték be hozzászólását a főtitkár. 
képviselőiket. A konferencián a be«zámoló 

A szövet,;ég be<z.ámolólát felPttl vita lezárása után ke
Debkumár Gangult főtitkár Is- rült sor az ágazntl btzottsá1rnk 
mertette. Részletesen taglalta, ülé<séN!. A vafütas ágaz.ati b!
hozy az ms az elmúlt években zottság ül�én tizenMrman 
milyen eredményeket ért et" az �zólaltak fel, köztük Molnár 
Imperializmus és a reakció el- György, a vasutas-s1aks1erve
leni. Illetve a közlekedési dol- zet titkára Is, aki többek kö
!lozók s1.akszervezeteinek egy- zött a következőket mondotta : 
ségéért folytatott harcban. - A va.ttttas ágazati blzott-

A beszámolót vita követte. A ság helyesen mérte fel a v!lág
T!tában fel'.'lzólalt Koszorus Fe- ban végbement pozítív válto
t'efl.C főtitkár is. zásokat, illetve az azokban re:/

- Enqed,.ék meg, ho111t a ma- ?ő lehetőségeket és olyan mun-

Az ágazati bizottság ülésének 
vitáját Koszorus Ferenc fótit
ká,: foglalta össze. Mint mon
dotta - ezt a feiszóLalók is ki
fejezésre juttatták -, a konfe
rencia eredményes munkát 
végzett, azokat a kérdéseket 
tárgyalta meg, amelyek min
den országban az érdeklődés és 
a sz:tikszervezetek tevékenysé
gének középpontjában állnak. 
Egyetértett azokkal a javasla
tokkal is, melyek azt szorgal
mazták, hogy a különböző or
szágok szakszervezetei, Illetve 
a különböző irányzatú szak
szervezeti központok erősft,sék 
kapcsolatukat, együttműködé
süket és tegyenek meg min
dent az egység további erősíté
se érdekében. Eredményesnek 
ítélte meg az eddigi nemzetkö
zi vasutas szemináriumokat és 
kérte, hogy a jövőre Berl!nben 
sorra kerülő szeminárium sike
réhez is járuljanak hozzá. 

A konferencia utolsó napján 
került sor a vezetőség megvá
laszlására. A Szállítási, Kikö
tői és Halászati Dolgozók 
Szakszervezetet Nemzetközi 
Szövetségének főtitkárává is
mét Debkumár Gangulit, egyik 
titkárává pedig Blatemzki Kál
mánt választották. A vasutas 
ágazati bizottságnak is magyar 
vezetője van. A konferencia 
ugyanis Koszonu Ferenc főtit
kárt vála<;:,;totta meg a bizott
ság elnökének. 

A szombathelyi vontatási fő
nökség Kandó Kálmán szocia
lista brigádja 1 970-ben alakult 
13 fővel Gyimes József motor
vezető vezetésével. Vállalásaik 
mind magasabb szintű teljesí
tése eredményeként 1974., majd 
1975. évi munkájukkal elnyer
ték az arany fokozatot. 

A múlt évben is eredmén.ye
sen do1iwztak, de a brigád egy 
tagja II. csoportos balesetet 
okozott és ez kizárta őket az 
elismerésből Nem tettek neki 
szemrehányást, a kudarcot szo
cialista embertípushoz méltó
an viselték el. Lendületilk sem 
hagyott alább, nem csügged
tek. Tették továbbra is a dol
gukat becsülettel, nagy igyeke_ 
zettel. 

Ebben az évben már 3 bal
esetet hárítottak el. s közel 800 
óra társadalmi munkát tudnak 
maguk mögött. Szinházbérlete
ik vannak. közösen járnak tár
latokra, szerveztek közös ki
rándulásokat A brigád vala
mennvi tagja ré.o;zt vesz szak
szervt!zeti vagy pártokta táson. 

1975. decemberében Meisz
ner Ferenc, a szakszervezeti 
bizottság titkára hívta fel fi
gyelmüket a vontatási főnök
ség egy volt dolgozójára. Por
páczy Jenő műszaki kocsiátve
vőre, akit 40 évesen lerokkan
tosítottak. A brigád elós:zör 
meglátogatta az akkor már 
alig lépegető Porpáczy Jenőt, 
akivel elbeszélgettek, megkér
dezték miben lehetnek segítsé
gére. Látták, hogy félben áll a 

házának tatarozása. Tehát sür
gős segítségre volt szükség. 

A következő évi vállalásukba 
már beépítették Porpáczy Je
nő támogatását. Az összefogás 
eredményeként a házón befe
jezték az ablakcserét, és a ta
tarozást. rendszeressé tették a 
család látogatását, megvásárol
ták a téli tüzelőt, hazaszállítat_ 
ták és levitték a pincébe, a 
két kiskorú gyermeknek köny
veket vásároltak. A nagyobbik 
fiú ú ttöröa va tásán a brigád ve
zetője avató szülőként vett 
részt. A fiatal emberbe lelket 
öntöttek. visszaadták az életbe 
való hitét, megértették vele, 
hogy még fgy is, rokkantan is 
érdemes élni. Kell, hogy érez
ze: szüksége van rá a család
jának, hogy szeretik a régi 
munkatársak. 

A Kandó Kálmán s-zocialista 
brigád érzelme és szeretete az 
elesettek iránt nemcsak ebben 
nyilvánul meg. 1973-ban kap
csolatot teremtettek a répce
szentgyörgyi MA V Nevelőott
honnal, azóta patronálnak egy 
teljesen árva fiút, akit túl a se
gítségen szakmájuk megL me
résére. megszerettetésére is ne_ 
veltek. A fiú jelenleg az f:sza
ki jármüjavltóban tanul és jö
vő évben lesz a szakmunkás
vizsgája. A brigád tagjai négy 
év óta rendszeresen látogatják, 
köszöntik névnapján, születés
napján, érdeklődnek utána 
munkahelyén, valamint a kol
légiumban. 

Csizmazia Béláné 

A munka eredményesebbé 
tétele érdekében tett számo,; 
szervezési inthkedés közül a 
legjelentősebbeket emelte ki. 
A zöldség-gvümölcs, a gabo
na- és a cukorrépa-szállítá-sok 
mkkenómentes végzése érde
kében pé1rlául a vállalatokkal 
m<>'!b"".,élté:k a feladatokat. A 
VOLÁN vállalatokkal ST..oro
sabb munka'.rnncsolatot alakí
tottak k;, köros intbkedé<;i 
tervet készítettek. i'>bban tá
maszkodTta1: a MAV-Volán 
kom:plPxbrigádo1< munkájára, 
s �í•ik a Vol.í.n rakodási 
mú..-z.akjait. 

A me<iyei s•állít:l�i bizottsá
'!Ok érteke?.letén értékelték az 
ószl forgalomra való felké
swlést. A feladatok koordiná
lására operatív bizottságot 
hoztak létre, amely minden 
héten fontosági sorrendet ha
tároz meg az áruk továbbítá
sánál. Javították az együttmű
ködést a fuvaroztatókkal: 
mintee:v 70 vállalattal folytat
tak közvetlen megbeszélést a 
hétvé<(i rákodások fokozásáTól , 
rakodási versenyt hirdettek, 
mel11ben a tat•a1yi 57 válla
lattal szemben 79-ce! kötöttek 
meqállapodást. 

A tett Jntézkedé<sek bi-zto
�ftiák a soronlévő szállitási 
fefadatok sikeres megoldását. 
Ehhez azonban - mint az a 
tanácskozáson is elhanp.ott -
a vállalatok réS?éről is na
gvobb megértés és támogatás 
szükséges. 

(gellért) kát végzett a tagszervezetek 
11tf(lr közlekedési, szállítási és között, amely lehetővé tette. ,--------------------------- ,---------------------------, 
t'asutas dolgozók szakszerveze- hogy megismerkedhessünk a te, 11 mamiar delegáció megbi- á kil · b- ,. ·· t 'b zcbából tolmácsolíam önöknek vil g lön ozu oveze et en 

dolgozó osztálytestvéreink, a a ma1111ar kolléqák tesWéri üd- vasutasok élet- és munkakö"6zletét. E helyr61 f& testvéri rülményelvel. Szakszervezenerl'tettel köszöntöm kedves tünk Is ezeknek, a közösen kit>f!'ndéqlátónkat. a szovjet teSt- alakított célk!tűzé'.'leknek a t'érnervezet minden taaját. a szellemébén dolgozik. Ez vonovjet népet. és további s!ke- natkozik nemzetközi 'kapcsolareket kfvánok munkájukhoz. tainkra é3 a hazánkban folyó 
Ezen a világkorferenc!án sok békés építőmunkára egyaránt. 

fontos 'kérdést kellett megvi- Molnár György ezután rész
tatnl, amelyek jelentős befo- letesebben szólt a magyar vas
lvást gyakorolnak a kö7,leke- utasok munkájáról, élet- és 
dési és s1.állítási doliiozók éle- munk.akörillményelk alakulá
tére, szakszervezeteink mun- sáról Befejezésül pedig szak
káiára. Minde1ek azt bizonyj't- szervezetilnk további támoga
lák, hogy konferenciá„kra tásáról biztosította az ágazati 
nagy felelősség hárul. Mun- bizottságot és a szakma! szö
kánknak az a célja, hogy reá- vetséget. 

Bélyeggyűjtöknek: 

Jubileumi kiá l l ítást rendeznek Dunakeszin 

A dunakeszi József Attila 
Művelődési Központ ebben az 
évben ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját. Ebből az al
kalomból a járműjavító üzem 
bélyeggyűjtő körével közösen 
november 1 1-14 között bé
lyegkiá!!ítást rendeznek. 

A kiállításon kizárólag kul
turális témájú (zene, Irodalom, 
festészet, feltaHílók, felfede
zők, tudósok) bélyegeket mu
tatnak be. Jelentkezési határ
idő: november 1. Cím: 2120. 

Dunakeszi - Gyártelep, József 
Attila Művelődési Központ. A 
jelentkezá lapon fel kell tiln
tetni a jelentkez.ó nevét, a ki
állítandó anyag megnevezését, 
az album terjedelmét, a gyűj
temény témájának rövid leírá
sát. A bélyegeket kizárólag 
szabvány méretű albumlapon 
fogadják el A gyűjtemény 12, 
24, 36 albumlapot tartalmaz.. 
hat. A gyűjteményeket érték
nyilvántartással kell postára 
adni. 

fü, objektív képet alkossunk
,-------------------------------------

korunk politikai, társaclalmi, 
�azdasági he1vretéről. a k/17:le
kedésl és szállítási nem1etkll7! 
111..aks:r.Prvezetl mozgalom fel
adatairól. 

Egyetértünk azzal az értéke
léssel, hogy korunkban az em
beri$ég történetében példa nél
kül álló politikai. gazdasá!li. 
társadalmi és szociális átala
kulások mennek vé�be. Tanúi. 
egyben aktív részesei vaayunk 
1tnnak a harcnak, amelyet a 
t>llág k6zlekedési, szállítást dol
qoz6i folytatnak a békéért. a 
leszerelésért, a jobb menélhe
tésért, az emberi és szakszer
vezeti szabadságjogok védel
méért. 

Ebben a konferenciaterem
ben, ahol a világ különböző 
társadalmi berendezkedésG és 
irányzatú országainak szak
szervezeti képviselői ülnek, 
számos példa bizonyítja. hogy 
a világ dolgozóinak alapvető 
érdekel közel egyformák. Az 
eddig elhangzott felszólalások 
is ezt fémjelzik, bár a prob
lémák ugyan különbözőképpen 
merülnek fel - tükrözve a he-

Nagy aktivitással dolgozik 

a KTE szentesi csoportia 

de  a Ferihegyi repülőtér for
galmával és üzemvitelével is 
megismerkedtek a nelyi Cl!O
pon tagJai. 

A vasútgépészeti szak�'>port 

Pezsdülő élet, fokozódó ér
deklődés, nagy aktivitás. Ezek 
a Jellemzői a Közlekedéstudo
mányi Egyesület szentesi helyi 
csoportjának. A megújult ve
zetóség következetes munkát 
végzett ebben az évben az 
alapszabályban foglalt célok 
megvalósításáért. Az elmúlt 
időszak alatt máris jó ered
ményekről számolhatun.k be. 

A társadalmi úton történ6 
tudományos művelés csak 
vonzó, közérdeklődésre szá
mottartó programmal valósul
hat meg. A szentesi csoport 
munkatervében ez a cél áll kö
zéppontban. 

A megalakult szakcsoportok
ban megnövekedett a tagság 
száma és örvendetes a f;ata
lok bekapcsolódása. A szakcso
portok szorosan együttműköJ-

szervezésében került sor a győ
nek és nagy érdeklódéJ.sel lá- rí üzemlátoga•.asra a Vagon- és 
togatják egymás rendezvénye- Gépgyárban. Az 50 éves men
it. tesi motorgaráz.s, a róla sz616 

A vasútépítési és pá]ya!enn- előadássorozat nemcsak szak
tartási szakcsoport programjá- mai érdekességeket tartalmaz, 
ból különös érdeklődésre tar- hanem az események feltárá
tanak számot a hézagnélkilli sával helytörténeti jelentősége 
vágányok építési tapasztalatai. is van. 
A műszakiak művelődését A KTE szentesi csoportja sl
szolgálják azok az előadások. keres m�ködéséhez nagy segít_ 
amelyek az Ipari műanyagszö- séget nyujt Feleky Pál, a szen
vet vasútépítésben történő al- · tesi építési főnökség igazgató
kalmazásáról tájékoztatnak. ja, a helyi szakcsoport elnöke 
Nagy az érdeklődés a Csong- és a titkári teendőket nagy 
rádnál létesülő új tiszai vízi- ambícióval végző Nagypál Fe
lépcső iránt. Fokozott figye- renc építésztechnikus. Mun-
1emmel kísérik az épülő szege- kásságuk r�_vén megnyílt a le
dJ Tisza híd munkafolyamata- hetőség a közlekedés és hírk!lz
it és a szentes-csongrádi Tisza Jés műszaki-gazdasági fei:ó-<é
híd épít.kezésénel< előkészüle- sénel!: a jobb megismerésére. 
teit. Tág tere van a tagság S74kmai 

A szakcsoport szervezésében feJlód�nek és a tudományos 
került sor a Tiszalöki Vízlép- tapasztalatcseréknek. 
cső és Erllmú meglátogatására, Fogas Pál 

B 
IM 11111:t ,. •• 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

N Ő K E T  É S  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklödésük sterint 

forgalmi szolgálattevö, 
váltókezelö, kocsirendezö, 
kocsifeliró, vonatfelvevö, 
távgépíró, jegrvizsgáló, 
siemélJ• és árupénztá•os. 
raktárnok, rakodómunhils, 

moxdonyvexetö-grakomok, 
kocsivizsgáló. féklakatos, 
vasútépitö, karbantartó, 
jármüjavitó nakrrunkás, 
takarító, segédmunkás 
és sok más munkakörbe 

Egyes munkakörökben munkásstállás. szabad nombal 

Elsösorban ,asutas dolgotóink honátortozóinak, 
ismerőseinek. barátainak jelenlketését ,árjulc. 

JELENTKEUS ES BOVEBB FELVILAGOSITAS : 
a budapesti és vidéki állomásokon. 
a vontatási és pályafenntartási főnökségeken. 
valamint a munkaerő-felvételi irodán. 
Budapest. Keleti pálJaudvQr, Cinkotai kapu. 
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A bátrak sportja 
Látogatás a MÁV Repülőklub ejtőernyős szakosztályánál 

A MÁV Repül6klubban 
1952-ben alakult meg az ejtő
ernyős szakosztály, de csak 
n 1960-as években szerzett 
rangot, országos viszonyJatban 
Is eloko.r indult fejlődésnek. A 
klub ejtőernyősei kezdettől 
fogva az élvonaföa tarioztak. 
A mintegy hatvanas létszámú 
�ához mindig tartozott 
legalább 3-4 válogatott !ke
rettag, akik ebben a rendkí
vül nagy bátorságot, kifogás
talan reflexeket !követelő 
sportban országos és nemzet
közi versenyeken növelték a 
klub jó hírnevét. 

Egyéni és csapatteljesítmé
nyekben egyaránt hosszú idő 

óta az élvonalba tartoznak.. A 
11 évvel ezelőtt Wroclawban 
alapított Odera kékszalag ver
senyen minden évben részt 
vesznek. 1968-ban csapatbaj
nokságot nyertek, 1975-ben pe. 
dig Kovács József az össze
tett versenyszámban a dobogó 
legfelső fokán állt. A baráti 
országok rangos találkozóira 
rendszeresen nevező klubta-

Ugrás UAD. A kép bal oldalán a klub ejtóemyós szakosztá
lyának oktatója 

A szakosztályt a vasutas
szakszervezet is messzemenően 
támogatja: 1974-ben például 
az országban elsőként vásá
rolhattak négy modern cseh
szJovák ernyőt. A jelenleg 

(Paxián Beatrix felvétele) 
rendelkezésre álló 14 ejtőer
nyő azonban csak mennyisé
gileg el.ég: öt már annyira el
avult, hogy ,-övidesen selej
tezni ken. 

(slmon) 

Ötvenéves a DVSE 

A Dombóvári Vasutas Sport
egyesü.l-et ebben az évben ün
nepli fennállásának 50. év
fordulóját. Ebből az alkalom
ból jubileumi sportműsort 
rendeznek, amely október 16-
tól november 2-ig tart. 

A gazdag programban sze
repel többek között nemzetkö
zi kosárlabda-mérkőzés a 
DVSE és az Erfurti Lokomo
tív (NDK) csapatai között, to
vábbá asztalitenisz, kosár
labda, labdarúgás, sakk és tö
megsportjellegú versenyek is. 
A rendezvények megtekintése 
díjmentes. 

Az egyesület vezetősége no
vember 2-án ünnepi közgyű
lést tart a városi tanács nagy• 
termében. 

'lU• a•w a u u a 
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,gdk. az 1971-es drezdai verse- ,---------------------------------------

A KISZ-bizottság kezdeményezésére: 
nyen „vertek rá" minden ad
digi eredményeikre. A csapat
győzelmen kívül az összes lé
tező egyéni díjat is 6k kaptáik. 

A MÁV Vezér!gaz1t,!tóság ál
tal alaoított, évenként meg
rendezésre kerülő MÁV Kupát 
eddig négyszer nyerték el, 
utoljára ezen a nyáron. Az 
1977. évi sportidény még eey 
sikert eredményezett a !kollek
tívának: Balázs Sándor, aki 
tavaly az országos sti1usugró 
bajnokságon szerzett első he
lyezése alapján került a válo
gatott keretbe, a nemzetközi 
bajnokságon, összetettben, má

Járőrverseny a budai hegyekben 

sodik lett. 
Oross Ján-0s szakosztályve

zető azzal egészíti iki az el
mondottakat, hogy bár ered
ményeikre büszkék, munkájuk 
nem merill ki csupán a ver
senyzésben. .,Az állami fel
adatként megszabott" évi so-r
köteles te-rvet is áZlandóan 100 

százalékra teljesítik. Fontos 
céljuknak tekintik azt is. hogy 
minél több MÁV-nál dolgozó 
fiatalt vonjanak be ebbe az 
ügyességet, bátorságot és fizi
kai állóképességet kívánó 
sportágba, s nagyon várják 
azoknak a 16-18 éves if;ú 
t.-asutasokna.k a jelentkezését, 
akik egyszer talán hivatásuk
nak is választhatják az ejtő
ernyőzést. Ebből a klubból 
ugvanis már többen kerilltek 
a Néphadsereit kötelékébe. A 
10 évig a MAV-nál dolgozó 
Kovács József, ma a Lé�iköz
lekedés és Repülőtéri Igazga
tóság szakmai elóadója. 

A Déli csomópont KISZ-bi
zobtsága és MHSZ-lövés7lklub
ja a fegyveres erők napja és 
a Nagy Októberi SzociaJista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére, szeptember 29-én 
rendezte meg hagyományos 
;árórve-rsenyét a MA V pálya
fenntartási főnökség Ságvári 
ligeti telepén, illetve a kör
nyező erdőben. A résztvevők 
a Déli és Keleti csomópoflltok 
KISZ-alapszervezeteinek tag
jai, valamint az U!lasellátó 
budapesti igazgatóságának 
KISZ-fiatalja! voltak. 

A verseny előkészítésében 
és lebonyolításában nagy sze
repe volt Török Istvánnak, a 
Déli csomópont pártbizottsága 
titkárának, Péter Andrásnak, 
a Déli csomópont KISZ-bi
wtt:sága titkárának, Tóth Ist
vánnak, a Jövés-zklub titkárá
nak, továbbá Mészöly Ferenc
nek, a Jobbpartl :t:pületfen.n
tartási Főnökség szak:szerveze.. 
ti bizottsága titkárának, és 
Papp Lászlónak, a KISZ-bi
zottság sportfelelósének. 

A járőrverseny megkemése 
előtt minden csapat vezetője 
megkapta a rajtszámot, s 
megkezdődött a verseny. Már 
több mint száz résztvevővel 
az első „megállónál" az Utas
ellátó egyik csapata a meg-

szettzhet6 harminc pontból 
23-at a magáénak mondha
tott. A következő állomáson 
gránátdobás volt a feladat. 
Mindenki három gránátot 
dobhatott, s a négy legjobb 
eredmény került a papírra. 
Utána a lövészet következett. 

A kulturális vetélkedő szín
helyén Péter András KISZ
titkárt kérdezem : - Hogyan 
sikerült Ilyen sok fiataM mcxz
gosíta.ni ? 

- Nem "olt könnyu, d• 
gyakorlatunk "an benne. Az 
előző években ts szerveztünk 
jáTórversenyeket, a a.z idén 
sok segítséget kaptam mások
tól is. Már hetekkel előbb 
szétküldtük a meghívókat, 
összeáll!tottuk a kérdéseket. 
Magam is meglepődtem, hogy 
ilyen sokan vagyunk. A fiúk 
nagy része éjszakás volt, dél
előtt KISZ-gyűlést tartottunk, 
s most sem fáradtak.. Jó ér
zés tudni, hogy S'Zívesen el
jöttek, és jól érzik magukat. 

Már messziről látni a kis 
csapatot, amint az utolsó aka
dálynál éppen célbadobnak, 
illetve rúgnak. Kinek mi 
meg11 jobban, úgy igyekszik 
értékes pontot szerezni. Bi
zony a sportfelelős nem győ
zi visszadobni a labdát, any
nyl „gólt" kapott. Ezután 

irány a kötél, a Jajhármászás 
következik. A fiúk készsége
sen vállalkoznak az oda-vissza 
útra. Ettől az állomástól futó
lépésben mennek a csapatok, 
mert a célbaérés Idejével is 
lehet még kozmetikázni az 
eredményt. 

Időközben megérkezett a 
hGsító és a gulyásleves is, 
amit a MÁV Utasellátó 34-es 
üzemének brigádja készített. 

A MA V Számítástechnika 
csapata már harmadszor vesz 
részt a járőrversenyen. össze
sen nyolcan jöttek el:  Malik 
Judit, Szabó Erzsébet, Hohl 
Mária, Tiszavőlgyl István, 
Kristál Györgyné, Vári Kata
lin, Popovics Hona és Ma
rics Miklós. 

A :sarokban vidáman be
szélget négy fiú. Ők a Nyu
gati pályaudvar Utasellátó ét
termében dolgoznak. Körmen
di József, a brigád vezetője a 
következőket mondja: 

- Remélem jól szerepelünk. 
Szorgalmasan készültünk, ta
nultunk. Igaz, nemcsak ene 
a versenyre, hanem a Hatvan 
év a szocializmus útján ctmú 
szellemi vetélkedőre is. Az 
országos döntőben a harmadi
kok lettünk. Tudásunkból sok 
mindent fel tudtunk használ-

------------------------------------------1ni ezen a versenyen. 

K E R E S Z T R E J TV É N Y  
Vlzszlntes : 2. .John Beed ame• 

dkat !ró vllághlrff könyve a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom
ról (Folytatása az 53 filggl!leges
ben). 13. Az okozat szülője. 15. 
A gót stfius elemelt felelevenítő 
építészeti lránvzat. 16. A volt
amper rövidítése. 17. Kis ház. 
1 9. Semmi, latinul. 20. Vajon 
lil? 21.  Végtag. 22. Erdélvi város. 
:l-5. Ritka halfajta. 26. A Bug mel
lékfolyója. 27. Megy. 29. Euró
nai nép. 30. Veszteség. 31.  Bolv
hos felületa vastag szövet. 33. 
Nem húz. 34. Etelt készít. 35. 
Előadómavészek, sportolók sze
repléseit szervezi. 37. Jugoszláv 

folyó. 39. A.l!ntt lakás. 40. Ilyen 
szerencse ls van, 41.  Mókus-féle 
állat. 43. Numero. 44. Nem tud 
Járni. 46. Kis „vmanytelep". 48. 
Lábbeli. 49. Békaporonty. 51. 
Esztendős. 53. . . . Harl, híres 
kémnő. 54. Forró égövi d!szn!l
vénv. 56. A zenében technikai 
gvakorlat. 58. Futó madár. 59. A 
színészetben hő�szerelmes. 81. 
Menyasszony. 62. Gvalu szélei. 
63. TeJterm�k. 64. Korszak (ék. 
hiány). 66. üröm végei. 67. Han
goskodó kutya. 69. Attila máskép
pen. 

FQgg61eges : 1. A k!lzel-keletl 
háború során sokat hallott fenn-

sfk neve. 3. Csontokat köt l:lssze. 
4. A buddhizmus Japánban el• 
terjedt ága. 5. Fekete, franciául. 
6. Tagló a közepén. 7. Olasz fo
lyó; 8. Varrószerszám, névelővel. 
9. Máskéopen Melos görög sziget. 
10. Földmaves szerszám. 1 1. 
Éneklőhang. 12. A francia forra
dalom egyik alakja. 14. Flnom
gvaojas Juh. 16. Gyógyás,atban 
használt kenöc-s. 18. DrAgakövek 
súlve�vsége. 2 1 .  Athént vezér. 
Mlltládesz fia. 23. Német névelő. 
24. Gön�öleg. 25. Megszegi a 
parancsot. 27. A Földközi-tenger 
melléJden�ere. 28. Mese. monda. 
31.  Szovjet személvl!épkocsl. �2. 
Els'5 rovat a személvi lapon. 34. 
Etelt fzes!t. 35. A hindu mítosz
ban az embertsél! ősapja 36. Jel• 
fogó, áramközvetltő. 38. Erdei 
gvűmölcs. 40. Zeusz hitvese. 42. 
Sivatagi állat. 44. Neves tatár kán 
volt. 45. Betúoótlá�c:al vegves 
szórakoztató mfifaj. 47. . • .  mor
fózis, átalakulás. 46. Férfinév. 
49. Lélektanban az e�vénlséR. 
50. Jugoszláv férfinév. 52. Nem 
titka. 54. Helvhatározószó. f-.5. 
Nem gyakori. 57. Vele. német!IJ. 
59. Búzát kaszál. 60. Szoviet vá
ros. 63. Szólal. fl5. Nem föl�. 67. 
Végtelen rugó. 68. A 60. fügl!ő
leges magánhangzói. 69. E. V. 70. 
Eger fele. 

Bekntdend6: vízszintes 2 és 
folytatásaként a fUl!.il:lleges 53. 
Beküldés! határ!dl! :  1977. novem
ber 5. 

Az ell!zl! keresztrejtvény he
lyes megfejtése : A kocs!vizsgálat 
megszigorítása. A tolatómozdo
nyok rádlós!tása. 

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 1 8. námában megjelent 
keres:r.trejtvény helyes megfejté
séért: Forgács Ma�dolna 8855 
Belezna. Petőfi u. 7;J. ; Kelemen 
Sándor, 6721 Szeged, Vadász u. 
8. : Bella Ernőné, 8500 Pápa. Gyu
rász F. u. 18. ; Galgóczi Miklós. 
f628 Tiszaszentmárton, Ady E. 
u. 8. ; Sinkó László. 9700 Szom• 
bathely, Petőfi s. u. 41. 

Miután mindenki elfogyasz
totta íz:letes vacsoráját, Tőrök 
István párttitkár hirdette ki 
az eredményeket, és Péter 
András KISZ-titkárral együtt 
adták át a díjakat. ElSó he
lyezett a Nyugati Utasellátó 
csapata lett. Ők kapták a 
KISZ-bizottság különdíját va
lamint az Utasellátó ajándé
kát is. Második helyen a MA V 
Számítástechnika Rajk László 
alapszervezete vég1:ett. A har
madik helyezett a Déli Von
tatás csapata lett. 

A politika! kérdésekre a 
MAV Számítástechnika l-es 
csapata válaszolt a legtökéle
tesebben, míg a legjobb női 
csapat az Utasellátó Budapesti 
Igazgatóságának versenyzői 
közül került ki. 

'Fazekas Eszter 

MAGYAR VASUTAS 

a Va3Utasok Szakszervezetének 
tapJa 

Szerkeszt! • S2erkes2tO btzottáig 
Felelős 9zerkeszt6 : vtat Ferenc 

Szerkeatt�11: 
1061! Bpes, VL. Be-icotlr utca 11 

Telefon vá roe1: 229-a'71 

Ozeml: tt--n. 
Kla<lla és te rtesztt: 

a Népszava bapktB<IO Vállalat 
1964 Bpest VU. IU l<OC%:I 01 M 

Telefon: 22._8H 

Fe!eJO,, lda<IC): dr Sutb Péter, 
• NéPQava t.apldad, VáUatat 

1Rer.�at�8 
Csekkszámlastámunk: 

MNB 115 - ti 851 

i'i-4198. Szikra Lapnyomda 

Budaoes, 
hlelO. •ez.>tll: 

Ro:1er Imre 18B211a10 

- Nyugdíjas találkozó. Ajka 
állomás szakszervezeti bi
zottsága a közelmúltban nyug
díjas találkozót rendezett az 
Utasellátó termében. Csejtel 
Lajos állomásfónök ismertett.e 
a megjelentekkel az állomás 
eredményeit, majd a 8-as szá
mú általános iskola úttörői 
énekszámokkal köszöntötték a 
nyugdíjasokat. 

197'7. OKTÓBER zt. 

ZENEKAR, TÁRSADAL
MI RENDEZV:t:NYEKHEZ.. A 
vasuta. ... �zakszervezet fúvósze
nekarának nyugdíjasai közre
működést vállalnak a társa
dalmi temetéseken és egyéb 
rendezvényeken. Cím: Be
reczky János, 1087. Budapest, 
Kőbányai út 18. Telefon : 333 
-875. 

- Továbbképző tanfolyam. 
- A LENINI űTON. A A balassagyarmati vontatási 

Szakszervezetek Országos Ta- főnökség huszonkét lakatosa 
nácsa október 19-én kiállítást részére októbey 6-án dizelto
rendezett a Csepel Művek vábbképző tanfolyamot lndf
Munkásotthonában a „Szov- tottak. A heti egynapos fog
jet szakszervezetek a lenini lalkozásokat budapesti előadók 
úton" címmel. Az érdekes ki- tartják hat hónapon át. 
állítást Földvári Aladár, a 
SZOT elnöke nyi�otta meg. 

- Hobbiklállitás. A Jász
kiséri l!:pítőgépjavító üzem 
Lenin KISZ-alapszervezete 
,.Alkotó ifjúság és hobbi" 
címmel kiállítást rendezett. A 
zsűri hat kategóriába sorolva 
értékelte a műveket. A leg
jobb pályamunkák részt vet
tek a Jászalsószentgyörgyön 
rendeziett járási kiállításon is. 

HANGVERSENY. A 
nagykanizsai vasutas Kodály 
Zoltán Művelődési Otthon 
nyugdíjas klubjának tagjai 
részére a közelmúltban egy
órás hang\·ersenyt adott a vá
rosi zeneiskola. A magyar 
nóta- és operett dalokból álló 
műsor nagy sikert aratott. 

- Nyugdíjasok Bala.tonlcl
lén. A dunakeszi járműjavító 
vezetősége már harmadik al
kalommal tette lehetővé, hogy 
nyugdíjasaik egy csoportja öt 
napot tölthessen térítésmente
sen Balatonlellén, az üzem 
üdülőjében. Ebben az évben 
(szeptember 11-16-ig) tizen
két család és hat egyedülálló 
nyugdíjas üdülhetett a Bala
ton mellett. 

- FtNY JELZŐK. Tapolca 
csomópont dolgozói társadal
mi munkában vállalták, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére társadalmi mun
kában cserélik ki a petróleum
lámpákkal feszerelt régi ka
ros jelzőket, modern fény
jelzőkre. A munkát a táv
közlő- és biztosítóberendezés[, 
valamint a pályafenntartási 
főnökségek szakemberei irá
nyítják. 

- Együttműködés, A záho
nyi átrakókörzet 1600 dolgo
zója a záhonyi Lenin és a ti
szabezdécll Kossuth termelő
szövetkezet almabetakarftá
sát segítette szeptemberben. A 
szocialista szerződés alapján 
nyolcezer óra társadalmi 
munkát végeznek a vasutasok. 
A termelőszövetkezet dolgo
zói novemberben és december
ben a vasúti átrakómunkát 
segítik majd. 

LAKÁS C S E R E  

Elcserélném balaton!öldvárl két
szoba komfortos tanácsi iakásom 
budapesti szol�á1at1 lakásra. lehe
tőleg a peremkerületekben. Mestcs 
Arpád 1094 Budapest, Angyal u. 18. 
fszt. z. 

Elcserélném szolnoki másfél szo
bás, összkomfortos MÁV bérlaká
somat budapestire vagy Budapest 
környékire. �rdekl6dn1 : Szegedi 
Antal, 1154 Budapest, Csorvás u. 3. 

Elcserélném budapesti tanácsi fő
bérleti egyszoba félkomfortos I. 
emeleti lakásomat XI. kerületi két
szobás tanácslra. trdeklődnl : oi-
51-70 tele!onon. Huc:zár Károly, 
BHO. Herend MA. V-állomás. 

Elcserélném Na�ykáta állomás 
mellett 19U-ben éomt 10 lakásos 
MÁV-bérlakásban le,•ő 2 szoba, 
beépített konyha, gardrobos log
J,ti.ás, olajf11tésü 65 négYZetméteres 
rt. emeleti szol�Alat:t lakást leJ!'a
lAbb másfél szobás. \.'&'!V annál na
gyobb budapestire. Kelet.1 pálya
udvarhoz jó kö7.lf>kedésse1, lehet 

lakótelepi !s. Erdekh'ldnl : 17-48 te-
1efonszámon, Erdélylné. 

Elcserélném váci két és félszobás 
koTJ'lfortos MA v-bérlakásomat két 
egyszobásra. Egyik Vácon. másik 
Budapesten lehetséE?("S. Erdek1c5dnt 
telefonon : Sziklai Viktorné. 42-63 
vagy 124-000 331. sz. mellék. 

Elcserélném kétszoba, összkom• 
fortos tokodi szolgálati lakásomat 
egyszoba összkomfortos budapesti• 
re. Érdeklődni levélben : 2531 To
kod, Bácska u. 2. sz. 

Halálozás 

Súlyos betegség után, fS éves 
korában elhunyt Horrmann 
l\.tibály. a szegedi vasúti�azga
tós;ig tervgazdaság! és mfi.szak• 
fejlesztést osztAJyának vezető
je. 

Vasűtl pályAjAt a Közlekedési 
MfiszakJ Egyetem elvégzése 
után 1957•ben. a békéscsabai 
vontatási főnöksége!) kezdte. 
1961-beo kerillt az igaz�atóság 
vontatási oszttiJyára. 197'1. már
cius l-én bízták meg a mOsza
kJ fejlesztési osztály vezetésé
vel. Munkáját a Pontossá� és 
az újatakarás jellemezte. Tag
ja volt az lgazlJatóság szakszer
vezeti bizottságának, a munka
Ogyj döntóbizottsá�nak és az 
Ozeml pártbizottság koordlná
c!ós bizottságának. Pé.damuta
lóan dolgozott a terület! b!zott
s:lg vontatási szakbizottságá
ban is. 

Temetése október 1-h volt 1 
szegedi temetőben. 

''E u t A s E L  LAT·ö.---1' 
A Z  UTA S E L L ÁTÓ VAL L A '. AT 

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
olkolmossóguk, végzettség0k, érdeklódésük szerint: 
1. Mozgószolgólathoz: 

önólló szokécs, 
kézilegény vagy kézilány, 
felszolgáló, 
segédmunkós, 
torgoncavezet6, 
takarító, 
gyors• és gépfró munkakörökbe. 

Jelentkezés : Budopest VI„ lzabello u. 84. 
Mozgószolgéloti lgazgatóséq (tel.: 315-317). 
2. KNP lgazgatósóg területére: 

povilonkezelót: Somoskóújfolu. Zebegény 
Biatorbógy, Tata. 

' 
üzletvezetót: Dömös. Vóc•haJóóllomós, Kom6rom Herceghalom. Salgótarjón, 

' 
kezilényt: Tata. Véc. óllomósokon levó egységeibe. 

Jelentkezés : VIII„ Szentklrólyl u. 13. (Tel.: 140-803 v. 14-30). 
3. Budapesti Igazgatóság területére: 

cukrósz, 
szokócs, 
kézilóny. 
segédmunk6s, 
pavilar.kezeló, 
telszolgéló. 
büfés. 
penztóros, 
kereskedelmi eladó munkakörökbe. 

Jelentkezés: V. Kólm6n Imre u. 14. (lel.: 310-no v. 41-96). 
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Kiugró teQesítmények születtek 
a jubileumi munkaversenyben 

Hatékonyabb a munka, tervszerűbb a takarékosság 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójára 
tett felajánlások sikeres telje
sítéséről értesítette szerke:sztó... 
ségünket a dunaújvárosi pá
lyafenntartási fönökség szak
szervezeti bizottsága. Eszerint 
a munka hatékonysága, a ter
melékenység fokozása érdeké
ben megfogalmazott azon vál
lalást, hogy a teljesítménybé
res órák arányát 1 százalék
kal fogják növelni az idén -
tízszeresen teljesítették. Az 
arány 10 százalékos tényleges 
növelése azt jelenti, hogy az 
összes ledolgozott órák 70 szá
zalékát teszik ki a teljesí1r
ménybéres munkaidők. 

Hasonló mértékű a jubileu
mi felajánlás többi pontjában 
foglaltak túlteljesítése is. A 
megszabáshoz képest vállalt 2 
százalékos villamosenergia
megtakarítás ténylegesen 18 
százalékkal . kevesebb áramfo-

gyasztást eredményezett. Az 
anyagtakarékosság kimutatha
tó eredménye a vállalt 50 OOO 
forint helyett körülbelül 60 OOO 
forint lesz év végéig. A fel
építményi karbantartó gép
lánccal végzett munka 22 szá
zalékkal haladja meg a. vál
lalt 188,9 1•ágánykilométert. A 
Buda típusú aláverógéppel 
99,6 t•ágánykilométert teljesí
tettek a. főnökség dolgozói, ami 
a jubileumi felajánlás 150 szá
zalékos teljesítésének felel 
meg. Csaknem ugyanilyen 
arányban mutatkozik túltelje
sítés az ágyazatrostálási, illet
ve az ágyazatcserére irányuló 
vállalások ért&elésénél is. Ez
által lényegesen hozzájárultak 
a fÓ11ökség pályamunkásai az 
őszi forgalom sikeres lebonyo
lításához. 

A 60. évforduló tiszteletére 
öt dunaújvárosi szocialista bri
gád kommunista műszakot is 

Evtizedes hiányt pótol 

tartott, s az így ledolgozott 
1019 óra munkabérét - mint
egy 13 OOO forintot - a városi 
tanács fejlesztési alapjának 
számlájára utaltatták át, ily 
módon segítve elő a helyi 
gyermekintézmények bővíté
sét. Három nem fizikai áll<>
mányú swcialista brigád tag
jai 333 órát dolgoztak a Rét
szilas és Sárbogárd közötti vo
nalrészen, vágányfesztelenítési 
munkát végezve, ezenkívül 
még 863 óra társadalmi mun
ka fűződik a pályafenntartási 
dolgozók nevéhez, pedig a ju
bileumi felajánlások tl!-ljesíté
se még be sem fejezödött. 

A szakszervezeti bizottság 
megállapítása szerint eddig 
még soha nem tapasztalt helyt
állást tanúsítottak a főnökség 
dolgozói, a. szocialista brigádok 
tagjai a jubileumi fe!ajánlások 
teljesítése idején, annak elle
nére. hogy a munkaversenyben 
mindig élenjárók voltak. 

Pullai Árpád adta dt rendeltetésének· 
az új lerencvárosi munktisszállót 

A 65 milliós bcruhá.,,ással épii1t 102 s7,cmélyes léksítmény 

második otthona lcez a ,idéki vasutasoknak 

Ferenc:város csomópont 
újabb szociális létesítménnyel 
gazdai;odott. Október 31-én 
átadták a 402 személyes UJ 

munkásszállót. amely a buda
�tl iga;,gatóság tl'rületén a 
legnaeyobb é« a legl<orszerűbb. 
Az átadási ün„enségE"l't meg
jelent Pullai Arpád kö-7Je1<e
r1és- és postaiistvi m;niszter, 
Urbán Lajos kö7le-ked�- k 
oostaü!!Vi mini<;?;fPriuml ál
lamtitkár Szúcs Zoltán vezér
Íi;az-r.ató. ·Gulyás János vezé>r
lea�ató-helyet•es. Kajcsa Jó
zsef. a vas1,tas-,;-,.01<•7ervezet 
titkára. dr. S?abá Miklós, a 
burlap<><;ti tl'riöle-ti bi-zottslig tit
kára, Nagy K-írolv. a Va•út.t 
F�tálv párt':Ji7r,tj<,á.gán,1< 
titkára és 1farváth E-rn6. a IX. 
kerületi Pártbi-zottsá!( titkára. 

Gul11ás János vezérigazgató
hPlyettes megnyitó szavai után 
Kiss Károly, a hudaoesti igaz
eatós-i� vezetője méltatta a 
létes.ítrr,:lny jelentősé�ét. 
Han1t'!úlvo?.ta. ho"V a csomó
J)()Tlt 3�00 dol"ozóiának a mun
káját ismerték el, amikor a 
vasút vezetői lehetá6éget te
remtettek ennek a létesítmény
nek a kivitelezésére. A oálva
urlvar múszalti-technikai fej
lődésével párhuzamosan nem 
emelkedett a nociál-is ellátás 
"'7:ínvonaJa. A csomóoonton 
üzemelő ti'.renhét szállás már 
nem e!é,glt"'tte ki az igénye
ket. 2vtized"-� hiányt pótol te
hát e� a szálló. a.mPl•1 a. mun
lmer6hiá11•1 miatt ide rendelt 
vidéki vas-tita.•ok kultúráit pi
henését szolgálja.. 

A munká6'Szálló építésének 
gondolata 1975-ben született. 
A tervezőknek és a kivitele
zőknek ezyaránt gyors és jó 
munkát kellett végezni. A 
MAV Tervez6 Intézet 1976 
májusában ké,zítette el a terv
dokumentációt. A kivitelezést 
a MAV Magasépítési Fónökség 

_ több főnöksfargel és külső 
vállalattal kooperálva - 1976· 

július 7-én kezcl'.e meg_ A 
munkát gyorsan és szervezet
ten t·é�ezték. Ennek köszön
hető. hogy 1977. szeptembe!' 
30-ra a 65 mil'Jó forint értékű 
lét:!'Sítmény elktszült. 

- A terve:i:6k. arra is gon
doltak. - folytatta az igazga
tó -, hog11 az itt lakó dolgo
zók a szállót második ottho
nuknak érezzék. Ezt a célt 
szolgálja többek között a. 200 
adaaos tálalókonyha, a könyv
tárak. a. klub. a tv. és 1áték
szobák, valamint az udi•aron 
ép!tett sportpálya. A kettő- és 
néi;yágyas szobák is kénv�lme
sek. modernek. A szálló üzem
be helyezése lehetővé tette, 
hogy az állomásfőnökség, a 
vontatási- és pályafenntartási 
főnökség, valamint a MA V 
Magasépítési Főnökség s-zállá
sain is csökkenjen a zsúfolt
ság. 

Az Igazgató ezutári a csom,S
ponton épülő e,:yéb szociális 
létesítmér,yek terveiról baszélt, 
maid köszönetet mondott a 
vasút vezetőinek. a MAV Ter
vezó Inté7et. a MA V M::igas
énítési Főnöksé!!, a Sza.1<- ls 
S1erelőipari Fónöks�g és az al
váHalkozó vállalatok dolgozói
nak a l(yors és kifogá:;talan 
munkáért. 

Ezután Pullai Arpád közle
kedés- és postaügyi miniszter 
átvágta a szalagot, ezzel átad
ta rendeltetésének a munkás
szállót. majd a kivitelezésben 
élen járó dolgozóknak kitün
tetést, miniszteri és vezérigaz
gatói dicséretet adott át. 

Utána a vendégek - Dömö
tör László állomásfónök-he
lyettes vezetésével - megte
kintették az új létesítményt. 

K. S. 

Pullai Arpád átvágja a szalagot 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

( 

Hatvan éve a békéért, 

a társadalmi haladásért 
1917 októbere új fejezetet nyitott 

az emberiség történetében. A 
négyéves háború eresztékeiben remeg
tette meg a földkerekség legzsarno
kibb, legelmaradottabb birodalmát, a 
cári Oroszországot. Október végén a 
1':ornyilovista kormály helyzete tart
hatatlanná vált. 24-én �nin, a forra
dalom vezére elküldte drámai hangú fel
hívását a bolsevik párt központi bizottsá
gához. 

,.Elvtársak! 
Ezeket a. sorokat 24-én este írom. A 

helyzet végletekig kritikus. Napnál világo
sabb, hogy a felkelés halogatása most már 
igazán egyértelmű a. halállal.· Most min
den egy hajszálon függ. Nem szabad vár
ni/ Mindent elveszíthetünk/ 

A dolgot feltétlenül el kell dönteni ma 
1iste vagy éjjel. A történelem nem bocsát• 
ja meg a. késlekedést a forradalmároknak, 
akik ma győzhetnek és ma. egész biztosan 
győzni fognak. Holnap viszont azt kockáz
tathatják, hogy sokat veszítenek, azt koc. 
káztatják, hogy mindent ekeszítenek. Az 

akció latolgatása egyértelmű a ha!állai!" 
S röviddel ezután az Aurora ágyulövése 

már az emberiség új hajnalának kezdetét 
jelentette. 

A bolsevikok pártjának vezetésével ki
vívott forradalom megnyitotta az embe
riség számára a kapitalizmusból a szo
cializmusba való átmenet korszakát. Meg
bomlott az imperializmus összefüggő lánco. 
lata, s létrejött a világ első munkás-pa
r'ls?t állama. amely a forradalmi erők, a 
béke. a társadalmi haladás és a szocializ
mus ügyének kipróbált, megbízható táma
sza és önzetlen segítője az egész világon. 

Az eltelt 60 év alatt a szovjet állam 
politikai, gazdasági, katonai téren a 

világ élenjáró hatalma lett. A szovjet nép 
felép(tette a szocialista társadalmat. A 
Nagy Honvédö Háborúban megvédte ha
záját, s napjainkban eredményesen mun
kálkodik a kommunista társadalom épí
tésén. 

E hat évtized fejlődését tükrözi a Szov
jetunió közelmúltban elfogadott új alkot
mánya. Ezt a tényt Brezsnyev elvtárs így 
fogalmazta meg: 

.,j6váha.gytuk a világ első össznépi szo
cialista. álla.mána/c alaptörvényét. Az al
kotmányban rögzítettük a kommunizmus 
útján elért történelmi határvonalat - a 
fejlett s;,ocialista társa.da.lom felépítését. 

2vek, évtizedek telnek ei, de ez az ok
tóberi nap mindörökre úgy marad meg a 
nép emlékezetében, mint a néphatalom le
nini elveinek. igazi diadalának fényes bizo
nyítéka. Minél tovább jut el társadalmunk 
a kommunizmushoz vezető úton, annál 
teljesebben bontakoznak ki a szocfaiista 
demokráciának - a. nép hatalmának, a 
nép érdekében gyakorolt hatalomnak 
a.z új alkotmányban foglait, óriási aikotá 
!ehetöségei." 

A Szovjetunió fennállása óta követke• 
zetes békepolitikát folytat. Ez a szocialista 
társadalmi rend természetéból. s a mar
xizmus-leninizmus elveiból fakad. Béke
politikája internacionalista módom. kifeje
zi és képviseli a dolgozó emberek, végső 
fokon az egész emberiség létérdekeit, a 
népek békeakaratát. 

Az SZKP XXV. kongresszusa ismételten 
Igazolta, hogy a Szovjetunió békepolitiká
ja szilárd és következetes elvi alapokra 
épül. Napjainban e politikának óriási sze
repe van a nemzetközi kapcsolatokban, a 
nemzetközi osztályharcban, az egyetemes 
béke fenntartásában, az emberiség életé
ben. 

A Szovjetunió. a többi szocialista ország 
szövetsége, s más békeszerető erók közös 

fellépése döntően hozzájárult az európai 
biztonsági és együttműködési konferencia 
létrejöttéhez és sikeréhez. Európa és a vi
lág haladó erőinek egyöntetű éroeke, hogy 
folytatódjék és visszafordíthatatlanná vál
jék a nemzetközi enyhülés irányvonala. 
Ehhez, amit a helsinki konferencia óta el
telt két év tapasztalatai is bizonyítják. el 
keit hárítani egyes agresszív imperialista 
körök kísérleteit. Ezek időről időre meg 
akarják mérgezni a nemzetközi légkört, 
szítják a fegyverkezési versenyt_ feszült
ségeket teremtenek a világ különböző tér
ségeiben. 

Ezt emelte ki a belgrádi tanácskozáson 
hazánk képviselóje. amikor azt mon

dotta. hogy a helsinki folyamat elleni tá
madások, valamint az időnként tapasztal
ható türelmetlenség - bármilyen jó indu
latú legyen is az - szükségessé te,,--zik a 
záróokmány lényeges vonásainak· ismételt 
hangsúlyozását. - A világ valamennyi bé
keszeretö népével együtt, mi magyarok is 
növekvő aggodalommal tekintünk a fegy
verkezési verseny újabb megnyilvánulá
saira. Továbbra is úgy véljük, hogy az 
országok közötti bizalmat csak határozott 
leszerelési intézkedésekkel lehet hatéko
nyan előmozdítani. .,. 

Népünk történelme 1917 óta ezer szállal 
fűződik az Októberi Forradalomhoz. Tet
tl'kkel tanúsították ezt azok a magyar 
internacionalisták, akik fegyverrel a kéz
ben, maguk is részt vettek a forradalom 
győzelemre vitelében és megvédésében. A 
forradalom a magyar munkásosztálynak, 
parasztságnak is utat mutatott gyötrő tár
sadalmi problémáinak megoldásához, oly
annyira., hogy a Tanácsköztársaság kivívá
sával elsóként követte az orosz példát. És 
26 évvel később a Szovjetunió hadserege 
űzte ki hazánkból a német megszállókat. 

Szabadságunk. nemzeti függetlenségünk 
éppúgy az Októberi Forradalomban gyö
keredzik, mint az a segítség. amelyet a 
Szovjetunió kivívott szabadságunk, nemze
ti függetlenségünk védelmében, országunk 
gazdasági életének talpra állításában, 
majd a szocializmus sikeres építése során 
nyújtott számunkra. A swvjet népben 
barátra találtunk nemcsak a napsütéses 
idóben, de akkor is, amikor nehéz és kri
tikus helyzetek adódtak szocialista fejlődé
sünkben. 

A magyar dolgozók szívében mélyen él 
a ptoletár internacionaUzmus szelleme, a 
Szovjetunió népeivel való szoros barátság 
érzülete. Ennek gyakorlati kifeje-""5e a 
csepeli dolgozóknak a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfordulója tiszte
letére szóló munkaverseny-felhívása, amely 
túlnőtt hazánk határain, � milliók csatla
koznak hozzá a szocialista tábor országai
ban. 

Az ünnepi mun.1<:avers-eny során a vas
utas dolgozók is derekasan helytállnak. 
Szeptemberben például kiemeikedő telje
sítmények születtek a vasúton. Az elfuva.
rozott 11 806 ezer tonna áru 651 ezer ton
nával voit több, mint a m,tlt év azonos 
időszakában. Ez természetesen azt jelenti, 
hogy a népgazdaság más ágazataiban dol
gozók túlteljesítik az ünnepre vállalt kö-. 
telezettségeiket. eleget téve az MSZMP 
XI. kongresszusa határozatainak. amely a 
fejlett szocialista társadalom építésének 
fontosságát hangsúlyozta, a korább,inál 
magasabb szinten. 

A Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom 60. évfordulója aJkalmából szív

böJ kószö'1tjük a szovjet népet. További si
kereket kívánunk a kommunizmus építé
sében és a világbéke megvédésében kifej
tett történelemalakító munkájukhoz. 
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J=i-� A kortársak 8/1/emével 

60 Év a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
Hatvan évvel ezelőtt a mawar vasutasság - a ko• 

rabeli dokumentumok tanúsága szerint - ,.lélegzetvisz
szafojtva és tiszteletteljes ámulattal" figyelte az 1911-es 
oroszországi forradalmakról érkező híreket. Már a feb
ruári forradalom felcsillantotta a béke reményét, s lel
kesedéssel töltötte el a háborúban meggyötört dolgozó
kat. A vonatkísérők polgári befolyás alatt álló lapja 
így írt márciusi vezércikkében: ,. . . •  akár kivirul az 
orosz forradalom révén vértói öntözgetve, tavaszi nap
tól melengetve a béke gyenge virágpalántája, akár pe
dig újabb erőre kap a háborús őrület soká már a vi
lágveszedelem mégsem tarthat. Á cár�ak voltak céljai 
a háborúval . . • De mi célja volna az orosz népnek a 
háborúval? Az orosz népnek nincsenek féltékenységi 
bogarai, nincsenek hódító vágyai. Ott túlnyomó a béke 
vágya és az igyekezet, megtartani azt, ami van és be
gyógyítani a sajgó sebeket. Akárlwgy galvanizálja tehát 
az angol a háborút, ez ma már csak időre kötött üzlet, 
nagyon közei a lejárathoz . . .  " (Vonatkísérő, 1911. már
cius) 

Az- orosz forradalom bűvkörében 
Landler Jenő így emlékezett 

a februári forradalom hatásá
ra: ,,A tömegek mozgásba jön
nek. Már nincsenek a schei
demannista pártvezetőség ke
zében, már bekerültek az 
orosz forradalom bűvkörébe. 
Már a cárizmus bukásának hí
re is forradalmasító hatást 
vál!tott ki Magyarországon. A 
magyar munkásság mindig hú 
maradt a májust tradíciókhoz. 
A háború alatt azonban a 
munkásság bizalmi férfiai hiá
ba sürgették május megün
neplését, a, párt- és szakszer
vezeti bürokrácia megakadá
lyozta azt. 1911-ben az orosz 
tavasz szinte pehelyként fújta 
el az akadályt. 1911. május el
seje újra munkásünnep lett 
Magyarországon, és május 
másodikán az összes gyárak
ban tüntető sztrájkot rende
zett a munkás•ág a béke mel
lett. 1917 májusában, annak 
ellenére, hogy az �7.E!\S na
gyobb üzemek hadifelügvelet 
alatt állottak. és a sztrájkot 
kivételes törvények lázadásnak 
minősítették, hatalmas 
sztrájkhullám indul meg. Mi
kor az E:szaki Főműhelyben a 
statáriumot hirdettek ki, a 
sztrájkoló munkások minden 
szakaszra a „Marseillaise" 
éneklésével felelnek. 1917. má-

jus 23-án megbukik Tisza, és 
. . .  1917 őszén a gyárakban a 
munkástanácsok megalkotásá
nak szükségszerűségéről be
szélnek az osztálytudatosabb 
munkások." 

Petrográdról megkésve és 
rendszertelenül érkeztek a hí
rek, de a Magyar Vasutas 
igyekezett lépést tartani a fej
leményekkel. Május elsején 
közölte a hírt, hogy a forra
dalom eredményeként Orosz
országban bevezették a nyolc
órás munkanapot. Júliusban 
és októberben az orosz vas
u taso.1< sztrájkkal fenyegető 
bérmozgalmai ró l tudósított. 
Július 20-i számában ezt írta: 

,.Munkásmozgalmak Orosz
országban. Pétervárott 120 
gyárban újból smrájk tört kL 
- A moszkvai és pétervári 
kerület vasúti munkásai mun
kabérük javítása érdekében 
igen erélyesen léptek fel. He
parandából jelentik, hogy 
Oroszországban vasúti sztrájk
tól tartanak. - Bol<evik szo
cialisták mindenütt n3gy nép
gyűléseket tartanak. Lenin és 
Zinovjev a Putyilov Művek 
20 OOO munkása előtt nagy be
szédet mondott. A mo,,;:zkvai 
munkások hatalmas népgyű. 
lésre gyűltek össze." 

A Magyar Vasutas Lenin 
és a bolsevikok tevékenységéről 

Lenin neve azon a napon 
szerepelt először a Magyar 
Vasutasban, amikor Pétervá
rott az ideiglenes. kormány el
rendelte a letartóztatását. A 
párt Közoonti Bizottsága ek
kor úgy határo7ott. hogy a 
Konsztantyin Petrovics lvanov 

munkás névre kiállílo'.t igazol
vánnyal illegalitásban élő Le
nint Finnorsz½gban rejti el a 
kormánv kooói elől. Az Ord
zsonilddze vezetésével kidol
gozott terv s7erint Leninnek 
ezy bol-s.evik finn mozdonvve
zető. Hugo Jalava se'!ítségével 
kellett átj-Jtni a hat:\.ron. 

Lenin ,<iiel érkezett Ugyel
najaba. Másnap, a tervnek 
mer.felelóen munkásrnhában, 
parókában kiment az állomás 
melletti útátjáróhoz, ott fellé
pett a Finnországb" m nnó vo
nat mozdonyára, ke::ébe vette 
a /.apátot és azonnal hozzáfo
gott a fűtéshez. Terioki állo
másig L�nin mint Jalava mo7-
donyfútőie tette meg az ut:it. 
A határftl1om6•on az ideigle
nes kormánv hat�rőrei végig
men•ek a vonaton. gondos�n 
ellenőrizték az útleveleket é6 

figyelmesen megnézték az uta• 
sokat. M:ir egészen közel értek 
a mozdonyhoz. Még egy-két 
perc, éS elfogják Lenint. Jala
va mozdonyvezető azonban 
gyorsan feltalálta magát ; le
akasztotta a mozdonyt, s a 
daruhoz ment vizet venni. Né-

hány kínos perc következett. 
Elérke?ett a vonat indulási 
ideje, de a mozdony még min
dig a darunál. Jalava csak az 
utolsó pillanatban robogott 
vissza a mozdonnyal, sebtében 
rákapcsolta a mozdonvt a vo
natrq. s máris indult. Kerensz· 
kij koTJóinak nem volt idejük 
arra, hogy a mo�donyra is fel
menjenek. tg,1 jutott át Lenin 
a finn határon. 

A vasutasok abban az idő
ben a magy'l.rorszá�i munkás
mozgalom élvonalában mene
teltek. Ezért nem tekinthető 
véletlennek. hogy hazánkban 
elsőként az 1911. november 9-i 
vasutas nagygyűlés ünnepelte 
a Lenin vezette pétervári 
munkásság november 1-i győ
zelmét. A Népszava tudósítá
sa szerint ez „a háborús évek 

leghatalmasabb wúlése volt. 
Ember-ember hátán szoron
gQtt • . . " Az izzó hangulatú 
gyűlésen Landler Jenő „nagy
szerű szavakkal emlékezett 
meg az orosz forradalmi pro
letariátus titáni küzdelml\ről". 

A Magyar Vasutas így szá
molt be a proletárforradalom 
győzelméről : 

,,Oroszországban újra dübö
rög a föld és a márc'i usi for
radalom úgy látsz.ik most kezd 
megérni. Pétervár utcáin újra 
lövések hangzanak és a Roma
novok Téli Palotájába belövet 
a forradalmi proletárság. Az 
események nagy forgat.agában 
emberek támadnak fel és tűn
nek el, rövid idő alatt. Ke
renszkijt, Oroszország ismert 
nevű diktátorát éppen úgy el
söpörte a milliók békeakarása, 
mint koronázott elődjét. Ma 
még nem tudjuk. hogy alakul 
ki Oroszország újabb forra-

dalma, de az bizonyos, hogy 
ugyanazok csinálták, akík az 
eisót és ugyanazért :  a békéért. 
Az orosz. proletárs!lg harca 
minden ország proletárságá• 
nak vágyáért folyLk, és nért 
minden hadviselő állam mun
kássága szívszorongva letli an
nak lefolyását. 

Még nem tudjuk, mennyi 
vért kíván az új átalakulás, 
de bizonyos, hogy osZJtályok 
hatalomért való versengése 
nem lehet vértelen. A burzsoá 
kormányt elsöpörte a bolsevi
kok nagy megmozdulása és ez 
új lendületet, reményt és erőt 
ad minden ország békét aka
ró munkásságánaic. Vajha ez 
a remény teljesedésbe menne, 
és az orosz békeforradalom 
meghozná az egész fuldokló 
világnak az olyan régen só
várgott békét." 
(Magyar Vasutas, l911. novem
ber 10.) 

„ Üdvözöljük 
az orosz békeajánlatot " 

Részletek a Vonatkí�rő de
cember 5-i Béke című vezér
cikkéből : 

,,Kelet felől jött az ige. Ke

let felől kél a .nap, onnan árad 
a világosság. Nyugaton - az 
úgynevezett művelt Nyugaton 
- még mindig nem akllrják 
megunni a negyedik éve dú!ó 

rettenetes világháborúnak bor
zalmait . .  • Oroszországban 
azonban a nép kerekedett fe
lül. A munkás, aki megunta, 
hogy fia és testvére Ismeretlen 
célokért vigye továbbra is bő
rét a vásárra. A paraszt. aki 
végtelen véráldozatáért többet 
kér annak a hazának földié
ból. amelyet eddig vérével ön
tözöt,t, és végül a katona, és 
benne és általa az egész nem
zet, ak.i túlontúl tele van a 
hároméves vakondok-élet 
borzalmaival. E:s meg kellett 
buknia a cári uralomnak, 
hogy helyébe jöjjön a forrada
lom, és midőn a forr:idalmi 
kormány az angol és franéia 
kormány szolgálatába szegő
dött, és tov.<°tbb akarta folytat
ni a vérontást. el kellett ezek
nek is bukniuk. hogy olvan 
iránvnak adjanak helyet, 
amely nem akar mást, mint 
békét és vele a forradalom 
vívmányainak megszilárdítá
sát. 

Lélegzetvisszafojtva é6 
tlsztelettelj� ámulattal szem
léljük már kilenc hónapja azo
k�t az eseményeket, melyek 
Oroswrszághan előttünk lepe
regnek . . . �� Iá ttuk. hogy e 
forradalom kezdettől fogva a 

békét írta zászlajára. De ke
gyetlen polgárháborúnak kel
lett hónapokig dúlnla, míg a 
hivatalos békeüzenet hozzánk 
eljuthatott. Az orosz nép fél
relö/;te azokat a vezető férfia
kat, akik a béke gondolatának 
útjában dllo!tak. Veszedelmes 
példa a nuw1ati úsz!tókra 

nézve. Örömreoesve üdvözöl
jük tehát az orosz békeajánla
tot. Mert az orosc béke nyo
mán el kell következnie a vi
lágmegváltó általános béké
nek." 

Landler Jenő az októberi 
forradalom tizedik évforduló
ján írta : 

,.Az 1917. októberi forrada
lom mint hatalmas fénycsóva 

úgy tört át az áthatolhatatlan: 
nak látszó háborús sötétsé
gen . . •  Egyszerre lett Vilál{os
ság is, irány is az európai 
munkástömegek előtt. Vissza
nyerte a keleti fénysugártól 
látását is. az imoerialista há
borút túlsi\•ító keleti fon·adal
mi dübörgéstől hallását iS a 
nyugati proletárság. 

fme, a dialektikus c<;udaug
rás: a szemétdomb-világ leg
elmaradottabb egyötödéból 
előugrik az örök tenyészet. 
Menszületik az első győzelmes 
pro!etárállam. Az imnerialista 
háborúból a polgárháború. A 
hitehagyott�ág helyén az elv 
diadallal valóra válásának 
soha nem hitt hatalmas .éoüle
te. Van már nem7.etközi�g, 
van már reménvsugár, van ve
zér. Van Szovjet. 

orosz 
,,Kövessiik 

testvéreink példáját "  
Az orosz Szovjet egyszerre 

vezérlő csillaga lett a sötétben 
eltévedt európai tömegeknek. 

A legelső „Mindenkihez!", 
melyet az orosz szovjet-távíró 
világgá röoített, és melyben 
azonnal való, feltétel nélkül 
való, annexió, hadikárpótlás 
nélkül való tartós békét ajánl 
az egé6z világ dolgozóinak, 
nem Wilsonnak, nem a német 
császárnak sz.ól. Az egész világ 
proletárjainak, a gyarmatok 
legelnyomottabb páriáinak 
éppúgy, mint az angol mun-

kásnak, az indiai oarasztnak 
és a kínai kulinak éppen úgy, 
mint az amerikai hadiipar 
munkásarisztokrata e<-ztergá
lyosának, a lövészárkok szen
vedő. éhező. fagyoskodó, csúz
halállal eljegyzett áldozatá
nak, özvegyek, árvák milJiói
nak, a kizsákmányoltak és el
nyomottak össze<lSégének be
szél ez a .,M'indenkihez!". A 
hazug wilso:i.i elvek helyett. a 
ltenini forradalmi önrendelke-
2.ési jog, a dolgozókat ámltó 
Kautsky-ideál a burzsoá de-

mokrácia helyén : {me az igazi 
proletárdemokrácia! A béke, a 
kenyér, a szabadság demokrá
ciája . . .  a szovjet demokráciá
ja." (ÚJ Március, 1921. no• 
vember.) 

Az októberi forradalom 
megnyitotta az emberiség tör
ténetének új korszakát. ,.A 

lényeges az - mutatott rá 
Lenin -, hogy a jég megtört, 
hogy az út megnyílt, az irány 
ki van jelölt>e". E felismerés 
jut kifejezésre a szívek mé
lyén már a fo1Tadalom első 
híreire megfogant jelszóban, 
amely az 1918. évi nagy tö
megmozgalmak csatakiáltá
sává lett : ,,Kö11essük orosz 
testvéreink példáját!". A vas
utasok komolyan vették ezt a 
jelsz.ót és megértették, milyen 
nagy felelősség hárul rájuk a 
munkáso<ztály küzdelmében. 
E-iért foglalkozott a Magyar 
Vasutas olyan részletesen az 
orosz vasutosokn.ak a forrada
Iom ban való részvételével. 
,, • . .  Oroszországban a va.suta
soTc szervezete nemcsak gazda
sági követeléseinek tudott ér
vényt szerezni, hanem a for
radalom gyózelemre juttatásá• 
ba„1, a békéért i,aló küzdelem
ben is becsületesen kivette 
részét. Ki ne olvasta volna 
azt, hogy az orosz vasutasok 

feltartóztatták a forradalom 
kitörésekor azokat a c2rhoz 
hú csapatokat, amelyek a fo, 
radalom letörése céljából Pé
tervár felé tartottak. Leg
utóbb, amikor a bolsevikok 
forradalma a proletárság kezé
be juttatta a hatalmat, ugyan
csak a vasutasok voltak azok, 
akik először jelentették be tá· 
mogatásukat a proletárkor
mánynak és megtagadták Ke
renszkij és Kornyilov csapa
tainak Pétervárra való szálli
tását . . .  " (Magyar Vasutas, 
1911. december 20.) 

Az októberi forradalom győ
zelme. a közeli béke és a ha
zatérés reménye, a kizsákmá• 
nyoló úri rend megdöntése. a 
munkások. parasztok, katonák 
hatalmának szemük láttára 
történő megvalósulása rendk!· 
vüli hatással volt a hadifog. 
lyok tömegeire. A mint.egy 
százezer magyar hadüogoly 
csatlakozása a világtörténelem 
első győztes proletárforradal
mához, és részvétele az évekig 
elhúzódó polgárháború harcai. 
ban, az imperialista hatalmak 
meg-megújuló támadásainak 
elhárításában, népünk tet
tekben megnyilatkozó hit• 
vallása volt Lenin eszméi, az 
októberi forradalom ügye mel• 
lett. 

Vasutas internacionalisták 
A Szovjet-Oroszországban 

harcoló magyar internaciona
listák szervezői között ott vol
tak a háború előtti magyar 
vasutas munkásmozgalom 
olyan ismert egyéniségei, mint 
Faragó Dezsó és Garlati Gyu
la, s a magyar vasutasság 
olyan korábban ismeretlen 
személyiségei is, mint például 
Fekete Rudolf és Kószegi Ta
más. 

Faragó Dezsó (1880-1958) 
1915 nyarán került orosz fog
ságba. 1918 tavaszától Kun 
Bélával együtt részt vett a 
magyar hadifogoly kommunis
ták és internacionalista vörös
katonák szervezésében. Mun
katársa lett az OK/b/P Magyar 
Csoportja központi lapjának, a 
Moszkvában megjelenő Szo
ciális Forradalomnak. Sza
muely Tibor a Kremlben, 

mint az eljövendő magyar 
néphatalom közlekedésügyi 
népbiztosát mutatta be Lenin
nek. 0 azonban Lenin kérésé
re és megbízásából agitációs 
körútra indult 1918 nyarán 
Szamarába, hogy meggyorsitsa 
az ott élő sok ezer hadifogoly 
Vörös Harseregbe toborzását. 

Szimbirszkben a fehérek 
fo�ágába esett. Szerencsére 
nem ismerték fel, s Szibériá
ba került. Onnan - Vlagyi
vosztokon keresztol - csak 
1921-ben érkezett vissza Euró
pába, Triesztbe. Neve és szov
jet-oroszországi tevékenysége 
annyira ismertté vált a Ta
nácsköztársaság idején, hogy 
csak négyévi bécsi és pozsonyi 
emigráció után, 1925-ben tér-

hetett haza. Itthon újra be
kapcsolódott a szociáldemok
rata mozgalomba, s annak 
ti"ztségviselője lett. Haláláig 
aktív harcosa volt a magyar 
muiikásmozgalomnak. 

Garlati Gyula (1882-1971) 
szintén 1915-ben kerü1t orosz 
fogságba, ahol megismerke
kett a bolsevik eszmékkel és 
fegyverrel harcolt a szocialis
ta forradalom védelmében. 
Aktivistája lett az OK/biP 
Magyar Csoportj ának. 1918 
novemberében Kun Bélával 
együtt tért haza. A MA V Jl:sza• 
ki Főműhelyben a Kommunis
ták Magyarországi Pártjának 
egyik szervezője. A Tanács
köztársaság idején a MA V élé
re kinevezett Vasút; Direktó
rium tagja. A munkáshatalom 
megdöntése után börtönbün
tetésre ltélték. 1945 után ismét 
a vasutas-sz.aksz.ervez.etben te· 
vékenykedett. 

Fekete Rudolf (1891-1938) a 
világháború idején cári fog
ságba került. Forr&dalmi agi
tációiért és szervezkedéséért a 
Péter-Pál-erődbe zárták. A 
cárizmus megdöntése után, 
1911. március 8-án, Petrográ• 
don lett a bolsevik párt tagja. 
Részt vett a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom harcai
ban. 1918 nyarán a kurszki 
vasutas zászlóalj paran�noka, 
1919 elején a petljuristáktól 
felszabadított Poltavában az ő 
parancsnoksága alatt alakult 
meg a poltavai magyar-román 
internacionalista ezred, amely 
Kijev felszabadulása után 
Nvugat-Ukrainában harcolt. 
Részt vett Grigorjev atamán 
lázadásának leverésében. majd 
a Csekánál teljesített szolgála
tot. 192 1 októberében megkap
ta a legmagasabb szovjet ki· 
tiLntetést, a Vörös Zászló E:r
demrendet. A polgárháború 
után Ukrajnában töltött be 
felelős állásokat. 

Kőszeghi Tamás hadifogoly
ként került Oros.zországba. 
Kolcsu<iinóban, ahol bányász
ként dolgozott 1917 novembe
ráben lett a bolsevik párt tag
JA. Részt vett a Kolcsak elleni 
illenális mozgalomban és az 

1919. áprilisi feqyveres felke
lésben. A város felszabadulása 
után a külföldi komm•misták 
helyi csoriorti�n'!k egyik ú.ilá
s,ervewie, 1920-ban titkára. 
Később az OKlblP város'I bi-
70ttsá.gána1<: elnöke. 1921-ben 
tért haza Romániába. 

A ':"agyar proletariátus komolyan gondolta a saját maga 
által kiadott jelszót: ,,Kövessük orosz testvéreink példáját!" 
E";:nek bizonyítéka, hogy 1919 tavaszán a Duna völgyében el• 
s�_

ké1:t ve!te kezébe a hatalmat. k_ikiáltotta a Mawar Tanács
ko�tarsasagot, és fegyveres szövetségre lépett Szovjet-Oroszor
szaggal. 

lrta és összeállította: Gadanecz Béla 
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Az első szerelvény öt év múlv11 indul A társadalmi haladás 60 esz�endeje 
H

atvan esztendő - kevesebb, mint az át
lagos emberi életkor. De ez alatt az idő 
alatt, a Nagy Októberi Szocialista For-

' A sziJ:>érial Lena állomáson 
várakozók 1974. január 10-én 

: a következőket hallhatták : 
·.,Az elsö szerelvény 8 év múl

t va indul a Csendes-óceánhoz". 
Ez volt a Bajkál-Amur vas
útvonal rajtja. A több mint 3 
ezer km-es új vonal lesz az 
óceánig húzódó második 

, transz-szibériai vasút, amely 
f két franciaországnyi területet 
· von majd be a népgazdaság 
j vérkeringésébe. Az építkezé
sen jelenleg több mint 80 ez
ren dolgoznak. 

- Nem vendégek, hanem 
házigazdák vagyunk Szibériá
ban - .mondta az építkezés
szerte ismert brigádvezető, a 
27 éves Leonyid Kazakov. -
· Az ifjúság semmilyen jó ügy
ből nem akar kimaradni, sót 
gazda módjára viselkedik. So
kan hosszú időre, talán örök
,-e jöttünk erre a táj,:a. 

Hetven nemzetiség 
ifjú képviselői 

. 
A BAM építői fiatalok, át

lagos életkoruk 23-24 eszten
dő, 90 százalékuk legalább kö
zépiskolát végzett és magas 
színvonalú szakmunkás kép
zettséggel rendelkezik. A leg
nagyobb szibériai építkezést 
awnban nem saiátították ki a 
fiatalok. Zviozdnijban (Csillag
városban) Kazakovval egy ut
cáhan lakik a R8 éves Pavel Bu
diljov, aki dolgozott a moszk
vai metró építésén és sok 
vasút„nnal megteremtésén. Ma 
nyugdíj as, de egészsége� és jó 
erőben van. segíti a fiatalo
kat az éoítkezés s,akmai tit
kainak elsajátításában. 

Mi hozta a Bajkál-Amur 
vasútvonal építésére a Szov
jetunió különböző vidékein élő 
több mint 70 nemzetiség ifjú 
képviselőit? 

Mindenkinek megvan a ma
ga Indoka : ,,Nehéz,. de érdekes 
feladat megoldásán akarom 
próbára tenni erőmet." .,Nem 
akarok otthon ülni az anyám 
azokn11áján. önállóságra vá
gyom!" ,,Ez az igazi férfinak 
való munka". 

Ez a vasútvonal, amelyet 
méltán neveznek az ,.évszázad 
építkezésének", a harmadik 
évezredbe vezet. 

A Csillagváros a BAM első 
lakótelepe, amely három év
vel ezelőtt született. Őslakos
nak számít itt Ivan Zsunyin, 
akivel még akkor találkoz
tam amikor éppen költözésre 
várt. Helikopteren szállította 
részletekben az áramfejlesztő 
telep felszerelését és a házak 
elemeit. Néhány nap alatt fel
épült a fenyves közepén az 
első kényelmes, emeletes épü
let, a munkásszállás, azután 
mellékerültek a családosok há
zai. 1974. szeptember l-re pe
dig. amikor a szovjet iskolák
ban megkezdődik a tanév, 
Zv.1ozdni i kellemes településsé 
vált volt iskola. Ó\'Odák. tá
gas ·kluh, könyvtár, kórház. üz
letek. fürdők, szolgtilta16 üzle
te!c. étkezdék. sót még étterem 
Is. Nem sokkal k/\sőbb elké
szült a földi fMarló állomás és 
az Orblta távközlési rendszer 
segítségével a BAM építái már 
színes tv-n nézhették a világ 
eseményeit. 

Megérkezett Zsunyin család
Ja is - felesége és két isko
lás lánya. Két szobájukban 
kényelmes bútorzat. pianínó, 
hiszen a lányok zeneiskolába 
járnak. 

- Nagy vándor .a férjem -
mondja mosolyogva Raisza 
Zsunyina - s mi is megszok
tuk a nomád életet. A házi
asszony málnadzsemmel kí
nál, majd káposztás piroggal, 
a szibériaiak egyik ételkülön
legességével vendégel meg. 

A Csillagvárosban 

ötezren élnek 

A hegyek ölén fekvő Csil
lagvárosban ma több mint 5 
ezren élnek. A házak közül az 
első épületek egyszerűek, a 
tavaly készültek· már fürdőszo
bával telefonnal épült, össz
komf�rtos otthonok. A telepü
lés történetének újabb állomá
sát jelentik a modern, több 
E:m1oletes házak. 

- Az országban két Csillag• 
1'áros van - mondta Alekszej 
Leonov, a Szojuz-Apolló kö• 

zös űrrepülés egyik résztve- szágokból való gépek, berenvője, amikor 1975 végén az dezések is. A legnehezebb műépülő vasútvonal nyugati ré- veleteknél is 80-90 százalészén járt, ahol elindult az el- kos a gépesítés. Az itt dolgoső kísérleti szerelvény. - Az zóknak különleges munkaruegyik Moszkt'a közelében, a hákat is készítettek a téli öl
másilc itt Szibériában, a tözékbe akár elektromos fűBAM-on. Hétezer kilométer tóberendezést is belefoglalválasztja el őket egymástól, de nak. A nyári munkaruha, lakóinak jelleme semmiben amely a mu�lincák és szúnyosem különbözik. A Csillagvá- gok ellen véd, különösen érde
rosokban az egész emberiség kes, két rétegből áll, a belső 
haladásáért, a jövőért élnek, vékony anyag, a külső réteg 
dolgoznak az emberek. pedig olyan szitaszerű. ame-

Az építkezést járva laktam lyen át egyetlen vérszívó rovar 
munkásszállásokon, hogy nyo- sem tudja megcsípni az em
mon követhessem az emberek bert. A munkaruha természe
egy napját. A szállás korán tesen ingyenes. 
ébred, általában reggel fél 7- Az építkezésen rendkívül 
kor, s a lakók nagy része reg- szigorúan betartjálc a nyolc
geli tornával kezdi a napot. órás munkaidőt a heti öt 
Egészséges, fiatal emberek munkanapon. A szakszervezet 
húzzák az expandert, futnak, rendszeresen ellenőrzi az elő
nyáron a nyújtón próbálják írások betartását. 
erejüke•. Az igazán bátrak té- Mennyit keresnek a BAM 
len is hideg vízben mosaksza- ép,tői ? A fizetés magas, még nak derél.ig. A reggeli rendet szibériai mércével mén:e is. az orvosok tanácsolják, mert hiszen szakmától függően el· a jól összeá llitott gyakorlatok éri a hari 1.50-500 rubelt a megkönnyítik a kemény ég- pályaépitésen dolgozóknál, hajlathoz való alkalmazko-

150_800_at pedig a. gépl·ocsidást. a normális életritmus 
fenntartását. 1,ezetőlcnél és a gépkezelőlmél. 

A reggeli Igen kiadós 
hús. hal, zöldsénfélék. kása, 
kád, tea, gyümölcslé - ki
nek-kinek kívánsága s1erint. 
Az orvosok melei:ren aiánlják 
a vitamindús táplálkozást. 

Egy háromfogásos kiadós 
ebéd körülbelül másfél rubel
be kerül. Aki otthon akar főz
ni. mindent megkao az üzle
tekben, bóséites a komervvá
Jaszték, van friss uborka, na
rancs. Nyáron a legjobb 
mos?.kvai fagv!altkészítmé
nyekből válogathatnak. 

Különleges ellátás 
Az ebédet az építkezésre vi

szik, a távolabb dolgozó cso
portoknak saját szakácsuk 
van. A tiszta, kényelmes kem
pingbútorokkal berendezett 
Jakókocsi-ebédlőkben éppen 
olyan az ételválaszték, mint a 
Csillai:városban. 

A BAM iskoláiban különle
ges kosztot adnak, ott a dié
tás orvosok küliinösen szigo
rúak. a szülők tehát teljesen 
nyugodtak. 

Az üzletek nagy része önki
szolgáló rendszerű, az árak 
függetlenek a távolságtól, 
ugyanolyanok mint Mos,kvá
ban mert a tetemes szállítási 
költ�égeket az állam vállalja 
magára. 

Leonyid Kazakov brlgádjá
val Indulok el munkahelyük
re. A kényelmes autóbusz a 
vasútvonallal párhuzamosan 
levő döngölt földúton halad. 
útitársaim a világ újdonságait, 
a sporteseményeket vitatják. 
Negyven perc alatt megérke
zü'1k. Kazako,, brigádia beton� 
csövekbe tereli a föld alatti 
patakokat és ·t'izfolyásokat. 
hoqy az épülő töltés szilárdan 
álljon Ha valaki mozdonyon 
megy végig a vasúton. a csö
veket nem látja. azokat bete
mették a pályaépítők kőzúza
lékkal. A csövek alatt pedig 
már csak az örök fagy biro
dalma helyezkedik el. 

A Bajkál-Amur vasútvonal 
építésén a legfontosabb szak-

Az állam különleges anyagi és 
szociális kedvezményeket biz
tosít nekik. 

Az útvonal menti települé
�eken mindenütt van könyv
tár, a helyi klubokban amatőr 
együttesek dolgoznak. A szi
béria,ak kis zárt sportpályák
ká alakították át az eredeti
leg hegesztési munkák végzé
sére készített felfújható han
gárokat. A vasútvonal 209. ki
lométerénél, Ulkán faluban 
még kitűnő labdarúgópálya is 
van. Gyakori vendégek az épí
téknél a fővárosi színházak 
művészei, a szovjet és kül
földi könnyűzenei együttesek. 

Törődnek a fiatalok 
szakmai képzésével 

Szibéria persze ettől még 
Szibéria marnd. Aligha van 
nagyobb él\·ezet, mint sítalpa
kon bejárni tájait, vagy a fo
lyópartokon horgászni. A fia
talokat azonban nem annyira 
az egzotikuma vonzza, mint 
inkább az ismeretszerzés. A 
BAM építkezésén nagy figyel
met szentelnek a szakmai kép
zésre, a különféle tanfolyamok. 
esti iskolálc, levelező techniku
mi és főiskolai tanulmányok 
biztosítására. 

Este könyvek fölé hajolva 
találtam Leonyid Kazakovot. 
A brigádvezető most 1,égzi a 
vasútközlekedési főiskola har
madik éi·ét. A tanárok rend
szeresen felkeresik az építke
zést és helyben tartanak kon
zultációkat. Az usztykuti kon
zultációs központban kitűnő 
szakkönyvtár áll rendelkezé
sükre, sőt nyelvi kabinet is 
működik. 

A sínek egyre messzebbre 
jutnak a tajgában. Közeledik 
az idő, amikor Szibéria köz
pontjából elindul az első sze
relvény a Csendes-óceán
hoz . . . 

radalom győzelméne!< eredményeképpen szü
letett szovjet állam év.századoknak megfelelő 
utat tett meg a társadalmi fejlődesben. 

Az Amerikai Egyesült Al!amoknak 200 évre 
volt szüksége ahhoz, hogy elérje a gazdasági 
fejlődés mai színvonalát, ugyanakkor nem 
számolt fel számos igen éles, a kapitalizmus
ban megoldatlannak bizonyult társadalmi 
problémát. 

* 

A szocializmus, ellentétben a tőkés rend
szerrel, a történelem folyamán soha nem ta- • 
pasz'alt fejlődési ütemet ért el a társadalmi 
élet minden területén - olvashatjuk az SZKP 
KB-nak ,,A Nagy OJctóberi Szocialista Forra
dalom 60. évfordulójáról" szóló határozatá
ban. Az egykor elmaradott aiirárország rövid 
történelmi idős7.ak alatt a vil�ggazdaság élvo
nalába került. 60 év alatt a Szovjetunió nem
zeti jövedelme a 65-szörösére növekedett. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 
mintegy két évtized a szovjet népre rákény
szerített háborúkkal é6 a háború utáni gaz
dasági helyreállítással telt el. 1976 elején a 
Szovjetunió értékben átszámolva több ipari 
termé:<et állított elő, mint amennyit az egész 
világon a második vilá!lháború küszöbén 
gyártottak. Jelenleg a világ ipari termelésé
nek egyötödét adja. Számos igen fontos ipar-
á<> tekintetében a Soovjetunió már megelőzte 
a� vezető tőkés országot, az USA-t és most az 
első helyen áll a világon az olaj, szén, vas, 
mangán és krómérc bányászatában. az acél, 
nyersvas, cement, traktor, dízelmozdony, vil
lanymozdony, l(vapot. len, műtrágya és sok 
más termék előállításában. 

A 
milyen mértékben növekszik az ország 
ereje, olyan mértékben válik lehetővé 
a szovjet á:Jam számára, hogy egyre 

nagvobb ÖSS?.egeket fordítson a nép jólétének 
növelé,,ére. Ez a tendencia képezi az SZKP 
gazdasági politikájának alapját. Elegendő 
megemlíteni. hogy a 9. ötéves terv (1971-75) 
szociális intézkedéseinek realizálásira akkora 
összeget fordítottak, amennyit a két előző öt
éves tervídászakban. A Szovjetunióban az egy 
főre jutó reáljövedelem körülbelül 15 éven
ként megduplázódik. Ugyanakkor pedig a kis
kereskedelmi árak stabilak maradnak. 

A Szovjetunióban sikeresen folyik kornnk 
egvik legégetőbb problémájának, a lakásépí
tésnek a megoldása. A les:utóbbi négy ötéves 
tervidőszak alatt több mint 45 millió lakás 
épült az OTszágban. Csuoán az elmúlt ötéves 
tervidőszak alatt 56 millió szovjet ember ja
vította meg lakásviszonyait. 

A 1,zocial izmus hozzáférhetővé tette a szov-
iet dolgozók s1ámára a tudást, a szellemi kul
túra gazdagságát, korlátlan lehetőségeket 
teremtett a tudomány fejlődéséhez, ami
kor azt a nép szolgálatába állitotta. Jelen
leg a népgazdaságban foglalkoztatott dolgo
zó'.mak több mint a háromnegyed része ren
delkez•k fő- és középlskolaí végzettséggel. Az 
ors7.ágban alaojában véve befeje:zódött az át
térés az általános (ingyenes) középfokú okta
tásra. A íelrooktatás arányait, a tudományos 
munkák lendületét tekintve a Szovjetunió 
jelenleg az első helyen áll a világon. 

A 
szovjethatalom évei alatt !O'ökeresen 
megváltozott a szovjet társadalom szo
ciális arculata. A munkásosztály, a kol-

hozparasztság és a népi értelmiség szövetsége 
a szovjet nép új történelmi közéi56égének tar
tós, megbonthatatlan alapját képezi. Az or
szágban, amelyben több mint száz nemzet és 
nem7.etisé1; él. sikeresen me,mldották a társa
dalomfejlődés legbonvolultabb s1.ociá1is prob-
1 §.máiát, mel!vnlósították a nemzetiségi kér
déssel kaocsolatos lenini programot. A szocia
lizmus bíztosltotta t•alamPnnyi nemzet és 
nemzetiség tényleges e(111enlőséqét az ország 
volitik.ai, gazdasá.qt és kulturális életében. A 
<sazda�ági fejlődés igen alacsony fokán álló 
népeknek óriási gazdasági segíts§get nyújtot
tak, nagv beruház.1sokat eszközöltek az ipar, 
mezőgazdaság és kultúra gyorsított fejleszté
&ére. 

A mai vi.!ágb.::in különösen élesen vetődnek 
fel a demokrácia problémái.  Most válik egyre 
nyilvánvalóbbá a polgári demo!crácia szűk
látókörűsége, korlátoltsága és sorsszerüsége ; 
ez a demokrácia a pénzmáznások hatalmának 
megszilárdítására é6 arra irányul, hogy a nép
tömegeket alárendelt, jogtalan helyzetben 
tartsák. A szocializmus elvileg új típusú de
mokráciát hozott létre: a szocialista demokrá
ciát, amely a lakosság túlnyomó többségének, 
később az egész népnek a hatalmát tükrözi. 
Nem a választott egyedek, nem az uralkodó 
felső réteg, hanem a széles néptömegek az új 
korszak főszereplői. 

A szocialista demokrácia értelmét és tar
talmát a szovjet emberek abban látjilk, hogy 
egyre s:zéleslc'bb tömegek veszne!, részt az or
szág, a társadalmi ügyek irányításüban. Az, 
ho.ey a szovjet tár-sadalom valamennyi rétege, 
valamennyi nemzet képviselve van az állam
hatalmi szervekben. hogy a munkások tevé
kenyen részt vesznek a termelés irányításá
ban, hogy a társadalmi tömegszervezetek és 
alkotó szervezetek sokoldalú tevékenységet 
fejtenek ki, hogy gvakorlatilag soraikban tö
mörítik az összes dolgozót. a Szovjetunióban 
reális valóság1;á, a szovjet nép létszüksél'(le
tévé, a szocialista tár-sadalmi viszonyok íej
lóc!ésének és megszilárdulásának elengedhe-
tetlen feltételévé vált. A szocializmus való
ban biztosítja a demokratikus s::abadságjogo
kat, védelmezi és -realizálja mind az egész 
nép, mind pedig minden egyes állampolgár 
érdekeit és jogait. 

ft társadalmi haladás legmagasztosabb 
JI vívmánya volt a Szovjetunióban a fej-

lett szocialista társadalom felépítése, 
amely az összes társadalmi viszonyok érett
ségének magas fokát jelenti. Az SZKP XXV, 
kongresszusán, meghatározta a szovjet társa
dalom szociális haladásának további lépéseit, 
amelyek a 10. szovjet népgDz<laság-fejleszté6i 
ötéves tervben és a sokkal hosszabb távú 
tervekben öltöttek gyakorlatilag testet. 

Gleb Szpiridonov 
az APN szemleírója 

mák - a fakitermelők, gép- ...----------------------------------------------------
kezelők, gépkocsivezetők, híd-, 
alaiiútépltők és a pályaé!)ítók. 
Ahhoz, hogy valaki itt dolgoz
hasson, nagyon egészségesnek. 
fizikailag jó erőben levőnek 
kell lennie. Télen sokszor 
olyan hideg van, hogy a ma
da-rak röptükben megfagynak, 
nyáron viszont olyan hőség, 
mint a szubtrópusokon. Az 
építők legnagyobb ellenségei 
azonban az apró szúnyogok, 
amelyek mindenhova behatol
nak. fgy aztán nyáron külön
leges hálóval védekeznek el
lenük. szúnyogriasztó kréme
ket, és más készítményeket 
használnak. 

- Csak akkor vesszük le 
arcunkról a hálót, ha eszünk 
�,agy meg akarunk csókolni 
egy kislányt - mondják ne
vetve a fiúk. 

Speciális védőruhák 

A vasútvonal a legfejlet
tebb, legkorszerűbb hazai 
technika próbáját is jelenti. 
de dolgoznak itt japán, nyu
gatnémet, amerikai és más or-

A Szovjet Orvostudományi 
Akadémia tudományos 

koordinációs központot hozott 
létre a · Bajkál-Amúr vasút
vonal-építés orvos-biológfai és 
eaészségügyi-higiéniai problé
�áinak tanulmányozására. 
Oganesz Barojan akadémikus 
arról számolt most be, hogyan 
segítik az építkezésen dolgo
zók orvosi ellátását. 

- A BAM óriási problémá
kat vet fel az orvostudomány 
előtt - mondotta. - Hiszen a 
vasútvonal nemcsak gyéren 
lakott területeken halad át, 
hanem jórészt az örök fagy bi
rodalmának olyan lakatlan 
körzetein, amelyeken koráb
ban ember sem járt. Minde
nekelőtt meg kell oldani az 
örök fagy körülményei között 
a lalcóházak, a csatornázás or
vosi ellenőrzését, a házi és 
ipari szemét ártalmatlanná té
telét. A vasútvonal ezenkívül 
olyan gócokon halad át, ahol a 
betegségeket kullancsok és egy 
mmlicafajta terjeszti. Nem 
könnyű tanulmányozni és elő
re jelezni annak kockázatát, 
-hogy ez a vérszívó megfertőz
heti a� építőket. A probléma 

ORVOSOK A BAM-ON 
megoldásának abban áll a je
lentősége, hogy több százezer 
ember egészségéről van szó. 

A BAM építőinek egészség
ügyi ellátását több irányból 
közelítjük meg. Megnyilvánul 
ez elsősorban az építők kivá
logatásába,n, az új kórházak, 
rendelők felépítéséről való 
gondoskodásban. Az orvosok 
igen nagy figyelmet szentel
ne/e az építkezésen dolgozó 
nők és a gyermekek egészsé
gének. 

Alapvető orvosi kutatások 
nélkül azonban nem lehet 
megoldani a BAM építőinek és 
a természeti Kincsekben oly 
gazdag vidék leendő lakóinak 
egészségvédelmét. Az építke
zés els5 napjától különböző 
kutató és orvosképző intéze
tek kapcsolódtak be ebbe a 
munkába. A Gamaleja nevét 
viselő járványügyi és mikro
biológiai intézet bázisán létre
hozták a koordinációs közpon
tot, amely összehangolja a 
különböző területeken dolgozó 

járványügyi, parazitológus, hi
giénés, patológus, belgyógyász 
és nőgyógyász szakorvosok 
munkáját. 

A koordinációs központ a 
bonyolult kérdések megoldá
sára komplex szakorvosi cso
portokat irányít az építkezés
re. Munkájuk eredményeként 
már különleges élelmiszer
csomagokat állitanak össze, 
amelyek megfelelnek a mun
ka és az éghajlati sajátossá
goknak és kidolgozták az 
élelmiszerek eltartisának mód
szerét. 

Az orvosok nagy figyelmet 
fordítanak ezenkívül a talaj
és a vízfolyások tisztaságá
nak megőrzésére, hogy azokat 
ne szermyezzé-k a háztartási és 
ipari szennyvizek és h ulladé
kok. Különösen sok a teendő 
a BAM nyugati és ész::iki von
záskörébe tartoz6 körzetek
ben, mert ott különösen zord 
az éghajlat. 

Rendkívül fontos probléma 
az is, hogyan alkalmazkodik 
az ember a különleges körül
ményekhez. Nyilvánvaló, hogy 
az emberiség mind gyakrab
ban dolgozik rendkívüli viszo
nyok közepette. Érvényes ez a 
távol fekvő és zord vidékek 
meghódítására csiúúgy, mint a 
hosszú ideig tartó űrutazások
ra, víz és föld alatti tartózko
dásra. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy minden konkrét 
e,etben mélyrehatóan megért
sük az alkalmazkodás jelentő
ségét és finom mechanizmu
sának minden részletét, meg
tanuljuk megteremteni a leg
kedvezőbb körülményeket az 
emberek munkájához, életé
hez és pihenéséhez a legkü
lönlegesebb kö�ülmén)'ek kö
zepette is. Ezek az ismeretek 
a világ ornostudományának 
közkincsévé kell hogy válja
nak. E feladat megoldásában 
nem kis szerepük van azok-· 
nak a kutatásoknak, amelye-' 
kel a szovjet orvosok most, a 
Bajkál-Amúr vasútvonal 
építkezésén szereznek 

(APN) 
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Emberek és konténerek 
. _A józsefvárosi pályaudvaron 1970-ben kezdte meg műkö
déset a konténer-iroda. Jelenleg huszoMt állomással, jövőre 
pedig lzarmincca1 bonyolítanak le konténe·rforgalmat. Az iroda 
húsztagú Révay József szocialista brigádja is részt vesz a ju
bileumi munkaversenyben. Részben ennek tulajdonítható, 
hogy ebben az évben kimagasló eredményeket értek el. Szep
temberben például 2347 öttonnás és 216 húsztonnás konténert 
adtak fel. Képriportunkban a konténermozgatás néhány pil
lanatát örökítettük meg. 

! 
t 

Agonács János darukötözö irányítja az emelést 

Nagy figyelmet, pontosságot igényel a konténerek átrakása 

[ 

Fontos a fuvarlevelek és a szállítmányok ell2nörzése Is. Nagy 
László ircda \'ezetönek ez a napi feladatai közé tartozik 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

MAGYAR VASUTAS 
1977. NOVEMBER 4. 

,, 

Oszi gondok Pécs állomáson ÜNNEP ELŐTT 

A nagykanizsai pályafenn
tartási főnökség V. főpálya
mesteri szakaszának szocialis
ta bri"ádjai a NOSZF 60. év
fordulója tiszteletére tett vál
lalásuk teljesítéseként az el
múlt hét végi szabad szombat
jukon Nagykanizsa áUomás 
területén végeztek általános 
takarítást. Rendbehozták több 
vágány, a fordítóikorong vágá
nyainak környé.�ét, helyreálli
tották az elhanyagolt állapot
ban levő raktári földkúpot és 
csinosítottált a pft. telepet és 
a biztosítóberendezési szolgá
lat telephelyét. 

A létszámhiány oko;:ta nehézségeken jobb munhaszervezéssel segítenek 

Pécs állomáson a vonatra 
várakozó utasoknak a,Ugha tű
nik fel, hogy javában tart az 
oszi forgalom. Látszatra 
ugyanis csendes az állomás. A 
látszat mögött azonban fe
gyelmezett, tervszerű munka 
rejlik. 

- Milyen többletmunkát je
lent Pécsett az á6zi csúcsfor
galom? - A kérdésre az állo
másfőnök távollétében helyet
tesei adnak felvilágosítást. 

- A megnövekedett szálli
tási feladatok teljesítése köz
ben állomásunk sem mentes a 
kocsihiánnyal egyilttjáró gon
doktól - tájékoztat Kovács 
Sándor forgalmi főnökhelyet
tes. - Ennek enyhitéséTe a 
kocsitartózkodási időt kell ja
vítanunk. Arra törekszünk, 
hogy az érkezett leadási kül
deményeket gyorsabban állít
suk a rakodóhelyekre és a va
gonok kiürítése után a kihúzá
sokat iS rövidebb időráfordí
tással végezzük. 

Szó nélkül vállalták 
a többletmunkát 

- Hogyan sikerül ezt meg-

dául kaviccsal megrakott, 30 
--40 vasúti kocsJból álló, több 
irányvonat is érkezett, mint
egy 1500 tonna mennyiségben. 

Sokan nem tartják be 

a rakodási idót 

Pécs állomás közel negyven 
fuvaroztatóval áll kapcsolat
ban. Arra a kérdésre, hogy 
milyen a vállalatok rakodási 
készsége, Szamosi Nándor a 
következőket mondotta: 

- Az előírt Takodási időt 
sokan nem tartiák be. Az 1977. 
első félév adatai segítségével 
szinte határvonalat húzhatunk 
a jól és késetten rakodó vál
lal.atok közé. Az első félévben 
például a legerősebb koc;.ifor
galma az építőipari vállalat
nak volt, mégis a késetten ra
kott kocsik aránya csak 2,3 
százaléknak felelt meg. Ezzel 
szemben voltak fuvaroztatók, 
akiik a féléves kocsiforgalmuk 
37, illetve 27 százalékát rakták 
ki késetten. A kocsiálláspén
zek fizetése, amely egy hó
napban több százezer forintot 
tesz Jó, természetesen nem pó
tolja a hiányzó kocsikat. 

� Másik általánosnak 
mondható probléma - mond
ja Szamosi Nándor az, 
hogy az exportra termelő vál-
1.al.atok gyakran késve küldik 
a fuvarokmányokat. Az uta
sítás szerint az okmányokat a 
berakás előtt át kell adni. Sok
szor előfordul, hogy az áru 
már régen a vagonokban van, 
a fuvarokmány még mindig 
nem érkezett meg. 

- Mit tesznek az ilyen és 
hasonló problémák megoldásá
ra? 

- December 15-ig megláto
gatunk minden olyan vállala
tot, amellyel kapcsolatban ál
lunk és megbeszéljük a közös 
gondokat. Ezenkívül állandóan 
figyelemmel kísérjük az állo
más áruszállítás'! munkáját, 
partnereink közreműködését és 
az adatokat negyedévenként 
az igazgatóságnak jelentjük. 
Szocialista brigádja.:nk helyt
állásával a nehéz.ségek ellené
re is megoldjuk megnöveke
dett feladatainkat úgy; hogy 
fuvaroztató partnereink elége
dettek legyenek. 

Pálinkás Katalin 

Egyidejűleg nagv mennyi<:é-
gű ócskavasat gyűjtöttek ösz
S7.e az állomás területén. A 

t<irsadalmi munkán a szakasz 
több mint 40 dolgozója vett 
részt, köztük a, pályamesterek 
és az előmtcnkások is. A tár
o:adalmi munka értékét növel
te. hogy a résztvevők közül 
többen vidékről bejáró dolgo
zók és már' hainali 4-kor vo
natra. buszrn ültek, hogy ki
ve,:vék részüket brigádjuk 
vállalásaina'<: telj,w;ítéséhól. 

Nagy Antal Géza 

500 méter árok 

- társadalmi munkával 

valósítani? .---------------------------- A Tapolca és Lesencetomaj 
közötti országúton - a mész
gyár előtti vll$úti átjárónál -
gyakran történt baleset. mivel 
a beláthatatlan kettős kanyar
ban a járművek nehezen tud
tak megállni a soromoó előtt. 
A korszerű, me..<sziról is jól 
észrevehet- fénysorompó fel
szerelését Ta')olca állomás ve
zetfüége javasolta, de a kivi
telezést munkaerőhiány akadá
lyozta. 

- Jobb munkaszervezés�el 
és a munkaintenzitás növeLé
sével. Erre az emberhiány 
miatt is szükség van. A Zét
tzámhiány főleg a kocsirende
zői beosztásban okoz problé
mát. Ilyen körülménye-k között 
csak úgy lehet eredm:!nyesen 
dolgozni. ha minden vasutas 
tisztában van feladatával. En
nek hmerteté'.',e a szo!((álatát
adások alkalmával történik, 
am1kor a brigádvezetőkkel, to
latásvezetőkkel, forgalmi szol
gálattevőkkel megbeszél.iük a 
soronkövP.tkező tenniva.lókat. 

A forgalomnál hat szocialis
ta brigád dolgo7Jk. Mind a hat 
kollektívába jól öss?eszokott. 
fegyelmezett vasutasok tartoz
nak. Valamennyien megértet
ték az őszi forl}!J.lom zavarta
lan lebonuolítás6nak •elentősé
gét és szó nélkiil váll�!;ák a 
többletmunkát. Ez legfőbb biz
tosíték arra, hogy a léts2;\m
hiány ellenére is me�oldjuk a 
ránk háruló feladatokat. 

Az állom�s főépülete mellett, 
a raktárhelviségekkel szom
szédos területen ré�i éoüle-t 
húzód1k. Az irooák ahl3l•"i 
közvetlenül a sínekre né7.nek. 
Szamosi Nándor kereskedelmi 
állomá�főnök-helyettes lrocVi
.iából úitwzólv4n az egész ál
lomást Iá tn.i lehet. 

A Volánnal példá8 

az együthnúködés 

- Ilyenkor ősszel milvé'1 
!?ondjaik vannak? - érdeklő
döm. 

- Nálunk a leadási kocsiJc 
mintegy harminc százaléka 
kerül csak újra megrakásra, a 
többit üresen futtat.luk tovább. 
Mi awkból a kocsikból élünk, 
ameluek rakottan érkeznek 

DOMBOVÁROTT: 

Szépül a város, ütlülti és /11kás épül 

a jul,ileumi le/ajánlások nyomán 
Dombót•ár állomás 25 szo.. 

cialista brigádjának 323 főnyi 
tagsága rendkívüli aktivitást 
tanúsít a jubileumi munka
versenyben. Ennek egyik meg
nyilván'Ulásaként - a többi 
szolgálati ág brigádjaival 
együttműködve - karbantartó 
vágányt építettek a személy
vonati szerelvények részére. 
Ezzel a társadalmi munkájuk
kal a kulturált utazáshoz - a 
kocs.ik tak.arítá•ához és mű
szaki fenntartásához - terem
tettek megfelelő körülménye
ket. 

Az állomás dolgozói az idén 

200 óra társadalmi munkát 
végzett, túlteljesítve ezzel is a 
60. évforduló tiszteletére tett 
felajánlásoka.t. Az újítási moz
galomban is élen jár a Petc>fi 
brigád: tagjai október köze
péig 13 újítási javaslatot nyúj
tottak be az idén. 

Feltétlenül ide kívánkozik 
még. hogy a vonatkísérők No
vember 7. brigádja is nevéhez 
méltóan vesz részt a jubtleumi 
versenyben. Legutóbbi akcióik 
közé tartozik. h� egy�y 
szolgálati útjuk munkabérét 
ajánlották fel lakást építő vas
utasok támogatására. 

Az állomás szocial'st!l bri
gádjai azonban segitettek a 
qondon. ötszáz méter hossz
ban. kemény. sziklás talajon 
a Nagy Októheri Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójára 
vállalt társad�lmi munkájuk
kal árkot ástak a kábelnek, .,őt 
a kábelfektetést is nagy rész
ben ők végezté.'c el. 

A sorompó fényjelzói már 
biztonságosan működnek, véd
ve a,: e'l'l.be�ek életét és a kö
zösség vagyonát. 

50 OOO forinttal támogatták a ,-------------------------
város szociálpolitikai céljainak 
megL'lllósítását, ezenkívül a 
dombóvári üdülőtelep építésé
ben is részt vettek. A vasutas 
óvodában KRESZ-parkot lé
tesítettek a kics.i nyeknek. 

A jubileumi munkaverseny 
legjobb kollektívája - a leg
utóbbi értékelés alapján - az 
azonos műszakban dolgozó 
Petőfi Sándor és Kulich GlJu
la brigád. Az előbbinek kocsi
rendezők és sarusok a tagjai, 
míg a másikba váltókezelők és 
forgalmi szolgálattevők tartoz
nak. A személy- és tehervona
tok menetrendszerűsége, a te
hervonatok átlagos terhelése, 
a kocsitartózkodási idő és a 
vonatközlekedési terv teljesítése 
ennél a két brigádnál alakult 
eddig a legjobban. A Petőfi 
brigád 300, a Kutich brigád 

MISKOLCIAK POTVALLALÁSA: 

25 millióval csökkentik a költsé1eket 
A miskolci vasútigazgatóság 

dolgozói - mhitán a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulója tiszteleté
re tett felajánlásaikat idóará
nyo;an teljesítették - pótvál
lalással tettek hitet a jubileu
mi munkaverseny folytatása 
mellett. A szolgálati főnöksé
gekhez eljuttatott felhívásul<:
ban javasoLták e példa követé
sét. 

A csatlakozás nyamán igaz
ga,t�ági szintű felajánlás szü
letett, amelynek teljesítése az 

idei árutonnnterv 1 százalékos 
túlszárnyalására irányul, éspe
dig a kocsigazdálkodás iavítá
sa. a korszerű mozdonyok 
üze:n'cészség&1e.'< további fo
kozása_ illetve a fuvaroztatók
kal való jobb együttműködés 
ré\"én. A pó vállalás a költsé
gek eddigi, 1 százalél<os csök
kentésével szemben 2 százalé
k0s bnköltségcsök.kentést hatá
roz meg, amelynek várhatóan 
csakn,e,n 25 miLUó forintos 
m.egtakarítás !.esz az eredmé
nve. 

hozzánk. A különféle árukhoz !-------------------------.;;.... _______________ _ 

szüksé';(es vagonok válogatá•a 
P7onban ícy is gondot jelent. 
Ez érthető. mert például a 
dohányszállítmnnv után élel
miszert nem rakhatnak a va
e:onba. Mindezek ellenére, 
me�felelő elórelátá�al, a hP
'enként feladandó árumennvi
séahez b;ztosítani tudiuk a ko
c,sikat. Az őszi forgalom ide
jén is ü<?velünk arra. hol?'• 
azonos színvonalon szolgáljuk 
ki fuvaroztatóinkat. 

- A MAV-VOLAN egvtit•
múköclés va1amennyi feltételt<t 
ko'l"lnl<>x-bt'ig,írl szer7őrlés rö"-
7íti. Ho'>'va'1 értékelhető a kö
zös munka? 

- A vasutasok közül kocsi
rendező!t. vált<'iőrök, raktárno
kok t�rtomak a hrigárll:l� 
mind olvan dolgozó. aki a for
galom és a keres-'cerlelem ri'

S?éről a kO<'sik ki- és beállítá
�át végzi. A brigád a11.qusztus
ban, a jubileumi évfordulf> 
tiszteletére, valamint az ő<'?i 
csúcsforgalom zavart�lan lebo
nyolítására, pótválla lást tett a 
tényleges rakodási idő csök
kentésére, a gondos árukeze
lésre, a rakteriilet Tendbentar
tására. Október 15-16-án az 
állomás a VOLAN-nal kfüös 
kommunista műszakot szerve
zett. Ezen a két napon a szo
kottnál is nagyobb árubefutá
sok voltak. Gyékényesről pél-

Mozdonyvezetők a szerelőcsarnokban 
Kommunista műszakok, társadalmi munkaakciók 

a szombaihzlyi vontatási főnökségen 

Az őszi csúcsforgalom a 
szombathelyi vontatási főnök
ség dolgozóit !s próbára teszi. 
Budapest, Győr, Sopron, 
Szentgotthárd, Zalaegerszeg 
irányába továbbítják a vona
tokat. Kiveszik a részüket az 
északi és a déli irányú nem
zetközi tranzitforgalomból is. 

A megnövekedett feladatok 
elvégzése sokszor csak önként 
vállalt pluszmunkákkal sike
rül. A szodalista brigádok 
kezdeményezésére társadalmi 
munkaakciókkal. kommunista 
műszakokkal lesznek úrrá a 
nehézségeken. Ezeket a felada
tokat egyúttal a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója tiszteletére is vég
zik. Vállalásaik.at már teljesí
tették, most a pótfelajánlások 
megvalósításán fáTadoznak. 
Szeptemberben és októberben 
egvmást érték a rendkívüli 
műszakok. A munkasikereiről 
i<mert Luganszki; motorjaví
tó ifjúsági szocialista bri-
gád ,pé!clául szabad szom-
batját feláldozva, társa-
dalmi munkában fődina-

mót szerelt és motort cserélt 
egy-egy dízel-mozdonyon. Két 
csoportvezető éjszakai műsza
kot vállalt, hogy ·megkezdett 
munkáját befejezze. 

A főnökség egyik motorjá
ban eltörött a főtengely. Az 
&zaki járműjavító csak no
vember végére tudta vállalni 
a javítást. A szombathelyiek 
ötletesen segítettek m�gukon: 
egy hasonló típusú, soros 
nagyjavításra induló mozdo
nyukból kivették a főgépcso
portot és áttették a tengelytö
röttbe. Így másfél hónap időt 
nyerte�, a forgalom pedig 
visszakapta a mozdonyt. A fő
gépcsoport cserén 119 munka
órát dolgoztak társadalmi 
munkában egy október eleji 
szabad szombaton és vasárna
ppn. Egy hét múlva kommu
nista műszakon a celldömöl
kiek gépébe szereltek fódina
mót. Ezáltal két nappal el6bh 
mehetett útra a mozdony. 

A tartalék alkatrész javítók. 
a kocsijavítók, az általános 
műszaki csooort és a villamo<,
múhely dolgozói is derekasan 

kiveszik részüket a rendkívüli 
munkákból. Sőt nem egyszer a 
mozdcmyvezetök is a szerelő
padok mellé állnak, hogy a 
gépek minél előbb üzemképe
sek legyenek. A rendkívüli 
műszakok bérét egyébként a 
VIT-alapra ajánlottt.tk fel. 
Másfél hónap alatt összesen 
annyi pluszmunkát végeztek 
társadalmi munkában, mintha 
50 napig egy mozdonnyal 
megnövelték volna a vonatto
vábbítást végzö gépp1rkjukat. 

Sz. T. 
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Százéves a Nyugati pályaudvar 
és Budapest-Ferencváros állomás 

SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRMŰJAVÍTÓ � 

Új központi étterem épül 
23 millió forint költséggel 

M·ndkét pályaudvaron hensóséges ünnepségen emlékeztek meg 
a ritka jubileumról Évről évre javulnak a dolgozok élet- és m unkakörülményei 

Ebben az évben a Magyar 
.Allamvasutak két kulcsszerepet 
játszó pályaudvara - Buda
pest-Nyugati pályaudvar és 
Ferencváros érkezett el 
fennállásának 100 éves jubi
leumához. Mindkét pályaud
varon bensóség,es ünnepségen 
emlékeztek meg a jubileum
ról. 

sú rekonstrukciós munkála
tokra kerül sor. úgyszólván 
teljesen megfiatalodnak majd 
a csarnok évszázados létesít
ményei. 

Kiss Károly bt?!:Zéde után 
dr. M6ró István, a VI. ke
rületi pártbizottság jó kíván
ságait tolmácsolta a Nyugati 
csomópont dolgozóinak, majd 
a fqrradalmi munkásmozga
lomban kifejtett tevékenysé
gükért emlékplakettet nyúj
tott át Koncz Józsefnek. Dr. 
Füredi László pedig a VI. ke
rületi tanács kitüntet,ó plakett
jét és elismerő oklevelét adta 
át Kijácz Jözsef állomásfő
nöknek. 

üdvözölte a pályaudvar vas
utasait és mondott köszönetet 
azért az áldozatos munkáért, 
amelyet eddig végeztek e-zen 
a kuks:fontoss:igú helyen. 
Utána Berendi Tibor Ferenc
város állomásfőnöke mondott 
ünnepi beszédet. 

Megemlékezett többek kö
zött a csomópont felszabadu
lásának (1945. január 12.) nap
járól és az azt követő vasút
épít,ó munkáról. A vasutasok 
többek között tízezer kocsi és 
ötszáz mozdony kijavítását 
túzték célul. A ferencvárosiak 
ennek több mint az egytize
dét vállalták és teljesítették. 
Az ötvenes évektől nagyará
nyú rekonstrukció kezdódött 
a csomóponton. Szovjet gyárt
mányú hidraulikus vágányfé
keket szereltek fel, új villa
mos távkÖZlési hálózatot épí
tettek. A hatvanas évektől 
kezdve meggyorsult, korsze
rúsödött a vontatás is. EgJ7Te 
föbb gözöst váltott fel dl
zel- és villanymozdony. Ezen 
kívül számos szociális léte
sítményt is átadtak. 

Az utóbbi évtizedben sokat 
fejlódött a székesfehérvári 
járműjavító, de azért van még 
tennivaló. A cél ugyanis az, 
hogy tovább javuljanak a dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyei, s a termelés feltételei is 
jobban igazodjanak a növekvő 
múszaki követelményekhez. 
Az üzem termelőegységeinek 
rekonstrukciója - már ami 
fóbb létesítményeit illeti -
1974-ben befejezódött. Amire 
akkor nem futotta, az most fo
lyamatosan kerül megvalósí
tásra. 

három méter hosszú munka
asztallal rendelkezik. s egy 
1500 mm-es asztalátmérójű 
karusszeleszterga is. A 250 ton
na teljesítóképességű, NDK 
gyártmányú excenterPrés a 
sorjázási munkát könnyíti a 
kovácsműhelyben. 

Házilagos fejlesztésük ered
ménye az 1.1 millió forint ér
tékű rozsdátlanitó berendezés 
elkészítése. Kéz! erövel nagyon 
nehéz és erősen szennyezö volt 
qZ alkatrészek rozsdátlan!tása. 
Az új berendezés, amely zárt 
térben, sörétek ráfúvatá�ával 
tisztítja meg a rozsdás alkat
részeket, kitúnóen bevált a há
rom hónapja tartó próbaüzem 
során. Több társüzem, !gy a 
Landler Jármújavító is jelent
kezett már, és kért műszaki 
segítséget ilyen ro7Sdátlanító 
berendezés készítéséhez. 

adagos konyha, emeletén az 
étterem. Éoitését a tervek sze
rint még ebben a negyedévben 
megkezdi az új öltözó-fürdő 
mellett a Fejér megyei Állami 
Építóipari Vá11alat. üzembe 
helyezését 1979-re tervezik. 
Jövó évi elókészítéssel foglal
koznak az üzemben egy kor
szerű tanműhely kialakításá
val is, ami 6-8 millió forintos 
beruházás lesz. 

A Nyugati pályaudvaron ok
tóber 27-én került sor az 
ünnepi megemlékezésre. Az 
elnökségben helyet foglalt 
Katona Imre, az MSZMP 
Központi Birott.��ának tagia, 
a Budapesti Pártbizottság el
�;, titkára, dr. Móró István, a 
VI. kerületi pártbizottság első 
titkára, Szücs Zoltán, a MAV 
vezérigazgatója, dr. Füredi 
László, a VI. kerületi Tanács. 
vb elnöke. Nagy Károly, a 
Vasúti Főosztály oárthi?.Ottsá-
1:!ának titkára, Kiss Károl11 a 
hud•u� ign<?�tóság vezetóie 
és Rétfalvi Tibor, a va<11tas
szakszervezet osztályvezetője, 

Az ünneoséget Koncz Jó
zsef. a Nyugati C"Omópont 
oártbizotts:áiránatc 1ilkár nyi
totta meg, majd Kiss Károly 
va«<útig�ató méltatta az or
szág első vasútállomása, az 
�kori Indóhá-.: helvén éoi.ilt 
r.,4Jyaudvar tört�netét. A-r, épí
tés. köMilménveinek váz'atos 
i<mertetése után ezeket mon
dotta: 

- A pályaudL'ar létéhez 
mindenkor szorosan hozzátar
tozott - ma iS hozzátartozik 
- a vasutasok �lete. Nélkü
lük ez, a maga nemében rit
kaságszámba menő létesít
mény, nem tudná betölteni 
funkcióját. A vasutasoknak 
mindig meghatározá szerepe 
volt, az marad a jövőben is, 
a vasút feladatainak ellátásá
ban. 

Az ünnepség befejező aktu
saként kitüntetések, jutalmak 
át á..«ára került ror. 

Százéves Ferencváros is. a 
MA V legnagyobb pályaudva
ra. A jubileum tiszteletére 
október 28-án kiállítá<sal egy
bekötött ünnepséget tartott11k 
a csomópont múvelódési há
zában, amelyen több s7áz 
vasuta-. és meghívott vendég 
vett részt. 

Az e'.nök•ég'ben fog']a�t he
lyet Oroswáry László, ve
zérigazgató-helyetteao. dr. Sza
bó Csabáné, a IX. kerületi 
pártbizottság titkára. dr. Szabó 
Miklós, a budapesti területi 
bizottság titkára. Kiss Ká
roly, a budaoesti igazgató-
5ág vezetője. Nagy Károly, a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
gának t itkára. Gul11ás Ká!
mdn, a IX. kerületi KISZ
bizottság titkára, valamint a 
csomópont gazdasági és tár
sadalmi vezető!. 

Az ünnepséget B!ró Lajos, a 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának titkára nyitotta 
meg. Ezt követően Oroszváry 
László vezér.igazgató-helyettes 

Az ünnepségen kitüntetések 
és jutalmak átadására is sor 
került. Király Jánosnak, a 
csomópont pártbizott."-Á�a 
munkatársának a Munka Ér
demrend ezüst fokozata ki
tünte•ést adományozták. 140-
en Kiváló dolgozó kitünte
tésben ré zesültek, nérzyen a 
KISZ Központi Blzottságe 
Dicsérő oklei•elét kapták. A 
jól dolgozó vasutasok között 
ezen kívül összesen 534 ezer 
forint jutalmat osztottak ki. 

Az ünnepség résztvevői 
megtekintették a pályaudvar 
százéves történetét bemutató 
centenáriumi kiállítást. ame
lyet Tóth Tibor dekoratőr és 
Takácsi István nyugdíjas 
mozdonyvezető rendezett. 

„Nyugdíjazt6k" a régi 
gózmozdonykaz6nokat 

- Legfontosabb ezek közül 
az üzem energiarendszerének 
rekonstn,kciója - mondotta 
Radács Ferenc, a beruházási 
és feilesztési osztály vez„tője. 
- Ez a munkakqrülmények 
további ;avítá.sának is előfel
tétele. Otvenmillió forintos be
ruházással most készült el az 
új kazánház. A három olajtü
zelésű Láng-kazánnal órán
ként 31 tonna gőzt tudunk 
majd termelni. Ideje, hogy 
,.nyugdíjba" küldjük a gózter
melésre eddig használt régi 
mozdonykazánjainkat, ame

Három évvel ezelőtt elké
�zült a székesfehérvári jármú
javító 800 személyes öltöző
fürdó épülete. Már akkor meg
kezdték a második legfonto
sabb szociális fejlesztés, az új 
központi étterem megvalósltá
sát. A tervek elkészültek, s 
most ezek jóváhagyása folya
matban van. A mintegy 23 

millió forintba kerülő létesít
mény földszintjén lesz az ezer-

Társad.a/mi munkával 

üzemen kívül megvalósuló 
új szociális Jé+esítményük az 
az óvoda. amelynek tervezését 
tavaly kezdték. A 12 millió fo
rintért épiilll L'os·J.tas gyermek• 
intézmény a Fűtőház út és a. 

Felszabadulási úti háztömb 
belsejében kap helyet, 1200 

négyszögöles területen. A 
Clasp-ren<lszerű könnyűsze,:-
kezettel épülő korszerű óvoda 
kertiében a játszótéren kívül 
fürdőmedence is lesz. Ezek el• 
ké�zítését társadalmi munká
val is segft1"c majd az üzem 
dolgozói. Miként társadalmi 
munkával segítik Zamárdiban 
az üdülő korszerú.sitését is, 
amire egvébként 3,7 millió 
forintot költenek. 

L. J. 
lyek csak 50-60 szánlékos .--------------------------
hatásfokkal !ütöttek. Új ka-
1ánjaink, amelyekhez a kon
denzvíz visszatáplálását is tel
jes mértékben megoldjuk, 80-
90 Szá7.alékos hatásfokkal 
hasznosítják majd a felhasz
nált fútöanyagot. 

Kisvonat vadges§fenyéből 
Játékkiállítás a bodap.-sti igazgatós;Í�on 

torok és rongyból va,rrt bá• 
buk. 

" . . . A Nyugati �mópo,,",1-"---'-..:...;.:._.:..;,...:.,_.::......,;.:_..::.;....:.,__.;...;.;.:...:.,_-'-"=.-l.::::.:.._,__.;;;;.;,,;;.......;:..:._ 
osztálytudatos dolgozót már a 

Az energetikai rekonstruk
cióhoz tartozik a súrltett le
vegővel való ellátás megjaví
tása is. A régi kompresszor
házban a gyakori vízkövesedés 
miatt kéthetenként kellett cse
rélni a kompresszorhűtőket. 
Az új rend zerben hútótorony 
ls lea. z alkoalmazá.sr.a J<&
rüiő műszaki megoldás elejét 
veszi a vízkövesedésnek. A 
meglevó kettő mellé sor kerül 
egy harmadik transzfol'IIlátor
állomás telepítésére i.s. 

Ötletes kiállítást tekinthet
tek meg az érdeklődők októ
ber 27-én és 28,án a budapes
ti igazgatóság !�ista,nácstermé
ben. A Benczur utcai MA V
bölcsőde Brunzvik Teréz ne
vét viseló szocia,ltlsta bri
gádja több hónapos társadal
mi munkával érdekes játéko
kat készített a gyerekeknek. 
A kiállított t�rgyak között sze
repelt többek között vadgesz
tenyébóJ készült vonat, gyu
fásdobozokból összeállított bú-

Szabó Ildikó, a brigád ve• 
zetöje elmondta, hogy a játé
kok egy részét a gyerekekkel 
együtt készítették. A mt,it
eioo ötven tárgyból álló kiál
lítás sikerét bizonyítják a 
vendégkönyvbe jegyzett elis-
meró sorok is. A lelkes gon
dozónők munkáit később a 
VIII. kerület bölcsódéiben le
het megtekinteni. 

múlt század utolsó évtizedei
ben kapcsola•ba kerültek , a 
munká..,mozgalommal é<; aktív 
szereplői, közremúködől vol
tak a munkás�rvezeteknek. 
Az elsők között kell m<>gem
Jíteni a Nyue:ati szertárban 
f()l(lalkoztatott Adász József 
raktári munkás nevét. aki 
kiemelkedő szerepet töltött be 
a munká<ok szervezésében. Az 
Újoesti Muns:á,ké!)7Ó Egvlet 
első elnöke. Roland József is 
a Nyugati dolgoz6ja volt. 

Ezek után nem véletlen, 
hogy a Vasúti Munkás Szö
vetség egyik legaktívabb 
szervezete a Nyugatiban te
vékenykedett. Landler Jenő 
1>zzel kapc<"olatban a Magyar 
Vasutas 1912. júli�ában meg
jelent számában a következő
ket írta : A Vasutas Munkás 
Szövetség fenndllásának ide
jén a Nyugati pályaudi,ar 
munkásai 98 százalékban szer
vezve voltak. 

Kiss Károly megemlék�ett 
Hámdn Katóról a pálvaudvar 
egykori pé'"lztárkerelőjéról, aki 
kiemelkedő vezetője volt a 
ma:zyar forradalmi munkás
moz,,"alomnak. Végül arról be
!:7élt. hogy a Nyugati do;go
zói a fel�zaba1ultls után ho
gyan állították talpra a ro
mokban hevert pályaudvart. 

Az ünnepi megemlékezés 
befejezö rés7ében az igazga
tóság vezetője elmondotta. 
hogy az észak-déli Metró 
Marx téri megállójának építé
sével egyidóben a 100 eszten
dős pályaudvaron nagysz.abá-

Sokrétű társadalmi munkát végez 
a tizenkilenc tagű Béke brigád 

A budapesti Igazgatóság me- gyűlés, és a mozgó kiállítás 
netrendl és személyszállítási elókészítésében Js részt vállalt 

Korszerű berendezések Harmadik helyezes az országos döntőben 

Ismét bizonyított a nagykanizsai 
Landler Jenő szocialista brigád 

csoportjának tagjai 1960-ban a brigád. Gyakran járnak ki- A beruhá?.ás! és fejlesztési 
alakították meg a Béke swcia- rándulni Is. Legutóbb például osztály vezetője elmondotta, 
lista brigádot. A tizenkilenc Sopronba látogattak el. hogy több korsze-rií gép be
tagú kollektíva ettól kezdve Az idén szocialista szerző- szerzésével Javítják a munka
módszeresen kidolgozott ter- dést kötöttek az Utasellátó köriilményeket, s ug11anakkor 
vek alapján végzi munkáját, Vállalat mozgószolgálatái•al, fejlesztik a gyártás techno!ó
amelynek eredményeként el- amelyben vállalták, hogy a riiáját is. Ezek sorába tartozik. 
nyerték az aranykoszorús fo- 60. évforduló tiszteletére közös hogy az idén tompahegesztó A KPM MSZBT sz:acsooort- országos döntőjét a minlszté-
kozatot. ellenőrzéseket tartana le. Ezze gépet vásároltak. A Jemezvá- ja október 26-án bonyolította rlum múvelődési termében. 

- Az elmúlt években első- a kulturált ula2>ás feltételeit !!á,i munkálatokat egy szovjet le a Nagy Októberi Szocialista Mint legutóbb1 számunkban 
sorban arra tö�ekedtünk, hogy igyekeznek javítani. Vállalták gyártmányú háromfejes láng- Forradalom 60. évfordulója közöltük, a döntőt szakágaza
a munkaköri kötelességet az azt is, hogy az INTURIST ál- vágó automata beszerzésével tiszteletére szervezett „A ma- tonként elődöntő előzte meg. A 
előírtnál jobban teljesítsük - tal sze!'Vezett szovjet turisia- knnnyítik. Ez a gép egy minta war-szovjet kapcsolatok a vasút területén a pécsi igazga
mondta Surányi Jen6 brigád- csoportok utaztatásával kap- után három munkadarabot Naqy Októberi Szocialista For- tósáirot kéoviselő nagykaniz.«ai 
vezetö. - Csoportunknak év- csolatos szervező és irányító tud egyidejú!eg készíteni. radalomtó! napjainkig", vala- vontatási főnökség Landler Je-
röl évre több a feladata. Ez munkát, ha szUkséges, szabad Már az idén beérkezett a mint .,A közlekedési és hir- n6 szocialista brigRdja bizo-
különösen nyáron tapasztalha- idejükben ís elvégzik. gyárba egy csehszlovák gyárt- közlési eqyüttműködés fejlődé- nyult a legjobbnak és beke-
tó. A többi között a Béke bri- S. R. mányú hosszgyalugép, amely se" című szellemi vetélkedó rült az országos döntőbe. A 
gádnak kell kilíllít.ani azokat a kitűnően felkészült brigád Itt 
különvonati kocsikat, ame-�------'-------------------------------------..,s derekasan helytfüt. A dön-
lyekkel a diákokat viszik a tőben versenyző tizenegy cs,a-
nyaralóhelyekre, az épitőtábo-

KJ• • t/c , 
prrt között a h<trmadik helyen 

rokba. Ehhez tartoznak még a 
l m,wna m'IIJlfll•a•a véqzett. Az öttagú együttes 

SZOT által rendelt különvona- �Jl • .,A '11.JJl„JI &, • veNenyzői személyenként 2000 
tok. Az idén több mint 60 ezer forint jutalomban részesültek. 
diák utaztatásához kellett ko-

Sikeresen zo·,1ou le DZ orszórros döntő Az el-<ő díjat. a személyen-
csikat kiállítani. Ezt a forgat- :, kénti 6000 forint értékű 
mat is, csakúgy mint az óbu- külföldi utazást. a Köz-
dai Duna-híd javítása idején A KISZ Kö?:J)011ti Bizottsá- Jépó fiatalok rövid idó alatt Mint ahogy a vetélkedót záró lekedés és Postaügyi Ml-
(1977. május 29, és június 24· ga 1977-78. évi akc:óprog- szeretnék a szakmát megta- feladatot is komplex kérdés- nisztérium c,,apata érde
között) alapos szervezö mun- ramiában foglaltaknak meg- nulni, fejleszteni képességei- csoport képezte. melte ki. az út-, Vasú\ter-
kával bonyolítottuk le a buda- felelően - ez évben a közle- kel és emelni mús,za.ki ismere- A vontatójármű kategória vező Vállalat csapata előtt. A 
pest-esztergomi vonalon kedési tárca területén - a telket. gyöztese Szalay János villa- m1sodik helye7e\.t rsaoat tal!-
Rendszeresen végzünk kocsi- vasúti vontató- és vontatott 1977. október 27-28-án a mos járműszerelő, a Hámán jai fejenk�nt 4000 forint l>rté-
takarltást is, társadalmi mun- jánnúvek ja'Vitás.�val foglal- Budapesten megtartott orszá- Kató vontatási főnökség do!- kii k!iUöld1 utazásban része-
kában. kozó fiatal sz.akemh<>rek ver- gos döntön 42 �fjú szakember gozója, jutalma 6000 Ft. En- sülnek. 

A Keleti pályaudvar előtt senyez.hettek a „KI minek szerepelt. A vetélkedő alka!- nek a kategóriának második A döntő többi nyolc együt-
tavaly megtartott békenagy- mestere" országos vetélkedő masnak bizonyult arra is, helyezettje, egyben a legiobb tese elismerő oklevélben ré• 

keretében. hogy a résztvevők méltókép- dízel-mozdony-szerelő Papp szesült. 
A minL�zterl felhívás a df- pen fejezzék ki tiszteletüket a Zoltán ugyancsak a Hámán 

A Népszava Lapkiadó Vállalat kiadásában 

novemberben megjelenik a 

zel- és villamosmozdony, il- Nagy Októberi Szocialista Kató vontatási fónöksé'l dol-
letve vont�tottiármú-szereló Forradalom 60. évfordulója gozója. jutalma 5000 Ft. 
fiatalokat két kategóriában alkalmával. A fiatalok iga- A vontatott jármúszerelók 
S7.'lkmai és polit:ikai vetélke- zolták szakképzettségüket, legjobbja Kiss József, a deb
dóre ké•ztette. munkavédelmi műszaki isme- receni járműjavító fiatal dol-

Kommunista szombat 

T E C H N I K A M A G A Z I N  
clmO kiadvány. 

A könyv a maszald élá kQlönbözö termetér61 ad 

ismeretanyagot: 

• A gépkoc�fk gazdaságos Uzemeltetése, karbantartása ; 
• Ortechnológ!nl eredmények; 

• Autótípusok, maszakl Jellemzökkel ; 

• Leglljabb típ_usü fényképezőgépek, tllm!e!vevök. vetltök ;  

• Orvostechnikai eszközök ; 

• Autóelektronika ; 

e Közlekedés 1980-bBn. 

A TECHNIKA MAGAZIN 

kapható az újságárusoknál, ára 20 Ft. 

Júliusban minteqy 1.WO fia- reteiket és politikai felkészült- gozója. második helyezettje 
tal részrételéi•el kezdődött a ségüket. Ennek során részben Tóth Pál, a nyíregyházi von
munkaheh1i versenqés, melv- írásbeli feladatokat oldottak tatási fónökség dolgozója. Ju-
hez segfüé,:et és bátorítást ad- meg, részben gyakorlati is- talmuk 6000. illetv� 5000 Ft. 
tak a vontatási íónök.sl''!ek és mereteikról adtak számot. · A Az Allami Ifjúsági Bizott
i-\nnújavító üzemek. Már eze- dízelmozdony-szerelők hen- ság által felajánlott különdf
ken a vetélkedókön me<rmu- gerfejet szereltek, a villa- jat - kéthetes Szovjetunió
t�tkozott. s a vasi'.1H ,i�zgat6sá- mosmozdony-sze,.,,Jők egy ban történó utazás - a politi
r.:i döntókön iirazolást nvert. üzemeló V. 43 sorozatú moz- kai és általános műszaki ls-
ho<!V a tiatalok szereti!< szak- donyon múhibát javftottak meretekben elért Jegszélesehb 
májukat és azok mE>gismffésé- eredményesen. A jármúszere- ismeretek alapján Szalay Já
re mind többen törekszenek. Jók lengéscsillapitó szerelését nos kapta. 
Az évenként eltávozó végezték. A tesztkérdésekre A vetélkedő díjait Mester 
tnAgérdernAlt pihenóiiiket kez- adott válaszok összetett is- Alajos vezérigazgató-helvett"'S 
dó - idős vasutasok helyére mcreteket tételeztek fel. adta át. (szabó) 

A debreceni járműjavitó 
üzemben október 21-én kom
munista szombatot rendeztek. 
Ezen mintegy 1320 �zellemd és 
fizikai dolgozó vett részt. A 
munkadfj e<?Vrés?.ét a Bod
rogolaszi MAV Nevelőotthon 
tanulóinak juttatják. A fenn
maradó öss-r,egből oedig a fia
talok lakásépítkezését t4mo,; 
gatják. 

A kommunista müszak !s
mét szép példája annak, hogy ,• egymást segítve támogatva 
milver, szép eredményekre ké
pesek dolgozóink. 



• l'IIAGYAR VASUTAS 
1!}'77. NOVEMBER 4. 

. Vasutas-nyomdászok 
tapasztalatcseréje 

• · /l Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére tapasztalatcseré
Tel egybekötött vasutas-nyom_ 
dá.sz brigádtalálkozót tartottak 
• debreceni vasútigazgatósá
gon, A találkozón részt vett· a 
budapesti igazgatóság Tanács_ 
köztp.uaság ifjúsági, Yalamint 
a debreceni igazgatóság Rózsa 
ferrnc és November 7. bri
gádja. 

Győrben átadták rendeltetésének 
az ország legkorszerűbb fóiskoldjdt 
A tervezett határidő előtt két hónappal elkészült Győr

ben az ország legnagyobb és legkorszerűbb főiskolája, a győ
ri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola. Az avatóün
nepségen, melyre október 28-án, pénteken l<:erült sor, meg
jelent Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag
ja, a kormány elnökhelyettese, dr. Abrahám Kálmán építés
ügyi és városfejlesztési miniszter. Polinszky Károly oktatási 
miniszter, Urbán Lajos közlekedési és postaügyi minisztériu
mi államtitkár, valamint több külföldi és hazai főiskola, egye
tem küldöttsége. 

,A fiatal nyomdászok szak
� tanácskozást tartottak, 
majd barátságos labdar(Lgó
�rkózést rende2!1tek. A leg
közelebbi talá�kozót a buda
pesti 1gaiigat6ságon tairtják 
má,jUS1ban. 

Az Elnöki Tanács rendelete alapján, kiemelt állami be
ruházásként, 650 millió forint költséggel épült főiskola átadá
si ünnepségén Polinszky Károly oktatási miniszter mondott 
avató beszédet. 

Az új oktatási intézményben 1400 nappali és 1200 leve
lező hallgató tanul. A kollégium 1300 hallgató számára nyújt 
otthont. Az oktatók száma 238. Egy részük már Budapesten, 
illetve Szegeden is tanított. A végzős hallgatók üzemmérnöki 
vagy műszaki tanári diplomát kapnak. 

Véradás Miskolcon 
1 
·, A miskolci vontatási fónök
$égen október 1 1-én kezdődött 
és négy napig tartott a ha
gyományos térítésmentes vér-

Köz lekedési sza kkönyvek 
Kiálllítas a Közlekedési Múzeumban 

adás. A véradásban a szocialiS- A műszaki könyvnapok al-
ta brigád-Ok jártak az élen. kalmából a Közlekedési Mú-

zeum „Közlekedési szakköny
'· A vontatási főnökség Vörös.- vek 1945-1917" címmel kiállíkereszt Szervezete megszer- tást rendezett. A kiállítást ok
'1'eite az állandó készenléti tóber 21-én Oroszváry László 
Órijtádokat is, amelyek sürgős MÁV vezérigazgató-helyettes 
esetekben a kórházak rendel- nyitotta meg. 
keresére állnak. Rámutatott, hogy m!l már 
;_ Régi, állandó véradóik az nemcsak az iparban van szük

�ek során arany, ezüst és ség műszaki könyvekre, ha
bronz fokozatú kJtüintetéseket nem a népgazdaság minden 
kaptak. !gy azután nem meg- ágában, különösen a közleke
lepő az az adat, hogy a dolgo- dés területén, ahol a tudomá
zók összes létsmmához viszo- nyos-technikai forradalom ki
nyítva negyvenszázalékos a bontakozása idején, a műszaki 

véradás. műveltségnek, szaktudásnak 
egyre nő a fontossága. Olyan 
időket élünk, amikor a közle
kedésben hatalmas -változások.. 
nak lehetünk tanúi. A vasút, 

A véradó nap sikeres lebo
nyolítása a vöröskeresztes ak
tívákat dicséri. 

noha részaránya a szállítások
ban csökken, a közlekedéspo
litikai koncepciónak megfele
lően továbbra is a közlekedési 
rendszer gerince marad és 
technikája, üzeme teljesen 
megújul. Hasonló korszakvál
tás zajlik le a többi közleke
dési á�azatban is, minden 
szakembernek érdeke, sót kö
telessége tehát. ho1711 a mű
szaki könyvekből állandóan 
tovább képezze magát és lé
pést tartson a fejlődéssel. 

A kiáUításon megtudhatja a 
látogató. hol!V a felszabadulás 
óta körülbelül 7QO közlekedési 
szakkönyv került a könyves
boltokba, mintegy 5 millió 
példányban, de ennek több
szöröse azoknak a hivatalos 

_________ ._ _______________ _,_é_s félhivatalos kiadványoknak, 
műszaki segédleteknek, tan
könyveknek, jegyzet.-knek a 
száma. amelyek a közlekedés 
munkáját segítik. A kiállítás 
természetesen nem vállalkoz
hatott e hatalmas könyvtárnyi 
anyag teljes bemutatására. 
csupán a szélesebb szakmai 
olvasóközönség számára ki
adott műveket mutatja �e, ki
egészítt>e őket a közlekedési 
kutatóintézetek és a Közleke
dési Múzeum kiadványaival. 

Élsportolók fogadása 
Az elmúlt hónapokban a hazai és a nemzetközi versenye

ken, Európa- és világbajnokságokon eredményesen szerepelt 
nsutas élsportolók tiszteletére október 25-én fogadást ren
deztek a vasutas-szakszervezet és a MA V Vezérigazgatóság 
't!ezetői. A szakszervezet Benczúr utcai székházában rendezett 
tagadáson Molnár György titkár méltatta sportolóink eredmé
nyeit és arra kérte legjobbjainkat: a jövőben is kővvssenel<: 
el mindent anna� érdekében, hogy minél több sportsikert ér
jenek el, ezzel is öregbítve a vasutas és az egyetemes mag11ar 
�rt ;ó hírnevét. 

Az elismerő szavak után Gulyás János vezérigazgató-he
lyettes és Molnár György titkár jutalmakat adott át. 

Kitűnik a kiállítás egyik 
grafikonjáról az is, hogy a feL 
szabadulás több mint 30 éve 
alatt kiadott közlekedési mű
szaki könyvek 25 százaléka 
vasúti tárgyú. A vasúti mű
szaki szakirodalom tehát igen 
gazdag és széles körű művelő
dési lehetőséget ad a vasutas 
műszakiaknak. valamint a mű_ 
szaki érdeklődésű dolgozók
nak. Művelődésükhöz hasz.
nos útbaigaz(tást nyújt a Köz
lekedési Múzeum kiállítása. 

Olvasoink figyelmébe 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy az eddig kéthavonként meg
jelen6 Hizl Jogtanácsadó 1978 ja
nuárjától havi folyóirattá válik. 

A havonta kétszeres terjedelem
ben me�jclenc5 lap minden közér
dek(! jogszabályról tájékoztatás1 
ad. Tartalomjegyzékével. ahol 
megtalálható a jogaJkoMs leg
újabb táq1ymutntóJa. eli5seg1ti a 
szakemberek munkáját. 

A jogszabályokban járatlan em
bereknek Is tájékoztatást nyújt és 
felhívja a figyelmet az ldGszerű 
és legfontosabb jo!é!szabálvokr;i.. 
De egyben vAilaszt ad nz olvasók 
jogi jelle�íl kérrtéselre Is. 

Az úl Házi JogtanAcsadót ne-
vezhetJOk a Jogsegélyszolgálat 
lapjának Is. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottsáRok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a kövctkez6ket : 

n. számból : 611977. (VTI. 27.) 
OM-MOM Az alsó- és közé„fokú 
oktatási lntézménvek peda�ógusal 
és egyéb dolgozói munkabérér61. 

,o. számból : 108302 '1977. Leszerelt 
katonák anyagi támo�atása. és 
munkabér elt'5leg�nek elsz1.molása. 

110586'197'7, A MAV Kollektív 
Szerződés 7. sz. mellékletPként 
közzétett a dol�ozók Jakáséplt�sé
nek U.mogatlisáról szóló Szabály
zathoz kiadott végrehajtás! utasí
tás (2) módosítása. 

U. számból : 3 '1975. (II. 21.) MilM 
A munkaViszonnval kaocsolatO!. 
e_r!yes kérdéselcről szóló 511967. 
(X. 8.) M!IM számú rendelet mó
dosításáról és kie�észltésér61, 

111160'19'77. A Vasúti Ruházati 
Utasítás módosítása, 

42. szlimból : 30 '1974. (XTI. 30.) 
MUM a magyar állampo!J!ár kOI· 
földi munkáltató alkalmazás1ba 
léoéséhez szliksé({es munkaválla• 
lás! engedélyr61 és annak alaoján 
létesített munkaviszonvra vonat
kozó egyes szabályokról. 

Kfi> SZUVEG N2LKOL 

� I 

(Polgár Imre raj;a) 

A szerkesztőség üzeni 

VArfalVI Gyula, Szepesi Józsefné. 
Nagy Antal Géza. Nal?Ykanizsa : 
ld. Kovács Béla. Keczkó Ferenc. 
Debrecen : Krajczár Antnl, Tóth 
t.i-\:qz16, Dombóvár: Pacz József 
Kéteeyháza; Boli!nár K1rolv. Ta• 
nolca: Fekete László, Seosi G1--�u-
1a.. Miskolc: Egeresst Zs1P."mond 
�áhony: Szücs Ferenc, Hatv�r, · 
Ooma József Kanosvár: lcveletltf'-• 
!apunk: anyagához telhasznAltuk, 

Molnár István, Sooron : Jevelét 
Ulet�kes belyn továbbítottuk. 

Jubileumi rendezvények. 
Hatvan csomópont MSZBT 
tagcsoportja október 14. és 21. 
között „Elbeszélések Lenin
ről" címmel 110 perces filmet 

vetített a szolgálati helyek 
dolgozóin1k. A jubileumi ren
dezvények között szerepelt egy 
előadás a Csuvas Autonóm 
Köztársaságról, amelyet Ju
hász Ferenc, a hatvani párt
bizottság titkára tartott. Ok
tóber 26-án pedig „A szovjet 
vasutak 60 éve" címmel hall
hattak tájékoztatót a hatvani 
vasutasok. 

Brigád a Parlamentben. 
A hatvani vontatási főnökség 
Puskás Tivadar szocialista 
brigádja és családtagjai a kö
zelmúltban meglátogatták a 
Parlamentet, utána pedig 
megtekintették a főváros ne
vezetességeit. 

- Árufuvarozás a Szovjet
unióban. A Közl�kedéstudo
mányi Egyesület és a szegedi 
igazgatóság MSZBT tagcso
portja október 21-én előadást 
rendezett az igazgatóságon. A 
szegedi vasutasoknak Anatolij 
Alekszejevics Szmehov, a 
moszkvai vasútt-gyetem dé-
kánja tartott előadást a vasúti 
áruforgalom növekedéséről a 
Szovjetunióban. Utána baráti 
beszélgetésre került sor az 
igazgatóság vezetőivel. 

- Nyugdíjastalálkozó. Ka
posvár csomópont szakszerve
zeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban ta
lálkozót rendezett tagjai ré
szére. Doma József elnök tájé
koztatta a megjelenteket a 
végzett munkáról és a nyugdi
jasokat megillető kedvezmé
nyekről. Utána a kaposvári 
leánynevelő intéze-t 42 tagú 
kultúrcsoportja szórakoztatta a 
résztvevőket. 

- lró-olvasó találkozó. Si
keres író-olvasó találkozó szín
helye volt október 14-én a 
nyíregyházi vasutas művelő
dési otthon ifjúsági klubja, 
ahol az irodalmat kedvelő vas
utasok Moldova György írót 
fogadták. Az !ró, ,.Akit a moz
dony füstje megcsapott" című 
riportkönyvéről és más művei
nek születéséről beszélt. 

- Kirándulás. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Központ a nyugdíjasklub har
minc tagja részére autóbusz
kirándulást szervezett Keszt
helyre, a Festetics kastélymú
zeum megtekinté&ére. 

- Kiállítás. A Nagy Októ
ber 60. jubileuma tiszteletére 
Miskolc-Tiszai pályaudvar 
KISZ-klubjában november 2. 
és 10. között újító- és szocia
lista brigád napló-kiállítást 
rendeznek. Az érdeklődők na
ponta 7-16 óra között tekint
hetik meg. 

Mindazoknak a ' szolglllatl he
lyeknek k főnökségeknek, akjk a 
MA V Kórház és Központi Rendelő• 
Intézet fennállásának 50. évfordu
lóJ:i alkalmából az orszái: minden 
területéröt felkerestek bcnnOnket 
Jóldvánc.ágalkkat, ezúton fejezzilk 
1d köszönetilnket. 

a MA V Kórház és Ki!zpontl 
RendeI6Jntézet vez.etösége 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném balatonföHlvárl két
szoba komtortos tanácsi lakásom 
budapesti szolgálati lakásra, lehe
t�le� a peremkerületekben. Meslcs 
Arpád, 1094 Budapest, Angyal u. 
18. fszt. 2. 

Elcserélném szolnoki másfél c;zo
bjs, összkomfortos MÁV-bérlaká
somat budapesUre vn�y Budapest 
körnvéklre. Erdeklődnl : Szegedi 
Antál, 1154 Budapest, Csorvás u. 3. 

Elcseréln�m kétszoba, összkom
fortos tokodi sz.ol,zálatl lakásomat 
CE:yszoba ö�szkomfortos budapes
tire. Erdeklődnl levélben ; 2531 
Tokod, Bácska u. 2. sz. 

Ll'lépésset Atadom tényleges 
MAV-doli:tozónak 51 m••es. két
szoba. félkomfortos, kertes l\'1AV
bérlakásomat úJoesten. €rdeklődnl 
délelőtt 10 órától : Vincze Re:is6. 
1043 Budapest, Ságvári E. u. 1. az. 

Elcserélném budnoestl tanácsl 
főbérleti e�•szoba félkomfortos I. 
emeleti lakásomat XI. kerilleti 
kétszob�s ton�cslra. &deklődnl: 
07-51-70 telefonon. Huszár Ká
roly, 8440. Herend MA v-állomás. 

Halálozás 

Hetvenhét éves koriban el
hunyt ctr. Gyilre Zoltán nyu
galmazott ft.tAV-clle11őrz6 fóor• 
vos, a záhonyi vasutasok egy
kori, köztiszteletben Alló dok
tor bácsija. Az orvosi diploma 
megszerzi-s� után, saját kérésé• 
re, szűkebb szü.lőhazáj:iban, 
Szabolcsban kapott körzeti or
vosi állást. A felszabaduJás 
ut.ánl években Záhonyba került 
l\tAV üzemorvosnak, majd e.1-
Jenörzli főorvos lett. Ebben a 
beosztásban nyugalomba vonu
lásáig gyógyította a. vasutaso
kat és c�aládtagjaikat. 

l\tint nyugd(Jas, csaJádjávaJ a 
fOv:írosba költözött. Végakara
t:\ban azonban úgy rendelke• 
zelt, hogy Záhonyban temessék 
el. Dr. Gyüre Zoltánt október 
2ii-án, nagy r�z:vét meJlett be• 
tyezt-É'k örök nyugalomba a zA
bonyl temet6ben. 

Az Aurörától napjainkig 

- l\lúszaki könyvnapok. A 
Landler Jenő járműjavító 
szakkönyvtára és a művelődési 
ház szakszervezeti könyvtára 
a műszaki könyvnapok alkal
mából október 25-én a Land
ler Művelődési Ház djsztermé
ben műszaki könyvkiállítást 
rendezett. A kiál!itást Mezei 
István igazgató nyitotta meg, 
majd Gecse Alfréd szakosz
tályvezető-helyettes tartott 
előadást a munka- és üzem
szervezésről. 

K0SZ0SETNYILVAN[TAS, Ez
űton moodunlc: köszönetet a Vas
úti Föosztály és a társlgaz�atós.A
gok képviselöinek, a szegedi va.s
UtJga.zgatóság és a külszolgálntl fő„ 
nökségek vezetőinek és dolgozói• 
n.ak, valamint a motorvezetói tan• 
folyam halleató1nak, a.ldk sze·�e
tett halottunk. Hoffmann MthálY 
temetésén megjelentek, résZvétük• 
kel fRJdalmunkat enyh(tenj Jgye• 
keztek. 

• A vasutas élsportolókat Molnár György titkár köszönti 

Gulyás 
tdja a. 

János vezérigazgató-helyettes és Molnár György át
jutalmat Gál Károlynak, a BVSC tehetséges váloga

tott birkózójának 
(Tenta György felvétele!) 

A nagykanizsai csomópont 
KISZ-bizottsága október 14-én 
a Kodály Zoltán Művelődési 
Ház színháztermében az Auro
rát61 napjainkig címmel ve
télkedőt rendezett a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére. A 
vetélkedőt Sille Miklós, a cso
mópont KISZ-bizottságának 
titkára nyitotta meg, aki egy_ 
ben élménybeszámolót is tar
tott a leningrádi szovjet-ma
gyar barátságfesztiválról. 

A vetélkedőt hat témakör
ben történelem, földrajz, 
oolitikai ga2;dasá�tan, sport és 
kultúra - tartották. A vontll
tási KISZ..alapszervezettől 35, 
az állomástól 5, a pályafenn
tartási főnöksé1?től 3 fiatal vett 
részt a vetélkedőn. 

MAGVAR VASUTAS 

• v■-1.1J11sok Szakuervezetének 
laDJa 

szerkeszti a nerkesztll blzottsOF 
Felelős szerkesztő : Vlá Ferenc 

szerkesztllség: 
!Oli Bpest Vl., Be-ie21lr otca 11 

Telefon városi: Zff-812. 
Ozerei: l&-ff. 

Kladla és terjeszU: 
a IHpszava baplrlado \'éllalat 
1964 Bpeet vn.. Réllóci:l dt M 

Tetef@: 12._811 
Felelős k!ádó: dr. Sutb Nter, 
„ NéP&tava bat>IUad� v,uatat 

tgazgatö)a 
Csekkszámlastámunk: 

MNB tU - 11 ISC 
77-4405, Szikra Lapnyomda 

8uaa&t!!l1 
l!'elelllo qez_.t(I: 

Ro.:1er lmre lll8%Pt0 

Első a vontatási főnökséi? 
IV. alapszervezetének első 
csapata, második a vontatás 
II. alapszervezetének első csa
pata, harmadik a Pft. KISZ
alapszervezetének csapata. 

Szepesi Józsefné 

- Klsmamaklub. A n.agylca
nizsai csomópont nóbizottsága 
a közelmúltban kismamuklu
bot nyitott. Az alakuló ülésen 
megjelent gyes-en lévő kis
mamák megbeszélték a klub 
programját, terveit. 

HIVJA - VARJA - VENDtGUL LATJA 
Sopronban és óllomásainkon a 

(A gyászoló család) 

„LOKOMOTÍV'; GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda, étterem. sörötcl, borozó, eszpresnó, bár. automata tekepálya 

9400 Sopron, Szabadság krl 1 Tel.: 14-180 
VASúTI VENDEGLO ES BISZTRO. Soaron állomás 
HALASZTANVA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALVAVENDEGLO. Nagycenken o Múzeumvasút wégál!omásán 
Kirándulócsoportok étkeztetését - eiö:ia::,s bejelentésre - vállaljuk 1 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XXI. �VFOLYAM, 22. SZÁM ARA: 70 FILLlm 1977. NOVEMiBER 18. 

AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN 

A táppénzf egy elem megszilárdítására hozott 
intézkedések végrehajtásának tapasztalatai 

Szakszervezetünk elnöksé-
gének november 10-re össze
hívott ülése, eltérve a kiala
kult gyakorlattól, rövid ün
nepséggel kezdódött. A Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulója alkalmá
ból Molnár György titkár 
mondott rövid ünnepi beszé
det. 

Ezután került sor a táp
pénzrendszer módosftásn és a 
táppénzfegyelem megszilárdí
tása érdekében tett intézkedé
sek végrehajtásáról készült 
jelentés megvitatására. Az 
1007/1976. (III. 18.) MT sz. 
határozat alapján a vasút ve
zetése és a vasútegészségügyi 
szolgálat a vasutas
szakszervezettel egvütt felül
vizsgálta a tennivalókat. Az 
elnökség már 1976. május 20-
án intézkedési tervet fogadott 
el a táppénzrendszer és a 
táppénz!egyelem megszilárdi-

tása érdekében. Ezt a közpon
ti vezetőség 1976. december 
29-i, a vasutas dolgozók tár
sadalombiztosítási és egész
ségügyi helyzetének további 
javításával foglalkozó határo
zata megerősítette. 

A MÁV Vezérigazgatósig 
jelentését, melyet Gulyás Já
nos vezérigazgató-helyettes 
terjesztett elő, továbbá a tár
sadalombiztosítási osztály ki
egészítő jelentését együtt tár
gyalta a testület. Mint azt a 
vitában felszólalók is hangsú
lyozták: a két jelentés reáli
san tükrözi, hogy milyen in
tézkedések történtek az 1007-

es határozat megjelenése óta. 
Többen szóvá tették, hogv a 
határozat végrehajtását job
bára csak az üzemorvosok és 
a szakszervezeti szervek szor
galmazzák. Ez azért is szem
betúnő, mivel a határozat a 

gazdasági vezetők feladatait 
is megfogalmazza. Naponta 
mintegy tízezer vasutas van 
táppénzes állományban. Hogy 
ez a szám csökkenjen, az a 
gazdasági vezetőknek éppúgy, 
sót fokozottabban érdeke, 
mint a szakszervezeti szervek
nek. 

A két jelentést. a vitában 
elhangzott észrevételek figye
lembevételével, eliogadta az 
elnökség. 

Ezután a vasutas dolgozók 
alapbér-rendszerének korsze
rúsítéséról és az úi besorolási 
rendszerről, a MA V anyagi 
érdekeltségi rendsz.eréne'< ha
tása a gazdálkodás hatékony
ságára, valamint az utazósze
mélyzet változó illetmény
rendszerének megváltoztatásá
ról készült elóterjeszté5eket 
vitatta meg, illetve fogadta el 
a testület. 

A MÁV új ferencvárosi m.unkásszállója 
r-

(Riport a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele) 

A VASÚT OKTÓBERI TELJESÍTMÉNYE: 

, 

es 

27 millió 410 ezer utas 
11 millió 958 ezer tonna 

, 

aru 
A vasút októberben 27 mJt

lió 410 ezer utast szállított, Ez 
a tervhez 95,5 százalékos, a bá
zishoz viszonyítva pedig 97 
százalékos teljesítésnek felel 
meg. A személyszállítás minő
sége is romlott a bázishoz ké
pest, ugyanakkor szeptember
hez viszonyítva kismértékben 
javult. Kedvező viszont az 
utaskilométerben mért teljesít
mény tervezetthez viszonyított 
alakulása. Változatlanul nagy 
késéssel közlekednek mind a 
belföldi, mind a nemzet'közi 

Jelentős v-0lt az emelkedés 
még az élőállat-küldemények
nél is, ahol a bázisidőszakot 
alapul véve a többletszállítás 
meghaladja a 40 százalékot. 

a villamos vontatásnál 5,'l', 
a nagy t.eljesitményú dízel
mozdonyoknál 1, a göz
mozdonyoknál pedig '1,4 

százalékkal nött, 
A kedvezőtlen adatok között 
elsősorban az Idegen kocsik át
lagos 1artózkodási idejének 
emelkedése említhető meg. 

• személyszállító vonatok. 

Ami az áruszállítás minőségi 
mutatóit illeti, csak kismérté
kú a javúlás. A tehervonatok 
menetrendszerúsége 4 száza
lékkal emelkedett, kedvező a 
szállítási Igény kielégítésére 
utaló adatok alakulása 1s. A 
gépre várások száma pedig 
mintegy 50 százalékkal csök
kent. A teherkocsik statikus 
terhelése 4,9 százalékkal nőtt 
és mintegy 1,4 százalékkal 
csök'kent a kocsiforduló-idő. 
Jónak mondható a teherkocsik 
térbeli és időbeli kihasználása 
is. A tehervonati mozdonyok 
napi hasznos futása 

A novemberi szállítási lg� 
nyek is nagyok. Ezért a fuva
rozásra felkínált áru elszállí
tása továbbra is fontos feladat. 
Üzemi szempontból változat
lanul elsődleges a záhonyi tér
ség munkájának elqsegítése, az 
átrakási munkált gyorsítása.. 
Most már számítani kell az 
időjárás romlására is, ami 
nemcsak fizikai megterhelést 
jelent, hanem a balesetveszélyt 
is növeli. 

NOVEMBER 3-AN 

A jubileumi szerelvény kigördült 
a Landler Jenő Járműjavító Üzemből 

A személyszállítási teljesít
mények fokozatos csökkenését 
ellensúlvozza az áruszállítás. 
A vasút' októberben 

11 millió 958 ezer tonna 
árut szállitott, ezzel tervét 
101, 9 százalékra ,etjesí-

A Landler Jenó jármújav!t6 
munkáskollektívája - mint 
arról annak idején lapunk ha
sábjain beszámoltunk , a 
február 10-én tartott termelési 
tanácskozáson csatlakozott a 
csepeli munkások felhlvásá
hoz. A jubileumi évforduló 
tiszteletére vállalták egy 424 
sorozatú gőzmozdony és két 5 
tonnás konténer nagyjavítását, 
harminc teherkocsi és kétszáz 
kormányszelep javítását, egy 
szerszámgép nagyjavítását és 
ötven tonna féktuskó öntését, 
hogy csak a jelentősebbeket 
soroljuk fel. 

A vállalások értékére :Jel
lemző, hogy csupán a jubileu
mi szerelvény elkészítéséhez 
20 ezer munkaóra-ráfordítás
ra volt szükség, 

Az üzem dolgozói, híven ha
gyományaikhoz. határidőre 
teljesítették a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. év
fordulója tiszteletére tett vál
lalásaikat. A jubileumi szerel
vényt november 3-án ünnepé
lyes külsőségek között adtál< 
át a forgalomnak. Az ünnep
ségen Mezei István, az üzem 
igazgatója mondott beszédet. 

- Most, itt a jubileumi sze
relvény átadása alkalmából 
rendezett ünnepségünkön je
lenthetem tisztelt vendégeink
nek, üzemünk dolgozóinak, 
hogy a kollektíva áldozatkész 
munkájának eredményeként 
teljesítettük vállalásainkat -
hangsúlyozta az Igazgató, 
hangjában nem kis büszkeség
gel. - Szeretném azt Is el
mondani, hogy a jubileumi 
munkaverseny, a vállalások 
teljesítésén kívül, további 
többletteljes!tményeket ered
ményezett. A megmunkáló 
osztály 5,6, a kocsiosztály 4,8, 
a mozdonyjavító osztály 3,3, 
az öntöde 1,5 százalékkal tel
jesítette túl a termelékenység 
tervezett szintjét. Ez jelentős 
termelési többletet eredmé
nyezett. 

Elmondotta az Igazgató, 
hogy a termelési tervet, a 
fenntartási költségkeret terv
szerű felhasználása mellett 

szintén teljesítette az üzem. lista Forradalom 60. évfordu
Ugyanakkor az átfutási idő lóját. Ezé?'t e helyről is köszö
célkitúzést 5,6, a javítási ldőét netet mondok a munkában ki
pedig 6,8 százalékkal csök- tűnt szocialista brigádoknak. 
kentették. Ezzel és a forga- az üzem valamennyi dolgozólomnak összesen átadott 161 jának teherkocsival közvetlenül Is 
segítséget nyújtottak a vasút- Az igazgató beszéde után 
nak az év végi szállítási igé- Kain Lajos, az Ady Endre 
nyek kielégítéséhez. szocialista brigád vezetője 

Beszéde további részében adott rövid tájékoztatást arról, 
részletesen foglalkozott az hogy a szocialista brigádok
üzem kül!inböző osztályainak nak milyen szerepe volt a Ju
tevékenységével, a szocialista bileum! szerel vény elkész{té
brigádok példás helytállásá- sében. A szerelvényt ezután 
val majd befejezésül a követ- átadták Rákosrendező pálya
ke�őket mondotta: udvar képviselőjének. S ml

közben a zenekar az ünnep
ség befejező aktusaként az 
Internacionálét játszotta, a ju
bileumi szerelvény méltóság
teljesen gördült ki az tizem 

tette. 
Az ároszállitás mennyisége, 
tonnában kifejezve, a bázisidő
szakhoz képest 3,7 százalékkal 
nőtt. A belföldi forgalomban a 
terve7,etthez viszonyítva 6,7, az 
importforgalomban 9.7 száza
lékos volt a többletszállftás, 
míg az export- és tranzit szál
lításoknál közel azonos. illet
ve ezt meghaladó a csökkenés. 
Ezeknél a mutatóknál decem
berben ugrásszerú javulás vár
ható. 

A bázisidőszakhoz viszonyít-
va 

meglep6en magu voU a 
mész-, a cement-, a kó-, 
kavics- és szén-, valamint 
a mútrágyaküldeméoyek 

aránya. 
Cukorrépából viszont keveseb
bet szállítottunk a múlt évi
nél. Ez elsősorban a cukorgyá
rak telítettségével függ össze. 

- A jubileumi munkaver
senyben elért kiemelkedó 
munkasikerek lehetővé tették, 
hogy méltóan ünnepelhessük 
meg a Nagy Októberi Szocia- területéről :------------

Indulásra kész a Jubileumi szerelvény 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

REGI JELSZ.Ó, ÜJ TARTALOMMAL: 

Mindent a közönségért! 
Jubileumi esemenyek az Utasellátó Vállalatnál 

Az Utasellátó Vállalat do!- valamint az 1nyencfalatoz6na,: 
go,zói körében is követőkre ta- neve?.ett értékesítő reszleg. 
lált a csepeliek jubile-umi ver- Erenkívül Szarvason. és Zala• senyfelhívása. A felajánlások uentgróton avattak új, kor• teljesítésének egyik eredmé- szeru büfét, illetve üzletet -nyeként az elmúlt �!?okban elsósorlban a Volán pályaudvar öt fiatal A uakma iJ17: me�: utazóközön,;é,gének srolgálatá• tere, nyolc pechg a Kivaló it,u ra _ az Utasellátó dolgozói. szakmunkás dmet szerezte 

Ide kivámkO'Lik még egy hír meg. 
a vállalat „jubileumi esemé-A 60. évforduló tiszteletére nyei" közül· hasszas előkészítő több �j �elmi � mun.kála,toik:0 és &Lk,eres koordi

megnyrtására 1s 50II' került az nációs tárgyalások eredm-ényeUtasellátónál. Balassagyarmat ként november 7-én megkezdvasútáJ.lomásáin az elavult, kis te ü-ziemelését Budapesten, 11:.1 alapterületű üzl_et helyet! mo- Emke-alul;áróban az Utarelládern, megfelelo árukínalattal tó 6 gépegységet magába fogrendelkező büfé kezdte meg !aló ételkiszolgáló automataműködését. E vendéglátó egy- sora. A szükls:é,ges műszaki felség kialakításával egyidóben tételek megteremtése után híkorszerűsítették az. �� deg és meleg italt árusító géldslrereskedelnú paviJonJát  is. pek fulembehelyezését is ter-
Ho-z:zájárul az utazóiközönség vez:i a vállalat az Emke-alul

ig�inek kielégítéséhez a járóban. Erre azonbalil előre-
Vácott létesített - noVEmber láthatólag csak az aluljáró 
2-án megnyitott - hidegkony- esedékessé vá'lt felújítása utá!ll 
hai termékeket előállító üzem, kerülhet sor. 

TÁVIRAT A KITÉRÓGYARBOL 

Gyöngyösön teljesítették 
a jubileumi vállalásokat 

Lapunk legutóbbi számának kéziratai már a nyom
dában voltak, amikor az alábbi távirat megérkezett 
szerkesztőségünkbe: 

.,A MAV Gyöngyösi Kitérógy6rtó Ozemének dolgo
zói jelentik, hogy egy héttel a november 7-i határidő 
előtt eleget tettek jubileumi munkaverseny-vállal6suk
nak. Szállításra kész az utolsó csoportk!téró i.!, ame

lyekből összesen 540-et igényelt a vasút. Tel;esítették 
11,z üzem dolgoz6i azokat a kötelezettségeket i.!, me
lyeket a paksi atomerömil, a ha;dúsági cukorgy6r, a 
zalai hútóház és a bélapátfalvi cementgyár építúévei 
kapcsolatban vállaltak." 

Gratulálunk a nagyszerO eredményhez, s kívánjuk:, 
hogy az évi terv túlteljesítésére irányuló pótválla!ás 
valóra váltásában is hasonló sikereket érjen el a gyön
gyösi kltérőgyártó üzem kollektívája. 
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AKTUÁLIS PORTRÉ 

Tizenkét éve társadalmi szó-titkár 
Kitüntetések a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 60. évfordulója alkalmából 
Eredeti szakmája: asztal08, 

Jelenlegi munkaköre: múve
zeW. Munkahelye, immár több 
mint negyedszázada:  MAV 
Villamos Fenntartási Fónök
ség. Különös ismertetőjele 
(habár napjainkban ez nem 
is oly különös) : mindenkor 
tevékeny részt vállalt a m<YL
galmi munkából. 

E már-már kérdőív-s:rerúen 
tömör soro!ásból csupán a 
név hiányzik, Vékony Józsefé, 
aki - ugyancsak elöljáróban 
kell elmondani - vasutas di
nasztia tagja. Édesapja, Vé
kony László is itt dolgozott: 
a Keleti Műszaki KocsiSZJOl
gálat.i Főnökség asztalosa volt, 
a két nagyapa pedig a forga
lomnál tevékenykedett. S nem 
esik majd távol a csalá.dfától 
a 15 éves fiú sem: a hajó?á
s! S7-Rkközépiskola tanulója. 
Az általánoo iskolában hajó
modelleket készített, s hiába 
volt az atyai csábítás: a sinek 
világa helyett a me-sszi ten
gerekre, majd, néhány éves 
srolgálat után a főiskolára 
vágyik • . •  

Kocsitisztítóként kezdett 

a Keletiben 

. De maradjunk most e köz
lekedési dina-sztia harrmadik 
tagjánál, Vékony Józsefnél, 
akinek mindennapjai oly tar
talmasak, hogy tömörre kell 
fogni a szót. ha mindenre 
(vagy legalábbis: majd min
denre) utalni akarunk. Szte
reotip mondat, mégis így 
igaz: már gyermekkorában a 
vasútnál akart megélhetést ta
lálni. Akkor is, amikor kis
iparosnál három éven át az 
asztalos mesterséget tanulta. 
S 18 éves koráb&n, asztalos
segédké:nt, kocsitisztítónak sze
gődött el a Keleti pályaud
varra. J:':ppen 27 es-z:l:endeje 
ennek: 1950. ,wvembe„ Z-án 
lett vasutas. 

Fél évbe sem telt, hogy 
a Keleti Műszaki Kocsiswl
gálatnál műhelybe került, 
asztalosként, majd űjabb k"ét 
hónap múlva mostani sziolgá
lati helyére, a vlllamosfenn
tartókhoz (akkortájt más volt 
a megnevezés). Miután tényle
ges katonai szolgálatát letöl
tötte, 1957-ben az asztalosak 
csoportvezetöje lett: 19 éven 
át dolgOZJOtt velük a műhely
ben; szorgoskodtak a villa
mosberendezések famunkáin 
csakűgy, mint az irodai búto
rok javításán. Tavaly óta 
művezetö, több rész.leget irá
nyít : a bundapesti és a mis
kolci ignzgatóság területén 
dolgozó búvárszivattyú-szere
lőket és ka,:,bantartókat, a vil
lanymo,or-tekercselőket, a 
tmk-rés:zleget, az eróátvltel1 
berendezések szerelőit és kar
bantartóit, no meg az aszta
losokat . . . hozzávetóleg har
minc embert. 

- Szilágyi Matyi f,áC$Í oolt 
az eléldöm - emlékezik vis:z-

képest kielégítők ugyan, de 
a MAV heiyenként mostoha 
körülményei őket is sújtják. 
A szerelők, ha vidéken dol
goznak, esőben, szélben, sár
ban, fagyban a szabad ég 
alatt tartózkodnak. S Igaz, a 
szociális ellátottságuk a ko
rábbiak.hoz képest sokat ja
volt - a lakókocsik kulturál
tabbak: mtn,degyikben van 
hűtőszekrény, rádió, olajkály
ha; a fekhelyek kényelmesel>
bek, kárpitozottak , de 
például a tisztálkodási lehe
tőség még ma sem megol
dott. Az egész napi munka 
után nem elég a 1avor ! S 
roncs megoldva az étkezés 
sem: a k!sepb ál!omá.rokon a 
dolgozók önmaguknak főznek, 
ha meleg ételt akaM'14k enni. 

- Egy éve immár, hogy 
ga7ldasági és társadalmi vetre
tő is. Nem okoz ez olykor üt
kö-7,ést, nines szükség emiatt 
itt. vagy ott kompromisszum
ra? 

- Végiggondoltam én iserl, 
s ma már nyugodtan mond
hatom: nem. Hiszen mindkét 
feladat V'égcélja, azonos, leg. 
feljebb a részkérdések külön
böznek olykor. Már csak azért 
sem lehet ellentmondás, ml'Tt 
a megfelelő munkakörülmé
nyeket egy szakszervezeti 
tisztségviselőnek biztosíttatni, 
egy munkahelyi i,ezetónek 1'i
szont biztosítani kell. Ha tör
ténetesen a munka balE!SE't
vesrelyes, addig nem végez
hetó ei, amíg a biZton<;ágos 
felbételek nem teremtődnek 
meg. Dehát ez e,,<ry- mai gaz
dasági vezető számára is kö
telező érvényű előírás, ezért 
felel ! . . •  

:Mindig a dolgozók 
érdekd szerint 

Osszekü!Jönbözött-e már 
valamelyik beosztottjával, aki
nek egyszersmind S2lb-titkára 
is, a munkával kapcsolatban? 

- össze, mégho-z:zá kemé
nyen : italozás miatt. S ez nem 
holmi puritánság, a vasút ve
szélyes üzem, munkaidő alatt 
egyetlen korty s-re= italt 
sem szabad inni. De az ita
lozás ellen sem csak mint 

múveretó lépek fel: elsósor
ba.11 a dolgozó érdeke, hogy 
saját testi épségét óvja, s er
re mozgalmi fe1.adatkörömben 
is figyelmeztetnem kell . . . De 
bárhol, bárkivel beszélek, a 
megfelelő hangnemet meg kell 
talá.lni. Van a:ki a;; első szó
ból ért, van akit győzködni 
kell, más meg csak a kemé
nyebb hangot érti meg. 

Dunaharosztiról jár be a 
Keleti pályaudvarra;  három 
esztendeje - fiát, feleségét is 
fuva.rozva - saját Trabant
jával, korábba,n vonattal, va,gy 
HJ:':V-vel érkezett. Naponta fél 
5-kor kel fel, hogy fél 7-kor 
már a helyén legyen (hivata
losan csa,k 7-kor kezdődik a 
munikaidő, de úgy érti :  a mű
ve:retőnek addigra már „elő 
kell készíteni" a napot), és 
legkorábban délután 4 óra
kor végez. Legkorábban. Mert 
ha tá'rsadalmi kötelezettségei 
szólítják, este 7-ig, 8-ig is 
bent marad : akkor van csend, 
akkor tud elmélyedni a mun
kájában. 

Negyvenöt esztendős. Ke
mény - munkával, tan'lllás
sal eltelt - évek vannak mö
götte (1970 óta szüntelenül ta
nul; esti tagozaton végezte el 
a gimnáziumot, majd a mű
vezető-képzés következett) ; 
két=resen indokolt az egész
ségre is vigyázni. 

Ha szükség van rá 

ma is beáll a „sorba" 

- A fizikai munkát nem 
hagytam abba, noha már :nem 
a műhely a munk-'..helyern, Ha 
a szükség úgy kívánja, be.-11-
lok akár korábbi asztalostár
&aim kö7lé, akár máshová. S 
otthon, a ház körül is akad 
elég teendó, de a barátok, a 
rokonok is gyakorta hívna�. 
ha házat építenek. S most, 
hogy megvan a Trabant, hét 
végeken 'rendre felkereke
dünk, Jártunk már a szom
szédos Ol'S7.ágokban, Jui;o
szlávlában és Bulgáriában 1s. 
de még mindig van olyan 
pontja hazánknak, amit nem 
ismerünk, de látni vágyunk. 
Hadd lássa a fiam fiatalon 
mindazt, ami nekem gyer
mekfővel nem adatott meg. 

Néhány napja, november 7. 
alkalmnból nagv megtisztel
tetés érte: az Elnöki Tanács 
a Munka Srdemrend ezüst 
fokozatával tüntette ki, a 
SZOT Elnökségének javasla
tám. Az elismerés elsődl�e
sen szakszervezeti munkáját 
minősíti, ám alilrha kétsé�es: 
miként az 1974-ben me!?ka
pott Közlekedés Kiváló Dol
gozója cím, vagy a korábbi 
minlnteti, igazgatói dicsérő 
oklevél, munká§áiiának egé
szét - a vasúthoz, a főnök
séghez való húségét is méltá
nyolja. S egybe-n egv vasutas
dianasztia nevét 1� fémjelzi. 

Földes Tamás 

A Nagy Októ'-1 Szodallsta 
Forradalom 60. évforduJója al
kalmából - a szocialista társa-
dalm! rend építése és továbbfeJ• 
lesztése érdekében kJ!eJtett ered
ményes párt- és tömegszervezet! 
munkájllk elismeréseként a 
Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 

MUNKA ÉRDEMREND 

arany fokozata 
kitüntetésben részesitette: Nagy 
Károly PB-titkárt, KPM Vasút! 
Főosztály ; varga Imre vasútigaz„ 
gatót, Debrecen vasútlgazgatóság� 

MUNKA ÉRDEMREND 

ezüst fokozata 
kitüntetésben rés!leS!t4'tte: dr. Ma
gyar Béla ügyintézőt, KPM va
súti Főosztály ; Tóth Károly gazd. 
pol. tanácsadót, Bp. Rákosrende
ző áll. 

MUNKA ÉRDEMREND 

bronz fokozata 
kitüntetésben részesitett": Kövér 
tmre oszt. vez.. Landler J'en6 JJ. 
V. ; Ko,·ács Gyula Ugy!nt, Mis
kolc vasútig 

A közlekedés- és postaügyi ml• 
niszter 1 

KIVÁLÓ VASUTAS 

kltüntet/5 címet adományozta : Ba
logh Ferenc okt. C130p, vez., szom• 
bathely va,;űtJg.: Bánhegyi Ferenc 
m'll!l:7., gazd. tanácsadónak, KPM 
vasúti F6oszt. ; Kancsér Ferenc ko
csiv1zsgá.lónak, szeged vont. Főn. ; 
:Márton András oszt. vez., Bpest 
vasuUg.; Móré Imre pol. munka
társnak, Záhony áll. 

A MAV vezérigazgatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 

DICSÉRETBEN 

r&zesi•Pttie- · Ar!I JAnos munkaO,ori 
vez.. Miskolc f;p. Főn. : Selényi 
László körzeti árulrányítót, Kis• 
kunhala1=: áll.; Berény! Miklós PB
titkárt MAV :Eszakl JJ. 0. ; Bog
nár ,józsef személyzeti t!'USadót. 
Szél<esfehl'rvárt JJ. V.; Kaltó Já
nos Ugyint., Tal)Olca áll. : KovAc-s 
István biztonság! megblzottnt, 
MA V H!dép. Főn.; Mé'!Zdros Lajos 
kocslla.k.D.lll.S csop, ve,:,. Nyirell"
há%a Vont, Főn. : Moln,r Katalin 
mérn�k c-sop, vez„ MAV TBKY ; 
dr. Nánási Lórántné ont. wz., 
Közp. s,..tmv!t. Hiv. ;  Simon Jó• 
zsef tlg,.,1nt., Bp. VasútlJt. � Stotán 
Györ2yné Ugylnt., Bp_ MAV Gép
Jav. V. : Szabó Miklós osrt.. vez. h., 
szombathelYi JJ. 0. ; szeltner Já
nos bércsop. vez.1 Dombóvár :Eo, 
Fl!in.1 : Szomszéd Adám anyag
számadót, Kisterenye áll. : Török 
Györey !llzers7..ámlakatost. Esz.aki 
JJ. V.; Vass János Ül(y!nt.; MAV 
ÜGH. ; Zákonyl Gyula gyártáster
vező csop. vez .• Dunakeszi J'J. 0 .• 

A Nagy Októberi SZOC!allstn 
Forradalom 60. évfordulója alkal
mából - a rendőrt munka seg!té
se terén kifejtett eredményes te
vékcny�é-gük E"11smeréseként - a 
belügyminiszter 

A HAZA 

SZOLGALAT Ál:RT 

ÉRDEMÉREM 

arany fokozata 
kitüntetésben részes!tette : Pinczée 
János 6rségparancsnokot. Záhony 
áll. 

GuJyás János vezérigazgató-helyettes átadja a kUllnte&ést 
Tarnóczi Ferenc váltásparancsnok.nak 

KOZBIZTONSAGI �REM 
arany fokozata 
klttintetésben részesít- : CSóré 
László váltásparancsnokot Bp. 
Ferencvá.rOs é.11. 

KOZBIZTONSAGI ÉREM 
ezüst fokozata 
kitüntetésben részes!tl!:tte: Ter
nócrl Ferenc vá.ltásparancsnokot, 
Aballget lill. 

(Laczkó lldikó felvétele) 

Ben6 polgári fegyveres 6rt., l'é• 
nyeslltke áll. 

Klváló munk6s6rl t"vékenységé
nek elismeréséül 

A HAZA 

SZOLGALAT Al:RT 

ÉRDEMl:REM 

bron� .fokozata 
KOZBIZTONSÁGI �REM kitüntetésben részes!tette : Pin· 

bronz fokozata czés Jen6 csop. vezetót, KPM Va· 
kitüntetésben részesit-: KirálY súU Főosztály, 

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése 

A Nagy 0kt '>berl Szocialista Fo,-.. 
radalom 60. évfordulója alkalmA
ból - a szalc.�1.ervezetl mozgalom
ban végzett munkájuk elismer� 
ként - a Magyar NépköztársasJig 
Elnöki Tanácsa 

Munka Érdemrend 

arany tokouta 
kitüntetésben rés?.esltette: Feleky 
Pál ll!azgatót. a MA V Szente,;! :Epf
téo.1 Főn11kség vezetőjét, a vasuta
sok Szakszervezete központi veze
tllsége alelnökét : 

Munka trdemrend 

ezüst fokozata 
kitüntetésben részesítette: Demettt 
Géza dlzelmozdony-vez.etöt, társa„ 
dalmf szb-elnököt, Zéhony Vonta
tási Főnökség : Vékony József asz
talos csoportvezetőt. társadalmi 

szb-t!tkárt, Bp.-Keleti 
Fenntartási Funókséi ; 

Villamos 

Munka Érdemrend 

bronz fokozata 
kitUntetésben részes!tette: Kalmár 
Lajos kocsivizsgáló lakatost, tár
sadalmi szb-Utkárt, Sárospatak 
üzemfónölcség; Bent ez ki Istvánné 
ügyv!te1ellát6t, SZb társadaromi;lt
tositást felelőst, V&.5\lta'.';Ok Szak
szervezete ; Komódi Lajos vezet6 
"ált�kezel6t, t!lrsadatml szb-Ut
kárt, Haidú..;z.obo�zló állomás. 

A SZOT elnöksége 
SZAKSZERVEZETI �JUNX.AlmT 
arany fokozata 
kitüntetésben részesítette: Solymo
si Rudolf tttkárhelyettest, buda
pesti területi bizottság:  Szász Sán
dor vá.ltókezelőt. tár�ada1mt szb
tltk�M. Moha 11.llomás ; Léránth 
Imréné Razda'lágl csoPortvezetőt. 
Vasutasok Szakszervezete.. 

Sikeres könyvbemutató 

Többet tettek, mint amit vállaltak 

A Konuth Könyvkiadó és a 
Vlll. kerületi pártbizottság 
közösen rendezte meg a bu
dapesti vasútiga2gatóság kul
túrtermében november 
10-17. között - az idén meg
jelent pol1t:ika1 témájú köny-

sza a ta,valy nyugdíjba ment, ,--------------------------------------------------------

i,ek kiállítását. A bemutatón 
mint.egy száz űjdonságot tár
tak a látogatók elé. Megvásá
rolhatták többek között A. P. 
Nyenara'kov ,,A Nagy Októ
ber" és Tadeus H. Rolski „Fr
hér sas kék mezöben" cím.

nagy érdeklódéssel várt m•" 
vét. 

viharedzett vasutasra , 
amikor má,,, eldölt, '/Wf1II a 
helyére állok, három hónapot 
dolgozta,m közvetlenül mellet
te. De korábban is szoros 
volt a kapcsolatunk, már az 
ötvenes évek elején műveze
tő volt. Nos, lehetett tanul!Ili 
tőle, ráadásul szeretett is ta
n!tand. ő is elsősorban poli
tikai munkásnak vallotta ma
.1\'át, ahogy az emberekkel fog
lalkozott, az mindenki számá
ra például szolgálhat. 

A feladatok azonosalc 

A-z "ó is" alighanem b6-
vebb magyarázatra vár, jólle
het elöljáróban utaltunk a 
mozgalmi munkára. Munka
társai már az ötvenes évek 
elején őt választották szak
szervezeti bizalmijukká, maid 
a-z ifjúmunkás társak 1957-
ben a főnökség KISZ-titkárá
vá, s ezyben a csomóponti 
KISZ VB agit.-prop. titkárá
vá. Négv esztendő múlva már 
a csomópont MSZMP-bizott
ságának vb-tagja, 1965 óta 
pedig a főnökség S,'2lb-titkára 
f,s a Vasutasok Szakszervezete 
Budapest Területi Bizottságá
nak taná::stagja. 

A szakszervezeti bizottság 
titkáraként már 300 vasutas 
érdekelt kell szolgálnia. s a 
gondok-nroblémák ltt Is szer
teágazók. A munkaki)rül-mé
.,_yek a helyi adottságokhoz 

Emléktábla a művelődési ház falán 

Dunakeszin ünnepséget rendeztek a József A ttila 

Múvelódési Központ 50 éves fennállása alkalmából 

„Boldog, aki inekel, ha ná„ GylYrav titkár mondott 
szívből jön a szép dal . . .  " - beszédet . 
szárnyalt az ének az Arany- Hangsúlyozta többek között, 
koszorú Diplomával kitünte- hogy az egykori főműhely kul.. 
tett férfikar előadásában no- turális szervezetét - a Ma
vember 11-én, a Dunakeszi (Jllarság Dal- és Önképzó 
József Attila Művelődési Köz- Egyesületét - 1926-ban hoz
pont színpadán. Ezen a napon ták létre. Művelödési csoport
köszöntötték a dunakesziek az jai gyorsan fejlődtek, hama
intézmény ötvenedik évfordu- rosan a munkáskultúra jelen
lóját. tős bázisa lett. Megalakult a 

Az ünnepség kezdetén - a száztagú szimfonikus zenekar, 
jubileum tiszteletére - em- továbbá a tizennégy tagú fú
léktáblát lepleztek le, ahol vószenekar is. Az akkori ta
Pajtel Klára, a városi KISZ- gok közül még ma Is közre
bizottság titkára mondott rö- működói a zenekarnak Kígyó
vid beszédet. Utána került sor si István, Kovásznai Lőrincz 
a színházteremben rendezett és Takács Györ(Jll nyugdíja
jubileumi ünnepségre, ahol sok. Sok sikert ért el a hat
megjelent Kiss Károly, a vantagú dalárda Is. A kórus 
Szakszervezetek Országos Ta- ugrásszerű fejlódése Rajter 
nácsának alelnöke, Molná„ Lajos nevéhez fűződik. ő ak
György, a Vasutasok Szak- kor a Magyar Rádió vezető 
szervezetének titkára, vala- karnag- ·a volt. 
mint a megye és a város ta- _ A felszabadulás - folynácsl és tömegszervezetelnek tatta Molnár György - a kul
képviselői. túrotthon életében is nagy 

Az ünnepséget Sz/í11yt Lajos, változást hozott. Szélesedett 
a művelődési központ lgazga- az Intézmény népnevelő tevé
tója nyitotta meg, majd Mol- kenysége, űjjáalakult a szín-

játszó csoport, a férfi énekkar 
és űj népművelési ágazatok 
jöttek létre, többek között a 
munkásakadémia, a nók aka
démiája, a képzőművészeti, a 
bélyeggyűjtő, a méhész, a ga
lambász és egyéb szakkörök. 
A munkaverseny célkitűzései
nek megvalósítását segíti• a 
szocialista brigádok klubja. 

Molnár György beszéde 
után a Dunakeszi Művészeti 
Napokat értékelte Rónai Ar
pád, a városi pártbizottság el
ső titkára, majd kitüntetések 
és jutalmak átadására került 
sor. 

Szocialista Kultúrá�rt jel
vényt kapott az Aranylant fo
kozattal kitüntetett koncert 
fúvószenekar és az Aranyko
szorú Diplomával minősített 
férfikar. valamint - a népmű
velés terén kifejtett munkáJu
kért - Katona István, Varqa 
György és Várkúti József. 

Garamszeni Ferenc és Bes
senyői János " Népművelés 
kiváló dolgozója lett Bősz Jó
zsefnek, Szúcs Bélának és 

Garamvöl(Jllí Ferenc Endrének 
pedig a Szakszervezeti mun
káért oklevelet adták át. 

A vendégek ezután megte
kintették a kulturális műsort, 
amelyben közreműködött a 
művelődési központ férfikara 
és fúvószenekara is. Vezé
nyelt: Tóth Béla és Szirmai 
János. 

A jubileumi ünnepségnek 
meghívott vendége volt dr. 
Rajter Lajos, a szlovák tele
vízió vezető karnagya Is, aki 
Pozsonyból érkezett. A nem
zetközileg ismert karnagy így 
emlékezett a Dunakeszin töl
tött évekre: 

A rangos kiállltás :nem ,. · 
letlenül került a MAV Ig� 
gatóságra. A tavalyi érték<>' 
alapján ugyanis a közpo~ 
szolgálat könyvterjesztői els •· 
lettek a kerületben.; a ter,,· 
zett P7 OOO helyett százezer fr 
rint értékű könyvet adtak e· 
s az idén is túLteljesítetté' 
tervüket. 

A most bemutatott köny
vekből termésretesen bármi
kor lehet vásárolni arz igaz
gatóság könyvtárában és ter
j€S'Ztőinél. 

(séra) 

Vasutasbecsület 
- 1934-ben hívtak tneg Du

nakeszire. Az ötventagú �ne�- Ezúton szeretném megkö
karban láttam fantáziát. kü• szönni anna,k az Ismeretlen 
lönösen a hanganyaguk tet- vasutasnak a tisztességét és 
szett. A stnusukat azonban segitó jó szándékát, aki sze,,
még csiszolni kellett. Elmond- tember 24-én megtalálta, majd 
tam, hogy ha ők is bíznak azonnal bevitte a szombathe
bennem, szívesen dolgoznék lyi nagy postahlvll'talba 8000 
velük. Még aznap, az elsó forintos betétkönyvemet és 
próba végén közölték velem, 1700 forint készpénzemet, 
hogy kezdhetjük a munkát. amelyeket egy nylonzacskóba 
Egy év múlva már 120 tagja kötve veszített.em el. 
lett az együttesnek. A székes- Kis jövedelmű nyugdíjas 
fehérvári versenyen aranyér- vagyok. így frthetó, lnennyi
met nyertünk. Nagyon örülök. re örültem vi:;sza,kapott érté
hogy most, az 50. éves jubi- keimnek, amit a postad d-0,Igo
!eumon részt vehetek é• talál- zó közlése szerint Gergely Jó
kozhatom az egykori bará-

j 
zsef MAV-elle:iórnek kÖS'ZÖn-

taimmal . • •  hetek. Németh Unos 
Sz. M. Szombathely 
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Mit nyújt 402 vasutasnak 
a MAV legújabb munkásszállója? 

Pullaf A1'pád közlekedés- és 
postaügyi miniszter a közel
múltban adta át Ferencváros
ban - a Keleti rendező mel
letti Abonyi utcában - az új, 
402 személyes munkásszállót, 
amelyről lapunkban is hírt ad
tunk. Az impozáns épület el
sősorban a kirendelt vasuta
soknak lesz a második otthona. 
De ami a legfontosabb: jól 
szolgálja majd a tartalmasabb 
emberi kapcsolatok kialakulá
sát, az ott lakók jó munka.he
lyi közérzetét is. A régi lakta
nyákból október 17. óta folya
matos a beköltözés a szállóba, 
hamarosan „telt ház" lesz. A 
beköltözés napjaiban mi is 
meglátogattuk az új szállót, el
sősorban azzal a céllal, hogy 
megismerjük az első honfog
lalók tapasztalatait, vélemé
nyét. 

Szazhúsz szoba 
Bajnóczi Jánostól, a szálló 

vezetőjétől megtudtuk, hogy a 
lakók elsősorban Budapest
Ferencváros, illetve a Józs.?f
városi pályaudvar és Sorok
sári út állomás vidékről kiren
delt dolgozói. Mindhárom fó
nökségről érkeztek helyi állo
mányúak is, ezenkívül megta
láljuk köztük a BBFF, a JBFF, 
a Ferencvárosi Központi Osztó. 
szertár és a ferencvárosi von
tatási főnökség dolgozóit is. 
Összesen 120 három- és négy
ágyas szoba, emeletenként zu
hanyozók, mosdó/:, szárító-, 
vasalóhely!ség és fözókonyhCJ 
szolgálja a lakók minden ké
nyelmét. Az egészség védelmé
re is gondoltak akkor, amikor 
négy betegszobát létesítettek 
az épületb,m. 

Az első lakókkal : Faragó 
Istvánnal, Budapest-József
város raktárosával, Tóth l,ász
lóval, Soroksár út állomás 
kocsirendezójével, Kaiser Ele
mér1'el, Ferencviiros forgalmi 
szolgála tevó.)ével a földszinti 
társalgóban beszélgetünk. Je
len van Bajnóczi János szálló
vezetó, helyettese, Takács 
Gyuláné, valamint Doma Fe• 
1'enc rendészeti vezető is. 

- Gyönyörű ez a szálló -
mondja elégedetten Faragó Ist
ván. - Ossze se tudom hason• 
litanl a 1'égi lakhelyemmel, aa 

úgynevezett Dunaharaszti lak• 
tanyával. Ott hatágyas szobá
bCJn laktam, itt négyágyasban. 
A széntüzelésű kályhákkal sem 

közbe Faragó István - merl 

akik FeTencváros Keleti ren
dezójében dolgoznak, csak gya
log juthatnak el munkahelyük
Te. Arrafelé nincs kiépített út, 
s hóban, sárban naponta két
szer megtenni ezt a távolságot 
bizony nem kellemes. 

' 

- BKV-val most folytatunk 
tárgyalásokat - jegyzi meg 
Takács Gyuláné -, hogy az 

lill az itt lakók b használhat
ják a labdaTúgó-, tenisz-, asz
talitenisz-szakosztályok pá
lyáit, valamint a birkózók he
lyiségeit. Persze itt, a szálló 
mögött saját pingpongaszta
lunk, kézilabda-, röplabda- és 
focipályánk van, sót még a 
kocogópálya sem hiányzik. Ta
vaszra elkészül a környező te
rületek parkosítása . , , 

A munkásszálló könyvtárában sok olvasnivaló várja a könyv• 
barátokat 

utca végéről a buszmegállót 
közelebb, azaz a szálló elé ho
zassuk. Reméljillc, a közvilágí
tás miatti panaszokat is orvo
solni fogják. 

- A művelódésl, llletve 
sportolási lehetőségek „házon 
kívül" hogyan alakulnak? -
kérde:rem. 

- Szerződésünk 11an ci fe
rencvárosi művelődési házzal. 
Hetenként két alkalommal 
filmvetítés t•an, s az Országos 
Rendező Irodát•al is kapcsola
tot tartunk a múvelödési házon 
keresztül. Már volt egy divat
bemutató. s elég széo számmal 
vettek részt a szálló lakói. 
Ezenkívül szeretnénk !ró-olva
só találkozókat rendezni és 
mindazt megvalósítani. amire 
;gény van - mondja a szálló
vezető helyettese. 

Önkormanyzat 
- Sportolási lehetőségeinket 

- folytatja Doma Ferenc - a 
Ferencvárosi Vasutas Sport
körrel együttműködve bővít
jük. A tömegsport keTetén be• 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- Van-e lehetőség arra, 
hogy a- lakók válasszanak szo
batársat? 

- Bizonyos mértékig Jgen. 
De a vasútigazgatóságok külön 
kérték, hogy lehetőleg azok ke
rüljenek össze egy szobába, 
akik azonos munkahelyen dol
goznak. A kirendeltekre ez fo
kozottan érvényes. Szükséges
nek tartom megjegyezni azt is 
- folytatja Bajnóczi János -, 
hogy megvalósítjuk majd a 

szálló önkormányzatát. Birott
ságot választunk, s ezzel egy
részt a fegyelmet akarjuk erő
síteni, másrészt ez a bizottság 
lehet elsösorban seg( égünkre 
abban, hogy a lakók vélemé
nyei, Jgényei, javaslatai eljus
sanak hozzánk, Illetve a fel
ügyeleti szervekhez. 

Ez a modern, korszenlen be
rendezett szálló - mavelódésl, 
sportoliisl, szórakozási lehető
ségeivel, valamint igazán hu
mánus terveivel - nemcsak 
pusztán szállója, hanem Igazi 
otthona ts lesz lakóinak. 

Fazekas Eszter 

Közérdekú tudnivalók 

a tlirsadalombiztosítiis ellenőrzéséről 
Szakszervezetünk, az érdek

védelmi és érdekképviselet! 
funkciók mellett társadalom.
biztosítási feladatokat is el
lát. Elkészíti a társadalombiz
tosítás lköltségvetését, a jóvá
hagyott költségvetésból önál
lóan ga.zxlálkodi k, az előző év 
gazdálkodásáról beszámolót ké
szít, szabályozza a társada
lombiztosítás szervezetét, és 
megszabja a szervek feladat
és hatáskörét, végül a közle
kedés és postaügyi miniszter
rel egyetértésben kiadja a tár
sadalombiztosítási jogszabá
lyok végrehajtásának eljárási 
szabályait. 

A végrehajtás feltételei 
Ezeket a feladatokat csak 

úgy lehet jól ellátni, ha s:z:ak
szervezeti szerveir,k minden 
szinten segítik és ellenőrzik a 
társadalombiztosítással fogla1-
kozéi szervek munkáját, ha fi
gyelemmel kísérik és rends:zie
resen számon kérik, hogy az 
erre kötelezett srolgálati fő
nökségek m iként látják el a 

hatáskörükbe utalt társada
lombiztosítási ügyviteli felada
tokat. 

A vasút, a hatáskörébe 
utalt társadalombiztosítási ügy
viteli feladatokat nem a szak
szervezet helyett végzi. Jog
szabályilag kötelezett annak 
saját '.töltségén, saját alkal
mazottaival, ügyvitele kere
tében történő elvégzésére. 
Teljes anyagi felelősséggel tar
tozik az ellátást intézni, il
letve a szole;áltatásokat nyúj
tani. A swlgálati főnökségek 
társadalombiztosítási munká
ját szakmai szempontból a 

VSZTO ellenórzi. A VSZTO 
helyszíni vizsgálataira éven
ként általában csak egy al
kalommal kerül sor. A köz
beesó időszakban a szolgiila
tl főnökségek ez irányú tevé
kenységét a helyi szakszer
vezeti bizottságok felügyelik 
és ellenől'zik. 

A rendszeres és folyamatos 
társadalmi ellenőnés a szak
szervezeti bizottságok tál'Sa
dalombiztositási tanácsának 

tételét és a tagok megbízatá
sát a szakszervereti bizottság 
hagyja jóvá. 

Kiket vonjunk be ? 
Az ellenőrzési albizottságot 

úgy helyes kialakítani, hogy 
abban arra alkalma.s, megfe
leló képzettséggel rendelkező 
és a dolgozókért mindenkOT 
áldozatosan dolgozni kész ak
tivisták kapjanak felhatalma
zást a társadalmi ellenőrzés
re. Az összetételt illetően 
ügyelni kell arra, hogy olyan 
személyek, akiknek az ügyin
tézés, a szolgáltatások szám
fejtése és ellenőrzése munka
köri kötelességük, ne keTül
jenek az albizottságba. Nem 
javasoljuk az albiZXJttságba a 
számfejtőt, a felülvizsgálót, a 
belső ellenőrt, az utalványo
:zx'it, továbbá az olyan részleg
vezetót sem, akinek hivatali 
kötelessége a vszt-munka el
len.őrzése. 

A társadalmi ellenőrzés fon. 
tos politikai feladat. A töme
gek bevonása a közügyek in-
1ézésébe, illetve az ügyintézés
nek széles körú társadalmi el
lenőrzése egyéni és társadal
mi érdek. Ezek az érdekek in
dokolják a társadalombiztosí
tási juttatások nyújtásának, a 
biztosítottakkal való foglal
kozásnak is a társadalmi el
lenőrzését. 

Sokan felvetik. hogy szi!k
ség van-e a társadalombiztosí
tási szolgáltatások ilyen sokré
tú ellenónésére. A szolgálati 
főnökségek ugyanis !kötelesek a 
kifizetés elótt az előzetes, té
teles felülvizsgálatot elvégez
ni, a vszt-munkát belső ellen
őrzésük keretében ellenőriz
tetni, azon túlmenően, hogy 
a VSZTO is felülvizsgálja a 
munkát. 

A társadalmi ellen<'irzéSTől 
ennek ellen.eTe sem mondha
tunk le. A társadalmi ellen
órres ugyanis nem azonos a 
s:,;akmai ellenőrzéssel. A tár
sadalmi ellenőr egy:z:észt se
gíti a szerveket munkájuk-

ban, másT'észt politikai felac14'
tokat teljesít. �rvényesíti a. 

szakszervezet ellenőrzési jogát 
és teljesíti érdekvédelmi funk• 
cióját. 

Az ellenőrzési albirottságok 
munkáját az elmúlt években 
rendszeresen segítettük. Az al
bizottságok ' legutoljára 1977. 
januárban kaptak útmutatást. 

Egy jól dolgozo albizottság 
A társadalombiztosítási jut

tatások társadalmi ellenőrzése 
nem kampányfeladat, azt 
rendszeresen és folyamatosan 
kell végezni. A szolgálati he
lyek többségénél eredménye
sen dolgoznak az albiwttsá
gok. A legjobbak közé tarto
zik a pécsi pályafenntartási 
főnökség ellenőrzési a.lbizott
sága, an1ely 3 tagú. Vezetője 
Hernádi Klára munkaügyi 
előadó. Az albizottság terv• 
szerüen végzi munkáját, ha
vonta tartja ellenőrzéseit. Fi
gyelme mindenre kiterjed. 
Tagjai rendszeresen ügyelnek 
arra, hogy a jutalmat és az 
év végi részesedést a tartós: 
betegségeknél beszámítják-e a 
táppénz alapjába, vagy ha 
túlfizetés fordul elő, azt a 
törvényesség betartásával ren
dezik-e. Vitás ügyek előkészí
tésekor helyszíni vizsgálatokat 
is tartana:k. 

A pécsi pályafenntartási fő
nökségnél az ellenónési al
bizottság vezetője jól képzett 
aktivista. Nem elégszik meg 
az albiwttságvezetói értekez
leten hallottakkal. az ott ka• 
P<>tt szempontokkal. Állandó
an képzi magát. Részt vesz 
a vszt-ügyintézók értekezlete
in. A megjelenő Ügyviteli Ér
tesítőket összegyűjti, és gon. 
dosan tanulmányozza. 

Mindent összegezve, a j6 
hozzáállás, a megfelelő fel
készültség. a dolgozók ügye 
iránti elkötelezettség. valamint 
a lelkismeretes munka, mind 
mega.TJnyJ biztosítéka a sike
res társadalmi munkának. 

Kovács Sándor 

hatá�örébe tartozik. A tár- 1-------------------------
sadalombiztosítási tanácsok a 
t:á.rnadalmi cllenórzés elvégzé
sére külön albizottságot; az 
e!lenórzési albizottságot hoz
zák létre. Az ellen ;rzési al
biZX>ttság a társadalombiztos!
tási tanács munkabizottsága, 
amely bizottság vezetőből és 
3-5 tagból áll. Vezetője: tag
ja a tá�adalombi7tosítási ta
n.á=ak. Az albizottság össze-

Jól működő szakkörök 

a vasutas művelődési Házban 
Fontos szerepe van a vasu

tas dolgo.2>Ó.k szellemi és kul
turális igényeinek kielégítésé
ben a győri vasutasok Arany 
János Művelődési Házának. A 

ke11 már bajlódnunk, hiszen itt ,----------------------------------------------------

szakkörök éve'k óta hallatnak 
magukról. Működik a házban 
horusmereti. éremgyűjtő, fotó
és szónyegcsomóz.ó szakkör. 
Rendszer�k a nyelvtanfolya
mok és a táncoktatás. Az 
utóbbi mellett eredmé'llyes a 
táncklub is. Az ifjúsági és az 
öregek klubjának is a műve
lődési intézmény adott otthont. 

központi fűtés van.. A zajos, 
poros környezetből a vasút 
legmodernebb szállójába ke
rültünk. 

- Nekem b ez Cl vélemé
nyem - folytatja Tóth László. 
- Én a Könyi•es Kálmán kör
úti laktanyában éltem, és bi
zony mindennaposak voltak a 
hangos szóváltások, a vereke
dések, és az italozás. Nemegy
szer az URH is eUátogatott a 
szállóba. 

- Ez !gaz; jómagam !s sok
szor jártam ott <?llenórzésen -
'<apcsolódik a beszélgetésbe 
Doma Ferenc, rendészeti veze
tő. - Ide részegen jönni, vagy 
szeszes Italt behozni titos. 
Nyugodt környezetet szeret
nénk biztosítani a pihenéshez 
és a szórakozáshoz egyaránt. 
Van játéktermünk, 1400 köte
tes könyvtárunk, sportpályánk. 
Mindent megteszünk azért, 
hogy az itt lakó vasutasok kul
turáltan tölthessék el szabad 
Idejüket. 

Mindent a lakók igí$nye 
szerint 

- Milyennek találja az új 
szálló szolgáltatásait? - kér
dezem Kaiser ElemértóL 

- Bár edd.lg Ferencváros 
soproni laktanyájában laktam. 
ez a szállás, a maga kategóriá
jában a legjobbak közé tarto
zott. Ezzel a szép szállóval 
azonban nem veheti fel a ver
senyt. Kár, hogy a szobák kis
sé szűkek. Igaz, hogy a szabad 
idő nagy részét az ember álta
lában nem a szobájában tölti. 
S még valami:  Sajnos, a busz
megálló messze van, s az utcá
ban gyér a világltás. 

- A közlekedési problémák
hoz én is csatlakozom - veti 

Közös vagyonunk 
, 

ve elm.éhen 
Tanacsho,:sas Budapesten. Debrecenben. Sr:son,.bathelyen 

A népgazdasá1sot károsító 
bűnc:-;elekmények megelózé-
sének és üldö-zésének felada
tairól, a közrend és a köz
biztoru;ág, valamint a vagyon
védelem helyzetéről szóló 
1976-1977. évi minisztertaná
csi határozatokban, továbbá a 
MÁV vez.ériga=tója által a 
társadalmi tulajdon védelmé
ről szóló. 1977. júliusban ki
adott utasításban foglaltak 
vhrehajtásának el�egfté,,e 
érdekében a Vasúti Fóosztá.ly 
i,razgatósá<:i és jogi szakosz
tálya a vasútigaz1satósá�knál 
tájellegú értekezleteket tar
tott. 

Több. a felderített 

búncselekmény 

Október 20-án Debrece-nben 
a debreceni. a miskolci és a 
szegedi vasútiga,:,gatóságok, ok
tóber 25-én Budapesten a bu
dapesti vasútigazgatóság, ok
tóber 27-én Szombath"elyen a 
pécsi és a srrombathelyi vas
útigazgatóság jo1si és társadal
mi tulajdonvédelmi szakembe
rei tanácskoztak. 

Az értekezleten részt vet
tek az illetékes megyei rend
ór-fókapitányságok népgazda
sági és társadalmi tulajdonvé
delmi osztályainak vezetól, az 
Igazgatási és jog:! szakosztály, 
valamint a katonai, szállítási 
és szervezés.! szakosztály tár
sadalmi tulajdonvédelmi ügy
intézői is. A budapesti ér
tekezleten részt vett a BM 
Országos Rendőr-főkapitány-

ság népgazdasági és társadalml 
tulajdonvédelmi osztályának a 
vezetője és dT. Boda Lajos, 
a katonai szállítási és szerve-
2'ési szakosztály hel�tes ve
zetóje. 

Mind a három tanácslkO'Zá
son dr. Szakmár11 Zoltán, az 
igazgatási és jogi sz.a kosz1á1y 
műszaki-gazdasági tanácsadó
ja L<me<rtette a MA V társa
dalmi tulajdonvédelmi hely
zetét, a bűncselekmények és 
az azok által okozott károk 
a,1akulását, valamint a társa
dalmi tulajdcn elleni �lek
mények megelózése, felderíté
se és csökk=tése érdekében 
folytatott munkát. Ennek so
rán részletesen elemezte a 
károk és az imoroduktív költ
ségek okait. Kiemelten fog
lalkozott a záhonyi átrakókör
zet kedvezőtlen társadalmi 
tulajdonvédelmi helyzetével, 
valamint az árufuvarozási ká-
1'0k megelőzésének feladatai
val. 

Elmondotta, hogy a MÁV 
területén az Ismertté vált 
búncselekmények száma és 
az azok által okozott kár 
nagysága eróteliesen növe
kedett. A rendőri szervek 
1976-ban és 1977-ben kiterjedt 
és nagy létszámú búnszövetsé
geket lepleztek le. különösen 
a budapesti, a miskolci és a 

szeqedi vasútf.gazgatóságok te
Tületén. 

A jogászok feladatai 

Az előadó utalt arra, hogy 
az említett minisztertanácsi 
határozatokban, valamlnt a 

vezér.igazgatói utasításban 
foglaltak eredményes végre
hajtá�ában nag11 szerepük oon. 
a MÁV jogi képviseleti szeT
veinek, egyénileg a MÁV jo
gászainak is, akiknek lehetó
ségük nyíl,ik a vasút bel.s,ó 
életébe való betekin,té5re, a 
viss:zásságok, a tál'Sadalmi tu
lajdon mel!sértésének feltárá
sára, és a-zokkal kapc•olatban 
megfeleló intézkedések meg
tételére. 

A t>asút ;ogászai1w.k fontos 
feladata, hogu munkakörön
ként vizsgálják meg a társa
dalmi tulajdon védelmének 
fokozása érdekében teendő 
intézkedések lehetőségeit. Az 
elle'Jlórzések alkalmával gon
dosan tekintsék át a rendór
ségi bejelentések szabályszerű 
megtételének gyakorlati vég
rehajtását, és tegyenek Intéz
kedéseket a hiányosságok 
megszüntetésére. Legyenek a 
törvényesség őrei. a társadal
mi tulaidon védelmének aktív 
sz.ervezói. 

Végül ismertette azt a 
kiadás alatt levő vezérigazga
tói utasítást, amely az egyön
tetű eljárás kialak1tása érde
kében a vasúti rendkívüli 
események, valamint a társa
dalmd tulajdon elleni bűncse
lekmények és szabálysértések 
esetén követendó eljárást egy
séges szerkezetben foglalja 
össze, s így hasznos segítséget 
nyújt, nemcsak a jogászok
nak, hanem a gazdasági veze
tőknek és a tá�adalmi tulaj
don védelmével foglalkozó 
szakembereknek is. 

Az előadást mindenütt vita 
kovette, amelynek középpont
jában a társadalmi tulajdont 
károsító magatartások megelő
zése, a középvezetők felelőssé
ge, az ellenőrzés rendkívüli 
fontossága, a becsületes vas
utasdolgozók összefogásának 
szükségessége és a nyomozó 
szervekkel a szoros együttmú
ködés fontossága, valamint a 
be- és feljelentési kötelezett
ség álltak. 

Rendórök, r:asufasok 

együtfmúködése 

A BM. valamint a megvei 
rendőr-főkapitányságok kép
viselői hozzászólásaikban rá
mutattak azokra az okokra, 
amelyek a társadalmi tulaj
dont káro<...ító bűncselelané• 
nyek elkövetését lehetővé te
szik, és azokra a hiányossá
gokra. amelyek az eredménves 
felderítő munkát hátráltatják. 
Hanqsiílyozták a Tendszeres el
lenőrzés és a tudati nevelés 
jelentőségét a megelőzésben. 
Pozitívan értékelték a MA V 
és a rendórsé� s-rervek:nek a 
tál'Sadalml tu!aidon védelme 
érdekében kialakult kapcsola
tát, mely alaoját képezi a to
vábbi eredményes együttmű
ködésnek. 

A debrerenl é« a budap�ti 
érteke-?Jet dr. Kisrákói Ti
bornak, az igazgatási és jogi 
sn1kosztálv helyettes vezető
jének. a szombathelyi értekez
let dr. Phersy Ferencnek. az 
i1s,12gatá«I és jogi S-7akoszMlv 
jo1sl osztálya vezetőjének zár
szavával ért véget. 

A gyfui nyugdíjas alapszer
vezethez több mint nyolcszá
zan tartoznak. A csütörtöki 
klubnapokon általában 10-0-
120 nyugdíjas látogat a klub
ba, hogy együtt tölthessenek 
el pár kellemes órát. Eren a 
napon intézi ügyes-bajos dol
gaiikat Hajnal Gyula, az alap
szervezet ugyancsak nyugdíjas 
titkára. A művelódés.i házhoz 
tartozó könyvtárnak 150 ren-d
szeres nyugdíjas olvasója van. 
Vincze Sándorné könyvtáros 
szerint a nyugdíjasok igénye
sek, megbeszélik az olvasott 
könyvek tartalmát. Igénylik a 
törődést és hálásak érte. 

A 8000 kötetes könyvtárnak 
letéti könyvtárai Is vam1ak. 
fgy MosonmagyaTóváron, Kim
lén, Ikrényben kölcsönözhet
nt!k könyvet a vasutas dO!lgo
zók. 

Befejeződött a Ki tud többet 
Szovjetunióról? - vetélkedő
sorozat, amelyen közel 500 
dolgozó vett reszt. Jelenleg az 
Ady évfordulón mun:ká1kod
nak. 

A múvelqdési háznak és a 
könyvtárnak jó a kapcsolata a 
t>árossal. Egy győri általános 
iskolával több éve folyamatos 
az együttműködés. Ennek ke
retében megismertetik a gye
rekekkel a könyvtárat. megta
nítják őket a helyes könyvtár
hasz:nálatra. Bemutatják nekik 
a vasutat és az ott folyó 
munkát. 

Minden bizonnyal az Arany 
János Művelődési Házban fo
lyó munka elismerése az is, 
hogy Győr város oktatási 
szervei a nagyhírű Rába gyár 
mellett a vasutas kultúrházban 
jelölték ki a dolgozók általá
nos iskouij�nak a helyét. 

Sz. Jakab István 
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Tudósítóink íriak : PUSZTASZABOLCSI VALTOZÁSOK 

A vasutasok tettekkel bizonyítják /,űségüket 
a Nagy Október forradalmi eszméjél,ez a 

Lépést tart a vasút is 

nagyarányú fej lódéssel 
Sok levél érkezett szerkeszt6ségilnkbe a Nagy Októberi 

Szocia�ista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről. 
�ek�I . a ti\dósításokból közlilnk ez alkalommal is néhányat, 
•�azolasaul annak, hogy a vasutasok mindenekelótt tettekkel 
bizonyítják hűségüket a Nagy Október forradalmi eszméjéhez. 

Lászlóné kereskedelmi brigád-
ja nagy mértékben elősegítet- Pusztaszabolcs valamikor az elegyet, amelyet itt kell A 11L'€1Tlélyvan.atok menetrena 

te az ál"IJ6Zállítási terv túltel- vasutas nagyközség hírében rendemi és mee:felelő irányba srerint.i iru:lítasa a 93,7 száza

jesítését, ezen belül a teher- állott. Egykor, hosszú éveken menő újabb vonatokká össze- lékos tervv<ael szemben 100 

kocsik raksú!yának maximá- át, elegendő utánpótlást adott állítani. százalékra, a tehervonatoké 

lis kihasználását ,, az állomásnak. a V(J'Il.tatásn.a,k, Az állandó késren.1,ét,et, pedig 86 százalék helyett 91,74 

,,A többletmunkára é! a ter
vek túlteljesítésére irányuló 
fe_lajánlások nyomán nagysze
ru eredmények születtek ná
lunk is" - írja Boldizsár 
Gyula Békéscsabáról. Az álta
la közölt táblázat adatai sze
rint a csomópont dolgozói 
minden tekintetben - a vo
natok menetrend szerinti köz
lekedtetésében, az árutonna 
terv. a terhelés, a kocsitartóz
kodás vonatkozásában, az ön
költségcsökkentésében egy
aránt - jobb eredményt értek 
el, mint amit a célkitúzés isme
retében vállaltak. Az állomás 
dolgozói - reszben a jubileum 
ti6zteletére szervezett kom
munista múszakban - a vas
út területén 593, közterületen 

868 óra társadalmi munkát 
Vé!!eztek, ös<raesen mintegy 
30 OOO forint értékben. 

Ugyancsak Békéscsabán a 
vontatás.i dalgozók - miután 
a fajlagos üzemeltetés! költ
ségek 1 százalékos, azaz 700 OOO 
forinttal való csökkentését 
vállalták - t,lnylegesen 2 mil
lió 900 ezer forintot takarítot
tak meg. A termelékenvség 
hasonló mértékű növelésével 
elért eredményük értéke 1,3 
millió forint. A főnökség sw
cial ista briPádJai sokat tettek 
munkah,,.lyük és környéke csi
nosftá�ért is. A szertár, a pá
lyafenntartás. valamint a táv
kÖ7-1ési szolgálat dolgozóinak 
jubileumi munkaverseny-ered
ményeit szintén beszédes ada
tokkal támasztotta alá békés
= bal tudósítónk. 

Zsoldos Barnabás, a máté
szalkai pályafenntartási fő
nökség Kölcsey Ferenc nevét 
viselő kollektívájának helytál
lását méltatja : ,.Ez a közösség 
nem véletlenül érdemelte ki a 
MAV kiváló brigádja címet. 
Tagjai a csepeli felhíváshoz 
csatlakozva vállalták, hogy no
vember 7-re befejezik Ko
csord-alsó és Csenger között a 
6950 méter h=ú · vái:ánysza
kasz átépítését. lgéretüket 9 
Mppal a határidő elótt telje
sítették, s Kovács Gusztáv pft
fónök jat-asla.tot tehetett a. 18.5 
tonnás tengelynvomás engedé
luezésére. az eddigi 12 tonna 
helyett. Ugyancsak a jubileu
mi munkaverseny résztvevői
nek kö.<1zönhető. hogy a szat
mári térsée: más vonalrészein 
is megszűnt a tengpJynyornás 
korlátozása, így lényegesen 
több áru rakható a teherko
csikba. Ennek népga.,...da�á!?i 
jelent/í<;égét a most zajló ős7.I 
fore:alomhr-tn is tap��zta11i.atják 
már a szállíttató felek." 

BeszÉídes adatok 

Gál Jenó a következőkben 
foglalja össze Kiskunfélegyhá-
7.a állomás jubileumi munka
versenyének eredményeit: 

.,Allomásunkon a tárgyi bal
é'Setek száma a múlt évi ada
tokhoz képest 25-ről 9-re, az 
üzemi balesetek száma pedig 
9-ról 4-re csökkent. Anyagban 
és energiában a vállalt 50 OOO 
forinttal szemben 362 450 fo
rintot takarítottunk meg. Aru-
1:zálütási tonnatervünlret a cél
k"itúzéshez viswnvftva 1624, a 
bázishoz képest 3250 tonnával 
teljesítettük túl. Az ei:v kocsi
ra jutó fajlagos guritási időt 
0,0'7 perccel csökkentettük, 
a.ml 332,48 óra megtakarítást 
jelent, vagyis ennyivel csök
kent a gurítási idő. Ugyanak
kor 60 091-gyel nőtt a gurított 
kocsik mennyisége. A tolató 
mozdonyok gazda6ágos fel
hasznftlá•ával és a korszerű 
vonattovábbító mozdonyok 
tartózkodásának átlag 23 per
ces csökkentésével mintegv 
százezer forintot takarítottunk 
meg.'• 

Nyiri Ferenc debreceru tu
dósítónlc arról számol be, hogy 
a MA V �pítési Főnökség 371 
dolgozójának 2348 óra társa
dalmi munkája - amelyet a 
GO. évforduló tiszteletére alán
lottak fel - milyen eredmé
nyeket hozott. Kiemelkedik 
ezek közül a Kaba állomás 
biztosítóberendezési épületén 
végzett munka. ahol a főnök
ség gépállomá•/4nak dol,mzói 
vágányépítési és úgynevezett 

s:íngombolási munkállatokat 
végeztek. A II. számú építés
vezetőség dolozói a betonO'Zás
ból és az útépítésból vették ki 
a részüket. Az Ybl Miklós ter
vező szocialista brigád tagjai 
elkészítették az ebesi általános 
iskola bővítésének a tervét, 
ami 100 OOO forint értékű tár
sadalmi munkának felel meg. 
A brii:ád a szük6éges építési 
engedélyt is beszerezte a ha
tóságoktól. ,,Ez és még több 
társadalmi munkaakció már 
jubileumi pótvállalásként ke
rült mei:valósitásra" - fejezi 
be sorait a tudósító, 

A lendület tovabb tart 

s végezetül 6� Károly sót még a pályafenrntartásnak helytállást kívánó n�éz mu.n- százalékra alakult. Elismerésre 

tudósításából idézzük a követ- is. A helyz,et akkor kezdett kát az Idén alaposan megne- méltó a kocsitartózkodási ter1; 

kezó sorokat: megváltmmi, amikor Dunaúj- heritette a-z állomás vérroont 113,73 és a kocsikihasználási 

,,A vasutasok által ország. városballl felfejlődött a Vasmű felőli oldalán a beiárati fóvá- terv 103.28 százalékos teljesí

szerte rendezett színvonalas és a paoírgyár. Székesfehérvá- µnyok váltóinak és a közbe- tése is. Az egy kocsira terve

kulturális eseménysorozatok ron a Könnyúfémmű, a VI- eső váeá:nyoknak a teljes cse- zett 2,24 perces mozgatási időt 

között méltán érdemel elisme- DEOTON, a hűtőház, Százha- réie. Az ezzel járó e(l11We;ú 2,19 percre szorították le. Az 

rést az a kiállítás, amely a. lomba1tán az erőmű, meg a kikapcsolás és t•ágányzár miatt áruszállítási tonnaterv lOO 

dunakesri ;ármújavftó ifjúsár,i kóolajfinomító termelése, de májustól kezdue sok kínlódás- százalékából 102,86 szá:zalékos 

és szoci.a-Lista briaádklubjából m-"g a terjeszkedő hárosi űze- 1 já t l á zó teljesítés lett. 
me'· is· m""""""'zdt"''· _,_ 

sa r az ál om .s dolqo !- A J0Ó te]J'esftmények"'., pe·•. 
startolt azzal a. céllal, ho(/1/ be- ·is. -�� = a mu, .... a- na.k munká-kt. Szereincsére a .uui ' 

mutassa a jubileumi munka- erő els-z;ívását a va.-sút ruvásá- vál(lmy,:ár júniusban befeje7ő- dásan vették ki részüket az 

versenyben kiemelkedó sike- ra. Azóta fokozatosan fogy a dött, de a bet-e<nde--rések ki- állomás szocialista brigádjai és 

reket elért vasutas szocialista ,.bennszülött" vasutaso.1c s7.áma, kaocsolá�a októ� mé-g azok is, amelyek most Vell'S€

brigádokat, illetve brigádta.go- s ma már 40--45 S?.ázalékuk tm-1:ntt. Az :iimlakított 14 hf>lyi nyeznek a szocialista címért. 

k'lt. Ezek közé tartozik az Sza.kál11hőgyészról, Pincehely- állítású vAltó _ amelyhez Szabados László 11 tagú 

Allami Díj II. fokozatával ki- ről, Naqylókról, Sárosdról, kulcsa.,nnosftó berendez,é<; is Landler Je�őról . e�evezett 

tüntetett záhonyi Vörös Csi71ag lváncsáról jár 61Wlgálatba éoill t  - befeil"ző munkálat,u 
�ronz koswrus brigádJa csak-

átrakó szocialista brigád, Tu-
Puszta.szabolcs-ra. november elejéi,g elhúzódtak ugy rés;,ese e;,,eknek a kiemel-

sor János mozdonyvezető, a C kk 
· kedő en:dményeknek, mint 

A budapesti vasútigazgató- szolnoki járműiavftó Vörös sö - enó létszám, A megváltozott elhelye-zésú, Eller László 10 tagú Hámán 

�ág szolgálati helyein röpgyű- Október tűzikovács szocialista növekv6 forgalom 
m<t,gasabb és ho=i:abb új an- Kató, nemkülönben Horváth 

léseken jelentették be a dol- brigádja., a miskolci vontatás.! 
go] váltók, a réiti állapothoz VI. János 14 tagú Kandó Kál-

gozók a november 7-e előtti főnökség Munka. Vörös Zászló - Sajnos ezek a bejárók is kéoet könlllvebbs,éget ielent:-- mán brigádja, amelyek szirntén 

napokban - írja Séra Sán- 1:rdemrenddeZ kitüntetett No- ritkttlnal; - mondja Varga ne1< a mun,k:\'ban. Ao/elótt r>el- a bronz fo'.mzat tulajdonosai. 

dor -, hogy „Forradalmi hó- vember 7. vH!amosmozdony- József állomásfőnök. - Mint- dául a DombórárróZ érke-ó Még egy bronz koszorús bri

na.p" címmel decemberig hosz- vezető brii:ádia, Ka.szai Imre e(/1/ öt éve még 2-3 dolgozó 'l!onat_ok részé�e ernI-ernJ vá- gádról kell frn1, omely Kiss 

szabbítják meg az évforduló mozdonyvezető, a Szocialista jelentkezett havonta felt•ételre gányut bet!l lftasa 10-12 per- III. János külsős fON!almi 

tiszteletére indított munkaver- Munka Hőse, a Budanest-Nyu- most negyedéi•enként ha. ,e;,; cet vet iqé1t1Ibe, most ez 3-5 srolgálattevónek �1. 

senyt, Ez idő alatt több szom- gati pályaudvar létszámába ennyi. A tervezett létszámból percre �sö'Ccken. Gyorsítja Je- bolcs volt dolrr�ójának nevét 

bai l  és vasárnapi rakodást tartozó kocs!tisztftók. akik el- pillanatnyilag 68 híánu::ik. h�t mmd a vonafm<:>7ga<;t, viseli. Kiss III. János meg 

vál1a1nak. csökkentik a moz- nyerté!t a Magyar Népköztár- Pedig az utóbbi Időben ami- mind ?OOill a„ tarta_lék "éP akart menteni eiiy ittas em

donyok ár'wrgásí idejét, sú- saság kiváló brie:ádja címet, a lyen arányban fogyott a lét- munkAJat. és �cm:nvfü a for- be-rt, ekÖ7-ben ma<>a is a von.it 

rűbben ellenőrzik a pálya ál- dunakeszi jármüiavító Aszta- szám, úgy, vagy még na,n,obb �lom lebonyohtá-sát. alá került, és a kerekek ha-

lapotát, ele<Yet tesznelc a kul- los János és a Népek barát- arányban nőtt a forgalom. A hi t .  t d t ,  l 
lálra gá-zolt.ák. A László István 

turált utazás feltételeinek, s sága nevet viselő bri�dja és Puszta..-zabalcs jelentősége az 
va as u a ava • • • vonatvezető i rányításával m0-

kiilönösen iizyelnek a .,hiva- még számos. patinás hírú kol- átmenó elegykéO'llésben - aml Azt lehetne hinni. hoiry ködő 9 tae;ú brLg·íd ezért a 

tásforgalom"-ban közlekedő lektfva. Az ő példáikat követi mindig is meghatározta fel- Jlyen nehbsée:ek között az ál- hősi önfeláJd07,ó bátorságáért 

személvvonatok pontossá11ára. a jubileumi murukave,-senv va- adatát - fii\ is igen nae:y. 1 á ká őrzi emlé!tét. amelyet a for-

Keszthelyi Erzsébet példa !amennyi résztvevője, éÍükön Leninváros, Srolnok, Rákos- =d
s mun ja a-,; év derekán galmi i roda külső falán tábla 

nélkülinek nevezi a Pécsbá- a MAV 7377 szocialista bri- rendező, R�kos. Budapest-Fe-
w.ott és a do],g02l6k el- is megórökit. 

nvarendezó Ste,·n-..,z Mt'kló• -•djába tartozó csaknem 80 OOO á 
maradtak tervük, vállalásaik 

,,=, • = rencv ros, Kel<>nföld, Tatabá- teljesftését61. Erről azonba!l'l A szocialista cimért jelenJel! 

KIS?.:-alapszervezetének kez- dolgozóval. folytatva tovább nya-Felsó, Dunai-Fm<>mftó szó si.ncs, a háromnegyedévi három utazó brigád ver.senyez. 
deménvezé!;ére lez.ajlott ötnn- amit a Nagy Október szene.'. Sárboe:áro, Dombóvár, Tapol� számok mást mutatna.k. Az Köller Imréné vonatverető 
pos tál"!'adalmi mun:kaakciót. mében tettek a vasutasok ed- ca. Nazykanizsa. S>ték,esfehér- áUae;o:s vonat-terhelési tervet nőkből álló Dobó Katica, Tí-

.,A KISZ-szervezetben dig is." vár fokozott mértékben küldi 104.8 százalékra teljesítették. már László vonatvezető 7 tarrú 

írja -. Nagy Ferenc foriia:Iml r--------------------------------------- Lenin és a 3 tagú Miinnich 

dolgozó ve7.etésével 20 fiatal 
Ferenc brigád, Buzásí Ferenc-

tevékenvkedik, közülük kettő 
cet az élen. 

a pályafenntartáshm tartozik. A JUBILEUMI MUNKAVERSENYBEN 
A tár,s:,dalmi munkákban vl
�ont 91..,.n wttek részt. va
gyis az álll'Jmás és a pálva
fenntart� valamennyi dolgo
zója v.1eánytakarítiá,;t, toren
rendezést, rakodást vállalt. 
maid - ugyancsak munka.idő 
után, illett•e SMbad szombaton 
és oosárnap - november 7-e 
közeledtével m2gis-m.ételték az 
a,kciát, hami az évforduló nap
iát tis%ta állomással és 1ól kar
bantartott pálydtxtZ méltókéo
pen kö.•zönthessék. A munka 
ellenértékeként kapott mint
ee:y 10 OOO forintot a VIT
alapra fizették be. illetve 
soort k !kulturális célokra for
dítiák." 

Szúcs FneM tudósítása S?Je• 
rlnt Hatvan állomás Lenin, 
Radnóti, József Attila és Ha
ladás szocialista brij!ádjánnk 
56 fónyi tagsáea 280 óra tár
AAdalmi mrrnkát végzett októ
ber 1 8-án. öt naopal később, 
a Zrín11i brigád 12 tagja vette 
ki részét hasonló módon a ju
bileumi ké,;zlilődéshez tartmó 
fakarit"isi akcióból. Recsk-Pa
rdd állomá«on a vasutasok és 
a Volán dolgozói közösen ren
dezték a tere-oet és tették 
rendbe a vízelvezető csator
nál<at. Vámosgyörkön a brl
gádtae:ok a vonatkísérő lakt-'l
nya előtti rész bekerítését vál
lalták. A Balparti 2oilletfenn
tartó F5nökség salgótar;áni 
épftésvezetósé�ének Kossuth 
S7ocialista bri.eádia. köztiik a 
nők i-s - Páooi JánoSM, Botfa. 
Gyuláné, Oláh Anna -, a vá-
1"()1;i tanács és a Hazafias Néo
front felhívásánailc eleget téve : 
a 21. számú műút mentén vé
geztek értékes társada1mi 
munkát az évforduló tisztele
tére. Má.t.-aballa és Nóqrád
kövesd dolgozói az állomás ra
kodóterületét hozták rendbe. 
lehetősépet teremtve nagyobb 
mennyiségű cukorrépa tárolá
sára. 

Követik az elenjar6kat 

A nagykani=i csomópont 
dolgozóinak jubileumi munka
versenyét Várfa.lvi Gyula mél
tatja. Tudósításából néhány 
nevet emelünk ki : ,,Péntek 
Géza. vonatvezető brigádjának 
tagjai a tehervonatok menet
tartam normáját 1 13 százalék
ra teljesítették. Csonka János 
brigádjának eredményei alii? 
maradnak el ettől, ráadásul 
129 óra társadalmi munkát is 
végzett ez a két brigád. Sa.jni 

Október 3 1-re teljesítette tervét 
a MAV Szentesi Építési Főnökség 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60, évfordulóját 
kimagasló munkasikerekkel 
űnnepeltl!k a szentesi építési 
főnökség dol�ozói. Az 1977. 
évi 28,7 vágány/,dlométeres pá
lyakorszerúsítési feladatot és 
a 130 mmió forintos an11aq
mentes termelési tervet októ
ber 31-re teljesítették. 

A munkasikerek legfőbb ré
szese a fegyverneki építésve
zetőség és a honvédségi vas
útéoítő század. Az eredmé
nyek több mint 50 57áza.Jéka 
erről a területről szárm�zik. 
Mtmkájuk jelentőségét az is 
fokozza, hogy a záhonyi fővo
nal korszerúsítését vé�1..ik 
Fe(/1/vernek-Őrményes é'> Tö
rökszentmiklós között. A jó 
munkas2ervezé6 naey belső 
tartalékokat képes feltárni. A1.. 
eredmények alapját ez képezi. 

Az erőket koncentrálták 

Az építési munkák szúk te
rilletre való koncentrálása je
lentős élő munkaerőt szabadí
tott fel a produktív munkához. 
Ennek eredményeként az év 
háromnegyedében 10 ezer órá
val kevesebb volt a munka
időn belilli ves:zteségidő, mint 
1976-ban. 

A munka hatékonyságának 
eredményeiről is beszámolha
tunk. Az erők koncentrálása a 
beruházások rövid átfutási 
idejét biztosította. és lehetóvé 
tette a na,gygépek összpontosí
tását és jobb kihasználását. 
!gy például az aláverőgépek 
teljesítménye 14. a kotrógépe
ké pedig 26 százg.lékkal volt 
magasabb az előző évi teljesí
tésnél. 

A fegyverneki építésveze
tőség munkaterületén a leg
korsz.erúbb vasútépítő gépek és 
technológiák a.1'kalmazására 
került sor. A munkák előre
haladása és jó miné5sége !ehe
tővé tette. hogy október 20-án 

a nemzetközi ,,Vasúti pálya
fejlesztési konferencia." kere
tében Szajol-Törökszentmik
lós között nagy sikerű szakmai 
bemutatóra kerülhetett sor, 

ahol munka k&zben tekinthet
ték meg napjaink legkor,.-re
rűbb vn�útépftő gépeit, tób
bek között a-z; <>gyszerre 11égy 
aljat aláverő Q,ia.fromaticot a 
dinamiku stabi lizátort, • a 
csavarozó ,gépet, a homokos 
kavics védőrétee:et. illetve ipa
ri műanyags-,.övetet beépítő 
rostálógépeket stb. 

A hatékonvság növeléGére 
hálótervekE>t és napi vonalas 
ütemterveket készíte'tek. Az 
éjjel-nappalos vágányzárak 
idejére két miiszakot szervez
tek. A fónöksée: központja és 
a le!!fre1cvent:\l•abb m1111kate
rületek között URH-rárlió bi-z
tosftotta a zavartalan kapcso
latot. 

Mindezek az eredmények 
awnban n„m születtek vo1na 
meg az ember nélkill. A mun
kások és termelésírán11ítók be
csülettel végezték a ráju.k há
ruló feszített ütemű munkát. 
Kommunista mús:zakot is tar
tottak. 

A szentesiek a társszolgtilati 
ág,.-,,.kal példamutató eauütt
múködést alakítottak ki. A 
felanato'<at pontosan behatá
rolták és szociali«m m11nka
szerzódésbe foi:lalták. Ennek 
a szerzódé<inek " keretében 
szorosan egvüttmúködnek a-z 
építési-. a for,i:almi- és von
tatási doli:ozók. ie:,i.zgatl'i'!ái:I 
és főnöksée:i ve�etók. a hon
védségi é'líté>s7.ázad paran„s
nokai. rnlínaki és gazdasági 
ügyintézo7c. 

J61 együttműködtek 

a társszolgálattal 

A szocialista 5sszefoi:ás 
eredményére számos példa 
közül ezúttal egyet említünk. 

Törökszentmiklós-Fegyver
nek-Örményes állomások kö
zött a bal vágány korszerűsí
tése volt a legnehezebb mun
ka. A több mint 10 kilométer 
hosszú szakaszon a munká
kat május 9.én kezdték meg, 
Szeptember 29-én és 30.án 

megtörtént a végleges hasz... 

nálatba vétel és n műszaki át
adás. amely során nem álla

pítottak m� elvégzendő hiány_ 
pótlást. Ezzel egyidőben a 
pénzügyi leszámolást is elvé
gezték. Mlnóségileg kifogás
talanul, igen gazdaságosan, 
1.18 na" ala•t feieződött be a 
közel 30 mHlió forintos mun
ka, s emellett terven felül 
pálya-helYt'eállí'ási munkából 
is részt vállaltak. 

A szentesi építési főnöksé<> 
kimagasló eredményeiben va: 
!amennyi építésvezetósél! 16 
munkája benne van. A békés
csabai épitési·ezetöség dnll?O
-zói is hatiridő előtt elvé.,.ez_ 
ték időar�nyos teladataik�'t a 
Gyoma-özedma;or megálló
hely közötti vonalszakaszon. 
emelle•t jelentős többlMmun
kát végeztek Gvoma állomá
son és az átkötésnél. amiért 
iPazeatósági dicséretben része
sültek. 

A jubileumi verseny 
az év végéig tart 

Az összehangolt, főként a 
gépekkel végzett munkában 
n,iey "ZerE>oet játszott»k a né1'.l
állomás és a. ;at iMbázis dn]_ 
gozói. A i:6rostöldi k?tótele1' 
munkája is kulcsfontossáiní 
volt. Az öt szociali�ta brie:árL 
ban vállvetve egvütt dolg07_ 
tak a o:ilyamunkások és sfn
he<1esztók. 

A kisebb egyséi:ek. a hídá
szok és a magasépítők is be. 
csületteJ végezték munkáju
kat. Szükséq szerint besegí. 
tettek a súlyponti pályakor
szerúsítési munkákba. 

A szentesi építési fónökség 
dolgozói a. Nagy Október ju.
bileumi évfordulójának a tisz
teletére teljesítették éves ter
vüket. A munkaversE>ny len
dülete azonban nem tört meg. 
A 32 szocialista brigád több
letmunkák vállalásával a mun_ 
kaszervezés által felszabadult 
kapacitásukkal a beruhá7.ások 
minél magasabb túltel iesíté. 
séért dolgoznak az év még 
hátralevő időszakában. 

Fogas Pál 

Beteljesült �ií1�yak 

Amilyen bű-szké11 számol be 
a7, állomásfőnök a dolgozók 
jól v�ett munkájáról. olyan 
örömmel újságolja azt is. h<>l(y 
teliesült ré"i vágyuk :  új szo
ciális épiiletet kapott Puszta
szabolcs. Július óta. amif.la 
elkészült, fokozatosan birtokba 
is vették. 

Nem kell me=lre menni, 
pár lépés csak az állomá.stól 
a vörös klinker tégla burkola
tú emelete;, széo épíbnény. 
Földslintjének baloldali szár. 
nvát korszerűen berenderett 
tágas üremorvosi rendclő fog
lalja el, bel, ·ó!!Vá."'ZBti vi2Sgá
ló helyi��el, fektetővel, vá
róval. röntgen szobával, sötét
kamrával. Mellette fogorvosi 
rendelő foi?lal helyet. Ez egye
lőre mél? nem működik, elő
re1áthat61a.g az év vé<?éig be
rendezik a s2ilk.�é<1es fel�
lésE>'cl<el. és akkor itt is meg
kezdődik a rendelés. 

A földszint má�ik s:,árnvá11 
,100 személyes üzemi konyhát 
hehieztek el a szükséges se
aédhelyiségekkel. 

Az e.'lleleten férfi és női öl
töző'·. zuhanyozók, mosdfk 
vannak. külön a fori:talornnak. 
külön a vontatásnak. term{,
""..eteoon hideg-meleg vív.el 
ös-szesoen 150 személyre. V;,n 
itt melegedő helyis,!,g is. k<'
nvelmes műbőr fo•e-Jekkel d"
hányzó aS?:•alokkal, ezenkh•;;J 
ételmelegítő szoba, két ,·il
lanyrezsóval. 

A gondoskodás újabb j<'lei' 

A dolgozók javát swle:á16 
több ki�,ebb. de fontos {,pít{,,,i 
munkáról is besz.�molhatu'l'11<. 
Tel jesen felújították az 2110-
más III-as é., IV-es váltóke-
7E'lői szolgálati he!visérrél. A 
IV-es őrhelyet WC-vel é'l 
l �mpakamrávnl bővítették. A 
III-as őrhely kocsirendezói
mel,egedőv�l bővült. 

A pusztaszabolcsi vasutasok 
lakáshely:zietének javításáról is 
go.ndoskodás történik, a nem 
is olyan távoli jövőben. Egy 
majdan felépüló 18 lakásoo ta
n.ácsi házban a budapesti 
iriazgatóság 12 lal:ásra. kiuta
lási jogot vásárolt a puszta
szabolcsi vasu.tas dolqozók ré
szére. Az ercsi építőipari szö
vetkezettel pedig szerződést 
1<ötött az iga2<>nt„-,sáe a:,; összes 
nuS?:taszabolcsi v:;sutas lakás 
felújítására. Szász Ferenc 
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MAGYAR VASUTAS 

Ferencvárosi hétköznapok 
Riport ,ao/cról1 oldlcnelc •• idegei/ebe szívódott o vasút rendje 

Novemberben már � ködösek a hajnalok. 
Szürke és párás ez a reggel is, amelyiken elindulok 
Budapest-Ferencváros csomópontra, vagy ahogy rö
viden nevezik, a .,Fradiba". A környék bÜS7Jkén vi
seli az építkezések „sebeit'', a megújulással együtt 
járó „tüneteket". A pályaudvar fölött éhes varjak 
köröznek; a kocsikból kihu11ott magvakat keresik. 
lgy van ez már vagy száz éve, a rendezők világát 
kedvelik a madarak. Benyitok Berendi Tibor állo
másfőnök irodájába. Ma - november ,7. másnapján 
- neki is könnyebb a dolga, csendesebb a csomó
pont. A vasút megérzi az ünnepeket, ilyenkor keve-
sebb vagont rakna,k meg áruval. 

Hiányzik 300 vasutas 
Az idén egy évszázados 

születésnapját ünneplő pá
J.yaudva.ron azokat az embe
reket keresem, akik itt et
ték meg kenyerük javát. akik
nek a szolgálati hely több év
tizede Ferencvárost jelenti. 

- Még sokan vannak ilye
nek - mondja Berendi, mi
közben rágyújt egy ci!larebtá
ra. - A forgalc:nn 1200 dolgo
zójának 85 százaléka törzsgár-
datag. A kirendeltek 60-70 
s7ázaléka is stabil ember. 
Olyanok. akik betudtak il
leszkedni a közös.ségbe, a „fe
renci" munkaritmusba. Ez 
nagyon fontos. mert csak ifaz. 
szeszokott brigádokka.l lehet 
;ól dolgozni. A 1éli for�lom 
a csomópont 3500 dolgozójá
tól nagy erőfeszítkt követel. 
Most már számítani  kell a hi
degre és a tartós ködökre, ami 
nehezíti majd a munkát. Át• 
csoportosítással és a külszol
gálatokka.l való ;6 együttmíl
ködéssel i(IIJek.szilnk ellensú-

lyozni azt is, hogy az állomás 
engedélyezett létszámából há
rc:nnszáz vasutas hiányzik. 

- Nézze meg azt a képet a 
falon! - mutat az ajtó irá
nyába a főnök. - 19"5-ben 
úgy nézett ki a lebmnbázott 
állc:nnás. Nem szükséges ma
gyarázni, hogy azóta meny
nyit fejlődtünk. A műszaki 
fejlesztés n!llpjainkbnn is tart. 
Szinte éjjel-nappal folyik a 
kitérők és a vágányhálózat 
cseréje. Tavaly 41 kitérőcs-ere 
volt, az idén 52 a terv. Eb
ből már 48-at ki lehet ,.pi
pálni". A két rendezőben hu
szonnégy óra alatt ötezer ko
csi gurul le. Kilenc hónap alatt 
több mint egymilli6-náze:zer 
kocsi indult innen, és 577 ezer 
tonna árut raktunk be a va
gonokba. A munka intenzitá
sát ezek a számok m�győ
zóen bizonyftják. De a feren
ci hétköznapokról gyórodjön 
meg személyesen. A Nyugati 
rendezőt jav-aslom. 

Itt keményen kell dolgozni 
' 

Téglás J6zst>f állomfl<fónök-
helyett--ssf'l lépkedünk a pá
lyaudvar vágánvai között. A 
terep tiszta. csak itt-ott fe
hérlik e<!v e!dobott n•Tlír. amit 
a szél felkap és tavflhb "0-
dor. A legközelebbi „F" ó•
h„lv felé tartun·k. A kock'1 
alakú sárga éoüleot olvan ott 
a vá1tányok között. mint ef!Y 
erdei men°dékhelv. A hitl-, f>5 
az eső elől o1v1'or ide húzód
nak a kocslrend,-71'\'< is Pgv 
s'>:Usszariá'<l'.ly! id(>re. Mn<rt 
nin,:-s hi<leg. az ajtó fé' ie  
nyitv11. Bent. az  agvm1kooh
tott barna a<:v.tal'lál Papp TI. 
Sá11dor térl,,.1v'1?Vizó f�latozik. 
Fölö'1:e a falon- l l�t mutat a 
Mvata,li óra. 

- Most reggelizem - mond
ja mentegetfo:ve. és feláll az 
aszt;,ltól, mert ki kell szalad• 
nia lntézked'll. Ami'rnr visz
szaj""n, a közérzetéről fagga
tom. 

Csak az tt1dja mílyen 
idegm.unka ez. aki itt dolgozik 
- magyarázza a me"mar�dt 
kenyér vi«szacsoma!(olás.a köz
ben. - Harminckét éve va
gyok vasutas. ebból huszon
kettőt térfelvigyázóként dol• 
goztam. Nagy a forg01lom, ke
vés az ember, sok a munka. 
Nvolc évem van még a nvug
dífü!, de már fájnak a csont
jaiom. I:jszaka. és hajnalban 
van a legtöbb dolgunk. Ekkor 
érkeznc-k a gyor.;tDher és a 
TEEM-vonatok. Háromszor
négyszer meg koll mozgatni 
eg71-egy t:ona.tot, hogy a ko
rsik a helyükre kerüljenek. 
l!:n örököltem ezt a mester«é
get. Az apám és a na,td,,ityám 
is vaorutas volt. Az ét"ek so• 

, rán hozzámnótt, az ideqeim
be szít-6dott a va..s-út rendje: 
megszoktam. talán meg is 
szere�f'm és most m>lr nem i-; 
mennék el innen. Aki itt 
kooaszodott meg, az már ma
rad - mondia mosolvogva, 
és gyorsan a feit.re teszi a VÖ• 

sínek közé. Adja a jel:ziést a-z 
egyik dízelnek, amelvlk dü
börögve húz el az ablak elótt. 

Ml Is készülődünk, indulunk 
tovább. Az ajtóban találko
zunk Szekeres János tolatás
vezelőveL Kezében szorongat
ja a kis zászlócskát, ma már 
több kilométert gvalogolt. 
Huszonnyolc éve vasutas, 
1 953-tól dolgozik itt. Közlé
keny, szívesen beszélget. 

- Ferenctől félnek a kiren
deltek meg az ú.; dolgozók ts 
- állapítja meg. - Itt kemé
nyen kell dolgozni. Sajnos 
minden hónapban van egy-két 
új ember a túrban, akik nem 
tudják átvenni a munkatem
pót. Inkább elmennek. vagy 
vL s7.arendelik ó1<et. I:n Adács
ról járok ide. Száz kilc:nnéter 
az út. Ha nappal dolgozom, 
akkor negyednégykor indulok 
és hú�zharminckor vagvok is
mét otthon. Sok a távollét, de 
meg�zokta.m már. Többs7,ör 
kaiptam Kiváló dolgo7,6 kitün
tetést, megbecsülnek. Még hat 
év van a nyugdíji�. Sajnos 
me�int jön a tél. Az éjszaJcai 
ködökben úey érezzük ma
gunkat, mint a vakok. Szlnrte 
tapogatózva dolgozunk, ké• 
nyelmetlen érzés . . . 

- Amikor fiatalabb korom
ban együtt do!goztam ezek
kel az emberekkel - emléke
zik Téolás József -, volt 
olyan éjszaka, ho!ZY nem is 
vacsoráztunk. Lelkiismeretes, 
fegyelmezett volt akkor is 
valamennyi. Nem lsmertek le
hetetlent. Sajnos egyre keve
sebb lesz belőli'k, nyugdíjba 
mennek. Pedig szükség len
ne még rájt•k, mert mindi(l 
több a munka. A két guritó
ba.n például hatvan saru.mak 
kellene le11ni és csak tíz állan
dó emberünk van. A többi ki
rendelt. Valamikor itt a ve
zénylP!ben is - mutat eizy 
hosszú éoületre - öt-hatsz,\:z 
vonatkísérőt lehetett mozgat-

l'Qs sapkát, aztán kis-zalad a ni. 

lgy nap és egy éjszaka . . .  
Az állomásfőnök-helyettes a től. mútrágyh és egyéb hul

vezénylőtiszt irodájában mu• ladék tornyosul a sínek között. 
tat be Fodor Miklósné ol<lta- Jobbra tőlünk €'ElY s7.erelvénv 
tótisztnek. Egvütt indulunk a 11:ördül. toporzékoló bikákat 
Nvugatl rendező felé. A mo- visz a vágóhídra. Távolabb. 
sóvá!lánvo1< ,n,,.llett mP<!vünk. egy álló kocsisorban sertések 
A talaj át.ázott a szennyes víz- sivalkodnak. 

- Az éjszakára a gurít61c
hoz már két ködőrt kértek, 
a.kik a ;elzésadá.st segítik -
jegyzi meg a tanácsosi rang
ban lévő kísérőm. 0 huszon
hat éve vasutas. Huszonhárom 
évig forgalmi szolgálattevő 
volt, három éve oktatóliszt. 
Feren,cbe 1969�ben jött. A fér
je ugyanitt a vontatási főnök
ség res-zortosa. 

Már látjuk a Nyugati ren
dező gurítódombját. A legye
ző alakban szétfutó kocsikat 
és a kék :sisakos saruzókat fi• 
gyetjük. A hangszóró az irány.: 
vágányok számát sorolja: ,.A 
27--re egy üres, a 26...-a egy 
rakott, a 12-re egy rakott . .  _,, 

A kerekek előtt süvöltve csú
szik a saru, néha ágyúként 
dörrennek az ütközök. Meg. 
várjuk amíg minden kocsJ 
legurul a dombról, aztán a sa
ruz.ók bódéjához megyünk. 
Amikor elfogy egy ,.f9gás", 
nekik is van néhány perc pi
henő, leülnek., elszívnak 
egy cigarettát. 

A bódé előtt egy kőla.pm1 
lavór, mellette szappan. A pár 
négy·zetméter:nyi üvegezett he
lyiség utcasarki trafikra em
lékeztet. Az oldalát alumí
nium lemezzel borították, 
bent papírral letakart kis 
asztal és egy szék. Hátul ola
jos pad, a mellette lévő vas
kályháb�n hosszú lánggal é� 
a túz. Körben fehén-e mázolt 
ütött-kopott vassze'<rények áll
nak lelakatolva. A tenyérn�'i 
helyeon négyen szorongunk. 
L6czt József saruz6 elómun.kás 
hátrartolja fején a sisakot. 

- Egy kicsit szúk ez a bódé, 
talán egyszer kapunk egy na
gyobbat - mondja. - Itt 
melegszünk és Itt vetjük le 
magunkról a sáros, vizes ru
hát. Most nyolcan vagvunk. 
Egy sa.ruz6ra négy-öt t,ágány 

;ut. Sa.jnos nem lehet mi1llden 
emberre szá.míta,ni, gyakran 
cserélődik a létszám, sok a 
gyakorlatlan dolgozó. A tanu
lóidő i>tt e(IIJ nap és egy éj
szaka. Utána önállóan kell 
dolgozni. A régi kirendeltek 
köz..'itt is van azért megbízha
tó, ió munkás. Például Kiss II. 
János már hat éve van itt és 
még öt percet sem hiányzott. 

- Mezőhegyesről rende-ltek 
ide - mondja a kályha mel• 
lett melegedő Kiss. - A sa.
Tttzás veszélyes munka, gya
korlat kell hozzá. Például az 
egyik kocsi „llustább", a má
si.!: ,,fürgébb"; mindkettőt 
másképpen kell sarúzni. Ha 
esik az eső, csúszik a saru. 
Aki gyakorlatlan és nem fi
gyel ezekre a tényezőkre, 
könnyen kisiklatja a kocsit. 
Nekem a hat év alatt egy 
kocsi esett ki. 

Lóczi József magas, mo-
solygós férfi. Harminc éve 
dolgozik i tt, három évtizede 
ingázik Vámosgyörk és Ferenc 
között. 0 minden s-zolgálat 
ut.'in haza vágyik, nem lakna 
munkásszállón. De a 1akóhe
lyéhez közelebb sem menne 
dolgozni. mert a szivéhez nőtt 
ez a rendező. 

- Egy vonat értéke mozdo
nyosl'.ól néha egy kis gyáré
val azonos - magyarázza az 
ajtónak támaszkodva. - Egy 
éjszaka 1500 kocsit „fogunk 
le", nappal 1300-at. Nagy a fe
lelósség. Samos gyenge itt a 
térmegvilágitás, éjszaka me
Tesztgetjük a szemünket. Az 
ölrozőnk is zsúfo1t. a mosdó
ban két csap van, fürödni ne
héz. A vécét már egy hónap
ja nem takarították. Én ki• 
váló dolgoro vagyok, jól kere
sünk. de azért ezek az apró 
dol�ok is a megbecsüléshez 
tartoznak. . •  

lgész éleire vállalták 
Fent a gur!tó+oronyban már 

készülnek a következö ,,fo
gá,-ra", a dízel újabb kocsi
sort to1t a dombra. A kes
keny lépcsőkön ml Is a to
ronyba megyünk. Szabó IV. 
IsWán és Bánszki 1\1árton ke
zeli a két..Jcét hidTauHkus 
vágánvféket. Szabó 58 éves, 
1949 óta dogozik Ferencben. 
Váltókezelö, kocsilrendezó volt. 
A toronyban egy éve van. 
Jönnek a kocsik. kettő-három 
együtt, ó meg hu-zogatja a be
rendezés �zabálvozó karját. 
Előtte a kis feszmérőben ug
rál a mutató. A kocsik meg
torpannak, aztán lassan gu. 
rulnak tovább a saruzók !e
lé. 

- Idegöló munka ez 
mondja, dD közben nem yeszl 
le a sze-mét a kocsikról. 
Nehéz t'olt megszokni a rál
tókezelé.• után. Réni már a 
berendezés. elöreqt>dett min
den porcikája. Gyakran el
me(J)/ a nyomás, a 60-80 ton
nás ko�sik kopt�tják, .,Q1Jilkol
;ák". Ilyenkor fordul elő, hogy 

meg.•za.lad. aztán kiesik a t'a• 
gon. Legutóbb egy négytenge
lyes jutott erre a sorsra. A 
mun'-ca akkor sem állihat meg, 
ha elromlik, .. kilvukad" ef:!y 
,·á!lányfékasztal. Atcsoportoslt
ják a kocsikat, gyorsan inth
kednek, aztán gurulnaJk. to
vább a vagonok. 

Az elmúlt hónapban az át
menő kocsik száma kétezerrel, 
a vonali szerelvényekkel el• 
szállított áru pedig nyo1ct•an-
ezer tonnával növekedett 
szeptemberhez viszonyítva. 
Ferencváros e(IIJhavi átla.gtel
;esftmén11e kétmi!U6 kétszáz
ezer tonna áru. Ezen a napon 
azokkal a ferenvárosl vas
u•asokkal találkoztam. akik a 
Jeghűségese1,b rés7Psei enne'< 
a teljc-sítménynek. Ok elindul
nak, vonatra ül'Tlek éjjel és 
nappa,J, hétköznap és ünne
pen; elfoglalják szol<!álati he
lvüket, kezükbe veszi-k a zász
lót. vagy a sarut. hogy tel
jesítsék azt. amit talán egy 
életre vállaltak. 

,,Feren��el" solcan 
próbálkozna/e 

Van ellenpélr'.a is. Ferenc
cel sokan prób:..lkoznak. Az 
embereket vonzza a több ke
reset reménve. ugyanakkor ta
szítja a sok és nehéz munka. 
Szerencsét próbált már itt fia
tal kórházi segédmunká•. aki 
néhány hét múlva meeúnta a 
váltókezelést: fe1ve<ették ma
gukat üg,·eskedők és szélhá
mosok. akik a kocsirende7.ól, 
vagy egvéb kiképző tanfolya
molc né'1ánv hónapja után -
amikor már dol<rnmi kellett 
volna - tovább álltak. A vas
út egy csomó pénzt kidobott 
az ablakon. Leléptek már a 
javít-6-nevelő munkára ítél
tek is. a vasúti rend nekik túl 
szigorú. A 170 ki•endelt közi\! 
is vannak akik elkívánkornak. 
Ebben a színes munkaerőfor
gásban azonban méqis tisztele
tet érdemlő s-:állítási eredmé
nyek születnek. mert Feren
cet tör::sg1rdája, a t•asuta� di
nasztiák hagyománya élteti. 

Az állomás peronján talál
kozo,n S. K. váltókezelóvel. A 
segédhivatalt keresi.  Kezében 

a „leköröző" papír. Harminc
négy éve vasutas. Ferenc
b<>n négy hónapig szolgált a 
,.K" őrhelyen. Mutatja a 
törzsgárda arany fokozatú 
jelvény viselésére jogosit6 
igazolást és az ös=ona.Jas 
S7.abadjegyet. 130 kilométerről 
;árt ide szolgálatba. Már nem 
bírta to,,.ább az utazás fára
dalmait. Jl:Jgzakákat nem aludt. 
nyul(ta,tókon él. Zsebében 
most ls ott lapul a seduxen. 
úgv döntött, hogy visszamegy 
a Nyugatiba, ahol két évig 
dogozott. Ott kevesebbet ke
res majd, de legalább jobb 
lesz a közlekedés haza, a csa
ládhoz. és biztosan megnyug
szik. Már beszélt az e!(\"kori 
főnökével is ;  szívesen látják 
úirn, a régi őrhelyén molgál
hat. 

El.rakja a papírokat. aztán 
a búcsúzásnál igazi vasutas
hoz illően feszesen tiszteleg. 
Mét! látom, amint becsukódik 
mögötte a segédhivatal ajta
ja. 

Kasza.la Sándor 

Elhunyt Varga Imre 
Megrendillten értesültünk arról, hogy 44 éves kodban. 

1977. november 12-én, súlyos betegség után, elh_unyt _v�rga 
Imre elvtárs, az MSZ5J:P Hajdú-Bihar megyei B1z0Usa«anak 
tagja, a MA V Debreceni Igazgatóság vezetője. 

Kora fiatalságától elkötelez
te ma.gát a munkásmozgalom• 
mai. Az ifjúsági mozgalomba:n 
1949-tól tevékenykedett, ma1d 
1954-ben tagja lett a pártnak. 
Varga Imre elvtárs mint kom• 
munista., becsülettel teljesítet
te a párt által rábízott fela�
tokat. 1967-től 1973-tg ta.g,a 
volt a vasutas szakszervezet 
debreceni területi bizottságá
nak Ezekben az években és 

fy később vasútigazga.t6i beosztá
sában is sokat segített a szak
szervezetnek. 

Varga Imre elvtárs csaknem 
két évtizedet töltött a közle
kedés szolgálatában, s mindt:é· 
gig a párt- és gazdasági szer
vek elismerésével végezte 
munkáját. 

Azok közé tartozott, a.kik 
na.gy szakmai tapasztalattal, 
politikai felelősséggel, ember
szeretettel. sokoldalú. szen·ezó 
és irányító készséggel végzik 
a rájuk bízott feladatokat. 

A 11asút szeretetét családi 
örökségként kapta. Az egye
tem eluégzése, a szakvizsgák 
és gyakorlati ismeretek meg
szerzése után szakaszmérnök, 
a Debreceni Építési Főnökség
nél főépítésvezető, majd pe
dig műszaki főcsoportvezető 
beosztásokban teljesített szol
gálatot. 1967-től a Debreceni 
Va.sútigazgat6ság tervgazdasá
g( és munka.ügyi osztályának, 
1913-t6l pedig az_ építési és 
pálya.fenntartási osztálynak 
volt a vezetóje. 1974-ben a 
Kelet-magyaro1'szági Vízügyi 
tpítő Vállalat igazgatójává 
nevezték ki. Innen került 
1915. szeptember 1-én a Deb
receni Vasútigazya.t6ság élére, 

Vezetóként a különböző te
roleteken felelősséggel szer
vezte, irányította a. munkát. 
Lelkesttette, mozg6sitotta. az 

irán,1ít-ísa alá tartozó munka
területek dolgozóit. Embersé
géért, kommunista. , helytállá
sáért, következetes vezetői te
vékenységéért beosztottai, 
munkatársai, elvtársai tisztel
ték és megbecsülték. Azok kö• 
zé a ga.zq'.asági vezetők közé 
tartozott, akik bokros teen
dőik közepette is szakítottak 
időt a vasutasok problémái
nak intézésére. 

Mint az igazgatóság veze

tóje rövid idó alatt eredmé
nyes munkát végzett. Elkép
zelései a vasút továbbfejlesz
tésére, irán,,itásávai már 
nem válhattak valóra. Mun
kája. elismeréseként néhány 
nappal halála előtt részesült 
a Munka f:rdemrend arany 
fokozata kitüntetésben. Tulaj
donosa. több más kormány
és miniszteri kitüntetésnek is. 
Életút;a. munkássága példa
képül áll a vasút dolgozói, 
munkatársai elótt. 

Varga Imre elvtf sa.t a 
MAV Vezérigazgatóság saját 
halottjának tekinti. 

Gyorsan megbarátkoztak az „ördög"-gel 

120 éves a püspökladányi 
csomópont 

Az első, magy,a.rországl góz. 
vasút megnyitása után csak
hamar elkészült a budapem
szolnokl vonal, majd tervbe 
vették a szolnok-debreceni 
és a püspökladány-vá.rndi 
vasút építését is. Ez utóbbi 
tervek azonban csak a szabad
ságharc után v3'lósultak meg. 

A Sro1nok és Debrecen kö• 
zötti szakasz kijelölésén, H • 
letve a pálya kimérésén már 
1848-ban is dolgoztak, de a 
munkála<tokhoz tulajdonkép• 
pen csak 1851-ben fogtak hoz• 
zá. Az építést Haufler Lajos 
vezette. mikö-zben a püspök· 
ladányi szo,1.gabírót. Kelemen 
Albertet hivatalosan kötelezte 
a hel)'fartó tanács, hogy ad• 
jon meg minden segítséget az 
építéshez. 

A földmunkákat 1852 szep
temberében hihetetlenül ne
héz körülmények között kezd
ték el a Dél-Szabolcs várme
gye valamennyi falujából köz
munkára rendelt emberek, 
többnyire külföldi  munkave
zetők irányításával. A mocsa
rakkal vívott küzdelem igen 
sok áldozatot követelt. Ahová 
nem lehetett töltést építeni, 
ott hidat emeltek Emlékezet 
szerint Karcag és Püspökla.• 
dány között 11 fa.htd épült, 
mint a.hogy a szolnoki Tisza
hidat is fából kész!tették. 

Igy következett el 1855 ta
vasza. amikor a csaknem há
roméves munka jóformán 
megsemmisült: a Tiszán és 
mellékvizein bekövetkezett 
áradás a ladányi hatflrt is el
öntötte, s a víz a töltést sok 
helyen elmosta l!:v végére 
azonban elikészül t a pályia töl • 
tése. s mind Debrecen. mind 
Várad Irányában sokat halad
hadtak előre a munkálatok. 
Közben súlyos pénzügyi zava
rok keletkeztek, s emiatt 1856. 
november ZO·én, az úg11neve
zett Tiszavidéki Vasúttár•aság 
vette át az építkezést, illetve 
szereltette fel a síneket. 

A szolnok-debreceni pá-
lya ünnepélyes megnyitására 
1857. november 23-án került 
sor, míg a püspökladány
nagvváradi vonalat 1858. ápri
lis 24-én nyitották meg. Az el-

s6 alkalmazottak idegenből 
jöttek. 

Püspökladányban - amely 
azóta sdk jó vasutast adott a 
MAV-naik - szájha,gyomány 
őrzi a korabeli emlékeket. Me
sélilk például, hogy az első 
mozdony láttán, amikor az in
dulás pillanatában a gép hen
gercsapján sivítva áramlott ki 
a gőz, a bflmészkodó ladánviak 
egymást taoosva menekültek. 
,.Itt az ördögi ltt az ördö11" -
kiabálták. - P ü s p ö kladány
ba vonat képében érkezett az 
ördög! 

Az „öroög".gel való barát
kozás azmiban gyorsan meg
történt. Debrecenbe n:aponta 
elóbb egy személy- és egy ve
f:!yesvonat indult, aztán mind
jobban nótt a forgalom. külö
nö<;en a sze!(halmi vCl"lalré<.z 
1898. derember 9-é-n, történt 
mP'!Tlyitása után. 

Püspökladány á1!omásn.ak 
kP7c16'bE"Tl négy vágflnva volt, 
ebből hármat a felvételi épii· 
let elött dEszes csarnok fedett. 
(A csarnokot az első vilá!lh-'.\
ború idején lebontották.) A 
vasúti mosóház. illetve a fű
tőház egyszerre létesült a fel
vételi éoülettel. de e,zy sz,old
latl ághoz tartoztak, amely
nek a neve akkor mé� ,.vonat
mo7gatási szolgálat" ·volt. 

A több évtizedeq las<Jú feiló
dést késábh megtörte a máso
dik viláP.'háború. Ekkor fel
mérhetetlen károk keletkeztek 
a pálvába:n - amit a néme
tek felrobbantottak val!Y .. fel-
62.ántottaok" -, s a géppark, 
valamint a kocsiállomány 
s?Jlnte teliesen megsemmisült. 
A7 úiiáénítés hl¼! kor.;uiká
ból a oüspökladány! vasnta
sok !� becsületesen kivették a 
J:'és7,üket. 

Az 1960-,as éve'któt kezdve 
soha nem remélt hatalmas fej
lődés,,.n ment át Püsniikhrtánv 
csomó-oont. A díze1esfté; és 
Villamosítás. az úi bizt<mtó
bere,-,Jezések. a felé'>ített kor-, 
,ozerű kncsiiavftó, a mPevál
tmott élet- és m•mk„köriil
m>?nve!: el(Yl'e Jobb'll!l elho.mli
lvn,;ítiák a r-'"i vasút és a góz• 
gépek emlékét 

VarQ GY1t1" 
mozdonyvezet6 
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••lesel/ slfltlatilcánlc eRentmondcis•: 

Csökkenő tendencia mellett 
több súlyos és halálos sérülés 

Sok szó esik napjainkban a 
vasút baleseti helyzetéről. 
Részben azért, mert tíz év 
alatt a balesetek száma több 
mint 40 százalékkal csökkent 
- moot, az idei háromnegyed 
évben is 2,4, a csonkulásos 
eseteket telt.intve pedig 30 szá. 
zalék.kal kevesebb baleset tör
tént, mint az előző év hasonló 
időszakában, miközben a !ki
esett munkanapok száma szin
tén lényegesen kevesebb -, 
másrészt viszont az is igaz, 
hogy a halálos balesetek a 
múlt esztendőkhöz képest 
emelkedtek. E tekintetben 
egyáltalán nem vigasztaló, 
hogy tíz év távlatában a ha
lálos üremi balesetek száma a 
felére csökkent. 

lését. Az előbbi esetben csök
ken a dolgozó helyzetfelmérő 
képessége, míg az utóbbiban 
az öncélú kockázatvállalás te
remthet veszélyforrást. Mind
ez arra int bennünket, hogy 
tartalmilag javítsuk a szakmai 
képzést, és hogy a munkavé
delmi oktatásban nagyobb 
súlyt helyezzünk a biztonsági 
előírások helyi alkalmazásá
nak elsajátítására. A szaksze
rű felügyelet, a. munka. irányí
tása és ellenőrzése legyen kö
vetkezetes, számonkérő. Ne 
csak a dolgozók magatartását 
kísérjük figyelemmel, hanem 
azt is, hogy megvannak-e a 
munka biztonságos végzésének 
tárgyi feltételei. Általános ta
pasztalat, hogy sok helyen 
még mind.i_g alacsony a műsza
ki megelőzés foka. 

beli közlések, utasítások to
vábbítását a hangszóró, tele
fon vagy rádió hiánya, esetleg 
elromlása akadályozza. 

Köszönet az  önzetlen segítsegert Menetirányítás, óh ! 

Alcilc életulc.kel fizettek . • •  

Az idén - október l-ig -
28 vasutas vesztette életét a 

szolgálat ellátása közben. Ezen 
már változtatni nem tudunk, 
de haláluk mindannyiunk szá
mára tanulsággal kell, hogy 
6ZOlgá'1jon. 

Vizsgálva az okokat. szem
betűnik, hogy ebben az évben 
tízen csak azért haltak meg, 
mert körültekintés nélkül, sza
bálytalanul, egyenes testtar
tással léptek a. kocsik ütközői 
közé, vagy úrszelvénybe kerül
tek, és a mozgó járművek 
összenyomták, iUetve elütötték 
őket. Hat vasutas halálát ezen
kívül csúszás, el- vagy leesés 
okozta. fgy kerültek a vasúti 
járművek kerekei alá, s olyan 
eset is előfordult, hogy pusz.. 
tán az esés járt halálos sérü
lé66el. Szintén elesés, elcsúszás, 
megbotlás okozta öt társunk 
végtagcS<l'llkulását. Az emlí
tett balesetek áldozatai, illetve 
6-?rültjei elsősorban a forgalmi 
munkakörben foe;lalkoztatott 
dolgozók voltak, többnyire ko
csirendezők, vonatkísérók. so
rompóórök. sarusok, váltóke
zelők., váltótisztítók. 

Elgondolkoztató, hogy az el• 
halálO'ZlOttak egy negyede 
mindössze egy-két évet töltött 
a vasút szolgálatában. A cson
kulásos esetek sérültjeinek pe
dig 44 száza1éka tartozik az 
egy-két éves szolgálati múlttal 
rendel1<ewk közé. A levonható 
tanulság kézen.fekvő. 

Kéivetkezetes ellenór:i�st ! 

A forgalmi dolgozók köré
ben szüntelenül tudatosítani 
kell, hogy a vasúti munka
helyekre jellemző objektív ve
szélyforrások mindenkor jelen 
vannak. és hogy a legkisebb 
cselekvési hiba - a szolgálati 
előírások legapróbb megsérté
se is! - súlyos baJesetbez ve
zethet. 

A gyalrorlatban a veszélyhez 
való viszonyulást a közveblen 
munkatársak magatartása erő
sen befolvásolja. Ez e()t/a.ránt 
kiválthatja a veszélytől való 
félelmet és a veszély lebecsü-

Borcmg6s tlOVemberi este. 
Lakásomon csöng a. tele

fon; megnyerő bariton a. vonal 
túlfelén: 

- Hát, szia! . . .  Itt én be
azél • • •  

- Szia./ - felelem tllemtu
dóa.n. Várom a. folytatást. 

- Szia., na.! . . .  Hát nem 
jössz te ott rá;a, itt kibeszé
lek? t 

- • • •  Elnézést, 6szintén saj
nálom, de nem • • •  

- Ugyan, ha.ver!Liget sö
röző, korsó sör rummal, aztán 
;ött az esőzuhé, meg a.z a fi
tos aranyszőke is, az a. bjuti . • .  

Liget söröző, sör, rum. bjuti 
szőke, esózuhé. Egyáltalán: sö
röztem valaha. is a ligetben? 

- Hát Zsiga. vagyok! Zsiga., 
a Sólyom! 

- Zsiga.! Zsiga. a. Sólyom/ 
Itthon az óhazában? 

- Jee . . .  Tudod te, mit? 
Este hatkor a szokott helyen, 
oké? 

Kattan a. készülék. Hatkor 
a szokott helyen. Azám. de 
hol is szoktam Zsigával talál
kozni? Akkortá;t. Több mint 
huszonegy esztendeje. Már 
emlékszem : a Déli pályaud
varnál. a 63-a.s villa.mos meg
álló;ához közel. De hol va.11 
már a régi Déli? És hol a 
63-iu? Ráadásul: megisme-

Befolyásolják -például a bal
esetek alakulását a tárgyi hiá
nyosságok. Ha például elégte
len a térvilágítás, ha egyenet
len a talaj a vágányok men
tén, ha szolgálat közben a szó-

Fő fdtétel: a fegyelem 

A jó munkahelyi vezető so
ha nem tekintheti gáncsosko
dásnak, okvetetlenkedésnek, 
ha számonkérik tőle a bizton
ságtechnikai eszközök ;ó kar
bantartását, az előírások meg
tartását. Inkább maga is szor
galmazza azokat. 

A legfontosabb azonban va
lamennyi szolgálati helyen az 
általános munkafegyelem 
megkövetelése és a munkavé
delmi fegyelem érvényesítése. 
Ahol ez a két feltétel megvan, 
ott lehet csak elejét venni a 
baleseteknek. Minél több szol
gálati helyen dolgoznak esze
rint, annál kevesebb emberi és 
családi trai1édia fog bekövet
kezni a jövőben. S van-e köz
tünk olyan, aki nem ezt 
akarja? 

P. J. 

A SZOT központi étterem 
dolgozói autóbusz-kirándulá
son vettek részt Pécs környé
kén. A kirándulás jól sikerült, 
csak hazafelé egy sajnálatoo 
eset igen megkeserítette utun
kat. Szigetvár efőtt elromlott 
az autóbuszunk. Szakadó, hi
deg esőben az út mellett áll
tunk tanácstalanul, asszo
nyokkal és gyerekekkel Ket
ten autóstoppal bejutottunk 
Szigetvárra, hogy segítséget 
kérjünk. A MAVAUT szolgá
lattevője segített rajtunk, s 
utasainkat a szigetvári állo
másra szállították. 

Az állomáson az esti és éj
szakai személyzet emberségből 
és segítőkészségből kitúnóre 
vizsgázott. A forgalmista kéré
sünkre többször is felhívta a 
tapolcai vasútállomást, hogy 
közvetítsen hazaszállitásunk
ról. 

Amit kérés nélkül tettek, az 
Igen jólesett mindannyiunk
nak. A szolgálatban levő sze
mélyzet befűtötte a váróter
met, padokat és asztalokat 
hoztak be a gyerekek és asz
szonyok részére, hogy egy ki
csit pihenjenek. Sót mi több, 
még előkerítettek egy isme
rőst, aki a busz vezetőjét be
szállította Tapolcára, s !gy 
tudtunk reggel egy másik 
busszal továbbindulnL 

Az állomáson dolgozóknak 
ugyan helyben megköszöntük 
segítségüket. De úgy érezzük, 
hogy nyilvánosan is köszöne
tet kell, hogy mondjunk, ami• 
ért mindent elkövettek. hogy 
utazni tudjunk tovább. 

Varga Kálmán 
egységvezető 

Bolt Károlyné 
szb-titkár 
Badac.-sony 

Október 30-án magam .111 
utasa voltam a 923-as sze-
mélyvona tnak, amely Ku:n-
sze.ntmiklós-Tasst.ól Takso-
nyúg pontosan közlekedett. 
Ott azonban csaknem félóráa 
ácsorgás következett, miközben 
Dunaharasztiról sem enged,ték 
el a menetrend szerint Tak
sonyban keresztező ellenvona
tot, a 92-l 'a-t. 

Miért? Mert a forgalmat 
irányító kollégák szeretik, il
letve gyakran v.;.lasztják a 
knnnyeb.b megoldást. a helyzet 
alapos mérlegelése és az ezen 
alapu;ó utas!tásszerű intézke
dés helyett. Sokszor csupán 
ezért ké nek a személyszállí
tó vonatok. De ma,radjun.k az 
említett esetnél . . .  

Írástudó keselyii 
Emberségből jelesre v·izsgáztak 

Az utasokkal +elf két vonat 
tulajdonképpen a késve köz
lekedő Merid:án Expresszre 
várt. amelynek Duna.haraszti 
és Taksony között mindössz,e 
2 és fél perc a menetideje. 
Vonatunk 24 perces ácsorog
tatása a bizonyíték rá, hogy 
aligha volt ok a 923-as és a 
924 1a számú vonatok menet
rendszerű találkozási idejé
nek megváltoztatására. 

J.VÁGÁ KOW 
ÁTJÁRNI 

Nemrégiben vonattal utaz
tam Mohácsról Pécsre. Egy 
fiatal kalauz volt a szerelvé
nyen, Mihálovics László, s 
amikor látta mankóimat, meg. 
kérdezte tőlem, hogy segíthet-e 
valamiben. Amikor megérkez
tem az állomásra, leemelt a 
lépcsőről, hiszen ez egyedül 
nekem nem is ment volna. 
Amíg a lámpát leadta, kért, 
hogy várjam meg, mert segít 
taxit keresni. Nyitrai András 
forgalmistával karon fogtak, s 
elsegítettek a kijárathoz. Sót 
taxit is kerítettek nekem. Ez-

után kedves mosollyal és kéz
fogással elbúcsúztak tőlem. 

Ennyi az én történetem, de 
úgy érzem, meg kell írnom, 
mert ennek a két fiatalember
nek a viselkedése azt bizo
nyítja, hogy abban a közösség
ben, ahol dolgoznak, mások is 
ilyenek, s példásan viselked
nek egy beteg emberrel. Sze
retném nyilvánosan megkö
szönni emberségüket, s remé
lem, hogy feletteseik tudomá
sára is jut emberi magatartá
suk. 

Bélafl Mihályné 
nyugdíjas ápolónő 

Szabados Gábor 
Bp. Ferencváros 

Köszönet Hévízre 
�letemben, sa.inos, sok időt 

töltöttem kórházban. Meg tu
dom tehát ítélni, hogy adott 
esetben mit várhat el a beteg 
orvosától vagy ápolóitól. 

T I L O S ! Tanfolyam Zánkán 

Ennek előrebocsátása után a 
nyilvánosság előtt szeretném 
megköszönni azt a minden 
várakozást és elképzelést fe 
JWmúló gondoskodást, amelyet 
ez év sreptember 1. és október 
4. között tapasztaltam a 1\1AV 
hét-izi szanatóriumában, ahol 
betegen feküdte.11. Bete,gsé.ge
met nemcsak a magasfoklí 
egészregügyi ellátás körébe 
tartozó feltételek biztosítása 
gyógyította, hanem a sz.emély
zet hiv-atásszeretetével páro
sult mély emberség is, amit 
elsősorban dr. Gyarmati József 
lgaz<;ató-főorvos, dr. An,ai 
András adjunktus és dr. Ma.
tin Agnes osztályos orvos ré
s-z.éról tapasztaltam. Mind 11 
magam, min<! beteg társaim 
nevében köszönöm odaadó fá. 
radozásukat. 

(Polgár Imre rajza) 

Villamosmozdony-vezetők 

energiatakarékossági versenye 

A zánkai vasutasildüi-'.:, ,•-�ó
ber , • én, het.v-enót vendéget 
fogadott. A szakszervezeti b!· 
zottság ga=dasági felelősei, 
számi·izsgáló bizottsági elnö
kök és tagok egyhetes tanfo
l1Jamára került sor az üdül6 
épületeiben. A tanfolyam célja 
az volt, hogy megis�erked
jünk jogainkkal és kötelessé
geinkkel. Az elóadások és a 
konzultádók igen hasznosak 
vo,tak az oktatóknak és a 
hallgátóknak egyaránt. Na
gyon sok olyan témát bes?..él· 
tűnk meg, ami parázs vitái 
váltott ki. Az is kiderül,!, hogy 
legtöbben most kerü.Jtek ebbe 
a funkcióba. Az ő számukra 
felbecsülhetetlen voLt' a tan
folyam ielentősége. A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 60. évfordulójára 
a miskolci vontatási főnökség 
KISZ-alapszervezetének fia-
taljai energiatakarékossági 
versenyt kezdeményeztek, 
melyhez az idősebb mozdony
vezetők is csatlakoztak. 

A villamosmozdony-vezetők 
1 496 OOO kW energiát takari-

rem-e Zsigát? 'E:s ha. megis
merem, mit mondjak neki? . . .  
Legutóbb a.z érettségi előtt a 

már kidolgozott ma.tektételt 
adtam oda, hogy lemásolja. De 
érdekli-e Pithagorász tétele? 

tottak meg. Ez 808 ezer tori n
tot eredményezett a népgaz
daságnak. Ebből az összegből 
a vontatási főnökségen 300 
ezer forintot fizettek ki taka
rékossági prémium címén a 
legjobb eredményt elért moz
donyvezetők között. 

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető 

Az előadá-sokat két napig 
gyakorlati munka követte. So
kan k:sdiákokként izgultak, 
mert az önálló könyvelést és 
zárást dolgozatfrásnak tekin
tették. Persze ezt a hangula
tot segítette a kis méretű is
kolapad is, amelybe „bekény-

- Dehogyisnem! Má.- hogy - A Zsurzsi? / Hát a Cseles! 
ne emlékeznél? Amikor el- Na, a Tótisz Kati . . .  Friend, 
eredt az esőzuhé és behúzód- mi nem történt veled? Romlik 
tunk az eresz a.lá és lukas a. memóriád? Az se nem lepne 
volt az eresz a. viz meg a meg, ha elfelejtetted volna 
nyakunkba csurogált, na. . . .  április elsejét. 

- Melyiket? 
- Ja.j, ne tettesd már ma-

Megállt az idő? 
gad. te! Hát az ötvenötöset, 
amikor azt a. 1et•elet írtuk az 
Indiánnak. tudod! 

- Az elmúlt huszonkét év
ben rengeteq lei,elet frta.m, 
sajnos mtílik az idő, halmo
zódnak-fakulnak az emlékek. • . . Jó ideig ténfergek-topor

gok a. Déli páltl<ludva.r meny
nyezetig érő üvegkirakataf 
előtt, minden szembe;övőnek 
mélyen a szemébe nézve, míg
nem ugyancsak toporgó, kopa
szodó, pocakos férfitíra. figye
lek föl. ö lenne Zsiga? A Só
lyom? De már ragyog az arca., 
röpül felém, egyenesen a. nya-
kamba.: 

- My Friend! Hogyan te 
csinálod. semmit se nem vál
toztál? Csakolyan kisfiús vagy 
mint akkor. Hanem hallod itt? 
Ezek a lépcsők, ez a railway 
station, meg ez _ a metro. En 
alig találtam ide . . . Te, te, 
örezsem, mondd te nekem: mi 
lett a.zza.l az arany szöszivel? 

- Sólyomkám, Zsigám, 
megbocsáss: én semmilyen 
szöszire '.'ie'1n emlékszem. 

- Tudod, azóta annyi esll 
volt, meg szöszi is akadt egy
kettő. 

- De ezt elfele;teni? ! Ami
kor oda.kint Ohio elered az 
esőzuhé, én mindig arra. a. szö
szire gondolok és menten ru
mot iszom. Bedobunk most is 
egy féldeci" 

- Nem. A rum nálunk máT 
nem szokás. De a sör ;öhet. 

Keresünk egy megfelelő he
lyet; elkortyolgatunk egy-egy 
üveg Kinizsit. Hallgatunk. 

- Na és te? Hogyan élsz 
odakint? 

- Odakint, Ohio, va.n egy 
tér. pont olyan. mint ahol a 
Zsurzsl lakott. Gyakran elme
gyek arra. és akkor mindig a 
Zsurzslra gondolok. 

- • • •  Zsurzsl? Ki az? 

- A mi emlékeink mások, 
t.•agy nem? Hi.szen otthon itt 
történtek, mivelünk! 

- De soT, minden történt ve
lem huszonTcét esztendő alatt, 
pa.itikám. -e� mind ittTwn. Itt. 

Biícsúzunk. Fél kilenckor 
Magdussal (? )  találkozik, máT 
hogyne emlék�znék rá: ara
nyos csitri, Makszimka.-frizu
rá,ja van, a papája villa.mos
kalnuz( I). 

Másnap ú;fent csöng a te
lefon: 

- Szw. Hát képzeld el, 
romlik az én memóriám is. 
Nem találtam meg azt a bjuti 
kis kanyargós utcát ott Obu
dán. nedig ha�onló nálunk ls 
van, Ohio . . . Nem értem. hi
szen Magdusékhoz itthon ;ár
tam. Mondjad, te érted ezt? 

F. T. 

srerültün.k" erre a rovid idő
• �· 

A t.'.::ifolyam rávilágított a 
leggyakorlbb hibákra is. Olya
nokra például, hogy a legtöbb 
ellenőrzés formális. Helytelen 
az is. ha a szá:mvi-zsgáló bi
zottsá�ba számvitelben telje
sen járatlan tagok is bekerül
nek. 

A tanfolyamról valameny
nyien nagy elhatározással és 
tenniakarással Indultunk haza. 
Meggyőzóclésem, hQgy a gya
korlat majd igazolja is ei.t a 
szándékot. 

Keszthelyi Erzsébet 
Szekszárd 

Szabó László 
a bp-i vasútigazgatóság 

portása 

Válaszolunk olvasóinknak 

A törzs/iróajelvény oóaí.'élésénél 
milyen munka viszonyt kell figyelem bé venni? 

Caló J6zsef marós csoportvezető, akl 1953-ban lépett a 
MAV szolgálatába, a MAV Gyöngyösi Kitérőgyártó üzem
ben 1971-ben vették fel a törzsgárdatagok közé. 1974-ben 
öregségi nyugdíjba ment, de a KPM engedélyével, mint nyug
díjas, teljes munkaidővel, vasútőrként folyamatosan tovább 
dolgozott az űzemben. Kérdése: a. törzsgárdajelvény megfe
lelő fokozatának odaítélésénél figyelembe vehető-e a nyugdí
;asként. de tet;es munkaidővel eltöltött munkaviszonya? 

A MAV Törzsgárda Szabályzata - teljes munkaidővel 
történő foglalkoztatás esetén - a szolgálati idő számítása 
tekintetében nem tesz különbsé1;et a nem nyugdíjas és a 
nyugdíjas dolgozók között. Ebből következik, hogy a teljes 
munkaidővel foglalkoztatott nyugdíjas dolgozó szolgálati ide
jét (munkaviszonyát) a törzsgárdatagság szempont;ából 
ugyanúgy kell elbírálni, mint a nem nyugdíjas dolgozó szol· 
gálati ide;ét. 

A betegség idötarlamára 
kinek jár keresetkiegészítés ? 

Cselényi Lajos műszaki ellenőr. a nyíregyházi vontatási 
főnökség dolgozója egészségromlás miatt mozdonyvezetői 
szolgálat ellátására alkalmatlanná vált. A 123263/1970. I. D. 
sz. Utasítás alapján 80 százalékos keresetkiegészítésben ré
szesült. Jelenleg betegállományban van. Kérdezi : betegségé
nek időtartamára megilleti-e a keresetkiegészítés. Ha igen, 
táppénzét a 80 százalékra kiegészített vagy mozdonyvezető 
munkatársainak jelenlegi átlagkeresete alapján számfejtik. 

A 2031/1969. Korm. sz. határozat alapján a Vasutasok 
Szakszervezetével egyetértésben kiadott 12326311970. I. D. sz. 
Utasítás bérkiegészítésról - keresetkiegészítésről - rendelke
zik. A táppénz nem bér, tehát kiegészítésére sem kerülhet 
sor. 

Kérdésének második részére válaszolva szolgálati főnök
sége akkor ;ár el helyesen, ha táppénzét a 80 százalékra ki
eaészített átlagbér alapján számfejtik, ami a jelenlegi kerese
ténél magasabb. Keresetkiegészítés tehát a bete�ál1omány 
idejére nem jár. de a keresetkie2észí'.és ö•szegét a táppénz 
alapjául szolgáló átlagkeresetbe be kell számítani. 
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Öt szolgálati f őnökségröl 
KISZ

Komszomol

találkozó 

KISZ-esekkel Moszkvában, lenin/rlidban 
OKTőBER első felélben a 

szdkottin.ál .n,agyobb volt a f<ll'
ga.!om a Keleti pályaudvari 
KISZ-bizottságon. Harminckét 
vasutas fiatal ugyanis arra ké
szülődött, hogy az ifjúsági ex
presszel a Szovjetunióba utaz
zcm. A S7,ervez.ésse 1 járó teen
dóket Heksch Ernő, a csomó
pont KISZ-titkára intézte. A 

fia.talok öt szolgá.lati helvet 
képviseltek: a Keletit, a Há
má.n Kató vontatási főnöksé
get, az :tpítési Géptelepet, 
Szolnokot és az Utasetlátót. 

A népes csoport tagjai végül 
Is októlber 16-án este taJálkoz
tak a 6'l!O'Vjet fóvárosba induló 
Tisza Expressz utolsó kocsija 
mellett. Aztán ki-ki kényel
mesen elhelyezkedett, csak a 
KISZ-titkár - mirnt a csooo..-t; 
veretője - tartotta a „:<Wlgá
latot" végig az úton. 0 volt 
a tolmács, az idegenveo-.ető és 
a szaktanácsadó, ami érthető, 
hiszen :n.em is olyan ré,gen 
még a Szovjetunióban tanult. 
Megígérte különben, hogy prog. 
ramon kívül, szernél:ves kao
c:solatai révén megpróbálja el
intézni. hogy m"'lrtekinthessük 
a moszkvai Vasúti Közl„kedés 
Mérnöki Egyetemet. Kérdé
seim� fáradhatatlanul vála
mx>lt. Az út végéhez kö-r.eled
ve a feleség, Heksch Ernőné 
tréfásan meg is jeg:vezte: -
Haqyja.tok már a férjemból 
nekem is valamit! 

Hmminchat óra elteltével, 
október 18-án re�gel pillan
t()ttuk meg a vonat ablakából 
Moszkva felhőbe nyúló tor
nyait. Az állomá«an egy elő
r.ékeny gníz fiatalember, Ale
xander Voszkot>hajnyikov -
alcit ml csak Súrának szólf. 
tottunk - várta a csoportot. 
Megtudtuk róla, hogy a saiát 
J'l7,abadsfi�át 11ldozta fel azért, 
hogy ottlétünk alatt eegítsen 
mlaiél több prom-amot s:zer
ver,ni. Súra egyébként va,;útl 
mémölt. aki a mi KISZ-titká
runk évfolyam�ársa volt. s je
lenit><? MoS?ltva zsdávodí ke
rületében a Komszomol-bizott
sáe: fómurnkatársa. !gy nem 
•1:"0lt véletlen. hogy csoportunk 
n Lenin-h�en. a moszkvai 
VIT-re éoült ifjúsá� ,m\Uo
dák e<!Vikében kapott sz.állást. 
Az épület nem ígért különö
oobb látnivalót, csak a liftbe 
való beszállás után C'K>dálkoz
tunk el - a nőknek még a 
J,!-Jeg".ZP.tü1<: is elállt -, mivel a 
felvonó 20 m�sodoerc alatt ri>
pített fel benmÜJllket a 17. 
emeletre . . .  

Az é1:ke1As mind a vonaton, 
mind a száltorlnban jellegretffi 
orosi: ételekből állt. A sült
húsok íze hasonlított azonban 
a hazaira. A tea oedi.g, ame
lyet posztakancsikba,n. vazyls 
fmtartóba,n elhelverett ü�·eg 
teás<:smében szol !1'á1 ta'k: fel, 
szinte Gn.neoélyM<;é vará-zsolta 
az étkez&.,elret. Erről mé!! csak 
annyit, hogv a csoport tagjai 
igen me-t'<edvelték az úgyne
vezett gárcskát, amit m11stár-

r-
A nagykanizsai csomópont 

KISZ-esel évek óta elvtársi 
kapcsolatot tartanak fenn a 
hazánkban ideiglenesen tar
tózkodó Szovjet Déli Hadse
regcsoport egyik egységének 
Komszomol-bizott�ágával. Ok
tóber 31-én egész napos KISZ 
-Komszomo! találkozót ren
deztek. A vendégeket Süle 
Miklós KISZ-titkár köszöntöt• 
te. Arról beszéllek. hogy a két 
alapszervezetben hog:van dol
goznak és élnek a fiatalok. 

A megbeszélést városnézés 
követte. útközben felkeresték 
a temetőt. ahol elhelyezték a 
kegyelet virágait a szovjet hő
sök sírjánál. Véi::ül a vendé
gek Iá toga tást tettek az üzemi 
pártbizottságon. 

Turisták a Vllrös téren Szeuesl J6zsefné 
Nagykanizsa nu)Jnaik a külön'bözó fakultáso

kon. Eddig 1oz magyar diák 
szerzett ott diplomát, köztük 
olyanok:, akik Magyarországon 
ismert mús7aki vezetők, vasúti 
irna.k>emberek vagy tanárok 
lettek. 

A modellvasutat Szomoltyi11 
Viktorovics, arz egyetem mér
nöke mutatta be. A modellt 
harmi!Ilc évvel e-r.előtt kész!. 
tett.ék azzal a céllal. hogy a 
leendő műszaki ma,k,,.mberek 
már tanulm.c1nyaik ideién. is 
gyakorlati tapasztalatokat s:re-

A leni:ngrádl tartó7J.1<odás 
uovjet-11U1gyar baráti esttel 
zántlt. A város egyiJc gyárá
nak, az Utkin Projezd bútor
üzemének komszomolistái lá
togattak el szállásunkra, a 
Dru.zsba szállóba. Ezt köve
tően még egy napot töltöttünk 
Mooikvába:n, majd kellemes 
f.áradtságga.J és sok-sok él
mén<ny,e] szálltunk fel a Buda
pestre muló vonatra. 

Séra Sándor 

,.Haj6val a Fekete-ten-
geren." A tapolcai Batsllnyi 
János Művelődési otthon 
nyugdíjasklubjának tagjai ré
szére „Hajóval a Fekete-ten
geren" címmel dia!llm-veU
téssel egybekötött előadást 
tartott:a.k . .Jóska H. Gyula egy 
turistaút élményeiről számol! 
be, amelyet a Fekete-tengeren, 
az Azerbajdzsán nevű hajó 
fedélzetén tett meg. 

re'?lheasf"I!ek. Heti három órát --------------------------
kötelező a modellva;;útiná! töl
teni, közben a fakultásnak 
megfeleló felada+okat mee:oJ
dan.i. A forgalmászok például 
az előre meeadott technológia 
srerint kö-rJekedtetlk a vona
tokat a pálya 13 vasútállomá
sa között. A vonatok kocsit 
hazyn,ak és vesznek, mozdonyt 
cserelnek stb. A biztosítóbe
rendezé!ii f:Ztlk-s-zole:álat jövő 
szak=berel tanulmányozzák 
és kar'ba:nt.artják, vagy éppen 
kors-,:erúsítik a műszaki esz.. 
közöket. A kis vasúton egyéb
ként mind a legrégibb, mind 
a legújabb biztosftóbe-rendezés 
megtalálható. A tanpályán lát
tunk sfktolatl1st, gurftódombos 
és Platonov-ftle ele17111'ende
zést. Ez utóbbi lényege, hogy 
tolópadsrerú sz,erkezet vis7li a 
vagonokat keresztirányban 
egyrk vágányról a másikra. Ezt 
a :megoldást TEEM-vonatok 
össreá.!lításá.n.ál alk.almaz21ák a 
Szovjeturuóban. 

CSOPORTUNK MoozkvábóJ 
Leningrádba uta,rott. K.fsérónk 
- Sztojkovics László 1mgvárl 
egyetemista - három napon 
át fáradhatatlanul járta velünk 
a tórténelrnl várost. Ellátogat
tunk: a piszkárjovi temetóbe 
Is, ahol 80 OOO szovjet állam
polgár, a 900 nap0s blokád 
hősei nyugszanak. A uebpén
zekból vásárolt virágokat kel
lő tiszteletadCÍS4l helyeztük el 
az elhunytak emlékm4vénél. 

Ki tud többet a Szovjetunióról? 
Orvosok és egészségügyi dolgozók szellemi vetélkedője 

a MÁV Kórházban 
Unnepl d{szb.! öltözött no

vember elsején délután a 
MA V Kórház és Központi Ren
delől n téz.et ebédlője. Ott dólt 
el - szoros küzdelemben -, 
hogy „Ki tud többet a Szovjet
uni6ról?" 

- Még júliusban megkezd
tük az előkéazilleteket - mon
dotta Mo!ná.r Imréné, az 
MSZMP csúcstltkára. - Már 
az előkészületeknél segitllkre 
találtunk az orvost bizottsag 
és a gazda.sági igazgató szemé
l11ében. Körlevéllel hívták fel 
a figyelmet a vetélkedőre. Az 
első perctől kezdve mindenki 
tudta, ml a feladata. fgy mind
két verseny, minden zökkenő 
nélkül bonyolódott. Sokat kö
szönhetünk az alkalmi :,eg!tók
nek is. A versenyen részt vett 
mindenki, akinek a munkája 
megengedte. Ha csak egy perc
re Is, de leugrottak megnézni. 
hogyan szere�lnek a csapa
tok. 

A döntőt hosszú elc5készület 
előzte meg A pártbizottság, a 
szakszervezet és a KJSZ-szer
ve1,et; képviselői megalakítot
ták a sz.ervező bizottságot. 
majd felvették a kapcsolatot 
az MSZBT budapesti bizottsá
gával. Segítségükkel állították 

össze a kérdéseket. A vetélke
dőre 160-an jelentkeztek. A 
résztvevők fele orvos, a másik 
fele pedig egészségügyi dolgo
zó és fizikai munkás volt. 

- Nincs az a szeminárium, 
amelynek ilyen eredménye 
lenne - jegyezte meg Molnár 
Imréné. - Az is Igaz, hogy a 
lexikonokat és a könyveket 
sem tanulmányozták egyszerre 
ilyen sokan, mint a döntő előtt. 

Az elődöntt5 1lannlnckét csa
patából 12 csapat jutott a dön
tőbe. S amikor felcsendültek 
Muszorgszkij :  Egy kiállítás ké
peinek dallamai. o?lcsendesült a 
terem. A zenei kérdé után 
politikai, majd irodalmi és mű
vészeti kérdésekre adott vála
szok alapján dőlt el, hogy a ti
zenkét csapat közül melyik a 
legfelkészült.ebb. 

A7, első helyet az ortopédiai 
osztály csapata szerezte meg 
205 ponttal, második az inten
zív terá.piás osztály 196 pont
tal, a harmadik a II. számú se
bészeti osztá.ly 192 ponttal. A 
helyezettek pénzjutalomban 
részesültek. s a versenyben 
részt vett játékosol< mindegyi
ke három nap jutalomszabad
ságot kapott. 

Sz. M. 
kénrt kaptunk a húsfélékhez. ,------------------------------------

MOSZKVÁBAN töltöttük a-z 
elsó négy napot, s ez alat-t 
mindvégig tana.<;zta!tuk. ho,zy 
a szoviet f/Sváros a Na{J'I/ Ok
tóber 60. évfordul6já1-a készü
lődés lázában égett. A reg1 
házakat fri"'°"en tatarozták, a7. 

utcai lámpák oszlopait Is fel
virágozták. Az Plllberek a szo
kottnál Is derűsebbek. barnt
ságosahba1< voltak. A tömérdek 
látnivaló közül a Lenün-mau
zóleumot emeljük ki. Nem 
azért, mintha mfü; lett volna. 
mint ahogy hallomásból is
mertük. csuoán a7Jért, mert a 
látogatás után mindairunyiunk
:nak az ·volt a ben:vomása, 
hogy megammylszor leírva és 
elmondva sem lehetne vissza
adnl azt a tis?Jteleret és meJ?
hatottságot, amit az emberek 
tanúsítanak - és mi ls tanú
sftottunk - a Nagy Forradal
már földi rn,ir:idványainak 
közvetlen kÖ7..elében. 

A már eml!tett Vasúti Köz
lekedési Mérnöki Egyetemre 
eajnos klissé fáradtrun ér'kez
tünk. De n:vombain felvilla
nvozódott mindenki - nem
hiába. vasutas szív dobog 
bennünk -. amint me,i?pillan
tottuk a 150 méter hosszú. 48 
milliméter nyomtávolsá)?Ú tan
modellvasutat, amelynek ke
zelőasztalán szabályosan lebo
nyolíthatók a forJ?alom tech
noló!!lal folvamatal. 

AZ EGYETEMNEK egyéb
ként 16 OOO nappali hallgatója 
van. Több mint 15 ország -
kö-Ltük hazánk - fia talja.i ta-

,,Nem mind arany, am i fénylik" 
Szakszervezeti aktivist6kka/ az NSZK-ban 

Ez év szeptemberében negy
vennégy szakszervezeti akti
vista utazott az NSZK-ba. Az 
utazás az észak-rajna-veszt• 
fáliai munkásszövetség meg
hívására történt. Abban a meg. 
tiszteltetésben volt részem, 
hogy a csoport tagjaként részt 
vehettem ezen az úton. 

A munkásturlsta utakat a 
SZOT Szociá.lturi;lztikai Irodá.
ja anyagilag is támogatja. Ezek 
az utak elősegítik · a szakszer
vezetek nemzetközi kapcsola
tainak kiszélesítését. Egy-egy 
ilyen találkozás - megfelelő 
programokkal - elősegíti a 
tagsái:: műveltségének növelé
sét, iJ)etve tájékoztatását. A 
különböző országok dolgozói
val történt közvetlen találko
zások erősítik a népek barát• 
ságát 

Első állomásunk az NSZK• 
ban Pl'ssau városa volt. Majd 
ezt követően jártunk Gelsen• 
kirchenben, Moersben. Rech• 
linghausenben. Düsseldorfban. 
Dortmundban, Duisburgban, 
Detmoldban és Bielefeldben. 

Az utazás során megtekln• 
tettük az ldeJ?enforgalmi ne
vezetessé<1eket. Meglátoeattuk 
a 1elentósebb üzemeket. tan
mtlhelveket és az ahhoz kap
c-�olónó létesítményeket. A lá
togatás alkalmával találkoz-

tunk a helyt szakszervezeti ve
zetőkkel, aktivistákkal, a hat
tingeni szakszervezeti iskola 
vezetőivel és a düsseldorfi 
DOB-tartomány vezetőivel. 

A Német Szövetségi Köztár
saság köriLlbelill 2 milli6 ven
dégmunkást foglalkoztat. ez
zel szemben egymtllió a mun• 
kanélkü!iek szám.a. Ez a szám 
növekvóben van, s egyre In
kább állandósul a munkanél
küliség. Különösen súlyos az 
ifjúság helyzete, hiszen mint
egy 285 ezer fiatal nem Jut 
álláshoz. Kevés az Iskolai hely 
is. Jelenleg összesen 150 ezer 
tanuló befogadására alkalmas 
iskolákra lenne még szükség_ 

A DGB (Német Szakszerve
zeti Szövetség) létszámába 7 
millió 300 ezer ember tartozik. 
Követeléseiket már húsz éve 
„próbakövekben" fogalmazzák 
meg. Követelé�eik között sze
repel : a teljes foglalkoztatott
sá.g megvalósítása. az oktatási 
reform bevezetése, a nők 
egyenjogúsága stb. 

Az egyenlő munkáért egyen
lő bér fizetése a nőknél és fér
fiaknál még mindig nem va
lósult meg. Pedig 1975. az 
NSZK-ban Is a nők éve volt. 
A nőket még mindig előbb 
bocsátják el, mint a férfiakat. 
Bielefeldben, a Küsters-nyom-

dában hallottuk, hogy 1970-
ben a létszámot 500-ról 380-ra 
csökkentették, s elsősorban a 
nőket küldték el. A dolgozó 
nők végkielégítést sem kaptak. 

A szakszervezetek jogait két 
szövetségi törvény biztosítja. 
Az első lényege az, hogy min
den, öt embernél többet fog
lalkoztató üzemben vállalati 
tanácsot lehet választani. En
nek feladata : a dolgozók és a 
munkaadók közötti kérdések 
rendezése. őszintén szólva 
nem sok jogot biztosít a szak
szervezetek számára, bár a leg_ 
újabb - 1971-es - törvény 
úgynevezett „beleszólási jogot" 
is biztosít az üzemi tanácsnak. 

A látottakat összefoglalva : 
az elért eredmények mellett 
egyre több gond és probléma 
jelentkezik. A fiatalok egyhar
mada nem fe.iezi be a tizedik 
osztályt, növekszik a munka
nélküliség. állandó harcot kell 
folutatni a munkahelyért. S a 
legtöbb munkásember Igen 
kemény munkával teremti 
meg maga és családfa számá
ra a legszükségesebbeket. 

Találóan mondta az egyik 
szakszervezeti vezető: ,,Az 
NSZK-ban sem minden arany, 
ami fénylik." 

Végh Ferenc 

Társadalom és család 

A női egyenjogúság kiteljesedése 

a Nagy Októbertől napjainkig 

T 

A z emberiség életében bekövetkezett nagy események évfOfl
dulói arra· ösztönöznek, hogy visszapillantsunk a :megtett 

útra, számba vegyük hol tartunk. meddig jutottunk. Amikor az 
oroszországi proletáriátus, a bolsevikok vezetésé';'.el .. 1917-:ben 
megdöntötte a cári önkényuralmat, a világon el�r ha-Jtott 
végre teljes felszabadítást. A dolgozókat felszabadította � kl
z.sákmányolás, a szolgai függőség alól. A nőt kiszabadit�ta 
örökös másodrendűségl helyzetéből, eltörölt minden olyan �r
vényt, amely hátrányos megkülönböztetést alkalmazott velük 
szemben. 

Az emberiség történelmében elósz5r, a nók teljes P?litlkal 
egyenjogúságát Oroszországban ismerték el Ez a szoV]et ha
talom első napján történt. akkor, ami.kor elfogadták a „Mun
ká.s és parasztkormány megalakításáról" szóló dekrétumot. Ez 
a dekrétum azt is kimondta, hogy a nő egyenjogú a társada
lomban és a családban egyaránt. 

A magántulajdon felszámolása, a szocialista termelési mó� 
megszilárdulása tette lehetővé a nők tényleges, nemcsa� Jogi 
einrenjogúságát Oroszorszái,:ban ismert& el. Ez a szovJetha
lította a fiatal szocialista állam szinte minden ta.gját. Minde
nekelőtt a nők szerepéről kialakult évszázados hagyományo
kat, a vallási fanatizmust kellett leküzdeni. Felébreszteni a 
nókben az emberi méltóság érzését, erőikbe vetett hitét. Meg 
kellett tanítani . őket, hogy miként éljene'k azokkal a törvé
nyekkel, jogokkal és lehetóségekkel, amelyet az Októberi For-
radalom adott nekik. 

Az eddig megtett út egyik legfontosabb eredménye a nők új 
szellemi arculatának kialakítása. A társadalmi termelésben 
való aktív részvételük segített személyiségük, képességük ki
bontakozásában. lehetővé tette, hogy új helyet vívjanak ki a 
társadalomban és a családban. Azt, hogy a régi hagyományok 
gátjait milyen mértékben sikerült megdönteniük, bizonyítja a 
gazdasági, társadalmi életben betöl rott szerepük. 

A Szovjetunióban a dolgozó nők száma eléri az 54 milliót, és 
a szakemberek létszámát és arányát tekintve el.só helyen áll 
a világon. A felső- és középfokú szakképzettségűek közül 59, 
a közgazdászok 60 százaléka, az ipari mérnökök közel fele nő. 
Jelentós a tudományos munkaterületen dolgozó nők száma Is, 
akik a tudományágak legkülönbözőbb területein eredményesen 
fejtik ki tevékenységüket. 

A kommunizmus építésének küszöbén fo'kozódik az állam
polgárok, ezen belül a nők közéleti aktivitása, széles körben 
kapcsolódnak be az állam és társadalom irányításába. A helyt 
tanácsokba több mint egymillió nőt váJJlsztottak, vagyis a meg
választottak közel fele nő. Parlamenti képviselóként jelent&i 
számban vesznek részt a törvénytervezetek vitáiban, a népgaz
daság! tervek kialakításában és eÍiogadásában, az ország leg
fontosabb bel. és külpnlitikal kérdéseinek megoldásában. 

A nők személyiségének gazdagsága alkotó hatással -,i 4 
család tevékenységére is. A gyermek egyénisége, belső világa 
a családban bontakozhat ki a legteljesebben. A család olyan 
nagyszerű emberi tulajdonságokat alakít kJ, mint a jóság, becsü
letes.ség. segítókés-iség. A művelt és kulturá.lt anya könnyebben 
megbirkózik a korántsem könnv,l nevelési fe1.adatokkal. A nők 
ilyen irányú érettségét nagymértékben elősegítette a munká
ban és közéletben való aktív részvételük, amely abban ls segít, 
hogy meggyózó választ adjanak gyermekeik ezernYi „mlért
jére". 

A nó! egyenjogúság kiteljesedéséról - amely a forradalom 
első napjától napjalnkig végbement -, még sok mindenről le
hetne számot adni. Amiről a nők évszázadokon keresztül cMk 
álmodtak, megvalósult. Példájuk nyomán hazánkban is - a 
többi szocialista országhoz hasonlóan - jelentős sikereket ér
tünk el a nők fejlódésén keresztül társadalml megítélésükben, 
egyenjogúságuk fokozódó kiteljesedésében. 

A világ első szocialista forradalmának hajnala óta eltelt 60 
esztendő a történelem mércéjével mérve szempillantásnyi !dö 
csupán, mégis elég volt ahhoz, hogy az egész világ megváltoz
zék. új távlatok, széles utak nyfltak a dolgozó ember előtt. A 
szovjet példa olyan reményt ad az emberiségnek, amelyért ér
demes élni és küzdeni. 

Tóth .Jánosné 

1 , . e a ; 
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AZ UTASELLÁTO VALLALAT 

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, wégzettségük, érdeklödésük szerint 
1. Mozgászolgálathoz: 

önálló szakács, 
kézilegény vagy kézllány, 
felszolgáló, 
segédmunkás, 
targoncavezető, 
takarító, 
gyors• és géprr6 munkakörökbe. 

Jelentkezés: Budopest VI., Izabella u. 84. 
Mozgószolgálati lgozgatósóg (tel.: 315-317). 
2. KNP Igazgatóság területére: 

povilonkezelőt : Somoskőújfalu, Zebegény, 
Biatorbógy, Tata, 
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóállomás, Komárom 
Herceghalom, Solgótorfón, 
kézilány! : Toto, Vác, állomásokon levő egységeibe. 

Jelentkezés : VIII., Szentkirályi u. 13. (Tel.: 1 40-803 v. 14-30) 
3. Budapesti Igazgatóság területére: 

cukrász, 
szakács, 
kézilány, 
segédmunkás, 
pavilonkezelö, 
felszolgóló, 
büfés, 
pénztóros, 
kereskedelmi eladó munkakörökbe; 

Jelentkezés: V„ Kálmán Imre u. 14. (Tel. : 310-770 v. 41-96). 
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Kitüntetett sportvezetők 

!'-. Magyar Népköztársaság tát kapta : Babarczy Roland, a 
Minisztertanácsa a Nagy Ok- BVSC vízilabda szakosztályá
tóberi Szocialista Forradalom nak vezetőedzője és Horváth 
60. évfordulója alkalmából a Géza, a Pécsi VSK ökölvívó 
magyar testnevelési és sport- edzője. 
mozgalom területén végzett A Testnevelés és Sport Ki
kiemelkedő munkásságuk el- váló Dolgozója kitüntetésben 
ismeréséül sportvezetőket és részesült Sárosi László, a 
társadalmi aktivistákat tün- Szombathelyi Haladás labda
tetett ki. A kitüntetettek kö- rúgó szakosztályának vezetó
zött vasutas sportvezetők is  edzője, a Testnevelés és Sport 
voltak. Érdemes Dolgozója kitüntetést 

kapta Csigó Szabolcs, a Szom
A Magyar Népköztársaság bathelyi Haladás VSE létesis

Sportérdemérem bronz fokoza- ményeinek igazgatója. 

Sakkbajnokság Szombathelyen 
A Vasutasok Szakszervezete 

másodszor írt ki üzemi sakk
csapatbajnokságot a területi 
bizottságok között. A döntő 
résztvevőinek Szombathely 
adott otthont. A területi bi
zottság körültekintő házigaz
dának bizonyult: a jármúja
vító kultúrtermében kifogás
talan körülményeket biztosí
tott a versenyzőknek, lehetősé
get adott a város és környéke 
megismerésére is. 

Az október 26-30. között le
bonyolított döntő bővelkedett 
izgalmakban és meglepetések
ben. A bajnokság sorsa csak 
az utolsó forduló utolsó játsz.-

májában dőlt eL A nagy ver
senyfutást bizonyítja, hogy a 
4. forduló után három, az 5. 
forduló után négy, a 6. fordu
ló után pedig három csapat 
állt holtversenyben az élen. A 
végső sorrend végül a követ
kezőképpen alakult : 1. a mis
kolci, 2. a pécsi, 3. a szombat
helyi területi bizottság csapata 
lett. 

Egyéniben a legjobb ered
ményt Reszle.- Béla, a pécsi 
területi bizottság versenyzője 
érte el. A legjobb szombathe
lyi versenyző részére kürt kü
löndíjat Pálmai Miklós nyerte 
el a hét játszmában szerzett 
5,5 pontjával 

Megkezdődött az izgalmas Játék 

Honvédelmi sportvetélkedő 
A Nagy Október 60. évfor

dulója tiszteletére a nagyka
nizsai pályafe-nntartá.si főnö1,
ség szakszervezeti bizottsága, 
KISZ-alapszervezete és az 
MHSZ vasutas tartalékos 
klubja jubileumJ honvédelmi 
sportvetélkedőt rendezett a 
szocialista brigádok részére. 
A résztvevő hat csapat céllö-
vé&zetben, gránát-célbadobás
ban és 67.Azméteres síkfutás
ban mérte össze tudását. 

A sportvetélkedő összesített 
versenyének eredménye a kö
vetkező: 

Férti egyéniben: 1. Ta.kács 
László (Barcs, KMPE), 2. Mar
tonfalVi József (Pft. központ), 
3. Böröcz Attila (GMPSZ). 

Férfi csapatban : 1. Barcs 
(KMPE), 2. GMPSZ, 3. Nagy-
kanizsai KMPE. 

Női egyéniben: 1. Novotnv 
Károlyné (Pft. KISZ „A" csa
pat), 2. Gallisz Márta, 3. Ma
ius István.né. 

Női csapatban: 1. pft. KISZ 
,,A" csapat. 2. pft KISZ „B" 
csapata. 

MAGYAR VASUTAS 

Finn vendégek 

No\'ember 8 .  és 1 1 .  között magyar és finn vasúti veretök ta
nácskoztak a Vezérigazgató�ágon. A napirenden a műszaki
tudományos együttmüködés eddigi eredményeinek értékelése 

szerepelt 

(Laczkó Ildikó fel\'étele) 

Műszaki könyvkiállítás a BVKH-ban 
A Múszakl könyvnapok al

kalmából október 13-án. mű
szaki könyvkiállitás -nyílt a 

BVKH-ban. A megnyitót Ra
koncza Mihály, a szakszerve
:reti bizottság elnöke tartotta. 
qdvözölte a megjelent negy
venmégy 67lOCÍalista brigád kép
viselőjét, bemutatta a kiállí
tott könyveket és ismertette 
hasznukat a dolgozók tovább
kép-reséoon. 

A ldállítás anyaga Jgen sak
retű volt. Megtalálhatók vol-

t.ak jogi, köa;gazdasági, politi
kai, vasúti, kibernetikai, :ma
tematikai, fizikai, kémiai, 
sza.1<.szótárak és lexikális rnú
wk. A megnyitó utá:n a bri
gádok képviselői megtekintet
ték a könyveket, belelapcn:tak, 
belealvastak, címeket jegyez
tek fel. 

A könyvkiállítás után meg
szaporodott a könyvtáros m un
kája. Sok könyv gazdAra ta
lált az üzerru könyvter jes.ztók
nél is. 

Munkásmúvelódés a közlekedésben 
se, a társadalmi tudat fejlesz
tése, az életmódváltozás és a 
növekvő szabad idő k01'Unk 
emberétől mind sokrétűbb 
műveltséget kíván." 

Munkásmúvelódés a Közle
kedésben címmel kiállftást 
rendezett a Közlekedési Mú
zeum. A Nagy Októberi S20-
cialista Fon-adalom 60. év
fordulójának tiszteletére meg
rendezett kiállítást 1977. no- -------------

vember 4-én, pénteken dél
előtt nyitotta meg Gábor Zol
tán, a Közlekedés-- és Posta
ügyi Minisztérium MSZMP 
Bizottságának titkára. 

A kiál:J.itás bemutatta a köz
lekedésben dolgozók alkot.á
sai t, megismertette te\·ékeny
ségüket. A látogatók megte
kinthették a legféltettebb do
kumeniturnoka t. 

A ki.állítás méltó képviselő
je volt annak a közművelő
désről szóló törvénynek, amely 
többek között a-z.t mondja: ,,A 
szocialista társadalom építése, 
a szocialista demokrácia ki
teljesedése, a tennelés, a tu
domán11 és a technika fejlódé-

Lakáscsere 

ElcseNln�m budapesti v., ker. 
Semmelweis u. '2. I. emelett udva
ri, két szoba komfortos. héra fű
tésa - szobák egymásba nyilnak, 
lift van -. valamint Dunakeszi 
Gyártelepen lev6 utcai két szoba, 
összkomfortos, gáz1ütéses vállalaU 
bérlakást. Kérünk Budapest belte
rületén korszenl fútésü tanácst 3--
4 szobás lakást. J;:rdekJődnl lehet: 
telefonon reggel 7-t61 377-663 Ha
tala Edéné, 

Elc:stm!lném budapesti, Landler 
lakótelepi, száz négyzetm6teres, 
háromszobás, összkomfortos, tele
fonos, vállalati bérlakásomat egy 
darab kétszobás, "9etleg másfél
szobás, összkomfortos telefonos 
lakásra is egy szoba-konyhás 
bérleményre Budapesten. Ez utób
bi lehet tanácsi vagy szabad ren
delkezéstl 1s. J;:rdek16dnl: este 8-
9 óra k676tt, a 152-288 telefonon, 
Kiss István. 

KE R ESZTR EJTVÉ NY 
Lelép-.,! Atallom tényleges 

MA V-dolgozónak 51 mt-es kétszo
ba félkomfortos, kertes MA V-b<'r
lakásomat -0.1 pesten. l!:r<leklc5dnl. 
délelőtt J0 órától : Vincze Rezs6, 
1048. Budapest, Ságvári E. u. 1. 
sz. V!zszlntes: 1. A tirsadalml Jut

tatások szerepe. (Folytatása a 28. 
függ61egesben.) 12. A gall1um ké
miai vegyjele. 13. Kipusztult nagy 
hattyúformájú madár. 14. Fémes 
elem. 15. Azonos betllk. IG. • • •  
éria, ütőér. 18. Ludolf-féle szám. 
20. Igekötö. 21. Kutyája. 22. Ho
mokdomb. 24. út a folyón át. 26. 
Kipakol. 28. Arab b!ró (ék. hiány) 
29. Mongol -fejedelem volt. 31. • • •  
lum, vegyi elem. 32. Oz. 33. Ujjat
lan köpeny. 35. szófaj. 36. HáZi ál-

lat. :r7. Hadsereg. 38. Béke, Idegen 
nyelven. 40. Fémes elem. 41. Tá
voli tenger. 43. Keskenytesta Vi
torláshajó. 45. Bibliai bárkás. 47. 
Klközösltés az egyházból 49. Férfi 
név. 51. Hideg száraz szél a dal· 
mát partokon 53. Rövid, tréfás 
történet. 54. Nem megy az Uzlet. 
55. Dlkt.ál, de csak félig. 57. Be
cézett női név. 58. Csomó. 59. El6-
ázslában elterjedt lrásnem. 62 • .ra
pán küzdősoort. 64. Logikában van. 
65. Táncot lejt. 67, Lakoma. 68. A:I. 

egyik Tolsztoj keresztneve. 69. Né
met személyes névmás. 70. Egyne
j úség. 73. A lányom férje. 

F0gg61eges : 1. Török méltóság. 
2. • • • Geronymo (1501-1576) olasz 
matematikus, orvos, filozófus„ 3. 
,uttat. 4. • . • de Vega (1562-1635) 
a spanyol dráma megteremtője. s. 
Becézett fér.flnév. 6. Skálahang. 
1. Egymást követi! betak. 8. Svéd 
pénz. 9. Nép, németül. 10. Kimon
dott betűi. 11. Kiviteli tilalom meg
határozott államokba. 17. Belső 
szervünk. 19. Afrikai folyó. 21. 
VéredényeJ. 23. A nikkel vegyjele. 
24.. Kérdőszó. 25. Kemény han�
nem a zenében. 27. A vita közepe. 
29. Arab város, eddig futott Moha
med. 30. Zslrdaganat. 33. Török 
váltópénz. 34. Zola regénye. 37. 
Ellentétes kötőszó. 39. A xenon 
vegyiel� 41 Hozzá intéZik a kér
dést. 42. Német fürdő. 43. Leegy
szerűsltett ábrázolás. 44. Visszaha
tást mutat (ék.hiány) 46. Azonos 
magánhangzók. 48. Szerencsejáték. 
50. Hangtalan Duna. 52. Dal, ária 
(francia). 54. Finom agyagszem
cse. 56. A holló a jegenyén. 58. 
Súlypát, báriumszulfát. 60. 
-Killssze, török város. 61. J'apán 
rádiómárka 62. Szovjet autonóm 
termet. 63. Sivatagi állat. 66. • • •  
Edgar, Allan (1809-1849) amerikai 
költő. 67. Edény. 70. Mese fele. 11. Gong páratlan betat. 72. A. J;:. 

BekWdendc1: vízszintes 1 és foly
tatásaként a 28 függl51eges. Bekül
dést határidő: 1977. december 5. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Tiz nap, amely meg
rengette a világot. 

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
20. szá.mában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért :  Falucskai Benjamin 8500 Pápa Ara.
di u. 54/a, Juhász Ferencné, 4402 
Nyíregyháza, MA V állomás ; Alt
•ách Arpádné. 2642. Nógrád. Dózsa 
Gy. u. 16: Baranyai Z!iolt. 1064. Bu
pest, Izabella u. 96. ; Derkács Má
rta, 7940 Szentlé5ri.nc, Baja űt s. 

Elcserélném balatonföldvárt két 
szoba komfortos tanácsi lakásom 
budapesti szol�á1atl 1akásra. lehe
tőleg a peremkerületekben. �re„ 
s!cs Arpád, 109t Budapest, Angyal 
u. 18. 

Elcserélném szolnoki másfél szo
bás. összkomfortos MA V-bérlaká
somat budapestire va� Budapest 
környékére. J;:rdeklödnl : Szegedi 
Antal. 1154 Budapest, Csorvás u. 3. 

Elcserélném bu<laoestl tanácsi 
főbérleti egyszoba félkomfortos L 
emeleti lakásomat XI. kerületi 
kétszobás tanácsira. 1:rdektc5dn1 : 
07-51-70 telefonon. Huszár Ká.-
roly, 8440 Herend MA v-állomás. 

MAG'l'AB VASUTAS 
a Vasutasok C:?.akuervezeténelr 

lapja 
s�erke9ztt • nerkes?"t6 btzotud1 
Felel& s:z.erkesztő: V1&1 Ferenc 

Szertesttll6ég: 
1oee Bpe!f VI . Be'1e2tlr utca o 

Telefon várost : 229-871. 
0zerr.l: tt-n. 

ltUl<lla és ter!eutU 
a Néoszava baok1aae \"dlleta1 
1964 Bpest vn. Rj)<� ll• a, 

Telefon: :t2t-Bll 
F'elet(!s lda<lO: i:lr Sutb Pl!ter, 
• Né06f8V8 Laok1ad" V4Unlat 

toiut6la 
Csekk!=!"Zámtanámunk, 

MNB ne - 11 1151 
77-4607. Szikra Lapnyomda 

Bu<lapes, 
P'elell!o Oft.-tG: 

Ro:1er lmre t1ai1al6 

Szellemi vetélkedő. A 
miskolci csomópont KISZ-bi
zottsága a Nagy Október 60. 
évfor9ulója tiszteletére szelle
mi vetélkedőt rendezett no
vember 4-én a vasutasok Vö
rösmarty Művelődési Otthoná
ban a KISZ-szervezetek ré
szére. A döntőbe került csa
patok nyolc témakörben ver
senyeztek. Az első helyezést a 
vontatási főnökség III. utazó 
KISZ-alapszervezete szerezte 
meg. Második az igazgatóság, 
harmadik pedig az építési fő
nökség KISZ-vezetőségének 
csapatai lettek. 

K&> SZOVEG N�LKOL 

(Gerse László rajza) 

Vasutasok az Iskolapad
ban. Békéscsaba csomóponton 
kihelyezett általános Iskola 
nyílt. Az V-VI. osztályban az 
állomás, a pályafenntartási fő
nökség és az f:szak.i Járműja
vító húsz dolgozója kezdte 
meg tanulmányait. 

utasperont építettek. A 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség tótkomlósi KMPE 
szakaszának Bél<e szocialista 
brigádja az állomás Gagarin 
brigádjával közösen Ambróz
falván utasperont építettek 
társadalmi munkában. A 91 
méter hosszú peron kilencven 
óra alatt készült el. 

- Kommunista múszak. A 
nagykanizsai vontatási főnök
ségen a közelmúltban két kom
munista műszakot tartottak. 
Szombaton 39-en, \·asárnap 
pedig 65-en dolgoztak a mú
helyekben. Két nap alatt egy 
gőz- és két dízelmozdonyt, va
lamint 25 teherkocsit javítot
tak kJ és adtak át a forga
lomnak. Az érte járó munka
bért gyermekintézmények tá
mogatására ajánlották feL 

tim. NOV1!MBE& ti. 

Tisztasági nap. Zalaeger
szeg csomóponton november 
2-án tisztasági napot rendez
tek. A szabadnapos brigádok 
összegyűjtötték és elszállítot
ták a csomópont területén le
vő vas-, építési és egyéb hul
ladékot. 

- Nyugdfjastalálkoz6. Ta.: 
rökszentmiklós állomáson a 
közelmúltban nyugdíjastalál
kozót rendeztek, amelyen 168· 
an vettek részt. A megjelente
ket a Petőfi általános iskola 
úttörői és a nyugdíjasok cite• 
razen"ek.ara szórakoztatta. 

- Aut6buszvárakoz6. A 
miskolci vonta t.ási főnökség 
bejáratánál autóbuszvárako
zót épített a főnökség Vörös
csillag és Dózsa György szo
cialista brigádja, valamint az 
I-es KISZ-alapszervezet. A 
350 óra társadaJmi munkával 
készült várakozót október 28• 
án adták át rendeltetésének. 

A szerkesztőség üzeni 
Sepsl Gyula, Miskolc: llogná!' 

Károly, Tapolca : Boldizsár Gyula. 
Békésc�aba : �'larkos József, Zala• 
egeri::ze!{: SUrá.n:\-1 György, Török• 
szentmHclós ; Vár!alvi Gyula, Sze
p-:?si .Józsefné. Nagykanizsa : Keszt• 
hely1 En..sébet. sze-k!':zird; Murá
nyi Tibor, Bánréve: dr. Hampel 
Polyxena. szabó Lászl 1. Budapest; 
Németh Pál. Szerencs; Papdhy I�t
ván. Apaj ; Varn Gyula. Püspök
lad :\ny: Szil cs Ferenc, Hatvan : N�
meth János, Szombathely; Nylrt 
Ferenc. Debrecen : Zsoldos Barna
bás, M�tész,,ll<a : level<'fket lapunk 
anyagához felhasználjuk, 

HALÁLOZAS 

'T1 éves korában meghaH 
Fodor Zoltán ny, MÁV-főfel
ügyelö, a vasút, a Nyugati 
pályaudvar nagy öregje. A 
MAV szolgálatában eltöltöU 
52 esztendőből 41-et a Nyu
gatiban szolgált, hosszú éve
ken át mint helyettes fönök. 
Kiváló ismerője, értöJe volt 
minden munkaterületnek. Ml• 
ként az őrhelyek, a váltók, • 
gépek, a koeslk, úgy tarto

zott alakja a munkás min
dennapokhoz. Hol Itt, hol ott 
tűnt fel - szájában az elma
radhatatlan szivarral - für• 
készö szemekkel, üuelve • 
rendre, fegyelemre, az ntasí• 
tá.sszerű munkára. 

Ravatalánál, a Rákoske-
resztúri úJ-Köztemetöben a 
hozzátartozókon kívül a voH 
munkatársak és fsmerósöll: 
százai vettek végsó búcsút a 
Nyugati pályaudvar népszerű 
Zoli bácsijátóL 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

N ŐK E T  É S  F É R F I A KAT 
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint: 

forgalmi szolgálattevő, mozdonyvezető-gyakornok, 
váltókezelő, kocsirendező, kocsivizsgáló, féklakatos, 
kocsifeliró, vonatfelvevő, vasútépítő, karbantartó, 
távgépiró, jegyvizsgáló, jármüjavitó szakmunkás, 
uemély- és árupénztáros, takaritó, segédmunkás 
raktárnok, rakodómunkás, és sok más munkakörbe, 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szabad szombat. 

Elsősorban vasutas dolgozóink houátartozóinalr, 
ismerőseinek, barátainak jelentkezését várjuk. 

JELENTKEUS t!!S BOVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti es vidéki állomásokon, 
a vontato.i és pá,yafenntartási főnökségeken, 
valamint a munkaerő-felvételi irodán, 
Budapest, Keleti pályaudvar, Cinkotai kapu. 



Tudósítoink íriak: 

A jubileumi munkaverseny lendülete 
nem ért véget a 60. évfordulóval 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A jubileumi munkaverseny 
keretében tett felajánlások 
teljesítése után újabb pótvál
!.aJ.á:sokról érkeznek levelelc 
szerkesztőségünkbe. A tudósí
tások is bironyítják, hogy a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójána,k 
ünnepn,apjával a vasút dolgo
zói nem tekintik lezártnak a 
jubileumi munkaversenyt, s 
annak részvevői minden igye
kezetü.klrel az idei népgazda
sági tervek sikeres teljesíbését 
illetve ann,a,k túlteljesítését 
s::ziorga.lmazzák., 

···:7 
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A József Attila Színház művészei Záhonyban ·."' 1 

Ünnepi műsorral köszöntötték 
a munkaverseny legjobbjait 

Tóth Tibor írja Kiskunha
lasról: .,Jubileumi feLajánlás
lrenit vontatá..<i főnökségünk 
·424-1010-es gőzmozdonyána.k 
fővlzsgáját a Landler Jenó 
járműjavító dolgozói készítet
ték el, s ezt a tényt a m<XZ
donyon elhe1yerett felirat 
büszkén hirdeti. A példa ecy
ben lelkesített is: az újjáva
rá:zrolt vontató j,ármúre Hor
váth Ferenc, Brecska Gábor, 
Agócs József mozdonyvezető 
és a három fűtő személyében 
olyan kezelőszemélyzet jelen.t
kezett, akik öt éven keres:z;tül 
a jubileumi munkaverseny 
srellemében kfvánjálc a gépet 
üzemeltetní. Hosszú távú szo
ciailista vállalásuk az.ért is 
nagyon jelentős, mert vasút
vonalunkon még csak most 
folyik a villamositás, így még 
ig;en nagy szükség van a rend
kívül me,,.,.növe!<edett forga
lomban a gőzrnmidonyokra is. 

] 
Felavatták a vasutasok korszerűsített művelődési házát 

Igazt színházi légkör, pre
mierhangulat uralkodott no
vember 24-én este a záhonyi 
vasutasok felújított művelő
dési házában. Ezen a napon 
adták át az állomás közelé
ben levő, több millió forint 
költséggel korszerúsitett léte
sítményt, a kultúrának és a 

munkásmúvelódésnek ezt az 
impozáns „hajlékát". A ha
gyományostól eltérő, úgy is 
mondhatnánk, nem minden
napi esemény volt ez a zá
honyi vasutasok életében. 
Rögtön meg kell azonban je
gyezni, hogy nemcsak a vas
utasoknak, hanem az Ide uta
zott budapesti József Attila 
Színház művészeinek is fe
lejthetetlen emlék marad ez 
a nap. Egy olyan vasutas kö
zönséggel került bensősége
sebb kapcsolatba a színház 
társulata, amelynek munkás
hétköznapjairól, életéről ed
dig csak az újságok tudósítá
saiból értesült. 

A színház és a vasutas
szakszervezet tizenhárom éves, 
rendkívül eredményes, sokol
dalú kapcsolatának kö zönhe
tő, hogy a társulat th:enkét 
tagja: Mi&zlai Iltt'álJ Igazgató, 

Jakab Pál gazdasági Igazgató, 
továbbá Bodrogi Gyula, Voith 
Ági, Tóth Judit, Borbás Gabi, 
Horváth Gyula, Bánffi 
György, Vogt Károly, Straub 
Dezső színművészek, Turán 
László zongoraművész és Vész 
Ferenc ügyelő vállalkozott 
erre a fárasztó - a főváros
tól több mint háromszáz ki
lométerre rendezett - kétna
pos programra. A színészelc 
helytállását Is próbára tevő 
útra jellemző, hogy másnap 
16.35-kor érkeztek a Nyugati 
pályaudvarra, és 19 órakor a 
művészek többségének már 
ismét színpadon kellett lenni. 

A vendégeket elkísérte út
jukra Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára, 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes és Szemők Béla 
szakosztályvezető-helyettes. 

Záhonyban népes küldött
ség, úgy Is fogalmazhatnánk, 
hogy már az állomáson hálás 
közönség fogadta a vendége
ket. Az lfjúgárdisták sorfala 
között elhaladó Ismert színé
szeket az átrakókörzet társa
dalmi-gazdasági vezetői üd
vözölték. Délután Ozemlátoga
tást szerveztek részükre, ame-

Az SZBT elnökségének napirendjén: 

A budapesti szolgálati /,elyek 
ifjúságpolitikai tevékenysége 

A Szakszervezetek Buda
pesti Tanácsának elnöksége 
október 27-én kihelyezett 
illést tartott Rákosrendező 
csomóponton. A tain.ácskozás 
napirendjén - a budapes,ti 
területi bizottság elótierjes:ztése 
alapján - az szerepelt, hogy 
milyen elóre,épés történt az 
Ifjúsági munkával kapcsolat
ban hozott SZOT határozat 
és a Szakszervezetek Budapes
ti Tal!l.ácsa elnöksége állásfog
lalásának végrehajtása terén. 

Az előterjesztésből kitűnt, 
hogy az említett határozat és 
éllisfoglaMs a budaoestl vas
utasok s:z:ámára is létf ontossá
gú feladaitot jelölt meg. A 
munkaerőhiány miatt fontos 
feladatának t.artja a területi 
bi7.,0tts.ág és a budapesti igaz
gatóság, hogy több segítséget 
adjon a munka•helyl beillesz
kedé!ahez a fiatal szakembe
reknek és m�oknak. A:z 
eddigi eröres:cltések eredmé
nyesnek bizonyultak. Az 
MSZMP KB. 1970. februári és 
az azt követő SZOT határoza
tok az Ifjúsággal vaíló foglal
ko-z:ás.t mindinkább ÖSSlltársa
da,lml üggyé tette. 

A budapesti szolgálati he
lyekhez t.artozó mintegy 
nyolcezer vasutas fiatal 63 
százaték4 szocialista brigád-

ban dolgozik. Közéleti aktivi
tásukra jellemro, hogy több 
ezer óra társ.a<lalml munkát 
vál.lJaltak, amit kiommunista 
műszakok és egyéb akciók so
rásn teljesítettek. A szakszer
vezet választott testületeiben 
1971-ben a httrminc év alatti 
fiatalok 10,5 százaléka vál
lalt különféle funkciót. 1975-
ben ez 4 szám húsz százalék
ra növekedett. S?.alonai felké
szültségüket, vasútismeretük 
színvona.1.át példázza, hogy 
mintegy harminc százalékuk 
rendszieresen részt vesz a kü
lönböző kivkló címekért folyó 
versenyeken. 

A budapesti területi bizott
ság, az igazgatóság és a szol
gálati helyek gazdasá<ti-társa
dalmi vezetői arra töreksze
nek, hogy egy� több fiatal 
tekintse életcélnak, hivatás
nak a vasúti munkát. Ezt a 
törekvést tükröz! az is. hogy 
amíg 1971-ben 43-an, az idén 
már 203-an kaptak Kiváló 
dolgozó kitüntetést. A s:z.olgá
la!ti helyek káderután<oótlá'!ii 
tervében szereplők 30-40 szá
zaléka is harm!nc év alatti. A 
vasút a Lak.ásgondjaikat is 
Igyekszik enyhíteni. Eddi!! 
107-en kaptak lakást és 57 
fiatal részére en,gedélyezték a 
kamaitmentes kölcsönt. 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

A MÁV TiS"Ztképw Intéret kereskedelmi tago-zatána.k 

hallgatói november 2-án ta,nulmányl kiránduláson vettek 

részt Békéscsaba állomáson. A tanulókkal Molnár Gábor állo

másfőnök. Sikl6dl Jen6 és Kruchló Lajos kereskede1'.111 okta

tók ismertették az állomás kereskedelmi berendezéseit és tá

jékoztatást adtak az áru- és személyforgalomról. 

A �i Ismertető után a hallgatók megtekin1ett& a 

város nevezetességeit, köztük a Munkácsy Múzeumot. ": dél

utánt a vasutas klubkönyvtárban töltötték, ahol me�smer

kedtek a vasutasok művelődési, szórakozási lehetőségeivel 

lyen Czidor András, az átra
kókörzet vezetője adott tájé
koztatást a munkáról, a kör
zet minden eddiginél nagyobb 
teljesítményeiról. Az emberi 
helytállás példái és a látottak 
mély benyomást tettek a ven
dégekre, Az esti ünnepi mű
soron már - amelyet a jubi
leumi munkaversenyben élen
járók tiszteletére rendeztek -
a konferáló Bán/fi György a 
társulat nevében. a záhonyi 
dolgozók erőfeszítéseiről sokat 
tudó lsmeróslcént köszöntötte 
a közönséget. 

Mielőtt felgördült a szín
házterem függönye, sor ke
rült a felújított művelődési 
h:íz átadására. Jelen volt az 
ünnepségen Tóth Géza, a 
Szakszervezetek Szabolcs
Szatmár megyei Tanácsának 
titkára, országgyűlési képvi
selő, Volosinovszki János, a 
területi bizottság titkára és 
Békési Rezső, a debreceni 
Igazgatóság megbízott lgazga. 
tója 1 . Czidor András köszön
tő szavai után a közönség lel
kes tapsa kíséretében Koszo
rús Ferenc főtitkár adta át a 
létesítmény jelképes kulcsát 

(Folytatás 4 z. oldalon.) 

Kommunista 

müs:r;ak 

Mezőhegyes C50l1lópanton a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére kommunista mű
szakot szerveztek. Ennek 90-
rán száz vasutas több mint 
félezer órát dolgozott a kultu
rált utazás színvon.alán.ak 
emeléséért. Elvégezték tizen
hét; személykocsi külső és 
belső na,gytiszt!tását, kitaka• 
rították az állomás helyisé
geit és cs.inosírották a szociá
lis létesítmények környékét. 
A személyfogadó vágányok 
peronjait pedig salakkal töl
tötték fel. 

A kammunlsta mílszakért 
járó bért a Mezőhegyesi ok
tatási centrum építésére aján
lobták fel. 

Miskolcról két hasonló tar
ta,Lmú tudósítást kaptunk. Az 
egyiket Sepsi Gyula mozdony
vezető killdte, s arról számol 
be, hogy a vontatási főnökség 
valamennyi dolgozója ,,Forra
dalmi hónap" megtartásával 
az ez idoozakban tanúsított 
heolytá.llással igyekS'zlik túltel
jesföend a jubileumi munka
vensenyben tett korábbi vál
lalásait, lebonyolítani az 1977. 
évi szállítási feladatokat. 

A másik levélben Pá! Ist
t.'<in, a miskolci jármGjavító 
dolgozóinak pótvállalásaiit és 
az év utolsó heteire meghirde
tett két kommunista műszak
ját méltatja. Az eddig elért 
eredmények közül kiemeli a 
jármGjavításl terv 106 szá:za
lék0s reljesítését, a teherko
csik javítási idejének 7,2 sz:á
zalékos csökkentését, az élő
munka-megtakarítással reali
zálható 2 százalélros ered
ményt, a tervezett 1 szá7.al.ék
kal S1JelIJlben. Aztán a követ
k="ket !rja: 

„Je.'entós újíbások jellemzik 

Ezekben a hetekben megélénkült a konténerforgalom is. Ké
pünkön a legmodernebb szállítási eszközök átrakása látható 

zás1 tervet. Az év utolsó naP
já.ig eszerint több százezer 
tonnás túlteljesítés vá,haitó. 
Sokat segített mindennek el
érésében, hogy az állomás 
dolgozói S7JO.ros kapcsolatot 
alakíto!Jtak: ki a fuvaroztató 
válla!atokkal és hogy az 
együttműködés eredményeként 
a dunaújváro,;i va.wtasok ok
tóberig 1200 irányvonatot ké
peztek, ille-t\·e indítottak. Az 
!gy továbbított árumennyiség 
már akkor meghaladta az 
egymillió t.onnát." 

Antal Lajoo a jubileum! 
versenyt nehezítő körülmé
nyeket ls érrekeltetl, jelezve, 
hogy a lendület nem szűnhet 
meg flQVember 7-e után sem. 
A felszámltott kocs.i.álláspén
zek Ö552lege sajnos kétszerese 
a bázis Időszakban megá]1a,pí
tott bírsá:goknak. Biztató 
B2100tba!n, hogy a csúcsforgalml 
ldéisza.kban a kocs.iá.l.1ás-díja
k.a,t a fuvaroztatók a rakodá-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

sok jobb megszerrez.ése révén 
70-80 százalékkal csökkentet
ték. 

Kiskundorozsma állomás 
dolgozói díszes füzetbe fog
lalták a jubileumi munka
verseny eredményeit, majd 
erek alapján írták meg s:rer
kesztőségün.knek, hogy az év 
hátralevő napjaiban is a ko
rábbi felajánlások szellemé
ben dolgoznak. Csak néhány 
adatot ragadunk ki tudósltá
sukból: 

A szATli�. terhel>ési, kocsl
tart62ikodásl, árukerelési he
lyek kiswlgálásl, anyag- és 
energiacsökkentési tervek túl· 
teljesítése mellett az Idén 
túlórát nem haszn.ál.tak fel, 
holott 1976-nak csupán az el• 
só felében 933 túlóra kifi
zetésére került sor az állo
má:son. A dolgozók ebben az 
évben 55 újítást adtak be, 
szemben a tavaly benyújtott 
7 újítással.. 

a jubileunú munkaverseny je- ,_ ________ ..;_ ______________ _ 
lenlegi szakaszát is. Az el
múlt év azonos időszakához 
képest másféls:i:eresére nőtt a 
beadott, bevezetett és alka.1-
mazott újítások száma. I 

Dunaújvárosból Antal La
jos a következő tudósítással 
jelen.tlrezett: 

„Csúcsteljesítményeket értek 
el állomásunk dolgozói a jubi
leumi munkaversenyben. No
vember 16-ra például t,e!jesí
tették az 1977. évi árufuvaro-

Forradalmi műszakot szerveznek 
a budapesti igazgatóság területén 

A budapesti igazgaJt6s.ág és 
a területi bizottság vezetői 
fel.hívást intéztek a s:ro!gá
lat.i helyek s7.0Cialista brigád
jaihoz, hogy a terv teljesítése 

érdekében. szervez:renek „for• 
radalmi műszakot". A leg
több szolgálati helyen mun
kásgyííléseken, brigádértekez.• 
letelren ismertették a felhívás 
célját, jelent.óségét. -------------------------------------, A kezdeményezéa meghall-

November 15-18 kllzlltt Budapesten tadoUa XVIL lllését a magyar-szovjet állandó mun
ka.csoport. Az ülés résztvevői a két ország kll zöttJ aktuális szállítási feladatokról tárgyal

tak. A jegyzőkönyvet Urbán Lajos közlekedés- és DO$taügyi minisztériumi államtitkár és L A. 
Emec, a SzovJetunió vasú«lgyl miniszterhelyettese írta alá 

(Laczkó Udikó felvétele) 

gatásra talált. A nagyobb cso
mópontokon már felvették a 
kapcsola t.ot az i partelepeklrel, 
a szállítókkal, hogy megte
remtsék a hétvégi rakodás 
feltételeit és csökkentsék a 
kocsik tartózkodási Idejét. A 
végrehajtó s:rolgálat dolgozói 
sokat tesznek majd a teher
vonatok menetrend-szerű kö-z
lekedtetéséért. A flókműhelyek 
dolg02.Ói a von.tató járművek 
üzemkés:zségének növe1ésével, 
a javítási idők csökkentésével 
akarják a géprevárások szá
mát csökkenteni. 

A szocialista brigádok el• 
sódleges feladatuknak tekintik 
a kultúráit utazás fe!tételeine7c 
biztositását, az tsnlcöltség csök
kentését, valamint az ésszenl 
anyag. és energlatakaréko,
ságot. Cél a túlórák S?.ámánaic 
csökkentés.e és a munkakörül
mények javítás.a is. A szemé
lyi-tárgyi balesetek elkerülétie 
pedig szinte val.amennyl szol• 
gálati hely, munkabrigád Vál• 
lalásában =i:>el. 

A „forradalmi mt'iszak" 
minden bizonnyal újabb sike
rekkel gazdagítja majd a télJ 
87.állítási fel.adatok teljesíté
sét. 
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Ünnepi műsor Záhonyban 
az éleniárók tiszteletére 

Miskolcon már megteremtették 

a korszerű oktatás feltételeit 
A jól felszerelt oktatási főnökségen minden a hallgatók kényelmét szolgálja 

pedagógia! é:r-zékkel Is páro
sul. 

- Az első teendőm a mun
kafegyelem megszilárdítása 
volt - mondja Erdélyi. - A 
demokratikus légkört a tan
folyam.- és szakszervezeti bi
zalmiak segítségével biZtosit
juk. A fontosabb döntések 
előtt meghallgatjuk a tanulók 
véleményét. Előfordult már, 
hogy egy büntetést a bizal
miak és a szobapaTancsnok 
meghallgatása után mérsékel
tem. Augus-ztusban - fegyel
mezetlenség miatt - két 
hallgatót kellett visszaküldeni 
a szolgálati főnök:ségükhöz. 

- Növekedett-e az oktatás 
színvonala? 

oarokon tartják. A képzés 
színvonalára jellemző, hogy 
a tanuim.ány, átlag több éve 
négyes. Az itt végzettek helyt
állnak a szolgálati helyeken 
és a záhonyi kirendeiéseken 
is. 

A főnökség tanműhelyében 
28 dízel-, illetve villany
mozdonyszerelő, a Volánnak 
46 autószerelő és karosszéria
lakatosa. az l-es szakközén
lskolának pedig 43 vasútgé
pész hallgatója tanul. Ebben. 
az évben 130 ha!Ioató fejezte 
be tanulmányait. 

Vezetők és tanulók 
jó együttműködése 

- Az ol,tató munkára jól A főnökség élen jár az ál-
A korazerúsített müvelódt",g ház Záhonyban 

A miskolci csomóponton 
több évtizedes hagyománya 
van a szakmai oktatásnak. A 
szaktanfolyru:nokat 1972-ig a 
rendező pályaudvs.r szomszéd
ságában, régi felvonulási 
épülete;cben rendezték. Aba
raképületek falai között lé
vő srob..-l.k emeletes vaságyai
val és levegőtlen tantermeivel 
inkább ideiglenes raktárte
lephez hasonlítottak. E sorok 
!rója is lakója volt néhány 
hónapig ennek az oktatási 
központnak, amit a helyi 
vasutasok találóan ,,Kocsedó
nak" neveztek. A környezet 
a hallgatók közérzetére is 
nyomasztóan hatott. de erról 
már nem érdemes beszélni, 
mert a múlté. A szaktanfo
lyamok mostani hallgatóinak 
szerencsére kellemesebb él
ményei vannak. 

képzett aktív mérnököket, il- talános iskolai képzés s-zerve
letve forgalmi oktatótlszteket zésében is. A 12. számú Kun 

(Folytatás az 1. oldalról) értékelik. Ezért találtunk le- vendégszereplésekkeL Ebból Is i1111ekeztünk megnI1erni. Het- Béla általános iskolával 
Verb.i Ferencnek, az állomás 
szakszervezeti bizottsága tit
kárának. Utána Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes mon
dott beszédet. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy Záhony a magyar-szov
jet árucsere-forgalom lebo
nyolításának bázisa. Itt a va
lóságban érzékelhető a két 
ország gazdasági fejlődése, 
együttműködésének dinamiz
musa. Bizonyítja ezt az is, 
hogy 1977. első tíz hónapjá
ban 247 ezer kocsival 11 mil
lió 460 ezer tonna áru érke
%ett ide. 

A ?'ohamosan fejlódó 
•rucsere-forgalom - folytat
ta Gulyás János -, valamint 
a KGST-országok közötti 
munkaerő-megosztás arra 
késztette népgazdaságunkat és 
a vasutat, hogy Záhonyt, mint 
átrakó körzetet fokozott 
ütemben fejlessze. Minden év
ben növekszik az országun
kon keresztül nyugatra irá
nyuló szovjet exportszállítás 
is. Az átrakókörzetben már a 
negyedik fejlesztési programot 
hajtjuk végre. Ennek beruhá
zási elóirányzata 2,2 milliárd 
forint, s eUíreláthatóan 1983-
ban fe;ezódik be. Ennek ered
ményeként az átrakó-kapaci
tás napi húszezer tonnával, a 
kocsirendezés teljesítménye 
pedig napi 2400 kocsival nö
Tekszik. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután beszélt a körzet hat

ezer dolgozójának helytállásá
ról, lelkiismeret.es munkájá
ról. Nekik - közöttük a szo
cialista brigádoknak - kö
szönhető, hogy a szállítási 
gondok ellenére az idén a 
1'árható teljesítmén11 1,1 millió 
tonnával több lesz, mint az 
elmúlt évben. A „szocialista 
módon dolgozni" többet je
lent az egyszerű munkaköri 
kötelességnél. Az átrakókör
zet brigádjai is többet tettek 
az átlagnál. A jubileumi 
munkaversenyben olyan ered-

hetóséoet arra, hogy nagy látni, hogy együttműködésünk 
munkájuk közben megálljunk meghaladja egy szocialista Nemcsak területi 
egy pár órár.i és köszöntsük szerződés szokványos kere- igényeket elégítenek ki az élenjárókat. A mat iLnne- teit. 
pi mtísor a legkiválóbbaknak - Ml a véleménye a ma1 _ A MAV -nál Miskolc és szól; kikapcsolódást, ;ó szóra- ünnepi estéről? Debrecen. volt az elsó, ahol kozást ígér. - Ezt az előadást nagy elll- 1972-/}cn oktatási főnökséget 

A József Attila Színház md- készalet elózte meg, és az a szerveztek - mondja Baranyi véleményem, hogy nem volt . 6-vészei átérezték ennek az es- hiábavaló. Nemcsak a vas- Istcan, a miskolci Igazgat 
tének a •jelentőségét és önfe- utasoknak, hanem önmagunk- ság s-zemélyzeti és oktatási 
ledt játékukkal bilincselték osztályának csoportvezetője. -
le a közönséget. Műsoruk el- nak is örömet szereztünk ez- A főnökség nemc.,ak területi 
s/S részét a Nagy Októberi zel az eStével. A társulat tag- igényeket elégit ki A hallga
Szocialista Forradalom 60. év- jai nevében 18 mondhatom, tók több igazgatóságtól jönhogy olyan volt ez, mint egy nek ide, például t:lllany- és szép, izgalmas álom. dízelmozdony-vezetói, for-

- Mik a további tervek? galmi-kereskedelml. kocsilaka-
- Má;lus végén a miskolci tos és menetiráni,ltói tanfo-

csomópontra látogatunk és lyamokra.. A tervek szerint 
ueretnénk eljutni Tapolcára főnökségünk a jövőben „dí
ís. Terveink között szerepel zelbázis" lesz. Elsősorban df
még egy Ady-műsor bemuta- zelmozdony-vezetők képzésé
tása, amellyel a vasutas mű- vel foglalkozunk majd, de ez vellSdési házak programját még csak terv. Az viszont 
szeretnénk gazdagítani. tény - és ezt nem dicsekvés-

- Sok "asutas fiatallal be- nek szánom -, hogy az itt 
szélgettem itt a körzetben - végzett hallgatók a srolgálati 
mondja Horváth Gyula szín- h 1 k i .J.ll 'ák h 1 „ művész. - Aradt belólük a 

e ye en s me- J e yu-
ket. A hatósági vizsgákon ki

kultúra és a művészet megis- emelik képességeiket, tudásumerésére való törekvés. Meg- kat. 
győzlSdésem, hogy igazán jól 
dolgozni csak úgy lehet, ha A főnökségen adottak a 
szabadidőben nívós szórako- korszerű oktatás feltételei. 
zásban, tartalmas művelődési Százhúsz személyes szállóiá
programokban oldódnak fel. val, taaiműhelyével. ga:zdag 
:€n, és bizonyára művésztár- kulturális, sportolási lehetó
saim is - szívesen vállalnák ségeivel a hallgatók tanulá
azt, hogy néhány alkalommal -;át, kényelmét s:zolgálja. A 
ide utaznánk egy-egy kötet- szegedi és a =mbathelyi 
len beszélgetésre, ankétra Be- igazgatóság képviselő! is jár

ven százalékuk, felsőfokú is- E'gyüttműködve kedvező 
kolai végzettséggel rendelke- technika; feltételek mellett -
zik. Rajtuk kívül azokat a minden évben kihel1Iezett ta
nyugdíJas szakembereket ís gozatot szerveznek a filnöksé
alkalmazzuk, akik nagy el- gen. Évente körülbelül 120 
méleti é$ qyakorlati tapaszta- "asutas végzi el a 7. és 8. 
lattal rende!keznek. osztál11t. Ezt a képzést össze-

kapcsolják a szaktanfolyamok-
Fiatalkorúak tanfolyama ra történő beiskolázással Is. A 

Az oktató<;árdához tartozik 
például az Igazgató műszaki
gazdasági tanácsadója, a BFF 
és a vontatási főnökség fő
mérnöke. a kereskedelmi
forgalmi vizsgabiztos és az 
árufuvarozási csoportvezető. 
Az öt állandó oktató mellett 
a tagozatveretók és meghívott 
központi vizsgabiztosok is ta
nítanak A főnökség különö
sen a mozdonyvezető-képzés 
terén ért el jó eredm ényeket. 
Vain kocsivizsgáló!, féklakato
si és jegyvizsgáló! tan.folyam 
is . .  

Ebben az évben mei;szer
ve-zték a fiatakorúak for,gal
mi-kereskedelm1 tanfolyamát 
heti kétszer hat órában. A 
hallgatók kocsirendezői, vál
tókezelői, málházói vfz,ogát 
tesznek. Az élenjárók s-re
mélypén-ztárosi, illetve forgal
mi vizsgát is tehetnek. A 

mozdonyt,ezetók g11akorlati 
oktatását a vontatási f{mijksé
gen, a forgalmi-kereskedelmi 
hallgatókét Miskolc-Tiszain. 
és l\,ffskolc-Gömó1'i pá.lyaud-

nyolcadik osztály elvégzése 
után kilenchónapos forgalmi-
kereskedelmi tanfolvamon 
vesznek részt a hallgatók. 
Először 1973-ban indult r:,; a 
képzés és azóta n�gy CSOJ)Ort 
tett eredm.myes Vizsgát. 

- Az a t-apaS7.talat. hogy 
azok a dolgozók, skik részére 
engedélyezték a heti egvnapos 
távollé".et a tanulás miatt, 
az.ok még szombat-vasárnap 
Is sZfvesen dolgoznak munka
helyilkéiln magyarázza 
Maczkó András, a személyze
ti és oktatási os:ztálv munka
táMa. - Cserében még sza
badnapJukat ls feláldozzák a 
vasút érdekében. A közel
múltban például az er111ik pá.
lvamester a váqán11z41' miatt 
dflel/Stt berendelte dolgozni az 
egyébként szabadnapos pálya
munkását. Délután motorke
?'ékpárral vitte az iskolába, 
hoQ11 ne kénsen el. Ez Is szép 
példáia a kű7llllŰVelódésnek, a 
vezetők és a tanulni akarók 
hasznos együttműködésének. 

(kaszala) 

szélgetnénk a fiatalokkal a tak már itt tapasztalatcsere.-------------------------
színházról, az életrlSI. Én most céljából. Gulyás János vezérlp7,p.tó

helyettes beszédet mond az 
ünnepségen 

jártam ellSször Záhonyban. 
őszintén mondhatom : fele;t- Erdéltli Jáno.rt három hó- Kórushangverseny Szombathelyen 
hetelen élmény volt ... napja nevezték ki az okta1á-

fordulójára való megemléke- MeggyózlSdésem : az ünnepi s! főnökség vezet/Sjévé. A Október 29-30--án Szombat- színvonalú bemutatóra ame
zésre szentelték. Versben és est résztvevői is hasonlókép- nagy tapasztalattal rendelkező helyen Immár negyedszer ke- !vet a szombathelyi Bartók 
prózában emlékeztek a töl'té- pen vélekednek a műsorról, a vasúti szakember rövid Idő rillt sor G11őr, Sopron és Béla hangversenyteremben 
nelm! jelentőségű évekre. Az színészek teljesítményéről. alatt értő irányítója lett a fő- Szombathely város kórusai- rendeztek. nagyon sokan vol-
utána következlS zenés, szóra- Kaszala Sándor nökségnek. Szakmai tudása jó nak találkozójára. A magas tak klváncsiak. A kétnapos, 
koztató jelenetek is igazi szín- kétszer két és félórás hanll!• 
házi élménnyel ajándékozták----------------------------------------, versenyen 'kilenc kórus lénett 
meg a nézőket. fel. Szombaton este az 1896-

Az előadás után Míszlai Ist- A fiatalok éretté váltak a vezetésre �=:ivi 
a

1á��ja�t1 v o�:;
m

�: 
"án igazgatóval beszélgettünk ladás férfikara. az óvónők 
a József Attila Szlnház ter- , kórusa. az SZMT Madrigál 
veir6L Uj középvezetőket neveztek ki O MÁV Szentesi Epítési Főnökségnél kórusa. valamint a sonronl 

Jeles napként került bejegy
zésre a MAV Szentesi l!:pítésl 
Főnökség üzemtörténetébe az 
az ISszi nap, amikor a 
cson.grád-tiszah!dfői üdülő
házban hat fiatal műszaki 
dolgozó átvette vezetői meg
bízását. 

ceni Igazgatóság építést és pá-
lyafenntartási, személyzet!, 
forgalmi és tervgazdasági 
osztályvezietói Jelen volt a 
debreceni építési főnökség 
igazgatója és a honvédségi 
építószázad parancsnoka is. 

erősíteni. A feladatokat szo
cialista együttműködési s:rer
zódésbe foglalták. 

A vezetői megb!zatásokat 

pedagóiros vegyeskar és a 
győri Magvar Vagon- és Gép
gyár együttese adott műsort. 
Vasáman délelőtt elsőként a 
szombathelyi Jeunes kórus, 
majd a Sport és Művelődési 
Ház Erkel ve1?Veskara. Ezután 
két vendégkórus, a sooronl 
Liszt Ferenc leánykar és a 
gyári Városi Tanács vegyes
kara lépett a pódiumra. 

K.oszorus Ferenc főtltkáa' átadja Verba Ferenc szb-tltká.rnak 
a létesítmény jelképes kulcsát és az oklevelet 

Az építési főnökség az if
júsági törvény szeltemében kö
vetkezetes káderpolitikát foly
tat az utánpótlás biztosításá
ra. Azok a fiatalok, akik az 
előlegezett bizalom után szor
galmas munkájukkal bizonyí
tottak, most megértek a ve
zetésre. A vezetői megbízások 
átadása választ adott arra a 
kérdésre, amely a-z ifjúsÓ{li 
parlamenten hangzott el. Fe
leletet adott arra is, hogy a 
fiataloknak vannak perspek
tívái az építési főnökségnél. 

A megbízások ün111epélyes 
átadása a:ron az építésvezetői 
munkaértekezleten történt, 
amelyen az év még hátralévő 
idósza:kának gazdasági és ter
melést feladatai kerültek meg
beszélésre. A tanácskozáson 
ott volt Sajtos Péter, a sz.e.. 
gedi igazgatóság helyettes ve
zetóje, és Szabolcsi Dénes, a 
Vasúti Főosztály képviselője. 
Ez a hasznos összejövetel eg:•
ben az üzemi demokrácia ke
reteibe illó kibővített vezető! 
tanácskozás is volt A tanács
kozást meITTisztelték jelenlé
tükkel a szegedi és a debre-

A munkaértekezletet végig
kísérte az az egésZséges és 
örvendetes szellem amely a 
társszolgálati ágak jó együtt
működését jellemzi 1977-ben 
is a szentesi építési főnökség 
munkaterületén. Az építési és 
forgalmi dolgozók. a honvéd
ség. a debreceni és a szegedi 
igazgatóság vezetésének jól 
összehangolt munkája nélkül 
nem valósulhatnának meg a 
vasúti pálya korszerűsítésének 
feszített ütemű tervei. A köl
csönös el!smeréselc nem ud
variasság je11egűek voltak. 
Felelevénítették a:rokat a na-gy 
munkasikereket. amelyeket a 
záhonyi fővonal Fegyvernek 
-Örményes térségében folyó 
pályakorszerúsítésné! érlek el. 
A szolgálati ága:k munkahelyi 
vezetó! is felismerték. hogy 
a pályaépítés a forgalom és 
az összvasútüzem érdekeit 
szolgálja Ez a felismerés és 
egymás munkájának a meg
becsülése képezi a jó együtt
működés alapját. amelyet a 
N� Október Jubileumi év
fordulója tiszteletére úlabb 
munkaslkerekkel kívántak 

Sajtos Péter, a s-zegedi igaz
gatóság helyettes vezetője és 
Feleky Pá.!, a szer.tesi építé
si főnökség igazgatója adta át 
Frányó Ferenc 35 éves gé
pészmérnöknek, akit műszaki 
főcsoportvezetóvé, Vigh Imre 
31 éves gépészmérnöknek, akit 
fóépítésvezetóvé, Buel!a Vil
mos 34 éves üzemmémöknek, 
akit fóép!tésvezetőre. Szilágyi 
Zoltán 28 éves üzemmérnök
nek, akit a hegesztó építésveze
tőség vezetőjévé. Szombathel111 
András 28 éves gépészmér
nöknek. akit a gépállomás fő
építésvezetójévé és a 26 éves 
Korom Tamásnak aki mun
kavezetóből lépett eló a híd
éoftésvezetóség vezetőjévé. 
Jelenleg a Közlekedési Műsza
ki Főiskola levelező tagozatos 
hallgatója 

A szombathelyi Járműjavft6 
60 tagú Haladás férfikara re
neszánszát éli. Az átlagos 
életkor 40 év. Ez év elejétől 
tizenhat fiatal ielentkezett a 
kórusba. amelynek minden 
ta!!:ia az üzemben dolgozik. A 
bejárók Sárvárról. Bilkról, 
KPmenessömjénből. Körmend
ról és Szelestéről utaznak 
Szombathelyre. Egvformán 
jól érzi magát a közösségben 
fizikai munkás, tisztviselő és 
a nyugdíjas. 

Hajba Ferenc karigazgat6 
és Körmendy István korrepe
diter nagy hozzáértéssel irá
nyítja a munkáskórust. ményeket értek el, amelyek 

alapján méltóak a szocialista 
címre. 

A továbbiakban a vezérigaz
ptó-helyettes szólt a közmű
velődésről, a brigádok köz• 
ügyek iránt! fogékonyságáról 
emberségéről, internacionalis
ta szemléletéről, majd beszé
dét így fejezte be: 

- Eredményes munkájukat, 
tettrekészségüket és hel11tállá
aukat a vas,ít és a vasutas
a;wkszervezet vezetői nag11ra 

(Mezősi István felvételei) , 

- A színház és .s "asut.is
azakszervezet közötti kapcso
latnak régi hagyománya, az 
elsó perctól kezdve hitele, 
tartalma van. Legutóbb a sze
gedi és a hatvani csomópon
ton jártunk. A Kálvária című 
darab kapcsán a propagand!s
táknak rendeztünk ankétot a 
színházi rendezésról, a szi
nészi alakltásról és a mű esz
mei mondanivalójáról. Foly
tatnám a sort a rendszeres 
teltházakciókkal és a vidéki 

Ezen a kibővitett ve-zet/Si ér
tekezle!En vett.e át új megbí
zatását Asztalos József mér
nök tanácsos. aki a vezető 
mérnök! tlsmaéget tölti be. 

A generációs váltás folya
matában egyre jobban érvé
nyesül az ldősebl:>ek tapasz
taltságának. a középkorúak 
munkabírásának és a fiata
lok 1endületének együttes 
nagy ereje, 

(fogas) 

A· Haladás férfikara ezen ti 
?'endezvényen is kiemelkedően 
szerepelt. Forró ünneplésben 
volt részük. amit a sok taps 
Is bizonyít. de nemcsak a 
közönségnek tetszett a pro
dukciójuk, hanem szakmai 
körökben is elismer/len nyi
latkoztak róluk. Dicsérték a 
kórus fegyelmezett magatar
tását, a kulturált előadásmó
dot. a kifinomult hanlö!?Cást, 
p!anókban is tiszta lntonálást. 
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BUDAPESTI HEL YZETKÉP 
összkomfortos la kókocsik 

Zsúlolt munkásszállók, elavult laktanyák Hogyan élnek a nagykanizsai gmpsz dolgozói 

A vasutas szakszervezet bu
dapesti területi bizottsága 
legutóbbi ülésén megtárgyalta 
a budapesti vasútigazgatóság 
jelentését a munkásszálláso
lton, s a laktanyákban elhe
lyezett dolgozók és a kh;ende
lésben levók helyzetét. A je
lentés megállapította, hogy az 
Igazgatóság területén levó 
munkásszállásokra rányomja 
bélyegét az a tény, hogy túl
nyomó többségüket nem ren
deltetésük céljára építették, 
hanem üzemi épületekből ala
kították át. Az épületek közül 
a főváros területén 20 har
minc· évnél fiatalabb, 33 pe
dig korábbi ép!tés-11. Ennek 
megfelelóen többségük célsze
rűtlen, elavult, alapos felújí• 
tásra szorul. Még rosszabb a 
helyzet a létesítmények be
fogadó képességét tekintve, 
hiszen csak 13 szállásnak van 
ötvennél több féróhelye. Eb
ből kilenc található Budapest 
területén, közülük három már 
hosszabb Ideje - negyedéven
ként meghosszabbított -
Ideiglenes KÖJ AL-engedéllyel 
működik. 

Vegyes az összetétel 
A fővárosi szállások közül 

mindössze 4 felel meg a jó, 14  
a közepes szintnek, a többi 
alacsonyabb kategóriába tar
tozik. 

A vidéki szállások közül a 
Budapesti �pítési Főnökség 
kezelésében levó tatabányai é3 
a ceglédi létesítmény minden 

igényt kielégít, a többi azon
ban elmarad az egészségügyi 
előírásoktól, berendezésük és 
felszerelésük elavult. 

Az utóbbi években Itt-ott 
javított a helyzeten, hogy fo
kozott gondot fordítottak a 
szállások karbantartására. Az 
Idén például ötmillió forintot 
költöttek karbantartásra. 

A kulturális igények kielé
gítését tavaly 67 ezer, az Idén 
- szeptember 30-lg - 23 ezer 
forint szolgálta!? Ebból az 
összegból főként tévékészülé
keket, rádiókat, sporteszköző
lcet vettek. Ezek a beszerzések 
lehetővé tették, hogy - noha 
csupán 48 társalgóval rendel
kezó szállás van - mégis 68 
szálláson szól már rádió és 
72-ben nézhetik a dolgozók a 
tévét. Kihelyezett könyvtárak 
tekintetében rosszabb a 
helyzet mert csak 10 szállás
nak v-.:.n megfelelő könyvellá• 
tottsága. 

Részletesen beszámolt a je
lentés a laktanyák helyzetéről 
Is ami az elmúlt években so• 
bt javult, de még távolról 
sem kielégítő. Tavaly Tatabá
nya-Alsón, Kimlén, Lébény
miklóson Nagyszentjánoson 
és Bp. Kelenföldön sikerült 
némileg szaporítani a féróh� 
lyeket. Az Idén az év végéig 
Balassagyarmaton 36 szemé
lyes laktanyát adnak át ren
deltetésének. 

A jelenlegi helyzetben . nem 
tudtak változtatni a Hamá� 
Kató és a Keleti vontatást 
fónökség, a Budapest Nyu
gati a Déli és a Keleti állo• 
másÍ laktanyák zsúfoltságán. 
Ennek egyik oka az, hogy 
s:zámos helyiséget nem reh
deltetésszerúen használnak, 
hanem tanfolyamok, irodák, 
egyes MÁV-on kívüli szervek 
céljára foglalják le. 

Sok laktanyában 
nincs még tv és rádió 

Az elhelyezési körülmények 
javítására a laktanyákban Is 
folytatták a tervszerű kors-1e
n1sftéseket, végzik a beren�e
zések, felszerelések cseréiét: 
Ennek ellenére a budapesti 
igazgatóság területén üzeme)ó 
77 laktanyából még mi�d�g 
csak 13 éri el a jónak mmo• 
aii!ő szintet, 14 közepes,. 5o 
laktanya pedig silrgós fe3lesz
tést kíván. 

A kulturálódás, a szórako
zási lehetóségek javítására ta
valy mindössze 9400, 1977�ben 
már 20 900 forintot ford1tot• 
tak. Ebbó1 többek között 4 
tévékészüléket, 1 magnetofont, 
2 rádiót szereztek be. A lak• 
tanyák közül 22-nek van té· 
véje, 26-nak rád1ój.a _Csupán 
16 laktan;ál>an 1'.'an t,:1rsa_!gó
he,ylseg. Me;.;CelPJ5 muvelo:!é
sl lehetőséget csak '' sz?ln:• 
ki a tokodi, a Bp. Kelet! pa• 
ly�udvari vonatit•iére:i lakta
nya, a székesfehérvári vonta
tási, a szolnoki pályafenntar• 

tási és a Kőbányai úti MA V 
magasépítő laktanya nyújt. 
Jelentős szolgálati helyeken, 
mint például a Bp. Déliben, 
Rákosrendezőn, Bp. Kelenföl• 
dön, Hatvanban, Tatabánya. 
Alsón, Salgótarján-Külsőn, So
mosk:óújfalun, Vácon, Szobon, 
a vonatkíséró laktanyában 
nincs tévé és rádió, úgyszin
tén Gyór, Hatvan, Komárom, 
Pusztaszabolcs, Szolnok von
tatási, Vác pályafenntartási 
laktanyájában. 

Az Igazgatóság jelentésével 
együtt tárgyalták meg a te
rületi bizottság szociálpoliti
kai és munkavédelmi bízott• 
ságának jelentését is. A bizott
ság megállapította, hogy a 
munkásszállásolc, laktanyák 
toldozásában-foldozásában ér
vényesiilő jelenlegi gyakorlat 
nem szünteti meg a zsúfoltsá
got, a hiányos ellátást. Ezért 
azt javasolták, hogy a jövő
ben az új ferencvárosi mun
kásszálláshoz hasonló létesít
ményeket építsenek, elsősor
ban Rákosrendezőn, a Déli és 
a Nyugati pályaudvar körze
tében. 

A terOletl bizottság heves 
vitában tárgyalta meg és fo• 
gadta el az Igazgatóság tájé
koztató jelentését, egyszer
smind magáévá tette a szociál
politikai és munkaügyi biz?tt• 
ság javaslatait. Az ülés vitá
jában többször Utötte meg 
fil!Unket a terézvárosi pálya• 
fenntartá3i főnökség 1. pálya
mesteri szakasza Bulcsú utcai 
munkásszá!lásának és a Nyu
gati pályaudvar vonatkísérő 
laktanyájának net•e. Mindket
tőről úgy beszéltek, hogy évek 
óta toldozgatják-foldozgatják, 
de már !gy sem felelnek meg 
a követelményeknek. Ezelte\ 
látogattuk meg az Olés utáni 
napokban. 

Egészségtelen� 
zsúfolt tömegszállás 

rendben van. Felszerelését fo
lyamatosan felúj!tják. Tavaly 
40 vaságyat cseréltek ki kár
pitozott heveróre, 100 darab 
új paplant, tollpárnát, zajmen

tes kókuszszónyegeket és egyéb 
szükséges berendezési tárgya
kat kaotak. Az idén eddig 50 
heverót cseréltek ki, a többi
re Is megvan az igéret, úgy
hogy év végéig valószínfüeg 
minden vaságyat ki tudnak 
cserélni korszenl, kényelmes 
fekvőhelyre. 

A hosszú folyosóról nyfi6 
helyiségeket járva kiderül, 
hogy a laktanya tulajdonkép
pen „öszvér" létesítmény, 51 

szobájából ugyanis 18-ban ál
landó lakók vannak. Ezek 
nagyrészt a Nyugati pályaud
var kocsirendező!, vonatkísé
rő! akik messze vidéken lak
nak. nem tudnak hazajárni és 
Itt kaptak állandó szállást. 
Emiatt aztán a laktanyában 
nagy a zsúfoltság. 

Azt mondja erről Horváth 
Lipót, az egyik éppen Itt pi
henő szegedi szakasz vonatve
zetője: 

- Nem laktanya ez, hanem 
átjáróház. Sok a bentlakó, 
akik jönnek-mennek, zajon
ganak, nem ritkán ittasan, 
hangoskodva járkálnak. Lent
ról a Volán teherkocsik mo
torjának dübörgése. a raktár 
zaja zavar a pihenésben. Sok
felé járok az országban, de 
ilyen zaios laktanyát még 
nem találtam. 

Van egyéb baj Is. Nagy lm• 
re munkavédelmi ügyintéző 
elmondja, hogy a laktanyát: 
amelyet a háború pusztításai 
után rendeztek be. annak Ide
jén régi, használt, rozsdás 
vízvezetékcsövekkel szerelték 
fel. Ezek a csövek tönkremen
tek. A vízvezetékszerelók i;Zln
te állandóan ott vannak a 
WC-kben és a tusoló helyisé
gekben, s alig győzik a javí
tást. Nemrég az egyik fürdót 
le kellett zárni csőhiba miatt. 

A gépesített mozgó· pálya
mesteri szakasz 1962-ben ala
kult, amikor a MA V nagyka
nizsai pályafenntartási fónök
sége az első lakókocsika,t meg
kapta. Az addig vidék! mun
kát végző pályamunkások. elő
munkások az albérletből há· 
rom- és ötszemélyes háJóko
csiklba költöztek. Az évek so
rán raktárakkal, főzókocsivat 
kultúrkocsival, két éve ped,ig 
fürdőkocslval egészült ki a 
ma 18 vagonból álló szerel
vény, amelynek a 2-4 hóna
pig tartó munkára Nagykani• 
zsán, Balatonszentgyörgyön 
és Siófokon állandó telephe
lyet létesítettek. Jelenleg a 
nagykanizsai úgynevezett „cl
gányvágányokon" tartózko
dik a szere!lvény. 

A zöld lcocsilcban 

minden megtofálhat6 

A mozgó =kaszná.l dolgo
zó 73 pályamunkás irányító
jával., Perusza Jáno3 vezetó 
pályamesterrel beszélgetünk. 

- Szabadbattyántól Nagy
kanizsáig, Barcstól Balaton
szentgyörgyig 400 kilométe,:
nyl pályaszakasz tmk-munká,-
11ak elvégzése, a gépláncok
nak a terület el/51eészítése a 
feladatunk - sarolia a hatá
rozott megjelemésű főpálya• 
mester. - Az idén 720 vas
betonalja t, közel ezer talpfát 
cseréltünk ki. hogy csak a leg
fontosabbakat emlitsem. Ma 
már eliutottunk odáig, hogy 
a munkához nemcsak szerszá
mot. de a kényelmet szolgáló 
egyéb feltételeket is biztosít• 
juk. 

Erröl. hamarosan meggylS
ződtünJc. A lakókocsikban he
verók, rajta paolanok, plé
dek. Az ágyneműt Mthetente 
váLtják, A kocsikban kályha, 
asztaL I'lllhásszekrények, hl
deg-melegvlzes mosdó, vil
lany hűtőszekrény, étkez6 
s:rek�nyek. A ftnókocsd,ban 
minden megtalálható, ami a 73 

- A munká.hoz S'ZUkséges 
kisgépek hol vannak? 

- A raktárkocsLba.n. Egy 
szerelónk csak ez,ek karban
tartásával foglalkozik. Az esti 
fózőcskézéshez és a reggeli
hez 6"Zükséges bevásárolnJva
lót külön e cé!Ta felvett asz. 
szonyok hozzák. Az ő férjük 
is itt dolgozik. 

A SzUcs csal6d 

lcUlön „lalcoszf6lya
„ 

Szücs Ferenc és felesége ti· 
zenharmadik éve vándorol a 
három t.elephely és a mura
keresztúrJ lak.ás között. Két 
éve ifjabb Szücs Ferenc Is a 
kollektíva tagja. 

- Néha már nem !3 tudom 
mit mondjak, ha kérdezik, 
hogy hol lakom - mosolyog a 
szikár csa,!ádfó. - Ka.ni7.1Sáról 
naponta, Szentgyörgyról ese
tenként. Siófokról csak hétvé
geken járunk haza. Ha sokáig 
távol vagyunk, a kutyánk 
sem akar beengedni. A szál
lás, a fűtés. takarítás, villany 
Ingyenes. Meleg ételt az á,J.lo
mási Uzemi konyhákról ho
zunk, de esténként magunk is 
főzünk. 

- Hol alszanak? 
- Kiilön lakókocsit kap-

tunk. Most vettün.k szól6t, ép!
tettünk pincét, rendbe hoztuk 
a házat, elvégre egyszer nyug
díjba megyünk. Ez a megol
dás azonban olcsóbb, mintha 
bejáró lennék. A lányom. 
am.íg férjhez nem ment. meg
próbálta, csak a busz havi 
376 forint volt, a napi 20 fo
rintokról nem is swlva. 

A j6t könnyű megszolcni 

- Generációs problémák ? 
Tévé- vagy lemezjátszóvlta? 

- Mindig a többség dönt. 
Vannak saját táskarád!ók 13, 

de emiatt ritkán fordul elö 
veszedelem. Este általában kö-

zösen mégfőznek, egyforma a 
menü. Az asszonyok Is segí•_ 
tenek. A kocsmázás ismeret• 
len fogalom. Ezt a szabályzat 
tiJ.tja. 

Kakos Ferenc őrtilosi mun...; 
kás az első he!yfo,glalók közíil 
való. Két év múlva eléri a 
nyugdíjkorhatár<t. 

- Nagy vívmány ez • 
GMPSZ. Ha Innen Kanlzsá• 
ró! ,hazamegyek, másnap haj.; 
nali ötkor kell ébrednem. Ha 
fáradt vagyok. néha Itt ma
radok. de általaban hazauta• 
wm. Ennyi év µtán is jó�. ér
zem magam, bár a jót kony
nyú volt megszolcni. 

A fópá!yamest.er gyakra"ll 
tart ellenőrzést, esténként 
megnézi, kinek üres az ágya.: 
A!tal.áiban az újak csellenge
nek el. Olyankor cédula vár
ja az ágyán: ,.Este 1 1  órako, 
nem volt a helyén." Ha más
nap bai van vele. megkapja a 
fejmosást is. Elvégre brigád· 
ban dolgoznak. s ha valaki 
nem húz, a többieknek kell 
helyettesíteni. Szerencsére ma 
már csökkent a vándorlás, jól 
összeszokott a társaság. 

G:vórl András 

Kitüntetések 

A debreceni járműjavító 
művelődésd házának Bocskai 
táncegyüttese fennáll:isának 
25. évfordulója alkalmából 
Szocialista kultúráért kitünte
tésben részesült: Magyar Jó
zsef táneos. a debreceni jár
műjavító dolgozója; Szabó Ju• 
!ian11a tá11cos. a Budapesti 
Finomkötöttárugyár debreceini 
gyáregységének dolgozója. 

A Szakszervezeti munkáért 
kitüntetés ezüst fokozata ki
tün-teté!>ben ré:s:r.esült: Fadgyas 
Arpád tánd.an.á.r, a Bocskai 
táncegyUttes vezetője. 

A kitüntetések átadására 
november 26-án került sor. Horváth János pályamester; 

nek a Bulcsú utcai szálláson 
a legtöbb gondja a zsúfoltság. 
A szobák egészség elen tőmeg-

Használhatatlan 
mellékhelyiségek 

embernek a főzéshez szüksé- 1------------------------
ges. A kultúrát televízió, le-

1zdtlá3ok. A 68 férőhelyes fér• Kovdc„ Ldsztón,! laktanyás fiszátlá:r „nevezetessége" l!í1!/ éppen jelenti felettesének, 18 áaya, terem. A többi szoba hogy a hosszú folyosó pálya-5-12 ágyas. A szobákban ré- udvar felőli oldalán '""' kivégi, matraeos vaságyak, kO_Iön- telével minden férfi WC haszben tiszta, rendes ágynemuvel. nálhatatlan, a női WC t>edig A paplan fölé még pokrócot ;avítás alatt áll. A női fürdőterítettek, hogy ha az ágy ben napok óta állandóan fogazdája piszkos munk�ruhá- · lyik a víz, nem lehet elzárni. ban leül vagy leheveredik az A szerelők már többször megágyra, ne szennyezze a pap• javították, de hasztalan. A lant. A dolaozóknak ugyanu 44-es számú lakószobát te!Jen!ncs fekete-fehér öl_töző/ü.�, sen tönkretette a szomszédos de még a piszko3 ruhak elku- WC törött vezetéke. amely úgy lönftésére szekrények sem á!!- átáztatta a falát, hogy megnak rendelkezésükre, ami penészedett és kellemetlen pedig pályafenntartási szállá- szagot áraszt. Azóta ezt a szo-son nélkU!özhetetlen lenne. bát nem fogadja el senki. 

mezjátszó rádió, 210 kötetes 
könyvtár ' közvet.!tl az ott élő 
embereknek. A sport-0t ked
velőknek sakk, asztaliteniS7. 
biliáro, lengőteke, társasjáték 
áll rendelkezésére. 

- Ilyen körülm,!nyek kö
zött élnek fü dolgozóink 
szól elégedetten Perusza Já
nos, miközben az !rodakocsl
ban helyet foglalunk. - ltt 
alszunk, pihenünk. A gyakran 

10-1Z kilométerre levő mun
kahelyre autóbusz &zállít ben
nünket. Eső esetén 10 ,!3 40 
férőhelyes sátrat állítunk fel. 
Ugyanez a busz esetenként a 
80 k!!ométere, körzetben lakó

A Bulcsú utcai szállás tu- szász Ferenc kat hazavisz!. 
la!donképpen hosszabb Ideje l------------------------idoiglenesen működik, mer, a 
Kői AL mPgvonta engedél11ét. 
A bajon úgy akarnak sel(!te
ni, ho,:y a nagyobb szobákat 
s7étválasztják. A munka meg
k�7.i!�se azonban é>1 eleje óta 
hala•ztódik, mert nem akad 
rá kiv:1e11:ző. H•>1 váth p�iva
m<!s'.er úgy turtla, hogy rnost 
decembPr elt:e.iél' felvonul az 
átala'dtá�hoz a budapesti VII. 
ker1.l'etl tpület- 1� Lakáskar
banrartl, S21:iYe•ke7.et. Ebben 
az esetben a KÖJ AL Ismét 
meghosszabbítja a szállás mű
ködési engedélyét. A női szál
lás egvik szobáját már ki Is 
Urítették, hogy az átalakítás 
tartamára ldelglenesP.n itt he
lyezzék el a szobájukból ki· 
telepített férfiakat. 

A pályamester azonban 
kénytelen beismerni :  az át• 
alakítással sem sokra mennek, 
mert a 18 áaya9 szobához 
nem nf/Úlhatnak. Ennek meg
osztásához födémcserére Is 
szükség lenne. Az emeleten le
vő helyiség födéme ugyanis 
olyan rossz, hogy alul a tár
salgóban két vaskos oszlonpal 
van alátámasztva. Ha födé
met Is cserélnek, ez már 
komplikálja a munkát. Pls ho
va teszik addig az embereket? 

Annyit még, hoey a 15 sze
mélves női szállásnak nincs 
fürd61e. lakói a távolabbi fér
fiépületbe járnak tlsztálkod
r:I. 

" 
Öszvér " létesítmény 
A Nyugati pályaudvarnak 

az I-es raktár emeletén elhe
lyezett 253 fér?helyes von�t
kíséró Iaktanvá1ában első p,l
lantá:::ra minden a legnagyobb 

aKKÜNK NYOHAN 

Ha edény nincs„ 
,neglelel a rendelet� 

A Magyar Vasuta., október 7-1 számában .a Ku, Lajo_! 
aláírással megjelent cikk „Miért kell azzal kberletezni, amit 
máshol már alkalmaznak?" címmel kifo�olta a korábban 
köwlt „Lesz fris! ivóvíz a pályamunkásoknak'.' című írás 
tartalmát. Kiss Lajos szerint a pályamunkások !vóvíz-ellátá; sára javasolt edényt a honvédségnél már - bi.7Jtosan kello 
körültekintéssel - alkalmazták. 

Ez valoban 1aaz. de a kísérlettől a vasút nem tekinthetett 
el mivel a.z újító által jiwasolt edényt a honvédségnél nem 
ivóvíz hanem étel szállítására rendszeresítették. A kfsérlet�t 
Budapest-Keleti pályaudvar pályamesteri sza!kamának egyik 
munik.áscsapatánál folytattuk le. 

Sajnos az elképz,elést a kísérlet nem Igazolta, fgy a ja
vaslatot ei kellett uta�ítani. Ok.át az újí!6 előtt részletes� Indokoltuk. KöwljUk a.wnban a lap olvas61val. hogy a pálv� 
dolgozó munkáscsapatok részére az · ivóvíz szállitása meofel!!ó 
szervezéssel - a szakszolgálat rendelk� bocsátott k�
útl és vasúti járművek felhasználásával. illetve a változó ko
rülmények, munkahelyi adottságok kellő mérlegelésével 
mindenütt biztosítható. 

Egyébkén.t a MAV vezérigazgatójának . egy korábbi. 
2293/T/1976. számú távirati rendelkezése 

. 
k1mcmdja - � 

Vasúti Munkavédelmi Szabályzat 1 1.§-a alapJán, a 14. számu 
melléklet 18-20. §-ában fQlállaltak figyelembevételével -. hogy 
a pályán és a vonali létes.ltménve,

ken fC!Pl.�l�ozta�ott dolgozók 
ivóvízzel t>aló ellátásáról a szolgalati fonol<ok kotelesek gon
doskodni. E rendelk-ezés megtartását a vasútlgazgatók tartoz
nak rend-szeresen ellenőri7J!li, és a mulasztókkal szemben 
felelósségrevonást alkal=i. 

Dr. Telek .János 
szakosztályvezető 

A 3zerk. megjegyz,!se: A válassza] egyetértünik. Csak azt 
nem tudjuk, hogy a közúti és vasúti járművek illetve_ ,.a 
vlzról gondoskodó főnökök" a java5:9Jt edény helyett miben 
szállítsák az Udító-frissító Italt. En-ol ugyarus nem kaptunk 
tájéko�tást. 

NOVEMBER 7-ÉN AVATTÁK 

Úi  orvosi  rendelő Lökösház'án 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évforduló
ján avatták fel Lökösháza határórközségben a több mint 2 
millió forintos költséggel létesített egészségügyi kombinátot, 
hogy a község lakosainak - köztük a vasutasoknak - ne 
kelljen a hetenként egy-két alkalommal más körzetből érke. 
zó orvosra várni, illetve fogászati rendelésre Gyulára, Bé. 
késcsabára utazni. 

Az átadási ünnepségen méltó elismerésben részesültek a 
társadalmi munkások, akik az új egészségü�i intézmény 
létrehozását félmillió forint értékű munkával siettették. Há. 
rom vasutast Kiváló dolgozó kiLüntetésben részesítettek, 
ezenkívül Curtici román-magyar közös határállomás . forg�. 
mi és kereskedelmi szocialista brigádjai közül a Nyikola3eu 
brigád jubileumi oklevelet és emlékplakettet kapott. 

Az alábbi képek azon a napon készültek, amikor a ha
tárállomás Kossuth brigádjából huszonegyen vettek részt a 
közös munkában. 

Az elkészült rendeló 
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A 60. évforduló tiszt�letére 

Vi l lamos- és dízelmozdonyok terven felü l  
� A boros, jellegzetesen no

vanberi idő nem kedvezett 
ugya!ll., az egybegyűltek mégi.'I 
az esemény rangjához méltóan 
ür.nepeltek a hónau m:ísodik 
mu.nkaina.pján, az Ésroki Jár
műjavító Ozern esóáztatta ud
varán. Valóságos „mozdony
srerelvény" állt indulásra ké
S7.llffl a sínen : két V43-as es 

egy-egy M40-es, M44-es, 11162-
es. 

Két hónapot nyertek 
Ha az elÓ'Zmények lkfilönbö

zóek is, a végeredmény azonos 
,c,áru:lék:ra utal : az 1835 tagot 
..&nörítő, 148 swciali&ta bri
,rád vállalkooro . k>edvére, a2 
Fmai'k:ioon végzett társadalmi 
munka ha:tékonys1gá:ra. Ere
detileg a csepelieT, i,ersenyfel
h!vásá.t követő ;anuár 25-i 
mwnkásgyűlésen csupán két 
Diesel-mozdony terven felüli 
elkészítését ajánlották fel . . .  
ám e �•állalásukat alaposan 
megtetézték. Már a:z első fél
évben átadtak három Diesel-1 
tel'VW!. felül ; aztán jött ama 
r.-Q'\'Elllber 2-a, m ikOI." is a ju
bileumi verseny ilrereté'ben ad
t4k át az ezyik V43-<ast, az 
M40-est és az M44-esrt. A má
sik V43-a'I átadi�á.nai\c hat.ár. 
ideje december 31.  lcit volna 
- itt két hónapot nyertek 
{egy naeybaJesete.<: mozdonyról 
van szó), az M62-es hatezer 
órát jgénYlő f€-lt't iításából pe
dig az iizem KISZ-eset 1700 
társadalmi m1mkaórával vál
laltak 1'észt. S még mindig 
nem teljes a sor: decembeT 
20-án iS átadnak egy mo.,
donyt teroen felül, egyrners
mind awn a napon az üzem 
dolgoz.ól - képletesen - már 
s,zilvesz:t.ere;r.het:nek. Addig SZP-
retnék teljesíteni idei tenrii

ket. 
Minderrol Balogh Sándor 

ü-rerniga�atóvaJ, Csáki Sándor 
szb-titkárral és Gaál Jánossal, 
az szb terrnelé9i felelősével 
beszélgetünk. utalva ama ered
mén� és gondokra egy
aránt, amelyek a végéhez kö-
21el-edő 1977-es esztendőt meg
határozták. 

r ' 

., 
l 
:1 
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J 

A november 2-á.D átadott, f.erven felül elkészült mozdonysurelvény 

dok vezetőinek augus-z,tus 11-i 
- a részeredménye',et értéke
lő - tanácskozásán az élvo
nalban voltak. 

(Molnár Ferenc felvétele) 

esedélres a köwt'keró nagyja- újítási szempontból a legjobb 
vítás. Nos, e fékezöszelep gu- évnek.) 
mi-membrán;ai egy év után - A jubileumi mtmt1ca�
már elszakadtak. Nem tehet- i,eny lendülete nem hagyott 
tünk egyebet: a ralctáron levó alább, s reméljüik, a köve1Jke
háromezer fékezószelcpet visz- zÓ esztendőre is kihat. Az va
sza'cüldtük a fehérvárfokno.k lószínúnek tűnik. hogy a lét
és importból, az NSZK-beli számunk nem változ:ik, m�ha 
KNORR GMBH-tól vásárol- a mainál több emberre szá
tunk eddig kétszá-mt, további mítunk i,:, a feladatunk vi
négyszáz pedig dec€mberben swnt ismét :nagyobb lesz. 
érkezik. Azóta a SZIM is kül- Hozzávetőleg 150 erer- produk
dött kétszáz, jobb minőségű tfv nonnaórával többet kell 
s-relepet és m.i.g másfél ezret teljmítenünk. Immár jó ideje 
ígérnek erre az é\Te. évente 320-350 t:illamosmoz-

Alkatrészhiány miatt 
leállított mozdonyok 

dony és 300-320 Diesel érke
zik hozzánk. Feltehet.óleg 
1978-ban is napanta átlagosan 
két kijavított. felújított moz
dony hagyja mai<:! el ü-,emun
ket. S 87Dn l€SZÜ.Tllk, hogy a 
vontatásn.ak még ke\'esebb 
gondot okozva : még jobb mi-
wségben. Földes Tamás 

19'7'1. DECEMBER Z. 

Tavasztól őszig 

A mezőgazdasá/ sok munkát ad 
a szegedi 'lasútigazgatóságnak 

A miegedl Igazgatóság Dél
Alföld megyéire kiterjedő vo
nalhálózata termékeny terüle
teket érinit. Ezért érthető, hogy 
a mezőga2Xlaság egésrL évben 
folyamatos mu,n.kát ad a vasu
tasoknak. Kora tavasszal a 
primőr árukikal lreZ'dódiK a 
szállítási idény, majd a zöld
ség-gyümölcs, a gabonafélék 
és végül a cukorrépa fuyaro
z.ása zá.rja a ,sort. 

A primőr áruk, a xöld6ég
és gyümölcsfélék szállításából 
belföldre 70 ezer, exportra 130 
erer tan:n.a feladását tervezték. 
Ezzel :sremben srept.ember vé
géig belföldre a tervezett 
mennyiség felét, míg exportrq 
90 ezer tonnát továbbítottak. 
Ez azt jelen1i, hogy jóval 
meghaladták az elŐ'ZJŐ év azo
nos idószaldnalc szállit.'im 
eredményeit. Különösen salá
tából, retekből, káposztából, 
dinnyéből és barackból volt jó 
termés. Az év végéig pedig 
almából várható nagyobb fel
adás. Csongrád megyéből a 
makói hagyma, a Szente.s kör
nyéki alma. karalábé és ká
poszta feladása ígérkezik je
lentősnek. 

A legnagyobb feladatot 
azonban a mintegy 150-800 
ezer tonna cukorrépa gyáMk• 
ba fuvarozá.sa jelenti. A répa
szállítás zavartalan lebonyolí
tása éroekébem az igazga ló
ság és a cukorgyárak vez�tól 
jóval a = keroete E'iótt 
egyeztették a íeladatok:tt, s 
konkrétan mee-határo-z:ták a 
teendőket. Az előzetes a-:la!ok 
alapján az idei szezon várha
tóan január 18-20-ig tart. te
hát mintegy 135 napos gyn-
tási idén111yel kell számolni. A 
folyamatos száUitás ,;z;nros 
egviittmúködé<.t követel a ter
melők és a gyárak, illetve a 
vasút között. 

A tervezett répamennyisége1 
n� cukorgyár - a mezőhe
gyesi, a sarkadi, a szolnoki ,i� 
az ercsi - az igazgatóság 45 

állomásán rakja vasűti � 
csikba. A mezőhegyesi cukor
gyár 5 vasútállom.áoon oldja 
meg a 180 ezer tonna répa 
feladását, egyedül Székkuúi!
,-ól 65 ezer tonna szál!!tó.,át 
tervezik. A koncentrált répa• 
rakodás meggyorsítja a sz.állí
tást is. Az igazgatóság a fu. 
ooro:::andó répa 60 százalékát 
irányvonatokka.l továbbf!ja. 
Ehhez hozzájárnlt az is, hogy 
a gyárak jelentős mértékben 
feilesztettélk vasútállomási be
rakó kapacitásukat. �-zt a 
rakod6területek bllvítésé�·el, 
má""l'és-zit kol"SZ'e'I'Ú. na�telje
sítménv(i rakodógépe,k beS'T.er
zésév€1. Beruhá7..ásalkhoz je
lentős támogatást kaotak a 
Rakodás.fejlesztési Alapból. 

A �t'kaili cukorgyár például 
jelenleg 42 ezer négyzetméter 
szilárd burkolatú rakodóterü
lettel, 14 jármúbukt.ató komp
lex prizmagéppel. 8 nagy és 
9 köze!)9Stelje�ítménvú rako
dógéppel rendelkezik. 

A répa vasúti fuvarozása a 
S'Zlegedi igazgatóság területim 
szeptember 4-6-a között In
dult meg, főleg fordavona!c-k
kal. $7.eptember 12-tól pedlg 
Hódmezővásárhely és Szentes 
körzetéből a dunántúli gyá
rakba i'I folyamatosan szálli
tottak. November közepéig Jó: 
va1 több m!nt :ioo ezer tonna 
rép..it fuvaroztak a gyárakbP.. 
Ez?.el a tervezett men'Tly1ség 
felét �em érték el. J;';ppen CT.ért 
az év hátralevő résre. illet"e 
január nehéz feladat elé .illft
ja az iga,.,gatóság dolg0'7ói t. 
Ha ehhez hozzáv=ük ai ipar 
és a kereskedelP.'lll Igényét, 
akkor megállaoíthatjuk, hoi;?y 
a sz<>gedi lgazl!'at<'>ság teMlletén 
az őszi forg�lomban a sz4ll(
tási kapacitást megh„ladó 
árumennyis�get kell elszállíta• 
ni. Ez pedig c«ak f<7ervezett 
és a fuvarmtató v.lllalatokkal 
való szoros együttműködéssel 
biztosítható. 

- Az é11 elejé-n még c!ak 
azt terveztük. hogy a tervben 
előírtakat tet;esítsiik, ám a ta
t•alyinál jobb minősénli mun
kával - mondja Csáki Sán
dor. - Mértéktartónak kellet, 
lennünk, az anyagellátás a¾
kori zökkenői ugyani.s többé
ket>ésbé bizonytalansáoot kel
tettek. Végű! a körülmények 
kedvezőbben alakultak, s ez 
lehetővé tette, hogy a tavalvi 
3 millió 400 erer és az idel 
tervben S:>Jereolő 3 millió 550 
erer produktív munkaórával 
srernben várhatóan 3,6 millió 
órát teljesítsünk. tgtJ a terve
=ett némi helyett hat száza
lékkal fokozzuk a termelést. 

Gaál János ltivált!képp a 
mozrlonywrt.ály ko11ektíváit 
d•cséri : 6k ;ara.solták, hogy 
not'ember 7. tiszteletére to
vábbi 1:ét mozdonyt jadtsa
nak meg (három lett belőle!). 
S írjuk le a Vl.a üremből a 
Barizs János vezette, 20 tagú 
Tyereskova brigád '!'<"Vét (me,:
jem,ezve, hoi?V a Kmlelredés 
és Hírközlés Kiváló Brigoc"idja), 
utaljunk a VI.b Ü7lell1 Lendt•ai 
László verette, 1 7  ta!?Ú Steín
metz kapitány brlgádjára (az 
MSZMP KB kongr� ok
levelének birtokosai), a XII. 
motorosztály Orbán Jáno! w
zette. 16 ta.g,.'1 Radnóti Miklós 
brig.ádiára (a MAV Kiváló 
Brigádja), a XIV. forgóvázja
vító OS?Jtály Méhész János ve
rette, 10 tagú Béke brigádjá
ra (a terven felül javított mm
donyok futóművének elké!s7.í
t� váUalták) . . .  de mint 
mindig hasonló esetben. moot 
is idekívánkozik: korántsem 
tel;i<!s a sor. 

BoissrLúság volt ez a javából, 
és nemcsak az �kiban, ha
nem a vontatási főnökségek
nél is. ahol - épJ')E'!l az ószl 
csúo-;forgalom kezdetén 
kénytelenek voltak mozdon110-
k<tt leállítani a fékezőszelep 
hián114 miatti M!nden alkat
ré=- és anya�Uftón.ak jó 
volna figyelmébe ajánlani a 
jármúiavftók kimutatá.<;át : ha 
nem kellene olvan gyakran 
á.tcsoportosftant az embereket 
és anyaghiány miatt félbeha
gyatni velük a munkát -
8-10 százalékkal többet pro
dukálhatnának. Fogalmazha
tunk úgy is:  a mmdonyja
vítókn.ál 8-10 szánlé'kkal ke
vesebb emberre lenne szük
ség; ez pedig számottevő, ami
kOI." - ha pillanatnyilag nincs 
is létszámhiáillyuk - ők sem 
dú kál:n.a:k a mun.kaeroöen. 

Végállomás : Dombrád 

Javult a minőség 

A min&,l'gre killooben ko
rábbm sem volt sok panru;z, 
a vontatá<sl fónö]{';égek vi
szonyla� ritkán rekl�mát+ak, 
ám a még jobb mun1ka köz
vetlenUl. aJ11yagi1ag érinti � 
teszi érdekeltté llket. Miké<nt? 
F:vente hOZ?.iivetóleg fél mil
liárd forintot kapnak felada
tuk: a javftá:•ok elvégzéséhez. 
E keret jó ideie n� vált.o
zott, a feladatok viszont esz
tendőről es-ztendóre 4-6 szá
zaléklrnl növekednek. �rdekük 
tehát. hogv minél ké<aóbb J.ás
� viszont a már ldjavított 
Diesel- vagy villamosmoz
donyt. Tavalyhoz képest az 
idén a Diesel-eknél 1.5-16, a 
villamosmozdcmuok javitásá
n.ál pedig 18-20 százalékkal 
;obb mfnilségú munkát végez
tek. (Ez oly módon mérhető. 
hoey két váratlan mee-hibáso
dás kö71>tti időben ;\tlagosan 
hÉY kilométert tesznek meg 
a� 0.svtki dolgo?liin,i._1;: keze.
munkáját már órzó mozdo
nyok.) Ennek mel!'Felelően 
csökkent a v:,ntatási főnö1-sé
gek rekl,,máclója is. 

;;::cn-d! Jer.ne még a iá'< kö-
7.ül .a legjobba1<at : a brigádve
télk-edó végső gyózte<eit -
akárcsak feltételes módbrun is 
- me!TTleve-rni. A hátralevő 
hetekben változhat mé.� a sor
rend. Az viszont aligha két
séges, hol!V az elsőségért folyó 
vercengés,ben Is ott lesznek 
azok, akik a szocialista brigá-

Az anyagellátás gondjai 
Elöl járóban szólhm� a gon

dokról. az a:ny11gel1áMs zök• 
kf"tlóiról is (amely enyhült bár, 
<le még ma is gyakran ria'i'Zt). 
Ez esetben is a teljesség igé
nye nélkül ; az üzemiga�tó 
megnevez gondnt okm-..6 alkat
részt - gyártóik nevét sem 
halJgatva el : 

- Húszn.11 tóöb olvan al
katrkz; van, amely,el< léte 
alapkérdé,;, erért erekről szín
re naJ;)'Mlkész kimutatást veze
tü.,-k, Abban tallózva moot 
néldául az derül ki, hogy a 

hatszáz lóerós Diesel-motorok 
forqatt11úszekrén11éból nincs 
eléq. A ielenlei! az ürembcri 
tartózkodó mozclrmyokhoz há
rom forgattyvszekrény kellene, 
de ahhoz. hogy negyedé·;es 
elim-tartásunk Jegyen, !eg
a1ább tíz . . .  A haitóntdat a 
Ganz-MAV AG szállítja ne
künk. SzáWtja-szálH+gatja, de 
úr,tf, hogy most iS hatt,an da
rab hiányzik, Igaz, volt ennél 
feS""ültebb helvzet is: előadó
dott, hogy hónapokig nem 
kaptunik tőlük ha.itórudat. 
Augus-rtusban megegveztünk a 
Gano:-MAVAG-gal, hogy két 
marósunk - Benkó Károly és 
Szegedi Pá! - a mi állomá
nyunkban ugyan, de nálu:t 
dolgozik. Azt nem merném ál
lítani, hogy két ember mun
kája mindent megold, mégis: 
jelenlé+ük mrntha folyamato
sabb s:zállít.1sra sarkallná a 
gan-zosokat. S még egy panasz 
a Kőbányai út túloldalán levő 
nagyvállalatra : egy-egy mo
torhoz 16 szú·ó- és 16 kipu
fogószelep kell . . .  ma össze
sen hatszáz szelep hiányzik. 

- Olykor nem is a szállítá
si készségg€l, hanem a mlnó
Féggel van - volt -,. baj. A 
Szersz.irngépipari Művek szé
kesfehérvári gyárából érkez
nek a D-2-es fékezószel_epek. 
E-,e!mek legalább három évig 
kifn<1ís+alanul kell múköd
nilik, hiszen három év múlva 

Mit tehetn-ek ilyen :nehbsé
gek közepette, önerőből ? Oly
kor maguk készítenek alkat
részeket, vagy a már használt 

de közlekedésbiztonsági 
szempontból még alkalmasa
kat - felújítják. S az is kény
szerszülte gyakorl�t immár, 
hogy a más hibával beérkew 
mozdonyokból kiemelik a jó 
alkatrészt - esetleg a hajtó
rudat - és a már útrakész 
jármú\'ekbe helyezik. Tenné
szetesen abban az örökös re
ményben, hogy napok vagy 
hetek múlva mégiscsak meg
kapják a nélkülözhetetlen ele
met . . .  

Ötletek, javaslatok 
A dolgozók - erejüktől, ké

pességeiktől függően - ja•1as
lataikkal, ötleteikkel is segí
tik a termelést. Májusban 
,,munkavédelmi újitási", JU
liusban pedig - a 30 évesnél 
fiatalabbak számára - ú;ítási 
hónapot rendeztek : sikerrel. 
Még közelibb Időpont a-z 
ugyancsak eredményesen zá
rult szeptemberi ötlethónau 
Az október 15-1 értékelésre 87 
javaslat érkezett. s erek közül 
a szakemberekből álló, 8 tagú 
bírálóbizottság 36 ötletet pusz
tán ötletnél többnek ítélt és 
újításként fogadott el. Azóta 
már bevezetéslik Is megkez
dődött. {Az eredmény-oldalon 
említik : az idén fellendült 112 

újítási kedv is, s aml még ör
vendetesebb - a korábbiak
nál nagyobb az ú iítások érté
ke. 1968 óta az idei ígérkezik 

Kisvasút a Rétközben 
Kissé rornantiktl"'nak tűnik 

a kép, ami a mintegy 52 
kilométer hosszű keskeny
nyomközű va-;.útvonal domb
rádi vé.gállomásán f()i;(adja a 
látoga,tókat. A nyílt vonal fe
lől érkew pályakOC'lln néhány 
munkás ül. két kollégájuk a 
kocsi végében térdelve, má
sik lábukat ütemesen a kes
keny sínkoron.ára rakva adják 
a hajtóerőt, s nyomukban 
h� gyerekhad halad. 

Több mint 70 éve 

1906 tavaszán gördOlt elő
ször végig az aradi Weitzer
cég által gyártott motorkocsi 
az elsősorban nagybirtokos 
gazdasági érdekekből felépült 
vasútvonalon. Azóta több 
esetben keltették „halálhí
rét". Volt eset persze, amikor 
már írásos rendeletre hivat
kozva beszéltek a pálya Ti
szakanyáron át Kékcséig való 
m,eghosszabbltásáról. Eddig 
egyik hfx 6effi bizonyult igaz
nak. 

Velem együtt nagyon sok 
embernek kel!emes gyerekko
ri emléke fűződik ehhez· a 
vonalhoz, akik sokszor ver
senyre keltünk a gyorsnak 
egyáltalán nem nevezhető kes
kenynyomközú gőzmozdony 
vontatta szerelvényekkel, míg
nem 1958-ban dizelesltették a 
vonalat. Nem sok változást 
eredményezett ez sem, már 
ami a sebességet és a menet
időt illeti, mert manapság is 
néhány perc híján két és fél 
óráig robog a kisvonat a Rét
köz eme Tiszament.l felében, 
amíg végre megérkezik a me
gyeszékhelyre. Sokszor vitat
ták már a vonal gazaaságos
�-ágát. Kétségt€len azonban, 
hogy a kisvasút - a dolgoz
ni, tanulni járók nem kevés 
létszámának utaztatásával, a 
vonal mentén elhelyezkedő 
ioari és mezőgazdasági nagy: 
üzemek. TÜZÉP-ek tenn&kei
nek szállftásával - fontos 

turepet tölt be ii vidék gaz. 
dasági életében, még akkor Is, 
ha jelentős�ge egyre csökken. 

- Mit ,ie'.ent :ma E'?'.en a 
k�kenynyomközú vonalon 
vasutasnak lenni 7 - kérdez
tük Ágoston Pál fore-almistát. 
akt a MAV-nál eltöltött 29 
éve,; munkaviszonvából 18 évet 
ebben a beosztásban töltött el 
Dombr.iidon. 

- Örömmel mcmdhatom, 
hogy az állomás kollektlváia 
becsülettel teljesíti éves cél

kitűzéseit. Két szocialista bri
gád dolgozik állomásunkon, 
melynek taqiai valamenn11ien 
páhtamunkásként Tcerültek km:i
csolatba a "asúttal. Azóta töb
ben elkerültek Uf11/<111. Domb
rádról. de a 1><1súthoz htiek 
maradtak. Gál Ferenc és Ba
logh Gt1ula málházók már há
,-om évtizede !wlgáliák a 
t•asutat állomásunTccm. s most 
ú1 kolléga.nőjük. Kristóf Sán
dorné munká;ához sok eset
ben adnak hasrno, tanácsokat. 
A személukocsik f([tését iS 6k 
végzik, mivel ezen a vona1mi 
még széntüzeléssPI melegítik 
elő a szerelvényeket. 

Kitűnö kollektíva 

A forgaoml Irodától néhány 
mérerre szenet raknak ki a 
15 tonnás kocsikból, odébb 
cementet raknak a lovasko
c•lra. majd elindulnak a 
TÜZf:P irányába. 

- Büszkék vafNUnk arra, 
hogv az ószi cwcsforgalom 
ideién eddig 1300 vagon cu
korrépát szállftottunk el. Va
sárnap is nagyflzem volt n,l
lunk. s három vonattal 28 
kocsi indult el megrakottan 
állomásunkról. Az állomás eb
ben a,: évben a kocsitartózko
dást 103 5. a kocsikihasználást 
103.3 százalékra teljesítette. 

Személyvonat ér1<aik az ál
Jr,másra. Dutka Mihály, az 
MK 48-as mozdony vezetőie 
alaTJhlr1>tra állítja a motort. 
mqjd elvégzi a szükséges vizs
gálatokat. 

, - Naoonta 7 pár személy
vonat közJckt>dik nálunk 
mondja. - Mindeeviken so� 
az uta,;, de különösen piaci 
és hétvégi mpokon növekszik 
meg a személyforgalom_ 

Névadójuk : Petöfi 

Erdekes véletlP.'!l, hoe;v az 
állomás és a oálvafenn!artk
�iak S'Z()cialistá brigádja is 
Petilfi nevét viseli. Eeyütt
múkooé<.ük ha!!Yományc,5an 
jó, ami gvakr:m kfnösen vég
Tett társadalmi m•mkákban Is 
kifeiwk<re jut. Gál Ferenc. 
a biztonsági határ.ielzőlc át· 
festését,el. A11oston Gusztáv az 
állomási éuület belső meszelé
si munkáival 11éqzett elisme
,-é.sre méltó t,írsadalmi mun
kát. A pálvafennt:trt.1:sl bri· 
�ád tagjai a nal?V'kÖ7-sé�i óvo
dában takarítá�I. a7. MHSZ
S'7ékhá?'.baT1 neriie- énítl'sl mun
kák végzésével tűntek ki. 

- 18 taru brlgádun'<bó, 
7son József, Lukács Józ.•ef. 
1llés László már me,gkimta ? 
l{iváló d'>l'!OZÓ kitüntetést. • 
a nagy történelmi évfordulón 
Deák József t"ész('<.iilt ehbP"l 
az eli•merésl:>en. Illé,:: Lás->Vi 
két évti7erles aktív labdar••<1ó 
nálvafutMát a kö7ebnú1tt�T1 
fejezte be. de most is segf•! 
a helvi c•aoat mnnkáMt. 
Tnbbs-,.ör voltunk k57ösen ld
r:i,dulnl. Van azonban mE'-� 
néhánv J�ví'aniva16nk is. Sze
retnénk. ha • brieádunk fiata• 
l�hb ta�jai aktívan bek,m.--<o-
16dn.:lna', a dombr;ldi KlSZ
m•inkába - mondta Kot·ács 
jános. n év eleié-n fele he
lye;,ett fiatal pályam1.>Ster. 

Nem tudni. meddie- marad 
üzemben a keskenynyomköz(I 
vasútvonal, egy azonban már 
ma !s biztos : a dombrádi vég
állomás kollektívá1a mindent 
megtesz a szállítás 17azdasá• 
gosságának növelésére és a 
balesetmentes közlekedés meg
valósltására. 

Orosz Károl7 
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Szállítási feladataink teljesítésére megvan a lehetőség 
Interjú Szabó Béla vezérigazgató-helyettessel 

A nsút első negyedéVi áru
szállítási teljesítményei már 
sejttették, hogy a népgazda
ság az idén a múlt évinél lé
nyl!-"lesen nagyobb igénveket 
támaszt a vasúttal szemben. 
S ami az év elején még csak 
előrevetette árnyékát, az ké
sőbb hónapról hónapra Iga. 
zolódott. A nyár közepétől, 
rumkor megkezdődött a mező
gazdasági termékek betaka
rítása, · a fuvaroztatók egyre 
több kocsit igényeltek a vas
úttól. Ennek megfelelően a 
szállítási teljesítmények is fo
kozódtak. Különösen kiemel
kedó eredmények születtek az 
ószi hónapokban. 

csolatok alakulására és kisebb 
részben a verseny útvonalakon 
nyújtott szolgáltatásunkra 
utal. másrészt a szén, a kő, 
a mész, a cement, a tüzifa a 
homok és a bauxit áru�ál. 
Ezek közül a bauxit elégtelen 
kocsiellátás miait maradt el 
a cement és mész összefüg� 
gésben van a 60 km-en belüli 
közútra tereléssel. 

Záhony forj?almát illetően 
az első félév Vé!?étől - nehe
zen leküzdhető és nagyon fe
gyelmezett munkával norma
lizálható - problémánk v;in 
aminek megoldásához a há� 
lózat egészének közre kell 
múködnie. A kilé'>ő forgalmat 
a szovjet vasút átvételi kész
ségéhez igazfto!tuk. a f'l!?YVe
szélyes áruk kiszállításához a 
szovjet vasú'tól tengelvcserés 
szelvényegységeket kértünk 
és kaptunk, az alma döntő 
többsége közvetlen széles ko
csikba történő berakással ke
rült exportálásra. 

A tranzitfuvarozás nívóját 
az említett okok és a fuvar
szervezés miatt is kívánatos 
emelni. Ennek fontos része az 
átfutási idő, ezenbelü! fel
oszlatásoknál. géprevárások 
esetén a differenciált bánás 
biztosítása és a kármentes fu
varozás. 

forgalom rendelkezésére bo
csássák, A személykocsi te
lepállomások az Időjárás függ. 
vényében igyekeznek vala
mennyi személvkocsinak 
mind a külső, mind a belső 
na�takarítását az ünnepek 
előtt elvégezni. A műszaki 
szakemberek felmérték a sze
mélvkocsik fútési és Világítá
�i hiányosságait. megtették 8,._ - Az Idén az év első hó
mtézkedéseket, hogy az ünne- napjaiban meghirdetett elő
pi forgalom alatti utasaink szállításolic nem a tervezettnek meleg és jól Viln,:ított kocsik- megfelelően alakultak. A taban utazhassanak. 

Átgondolt szervezési munkát pasztalatok alapján mit ter
kíván a szerelvények átcso- vez a vasút vezetése 1978. első 
portosítása, hiszen a távols:í- negyedévében az előszállítá
gi mentesítő vonntok szerel-S az év még nem ért vé

get. Sajnos - ezt sok évi ta
pasztalat bizonyítja - az ex
port, import, és a tranzitfor
galom decemberben mindig 
nagyobb, mint az év többi 
hónapjában. Ebbó! arra lehet 
következtetni, hogy 1977 utol
$Ó hónapja az eddigieknél i., 
nagyobb erófeszitéseket köve
tel minden vasutastól. Annál 
is inkább, mivel az év végi 
ünnepi forgalom zavartalan 
lebonyolítására is fel kell ké
.i;zülni. 

Másfél hónappal az év vége 
előtt felkere�tük Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettest és in
terjút kértünk a vasút mun
kájáról. 

- Hogyan értékeli a vasút 
elmúlt tizhónapi szállítási tel
jesítményét, kfilönös tekintet
tel a jubileumi munkaver
senyre? 

- A t•aa,1tasok jól ismerik 
4 vastíttal szem ben támasz
tott - az fri 132 millió áru
tonnát meghaladó - fui•ar
;gényt. Tisztában t•annak az
zal is, hogy az igények kielé
r:,ítéséhez iqen nagy erófeszi
ti?.•re, a különböző szakszal
gálatl)k, a szomszédos t·asutak 
közlitt és a fm:arazt�tókkal 

1.·aló kapcsolatainkban jól 
irzervezett egyűttmüködésre 
van szűkség. 

Az év eclclig elt"lt tfz hó
napiában t t t millió tonna 
árut szállítottunk. Ezzel a 
terv időarám•os részét 1�1 .6 
S?ázalékra teljesítettük. Kü
lön említést érdemel. hogy R 

kocsiigénves árutonnában 2.8 
millióval · többet fuvaroztunk, 
mint a mú1' év azonos idó
s?.akában. Mint„szerúen ol
dottunk me,i számr,s fPlada
tot, Í!!Y péJrlául az élőállat. a 
hús. a rrimló áruk exnortiát, 
a nemzetközi fuvaro1.ások for
j?a]mát. a cukorrépa-szállítást 
és a cukorgvártás sedéganv,i
gának fuvanmísát, stb. Túl
tel;esltést értíink el az import 
forgalomban és a kavicsfuva
razásoknál. 

A végzett munka feszül!
Sé!?gel telített helyzetére utal
nak az áru[uvaroz/\ssal leg
közvetlenebbül kaocsolatos 
mutatók, melyek közül a sta
tikus kocsikih,sználás 2 ton
nával mag'lsabb: a JZéprevá
rás 5200: a vr,natácsorgás 
2088 esettel : a fuvaroztatók 
által lemondott kocsi 1988 
darabbal kevesebb. mint a 
bázis id/lsz,kban volt. A ko
csiforduló lényf'P,ében a bá
zisszinten maradt. 

A tervhez Tcépest lemaradás 

mutatlcozik egyrészt a nem 

kocstlgényes tranzitforgalom

ban. ami nqgyobb rés71:>en a 
nemzetközi kereskedelmi kap-

A fuvaroztatók kész.sége a 
kirakruinál -, ha kevéssel Is 
- kedvezőtlenebb, mint a bá
zis időszakban volt, de még 
mindig jobb, mint 1970-ben, 
amikor a Gazdasági Bizottság 
emlékezetes határozatát kel
lett érvényesíteni a vasú'! ko
csiforduló zyorsftására. Ehh!'Z 
az időszakhoz k-'nest a k.;si·e 
kirakott kocsi 2.13 ezerrel. a 
kocsiállá�pénze.• óta S millió
val tialt ket•esebb. 

A hét végi berakás az 15szi
forgalom beindulá•ával növe
k„dett, részben a verseny ha
tására, részben • attól az Idő
ponttól, amikor ez eo,yértel
mfien a fuvaroztatóknak ls 
vállalati érdekévé vált. Az 
ószi forgalom eló1<észíté8<'t j�-
11ak UélMn meq, mel11et tt 
szabályozások Időbeni kiadá
sátial. a �zakmal mozgósltás
sal, a mazqalmi szeri,ek ter
meltlst segftn n1<t!t> te,•�kenil
sóqével lehetett eredménye
sen eltiéqezni. A fuvarozta
tók döntó több<é1!ét i• sike
rült a veHlnk való együttmú
ködésnek megnyerni. 

Nagyon fontosnak tartom, 
hogv közös tevékenvségünk 
eredménveként a vasúti szál
lftás elégtelensége mi�tt ter
melési akadályoztatás nem 
fordult elő, és fuvarozratóink 
a szállítás után reall7Alható 
jubileumi felajánl:\saik.at ha
táridőre teljesítették. 

vényeinek biztosítására a na- sok szorgalmazására? Milyen 
pi munkábqjárók vonatjait is feladatokat keU ezzel kapcso
igénybe kell venniink. latban elvégeznie a végrebaj-

Az utóbbi években az ün- tó szolgálatnak? 
nepi for'(almak szervezésének 
fontos részét képezi a menet
jegyek és helyjegyek elővál
tdsának biztosítása, a pénz
tári szalqálat munkájának 
hozzáigazítása a lökésszerű 
utasforgalamhaz. Itt szeret
ném f�lhívnl a külszolgálat 
fi:?velmét -, a pénztári zsú
foltság me!?előzése végett -
a jegvelővételi propaganda 
fontosságára. A felkészülés
nek szerves részét képezi a 
széles körű utastájékoztatás 
megszervezése. A nagyobb 
pályaud�·arakan jóZ felkészült 
�·asutasak múködj„nek közre 
az utasirányításban, hocy az 
utazóközönség gyorsan és 
megbízhatóan k�pjon választ 
minden utazással kapcsolatos 
kérdésére. 

Számolunk azzal Is, hogy 
az ünnepi csúcsforgalom ide
jén esetleges kedvezőtlen 
időjárás akadályozza a for
galmat. A téli felkészülési 
tervünkben kidolgoztuk az 
utasterek és a legfontosabb 
kitérő csoportok hóeltakaritá
sát, amiben különböző hósep
rő és - eltakarító gépek is 
segítik munk:lnkat. Az emlí
tett intézkedések csak úgy 
biztosíthatják a sikeres év vé
gi munkát. ha minden vas
utas szívügyének tekinti a 
karácsonyi éil újévi személy
forgalom biztonságos �s s::,ín
vonalas lebonyolítását, ame
lyet mi a vasút vezetése ré
széról mindenkor politikai 
feladatnak tekintünk. 

- Hol tart a MAV az ex-
port szállítások telJesitkével? 
Mi az ami rajtunk múlik, 
illetőleg miben lehetne ne-

- Mindenekelőtt utalni sze
retn/>k a1'ra, hagy az első ne
gyedévben egymillió tonnával 
több árut fuvaroztunk, mint 
a bázisidőszakban, és ez ked
vezően befoly��alta az ószi 
forgalmi feszültséget is. Az 
előszállítást tehM eredmé
nyesnek és a jövőben is al
kalm9zandó módszernek te
kintjük. Az anyagi ösztönzés
re tervezett megoldások azon
ban többfélé!t. Az. alkalmaz
ható és kihirdetésre kész vál
tozat egyeztetése az érdekelt 
szervekkel folyamatban van. 
E<tyébként a jövő éVi felAda
tok megoldását illetően leg
főbb má<tszernek - fejleszté
sektől füqqetleniil - a szer
vezést kell tekinteni. 

A fuvarozt11tókkal kaocso
latos szervezési témák közül 
a következőket tartom a leg
fontosabbnak. 

Mindenütt 4 kapcsolatok 
bővltésén, a bizalom megtar
tásán - ahol e11•esztettük, 
megszerzésén - kell munkál
kodni. Fontos, hogy az első 
ne!?Vedévi szervezési kampány 
alatt tett. de meg nem tartott 
Í!?éreteinket korrigáljuk. For
dítsunk az év hátralevő részé
ben mei?különböztetett figyel
met azokra a fuv'lroztatókra, 
akik munkánkat az év eltelt 
időszakában jól segítették. 

Me'( kell kezdeni az agita
tív tevékenységet arra, hogy 
a fuvaroztatók - ahol ez az 
áru természete miatt szüksé
ges vaey lehetséges - már 
most képezunek az 1978. év 
első neq11°dévében fuvarozha
tó depókat. 

- Milyen feladatok hárul- künk többet tenni azért, Készüljünk fel arra, hogy 
a jövő év első negyedévében 
a fuv•ro,tatókat a szállítások 
an�•agl ösztönzés nélküli át-

nak a va,útra az év hátrl\le- hogy a lt>maradásokat az év 
vő részében, egyrészt az év végéig pótolni lehessen? 
végi áruszállítást, másrészt a 
k1mir onyl és új én ünnepi 
személyforgalmat illetően? 

- Minden lehetlSség adott 
az 1977. évi áruszállitá.•I terv 
telje•ftésére. Ehhez november 
és december h6nanban biz
tnsítt!ni kell 22 millt6t meg
haladó án,tonna fuvarozását. 
Az erőfeszítést e cél elérésé
re kell összpontosí•anunk. Az 
erófeszftést szándékosan 
mondtam azért. mert a fel
adatokat összehasonlíthstatl;i. 
nul kedvezőtlenebb Időjárási 
feltételek mellett oldhatjuk 
me�. mint tehettiik azt az év 
eddig eltelt időszakliban. A 
mennyiségileg jó teljesítmé
nyek mellett előfordult ter
melés va,zy kocsiellátás mi
atti lemaradások pótlása és 
az év végi exoort az eddigi
nél differenciáltabb, minősé
gileg jobb tevékeny•é!?et igé
nyel, de nem hagyhatjuk fi
gvelmen kívül a gazdaságos
sá!!ot sem. 

Ami pedig az év végi ün
nepi forgalmat illeti, az áru

szállítási felad'ltak megoldn

sa mellett további erőfeszítést 

kíván a karácsonyi és újévi 

személyforgalom szeroezett, 
színvonalas megoldása. Az er
re való felkészülést már meg
kezdtük. Szakembereink ter
vezik azoknak az ünnepi men
tesítő vonatoknak a menet
rendjét és közlekedését, ame
lyek szükségesek a várhatóan 
nagy utasforgalom zavartalan 
lebonyolításához. A többletvo
natok kláll(tásához a jelenle
ginél több személykocsira van 
szükség. A jármújwító üze
mek úgy ütemezték év végi 
munkájukat, hogy a javítás
ban levó személykoc•lkat leg
később december 20-ig a 

- Az exportot a vasút a ütemezésére fogjuk kérni. 
bázishoz viszonyítva 102 3, a Az elöszállítások és a jövő 
tervhez képest 99.8 százalékra év első negyedévre ütemezett 
teljesítette. Egyes Viszonyla- szállításoscra való vállalkozás-

ban a MAV anva!!felhasználó tokban jeleznek a fuvarozta- szervek járjanak élen jó pél-
tók S?.ál!ftásra kész. kocsihi- dával, !eP"venek kezdeményező 
ány miatt eddig nem teljesí- megrendelők. 
tett exportot (bótort, konzer- A vasárnapi rakoclásszerve
vet, zsákolt timföldet, stb.) és zés több szakszolgálat közös 
új kö!éseket. köztük gabona- felad,ita és eredmény csak a 
félék exportját. kacsibiztasftássaZ végzett 

A legmagasabb fokú szer
vezést a záhonyi kilépésre 
tervezett export igényli. Meg
különböztetett kocsi ellátást 
kell biztosítani a Záhonyon 
kívüli egyéb exportnak, ezen 
belül a tömegesebb gabona ex
portjának. 

szervezé.•tól várható. Ezért 
megfelelő felhatalma1ással 
rendelkező személyek végez
zék a szervezést. melyet össze 
kell kapcsolni az alkalmazan
dó vagy alkalmazható halmo
zott anyagi ösztönzéssel (ko
csiálláspénz-mentesség Irány. 
vonali felemelt jutalék, elő-

Az exportszállfü\sok érde- szállítási kezdemény stb.). 
kében többet tehetilnk-e, mint Az információk felületessé
amit e<ldig tet:unk? Iren, fó- ge, pontatlansága, szándékos 
ként szervezéssel. Ennek mód- eltérései mindig zavart okoz
ját a következőkben látom : az nak. Ezért törekedni kell a 
állomások, a fuvarozásszerve- megalapozott, pontos. helyes 
zők derítsék fel a szállításra intézkedést, döntést , biztosító 
ténylegesen vagy várhatóan információ adására. 
kész árukat, és heti berakási A szolgálati vezetők min
programra (kocsligény!ésre) denütt tudatosítsák. hogy a 
való megállapodás keretében kocsiforduló gyorsítására vo
biztosítsák a tervszerú kocsi- natkozó GB-határozat nem
ellátást és a rakodást. csak a fuvaroztatókra (kocsi-

Az export mellett több fi- álláspénz-felemelése) vonatko
gyelmet kell fordítanunk a zik. hanem az üzemen belül 
tranzitfuvarozásra is, mert •eendő inté�kedésekre Is. 
ebben az áruforgalmi kategó- Befejezésül engedjék meg, 
riában is lemaradás van. hogy ezúton is megköszönjem 
mind a bázishoz, mind a az eddig végzett eredményes 
tervhez képest. A tranzitfor- munkát, ugyanakkor arra ké
galomnai;: a vasút vállalati és rek minden vasutast, hagy ki
népgazdasági jelentősége egy- · ki a saját munkahelyén ez
értelmú. Ebben realizálódnak után is aktívan vegye ki a 
a nemzetközi gazdasá!?i kap- l'észét a személy. és az áru
csolatok, ezért az államok szállítási feladatok végrehaj
közötti külkapcsolatok is tásából - fejezte be az ln
fontos része. a vasút szem- terjút Szabó Béla vezér!gaz
pontjábó! pedig fő területe a gató-helyettes. 
devizaszerzésnek. Vlsl Ferenc 
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Gépesített rakodás 

Eperjeske átrakón speciális, nagy teljesftményú markolók segí
tik a rakodást 

(Sipos István felvétele) 

"' ,,, ,. ,. 

VOLOGDABOL ERKEZTEK 

Szovjet mozdonyvezetők látogatása 
a miskolci vontatási lőnökségnél 

Miskolc--TiszaJ pá!lyaudvar 
VIII. vágányán a Crakovia 
expressz mellett, november 
8-án reggel, népes csoport vá
rak07l0tt. Ott volt többek kö
zött Makkal László, a miskolci 
igazgatóság pártbirotts,á®ána.k 
titkára, Czimma János, az 
igazgatóság vontatási osztályá
nak vezetője és több miskolci 
vasutas. A beszélgetők gyűrű
jében két S'2X>Vjet mozdonyve
zető állt: Kornyil:ov Viktor 
Alexandrovics, Lenin renddel 
kitüntetett brigádvezető és 
Korotájev Vjacseszláv Petro
vics. November 3-án, a mis
kolci vootatási főnökség No
vember 7. brigádjának meg
hívására érkeztek hazánkba és 
részt vettek a Nagy Október 
60. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepségsorozaton. 

Hét óra hanninehat perc
kor a vendégek felslál1tak az 
expressz villanymo,z,donyára, 
hogy Budapestig együtt uta:z
zanak magyar kollégáikkal. 
A Valogdából érkezett vendé
gek dizelmozdonyan teljesíte
nek szolgálatot, de a villany
mozdony vezetóállásában is 

hamarosan felismerték vala

mennyi muszert. Már a má
sodik térkclzjelző után bekap. 
csolódtak a szolgálat ellátá· 
sába. a je17'ésl képeket sza
vakkal ismételték. A Szov
jetundóban minden vontató 

jánnfivön gépkezelő is van a 
mozdonyvezető mellett. 

A hazánltban töltött hat 
nap bővelkedett események
ben. Részt vettek baráti ta
lálk<YZ6Jron., ünnep,sé.geken. 
megtekintették Miskolcot, ki• 
rándul!tak Egerbe, Aggtelek
re, Mezőkövesdre és Buda
p�stre. Sor került sza1anai ta
paszta.Latcserere is. Elmondot• 
ták, hogy n,ál1t1k a hatezer 16-
eros mozdonyok hatezer ton
nás tehervonatokat vontat
nak. Rakományuk többsége 
vasérc. szén, vasáru. faanyag. 
Megyéjükben üremel a csere
poveci kohászati kombinát, a 
terület negyven -százalékát er
dő borítja. Szó esett a brigád
moz!?alomról i-s. A vendégek 
kollektívája ötven tagú; ha
vonta tartanak brigádértekez
letet. Erre amrt van lehető
ség, mert a brigád valameny
nyi tagja havonta egysrer 
azonos napon kapja meg a 
pihenőnaoot. Ta,liálkozójulmak 
az is kedvez, hogy mindany
nyian Vologdábain laknak. A 
brigádok teljesítmé"lyét a fő
nöksé,: havonta értéke1I és az 
első helyezett brigád pénzju
talmat kap. 

A November 7. brigád tag. 
jai megbesz.élték a vendégek
kel a baráti kapcsolat további 
fejlesztésének lehetőségeit ls. 

(Pozsonyi) 

Itt a finom burgonyaszirom ! 
November 7-re teljesítették értékeshési tervüket 

Nem volt könnyű feladatuk 
az idén az Utasellátó Bük ál
lomási üzeme�ge dolgozói
nak. Az 1977. évre előirány
zott 2 millió 350 ezer fori'lltos 
értékesítési terv jóval maga
sabb volt, mint az előző évi. 
Jellemző. hogy az ürem hat 
dolgo,z,6jának el kellett érnie 
az összes bevét.el 105 OOO fo
rintos növelését, s az ételek 
értékesítéséből származó for
galomnak is 25 százalék�] 
kellett növekednie az előző évi 
forgalomhoz képest. 

A büki „utasellát�k" azon
ban nem ijedtek meg a na
gyobb feladattól. Tennivaióik 
ismeretében tették meg fel
ajánlásaikat a Nagy Okt,íherl 
Szocialista Forradalom 60. év 
fordulója tiszteletére, s amlkot 

elérkezett november 7-e, mát

a saját felajánlásukat is tál• 
szárnyalva, tel;esítették idel 
értékesítési tervüket. Még a 
félmillió forintos ételforgalm1 
tervhez Viszonyítva is alig öt
venezer forint elérése maradi 
hátra az év utolsó két hónap
jára. 

A kimagasló eredmények el
érésében jelentős szerepet vál
laltak arok a büki nódolgo
zók, akik a közkedvelt burgo
nyaszinnoi sütik, csom'lgo!ják 
és szállítják GyJr-Sopr0111, Vas, 
Zala megye utasellátó bilféi, 
pavilonjai részére. A Nyugat
Dunántúl utasai elsősorban 
nekik köszönhetik, hogy tl>b
bet vásárolhattak - és vásá
rolhatnak - a friss csemegé
ből. 
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KORMÁNYHATÁROZAT ÍRJ.A ELÓ VIT ÁRA BOCSÁTOTTÁK 

A gazdasági vezetők is felelősek 
a táppénzes l,elyzet alakulásáért 

a Vasúti Újítási Szabályzat 
rendelkezéseit módosító tervezetet 

A MA V Vezér!gazgat1sága 
a Vasutasok Szakszervezete 
közgazdasági osztályával 
együtt k!dolgo-zta a Vasúti 
ú;itási Szabályzat egyes ren
delke-reseit módosító tervenetét 
és a dolgozók körében széles 
vitára bocsátotta. A terve-ret 
össreállitásán.ál elsősorban a 
vé�hajtási utasításban - a 
VúSZ-ban - foglaltakra, a 
SZOT és 0TH részéról kiadott 
irá.welvekre. továbbá a KPM 
által megküldött útmutatóra, 
valamÍJl'lt az elmúlt évek so
rán szerzett anyagi és eljárási 
tapasztalatokra kellett figye

- új rendelirezésként a egy-egy feladatterv! tém11 l!l!dt 
egy,szer srerepeljen, a felügye
let! szerv koordinálása szllk
séges; 

Szal=iervezetünk elnöksége, határozat végrehajtásának ta
ll>lnt arról lapunk legutóbbi paszitalatait. A kormányhatá
számában hírt adtunk, me,g- rozat szerves része annak az tárgyalta a táppénzfegyelem 
megszilárdításáról, a táppénz- Intézkedés-sorozatnak, amely 
rendszer módosításáról szóló az ötödik ötéves terv meg-
1007/1976. (III. 18.) MT számú valósítását szolgálja. 

Összehangoltan, szervezetten 
A tá.ppén:z,es helyzet ai1aku- egészsé/1ÜQyi és a szakszerue

lása elválaszthatatlan a mun- zet! szervek. Intézkedési és 
kaerőgazdálkodástól. a mun- feladatteruek alapján ös,sze
ka- és üzemszervezié:s.tól, a hangoltan és szeruezetten te
munkafegyelemtól, a dolgozók vékenykedtek a reális tá.ppén• 
egészségi és testi épségének zes heluzet kialakítása érde
védelmét srolgáló rendelkezé- kében. Megnótt a beteglátoga
sek, utasítások betartásától, a,z tások száma. s eizyes ie;azga.tó
egés?.ségügyi ellátás szerve- ságok vezető!, mint például a 
zettségétől és s-zínvonalától miskolci és a pécsi rendszie. 
Ebből következik. hogy ilyen resen biztosította ennek tár
magas szintű jogforrás elsó gyi feltételeit Is. Erőfeszítésük 
ízben mondta ki az egészség• nem maradt eredménytelenül. 
úgy! szeruek .is gazdasági ve- A budapesti és a oécsi i,gaz
zetők felelósségét a tápPénzes gatóság a gazdasági veretók 
helyzet alakulásában és szab• továbbkép,z.ése keretén belül 
ta meg e szeruek tennivalóit. napirendre tűzött olyan témát, 
A szakszervezeteket pedig fel. mmt „a gazdasági vezetők, 
kérte a kormány, hogy a táo- szolgálati főnökök feladata a 
pénzes fegye1em megsrz:ilárdi- dolgozók egészségUguf helyze
tásához adjanak meg minden tértek kialakftásában". Ezt a 
seg(tsé�t, szoros eeyüttmúkö- többi igazgatóságok nem kö
désben az egészségügyi szier- vették, pedig ez a vezetői, 
vekkel, a gazdasági vezetők• vezetési munka szerves része. 
kel. Követésre méltó a Jászkiséri 

A határozait haiálybalépése géoiavító !izem vezetőinek in-
6ta eltelt másfél év alatt a tézkedése. Az érdekelt körzeti 
végrehajtás érdekében - kü- orvosokkal közvetlen kapcso-
1önÖ9en a határozat megjele- latot alakíllottak ki, a bet,eg
n-ését követő időben - a látogatást pedi,t nyue;diias 
t:asút területén is sokat tet. foe;lalkoztatiásával oldották 
tek a gazdasági vezetők, az meg. 

Felelősségteljes munkával 
A tá.ppénzmegvonásra vo

natkozó előterjesztések emel• 
lkedéséből mintegy 40 száZa· 
lékkal nótt meg a vitás üg,1ek 
.száma. Körültekintő. objektív 
körülményeken a.la,puló táp
pénzmegvonó határozatok 
mutatják szakszervez.eti szer
veink társadalombiztosítási 
birottsá,minak, taJ1'1ácsainak 
hozzáértó fe'elósségleljes 
munkáját. Nem keveset tet
tünk a vasút és a vasútee;ész. 
ségügy vezetésével a tájé'koz
tatás. a felvilá,�ítás érdeké
ben a sajtó, a különböző tájé-

lroztatók, plakátok, egészség
!igvl előadások, stb. útján, ki
fejezve azt, hogv a kormány
ha táro7Ja,t elve. lén�ge, s an
nak végrehajtását srolgáló 
intézkedések nem a beteg el
len irányultak és irányulnak. 

Ez az intenzív munka nem 
maradhatott eredménvtelenill. 
Megkezdődött a táppllnzszáza
lék napi átlagos táppllnzes lét
szám, a táppénzes napok csök
kenése. Ezt mutatja az aláb
bi táblázat: 1975.. 1976. és 
1977. évek első háromnegyed
évének összehasonlítása. 

1975. 1-m. 19'?6. 1-m. 197'7. 1-UL 
negyedév negyedév negyedév 

t&ppénzes nap 
átlagos na.pi tp. létsz. 
vállalat terhére tp. Ofo 
gyermeká.POlási tp.% 

2 469 125 
10 552 

2 439 231 
10 336 

2 383 4'75 
10 489 

0,03 
0,2 
6,-1 
6,6 

egyéb táppénz % 
együtt táppénzes % 

Az 1976. évet szinte végig 
csökkenési tendencia jelle
mezte, s ez tartott még 1977. 
elejéig. Ezt követően ismét 
növekedés indult meg a táp
pé112JeS létszámban, s a táp
pénz�zázalékban, ugyanakkor a 
csökkenés a táppénzes n,apok 
alakulá«ában úey, hogv az 1 
-3 n,apig terjedő, a vállala.rot 

0,2 
6,<I 
6,6 

0,2 
6,2 
6,,1 

terheló táppénzes na'!)Ok szá. 
mában semmi változás nem 
következett be. A táppénzes 
napok alakulása egyértelműen 
mutatja a vasútegészségügy! 
szeruek gondozói, megelőző 
munkájának ;avulását. az In
tegrált vasútegészségügy! el• 

látás fejlődését. 

Objektív és szub;ektív tényezők 
A kedvewt1en t,endenciák 

okait vizsgálva elmondható, 
hogv a határoza.t vé{!rehajtá
sa lelassult, nem vált ez a 
mindennaoi munka szerves 
részévé. Különösen elmond
ha.tó ez a gazdasági vezetők, 
=l�!ati főnökök tevékeny
sél!éról, akik ezt elrooorban 
egészség'j�i és szak<srervezeti 
feladalmak tekintették. Nem 
vált általánossá. hoe;v- a reális 
tápoémes hel;rzet kialakítása. 
a tánpénzes fegvelem megszi• 
lárdítása n.em ualami külön 
munka hanem a munkafegye
lem mer,szilárditásának. a 
munka• és üzemszeruezésnek, 
s nem utolsósorban az embe
rekről ualó gondoskodásnak 
az eszköze. E>:t mutatja az is, 
hogy nem mindenütt hajtották 
vé,tre a kormányha,tá.rozatot 
abban a vonatkmá«ban. hogy 
a társadalombiztosítási ta· 
nács táOt>énzmee;vonás határo
zatát követni kell a fegvelmi 
felelóssée:revonás;nak !s. Egyik 
budaoe�ti f6nö'<•éstünlmé! oél• 
dául 21 dolqozó'nl vonták meg 
a táp-oénzt. de a főnö'l(séq 
eguetlen esetben sem alkal
mazott felelősségreuonást. 

A t,-íno�nze<; hely-zet alaku
M.sán � 1< megvannak az ob
jektív és szubjektív tényezői. 

Az objektft, tényezőket foko
zatosan lehet csökkenteni -
megelőzés, gondozás. munka
körülmllnyelc }ai•!tása. stb. út
;ján. A szubjektív, tényewket 
azonban meg kell szüntetni. 
Ennek módja az intézkedési 
és a feladattervekben, a ve
zérigazgató-helyettesi körle
vélben. az igazgatói utasítás
ban foglaltak következetes 
végrehajtása. Ennek érdeké
ben a vasütel!'és-zsée;üe;vi. s-rer
veknek s=rgalmazniok kell 
az egész<;égü�i ellátás szemé
lyi és tárgyi feltételeinek fej
leszté5'ét, a felülvizsgálatok. s 

-ezen belül a szakorvosi felül
vizsgálatok szám�nak növelé
sét. A e;vors táiékoztatás és 
ellenórz.és érdekében a te
rületi egészségüg11i központok 
bi.ztosítrinak heti beteqléts�ri m 
jelentést, a kiuqró szolgálati 
hel,1ek kiemelésével. az lqaz. 
gatók. a területi bizottsánok, 
az egészséqii.(111! iqazqatóság. 
valamint a VSZTO részére. 

Szélesíteni kell az orvosi 
beteglátogatást is. Következe
tesen kell érvényesíteni a 
vasút-alk.a.1massági vizsgála
tokra vonatkozó utasításokat. 
E célok megvalósítását szol
gálja az az új beutalási rend
s:z.er, mely a balatonfüredi 

S!l:3.Th8tórlurnban már ha-tályba 
lépett, s a közeljövóben Hé
vízre is kidolgozásra kerül. 
miként a Központi Kórház és 
Budakeszi szanatórium belső 
szervezetének fejlesztése is. 

Csak üdvözölni lehet a 
MA V Vezérigazgatóságának 
azt az elhatározását, hogy a 
különböző szintű vezető! ér· 
tekez.leteken napirendre tű
zik az 1007/1976. (Ill. 18.) 
MT számú határozat és intéz
kedési terv végrehajtásának 
tapasztala<fla,!t. Szükséges az 
Is, hogy a vezérigazgatósáa 
és igazgatóságok ellenőrizzék 
a végreha;tást. Legyen ez az 
ál1omási, hivatali. intézményi 
stb. vizsgálat tárgya, a mun• 
kaverseny-értékelés feltétele. 
Ki kell dolgozni a betegláto. 
gatás személyi és tárg11i felté
teleinek biztosítására vonat
kozó intézlcedéseket Is. Rend• 
s:zeressé kell tenni a táppén -
zes helyzet alakulásának érté
kelését, termelési tanácskozá
sokon, sz,ocialista brjgádveze
tók, brigád- és egyéb munka
értelrezletelren.. Termés:zete:en 
n,em, szabad lemondani a fel
világosító munkáról sem. 

Ki jogosult elbírálni 
a keresóképességet? 

Szakszeruezeti szerveink 
minden szinten se(litsék, tá
mogassák a gazdasági t•ezet6· 
ket és az egészs.1gügy1. szer
veket. A t.irsadalombiztosítá
si bizottsá�k. tanáesok hat.á
rozat.ait, döntéseit, kísérjék 
figyelemmel, hiszen erek a 
szaks-z;ervezet területi és alap
szervezeteinek a döm!ésel. ha
tározatai azokban a kértlések
ben, melyeket joe;szabá1vok. 
határozatok a hatkkörükbe 
utaltak. A társadalombiztos!
tási bizottság, s a tanácsok 
határozataiért ki kell állni. ha 
jogsértők. akkor az illetékes 
testület azt ú1 határozathoza
talra visszautalhatja. Nem kö
vethető egv,1< !'-Zakszerveze i 
birott,,á_.,"Unk titkárának olyan 
eljárása, mely 57.erint a �lát 
társada1ombiztosllá.«i tanácsá
nak -, o�-áe;osan is a leg
jobbak közé tartozik -. egy 
sportolóval szemben atkalma• 
rott teljesen Jogszerű tápoénz
meitvon6 határozatát hatályon 
kívül helyeztette birói eljárás
ban. nem ismerve kellően a 
keresóképesség elbírálá<sának 
vasútra vonatkOZó szabályait. 
A vasút terUletén a kereső• 
képesség elbírálására csak az 
üzemorvos ;ogosult. A beteg
nek pedig az a kötelessége, 
hogy a legrövidebb idón belül 
Jelentkez:ren Ure.-norvosánál. 
Helyben.lakó 25 órán belül. 
fekvóbetegség 1!$etén, a nem 
Uzemorvosa székhelyén lakó
nak is 48 órán belül el kell 
juttatnia a javaslatot, szolgá
lati fónöksége útján, a kere
sőképesség elbírál.úsára illeté
kes vasút-üzemorvosá.nak. 

Dr. Bordl István 
a VSZTO vezetóje 

lemmel len.ni. 
A terver..et mé'les körí! vitá

ra bocsátásával lehetőséget 
biztosítanak a vezérigazgató• 
ság szakosztályainak a vasút• 
igazgatóságok, üzemek, intéze
tek .is más szolgálati hel11ek 
dolgozóinak, how a tervezel 
t-'alamennyi eló!rásához észre• 
vételeket tegyenek. Ezen túl
m=óen úJfu\si ankétoo, S2Jak• 
mai tanácskcnásokon, közpon
tilag srerverett értekezletel«!n 
a srerkesztők és ,i tán:adalml 
57-ervek kör.remúködkével, a 

mozgalom fejlesztésében egyre 
növekvő létszámmal résztvevő 
szocialista brigádok újf'.ásai
nak megkülönböztetésére tes2 
javaslatot; 

- aiz elbírálási joggal ren· 
delkew szervek újítási, kísér
leti és tervewi díjait, illetve 
az elbírálási értékhatárokat a 
jelenlegi szabályozá.<;hoz képest 
magasabb /Ssszegben javasolja 
megáUap!tant; 

- az újítással :kapcsolatos 
költségei.számolás tekintetében 
az utóbbi évek tapasztalatai 
alapján a terveziet az elszámo
lásokra egyértelmű előfrást ja
vasol ; 

- a jogviták körében, a 
mozgalom demokratizmusán�k 
klszélesítése érdekében olyan 
rendelkezés felvételét javasol
ja, hogy a vit.c'lS ügyek tárgya
lásán nemcsak a javaslattevó 
és a vitatott döntést hozó elbí
ráló, hanem az Jlletékes swk· 
szervereti � képviselője is 
vegy= részt; 

- annak érdekében, hogy az 
l:ves újítási feladattervekben 

- az újítási ankétok 8 h6-
napon,kénti megtartását a dol
gcnóknak a munkából val6 tá
vollétének, valamint az egy. 
67.emélyi elbírálók tevé!ren;sé
gének csökkentése érdekében 
évente egyszer frja elő a ter
vezet. 

A kiadott tervezetben java
solt változások szélesebb kör• 
ben és mélyrehatóbban hatá
rozzák meg azokat a feladato
kat, amelyek az újítások haté
konyabb elbfrálá...a, a mozga. 
lom fej!ódése érdekében szük
ségesek. 

A tervezet vitájában részt.; 
vevó dolgozók észrevételeit, ha 
azok az érvényben levő maga
sabb jogszabályokkal nem el
lentétesek, vagy az újítási 
mozgalom javasolt fejlesztésé
re hátrányos következménye
ket nem vorunak maguk után, 
a srerkesztó bizottság figye
lembe veszi. 

doll!cnók értélreliék. illetve vl- ,..... _______________________ _ 
tassák me� a terv-ezet egyes 
rendelkezéseit. 

Korábban sok vitára adott 
okot a beruházá!li úiftás fo
/!alm�ak, ül?Yintézésének nem 
eléggé tisztá7.ott rne!!határoz.1-
«a. A tervezet részletesen, 13 
'Jekezdésben forrlalkozik a?
zaT. hof/11 ml tekinthető bern
házási ú iítá$nak. A fogalmat. 
a vele kapcsolatoo !il?Yintézói 
és ee:véb teendőket. illetve az 
eli,lrá�t egyértelműen és köz
érthetően me1?1magyarázza. 
Ezen belül ój{tásként val1 el
fogadásának lehetőségét Is fél
reérthetetlenül megállaoítja . 
11ml a jelenlc;:;1 ...,�bályozáshO?' 
képest ugyancsak l'.J rendel
kezés. 

A javasolt mabálroz,1s a1 
alább! fóbb kérdé<oekben tér el 
a jelenle!!l végrohaitá�l utasí
tás - VúSZ - elófrásaitól : 

- a jelenlegi 300 Ft l�gk{
sebb ha.sz1l0$ eredményt 600 
Ft-ban; 

- a munkakc,,,f kötelesség 
kérdésében el6frt ! napon be
lüli döntést 15 na.pra; 

- a jelenleg eló!rt 25 Ft 
teruezői dijat 32 Ft-ra, a raj• 
zolót díjat 26 Ft-ra, Illetve az 
új alapbérek alapján a jelen
legihez képest magasabb ösz
szegben javasolja meghatároz
ni; 

- az újítói kitüntetések 
bronz és ezüst foko:r.atánál 
előírt te] iesftrnények közört az 
egyenlősdit jat•asolja megszün
tetni. a már korábban az egy
értelműség céljából kiadott el
v! állásfoglalást is bedolgoz
ták, a felterjesztésnél a s-.alk
s:zervezeti bizalmi egyetértésé
nek kikérését is javasolja elő
lrnl az új SZOT elóírások fi
gyelembevételével ; 

Aki a szabadságot kapta 

egy kecskeméti brigádtól 
A Petőfi rádió ifjúsági műsorában október 13-án felhívás 

hangzott el: Varga 1:va, Kecskemét, Dankó utca 35. S7.ám 
alatt lakó, mozgásképtelen kislány részére kértek segfü�,,,.t 
KISZ-fiataloktól, szocialista brigádtagoktól, mert - járda 
híján - az 6szi, téli napokban nem tud tolókoc.sln az utcá

ból kijönni. 
Mllszáros Mária, Kecskemét állomás Kossuth szocialista 

brigádjának tagja, aki hallgatta a műsort, azaninaJ mozgooí• 
tott. Mészáros József és Virágh Gellértné a brigád képvisele
tében felvette a kapcsolatot a helyi házgyárral, s megkapták 
::z anyagot a járda építéséhez. 

A b:-igádtagok szorgalmas munkájával november , 10-N 
el:készü.lt a 60 méteres útsz.akasz utolsó métere is. Varga l!:va 
azóta biztonságosan köi.lekedhet tolókocs!ján a sáros, latyakos 
időszakban. 

Képünkön: ,,a szabadsággal megajándékozott" lcin11 h • 
Ko$SUth brigád tagjai. 

Hódi László felvétele 

Eszperantó világkongresszus Reykjavíkban 
MILYENNEK LÁTTA IZLANDOT A GYŐRI VASUTASOK ÜZEMORVOSA ? 

Dr. Ferenczy Imre győri 
vasútüzemorvos a nyáron Iz
land fővárosában, Reykiavík
ban járt, ahol részt vett a 62. 
eszperantó világkon.gresszuson. 
Az egyhetes programról, a lá
tottakról az alábbiakat mond
ta : 

- Negyven országból több 
mint ezren jöttünk össze a szi
getország fővárosában. Az ün
nepi megnyitón megjelent 
Kristján Eldjárn köztársasági 
elnök is. A meghívott vendé
gek között volt még Am.:idou 
Mahtar M'Bow, az UNESCO 
fóigazgatója, aki a tájékozta
tás jogáról tartott elóadást. 

- Mi volt a kongresszus 
programja? 

- A plenáris üléseken ktvül 
tanácskoztak a szakmák és er• 
deklődési körök képviselői is. 
Külön összejövetelt tartottak a 
jogászok, pedagógusok, beke
harcosok, orvosok, rádióama
tőrök, sakkozók és még szá
mos más csoport képviselői. 

Neves profess:rorok tartottak 
elóadást - terrnész.etesen esz· 
perantóul - a biológia, kémia 
és a nyelvtudomány t.árgykö
réből. 

- Miról tanácskoztak az or
vosok? 

- Az Eszperantista 0rv<l6'>k 
Világszövetsége (UMEA) érte
kezletén szervezetünk elmúlt 
évi tevék=ységéről tájékorz
tattam a résztvevőket. Japán, 
kanadai, német, jugoszláv, 
svéd és más nemzetiségű kol
légáim örömmel fogadták a-z 
orvosegészségügyi eszperantó 
mozgalom legújabb híreit. lgy 
például a nyáron Krakkóban 
rendeztüruk konferenciát a szo
cialista országok egészségügyi 
eszperantistáinak részvételé
vel. Az NDK-ban nemrég 14  
nyelvű tolrnácskönyv jelent 
meg Arztlicher Dolmetscher 
(Orvosi tolmács) címen. Fsz. 
perantó és magyar nyelvű 
rész is megtalálható bem1e. 
Legjobb eszperantó nyelvű tu-

dományoo dolgozatáért Idén 
dr. Megyeri József nyíregyházi 
fóorvos - az ottani helyi va• 
sutas eszperan,tó csoport tag
ja - nyerte el a Shínoda ja
pán 'J)rofesszor által alapított 
UMEA-dljat. (Ezüstérem és 
pénzjutalom.) 

- Szakmai kirándulásunk 
s-z.ínhelye egy, a fóváros köze
lében lévó 21 ágyas alkoholel
vonó intézet volt. Ide k.iióza• 
nítás után kerülnek a betegek. 
A kezelés 28 napig tart. 
Gyógyszert nem, vagy csak 
keveset használnak. Fó mód
szerük a felvilágosítás, a cso
portos eJbeszélgeté-lek, a moz
gás és sport. Egésznapos ki
rándulást tettünk Izland déli 
részében. Utunk első állomása 
Thingellir volt. Itt ült össze a 
világ elsó parlamentje 930-
ban a szabad ég aJatt. To
vábbutazva ellátogattunk a 
Nagy Gejzir vidékére, ahol 40 
méter magasra szökött fel a 
forró ví-z. Kirándulásunk vég-

célia a hatalmas Gulfoss víz
esés volt. 

- Milyen az élet a sziget
országban? 

- A turistaszezon Iz1and
ban körülbelül három liónapi{j 
tart. Nagyon sokba kerül a 
szálloda, az élelem, de a kü
lönböző szolgáltatások díja is 
igen magas. Ennek oka főleg 
abban rejlik, hogy szinte min• 
denból behozatalra szorulnak. 
Az országnak vasútja nincsen, 
a földrajzi uiszonyok miatt 
más városokba inkább C$4k 
repülőgéppel lehet eljutni. A 
kirándulóhelyekre vezető utak 
többsége korszerűtlen. (Kirán
dulásunk egy nagyobb szaka
szát ml is földúton tettük 
meg.) A fóvárosról még any
nyit, hogy kristálytisz+a leve
góje, kellemes éghajlata miatt 
szívesen rendeznek itt külön
böw nmezetközi kongresszuso
kat, találkozókat. Lakosainak 
száma 90 ezer. 

N. L 
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a Magyar Sajtó Napja 

A közelmúlt napokban hajtott fót kegyelettel az or-
szág - születésének századik évfordulója alkal

mából - századunk költöóriásának, Ady End,-ének 
emléke előtt. S alig akadt méltatója, aki ne utalt vol. 
na arra: ez az indulatos, ám ízig-vérig llrikus alkatú 
p�ta a rotációs l?apír_ felöl, a lapcsinálás mindennap. 
;aiból - ám a h1rlap1rásnak soha hátat nem mutatva 
- emelkedett a maradandóságba. A hírlapírás szinte 
valamennyi műfaját művelte. a néhány soros hír meg
fogalmazásától a nagyobb lélegzetű cikkekig , . .  akár
csak kortársai, utódai köz.ül a legjelesebbek is mint 
- dehogy teljes a sorolás ! - Krúdy Gyula, Ko'sztolá
nyi Dezsó, Karinthy Frigyes. 

újságot írni, lapot csinálni mindenkor hitvallást, 
állásfoglalást jelentett és jelent ma is. Akadtak akik 
életüket is kockára tették és mártírrá váltak ' mint 
Rózsa Ferenc - akinek neve ma a legmagasabb új
ságírói kitüntetést fémjelzi -, vagy Ságvári Endre. s 
történelmi múltunk megbecsült nagyjai - Kun Béla 
Szamuely Tibor, Rudas László - szerkesztették a; 
1918. december 7-én Magyarországon elsöként megje
lent kommunista újságot, a Vörös Újságot. E lapra em. 
lékezünk évről évre, minden december 7-én : a Magyar 
Sajtó Napján. 

Reméljük, nem tűnik szerénytelenségnek, ha az 
ünnep adta lehetöséggel élve nagyjaink emlékét Idéz
tük, tudva jól, hogy e hivatásnak - amely egyszers
mind szakma is - nemcsak arany-vá!lapos tábornokai 
hanem közkatonái Is vannak. De valamennyien büsz.'. 
kén - s mitagadás: olyk01' még több évtizedes gya
korlat után is megilletódve - vLseljük e mundé1't, át
érezve, hogy bárhová szóltt ts e szolgálat, toUunkkal a 
haladást segítjük, a köz éTdekében serénykedünk. 

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének je. 
lenleg 3800 tagja van, ám ennél is többen vagyunk tol
mácsolói a hétköznapok akarásainak r- az országépítő 
munka sikereinek és gondjainak - társadalmi tudósí
tók közreműködésével készül a már-már együttes pro
duktum : a krónika, az Újság. Kiváltképp fgy van ez a 
szakszervezeti és az üzemi lapoknál, s nincs - nem 
lehet - másként az idén huszadik születésnapját kö
szöntő (néhány hónapja sűrűbb Időközönként, több ol
dalon megjelenő) Magya1' Vasutas szerkesztőségében. 
Levelek sz..'1.zai érkeznek hozzánk - köszönjük :  ez a 
bizalom jele - újabb és újabb ötleteket adva, s egy
ben ama hitünket erősítve, hogy jól szolgáljuk azokat, 
akikért vagyunk : a vasutasok népes társadalmát . • •  

. . .  Lám : az újságírásról szerettünk volna néhány 
mondatot ejteni, s végül szűkebb pátriánkra. a vasútra 
- a vasutasokra gondolunk. Dehát ez sem lehet más
ként. Mi itt értük - önmagunkat is a vasutasok csa
ládjához S01'olva - közös ügyért munkálkodunk. A 
Magyar Sajtó Napján Is. Miként minden napon. 

A mából nézve idószerú 

Ady Endre költészete 
Száz éve született Ady End

f'e li:rmindszent.en, életre, 
boldogságra, művészetre egy
aránt tehetségesen. A na.gy 
költő elsoogényedett kisnemesi 
család sarja. Nagykárolyban, 
Deb1'ece11ben és Zilahon ta
nubt. Jogi tanulmányait meg
szakítva hírlapíró lett. 

lzteJ.m,e,s, teljes életet a.kart 
Európának ezen a keleti felén, 
ahol egy új osztály - a mun
kásság - készűlt leszámolni 
a hatal.m11SOklral. De lebék
lyózták a történelmi elmara
dottság láncai. 

E1Ső verseskötete 1 899-ben 
je'l,ent meg Debrecenben., Ve..
aek cúnmel. Nagyváradra lre
rühae, újságíróként a polgári 
radikalizmus legkövetkezete-

sebb szószólója voiit. 1902-ben 
a Szi�1ig,et:i. Színház A mú· 
helyben című egyfelvon.ásia.$ 
darabját mutatta be. 

Az elsö verseskötete megje
Lenésétól a leghevesebb viták 
és támadások kÖZé!)pon.tjába 
került. Új liráját, forradalmi 
mondanivalóját, egyéni stílusát 
a konzervatív tábor „érthetet
lennek és felháborltó"-nak bé
lyegezte. Lírájában a oerrrzeti 
szabadságmozgalmak öröksége 
összefonódott azza.1 a gyötrel
mes vívódással, amelyet a tő
ke, a földesurakkal vívott gi
gászi 'harc, küzdelem jelentett. 
Ez a ha.re ugyaookkor egy 
emoor küzdelme és viaskodása 
Is a halállal és az élet értel
metlenségével. 

Búsabb az Ifjú magyarnál nem lehet, 
Mert él basák és buták közepette, 
Mert hiába lett acélból itt a szlv, 
Szép emberszivként szikrázni ha akar: 
A honi rozsda megfogta, megette. 

Ereket a sorokat 1111 1-ben 
írta A tűz márciuM címO 
versében. Már 1905-tól a Bu
dapesti Napló, majd 1908-tól 
a Nyu11at munk,a,t.ársa. Gyak
ran jelennek meg írásai a 
Viiág-ban és a Népszavában 
is. 

Nagyváradon ismerkedett 
mei,: élete nagy szerelmével, 
Diósy Ödönnével, Lédával. Az 
ó biztatá<ára utazott Párizsba. 
Az az idő köl1észetére I-; i,::en 
nagy hatás�al volt. 1906-ban 
lá.tott naovilág<>t az elro i� 
Ady-kötét, s utána színre 
minden évben eey-egy vers
kötettel jelentkezik. 

Nincs tal.án irodalmun'lma'k 
még egy ilyen alakja, akiről 
erunvlt vitáztak vo.tna. Ellen
ségeinek és barátainak se szeri 
se száma. azt a-znnbain a ba
rátai és ellenségei Is érezték. 
hoJ?V költésrrete korszakalkotó. 
egyben korszakot nyitó. 

1912-ben sza,kít Lédával 
1915-ben feleségül ves:zl Bon
cza Bertát, Csinszkát. A költő 
aki a háború borzalmait Is 
mélyen átéllte. egészségét Is 
elveszítette. Nem sokkal a 
Tanáes.'kó-ztársaság győzelme 
előtt, 1919. ja:n,uár 27-én meg
halt. 

Kunfajta, nagyszemú legény volt, 
Kín:,ottja sok-sok méla vágynak 
Csordát órzött és nekivágott 
A híres nagy Hortobág1JMk. 

Ezerszer gondolt csodaszépet, 
G:mdolt halálra. borra, ,wre, 
Minden más táján a világnak 
Szent dalnok lett volna belőle. 

MagyaiMrs:zágon született, tak. Az akkor ,íjnak S2lá.m!tó 
életre, boidogságra, hivatásra. szavak és gesztusok, a költő 
Műveinek érvénye. érdeme az, szemlélete és költésrete a má• 
hogy önnön életéért harcolva ból nézve ma már nem új
utat vág a történelmi lény�g. szerűség. hanem - tanulságai 
Dlsztelenné vált üzenetei egy i.döszerúek. 
� korszak jövőjéhez szól- Se. M. 

MAGYAR VASUTAS 

Sah-kocsik sorozatban 

Huszonöt éve gyárt személykocsikat 
a MÁ V Dunakeszi Járműjavító Üzem, 
A múlt esztendőben 50 éves' 

fennállását ünneplő MAV Du
nakeszj Járműjavító Üzemben 
az elmúlt napokban szeré
nyebb keretek között ugyan, 
de egy másik nevezetes évfor
dulóról, a négyiengelyes vas
úti személykocs.igyártás 25 
éves jubileumáról is megem
lékeztek. A műszaki klub 
szervezésében. megrendezésre 
került ünnepségen megjelent 
Oroszváry László vezérigazga
tó-helyettes, Rónai Árpád, a 
Dunakeszi Városi Pártbizott
ság titkára, Kardos Tibor. a 
járműjavító szakosztály veze
tője, és a vasúti kocsik gyár
tásával kapcsolatban levö szá
IIl()S elismert szakember. 

Bakó Károly iga:zgató meg
nyitója után Orosvá-ry László 
vezérigazgató-helyettes mél
tatta a dunakeszi kollektíva 
szerepét a négytengelyes ko
csigyártásban. Elmondta, hogy 
a vasút mintegy 145 ezer ta
gú nagy családja mindig el
ismeréssel tekintett a duna
keszlek eredményére, akik 
biztos bázisát jelentették a 
MA V sremélykocsi parkjának 
és szakember utánpótlásának. 
A négytengelyes kocsipark 
több mint felét gyártották, s 
eredményeikben jelentős S'Ze
repe volt annak a hivatássze.. 
retetnek. a maeyar vasút 
iránti elkötelezettségnek. mely 
nem egy esetben segítette át 
az üzemet a nehézségeken. 

- Jobban. gyorsabban. ol
csóbban szállftanil Ez a MAV 
és egyben a népgazdaság érde
ke is. Igaz, hogy az utóbbi 
idóben valamelyest csökkent a 

vasúti személyszállítás t.'olu
mene, de ez m!tsem von le 
annak jelentóségéból, hogv a 

személyszáll!tó eszközök kor
szerűsítésével, a sebessé11 nö
velését•e!, az utazás körülmé
nyeinek jat:itásával, a vasúti 
személykocsipark gazdasáqo1 
fennta1'tá.si -rendszerével a du
nakeszi üzem kollektívája so
kat tett s sokat tehst a. t,a
sút célkitüzéseínek ,,a1óra 
váltásáért. Különösen fontos 
ez a feladat az előváNXi és 
nemzetközi forgalom szem
pontjából, hl<-ren a fővárosba 
ini,:ázók szállftásl gondja már 
kilép a MA V kereteiből. s 
hovatovább politika, feladat 
is az igények magasabb szin-
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tű kielégítése. Az elkövetke
ző időkben tovább kell javí
tani a gyártási, javítási és 
üzemeltetési munka minősé
gét is. Az 1985-re tervezett 
központi ütköző- és vonókészü
lékre való átállás a KGST
országok bukaresti közlekedé
si konferenciájának állásfog
lalása szerint az ezredforduló 
idejére halasztódik, ami csök
kenti az ezzel kapcsolatos 
problémákat. 

Ezután Rosta László, a 7. 
B. OSztály helyettes vezetője 
a személykocs.i-beszerzés jele• 
néről és jövőjéről, Kalmár 
János, a dunakeszi járműja
,•ító fejlesztés>! főmérnöke pe
dig az eltelt 25 év gyártási 
tevékenységéről beszélt. 

Az új személykocslgyártás 
a Cak sorozatjelű négytenge
lyes konstrukció elkészítésé
vel 1952-ben Indult meg. Szá
mos kezdeti akadály leklizdé
sével, számos technológiai és 
műszaki fejlesztéssel, új szak
emberek képzésével, az üzem 
kollektívája minden poszton 
eredményes helytállással. új 
konstrukciók tervezésével, kö
rültekintőbb műszaki e1őkész!
téssel önrna!?át múlta felül. 
A számos konstrukció közül 
kiemelkedik a másfél évtized
ig sorozatban készült 1724 da• 

rab Bah típusú kocsi. melynek. 
forgóvázalt a Ganz-Rónai csa
págyvezetés hátrányainak ki
küszöbölése céljából a jármű
javító jól képzett mérnök 
kol1ektívája kísérletezte ki, 
s ez a KALAKA forgóvázc:sa
lád fut ma a MA V személy
kocsi parkjának közel 70 szá. 
zaléka alatt. 

Időközben: az 1950-es évek 
közepén Európában a franciá
kon kívül csak Dunakeszin 
gyártottak hálókocsikat. mely
nek jó néhány darabja elju
tott Jugoszláviába és Cseh
S?J!ovákiába is. A mOszaki fej
lődés és a termelékenység 
növelését ml sem szemlélteti 
jobban mint &:z, hogv az új 
Bah kocsik gyártási ideje más
fél évtized alatt 10 eze-r 700 

óráról 4 ezer 900 órára csök
kent. A főmérnök szólt a ve
zér-állásos kocsik fontos szere
péről az ingavonati közleked
tetésben és a jobb kocsigaz
dálkodásban, majd a nagyele
mes főjavítás bevezetésének 
előnyeit méltatta. 

Peták Tibor országgyjllési 
képviselő, a JármGjavító szer
kesztési o<-ztályának vezetője 
a személykocsi szekrény 
nyflászáró szerkezeteinek ká
ros hatását hivarottak csök
kenteni. 

Az ünnepség végén O1'osz
váry László és Kardos Tibor 
az új kocsik tervezésében. ki
vitelezésében kiemelkedó 
munkát végzett dolgozóknak 
jutalmakat nyújtott át. Ezután 
a vendégek gyárlátogatá$on Is
merkedtek meg az üzem te
vékenységével. 

A negyedszázados évforduló 
rendezvényét. az üzemi FMKT 
és KISZ-birottsái,: szervezésé
ben lebonyolításra került szak
mai vetélkedö zárta, ahol a 
gyár fiatal műszak.! szakem
berei számot adtak szakmai 
é$ politikai tájék070ttságuk
ról. 

O. K. 

Kilencvenöt évi üzemelés után 
megszűnt a debreceni erdei vasút 

A Debreceni-Fatelep--
Nyírbéltek között közlekedő 
kisvasút ez év augusztus 31-
én éjfélkor megszűnt. Az or
szág legrégibb erdei kisvasút
ja volt, s hoos:zú Időn át s:zál· 
litotta a klbennelt fát Debre
cen-Fateleo állomá.<::ra, ahon
nan átrakás után került az 
ország vérkeringésébe. Jelen
tősek voltak azok a szállítá
sok i", amelvek a környék la
kossága életkörülményeinek 
javítása érdekében történtek. 

A város vezetői 
féltek a gőzösöktól 

A várostól és7..aklre1etre és 
keletre el,terüló hatalmas er
dósé�k hasznosítása a nagy 
távo1•4rok miatt gondot oko
zott Debrecen város vezetősé
gének. Közút az erdöségek 
közelében nem volt. A meg
levő utak az év nagy �-z:é
ben olyan állapoi'ban voltak, 
hoiN azokon szállítani nem 
lehetett. Ilyen módon a fa 
fuvarköltregel bizonyára fel
emésztették volna a kiterme
lés hasrz:nát. A nagvkiterjedé
sű erdőség legértékesebb ré
szét a �thl erdő ielentettie, 
amely bőséges lehetőséget kí
nált a faállomány hasz:nosltá
sára. EE?Vedül a vas,útl 57..állf
tás lát57.ott gazd�ágosnak. 
Ilyen előzmények után került 
sor az el•ő ha7..al keskeny
nyomközű erdei vasútvonal 
megépítésére. 

A kisvasút építésére és 
Ü7embentarlására, valamint 
az erdöben levágandó fa el• 

szál.lít.ásá.ra a város pályáza
rot hirdetett, amelynek alap
ján 1881. augusztus 16-án 
Kopf é! Steinberge.. Rt kapott 
megbízást, vállalva a kiter
melt fa beszállítását úrmétie
renként 1 forint 46 krajcár 
egységáron. Az építést meg
elázóen nagy viták voltak, 
mert a város vezetősége attól 
fé1t, hogy „a nagy -robajjal 
haladó gözös a szekereTmek a 

vonó jószágok általi elragad
tatását és gyakori azerencsét
lenséget idézne eló". Végül Is 
a vasútépítés hívei kerültek 
ki győztesen és elég rövid 
idő alatt elkészült a vonal 26 
kilométeres szakasza. 1882. 
július 16-án megindulhatott 
az első vonat Debrecen és 
Guth között. Ekkor a felvett 
jegyzőkönyv tanúsága szerint 
a kisvasútnak egy gőzmozdo
nya és negyvenöt „görkocsija" 
volt. 

1925-től megindult 
a személyforgalom 

Az elkésrzült von.alszakasz 
mlnt egyetlen viszonylag gyors 
és olcsó szállitó eszköz jól be
vált, s fellendítet>te a vidék 
kereskedelmét. Emellett mun
kát és kenyeret adott nagyon 
sok embernek, s hozzájárult 
Debrecen város élelmiszer
ellá tásához. 

A magánkézben levő vas
utat a város 1904-ben saját 
kezelésbe vette át, s ettől 
kezdve „Debrecen Városi Er
dei Vasút" néven működött. 
A saját haszn.álatú üzem nem 

sokat fejlődött, s mivel nem 
elégítette ki az akkori Igénye
ket, 1922-ben a város enge
délyt kért és kapott a korlá
tolt közfor!(alom bevezetésére. 
Ezzel egyidejűleg új jármű
veket szer-e-ztek be - főként 
S2"anélykocsikat, s 1925-tól a 
személyforgalom is meqindult. 
A tanyai és a falusJ lakosok 
ettó! kezdve könnvebben és 
gyorsabban jutottak be a vá
rosba, mint szekéren vagy 
gyalog. A kisvasút környéke 
Debrecen város kedvelt ki• 
-riindulóhelvéi,é vált, különö
sen a r,uthi erdőket látoqatták 
srivesen. A kirándulások elő
mozdítására olcsó menettérti 
díjszabással kirándulóvona
tokat közlekedtettek. 

A vasuta:t a községek !rá• 
nyába tovább építik. A foko
zatos pályahOSS7..abbftások ré
vén 1925-ben az Acsádi üt ál
lomásig. 1931-ben Menedékh.á• 
zfg, majd a felszabadulá« után 
1946-ban Nylrlugos. 1956-ban 
pedig Nyfrbéltek állomásig 
terjedt ki a kisvasút sremély
és áruforgalma. 

A felszabadulás után a leg
nagyobb gondot az Infláció 
okozta, a bevételt dijszabás
emelés5e1 sem tudták blztosí
tanJ. Az infláció okozta vesz
teségek enyhítésére ösztönö
sen alakult ki - az ország
ban talán egyedülállóan 
a "tennészetbeni díjszabás". 
Ebből az Időből megmaradt 
f-rásos e mié k szerint a 20 kllo
méte-rea .menet;eflll é1'tékét 
6 kg burgonyában vagy 4 dl 
étolajban, vagy 15 dkg szalon
nában, t1agy 6 tojásban álla-
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Ady-vetélkedő 
Celldömölk áloomás Ad!I 

Endre KISZ-alapszervezet.e 
névadójuk születésének 100. 
évfordulója alkalmából az ál• 
lomás szakszervezeti blrottsá• 
gával és ifjúsági bizott�ágával 
közösen Ady-veMlkedót ren.• 
dezett. amelyre a helyi üz.e
mek csapatain kívül meghív
ták a �ombathelyi leiazgató
� K!SZ-sz.ervezetén�k csa• 
patát is. 

A vetélkedöt november 20-
án a kemenesaljai művelődé
si központban tartották. A 
verseny szervezésé1>en, a 'kér
dések ö<:.<;zeállltásában résrl 
vett a művelódési ház több 
munkatársa. valamint a helyi 
Ren:oenyj gjmn.ázium és az 
Eötvös általán<>'< iskola ma
zyar szakos tanárai Is. Az iro• 
dalmi Játékkal ÖSSZekö•ött ve
télkedőn hat csapat 22 ta<tia 
vett részt. A 'Z!SÜri elnöke 
dr. S'!!e11te Sándorné, a járá�i 
múvelódés.l osztály vezetöie 
volt. A. l(VÖZre<; a-,: igazira,t&;,1� 
KTSZ-szervezetének csapata 
lett. 

Brigádtanácskozás 

November 4-én tanácskozá<J� 
ra ültek &...-sze a s:rociabista 
brigádvezetők a hatvan-sa l• 
q6tariáni pályafenntartási f6· 
nökségen. A me!(beszélésen je. 
len volta]{ a szolgálati helyek 
ve-zetöi és aktivistái is. 

Közösen értékelték a-z eddli, 
vé<irett munkát és számot ad
tak arról Is. hogy a 60. év
fordulóra tett felajánlácokat 
hogyan teljesítették. Különö
sen jó munkát vé<?eztek arok 
a S2lQCialista bri,::ádok, ame
lyek a pálya áeyzatának ros
tálását végezték. A tervezeti 
7 kilométer helyett 11.3 i,o

nalkilométer hosszban végez• 
ték ezt a munkát. 

Ranl József 
Hatvan 

- Kfáll(tás. A Nagy Októbe-: 
rl Szocialista Forrad-alom 60, 
évfordulója tiszteletére „Dél• 
dunántúli ünneoi né,:,viseletek" 
c!Jmnel kiállítást rendeztek a 
nagykaniz.sad Kodály Zoltán 
Művelődési Házban. A kláhlí
tást Halmay Arpád. a pécsi 
területi blz.ottság titkára nyi
totta meg. A gazdag anyagot 
Tolna. Somogy és Za,Ja me
gyékből gyűjtötték ÖSST,I!, 

p!tották meg. A kocsi-rakomá
nyú küldemány fuvardíja 10 

tonnás kocsiba rakba 4 únné
ter fa -volt. 

A kisvasút 1949-ben az ál
lamO'Sftás révén, a MAV ke
zelésébe került. A jármúállo
mányt felújították. a régi el
avult gőz:mo-zdonyokat selej
tezték szereoüket átvették a 
dlzel járművek. Ez,,el pár
huzamosan négyteng,elyes sze
mélvkocslkat szereztek be és 
felújították, kiegészítették a 
teherkocsikat. A foritalom le
bonyo1ítá..-<.ában jelentős meny
nyiség! és minőségi válta7.ás 
következett be. Amíg koráb· 
ban az utazási fgényelret erzy 
vonatpár is kielégítette, addig 
a megvált070tt körülmények 
hat.ására egy nap a latt öt sze
mélyvonatT.>ár ls közlekedett, 
havonta 40-50 eze.. utast 
szállltva. Az ere<letileg 960 
mm nyomtávot átszegeléssel 
760 mm-re módosították. 

Az üzemeltetés 
gazdaságtalanná �lt 

A kllzlekedéspol!tikaf kan� 
eepcló forgalomátterelésl prog
ramjának megfelelően felül
viZSE?álatra került a debreee
nf kisvasút is. Az elkészített 
gazdasági számítások egyértel• 
múen Igazolták, hogy az aze
meltetés ldóközben gazdaaág
talannd, a J>álya elavulttd 
vált, a személy. valamint a-z 
áruforgalmat célszerű kllzűtra 
terelni. Az átépítés olyan 
mennyiségű állóeszkllzt kö
tött volna le, amelynek mini• 
mális kihasználást sem lehe
tett volna blztosftaru. 

A kisvasút szerepét a kllz
útl közlekedés vette At. Az 
utasok. akiknek a szívéhez 
annyira h,;izzánőtt lassan
lassan elfelejtik majd ezt a 
romantikus közlekedési es-z
közt. 

Simon Odlln 
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llol kell, segítenek 

Csermák Józsefék 
újabb „akció "-ja 

A lesenoe!Jomaji 11:llOCiáli:9 
otthon vezetósé,ge többs7léir 
furduJit kéressel a dunántúli 
Vasipari szerelő váU.alatokhoz, 
hogy az otthont meleg vízzel 
ellátó berendezést megjavít-
6ák. Az írásbeli válasz - kü
löDbözó okokra hivatkozva -
mind.i,g nemi� volt. úgy 
J.átsrz.i.k, a válilalamok nem ér
dekeltek az effé:e „üzlet"-
ben. . .  

Azt.án tudomást l!IZer1Jet't a 
IIZJOCiá'.lis otthon aakóin:a:Jt em
lftett probLém.áj.áról a tapolcai 
-ronita'tási főnökség Bánki Do• 
ftcU br�ja, amely méltá:n 
ViSlell a Magyar Népköztársa
ság Ki.váló Brigádja cúnet. 
Tagjai - köztük Csermák Jó
:zsef, az 1!)52-es helis.ink.i olim
pia k.alapácsiveló baijnoka -
akcióba léptek. Szétszerelték 
a hibás berendez.és!, e1távoli
tották belőle a relhalmozó
dott vízkövet, s a lrorrodiáció
tól tönkremeillt résrzt újjal 
cserelték: ki. Az így rendbeho
:rott berendezés tökéletesen 
üzemel: kevesebb tüzelő• 
,z,ntJGggal, ,.övidebb fdó alatt 
&öbb meleg vizet állít elő. 

Bognár Károly 

Megsiúnt a lassújel 
w 
j,J A !il?JE'lksz;árdi pályrufen.ntar
tási főnökség Palotabozsokon 
működő Petőfi szociallSlta bri
«,ádja vállalta, hogy az 594-
li00-as szelvényekben smcse
rét végez a lassújel m$SZ(in
tetése érdekében. A munká1 
október 15-én kezdték és oo
Tember 5-én fejezték be. 

Jó. ötlet volt 

MAGYAR VASUTAS 

NEGYVEN ÉV 

a MÁV Repülőklub szolgálatában 
Pista bácsi „rögeszmésen., • 

hűséges ember: életének 65 
évéből 38 esztendőt dolgozott 

és a vasutas-szal!Bzervezet ve
zetői mindig megadtak a kol
lektívának. 

a vasútnál, ne� pedig a 
vi torlázórepülésnek szentelt. 

- Inkább Úíll/ ír}<l: ennyt 
ideje vagyok a vitorlázórepü
lés szürke eminen.ci&a. Tudja, 
engem sohasem jegyeztek a 
versenylistákon. CEa.k: nagyon 
szerettan repülni, és sok min
dent odahagytam érte, me.-t ez 
teljes embert követel. A tíz uj
jamon meg tudom számolni, 
hogy négy évtized alatt hány 
szombat-vasárnapot nem töl
töttem a repülőtéren. Csak 
e�len pilót:a felszállásához 
legalább még tíz mu:nikája kell. 

Nem tagadja, hogy 1934-ben 
csupán azért sz,e,gődött a 
MAV-hoz, mert ott volt rá a 
legtöbb lehetősége, hogy egy
= ó is gépbe ülhessen. Az 
egyko.ri. Istvántelki Főműhely
ben sokáig repülógépa6Ztaloo
kiénit dolgorott. A hajdani lel
kes gárda kivitelezre motoros 
típusok közül a felszabadulás 
után is Ü2>emelt néhány. Még 
a h.áboru legzavarooabb idó
S7.aká.ban is óvták a gépeket : 
Falusi Istvánnal együtt m.ln
den,t megtettek, hogy átment
sék a békés éle�be, s a féh!ve 
őrzött .,ládákat" 1944 végén 
egy celldömölld barlangban 
rejtett.ék el. 

- Amíg bírom energiával. 
egészséggel, mi mást is csinál
hatnék? De hát az idó az én 
fejem felett sem repül el 

, nyomtalanul. Nyugodtabb len
nék ha már láthatnám az utó
dom, akinek legalább annyit 
Jelent a repülés, mint nelcem. 

négyszer kaptam kiváló dol
(l<)ZÓ és egyszer kiváló muve
zető kitüntetést. 

Az 1930-ban alakult, n.agy 
mwtú MÁV Vitorlázó Repü
lóklubnak 1934-ben lett tagja, 
1971 óta pedig tiszteletdíjas 
titkára. Ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy egész napját 
bent tölti. A jól srervezett 
klubélet nagyon sok talpalást, 
ügyintézést, adminisztrációs 
munkát, s t,ermésretesen ala
pos 5Zaki.smeretet igényel. 11:., 
persze sok külső segítséget, 
amit a vitorlázórepülós és ej
tőernyős sportot szívügyének 
tekillltő MAV Vezérigarzgatóság 

Nagy te.lj,esítményelret soha
sem hajszolt. Beérte az ezüst
k=rúval, melynek három 
feltételét : az 1000 méteres ma
r,a.sságot, öt órát egyfolytában 
a levegőben és az 50 kilomé
teres távot már fiatal korában 
,,kirepülte". 

- 1919-ben, hétesztendős 
gyerekként láttam elóször Má
tyá$földön embereket - leve
gőben. A repülés azóta nagy 
szenvedélyem. Elismerés . • .  ? 
Nem azért csináltam. De tg,e:n 
jólesett, hogy kaptam MHSZ 
főtitkári dicséretet, MHSZ 
munkáért bronz, erust és 
arany fokozatot, a klub fej
les-ztéséérl végrett tevékenysé
gemért Mi.niszte-ri dicséretet, 
és Hon'V\Xlelmi :erdemérmet is. 
Amire 82lO'l1ban a legbüszkébb 
vagyok, a nemretközi Ti=
dier-diploma. úgy tudom, ta
lán ha tíz sportrepülőt tüntet
tek ki vele Magyarországon . • .  

- slmon -

- Nam;on nerettem a ,--------------------------
MAV-nál dolgozni, később már 
nemcsak a repülés, de az ösz
szetartó, ;6 kollektíva miatt is. 
Nyugdíjazcisom előtt húsz esz
tendeig múvezetó 1:oltam, s 
munkámat megbecsülték: 

Kiváló képzőművészeti kör 
November 11-én a Belügyminintfrium ti&ztiklubjában 

ünnepélyes küls6ségek között adták át a SZOT h a Múve
lődésüwi Minisztérium által adományozott Klvál6 címet a 
vasutas-szakszervezet képzőművészeti körének. 

- Politikai oktatás. A mis
kolci jánnGjavít6ban novem
ber 14-én, megkezdődött a 
sza.lo!zervezet\ poli likai okta
tás. A társadalmunk és a 
munkahelyi élet idós:rerú kér
dései témakörben mintegy 400 
sza,k.szervezet! tag vesz részt. 
Megkezdődött a szocialista 
brlgádvezetók tanfolyama I& 

- Kllnyvklállftás.. &,eged 
állomás MSZBT tagcsoportja 
és sza.kszerveretl bizottsága 
november 7. tiszteletére közös 
kiállítást renderett. A két hé
tig nyí tvatartó kiállításon a 
Szovjetunió történetét bemu
tató képeken kívül, mintegy 
hetven könyv illusztrálja a 
szovjethatalom leg;szebb ter
mékeit. 

- Tájak, korok, m6zeumok. 
Szerencs állom.ás Petőfi Sán• 
dor szociailista brigádja csat
Lakozott a „Tájak, karok, mú
zeumok" című honismereti tö
megm<ngalomhoz. A brigád 
legutóbb részt vett Moldová• 
nyi Altos tévériporter Dél• 
Amerikáról szóló, diafilmveti
téssel kísért élménybeszámo
lóján. 

- '()JUásl verseny. Kiskun• 
dorozsma állomás is csatlako
zott az igazgatóság áital hir
detett jublleuml újítási ver
senyhez. Augusztust újítási 
hónappá nyilvánították. A 
dolgozók ez !dó alatt huszon
négy újítási Javaslatot dolgoz• 
ta.k ki é6 ebből ötöt már be
vezetésre javasoltak. A ked
ve7"5 tapasztalatok alapján, a:z 
áldomás vezetői jöv6re Is S7leil"
veznek újítási hániapot. 

lffl. DECEMBEJl 1. 

- Társadalmi mnnka. A bé
késcsabai pályafenntartás! fő
nökség gépesített mozgó sza..; 
kasza vállalta, hogy társadal� 
mi munkában felbontja az ál,.. 
lomás közraktári !panrágá..; 
nYát. öt szocialista brigád 
460 méter hosszú vágányt és 
egy csoport kitérőt bontott fel 
november l-ig. 

Kép szöveg nélkül 

(Gerse Láuló rajza) 

- Békéscsabai brlgidok Zá
honyban. A békéscsabai pálya
fenntartási főnökség Kossuth, 
Táncsics és Petőfi brigádjai
nak 25 tagja négy hétig vett 
részt az áruk átrakásában Zá
honyban. A brigádok tagja,! 
példásan helytálltak az átra
k-ókörZet ószi csúcsforgalmá
ban. 

- MunkavédelmJ vetélkedó. 

Kiállítás a pályaválasztás 
lehetőségeiről 

Az 1947 -ben alakult képz6múvéueti kör harminc éves 
fennállása alatt ;6 eredmiln11t ért el a vasutasok képz6müvé
szetl nevelése, fzlésformálása terén. Több ezerre tehet6 már 
azoknak a száma, akik aktlv ,-észesei uoltak a kör munká
;án.ak. A kör eddig három alkalommal nyerte el a Kit-áló 
címet. Megalakulása óta huszonhétszer rendezték meg a Vas
utas Képzömúvészeti kiáll!ttist. Az elmúlt években Csehszlo
vákiában. az NDK-ban é& Lengyelországban is bemutatták 
alkotásaikat. 

- Bélyegldállítás. Hah•an ál
lam.ás kultúrvárótermében bé
lyegklálJitást rendeztek a 

A nagykanizsai vontatási fő
nökségen munkavédelmi vetél
kedőt rendeztek a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére. A 
résztvevő brigádok köz!íl első 
a Lenin, második a Béke, har
madik pedig a X. Pártkong
resszus brigád. 

lV-es számú általános iskola ,------------
igazgatójának gyűjteményé
ből. A Swvjetunió hatvan
éves fejlődését bemutató ki
állítást az utasokon kívül a 
csomópoint több swcialista 
brigádja Is megtekllltette. 

A a,.--erke8:rtóség üzeni 

:Az idén &szel múlt 130 éve, 
flogy Pest-Szolnok között 
megJi;nd ul t a vasúti :f or,galom. 
A:z évforduló alkalmából no
vember 15-én pállyaválasztásl 
kiállítá&sal egybekötött ün.nep
(kget tartottak az új sooln.old 
Y.asutas klubházban. 

Az ü.natepségen Ambrus Já
f!DS, a 51ZlOlnoki jánn(ljavító 
l:ga:.zigatója köszöntötte a meg
hívottakat. Beszédében hang
súlyozta, hogy a �'fA V veze
tőinek kiemelt reladartIB:ént 
ltell kezelni az utánpótlás biz
tosítását. Ann,ál is inkább 
fon.tos ügy ez, mert a vasút 
jelenleg is létszámhiánnyal 
küzd. A jármújavit6 rendsze
,-es kapcsolatot tart a városi, 

' illetve Szolnok megye ál-
falános és középiskoláival. A 
diákok részére üzemi látog:a
tásokat szenlle'Lllek, s ha a 
ISZÜ� úgy kívánja, az üzem 
autóbuszával sz.állítják őket 
a helyszínre. A jármüjavító
ban talál!ható SLakmák iránt 
komolyan érdeklődő fiatalok 
szüleit sok eseeben felkeresik 
a tanműhely oktatói és tájé
koztatják őket az otta.rü lehe
tóségekról. Ennek is köszön
hető, hogy az ü=ben jelen,. 
Le1g nincs t.amtló hiány. 

Amorus Ja,nos után dr. 
Kosztyu Tibor, a budapesti 
l.ga:zgat&ág osztályVezetóje 
mondott köswnetet a kiállí
tás rendezőinek, szervezőinek. 
Ezt követően Horváth István, 
a budapesti vasútigaz,gató:s.ág 
központi munkaerő felvételi 
irodájánaik munka,t6.rsa és 

Ag6c, András, a járműjavító 
tanműhelyének dotgoz.ó)a, a 
kiállítás megbírottja bemut:at
ta a vendégeknek azokat a 
korabeli képeket, dokumen
tum másolatokat és mesteri 
munkákait, amelycl-et az igaz
gatóság és a járműjavító bo
csárott rendetkezésükre. Mind 
a vasút vezetői, mind a kívül 
állók megcsodáliták ezt a tíz
sz,ere:s,en kicsinyített M--46-06 
dízel-villamoo m<YZdonyt, ame
lyet a Járműjavító tanulói ké
szítettek. Ez a kis mozdony 
ezyébként 1975-ben második 
díjat nyert Budapesten a ,.25 
éves a mawar szakmunkás
képzés" cúnű kiállíbá:son. A 
l'ellde'Z6k n.agyQn ötletesen áb
rá1Jolták a pályafenntartási 
munka fejlődését. A:r. egyik 
sarokban helye2lték el az ez. 
ziel kapcsolatos kéziszerszámo.. 
kat és egy darab talpfát: 
rajta sínnel, fetette szép szí
nes képeken láthatók a ma 
használatos �ályafenntartási 
gépek. Az érdekességek közé 
tartozik még annak a két 
meghívónak a más,olata, 
amelyet a Pest-Szolnok kö
zötti vasút átadási. ünnepségé
re küldtJek Kassuthnak. és 
Széchenyinek. 

A december 15-ig ny!tvaw
tó kiállítást egyébként űgy 
szervezték meg, hogy esopor
tosain érkező diákok részére 
filmv-etítéssel egybekötött pá
lyaválaszMsi tanácsadást is 
tartanak a vasút szakembe
ireL 

Séra. Sándor 

A vendégek , ipegteklntik a kiállítást 
(Nagy József felvétele) 

Eddigi eredményes munkájukat ismeru tehát el e SZOT 
�s a Múi•elódésílgyi .Minisztérium azzal, how a körnek a 
véglege, Kiváló címet adományozta. 

Bognú KAro!Y. Tapolca: Paes 
József, Kétegyháza: Keszthelyi Er
zsébet, Szekszárd : A.nt.al Lajos, 
ounaQJvlir<>S : Tóth Tibor, Kiskun• 
halas: Marl<o• József, zalaeger
szeg; Nováki Imre, Gy(;r: Németh 
PA!. Szerencs: VArfalvt Gyula, 
Nagykanizsa; Sepsl Gyula, Pál Ist
\•én, Pozsonyt Tibor Miskolc; 
Szatmári Baláu, l>!Yirl Ferenc, 
Debrecen: Boldizsár Gyula, Bé
késcsaba ; Sz1lcs Ferenc. Rapi J6-
zset, Hatvan : levelelkel lapunk 
any&Jához telhasznlltjuk, 

Lakáscsere 
Elcserélném budapesti. vm. 

ker. Festetlch utca 4. szám VII. 
épület el6ő emeleti, utcal kettő 
szoba plusz személyzeti szobás, 
komfortos két bejáratú lakásomat 
egy másfél szobás összkomfortos 
pluS2 egy szoba-konyhás lakásra 
Budapest területén. Ertlekllldnl !e
bet eiiész nap a 839- 152 telefo
non. 

Elcseréln6m nagykátai kétszo
bás, gardrobos, Joggiás. 65 n�gy
zetmttercs. egyéni olajtfitésll, II. 
emeleti, komfortos szolgálati bér
lakásomat mástél szobás. vagy an
nál nagyobb budapestire. Minden 
megoldás érdekel. .E:rdekllldnl:  
munkaidőben a 1 7-48, vagy 143 
-655 1'elefonon, Erdélylné. 

Elcserélném eopronl modem 
kettő szoba étke-zös öröklaká!l<>mat 
budapesti kétszobásra. Minden 
megoldás érdekel. ltrdekllldnl le
het: 51 -71  telefonon. IDdvéglné. 

E\<:serélném budapesti, V, ker. 
Semmelweis u. 2. I. emelet! ud
vart, két szoba komfortos, héra 
flltés(l - szobák egymAsba nyn
nak, llrt van -. valamint Duna
keszi Gyártelepen levő utcai k� 
szoba, összl-comfortos. gáz.tatéses 
vállalati bérlakást. Kérünk Buda
peist bcJterOletén korszenl fütéc;a 
tanácsi 3-4 szobás lakást. Erdek-
16dnl lehet: telefonon reggel 7-töl 
377-663 Hatala Edéné. 

Flcseréln6m budapesti. Lanc!l� 
l.akótelepl, száz négy-zetméteres, 
háromszobás, összkomfort0&, te
lefonos, vállalati bérlakásomat, 
egy darab kétszobás, esetleg más
fél gzobás összkomfortos telefonos 
lakásra és egy szoba-konyhá5 
bérleményre Budapesten Ez utób
bi lehet tanáci:;1 vazy szabad ren
delkezési! !s. -erdek'Mnl : es1e 8-
9 óra közcltt. a 152-286 telefo
non. Kiss István. 

MAQVAJl VASUTAS 
• Vasutasok su1<02ervezet�elr 

lapja 
Szerkeaztt • 02erke11ttl! blzottd1 
f'ele!C5a ••erkeszt6: Vlst Ferenc 

Szerken�: 
1"'6 Bpest VI • Be">ctOr atea • 

Telefon vdrolll: tn-871. 
czemJ: 1.--n. 

K!ad!B éti ter!e&.Ul 
• NéPSmVa bapklado \'éllalat 
1964 Bpest VU. 'Ukóczl 0t N 

Telefon: 221-l111 
P'elelO. ldadO: dr !lutb Pfler, 
• NfPSZava Lar,ldad, ViUalat 

l\lUHtóla 
Csekks„lmlaHémunlr• 

MNB n, - 11 llllt 
'17--4813. Szikra Lapnyomda 

Budao_. 
hlell!o vez "'4t 

Ro� rmre ICUPMI 

- EmlékplaketL A Fóvárosi 
Tanács végrehajtó bizottsága 

vefetF;:=,�ol',ól 
0��•";;: emlékplakettet adományorott 

gyelrnébe ajánljuk ■ következö- a vasutas-szakszervezet zene
ket: Iskolájának abból az alkalom-
r.rn�\\l.�!�!�{l2.�6ineIT-ékf!�! ból, hogy a Budapesti Múvé

::i:��'!g/,:b fo=;:,�etét!; 
szeU Hetek programjában a 

A Hivatalos Lapból 

történő tog1'Llkoztatd&róL szlmfo!jikus zenekar és a ve-

n�t =�et,: 13��::;; 1! gyesk.ar színvonalas hangver-
érvényesmésénelt b1%tos!l.ása • senyekkel járult hozzá a md-
MA v terilletén. vészeti hetek sikeréhez. 46. nimból: 1 1'1641/1977. A MA V Benlhé>ásl Utasítás mód061-
tása. 

103921/19n. Utasftás a tetsl5ok
tatásl Intézményekbe való felvé
tel szabályozásáról c61ó rendelet 
végrebajtástra. 

- Véradás. A miskolci Jár
műjavítóban a legutóbb ren
dezett véradónapokon 287-en 
összesen 96 liter vért adtak 
térítésmentesen. A véradók öt
ven százaléka harminc éven 
aluli fiatal volt. 

- Szellemi veUikedó. A 
debreceni MA V �ítéS! Fő
nökség KISZ-vezetlísége a kö
zelmúltban szellemJ vetélke
dőt rendezett, amelYen nyolc 
csapat küzdött a-z el.s6 he
lyért. A versenyz.6k többek 
között a magyar-szovjet vas
úti és politikai kapcsolatok. 
továbbá a Nagy Október tör
ténete témakörökben adtak 
számot tudásukról 

Csortos Bélinf, JAszldsér: Plir
tal István, Dombóvl1r: tevelelket 
illetékes belyn, tovibbíloltuk. 

Halálozás 
Cdrgll Pii flltan,C9os. a MAT 

NyugdíJ rovatai Ogytélto1ad4 trodiJinak egykori vezetllje 61 év"" 
koriban elbnnyt. A va•Otl szolp• 
latot az ep,korl btvf.ntelkl tóm11• 
helyben kezdte belllnltott munl<ú
ként. NegyeduizadA dolcozott a 
IIIAV NyugdlJ rovataiban. A peda
gógiai f61skoláll szerzett tanári ok• 
levelet. Több évig a hfvatal szal<
szerve,:etl blzottsliráll•Ir tlt!tira, 
majd elnllke volt. Eredményekben 
sazdag mnnkisságit a S�l<szene
zetl Munkiér1 kllúntett.s ezilat to
kozatl.val tsmertfk eL 

Nagy rinvél mellett november 
24-én bdcsdztattil< a pestl6rlnd 
temelóben. 

HIVJA - VARJA - VENDEGUL LATJA 
Sopronbon és állomásainkon a 

„LOKOMOTÍV" GYSEV VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLAT 
LOKOMOTIV szálloda, ftte,em, sörlző, boroz6, eszprem6, bór, automata tekepálya 

9400 Sopron, Szabadság krL t. Tel. : 14-180 
VASOTI VENDEGLO ES BISZTRO, Sopron állom6s 
HAl.ASZTANYA, FERTOSZENTMIKLOS ALLOMAS 

PALYAVENDEGLO, Nagycenken a Múzeumwasút rigállom6sán 
Kirándulócsoportok étkeztetését - előzetes bejelentésre - ,áHaljukl 





2 MAGYAR VASUTAS 

Rügyekből lomblevelek Munka és műveltség 
Vasutas si/cer a Csongrád megyei döntőben 

Betftnk6l 6Ye 1Z11Jelett Mezll 
Imre etvtArs, a magyar és 
nemzetk6zl munkásmozgalom 
ldemelkedll •eme1ylsége. sze• 
g'9ny parasztcsaládból szárma• 
zott. SzaM szakmát tanult Kis• 
vi.rdá.n, majd a mun.k.anélkilli
HC Belgiumba kényszeritette. 
011 bekapcsolódott a munkú• 
mozgalomba és a belglumd. .ma• 
,r.var csoport vezetője lett. 
Nemsokára, 1929·tól a Belga 
Kommunista Párt munkatár ... 
saként doll!OZOtt. Aztán felesé
C6V"1 ecylllt részt vállalt a 
•pe.nyol M..abat.lság-ha.rc ba;sl 
k0'&delmelb61. A szabad8ághare 
Jeveréle utain Franclaorsz�ba 
em.lgrAit. A fasizmus idején pe
dig- a pirtz:sl ellenállás1 moz• 
Salom eiorlk vezet6Je volt. 

HaziJába a felszab<Ulul4s 
llÜR &ért ba,:a. Klllllnböz6 P4rt• 
61 t11Zakuervezet1 munkakörök• 
ben dolsc-ozott, majd a buda• 
pesll ptrtblzolhoAi( li tkára Jeti. 
Az ellenforradalom k!törése 
atá:n lfil Posztján mar.ndt. s ve
zetője lett .a párth:i.z védl'llnel<. 
Az ellenforrada.1111.árok <)kfól;,er 
3n-á.n orvul meg-gyilkolták. Ek
kor élete c1eleJPn Jirt. ötven
f!ff éves volt. F.JvhfüJti-'!'•t. em
lW>-rf nagyságit örökké tisztelet 
övf"Zf. 

Decemberben. �zmet��ének 
fvfon1u1ótá.n epizódot l�f'ziink 
a mArtfrhős harcos életéből. 

ParatölIDrek alatt táboroztak. 
Völ,:vkatlan S7élén. a domb
hajlatnál roskadtak le. kőhaií
tásnvira a magános vad4�zlak
tól. Gúlába rakott f.-gyver,-ik 
jelezték. hogy mPe;te-lepedé<:ii
ket tart&mak sz!in'ák. ta.11n 
virradatig is m:irannak. Néhá
nvan sebeket kötn,tek. mások 
feltört, vérhól•·ago5 láhukat 
kezelték gvógvít<'atták. A to
ledói Pedro Dieqó cson ke
mi'nyre s7.i kadt katn„abakan
csát suvickolta. Többséo:ük 
awnban elny•Utan. moz<lulat
lannl hevert. Három na>1i me
netelés volt m··göttük. :fr0esen, 
szomjasan haladtak Alcaniz 

örökzöld lombokká terebélye
sednek. 

....- Segft&, flJ"h.adnagr, elv-
társ ( - kiáltott Pedro Dtega. 
- Sehogy sem tudom megírni 
a levelet, pedig várja az 
anyám. Tegnap nem gyakorol
tunk. összekeverednek bennem 
a betűk. 

- Rendben van Pedro. se
gítek. csak előbb körülnézek! 
- válaszolt az osztagparancs
nok. A dombtető , felé indult. 
Lépteit egyre gyorsította. 

(Nagyistók Mária rajza) 

- Riadó! Elt•társak. Ide hoz
zám a dombtetőre/ - harsog
ta A híradó bsztag katonái a 
magaslatig futottak. 

Dinge főhadnagy látcsövével 
a dimbes-dombos tájat pá<.z
tá�ta. Vwasokat látott köze
ledni több S7ázat. A nvereg
ben ülfi'<:nPt, 161!6bojto• sanká
juk volt. Olaszok/ - állapítot
ta meg. 

Tíizell>állást fo.glaltnk. a ka
tonák fegyvereinek csöve a lo
vasokra meredt. 

Mély, meredek falú a <lomb• 
tető. me!(mászhatatlan. Csakis 
balról. a völgvkatlanból tá
madhatnak. a hvári országút 
feliíl. Oda pedig nem zsúfoloo
hat ennyi sok lovas! - mérle
gelt Drnge. Nem tévedett. 

A fasls.•ták meJ?.-lltak, Ti5zt
jeik tanakodtak. aztán sok-M'< 
katona a domb or vél!e fPlé 
lránvítl)tta lovát. V1gtába 
c.saotak. kivont karcMal. vad 
kiáltoz!isnkkal közel„dtPk. Lo
vaik sörénve lobogntt a <lélntá
ni n:m eyér rngarában. A távo
li Alcaniz haranglal pedi� 
kongtak-bongtak, vecsernyé
re hívogattak. 

Dinge bajtársára emelte te
kintetét : - Ledaraboljuk majd 
a sárkány tizenkét fejét. tvek 
telhetnek még élet-halálharc
ban, de aki túléli, megismeri a 
végső győzelem örömét. 

Lövöldözés hangzott hirte
len. Az olaszok lőttek. Tűzpa
rancsot adott a főhadnagy is. 
Karabélyok válanoltak. sok
sok fegyver ontotta feléjük a 
tüzet. 

Pedro Diego kezéhől kiesett 
a gránát, feje lehanyatlott 

Az ellenség egyre közeledett. 
Lovaikkal már a domb le.itó
jén tör'ek felfelé, (,gy tűnt. 
me"1.llíthatatl�n11! A hel zet 
kr! ti kuss:\ v·\ 1 t Ekkor a pus
kák-kara bél� ok durro"áSába 
harckocsiágyú Is belphöf/\glitt. 
Lovedékel n támadók köZcitt 
robbantak. E re szapo�ábban. 

Duce kalon"íl között felbom
lott a rend. Menekülni ke7d• 
tek a völgykatlan kijárata fe
lé. A-� ágvú tovább böfögött. 
A dombtetőről pedig magya
rok és snanvolok Jótti'k a tiát
r�lókat. E'!Yre töbh ló nvar a
lásrott gazidálk tetem1m ta
posva. Csak néhány fasiszta 
menek;ilhetett. 

Pedro D eg6t bajtár,:al le
vitték e. dombról. pokrócra 
fektetfék egy vén parak\lg:v 
alatt. Nyöszörgött. Tekint.!te a 
parancsnokát kereste: 

- G11lízttmk f6hadna(ly elv
társ - sutto"ta. - Véget ért 
a .  . . Kös önöm, hogy irnt ta
nftottál/ Kérlek • • • Ar-ra kér
lek • • •  ualodi nevedet, ml
ellítt . • .  

Föléje hajolt az osztag
parancsnok, úgy válaszolt 

- Mező Imre. 
Tihanyi János 

A szegedi T.lsza Szálló hang
versenytermében ünnepé
lyes keretek között került sor 
a szocialista brigádok Munka 
és múueltség vetélkedőjének 
Csongrád megyei döntőjére. A 
döntőbe jutott 14 csapat kö
zött a vasutat a szentesi építé
si főnökség tervező csoportjá
nak „Ifjúság" szocialista bri
gádja képviselte. 

A részt vevő szocialista bri
gádok népes tábora mo,..galom
má bővítette a vetélkedőt. Nem 
az első. második vagy harma
dik hely elérése uolt a fő cél. 
Az ismeretek gyarapításáért 
versenyeztek munkások, vas
utasok, tsz-tago•� es intézmé
nyek dolgozói, férfiak, nők és 
családanyák. 

Várko1tyi Balllzsnak, a Ma
gyar Rádió munkatársának a 
vezetésével né.gy té-makö:-ben 
fejtették ki tudásukat a csa• 
patok. S,;elleme.mél szelle:ne
sebb; tréfás bemutatkozással 
kezdődött a játékos vetélíkedő. 
A vasubs csap,1t az állomási 
bemondó dallamszignáljára 
kezdte bemutatkozását. Ezután 
a polltikal kérdésekkel kezdő
dött a verseny. E témakörben 
Helsinki szellemének meg
oalósulását és a sokoldalú ma
gyar-szovjet kapcsolatok je• 
lentőségét kellett kifejteni és 
értelmezni. 

A szakszervezeti jogok isme
rete képezte a második téma
kört. A rendezóket dicséri, 
hogy színessé és erdekessé tud
ták tenni a kérdeseket. A sze-

gedl Nemzeti Színház mdvészel 
munkahelyi villámjeleneteket 
mutattak be. A versenyzőknek 
a kis epizódokból a bizalmiak 
helyes és helytelen álláspont
jait kellett felismerniük. 

A Mindenki iskolája tantár
gyaiból előzetesen sz3badon 
választhattak a csapatok. Ez 
képezte a következő témakört. 
Kiváló feleletek szillettek ma
tematikából, fizikából. kémiá
ból és földrajzból. 

A művészet területéről is 
széles• k!)rű tájékozottságról 
tettek tanúságot a versenyzők. 
Játékossá. elevenné vált ez a 
témakör. S,..ínészek Idéztek je
leneteket. A .,Herkulesfürdői 
emlék" és az .,Otödik pecsét" 
című íilmek szereplőivel, írók
kal peregtek színvonalas pár
beszédek. Hallottunk Verdi 
áriát az Aidából l,,. é�telmeznl 
kellett a Dél-alföldi Tárlat be
mutatott képe!t. 

A rendkívül magas színvo
nalú döntöben a csapatok fej
fej mellett haladtak. Végül is 
a MAV S=e11tesi E:pltési Fö
nökség „lfjúság" szocialista 
brigádja a fizika feleletére ka
pott maximális ponttal meg
szerezte az első helyet. Kiváló 
e0eoményeikkel a müveltség 
területén Is gyarapították a 
vasút jó hírnevét. 

A győztes csapat tág.lai vol
tak: Juhász Já1tos, Kovács Bé
la, Kása Edit, Tihanyt Béláné, 
Veress László és Szepesvári 
József. 

A La.ndler Járműjavító Vöröskeresztes-szervezete és az ()"Jpestl 
Közért Vállalat kiállítást rendezett a helyes táplálkozásról az 
üzem művelődési házában. A kiállítást dr. Buga �ó nyitot
ta. meg. A láto,ratók a kiállított élelmls7.ereket 20 százalékos 

árengedménnyel vásárolhatták 
(Gyergyól János felvétele) 

19'7'7. DECEMBER 11. 

frodalmi vetélked6 

A miskolel jármdjavít6 
KISZ-szervezete Adv Endre 
születésének 100. évforduloja 
alkalmából december 2-An Iro
dalnu vetélkedőt rendezett, 
amelyen az üzem nyolc J:U.· 
pata és egy általános iskola 
csapata vett részt. 

A vetéLkedő megkezdfttl 
előtt & XIV. számú által.álMI 
iskola úttörői adtak emlékmd
sort. A versenyzők írásban és 
szóban válaszoltak a kérdések
re A győztes a Kandó Kálmá11 
KISZ-alapszervezet 2-es 1zá
mú csapata lett. Az első há
rom helyezett csapat tagjai 
tárgyjutalomban részesültek. 

KÖNYVNAP 

Mllsza.k! és szépirodalmt 
könyvnapo1 tartottak decem
ber 6-án a budapesti vasút
Igazgatóságon. A már hagyo. 
mányosnak mondható könyv
bemutatót NagyrÓMI László 
vasútigazgató-helyettes nyitot
ta meg. Az igazgatóság könyv
terjeszt.ói ezúttal 260 műszaki 
és 200 szépirodalmi művet tár
tak az olvasók elé Az újdon
ságok közül emlftést érdemel. 
az idén megjelent ,,Világiroda
lom legszebb elbeszélései" és 
Békés Istuán gyiljteménye 
Napjaink szálló!gél címmel. A 
műszak! témájú könyvek kö
zött ismét bemutatták Ku
blnszky Miklós: Va.mtak épí
tészete Eur6pába1t című köny-. 
vét. 

A vetélkedö 
megyei győztesei 

,.Kit tud többet a Szovjet
u1tiór6l?" és a ,.Ki turt többet 
az Odessza megyéről?" című 
vetélkedősorozat Csongrád me
gyei döntő.lére november 20-án 
Hódmezővásárhelyen került 
sor. A döntő tíz. egyenként öt
öt tagú csapatának versenyé
ből a szegedi vasutas fiatalok 
kerültek ki győzte.sen. A vas
utas KISZ-esek Burntlné 
Kollár Il01ta, Plnt.!r Erika, 
Rátli!i Erzsébet. Heqyközi Ptil 
és Schinágel András - egy. 
aránt jól válas7nltak a törté
nelmi. gazdaságpolitikai iro
dalmi és a mindennapi politi
kai élet témaköréből feltett 
kérdkekre. A gy6ztesek Jutal
ma jövő év tavaszán odesszai 
u tazás lesz. 

felé, útjukat fasisztákkal vívott 
csaták kísérték. Visszavonulási 
parancsot teljesítettek. Most 
pihenőt kaptak. 

- Elvtársak ! Öl"lki'nt Jelent-
knőt kérek ! - fordult oszta- .-------------------------------------------------------
gá'!:!oz Dinge. A kamnák mlnd 

Március közepe volt, lan
gyos, késő délután. A paratöl
gyek rügyeit előcsalogatta a 
tavaszi n.ap1rudr. némelyikböl 
a lomblevél is kibontakozott. 
Dinge főhadnagy a harmat
gyönge leveleket nézte, a tél 
börtönéből szabadult megújho
dást. 

Helyettese, Kerekes őrmes
ter lépett hozzá : 

- Fekild.í le lmre. pihe1t1ted 
keU! Napok óta 1tem hu1t11tad 
le a szemed, alia ál lsz a lába• 
don. Majd szólok. ha kész a 
meruízsi. Szakác$ai1lk matuzsá
lemi füzvérból főzik a pörköl
tet. mire meapuhuZ, kialszod 
magad. Gyere ! 

Dinge nem mozdult. Tovább
ra is a paratölgv sariadozó le
veleit nézte, belefeledkezve. 
Csak később szólt : 

- Egészséges fa! G11öke-rei 
életre serkentették. tá-oláljnk. 
újraéledt a zord tél után, rü
gyeket hozott, lomhot nevel. 
Az élet rendie ez Feri ! Esz
méinkből is fakadnak a rü
gyek, erősödne k hajtásai. 

felemelkedtek. Paran„sno
kuk te'<intete VÍ'/tt'ZC Dénes 
csongrádi kubikoson állapo
dott meg. 

- A feladat veszélyes! Vál
lalod ? 

- Vállalom, főhad=gy elv
társ/ 

- Akkor f'lzye]j! - Futva a 
harckocsiho,: indulsz! Ki<rj se
gítséget ! Aztán megemelte 
hangját: 

- Ti pedig fedp;,,ékbe! Ló1tf 
csak para1tcsra szabad. A1ckar 
nyitunk t1izet. amikor a uölq.,. 
szorosba ér1telc. Egy sem jut
hat a dombtetőre/ 

Bokrok mögi< k gi<lrekbe
vn<lrökhe húzódtak a k,i on!i'< 
!degténő nercek k'jvPtkeztelc. 
Az olasz lovak Tlatadohnl!ása 
egyre közeledett. Dinge fc'íharl
nn,w Kerekes$el a t!imadók;it 
figyelte. Duce katonáit. 

- O<lanézz. lmre/ - virlult 
Kerekes. - Futárunk célh.oz 
ért! Látod? Ott szalad a töl
fJ'l!es szélPn. Nem 1�1,et mi>«;7i
re a hArclcocsitfil. T1>rved való
ra válik. Bu1<ott h�horúban is 
győztes csatát vívunk! 

,,Szerelmek az őszben" 
Si/ceres zenés irodalmi műsor Békéscsabán 

Békéscsabán, a vasutasszak
azervez.et klubkönyvtárában 
novetnber 28-án este, ,,Sze
relffMlk az őszbe1t„ címmel ze
nés irodalmi mGsott rendez
tek. A színművészek és a 
klubkönyvtár Irodalmi színpa
dának :fiataljai felejthetetlen 
élménnyel ajándékozták meg 
a közönséget 

A mii.sorban közreműködött 
Kankó Teréz és Réti Csaba, a 
Szei,edi Nemzeti Színház 

Liszt-díjas magánénekesei. va
lamint FodoT Zsóka, a békés
csabai Jókai Színház művésze, 
Váradi Zoltán, a Szegedi Nem
zeti Színház karnagya és rd
varos Béla, a békéscsabai Jó
kai Színház rendezője. 

A színvonalas műsor sikerét 
a közönség vastapsa fgarolta. 
Talán érdemes lenne több vas
utas művelődés: házban is 
megismétel�i 1 

Bayreuth a vidámság városa 

AZ UNNEPI JAT11:KOK, 
feszt: válok. nyári zenei hetek 
legregebbi városa Bayreuth, A 
bajor kisváros évről évre két 
fontos eseml-ny színhelye: a 
Wagner Richard kezdeményez. 
te ünnepi játékok keretében, 
világviszonylatban kimagasló 
előadásban bemutatásra ke
rül a nagy szerzőnek általában 
6-7 múve, s itt tartják a 
H erbert Barth által alapított 
és szervezett, Immáron több 
évtizedes múltra vi szatekin
tő ifjúsa<>i találkozókat. A 
két esemény időben mindig 
egybeesik, s ennek szimboli
kus jellegén túlmenően. mé
lyebb eszmei összefüggései 
vannak. 

A világ zenekedvelő - és 
gyakorló ifjúsága nem 
\Vagner, hanem a XX. század 
zenéjén nevelkedik, de érze
lemvilágában, művészi elgon
dolásaiban éppen olyan for
radalmi, mint a XIX. század 
nagy mestere volt a maga ide
jén. S ha Wagner politikai 
forradalmisága nem is, de cél
tudatossága, ze1tedrámal kon
cepciója és múuészi ú;ataka
rása feltétlenúl kiállta az idők 
próbájat. Ennyiben minden
képpen eszmei példaképe le
het mlndeh idők fiatalságá
nak - a mainak is. 

DE VAN EZEKNEK az lf• 
júsági találkozóknak további 
- és nem kevésbé fontos -
célja is. A tudományos szemi
náriumok, a közös zenehallga• 
tás. a kirándulások. a sport
és társadalmi kapcsolatok. a 

közös szórakozások, , nem 

'ÚTTJEG YZETEK 

utolsósorban az egytlttzenélés 
bröme lerom botja a mester
séqes válaszfalakat észak és 
dél. kelet és nyugat fiataljai 
között. s mindannyiunk közös 
nj'elvén: a zenén át megtalál
Ják az egymás felé vezető uta
kat. A zenének Bartók és Ko
dály által is kovetkezete,<en 
hnngoztatott nemzetek fölött 
álló nagy összefogó tár,;adal
mi erejét demonstrálja ez az 
ifjúsági találkozó. amelyen 
magvar. c,;ehszlovál , !Pn!!vel. 
román. francia. német, dán, 
norvég és ki tudja, még hánv 
nép és nemzet fiataljai egy 
hónapon át beszélnek egymás 
kö7ös m•elvén · a zenén. 

Wagner - mint ismeretes 
- nemzetek és társarlalmi 
osztálvok fölött álló. minden
ki számára szabad (sót Ingye
nes) ünnepi ját{>kokról álmo
dl)tt. Ennek a célnak az eléré
séhez lílO év nem bi10nvult 
elegendőnek. De az lfiúságl 
ünnepi találkozó megszervezé
se (s a velejáró áldozatos erő
feszítések) ebben az iránvban 
fei lesztették a wagneri gondo
latot. Nemzeti. faji. osztálykü
lönbségek nélkül azt a7, utat 
keresni. amely nem elválaszt
ja. hanem egymáshoz ,<ó>ze
lebb viszi a fiatalságot. <; 
Bayreuth nagy felismerése. 
hagy ez az út m{ndenekelőtt 
a művészet - ezen belül a 
zene - közös ápolásán, élve
zetén és m,foelésén keresztil.l 
érhet6 el. 

gyományhoz hfven, Wag'ltCr 
legnagyobbszabású alkotása, a 
Niebelung GyúMlje című vi
lágdráma került bemutatásra. 
S ez képezte az Idei előadások 
gerincét is. lsmPretes. hog • a 
vilái;: keletkezésétől annak el
múlásáig terjedő hatalmas 
méretű vlláijmftoszt. összefüg
gő egészében négy estén át, 
1876-ban itt mutatták be elő
s7.ör, a magvar s7.árma7..c'l�ú 
Richter János vezényletével. 
A d áma csa'< dantei i's ma
dáchi méretekkel mérhető. S 
taMn nem a merő véletlen 
múve. hogv most �0nde,Nvel 
a fiatal P�t'"l"e Chéreut bf7.
tá1< meg. F<>lfogása. konceo
cióia é<; fl'ikÉ'nt bizarr megnl
d�sai 1<Mségen kívül nem ta• 
lálhatnak egvértE'lm1í elfo1rn
diíst és helye«l6st <vitatja is 
két év óta a vi'á� zenE'i sz�k
irodalrna) de vitán fE'lül áll : 
a múlttal. a tradícióval, a 
knnzerv�tivizmussal val6 t<>l
jes sza1<(tás s az a - felté+
lenül .16 szlinrlék1í - törekvés, 
hogy a nagv míti'<us drámát a 
százéves hai?vománvból kisza-
kítva. mlndenekelntt a ma 
fiatalsága számára tegye 
nemcsa'< érthetővé. de vonzó• 
vá is. Ezért ragad ia ki a ren
dezö a2 istenek. óriások és al
világi törpék világát a mltO'!z 
homálvos ködéből és helvezl 
az egés7 cselekménvsorozatl)t 
társadalmi kerPtek közé. ezért 
s,:akft mindenféle patetikus és 
fennkölt előarlásmórldal. s 
l�ekszlk - még a legelvon-

AZ ELMÚLT l!:VBEN a tabb - ieleneteket is embe-
100. jubileum jegyében. ter- rl. világias és társadalmila� 
mészetesen a száz év előtti ha- elfogadható miliőbe helyeznL 

TALÁLÓ VOLT erről az 
előadásról az a vélemény. hogy 
Bayreuth aligha tekil"lthető va
lamilyen .zarándl)kheiynek" 
sokkal inkább kísérleti mű
hely jellegű. S a Nieb_elu1tt1 
Gyűrűjének a fiatal francia 
rendezésében színre vitt elő
adási' ezt a megállapítást a 
szó szor0s értelmében igazolta. 

Bayreuth az évtizedek so• 
rán szellemileg megfiatalo
dott. Az ünnepi játékok mind 
merészebben újszerű felfogá
sa. a modern zenének ezzel 
párhuzamos bevonulása - a 
Budapesti Ze11em1it•észeti Fő
iskola növendékei például a 
most 60. születésnapját ünnep
lő Mihály András művével 
léptek fel nagy sikerrel - az 
ifjúsági találkozó ,:erűs vi
dámsága átha\ja ennek a bű
bájos kisvárosnak egész at• 
moszféráját. S Wagner súlyos 
zenéje a legkevé�bé sincs el
lentétben a fiatalos derűvel. 
s még a legmegrögzöttebb ha
gyománytisztelők szemében 
sem kelthet megbotránkozást, 
hiszen a nagy mester Is a vi
lágmegváltó sorstragédia. lsol
da romantikusan szép szerel
mi halála. Loliengri1t csalódott 
távozása vag.v éppen a Bolygó 
Ha!!arµii megváltó halálának 
előadása után vidám baráti 
társa.-.ágban sörözgetett a ma 
méltán híres Eu!e vendéglő
ben 

BAYREUTH 976 ÓTA 
egyetemi város Is. s az ifiú• 
«ági találkozók során nyáridő
ben meghonosodott virlámság 
most már állandósult. A bajor 
hegyek és folyók között a te,
mészettel szinte egybenőtt ré
gi város. így lesz szimbólum• 
má : a zene szellemében egy• 
nyelvűvé váló ifiuság - ko
roktól függet!Pn - ielképév4. 

Dr. Cslllair Ferenc 
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Életre ítélve (1 .) 
DEBRECEN : 

r asútefészsé/ü/yi szakdo//ozók. 
Dl tudományos értekezlete A esölckenl munka�épességííelc rehabililáelója 

A vasútegészségügyi S201gá
lat.nál foglalkoztatott dolgozók 
képzése, továbbképzése igen 
fontos feladat. Ebből a célból 
- az önképzés formájának '11-
kalmazásával - hannadszor 
került sor a va.sútepészséglll1tfl 
szakdolgozók tudományos ér
tekezletére. 

A szakdolgozatokat szakor..; 
vosl kollektívák bírálták el, 
i lletve véleményezték. Megál-
1.a.pítható, hogy a dolgozatok 
szerzői a leglényegesebb és 
legidöszerűbb témákat dolgoz• 
ták fel. Az üzemápolói mu".1-
kakör területéről készült szak
dolgozatok helyesen kötötték 
össze az elméleti ismereteket 
a !(yakorlattal. 

,.Az ember nem érheti be a 
Duszta létezéssel. Vágyffdlk a 
boldogságra, elhsmeréS're, tár
sadalmi értékének tudatára. 
Fejleszteni kivánJa képess-égeH., 
i;n.egalapoz:ni saj;\.t és családja 
,tilvóJé!. Társadalmunk fokoza• 
tosan m�gteremu jogos vágya
im!< megvalósulisának 11.Jtalá· 
nus feltételeit. l\Iégis lgaz az, 
boa az élet küzdelem, amely
ben &Okszor nehéz bel)-"tá.11-
D.I • • •  " 

(Dr. Pb. Skodliné) 

A vasútnál újratennelódnek 
a csökkent munkaképességú 
do]®orok. A balesetek többsé
géne'.< következménye : t'égtag
csonkulás vagy -hiány. A szá
muk aggasztóan nagy, A sé-

rülte'k élet.ét a mtítőasztalo
kon mentik meg de további 
sorsuk már nem az arvoookcxn 
múlik. A sebek begyógyulnak 
a csontok összeforrnak, de va� 
jon elegendö-e ez? Kik nyúj
tanak segítő kezet az a,\ct(v to
vábbéléshez. a társadadomba 
való sikeres újrabeíileszke
déshez? A sebészeti osztályok
ról az út a MA V Kórház bal
eseti utókezelő osztályára ve
zet. A teljes gyógyulásnak ez 
már az utolsó állomása. Bu
dapesten, a Szántó Béla úton 
található, a nagykövetségek 
szomszédságában. 

A baleset oka : ittasság 
A földszinti orvosi swbá

ban dr. Geruska Lóránt o-s.z.
tályvezető főorvos fogad. De
jön néhány munkatársa is : 
dr. Tamási Márton adjunri:tUS 
és dr. Maly Ernő. Melletü..'lk 
az admmis.zt:ré.tor szünet nál· 
kül veri a gépet. Leveleket, 
behívókat ír. vala.mollillyi sür
gás küldemény. (Ebocn az 
évben 595 aj · nlott levelet 
kű.!dtek a külö.'1bőzó intéz-

' ményeknak, sz.olgál.;;.ti vere-
töklllek.) 

- OsztályunT�. amely az or
szág elsö rehabilitációs inté
zete volt, 1963-ban alakult 16 
ággyal - mor.d}a a főorvos. 
- Eg11 év múlL'a már SJ ·re 
g,;arapodolt az ág11ak száma, 
amely azóta sem L'áltozott lé
nyegesen. A cél az L'Olt, hogy 
a betegeket megtanítsuk a 
m•!vég!a.gok használatára. 
1963-tól sokat fejlódött az osz
tál11. A Gyógyászati SegMesz
köwk Gyár.á'\"'ll együttműköd
ve több műv�t kisérle
te-�n,k ki, és mi voltunk az 
úttörői a veles:zület<>tt vég
tarsh!á;nyos gyerekek protézisr 
sel való ellátásának is. A l�g
kisebb betegür,k ti:renegy hó
napos volt. Gon.dozzUk azt a 
ti:renegy éves fi út is. akl hat� 

• éves korában hale'et követ• 
keztében vesztette el mindkét 
lábát. 

A föorvos rágyújt, majd kis 
szünet után folyt.atja. 

- A csonkultak száma, saj
nos, nöi·ekszik. A legtöbb bal

eset saruzókkal, kocsirende
zőkkel, 't·onatvezetökkel, ko-
cstfelírókkal és ka.lauzokkal 
történik. Sok az érszűkület 
miatt a,mputált vagy bén,ulá;s, 
reuma, trombózis kóvetkezté
ben moz.gás,korLátozot:t bete
günc, 1s. Havon.UI 55-en cse
rélnek itt ágy:i,t, ami rendkí
vül leha,ngo'ó és egyben fi
gvelmezte:ő. A balesetek több· 
sége alkoholos befolyásoltság 
hatására történik. Sok bal
eset „szárlld" a fór,ökök lel
kén, mert nem ellenőriznek 
szigDTúbban! A 6'Zl0Vjet vas
u�knál. ha !ttass.-íg motiválta 
a balesetet, fezyel.rnit kap a 
S2l0l�ti vezető. Az eseményt 
pedig nem te.'tint:l,J,; üziem.i bal.
esetne:SC. 

Az os.ztályn.ak külföldön ís 
jó a híre. Killd� már ide 
beteget Alh!tniából és Len
gyelországból is. A köze'.múlt
ban az NDK-orvosok ké-re"é
re �mert,e,tték az itt használt 
múwgtia:rok.at, Jövő tava=al 
pedie; a MAV reh·ubilitációs 
rendszer.ról tart előadást 
Sv�cban dr. Mal11 Ernő. Az 
osztit ÍV f.e.1adata az Orvosi re
habtlttMló, de flZ itt dol�ók 
e.n.niél solclratl többet tesmek. 

Ne legyenek kiszolgáltatva 
Az OS'Ztá.Jy profi1>3 az 

utóbbi három és fél évbl.'-n to
vább széle-:-ede-tt - ma.gya
rár.z.a dr. Geru<ka Lóránt. -
Elkezdtünk foglalkozni a bé
nultakkal, és az eredményen 
ma.gtLnk L, meglepődtünk. A 
re11ma va.g_v egyéb ok m!a,tt 
mozg'.sképt· !eIJtné vált bete
get m-ewanitjuk a he'.yzelvál
rozt&tá<ml, a járóka. a toló
koc-;1 és e-in·éb e,...,.köz h aszná
h tá,ra, S„iá• pszichológusun;'< 
i-; van. l\hgyarors;-.á!:0'1. ő 
vo1 t arz el�. aki ebből a '!é
mf.ból do',/orált. A !)'i2:lch'á· 
ter az életbe való visszatérést 
s,egiti elő, ő méri fel. hogy a 
� milyen lelki (elme
be1:) 1Jarta l.lekai vannak. Ha 
beszél vele, erről majd bőveb
ben tájéúozt.a.tja. l\Ie�állapít• 
ja péld.á.ul, ho,,ny a sérült p4-
lyamunltás aJ.k�lmas-e arra, 
hogy tanuljon. Előfordult már, 
hO(Jy ösztönzésünk hatásara 
diplomát szerzett a pálya
munkás. Az orvosi rehabilltá• 
ciónk magas színvonalú. de 
rojnos, elmairadtunk a foglal
lrozá&i rehabilitációval. A be
tegeket meg kellene ta.n.ítaru 
va!a.milyen munkára, hogy ne 
legye,,e:t k1szolgáltatva Erre 
itt n.incs lehetás<>g. Ezert c,;ak 
leve'.ezünk. ös.szekö:tetéseket 
kereStünk, ami nem mindig si
kerül. A munka.helyi vezetők 
soks:ror elmrkóznooc. és saj• 
nos, az emberi „hülyeség" el
len nehéz küzdeni. Nincs meg
felelő rehabilitációs törvé
nyünk. 

Az orvosok példákat sorol
n-.ak. Egv oombamputá.lt kis
lányt felvettek a MAV-tiszt
k ·.p:z.óbe. Az igaz.g:atóság Pes
ten nem atlott megfelelő mun
kát, ezért egy· távolabbi állo
másról kellett neki bejárni az 

iSkolába. Csak hosszas utá.oo
járással si kerü 1 t rendezni a 
sorsát. Sokszor a beteg nem 
hajLandó mu,n,k.it vá.i1lal.rui, 
mert anyagilag jobban Jár, ha 
nem dolgozik. Ha a keresete 
u,tran.is meghalad egy bizo
nyos ö zeget, megvonjá:k tőle 
a rokkantság:! nyugdíjat. A je
lenlegi rendelet arra ösztörwz, 
hogu maradjon rokkant, moz
dulatlan n)lomorék. Ezért töb· 
beket a házaSttársa tart el. In
nen már gyakran nin.cs mesz
� az allrohollzmU&hoz veze
tő lejtő. :f:rdemes ·1tt megje
gyezni. hogy egy e,gés:z.séges 
nyugdíjas, ha munkát vállal 
egés-z:ségüeyj vagy egyéb ki
emelt intézménynél, egész év
ben dolgozha,t, és a nyugdíja 
is változatlan marad. 

A legtöbb sérült ra.gaszko
dtk a vasúthoz. Előfordult 
már, hogy cipésznek tanítta.t• 
tak vaJakit, és az a szakvizs
ga e!ótt meggondolta tna{lát, 
mert nem akart elszakadni a 
vasúttól. Az utókezelő lét:re
hozasa hal.adó tett volt. Köz
ponti segítséggel kellene foly
tatni az életbe való visszave
zetést, az elhelyezést i.!. A 
MAV nem szűkmarkú, amikor 
a gyógyításhoz szüksi!,ges esz
közök.. műszerek megvásárlá
sáról van szó. (HickauliJrus 
alro múvégtagja például csak 
a MAV-nak van). Kifizetik a 
86 ezer forintos bioelektromos 
kart is, de nem mérik fel 
azokat a lehctöségeket, ahol 
ezekkel a drága protézuiekkel 
dolaozni lehetne. A rokka!J'L
tak önbizalmát, munkába ve
tett hitét törik meg a:záltal, 
hogy a so:<kal kevesebb fo
rinitba kerülő elhelye2lés.ről 
már nem gondookodnak. 

Itt n incs bürokrácia 
Cseng a telefon. A főorvos 

elnézést kér. A MAV Kórház
ból je:entik. hogy friss am
putált VRn náluk, hamarosan 
küldik az o.:.--ztályra. Megs2ó'.al 
a' szobadikta.fon is. A portáról 
közlik. egy idós vasutas sze
retne bes-zélnl a fócrvos..saL 
Messziről utazott ide. 

- Küldjék be/ 

Vasut:asbundában, sapkáját 
a kezében szorongatva jön B. 
Lábszáramputált. Zsebéből ('gy 
papírt halász elő, és odaadja 
a fóorvoonak. Reggel a Gyó
gyászati Segédeszközök Gyá
rában kellett volna jelentkez
nie az újabb protézisért. de 
késett a vonat. A főorvos el
m.agyará:z:za, mi a teendó. 

K€Jf:s:zier ls megköszöni a se
gítséget, de mielőtt botjára 
támas2:kodva elmerme. meg
klérdezi, hogy fekete s:zlnú 
lesz--e a cipó. A főorvos meg
nyugtatja:  olya,n lesz, amilyet 
kért. 

Dr. Tamási Márton adjtma-
tus elmondja, • hogy min
den szerdán kimegy a gyárba 
egy orvo„ és egy gyógytorr.ász. 
Ott a múszerésszeJ együtt el• 
lenőrzik az új vagy javított 
múv�gtagot. A beteg a jelen
létükben próbálja ki, és ha 
szükséges, még i€JaZltan.aik raj
ta. A betegek már tudjá,k, 
hogy ha meglazul egy csava:r, 
vagy szorít a protézis, 57..erdán 
előzetes bejelentés nélkül fo
gadják és segítenek rajta. Ez 
is a bürokráciától mentes, 
1711ors intézkedések egyike A 
r,[,gi. múV'égta.got az új ellené-

ben viss,z,a ket1 S2JOlgáltatmd, 
mert a MAV tulajdona. Ha 
meghal a beteg, a hozzátairto-
:wja köteles visszaadni. Eze
ket kijavítják vagy átalakít
ják, aztán ismét kiadják más
n.a,k. 

Az olvasó ne vegye most 
formabontásnak, ami ezután 
köve!llrez.ik. A riporttól szok.at
Lan stílusban és módon szá
raz tényeket, megálla,pításokal 
vetek pa,pírra kiegészítő kom
mentár és szubjektív megjegy
zések né1kül. A továbbgondo
Lást vagy kövebkezt-etést önök· 
re bí"llOm! 

Rés-zletek egy 1977. május 
30-án kés:z:ült hivatalos jel-e-n
tésból. Témája : a csökkent 
munkaképességű dolgozókra 
vonatkozó rendelkezések vizs
gálata, amely a budapesti. a 
pécsi és a debreceni igazgató· 
sá,gra terjedt ki. 

Az egészségügyi szakdolgo
zók, asszisztensek, üzemi ápo
lók, a Nagy Okté-beri Szocia
lista Forradalom 60. évfordu
lója tiszteletére tett ·11á ilalásaik 
keretében készültek az ez évi 
tudományos érte!,ezletre. 

Dr. Báló György úgy érté
kelte a pályamunkákat, hogy 
azok az elmúlt évinél színvo
nalasabbak, tartalmasabbak, 
hűen tükrözik az asszisztensek 
és üzemá,polók elméleti és 
gyakorlati felkészültségét. 

Az elismerés hangján !ebet 
szólni azokról a szakdolgo!a
tokról, amelyeket szerzőik a 
mindennapi munka mellett, 
fáradságot nem kímélve, a 
megfigyelések sokaságát fel
dolgozva, a szakirodalom rend
szeres tanulmánvozását fel
használva készítették el. 

Részletek egy ielentésből 

A résztvevök köre évről é-v
re terebélyesedik. Ebben az 
évben az elmúlt napokban 
megtartott III. Ors7..á,gos Tudo
mányos Értekezleten Szeged, 
MiSkolc és Debrecen területi 
egészségügyi központjainak 
szakdolgozói, valamint a MAV 
Közegészségügyi Intézet e!!ész
ségü,,,ryi szakdologzóinak kép
viselői vettek ré«zt. A részvé
tel pályázat útján történt. Az 
üzemápolók és asszisztensek 
saját szakterületük'!'ől egy-egy 

A szakdolgozatok elbírálása 
után az aláb'>l helyezési sor
rend alakult ·ki: 

,.A rehabilitáció célja az, 
hogy a csókkeat munlta,képes
ségtl személyeket visszavezes
se a t.ermelömunkaba. tartal• 
mat adjon az életü.k.nak, bjz
tooítsa anyagi és szociális füg
getleoo,é-gükct. Csökkent mun
kaképessegű. a.z a dolgozó, aki 
a munkakörének ellatásához 
szükséges képességeket elvesz
tette, de a. megmaradt képes
ségeit más munkakörben hasz
nos!tani tudja. Szocialista tár
sada.munK kötelessége, hogy 
intézményesen gondoskodjon 
a csökken,t mun�pesséi::ú 
dolgozókról. Enmek érdek.ében 
számos jo:;szabály jelent meg. 
(Öt rendel!kezés számainak 
pont<>s felsorolása.) A csók
ken,t munka,képesséi;ú vasuta
sok helyzetének rendezésére 
MA V-utas.itások vonat!koznak. 
(Hét utasít.ás sz.ima olvasha
tó.) 

Budapest-i igazgatóság. Meg
állaipitotltuk, hogy a budape.;U 
ig�tósá� háromtagú bi
zottság működik .de. ezt a jö
vőben átszervezik, mert az 
előadó. is a bizotitsá!( tagja. 
Az igaz�,s:íg terü}e:-én 
be."l10ndásu.k szerint - 500-at 
meghaladó csökkent munka· 
képességi, dolgozót tartanak 
nuilván, de ez csak hozzáve• 
töleges adat. Véleményük sze
rint ez a sza.m jóval több. 
Pontos nyilván,tertást nem ta
láltunk . . •  

10i7-ben a vállala·tl bizott
sá� 139 kére'.em ügyeben dön
tött. Altialában bérkieg-észilést, 
illetve keresetkiegészítést ál
lapítottak meg. Mindössze öt 
lg.�nybejele.'ltő esetében hoz· 

ni életüket. Tavaly 51 egl!s:z- önálló témakör tudománvos 
ségromlásból és 12 ürem.i bal· szakdolgozat formájában tör
esetből csökkent murumképe-;· ténő megírásával pályáztak. 
� vas,utas kereset:k.iegészí- Ezúttal 13 egészségüzyi szak
tési ügyét tárgyalták meg- dologzó, 10 szakdologzat m�g
nyugtatóan. írásával vett !"észt az értekez-

A vizsgált iga:,Jg;atósagok kö- let munkájában. 
zül ,a debreceniek tesznek a Az értekezletet df'. Báló 
legtöbbet a csökkent munka- György, a Debrecen.! Területi 
kéoességú dolgozók h�lyzeté- Egészségügyi Központ Lgazga
nek ;avítása érdekében. Zá- tófó4>rvos-helyettese nyitotta 
honyba,n például ip.vvágány- meg, értékelve a kOrábbi érte
ra�-tárnolma.k kizárólag Jlyen kezletek munkáját, majd sor 
doliro-zókat alkalmazn�k. került a pályamunkák előadás 
U gva nitt seorúkötő üzem-e-t le- keretében történő ismertetésé
tesítettek foglalkoztatásuk ér- re. 
de,,ében. Az átrakókörzetben 
a dara.b.•zámláldst is „sérült" 

Első helyezést ért el : Bá• 
lint Lászlóné, Arvai Pálné', 
Bodó Imréné (Szegedi TEK). 
Szakdolgozatuk címe: Rende
lőintézeti betegforgalom méré
si adata.inak elemzése. 

Második helyen végzett : Dr. 
Szántó Dezsőn,! (Miskolc! 
TEK) és Balázs Katalin (�u
dapestl TEKl. harmadik Mar
si Lajosné (Debreceni TEK). 

A helyezettek kÖ7..ött az ok
levél mellett több mint 10 ezer 
forint pénzjutalom került ki
osztásra. 

dolgozókkal t'égeztetilc. A Jeg. 
n.a1'!Yobh gondot a rokkantak 
álfké� jeientl. mert azok. 
aki'kn-ek csak nvolc általános 
i,.;okolRI vég-,,ettsé,nik van. n,:mi 
vá!Jal.iák a továbbtanulást. ál
talában elíásulnak, nine<- am
bícióiuk. A vállalaiti albizott
ságok mindent elkövetne,k a 
rehabilitálás sikere érdeké
�-

Debreceni ifiúgárdisták 

MegállapltoHuk. ho1111 a 
debrecMi iaazaatóság t'é{l2f a 
leqsokold�lúbban a f'ehabili
tálásMl ka.ncsoTatos teendőket. 
A vt1llalatí albizottsáqok lét-
f'ehozásával mindenképpen 
pé1da.mutat6 kezdeménuezést 
tettek a Magyar Államvas
utaknál. A munkahelyek lé
tcs,ité,oével. a könnyebb mun
kaikö,-be vai1ó helveT�el. át• 
kéo-z,ó,<:sel � nevel�\ vá1ta'lt 
a fo'!lallrm;ási rehabilitádó (az 
életcéladás) 1Wörőivé . . .  " 

Kaswl:\ Sándor 
(Folytatjuk) 

A debreceni iánniljav!tó if
jú gárdistái kiváló eredmé• 
nyeket értek el az utóbbi 
é-vekben. A váro.si szemlén 
Immár negyedik e;.ztendeie 
mindirs ők hódftiák el az el
ső helyet, ezenkívül a megyei 
s:rem1éken Is több el<6 és má
sodik helyezést �reztek. Nem 
volt vélet.len az sem, hogy 
1975-ben a debnecenl ,iarmúla
vító Ifjú Gárda szakasza kép
viselte Hajdu-Bihar megyét az 
országos IG-szemlén, s a s:zo. 
clalista versenymozgalomban 
háromszor tüntették ki a sza. 
kaszt kiváló címmel. e(JJlsze? 
pedfn a.z f:len}áró század cí
met is kiérdemelték. 

A járműjavító Ifjú gál'distál 
a rendő�gel ls s-zorosan 
ecyüttmúködnek. s jelenleg 
k'ö.:lekedésrendés-zeU szak-al
egysaégként tevékenykednek. A 

jó munka és a példás he1yt
állás elismeréséül a megyei 
rendőrfőkaoitánys.ág a Nagy 
Októberi S:zocialista Forrada
lom 60. évfordulóján csapat• 
zászlót adomán11ozott a jármú
javító Ifjú Gnrda szakaszának, 
amelyet Kollár János alezre
des. a Hajdu-Bihar megyei 
rendőrfőkapitány adott át. A 
megtinteltetésben részesített 
Ifjú Gárda alegység ecyben 
felvette Vass Káro1u rendőr 
alhadnagy nevét, aki az ellen
forradalom idején halt hool 
halált. 

A vasutarok - s nemci,ak 
a debreceniek - méltán le
hetnek bü,;zkék az Ifjú Gár
dában tevékenykedő minden 
fiatalra. méginkább a Vass 
Károly alee:vségbe tartoz.ó i!
júmunkásokra. 

tak elutasító határozatot. Meg- 1-------------------------------------
állapitottuk. hogy az ügyek 
intézés,ének átfutási ideje 
h<>SSZÚ. A 15 napos határidő 
helyett zömében kettöhónapos 
átfutási időket találtunk. A 
dolgozók igénybejelentésülo,e 
a swlgáLati főnó!<Ségükön ke· 
res:ztül kapnak értesítést a 
döntésről, S2JQffiorú az, ho.."Y 
a:z �ítbek egyike sem tar
ta.lma7..o!Jt fellebberesre vonat
kozó kioktatá_qj; . . .  

Rendelet írja elő, hogy a 
szolgálati helyeken évente 
munkaköri jegyzéket kell ké
szíteni arról, hogy milyen 
munkakörben foglalkoztatha
tók csökkent munkaképességű 
dolgozók. A budapesti igazga
tóság 200 erre kötelezett fő
nöksége közül csak öt tett ele
get a rendeletnek. (Feleló.sség
re vonás sem történt.) 

Pécsi igazgatóság. A bizott
ság elmondás.a szelinrt már 
évek óta nem foglallkoztak 
olyan csöklk.ent munkaképes
ségű dolgoz;ók rehabilitásával, 
akiknek emiatt kön,nyebb 
munkakörbe való helyezése 
vált volna szükségessé. Az ok : 
a csonkulta.kat olyan munka.• 
körbe helyezik a szolgálati 
főnökségek, ahol keresetük 
m<1!1(1sabb, mint a baleset előtt 
volt. 

Debreceni iga.zg,atóság. 580 
csökkent munlkaképesség(i dol
gorot ta.rtan.atk nyilván. A n,a
gyobb állomásokon rehabil!tá
cióval foglalkoz6 albirotts.ágo
kat h<YLtak létre. Ezek: Deb
recen, Nyíregyháza. Püspök
ladány, Mátészalka, Záhony, 
Kisújszállás. Feladatuk: meg
valósítani a csomópon1ok te
rületén fogl.alkoztatott csök· 
kent mtlm(aképességú dolgo
zók rehaibili láci6iát. valamtnt 
állandóan figyelemmel kísér-

Három hét Balatonfüreden 

Ahol minden a betegekért történik 
Bala.tonarács - hirdetik a 

megállóhely jókora betűi. Töb
ben S7állunk le. Kitömött ké
zitáskák, sál. kalap, no meg az 
óvatos léptek arról tanú.�kod
nak. hogy újabb vendé!(ek ér
keztek a szívbetegek Mekkájá
ba. 

Az államástól keskeny utca 
vezet az új MÁV Szfoszana
tóriumhoz: Az épület Y-alakú 
figurája már messziről utat 
mutat, uralja a környéket. 

A porta berendezé.<Je, az 
örökzöldek, a tapétás falak. a 
kényelmes karosszékek és nem 
utolsósorban a barátságos fo
gadtatás már az első percben 
nyugalmat kölcsönöznek. A 
színes műanyag padlókon tar
ka szőnyegek, a mennyezeten 
csiUárok, a f.alakon képek, 
emeleten.ként tágas társalgók, 
más-más színű fotelek. televí
zió. könyvtár, társasjátékok. 

A szobák kétágyasak. Az el
ső émeleten - melynek kór
házjellege van - fehér ágyak, 
süppedő laticel matracok. A 
többi emeleteken heverők, a 
tapétás falak körül kárpitozás, 
karosszékek, színes mennyeze
ti lámpák, falikarok, linóleum 
borítású padló, gőzfűtés, min
den szobához balkon, beépített 
szekrények, előszoba, hide,;i
melegvizes zuhanyozós fürdő
szoba. A Balatonra néző napo
zókon különleges kárpitozású 
nyugágyak. A napsugár jóté
kony hatását zuhanyozók segft
sée:ével Is fokozhatják a bete
gek. 

Először a nővérekkel Ismer-

kedik a beutalt. Néhány rutin
kérdés után elfoglaljuk a két
áo"'Yas szobákat. Az új bete
.11ekkel. részben a vezető. dr. Fe
hér Csaba, a szív- és érbetee:
gyógyászatban nagy sz!vkórhá
zí ,gyakorlatot szerzett főorvos 
és dr. Urbán Irén Ol"VOS foe:lal
koznak. Kórházi szlnte,i törté
nik a vizsgálat. Az EKG-ké
sziilék a legúiabb tíoll"'1k kö
zül való. A terápiák között sze
repel a szív- és e1?Yéb mas�zázs, 
a torna és a nazykórház7.al tör
ténő koooerácló következtében 
- szükség· szerint - a szénsa
vas fürdőkúra. 

Az orvos naponta. a f{jorvos 
másodnaponként látogatja a 
betegeket. A reg,;iell órákban 
van a vizit, az Injekciók be
adása, a gyógyszerosztás ; azért, 
hogy a csoportos étkezésig el
juthasson a beteg a gyógyfür
dőbe, belekóstolhasson a Kos
suth Lajosról elnevezett híres 
forrásvfzbe 6s élve:i,hesse a 
Balaton - Füreden érvénve-, 
sülő - északi szeleket sze!Ídí
tő, hőszabályozó kOlönös 
gyógyhatását. 

Mindezek mellett nagyon jó 
hatással van az ldegérzékeny 
betegekre. a nővérek készsé
gessége, kedvessége, különös 
tekintettel f:va és Juel nővér
re és a mindig és mindenkinek 
rendelkezésre álló könyvtáros
ra. 

Az egyik napon mentőkocsi 
állt meg a szanatórium előtt. 
Bete,;iet hoztak a budapesti 
MA V Kórházból. Súlyos szí-

ves volt . . .  A társalgóban az 
terjedt el. hoi!V a harmadik in
farktusával küszködik. A szo
bat.'irsa naponta beszámolt az 
első emeleti szoba eseményei
ről. Az esti tévénézés hangfo
góval történt, lábui.ihei!Ven 
jártak a betegek. Az el!Vkori 
szombathelyi osztályfőnök. a 
a Pécsi mozdonyvezető. a nyug
díjas mérnök és a mindenkivel 
jó barát Szabó Béla. eltYkori 
miskolci vonatvezető csak sut
togva beszélték me1:? a hetila
pok és újságok híreit. A nővé
rek et?Vmásnak adt.1k a kllin
cset. O,..-ig.<npala.-kol{ váltakoz
tak. Infúzió Infúziót követett. 
E� embertrt, a s7.anatór!um 
e-gy betee;éért. an,iak életéért 
f0Iyt a harc. Dr. Fehér Csaba 
főorvos még az éjféli órákban 
Is meglátosiatta betegét és 
szüksée; szerint operatív tevé
kenységet végzett. vagy ren
delt el. Valamennyi beteget 
meghatotta az a rendelkezése, 
mely szerint a beteg feleségi
nek Pn(jedélut adoH af'TII. h0/111 
a válságos nonokbnn éHel-nap
pa.l férje mellett maradhasson. 

A pontos Időben · törWm5 · ...,. 
naol háromszori - étkezés ke
délyes színfoltia a gyóg:,,kúrá• 
nak. A fels7.ol,;iáló személyzet 
derűs arccal hordja a jóf,;G fa# 
latokat. amelynek teremt6fe ■ 
ii:asztronómla mestere, a min• 
dig Jókedvű szakács. a buda• 
pesti Mátvás pince nagv hfrf 
konyhájában szerezte tud«>' 
mányát. 

(GerceJn 
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Kérem a jegyeket ! 

Szolgálatban, kala uznókkel 
Az utazás és a megérkezés 

mindig izgalommal jár. De va
jon a vonatkísérők - akik 
11okszor érkeznek és útra kel
nek, mert ez a hivatásuk -
hogyan élnek? Nekik mit je
lent az utazás? Erre kerestem 
választ a Nyugati pályaudva
ron. 

A vezénylet felé tartva, ko
mor csigalépcsőn jutottam fel 
Balku Lajos vezénylötíszthez, 
miközben P várakozó helyiség
ben sötét, lakattal zárt szelk
Tényeket, valamint egyszerű 
asztalokat, székeket láttam. Itt 
,elent"keznek, és megpihenhet
nek a vonatkísérők. 

Ketten a 18-ból 
A vezénylőfliszttel együtt 

Papp Zoltán, a vonatkíséret 
párt-alapszervezetének titká
ra fogadott. Közöltem szándé
komat: szeretnék elkísérni egy
egy útjára két kalauznőt. Ké
résem teljesítése nem ütközött 
akadályba. Együtt keresgél
tünk a névsorban. Közben 
megtudtam, hogy a Nyugati 
létszámába tizennyolc jegy
vlzsgá!ónő tartozik. Meglepett, 
hogy a tlzennyolcl)ól tizen
egyen elváltak, hárman haja
donok, és csak négyen élnek 
együtt a férjükkel. Végül Hor
nyák Józsefné és Sulyok Sán
dorné elkísérése mellett dön
töttem. 

Hornyákné a KISZ-vezető
ség tagja. Három évvel ezelőtt 
�épett be a szakszervezetbe, 
hiszen még fiatal vasutas. So
kat segített a brigádmozgalom 

„Indulásra készen" - Jelzi 
Hornyák Józsefné 

szervezésében. Jelenleg az lf
júsáoi brigád naplóvezetélje. A 
legjobbak közé tartozik, s 
munkatársai szívesen dolgoz
nak vele. 

- Még soha sem hiányzott 
igazolatlanul - jegyezte meg 
büs2lkén a vezénylőtiszt. 

- Ez érdem? - kérdezem 
meglepődve. 

- Sajnos, mostanában már 
ez is erénynek számít - vála
szolta a párttitkár. 

Ugyancsak „érdem"-ként 
fogható fel, hogy Hornyák Jó
zsefnénak nincs gyenneke. 
Meg az is, hogy szintén egye
dül, elváltan él. 

- Mindig megkérhetjük 
rendkívüli szolgálatra - ma
gyarázta Balku Lajos. - Mert 
bizony nálunk is sok gondot, 
fejtörést okoz a gyesen levő 
édesanyák pótlása. Nem tehet
jük ki a vonatokra a táblát, 
hogy „Nem közlekedik, mert 
a jegyvizsgáló gyesen van!" Ha 
pedig letel ik a gyermekgondo
zási szabadság, az anyákat úgy 
kell szolgálatra beosztani, hogy 
legalább szombat déltől hét
főig szabadok legyenek. Nehéz 
ezt biztosítani ilyen nagyon 
szűkös létszámmal. Máskülön
ben még a férfiak sem utaz-

Sulyolmé és férje, a vonatve-
zetö 

ban. Előfordult már, hogy a 
kocsiból ellopták. Aztán hátra
vittük a záTjelző lámpát, majd 
a kocsikat végigjárva halad
tunk ismét előre. Zsuzsa fi
gyelme mindenre kiterjedt. 
Megvizsgálta az ajtókat, abla
kokat, ellenőrizte a világítást, 
megfelelő állásba helyezte a 
fűtési s7.abályozókat. 

- Mindez könnyebb télen, 
mint nyáron - magyarázta. -
Mert akkor az ablakokat is le
fel kell rángatni. Azért, hogy 
nincsenek-e kitörve. Igaz, 
most az oldalsó ajtók nvitásá
hoz, zárásához kell sok erő. 
Egyszer már négy és fél hóna
pig voltam betegállományban, 
mert megerőltettem szolgálat
ban a kezemet . . .  

Zsuzsa a vonat Indulásáig 
vasúti pályafutásáról Is szíve
sen beszélt: 

- Kiskunfélegyházán kezd
tem. Előtte a BKV-nál voltam 
kalauz, de azt a munkát nem 
kedveltem annyira. Félell'llhá
zán jobb nolt a S?Olqálat, m!
ooI helyben kezdtünk mindig, 
" hel11ben L, végeztünk. ts a 
nők járhattak ll'I/Or.tt•onattal Is, 
míg a Nyugatiban ez csak a 
férfiak kiváltsága. Mintha mi 
nem tudnánk ellátni azt a 
fordát is . • .  

A szerelvénv kilenc kocsija 
közben megtelt utasokkal. A 
beszéh?etést gyakran megsza
kították a kérdezgetők. Me
lyik vonat mikor, honnan in
dul? Zsuzsa mindenkinek kész
ségesen felelgetett. Többen jó 
ismerősk.Snt köszöntöt¼lt. Vé
gül sípszó hangzott, s vona
tunk kigördült a Nyugatiból. 

- Egyszer eg11 utas feljelen
tett, azt állítt·a. hom, az „Indu
lásra készen/" jelzést korán 
adtam. emiatt csaknem lema
radt. Büntetésből kétszáz fo
rintot levontak a nyere�gré
szesedésemből. Azóta jobban 
vigyázok, hiszen az utasoknak 
majdnem mindig igazat ad a 
vasút - mondta a kalauznő, 
aztán me!!kezdte a jegyek ke
zelését. Mire a kilencerlik ko
csi végére értünk, már alig 
éreztem a lábam. 

- Semmiség jegyezte 
meg Zsuzsa, s Igaza volt, hi
szen neki minden állomáson 
és megállóhelyen le- és fel 
kellett szállnia. s ügyelni az 
utasokra, jelzőkre, jelzésekre. 
fgy érkeztünk meg Nagyma
rosra. 

Várakozás közben, a vissza
utazás előtt - melei:t étel hí
ján - egy kávét ittunk. Meg
tudtam még, hogy Zsuzsa Pes
ten egy körúti bérház hánnas 
albérletében lakik. Egvetlen 
pici szoba az ottl)ona. Szabad 
idejében kézimunkázik: gyö-

nyörú kalocsai mintákat M
mez. Ha csak át nem alussza 
az egész napot, egy-egy éjsza
kai szolgá,lat után. a bizonT, a 
zajos kis szobájában is jobban 
tud pihenni, mint a laktanyák
ban, ahová sokszor be sem 
megy. Vagy legfeljebb csak ké
zimunkázni, mert az ágynemű
ket elég ritkán cserélik ki. 

Szerda, 3724-es 

A Lajosmlzséig kÖ'Z.lelredő 
személyvonatnál taláikoztam 
Sulyok Sándornéval. A kereszt
neve: Marika. Még több mint 
egy óra volt az indulásig, ami
kor a kocsiban beszélgetve el
szívta a szol!!iilat közbeni utol
só cigarettáját. Nem s'1'.ófukar, 
de nem is bőbeszédű. Ezzel a 
tulajdonságával némiképp ösz
szefüe,iésben emlftette egyik 
gondiát: 

- Sajnos, olyan utas ís akad, 
aki sértésnek veszi. ha a ie
gyek kezelése közben szólni 
merek hoz.-á. Fóként, ha bér
lettel utazik, azt hiszi, nem 
is kell megmutatni • . . 

Véleménve szerint szándéko
san kevesen akarják a kalauzt 
becsapni. őt különben sem le
het, mivel sokszor jár U!Q'an
ezen a vonalon. s jól Ismert 
az utasokat. Tudja róluk. ho!!V 
a vonat melyik kO<'•iiilból kik, 
hol szállnak le. tjszaka sem 
fél. ht.•zen a férje a vonatve
zető. Van egy egyezményes je
lük, arra az esetre. ha baj len
ne. Két év alatt csak egvszer 
került ilven helyzetbe, de az 
egy másik vonalon tör�t. Ha 
itt fordulna elő, hol!V valaki 
kellemetlenkedne. akkor már 
nem is kellene a férjének szól
ni : az ismerős utasok a segít
ségére sietnének n11omban. 

- Hogyan került a vasút
hoz? - kérdeztem. 

- A férjem egyik bátvja. 
a'kl szintén vasutas, ezt a ián
lot•a nekünk. Nem i.• bántuk 
meg, hogy hallgattunk rá, hi· 
szen minden hónapban haza
viszünk hétezer forintot. A 
kisfiam két és féléves. Amíg 
szolg:1latban vaizyunk, addig az 
anyósom vigyáz a gyerekre. 
Igaz. fizetünk ezért neki. Az 
utazás nem klinnyű, de szere
tem ezt a feladatot. � Sanyi
kának szinte minden útról vi
szünk valamit. Máskülönben 
lakásra gyűjtünk . . .  

A táblás megállóhelyen fel
szállóknak M,irika a vonaton 
adott jegyet. Egyéb jelentős 
esemény nem történt az úton. 

- Büntetni szokott-e? 
- Az utas rendsurint nem 

büntetést, hanem pótdíiat fi
zet. lgy tehát azt mondhatom, 
hogy b!1ntetni nem szoktam. 
Az utánfizetés ha�•i összege 
4000 forint körül szokott lenni. 
Ennek 9 százaléka 11z én juta
lékom, míg a tizediket mindig 
a vonatvezető kapja . . • 

Miért nincs 
pihenőszohájuk ? 

Az út végeztével megkér
deztem a Nyugatiban a ve
zénylőtiszttől : 

- Ii:taz-e, hogy itt csak fér-
fiak járhatnak gyorsvonati 
fordulóban ? 

- Igaz. Mert a nőknek álta
lában nincs pihenőszobájuk a 
végállomásokon han(!zott 
válaszként. - Még a mellék
vonalakon, például Vácr/itótón 
is hasonló a helyzet. Vagyis 
mert nincs női szoba, vagy 1-,
vál tjuk a vonatról a nőket, 
vagy vállalják, hogy átmennek 
Vácra pihenni. Javaslatot már 
tettünk e problémák megoldil
sára, de eddig még nem volt 
semmi foganatja. 

Szalai Mária 

nak szívesen vasárnap . . .  +----------------------------

A vezénylőtiszt közben fel
állt az asztaltól és kitekintett. 

- úgy látom, Hornyákné 
már itt van - szólt. 

- ll:s Sulyok Sándorné? 
- Vele majd holnap utaz-

hat. ő különben két évvel ez
előtt, a férjével együtt lett vas
utas. Együtt szolgálnak, s az 
asszonyka ritkán vállal külön 
uta.t, a gyerek miatt. Egyéb
ként nincs veWk semmi baj, 
nagyon rendesek . . .  

Kedd, 224-es 
Hornyá;;.né, azaz Zsuzsa lát

hatóan örült annak, hogy el
kísérem Nagymarosra. Elő
ször a mozdonyhoz mentünk. 
Oda kell [eltenni a táskát, 
mert csak ott van biztonság-

MEGJEGYEZZÜK 

Az utas fizetne, de nincs kinek 
November 19-én Salgótarján állomásról utaztam a 315-ös 

számú vonattal Hatvanba. Ennek egyik első osztályú kocsi
jában olyan utasok foglaltak helyet, akiknek menetjegyük a 
2. osztályra volt érvényes. Ethatározták, hogy a különbözetet 
kifizetik - ha jön a kalauz. Salgótarjántól Jobbágyi állo
másig azonban az utasok nem találkoztak jegyvi;,;sgálóval. 
Az utasok örömmel tették zsebre a már előkészített külön
bözeti díjat. Már tapasztalatból tudták, hogy ezen a vonalon 
a vasút képviselője nem teljesíti kötelességét. 

Az utasok biztatják ismerőseiket is: 
- Nyugodtan beülhettek az első osztályú kocsiba, a ka· 

lauz ide csak ritkán látogat! 
trdemes lenne ezen a vonalon a jegyvizsgálók�t is gyak. 

rabban ellenőrizni ! 
Szúcs Ferenc 

DECEMBER 2-RE 

Kőbánya-Hizlalón teljesítették 
·az idei szállítási tervet 

Az 1970 óta Budapest-Fe
ren.cváros kirendel tségekén.t 
működő Kóbánya-Hiz!aló ál
lomás dolgozói december 2-re 
teljesítették idei áruszállítási 
tervüket. Azóba a terv minél 
nagyobb arányú túlteljeslté
séért, az állomás körzetébe 
tartozó és általuk lcis:zol,gá/!t 
20 vállalat szállftási igényei
nek tová'bbl kielégítéséért 
munnmllrodna1k. 

Az embereken múlott 

- Négyezer 777 V<1Sútl ko
csiba 85 450 tonna árut raktak 
nálunk december 2-ig - új-

megjegyezném, Karooss Káz
mér így ro:ytatja: 

- A ferencvárosi szb irá
nyításával eredményesen tölti 
be hivatását az állo.'11.ás mű
helybizottsága, amely 5 tagú 
vezetőséggel, 2 bizalmlval és 
2 bizalmihelyettessel működik. 
A műhelybizottsá(! s.7,orosan 
együttmúködlk a helyi párt
alapszervezettel. amelyn<"k im
már 17 esztendeje Szabó Jó
zsef a tit:k.ára. A kiemelkedő 
Politika! mttnka mLnder,,e,ke!ótt 
az éléruk brigádmozgalommal 
függ össze. 

Kossuth, Baross, Petőfi 

ságolja Bánsági János á!Jo- Kóbánya-Hizla,ló Kossuth más.főnök-helyettes. A 

munka egyéb mutatói is ha- szocialista btigádjáJnallc Tóth 
L. Ferenc kezelótL<Zt a verresonló helytállásról tanúskod- tője. Ez a kollektlva 1975-ben nak. A tényleges kocsitRrtóz- elnyerte a MAV kiváló brikodási Idő vagy a kocsik át- gádja kitiil'Jte!ést. ueya'llakkor la,g,os terhelése szín-Min jobb a kiérdemelte a kerüleil !)árttervez,ettné!. A val!'Ollok jó birottság kongre•sr.usi záw.16-kihaszn.álásávaii például 208 ját is. A lendület azóta sem kocs.i.t sikerülit mesctakarltani, tört meg. A-z idé<n vég,.ett roknem is szólva airról, ho,iv az 

ideg,en vasuta.k tulajdonát 'ké- sok társ,adalmi munka me,'le'!'t 
pezó �k t.art&,,Jrodátj ide- rés7;\ vette'< A Szovletun!ó 60 
jének rövidftésével _ az er- éve című szellemi vet4'ke'16n 
re vo1113.tJro,z.6 terv 108,1 62:ám- Budapest-Ferencvároo 35 bri-
1�:os teJ.jesíté-oével _ naey gád imral el:t'--üft, s vé-itíil is a 
összegű valutát takmtottunk hat,o,lik heh·e-zést S:Ze!'("7,'ék 
meg a népga7.da,,.á�. meg. A Kos,;uth brigárl ta!!iai 

legutóbb ko'Tl'Ol<'x szerzőrll>s.t 
Aztán az emberek kerülnek kötöttek a MA V Sz:ak- és S-zesz:óba, akiken mindez múlik, relóioari Fő ·· •<"<éf! Kun Bél.a akik a ferencvárosi vasuta�ok ifjú«ád bri!!'l<l iával. vaJamint jó híréhez méltóan a jubil'eu- a VO;,án,:>sol•'!rn,l. hO!:!V 'köle!1Ömi mWlll<eversenyben is helyt- nö<;,en segí k egv.má« törek-álltaik. Jelle.'l17>5 például. hogy vé<eit. 

. 
Kőbánya-Hizlalón másfél év- A-z. állomás má�lk két kötizedre visszamenően nem f<rr- �el tenn&<ze•esen m� dult el6 halálos baleset, s lel- �,nomrohb az ecyüttm,iködés. sebb koc('.an;h Ul?Varr>�,'< rit- Ezek e,gyike a Baross bti ,ád,  kán történt ennyi Idő alatt. a má k �[� a PetMI, ame-

A beszél f'e-té<'mél jelen van 1 >ik mi.ooÖ<iSZe E'!!V éve ala
Kardo-!s Kázmér is, a'ki a X. kult. Közös tá-r«ad�lmi mtm
lretiiletl va-sútü-z.emek nártbl- lclval a r ,1<006hf'lve1<en é'I rott<á*ck "'7'€'l"Ve-ző ti t'kára. kÖ1'nvékéon ö"""""'e,n hat \·a�n 
de korább(lon hO<;:S:1')(1 éve•ken ált h„11,dé'"'Ot !!VÚitötte1< � az 
Kóbánva-H;.,.l.aló állorn.-�!ónö- idén. E?enkfvm több közös 
ke volt. Mindkét beosztá�á- akciót �

\ 
k. 

- Az öss-rebart=áis, a jó 
kö�gi szellem bizonyít.éka 
az IS - jegyzi meg Bánsági 
Jánoo -. hogy a más vasút• 
igaz.gatooágoktól ho:z:zánJt ki
rendelt dol!!07/4k iól érzik itt 
magukat. s heÍytállásuk alap,, 
ján kelló megbecsülésben re
szesü1.nek. 

- Hány kirendelt dolgozik 
itt? 

- öten vannak, de szinte va
lamennyien hizlalói törzsgár
datagok, s kocsirendezői szol
gálatot teljesítenek. Pethő Fe
renc Orosházáról. Varga Ist
ván Vé<.7:töről, Németh Jó-zsef 
Celldömölkről, Bagi I. László 
és Kozma Béla Jászapátiból 
jár hozz:\.ok. Túlzá� nélkül 
mondhatjuk, hoey döntő sze
reoük van n,ek;k is az ered
mények elérésében . . .  

Túlóra nélkül 

S az „eredlnények" srz.óban. 
az is benn.e van, hogy a ki• 
emelkedő sikere.1<et túlóra nél
kül. az úgynevezett ne;...redik 
túr létrehozásával érték el. 
Akik fordulószolgálatot telje
sítenek, minden ejszakal mun
kavégzés után 48 óra piltenőt 
kapnak. Tennészetesen az évi 

s:zabadságokból egyetlen napot 
sem kell átvin.ni a következ.ó 
esztendóre. A szociális ellá
tott:sáe;ra ugyancsak büs-z;kék 
valamennyien. Vé�e megol
dódott az a gondjuk is, hoey 
kü!ön 6ltörojük le,zyen a nők
nek és a férfiak na lt. Az étke
zóhelyi"Jégben villamos mele
gító. azaz rezsó és má� szük
séges kellékek szintén rendel
kezésre állnak. 

Búcsú7�'\5kor mindezt így 
foglalta ö= Bánsá� János: 

- Ahol az emberek együtt, 
egymásért dolgoznak, ott nem 
is lehet másképp . • . 

S azt his-z.em, i�a7.a van. 
Alföldi Dóra 

nál, IF.!-etve ti� fO!!Va 
iól iS'lleri ,az itt dol� vas- ,---------------..,;_ ________ _ 
utasokat. 

- A 45 főnyi létszámb61 
mi.ndenild ti1gja a s:zaksze!Ve
retnek, sót mi már ott tar
tunk, hogy a dolgowk 40 62:á
zalélca pártta:g. Kevés srolgá
latl hely bűS2l!relkedhet ilyen 
jó �ránmyal. Tulajdon
képpen ez tükröződik az em
lít<"tt eredményekben . . .  

E szav� hallatára es.-rembe 
jut a kl=ilrus megállapítás: 
a szaks:rerve-zet a ko.mmuniz
mus iskolája. Am mielőtt 

Növelték az irányvonatok terhelését 
A Curtici román-magyar határállomás Petőfi, Nyikola

jev, Ságvári és Kossuth szocialista brigádjai elvállalták, hogy 
a tehervonatok átlago..q terhelésének növelésével biztosítiák 
a korszerű vontatójánnű,·ek jobb kihasználását. A Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 60, évfordulója tiszteletére fel. 
ajánlották, hogy a Curticin képzett irányvonatokat 1350 ton
nával közlekedtetik. 

Vállalásukat 1378 tonnára sikerüit teljesíteni. Október 
31-Jg összesen 3615 irányvonatot képeztek. Az elszállított áru 
súlya meghaladta a négymilÍió kilencszázezer tonnát. 

,, ,, 

AKTUALIS PORTRE 

Egy életen át a közösségért 
Hogy mennyit számított 

hajdan a ruha - amely ugye 
akkortájt „az embert tette" 
-, arra jó példa Feleky Pál 
esete. Engedelmeskedve az 
apai kívánalomnak ami 
szerencsésen egybeesett a fiúi 
szándékkal -, az apa nyom
dokain haladva vasutas akart 
lenni. Am ahhoz, hogy vala
ki Angyalföld és Újpest ha
tárában az D;zaki Fűtőház 
alkalmazottja legyen, papl 
ajánlásra volt szükség. Túlon
túl brosúraízűnek hatna ama 
kijelentés, hogy az Ifjú Fe
leky már az idő tájt a 
30-as évek végefelé - meg
győződéses antiklerikális lett 
volna. Sőt! A kálvária épp 
abból támadt, hogy a fiatal
ember konfirmálásra készült 
- ám nem volt az alkalomhoz 
illő ruhája. S addig kerestek 
az újpesti piacon megfelelő 
áru tetszetős öltönyt, míg oly 
hosszúra nyúlt az alku az apa 
és az árusok között, hogy Fe
leky Pál a konfirmálást le
késte. 

Előbb pályamunkás 

Elmaradt a konfinnálás, 
nem volt meg a papok protek
ciója . . . !gy a mozdonyveze
tői szakma helyett a kocsifé
nyezői t  tanulta ki. Most még
is - ugorván csaknem négy 
évtizedet az időben - a vas-

útnál végzett szakmai, gazda
sági és társadalmi munká
jáért kapta meg az Elnöki Ta
nács magas kitüntetését: a 
Munka Érdemrend aranyfo• 
kozatát. 

De tartsunk sort! 
- Tizenkét éves lehettem, 

amikor először állhattam 
apám mellé a mozdonyon -
emlékezik vissza a kezdetre. 
- Igaz. ez nem volt szabá
lyos, de hát . . . Rákospalota
Újpesten laktunk, közvetlenül 
a vasút mellett, az állomás
főnök kertjében egy szoba
konyhás melléképületben. 
Apám Budapest-Nyugati pá
lyaudvar és Szob között tel
jesített szolgálatot . . .  és fel• 
vett. 

Aztán, mint említettük. 
riÍ'.ás irányba kanyarodott a 
szép reményű pálya : a kocsi
fényező-mesterséget tanulta k.l, 
s e szakma tudoraként 1940-
ben szabadult. De - régi 
vasutasokról szólva ez már
már közhelynek számító kité
tel - inkább a tanult szak
mához lett hűtlen. mint a 
gyermekfővel megálmodott 
vágyhoz: 1941 márciusában 
már a MAV szolpálatába see
gódött. Előbb pályamunkás 
volt, majd a szakvizsgák meg
szerzése után pályamester. 
Egy ideig - ugyancsak édes
apja kedvéért, az ő közelében 
- Erdélyben, Zsibón dolgo
zott. 

Dolgozott és ranult 

- Rákospalota-Újpesten ért 
véget sz.1momra a háború, 
1945. január 10-én. a felsza
badulás órájában. S ez a nap 
minden szempontból forduló
pontot jelentett az életemben. 
Már abban az esztP.ndóben be
léntem a Magyar Kommunista 
Pártba és a szakszervezetbe 
is:  a mozgalmi munka azóta 
szüntelenül Mindennapjaim 
része. Ugyancsak az 1945-ös 
év eseménveih!!z tartozik. hogy 
tagja lettem a magdnlnaváro
si osz'.álymérnökség első üze
mi bizottságának. 
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Mit tesz a MÁV a környezetvédelemért ? RÁKOSRENDEZŐ/ GONDOK 

Több, . mint munkaeröhiány Beszélgetés Oroszvár;y László vezérigazgató-helyettessel 
Szakszervezetünk elnöksé-

ire szeptemberben tárgyalta a 
MA V környezetvédelmi tevé
kenységét. A testület elé ke
rdlt értékelés egyik előter
,esztője Orosn•árv László ve
zérigazgató-helyettes volt, akit 
most arra kértünk, hogy fog. 
la!ja össze lapunit olvasóinak: 
mit tett eddig a vasút a kör
nvezetr,édelemért, s mit teT• 
vez a ;övőben, hog1Jan alak!t
ja ki a maga környezetvé
delmi szervezetét? 

Az elsó lépések 
- A MAV kömyezetvédt>l• 

ml tevékenysége mnr a IV. 
ötéves terv idószakllban elkez
dődött. holott akkor még nem 
volt valamennvi részterületet 
átfogó intézkedé.<;i tervünk -
mondta a vezérigazgató-he
lyettes. - Ez az időszak a 

t>asúti vontatás korszenÚíté
sének időszaka azonban eqy
beesett a levegőszennyezett
aég csökkentésére irán111iló 
kezdeményezhekkel. főleg 

· Bud4pesten. !gy a?tán haté
konyan járulhath.mk hozzá a 
főváros levegőszennyezettsé
gének csökkenté<léhez. 1973-
ban Budape«t területén. a 
Nvugatl. a Keleti és a Déli 
oálvaudvaron a gózfö,em! to
latás teliesen megszűnt. Er
re az időre esett n,: is. hozy 
a Keleti és a Déli nályaud
Vllrra 1!6zrno?<lrmnval továb
bított vonat többé nem ér
kt>7t>tt be. a NyU!!atiba is 
csak rendkívíili """'tben. Fe
r<.>.,cváros és Rákosr<.>ndező 
pálvaudvar vonatforgalma is 
ld7.�róla� villamo,<i-, illetve 
rlln•1-mozdonyokkal bonyoló
dott le. 

JelentÖ'l mértékben járul
tunk hozzá a leveg/1$zennye:>:és 
csl\kkentéséhe?. azzal is, hogy a 
Dé1i ptih•audvar hi½ll/itá<át 
a Kelenföldi Hőerőmű há!Ma
tá.-a kancsnltuk fit, a Nvugati 
pá!yaudvaré• pedig olaitii7elé
i:ü kaz!\nteJep megépítésével 
bi?·+<"'ítot:tuk. vele egvütt a 
MÁV-kórház és rendelőint� 
re+ét is. T�veg/ltls7.t/lságyédel
mi tevékenv-ségünk amnban 
nem kor!Mozódott Budapest 
teriiletére, hiszen a korsz<.>rú 
vontatóiármúvek bes7t>rzé'oére 
fordított teklntélvM összegek 
az eaész ország tenilE••én érez
tették hatásukat. Figyelmet 
fordftottunk a vi-,ek szenny,e
zett«6gén<.>k c,;ökk<.>ntésére fs. 
A 1V. ötét•e., ter,,fdőszak alatt 
t'Í?"• és c..-itort111hálózat. tot·áb
bá vfztisztitó berendezések 

A fénve• nel115k id/5sraka1 
Aki a �?iiletlíben levő új vl
lá�ga) elkötelezte magát. ter
més?.ett>Sn"'k tartotta, hogy ott 

}P!!Ven. ahol �zük.ség van reá. 
Feleky Pált is ez jell<'mezte: 
előbb az újjáépítésnek ,,ort 
tet·ékeny részese. m!ljd ő ts 
szerepet t•,Hlalt a� á!lnmosftá
sokkaZ járt teendőkből, a me· 
zőgazdaság szocialista átszer
ve?és,foel kapcsolatos agitií
ciób6l. a pártszerrezésből. (Ez 
utóbbit még el!\"!'zer megis
mételte: 1956 után.) 

Mind eközben arra is Ogyelt, 
hogy ő se maradjon el a fej
lődésben. bepótolja a pótolni 
valókat és képes legyen a lé
péstartásra, a nagyobb, majd 
még nagyobb feladatokra. 
1951-ben elvécezte az öthóna
pos, 1954-ben J,)edig az egyéves 
pártiskolát; cs.1knem egy évti
zeddel később, l!J63-ban (te
hát 41 esztendős korában) je
les eredménnyel végzett a 
Közlekedési Muszaki Főisko
la üzemgazdasági toválmkép
zö tanfolyamán, 1968-ban pe
dig vörös diplomát kapott a 
Marxizmus-Leninizmus Esti 
Egyetemen. 

A pálya párhu1.arnosan ha
ladt. s ívelt miui előbbi-e. 
Egyszerre kell :;zólnt a szak
mai és a társaúalm1 tevékeny
ségről. Huzam->s ideig dolgo-
71)tt a MAV lludaoest Jgazga
tóságán és a Vasúti Fóos�tá
lyon, volt személyzeti csoport
vezető és főosztályi előadó, 
majd 17 esztendőn át Kecske
méten pályafenntartási főnök. 
1952-tőZ 1956-íg - szakszer
vezetünk t:özponti 1•ezetőségé-
11ek titkára, s az 1952-1971 

építésére, 1•agyl3 az élővizek 
védelmére 94,2 millió forintot 
költöttünk. 

Intézményessé vált 
a kutatómunka 

- Mi volt a IV ötéves 
tervidőszak legfontosa°bb eseménye? 

-: Az, hogy megindult a 

oosuton a rendszeres, intéz
ményes, környezett•édelmi feltáró. kutató munka. A közle
kedé,;.. és post;,ügyi miniszté
riumi államtitkár elr<.>ndelte a 
meglevő kllzlekedési eszközök 
fgv a MAV-nál üzemelő dfwl� 
mot?r� járművek szennyezés
klbocsató jellemzőinek meg
határO?.ását és a javasolt nor
maértékek kidolgo?.ását. A 
megrendelt m•iszerek beérke
zése után a Vasút;_ Tudomá
nyos Kutató lnté7et munka
tá""<li elkezdhették a dízel
motorok által okowtt lP1•egö
szennyezés mPrését, illet,,e 
feltáró jellegű vizsgálatát. 
Meghatározták az M62--e-s mnz. 
donyok füstölési jelleggörbéit. 
A füstölési mérésekhez. a ko
romm inták elemzésére, érté
kelésére elkészti!t egy Bosch 
mérési elven muklldő értéke
lő késrulék prototíousa. 

A Távközl5 és B!ztositóbe
rendezési Központ! Főnökség 
dolgozói megkezdték a kiilön
féle vizsgálatokat az egyes 
főnökségek, műhelyek, t�le

pek zajsz!nlmérésére. Az 
Anyagvizsgáló Főnökség 
szennyvfz-vir-sgálatolchoz fo. 
gott ho7.zá. Egy mllsik, ugyan
<:Mk újonnan megindult vizs
gá,lat. a dolgoznk mikrnkör
nvezeti leterheltségének feltá
rása az országos szinttí ki
em1,lt környe,-,efvédelmi ·kuta
tás! N\lprogram keretében. A 
vizsgálatokat a szegedi terii
leti �és2Ségügyi központban 
Vél!:>:ik. 

1977-re kial,rkult h ,zertie• 
zetten dolaozik a vasút kör
nyezett•édelmt hálózata, 
amelvnek t>á,isal a Va<:úti Tu
dom:l.nvos Kutatóinté7.etben, a 
MA V Anyal?viZ'!gáló Fónölcsé
gen és a MA V Közegészség. 
Ogyf Intézetben épiiltek ki. 
E-,ekben az lnté?,etekben az 
idén tovább folytatták. kiter
�ették a kutatásokat. A le
vegő szennyeziéskibocsátási 
nonnaértékek mérése t<.>kin
tetében már eredményekről is 
bes7.ámolhatok. A nÓrmaérté
kek meghatározá�t nyertek, a 
mérési módszerek kialakult
nak tekinthetők. az ellenór
zé<:hez kifeile,,ztett értékelő 
muszer sorozatgyártása a 

k5„ött! két évtized �or:ln tagJa 
a kllzponti vezetőségnek és az 
elnök1Ségnek. s vezetője a KV 
mellPtt működő énítésl, táv
közlési és biztosító berendezé
si szakbi7ot•ságnak. S itt kf
ván említést. hogv 1957-tól 
Ul!Vancsak 1971-ig tagia volt 
�zukebb oátriáj�n. Ke--skemé
ten a városi nártbl7.o•t«á�nak 
és a tanács végrehajtó bizott
ságának. 

A célok azonosak 

Ám mindez a keret csupán, 
am<.>IYet neki kellett tartalom
mAJ me11 öltenie. Minden te
nileten úgy kellett dolgomia, 
hogy ily módon is tanúielét 
arlia: a szakmai és a társa
dalmi munka a ,,ezetésben. is 
kieaészítheti e<111mást, hiszen 
a céok nem különböznek. 

Három es:,ctendeje új fel
adatt�l bíztllk m<.>g: a Szen
tesi "tpítést Fnnöksén igazga
tójává nevezték kl. A pálya
fenntartóktól - 17 évt>S múlt 
után mei;?v:ílva - lltmenni egy 
é1Jítési főnökség élére: nem 
kis felelősség és nem csekély 
felaaat. Akkoriban, és aznta 
is többen megkérdezték tőle: 

- Miért vállalta : 
- Fegyelmezett ember va-

gyok és úgy érveltem: ha ott 
van rám sz-i!Tcség, megyek -
válaszolta-válaszolja. - Sze

retem a munkámat, a szak
mát és nem félek a nehéz 
feladatoktól. A megbízatást a 

személyem iránti bizalomnak 
tekintettem és ,na már úgy 
ítélem meg: a történtek nem 
t,áltak hátrán11omra. A ;óval 
nagyobb felada.t felfrissített, 

szükséges mennyiségben fo
lyamatban van. A m-/Iszerek 
elkészülte után sor kerül a 

környezet1,,édelmet és energia
takarékosságot egyaránt szol• 
gáló füstmérések rendeleti 
szabályozására. 

A zajméré.<;ekhez alaprnií
szerek beszerzésért>, mintegy 
2. 7 millió forintot fordítunk az 
idén. A tőkés piacon megvá
sárolt mií<:zer�alád beérkezé
se az országba a napokban 
várható. Az elhúzódó s7.ál!ítás 
miatt viz.�gtilataink nagy ré
szét a jövő év..ben tudjuk maid 
elvégezni. Az idén levegótisz
ta<:ág védelmi <'élokra 19 
m_illió forintot. vfztis7.t,i<sáevé
delmi feilesztésre 6 7 millió 
forintot, közmfifeile<iztésre -
a különbözlí vízügvi hatóságok 
útián - 11 ,5 millió forintot 
költöttünk. 

A tennivalókat 
figyelemmel kísérik 
A környe-re-tvédelmt renni

valókat a jövőben is szünte
lenül fizyelemme! kísérjük. 
Ennek érdekében a kömyezet
.�delmi feladatokat beépítet
tük a MÁV közép. f� hosszú
távú ten•eibe. Az V. ötéves 
tervidószakra a:r. ors7.ágos ku
tatási céloro11ramhoz csatla
kozva. a MA V harminc té
mában jelentette be részvéte
lét. 

Elmondta még a vezérigaz
gató-helyettes, hogy az egyes 
kutatások el?Vmás mAJlé ren
c1PIP"ét, �hongolá.-;át a 
MAV Vezérig:w.gató,;ágon a 
terv11a„da1-ági és. mú,szakl fej
lesztési s7.akn<7.t6lv kllrnve7,et
\·étlelml felelőse lntia el. Az 
érdekelt ,m,kO'Sztálvok megbf-
7<lttaibót KörnV'<'zetvédelml és 
Koordináció,, Allandó Bizott
ság alakult. A bizottságnak 
megbízottai vannak a vasút
iE(�>gnt6"n!!okon. továbbá a 
járrnújavftó üzeme.kben. az 
"'"""" vasúti 0Zl'mt>kben, a 
MÁV Tervező rntéze bt>n és a 
MAV Fa•e.11 ő O:rembe!l. 

- A MÁV nam, jelentősé
f!Ct tulajdonft annak. hogy a 
Va.rutasok Szakszert•ezete 
miként az egész 3zakszerveze
ti mozgalom a Szak.•zen•ezeti 
Vilár,<zövetsép állásfoglalá
saként - felismerte a kör
nyeutvédeli>m jelentőségét, s 
tar,sága körében. mindent el
követ. hogy a környezett•éde
lem táTsadalml iiogyé váljon 
a vasutasok körében. - mon
dotta bf.feinésül a vezérigaz
gató-helyettes. 

Sz. F, 

Törnek a kocsik, pedig a sarusok megtes:=ik a tőlük telhetót 

Rákosrendező öreg felvélrel!i tő hely,e'11t - mondja az állo- ez év okt6beTében 122 1<ocd 
épülete máir .rég őssrz:é akar másfőnök. - Fut, rohan. az ólomzárát kellett a gurltóban 
dőlni!. Az állomáslfónök irodá- ember a nyolckilós féksaruk- pótolni, 292 vagon Takomá• 
jában - ahol beszéí!111;etün,k - kal az trányvágánvok között, nuát átrakni, illetve megiga• 
ácskapcsokkal merevített or- és ha e(/1/ pillanattal elkésik, zítani, és 136 esetben káT111eg• 
mótla.n fa�erendák tartják a már csattannak, törnek a ko· állapítási jegyzőkönyvet fel
mennyez,etet. De nem ez a esik. A megsérült rakorná- venni. 
téma. A kocsi- és :rakomány- nyárt kártérítést k:a1> a fuva- _ Még s:wmorúbb !en,ne e 
sérülések o!rat fesz,eiretjük. Az roztató, ám az i�a"ZJi k:án-t - kép _ veszi át a s:rot az ál· 
elmúJ,t naook egyikén i.� ki- amely a kocsltartÓZlkodási idók lomásfónök -. ha nem volona 
löktek a D/III váE(.ánycsoport- megiiosszabbítá-s4ból, a hely- a gmitóban nyolc "2J()Ci.aHsta 
ról hat �leoorcázott" kocsit ... reállítási munkákból szánna- bri�d. Többek között vállal· 

- Nehéz ezekről a dol{lok- zik - felmérni sem lehet. ták, hogy k:ise,zítlk egymást. 
ró! szót ejteni, hiszen ember- Nem is besz,é,Tve att61, ha a e-,.en1dvül a sérült kocsikból 
feletti munkát végeznek itt a d tg,o,zó balesetet IVed kiszóródott szenet. egyéb 
vasutasok - mond.la Bakk O • sze

n 
· · • anvaE(ol'{ait vlssZ8fl'a'kiá'k. Ha 

József, az á!'Jlomás ba1esetvi21,- Bailck József kli�észftl az kell. átr>akásira is vá1J.al.ko'maik 
g,-á,1ója. adoatokat :  s,:o!gálat után . . .  

- Am beszlé1m1 kell róla 
Az orvos k,ése is ele-ven húsba - Utoljára három évvel ez-. Mindez, persze. nem meg-
v.ál?, hogy gyógyíüiasron _ előtt volt teljes a saru..<ok lét- old.ás. A vezetés le�el&I 
érvelek. száma. Azóta a mumíl<:a több $'"T,:lnJtjén kell megtal.álru. áz 

Soós -Károly állomásfőnök lett, ám a minóség dia=mja orvoslás módját. 
'<Zinre tudományos vi'l:<@lódá- mind lejjebb muim. Csupán Gergely József 
sok eredményeként fejti ki 1-------------------------
ezek után a köveatke-rolret: 

- Rák�endezóre ,,,,e,r ma" 
három körülmény jell,emzó: 1. 

Az állomás 1rorszer,1tlen, be
Tendezései elavultak. 2. Vi

szonylagosan rendkfvtll ala
csonu szintű a szociális i>llá
tottság. 3. Közhellué vált az 
a szó, hogy munkaerőhiány . • • 
E három vaskoo probléma. kö
zül csur>án az u-ti>bb emlíl,e,tt
nelk a re"'7.ámolása is legaJ.ább 
ötévi nagyon következetes 
munkával elérhetö feladatot 
képezine . • •  

- Miért számol erTe öt esz
tiendöt ? 

- Meirt máról ho� nern 
lehet meg,oldást ta1áfod, s az 
is biztos, hiszen má.- pon'lo
sain felmért iik, hot::v öt éven 
belill 180 rá'kosrenderol vas
utM vonul n�íjba a mai 
napig 475-re csö'.tkent 1,ét,szá
mUIJikból. Illetve a más állo
márokról ho:r.zánk kirendelt 
dol� nélkül CS0ik 420-an 
Va<!VUnók, 

Hogy az utánipótlás meny
nyi.re a'kadoz.ik, azt egyértel
m,ien bi-zonvítja, hO(J11 har
minc éven aluli dolgo�ó mind
össze 38 található a 475 em
b<!r között. A i?Urí'hoon meg 
<.>�enesen ,katasztrofál.i.�" a 
1 étszámhe l yzet, h is:ren oda tia
oo..-.nt alt. ügyes va�um<:Qk kel
lenek. Teté"ZJi a roru.lot, hogy 
a kirendeltek gyaff<lrain változ
n,i,"k. Am\!lmr már � a 
helyi v!52"(\nyo'rat. e!(VS:2lell"Uem 
hazare,,,delil< óket. MtiS1nkon· 
ként minimálisan 2 elósan,s
ra és 13 célsaru.�N va.n sziik
·•ég. Ezzet szemben nem rit
Joo, hM11 csak tfren végeznek 
�anu!llít6 �zolqáv.itot. 

- TIVE"'"'ilror eev-e<'V mnrs 
4--5 vágányt fog az előírt kel:-

Gépi adatfeldolgozók versenye 
A MÁV.nál 1927-ben kezdődött a gépi, adatfeldolaozás. 

Az 50. évforduló alkalmából a MAV Számítástechnikai üzem 
adatrögzítő üzemegységében jubileumi versenyt rendeztek a 
legjobb szalaglyukaszt6k, !lletve ellenőrök részére. A verse. 
nven kimagasló eredmények születte1c. A győztes hatvan PeTC 
alatt 28 1 18 billentyűleütést végzett. Képriportunk a verseni, 
e1111-egy mozzanatát örök!tette meg. 

A verseny Izgalmas pillanatai a gépteremben 

és bármenny!tvl nehPzebb is. ra gondoltam : érdemf!3 a kö
örömöt okoz, ha látom a zösségért dolgozni, a mozga
konkrét eredménveket. lomban szerzett tapasztalatok 

felbecsiilhetetlen értékűek. A 
párt- és szakszerv<.>7,eti mun
ka a legjobb előiskola és a 
leghas?.nosabb gyakaorlati út
mutató számomra a gazdasá
gi tevékenységhez Is. 

Üj leladatok 

Eközben a mozgalmi mun
kában is új feladatok vártak 
rá. Családi okok miatt, 1971 
és 1975 között. a központ; ve
zetőségnek nem volt tagia 
ugyan. ám' a területi bizottság 
aktivistájaként nem zárkózott 
el a társadalmi munkáktól. 
S két esztendeje ismét a KV 

tagfárá, e11t1bi>n a Vasutasok 
Szakszen•ezeténi>k alelnökévé 
t•álasztották. Kell-e hangsú
lyozni ezek után : mint főnök
ség-igazgató is feladatának 
tartia - és mun'<'l'�r•aitól is 
megköveteli ! - a SZOT-hatá
rozatok végrehajtását: a szak
szervezeti bizottságot mindig 
egyenrangú partnernek tekin
ti. Amiről tájékoztatnia kell 
az szb-t. arról beszllmol - s 
amiről tájékozódnia kel! tőlük. 
arról tájékozódik . . .  ma.id 
mindezt munkáiában haszno
sítja. S nemcsak hirdeti az 
Ü7,ernl demokrácia érvénvesí
tésének fontosságát. hanem 
példát is mutat rá : a szolgá
lati hely tervfeladatait min
denkor megvitatja a szocialis
ta brigádokkal, ve7.<.>tőikkel és 
a végrehajtásban épít rájuk. 

- Elégedett ember 1,agyok 
- vallja. - Mindig }6 mun-
katársakra találtam és ú11t1 
érzem: a dolgozók és a felet
teseim bíztak-bfznak bennem. 
Jó érzés a szakmabeliek meg
becsülése, s amikor n Munka 
Érdemrend arany fokozatát 
átvettem, egyebek között ar-

Ha jó a hátország 

A kitiintetés - amely ha a 
legmagasabb Is. egyike csu
pán a sornak. Feleky Pál már 
1952-ben mP<(kapta a Népköz
társaság! l1:rdemérem ezüst 
fokozatát. 1955-ben a Szocia
cialista Munkáért l1:rdemi<r
met. 1970-ben a Munka l!:r
demrend ezüst foko:r.atát és 
a Felszabadulási Jubileumi 
Emlékérmet : a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany 
fokontát 1966-ban. 1965-ben 
Kiváló vasutas lett; vezér
igazgatói dicséretben kétszer, 
J!(azgatói dicséretben egyszer 
részesült, s eddig nyolcszor 
kaota meg a Kiváló dolgozó 
kitüntetést. 

S a sor - feltehetőleg -
még nem ért véget, hiszen te
vékeny esztendők várnak rá 
még rrtind szakmailag. mind 
a mozgalomban. Mindehhez jó 
hátország a harmonikus ma
gánéletet biztosító család a 
négy gyermek és a négy uno
ka. S a szélesebben értelme
z"tt család : a munkatársak, 
közöttük is azok a fiatalok, 
akik - idézzük szavait: 

- Jó utódaink lesznek. 
Csak bátran. kell megbízni 
őket nagy feladatokkal . • • 

Földes Tamáa 

A szalaglyukasztók győztese Sipos Mihályné 

A lyukasztásellenórzés első helyezettje Hársfalvi Mihálya• 

<Lapkó Ildikó képriportja) 



8 1'1AGYAR VASUTAS 19'1'7. DECEMBER 1&. 

lól müködöH • 6erenden& 

Sorozatos mulasztás okozta 

a rákosrendezői utolérési 

Ahogyan az idős vasutasok élnek . . .  
Tallózás a nyugdíjasoktól érkezett szerkesztöségi postában 

December 6--áin 5 óra 23 
perokor Rákospalota-Újpest 
� RákoS1'endező állomások 
közöbt a buda,pes,t,-vác-s7JObi 
rovon.aa bal vá�yán - jól 
ii2Jemeló, V'Cmatbe.foly,árolá&-a 
:küépített pályáin - a Rátlros
.rendezó álilomás bejárn1li. fó
je!zóje előtt forg;aLm,i �l 
feltaJrtóz;tat.otit 44 333 sz. te
hervon,a.tba 32 kilométeres 
óron.kánd sebe�� be!eüt
kfulött a Vácról Veres.egy,há
mn át Budape,t-Nyu;gJ!llti pá
ly,aiudvaaa közlekedő 4429. 
ISZámú 6'2l8mélY'V'on,at. 

Karácsony és az év vége tkö
reledik. Ezt jelzik azok a szer
kesz;tóségünk.be érkező levelek 
is. amelye'ket a nyugdíjas vas
utasoktól kapun.'<. J ólesó ér· 
zéssel allapíthatjuk meg, hogy 
az idős embereket a legtöbb 
helyen szeretet és társadalmi 
megbecsülés veszi körül, s er· 
ró! ma.gu,k !s örömmel beszá
molnak. Ezekből a levelekből 
közlünk most összeállítást. 

„Görnyedt hátú 
em berkék vagyunk " 

A bMeset köV'Ell:fkwltélben Ga-
1'imvö!.gyi Mihály, a váci VOl!l,

tatásii :ronökség dolgpzója, a 
S2lemélyv0lliat mo:zxlonyvezető
je és a voooroon helyet foglalt 
tztaso!< k.özü1 15 s:re."l1ély :meg
sérült. A sárülte.'lret a merutők 
kórhá:zlba szállirotmk. A sze
méllyvon.a:t M.41-es mo-zrlonya 
és a,z utána besorozott ve;á-
lókocsd súlyosan :n14,"7r<J!1gáló
dott. A vonart:forgalambam a 
vá�inyel:ziárás követllrezJtében 
:z;avia,r keletkezett. 

A karambol uünl pillanatkép 

Pálhidy Mihály írja Hat• 
vanból : ,,A MÁV-kultúrotthon 
díszt,ermében Te!lér Sándor 
elnök és Patai János terüle:.i 
vezető áltru a nyugdíja<sok 
tiszteletére összehívott talál
kozón is:n.ét érezhettük, hogy 
mi, immár görn�t hátú kis 
ember<lre!.tc valójában ma is 
milyen nagyok vagyunk, az 
e,n•kor v�tt mun�<ám;k, sok
évi helytálhisunk alapján. Az 
i21,és,esen é, na-gy figyelemmel 
megrendezett vendégségen 
mi nderuki S?.eretettel vett kö· 
rül bennünket amiért ezúton 
is köszönetet mondok. Hasz
nos volt az Ágoston Mihályné 
izyögy=rész által a-z öregek 
eg�J;-eS életmó<ljáról tair
tott előadás is . . .  " 

A �at eddigJ[ me,,<>áll:a
pi.'básad a.Lap jáa'J. a baleset a<Z.'éo:t 
Irovetllre,:,ett be, mert a 4429. 
sz. sminélyvon,at mo:zxlonyve
zetője több smbályt, előírást 
me=gett. 

Először is Rákosrendező áI
lomás bej:á:rati föje!rojének 
„Megállj" áU.1sú elójelzójét 
- amely egyben térközjelzó 
is - olyan sebes.ségg;el halad
ta meg, hogy a mO?ldonv éber
ségi és vonatbefolyá<s0ló be
:rende'Zlése a �ettnél 
n�bb sebesség miatt mű
ködésbe lépett, és a vonatot 
az előjelző utJi,n �Uította. 

A mozdonyvezető az éber
aégi �s vonatbefolyásoló be• 
rendezést ezntán alapállásba 
helyezte. Mivel a Mriköz a 
44 333. sz. tehervmi.at,t,al fo<rlalt 
volt, a i:ezetóáltás ismétlőjel-

zóié-n fehér fénv jelent meg, 
amely egyértelműen azt je
len.ti, hogy ,.a berendezés 
ha=1JáJ.hataitlain, vagy olyan 
pál� ét1kerett a vo
n,a t, am.ely IlllJlCS berendezve 
önműködő von,a1ImegJállít6 be
rendez.és működtetésére, il
lletve a vonat vonat'befolyá<;o
Lásra ki nem épí1lett pályasm
klas2iról vonatbefolyásolásra 
kiépített, de foglalt pálya.sza• 
kaszra érkezett". A mo:zxlony
ve-retönek jelen esetben ez 
utóbbit,al kellett volna szá
molnia. 

A mo2ldonyvezető a2Xlllban 
a:z éberségi és vonatbefolyá
soló berendezés aupá11ásba 
helyez.ésae után a • vonattal 
megindult, és 32 kilométeres 
óránkénti sebességre fel{n/or• 
sulv,a az fdóközben sztntén 
megindult �s lassú mozgásban 
levő 44 333 sz. tehervonat ki• 

.világítatlan végébe beleütkö
zött, Sroibálysé,rtésit követett 
el a Ill.02Xlonyvezetó azzal. is, 
hogy a „Megállj!" állású tér-

GYŐR ES HEGYESHALOM KÖZÖTT 

kózjelz6 meghaladása után, az 
újbóli indulás alkalmával a 
szigorú korlátozásként előírt 
15 kilométeres óránkénti se
bességet túllépte. 

Mul=tást követett el a 
mozdonyvezető mellett helyet 
foglaló vonatvezető, Tábi Já
nos, a hatvani állomásfán.ők
s,é,g dolgozója is, mert a moz
donyvezető sorozatos szabály
szegéseit nem kifogásolta. 

A balesetvi:isgála.t m�
pí1:otta továbbá, hogy a 44 333 
sz. tehervonat zárjelző lámpá
ja már Vác állomáson sem vi
lágított. Elblliék eller,ére a vo
natot az i!y-en esetekre előírt 
szigorú szabályok figyelmen 
kívül hagyásával lrozle",ted!et
tléilc. 

A �t tovább folyik 
arunalk megálilap!tására, hogy 
a tiehervun,at kivilágítatJan 
zárjelzójééri; és a követő vo
n,ait s-mbályta'La,n köz.lekedteté
séért a 4429 i;z. vona,t SZJe

mélyzetén kívül kilket terhel 
még felel&ség. 

Tóth Jenő 

Bódogh Mihály arrol szá
molt be, hogy Dombóváron a 
Vörös cs.· !ag étteremben ren
dezett ünn�.éget az állomás 
sza!k:s:zervezeti bi.7..if.tsága az 
Idén n1'1lgdilba vonult 22 vas
utas tlsztele•.th>. Az ü.rmepsé
�et Tóth László "Zh-titkár mi
tifta m,,,,: m:ijd Márfai oitó 
állom.á�fón!.>k és Tóth Ferenc, 
a c:»móponti párlbirottsá,t 
titkára köszönllötte meleg s:m
va'ltk�I őket. A részvevők a 
megbecsfüé-s jeléül aj:\ooélkot 
is k.apt:1,1,. 

Új kábelhálózatot helyeztek üzembe 

Nagy Antal Géza Nagyka
nJ7..sárol küldfüt levele a ny�g
díj ook helyi szakszervezeti 
cooporti�< legutóbbi össze
�ve elérol tudósított s Hu
nyadi Mát ás el.n6k beszámo
lójából közölt ad�tolmt. Es:ze
rirut a croportna..1- 620 tagta 
van. Az özvegye', száma 345. 
Arvaellá:tisbim 14-en része
sülnek. Feltűnően magas (kö
rülbelül SOO f6) az alacsony 
jöi:eclelmű n11urid!jasok ará
nya. Az id� 49-cel nőtt a 
nyu�ijasok száma. Sokat je
lern.t, hogy a tags� ügyes-ba
io< dolgainak in'léz.ését 17 
bizalmi segíti. Hiányzik vi
szont a szocialista brigádoktól 
várha'ó segítség. 

Gyór-He�om k.ömtt a 
wsút:i kábelhálózail-O't a vonal 
vil.liamosítá..� idején, 45 
évvel ezielőbt tektet'lék le. Az
ólba a vereMC<et aiz idő a!!a,po
san kilkemt.e, és te.lje;ítóké
pemége sem felelt rn,á,r meg 
a maii követe:iményEl',cnek. 

lgy hatáavLta el a MA V ve
:r;etéísége, hogy a csehszlová.'k 
Autnmati7..ace Zelezniicni Dop
ravy vá!ll'ala:b'.al koopenáJ.va, 
Győr és Hegyeshalom kÖZÖtt 
teljesen új, minden követel
ménynek megfelelő kábelhá
lózatot é))ítenek ki. A mun
ká,l.aJtokat 1976 augusztusában 
meg is ke21dtétk, s a jó együtt
működés eredméinyeJren,t 
majdmem két hón.a.ppaJ a ter
vezedlt határidő előtt ez év 
november 7-ére elkészül1ek 
veI,e. 

btztosf-tóbE'rendezés;i és euro
mati'21i!Jási osz:b(f.yána.k v� 
lóje. 

A megjelenteket Tóth 
György a MA V Beruházási 
Irodájának igazgatója köszön
tötte. Ezt követően Oroszváry 
László vezérigazgató-helyettes 
méltatta a végzett munka je
lentöségét. majd Vaclav Kvar
da hasonló elismeréssel be
szélt a magyar-csehszlovák 
együttműködésről, a közös si
kerekrőL 

Az átadás után a nemzetkö
zi fővonal új „idegrendszeréról" 
érdeklődtünk Horváth Imre 
vezetőmérnök:tóL 

- A most átadott kábelhá
lózat teljesítményéről legegy
szerűbben úgy győződhetünk 

a kábelrendszeren kapcsolódik 
be hazánk a nemzetk<izi hely
foglaló áUomásokba Budapest 
-Bécs-Frankfurt között. De 
ez szolgálja ki Romániát, Bul
gáriát és Jugoszláv!at is. 

A hírközlésen kf\•ül termé
szetesen a beépített vezetékek 
alkalmasak minden e'.t,�pzel
hetó biztosítóberendezés (vo
natbefolyásoló, hónfutást jel
ző, Integra-domlnó) üzemelte
tésére. 

A Györ-He"Yeshalom között 
lefektetett 147 kilométernyi 48 
eres kábelhálózat lehetővé 
teszi, hogy a pályarekonstruk
ció után a vonalon 160 kilo
méter sebességgel közlekedje
nek majd a vonatok. 

Séra Sándor 

Egy napi kereset 
- ajándékra 

Több levél bizonyítja. hogy 
máshol kevésbé van ok ha
sonló panaszra, Dr. Rábik Je
nő, a szolnoki MAV Kórház és 
Rendelőintézet szb-titkára ír
ja a következőket: 

„A nőgyógyászati osztály 
dolgozói egynapi bérüket 
ajánlották fel az intézet nyug
díjasainak anyagi meqsegíté· 
sére, illetve megajándékozásá-

Az llnn,epélyes átadásra de
cember l-én kerüLt sor Győr
ben, ahol megjaen.t Oroszvá
ry László ve2léri�a1ó-he
J.ye'Jtes, Alfred Zalman, az 
AZD (AZSD) vererigaz,gaitója, 
Jam Zurelc, a csehszJováJk:iai 
ma.gy,a;r n,agy1követsé,g ikereEk.e
de.lmi. kirendeltségének vere
roye, Vaclav Kvarda, az AZD 
igaizgatója és Török János, a 
budapesti vasútii�tóság 

meg, ha Hegyeshalomból, vagy1-----------------------
Hegyeshalomba telefonálunk. 
Az új vezetékrendszer lehető
vé teszi, hogy egy időben 96-an 
beszéljenek rajta, Ez bizony 
sokszorosa a korábbinak. Ez a 
hálózat alkalmas lesz a vasút 
nemzetközi kapcsolatait előse
gítő távbeszélővonal üzemelte
tésére, amelyet jövőre építenek 
ki Budapest-Bécs, illetve Po
zsony között. Ugyancsak ezen 

Oroszváry László vezérigazgató-helyettes kitüntetéseket ad át 

(Laczkó Ddikó felvétele) 

KTE-EVZÁRO 

E /ismerés a vasufi szakemberek 

tudományos munkásságáért 
A Közlekedéstudományi 

Egyesületnek a budapesti va
sútigazgatóságon működő szer
vezete december 8-án tartotta 
hagyományos évzáró ülését. A 
KTE vasutas szakcsoportjá
nak évi munkáját Balassa Ist
ván igazgatóhelyettes értékel
te. Elsőként ismertette a helyi 
szervezet vezetésében év köz
ben bekövetkezett személyi 
változásokat, amely szerint el
nökké Ki.ss Károly vasútigaz
gatót, tit-Karrá Vari,.. Jozsef 
vontatási osztályvezetó-helyet
test választotta a tagság. Szer
vezeti változás következtében 
a · közlekedés-egészségügyi 
szakcsoport is az igazgatósági 
területi szervezet irányítása alá 
került, 51 taggal. E szakcsoport 
elnöke cir. Vajkó György, a 
MAV Kórház igazgató főorvo• 
sa, titkára pedig dr. Molnár 
Mikló3 főorvos. A szervezet 
létszáma azonban ettől függet
lenül is - 239-ról 349-re -

emelkedett, a körültek;ntl5 
tagtoborzás eredményeként. 

A területi szervezet kereté
ben 150 mérnök, 130 közgaz
dász, 5 jogász, ezenkívül szá
mos orvos, technikus és egyéb 
végzettségű szakember tevé
kenykedik. Elsősorban az ő ér
demük, hogy a szervezet a XI. 
pártkongresszuson elfogadott 
tudománypolitikai irányelvek 
szellemében valósította meg az 
évi munkatervbe foglalt fel
adatokat. Az egyik fontos 
eredmény, hogy a területi 
szernzet az idén 26, különbö
ző- témájú tudományos elő
adást rendezett, s ezek eléggé 
látogatottak 1,01tak, különösen 
a külszolgálati fónökségeknél. 

A jövő évi tervek, feladatok 
ismertetése után, Balassa Ist
ván köszönetet mondott a jól 
végzett munkáért, majd jutal
mat oszto:t ki a KTE legered
ményesebben dolgozó tagjai
nak. 

s. R. 

ra. Az átadásra J81 sikerült ta
lálkozón került sor, am.ikor is 
a Rákóc7.l úti általános iskola 
úttörői Ülllllepi miisorral ked· 
veskedtek a vendégeknek. 
Örömkönnyek csillogása jelez
te a nyugdíjasok meghat.ottsá
�t. Az ünnepség házi diSZll'ló
toros vacsorával ért véget." 

Dudás Kálmán Sop,ron,ból 
írt tudósításából ugyancsaik: az 
derül ki, hogy sokfélekléppen 
nyilvámilhat meg a ny,.tgl:líja
sok megbecsülése: 

„Mintegy száz 70 éven felüli 
nyugdíjast és hOZ7..á.tartozóját 
látta vendégül a GySEV gaz
dasági veze.1óSége és szakszer
vezeti birottsága a-z allkMom
hoz illően feldíszített Jga�
tósági tamiácsteremben. Pusztai 
József szb-titkár kÖSZÖnroje 
után dr. Bordi Isti•án, a 
VSZTO vezet.óje tolmácsolta 
Koszorús Fereru: főtitkár sze
mél� üdvözletét és jókiván
!Oágait, majá dr. Friedlich Ká
rol11 diavetítése<; előadása szó
rakcntatta az idós vendégeket. 
Ezrután kö-zö.s ebéd követke-
7.ett, amelyhez a Lokomotív 
Étterem -zenekara ST..ol!?J(J.Matott 
kellemes muzsikát. A firn,el
mes$é� és megbecsülés é!I-z&.e 
Jre5,-;,itette !'7614<:ra Lis�zk11 La
jost. a GySEV•!itaz�t6<A!? ve
zetóiét is. amikor kifejezte 
afölötti sajnálko,ását, h�v a 
helyi�é!! szűkös méretei miatt 
1'""11 lehE�l:rH•1< jelen ;, 70 év€"1 
aluli nvu.rdíjasok is. Sze...-te+
te'! /!.O�"lohmk a7..0nba111 rái11k. 
s N"!11-é1 iük. hol?V a jövőben 
so-- k""�ilheo> m� M eq,, ,,,._..,._ 
méretű" hasonló találkozásra." 

Otthonra lelte!. 
a kultúrházban 

Bognár Károly mpokal 
nyug,díjas - l:ipunik régi tu
dósítóia - egv ves-mrém.i ki
ráinduláSlI'Ól számol be:  

.,Tuczai Gyula, a S7JOl11bat
helyi területi bizottság titkár
heh·ettese fogadott ben-nünJ.:et 
a kedves kis ünnepségen_ s 
pénzjutalmat is kaplUTllk. szak
szervezeti munkánk elismere
re'reppen. Orülltem a meghí
vásnaók azért is, mert a rég 
nem lá•ott elvtársakkal talál
ko-zhattam. Az ü!llllepség után 
átmentünik együtt a vonita.tási 
fónökséwe, ahol Kismihók Ró
ben musz:�ki főtan.ácros, a 
fónö'<Ség ve-z.e!óje fogadott 
minket. Ei:iv-éb1<ént ó is Ta
polcáról került Ve,;mrémbe. 
l\Iegte:dnte'.fü1< a fónök�ég 
aikkor megnvitot't há?! kiállí
tását - a dol�', áJ.t.al ké
szít,ett Iparművészet,! tárgya-

kat, szerszárJ;okait, lm5nyege
ket, hímzéseket stb. -, majd 
Jrellemes emM.kek'kel. élmé
nyekkel ·gazdagodva bértün., 
vissza Tapolcára. Ezúton mon
dunk mindezért köszönetet." 

Földi József leveléből idéz
zük: 

„Otthonra leltek a 8Zolnoki 
nyugdíjasok. öröm látni. hogy 
délutánonként milyen sok idős 
vasutas veszi igénybe a cso
mópont nemrég felavatott kul
túrházát, ahol két földszi.n-11 
helyjséget a nyugdíjasoknak 
rendeztek be. A különléle 
szórakozási lehetooégek Isme
retében elmondhatjuk, hogy ez 
a szép szoci.áJis és lrulturális 
létesítmény neküník, nyugdf-· 
j�okn.a.k is épült . .  ," 

TaTT Sándor nagyra �. 
hogy a s-rekes.fehérváti nyug
díja<;CSOport leyutóbbí taggyű
lésén a megjelentek minden 
őket foglalkoztató kérdésre 
szakszerű. kielégítő választ 
kaptalk. Mert sokszor bizxmv 
az effé�e tájékoztatás Is sokat 
ér. 

Jó li·özösséghez 
tartozni . . .  ! 

Jamniczky Ferenc va<>utas 
rokkant vetera:i hosszú leve
lének tanú,;1,a S2erlnt 1500 
meghívó sz��küldése előzte 
m� Budaoe,.t-Keleti pá!yaud• 
var nyugdíj.as szaiks:zerveze� 
CSOt>Ort.iának legutóbbi tag
gyülését. A z:,;úfo'.á�lg megtelt 
kultúrteremben wk minden
ről s-z.ó esett. 

Segélyt áprilistól o'.<tóberig 
218 nyugditas kapott több 
mint 1 17  OOO forint összegben. 
Kedve:; �z.in,foltja volt a-z ÖS'Z• 
szejöve:elnek a legidősebb 
nyugdíjasok felszóla.Lá.-sa. Errrl 
László, aki 50 éve szal=erve
zeti tag, a.tTól beszélt, hogy 
21.iO kilométert utazott. hogy 
jelen lehec.•en eze.n a tag..ryű
lésen. Mert jó érzés olyan kö-
zösséghez tartozna, ahol így 
törődnek és foglalko-znok a 
nyu�íjarok so. val. ahogyan 
a Ke:etiben teszik. Veréb Já• 
nos mint volt főbiz:a.Jmj felhí
vással fordult .,ifjabb" társai
hoz: kapc.solódjan<llk be a 
s-zakSIZlervezeti mU.111kába job
bain, mert a 2050 főnyi tag
sághoz mérten a jelenlegi 80 
bizalmi kevés. Fülöp József 
elnök bejelentette, hogy a 
103 éves Janik Gyulát a cso
port megbízottai felkeres
ték a lakásáll1, s 500 forintot 
adtak át részére segély elmén. 
Boldogan köszönte a gondos• 
kodást, de mint mondotta : 
legjobban a látogatóknak örül. 

A MÁV Budapesti Igazgatósága 

felvesz és kiképez 

N Ő K E T  ÉS  F É R F I A K AT 
alkalmasságuk, wégzettségük, érdeklődésük szerint : 

forgalmi szolgáÍattevő, mozdonyvezető-gyakornok, 
váltókezelő, kocsirendező, kocsivizsgáló, féklakatos, 
kocsifelíró, vonatfelvevő, vasútépítő, karbantartó, 
távgépíró, jegyvizsgáló, jármujavitó szakmunkás, 
személy- és árupénztáras, takarító, segédmunkás 
raktárnok, rakodómunkás, és sok más munkakörbe. 

Egyes munkakörökben munkásszállás, szabad szombat. 

Elsősorban vasutas dolgozóink hozzátartozóinak 
ismerőseinek, barátainak jelentkezését várjuk, ' 

JELENTKEUS tS BöVEBB FELVILAGOSITAS: 
a budapesti és vidéki állomásokon 
a van�atósi és pályafenntartási főni;kségeken, 
valamint a munkaerő-felvételi ,rodón, 
Budapest. Keleti pályaudvar, Cinkotai kapu, 
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V. Szabó Béla : 

FELSZÁLLT A KÖD 
.A köd hirtelen ereszkedett a 

Yárosra . . .  A házak egymásba 
mosódtak, mint a gondolatok. 
Egy toronyóra hetet kongatott. 

Fázósan siettem haza! 
Halkan kattant a zár és aj

tóm kitárult. Az ablakomon 
haves pára ezüstözött és ellzárta 
a kilátást. Néhány hasábot 
dobtam a tazre és kávét tettem 
fel. A víz lassan zubogott. Az 
otthon finom csöndje ölelt kö
riil. puhán, nesztelenül. 

Mintha ny!lt volna ez altó?! 
Eszembe jutott, hogy a kul
csot a zárban hagytam. Férjem 
nem lehet. ő csak holnao ér
kezik. De akkor ki jár kint? 

A szoba riadtan hallgatózott 
velem. 

Határozottan léptem az aj
tóhoz. A7. előszobában egy fia
tal ni\ állt. 

- Bocsásson meg, hogy 
ilyen szokatlan időben zava• 
rom, de ez a köd . . •  

- Fáradjon beljebb 
mondtam kedvesen. mi'Vel lát
tam, hogy zavarával kü:zd. 

- E(1'!Jszer már tatálkoz-
tunlc, ott álltam az ön tanácsa 
el6tt . . .  

- Ii:(en . •  emlékszem. 
Napoldg eondoltam rá, ami

kor első válóoeres tár,n-alását 
leve?.ettem. Férje e békéltetést 
akartn. 

- tn akkor nem voltam 
6szint", de ha most meghall
gatna? 

- Mint bíró, vagv mlrtt 
e!"vik fls«?onv a másikat? 

Eev pilianatie habozott. m,S.r
legPlte a he!yzetet, majd így 
szólt: 

- Mint e!71flk asszony . • •  
Fáradt rnosollval nézett rám. 

Seh•em s,\l 'a !Phelet róz.snszín 
lrE>retbe fogJalta arcát. Pasz
tellila ruhája eeé<'Jzen egyéni 
!�l„sre vallott. Ovál arcában 
ó?bama szemPi olvanok vol
tak. mint két kávécsepp . . .  
Paránvi fülcimpáin két kis 
gv..S.,,.,ánt szilmlzott. 

K"-vévn1 kín1ltam. s E'Z lát
battSr1 jól e<ett neki. Karcsú 
uijai f11rc•�mlid ölelték át a 
lds findzsát. MinnE>n mMdula
ta csupa lde�rezdülés volt . • •  

- - !l•fütn„nt úgy mondok el, 
ah"'1!1 volt • . •  

Fei'evúitottam 37. emvlls 
lámpát és a csillárt lekaoc-sol
tam. A s71j rt fénvbe rei.tette 
arcát i<s háMsan mosnlvgott. 

- Mint tudia a férjem ta
n-ír. ma,,,,art és latint taní
tott • . .  az ,ito'só ét,ben került 
hozzánk. Nf•<!vedikesek vol
tunk. n•lfy lánvok mindanv
nvia'l. 0 szi gorú volt és pe
dáns. de na0von igazságnsnn 
oszt�. lvozott. H'lmc1rosan a fél 
.-.sztálv szerelmes lett belé . . .  
Precf·"'!ek hfotuk. 

- E<:(v magvar órán A'lye
gint olvastatott velem. Ahogt1 
átadta a lila kötésű kön111-,et. 
keziln'<: fü.•?,.-srt. Azt hiszem, 
ezul ke-rlódött. S mlk117ben én 
T;itiána levelét olvastam, ő az 
ablakon át nézte Blldapest pl
rM háztetői!. Ettől kezdve ke
rültem a tekintetét. Ha felhí
vott felelni, sr.inte res,.kettem. 
ű,zy készültem 6ráira, hoey az
óta i• az irodalom a minde
nem, bár életem a termés?et
tudomá nvok f0lé fordult. Fél
tem. ho� a tilbbiek é<?reve
�zi'< és kinevetne'-. Ta\;in én 
voltam az e�•edüli. aki nem 
m0rte bPvallani é,·7elmPit. 

F,gv pillanatrn meg:111• P�
rá'1Yi korty k�véval nedves1-
t.-•te meg ajkait és úgy foly
tatta : 

koromban Is felriadtam ál
momból : jöjjön ki A!sóvsz
ky . . . Aztán érettség; után sok
szor találkoztunk. Sokáig ta
nár úrnak szólítottam. Nem 
volt teljes a nap, ha nem lát
hattam. A szünidőben, amikor 
két hetet a szüleinél töltött va
lahol Baranyában, ez volt éle
tem leghosszabb két hete . . •  

- Talán túlrészletezem a 
dolgokat, de ez mind ehhez 
tartozik. 

- Hallgatom, asszonyom . . .  
- Gyönyörű nyár volt. Las-

san megszűnt közöttünk a 
függőség. Bennem pedig ki
bomlott valamiféle asszonyi 
boldogság. A nyár végén el
jött hozzánk. Szüleim kíván
csian várták. ll:n féltem, hogy 
szegényesnek találja hajlékun• 
kat. de nem! Ezt ma is tudom. 
Mikor elutazott, kikísértem az 
állomásra. A vasúttól mesz
sze lakunk. Apám elöl beszél
getett egy falubelivel, m! ket
ten hátul ballagtunk . . .  

- Rám nézett, és megláttam 
magamat a szemeiben. Jobb 
ke>zével átfogta a vállamat, 
bal kezével pedig kabátja zse
béből kis selyempapírt vett 
elő. Kibontotta. Két kis arany
karika fénylett a tenyerén. 
„Próbáld fel, azt hiszem ;ó 
lesz!" l!l.s felhúzta a kiseb
biket az ujjamra. Ez 'Volt a ml 
eljegyzésünk. 

- Soha ily kéknek nem lát
tam.az eget ! Hazafelé gyönyör
ködtem gyúr0s kezemben. 
Apám s?,e!fden mosolygott. 
Öreges zsörtölődéssel mondta : 
- ,.Még csak meg sem kért". 

- Szeptemberben esküd• 
tünk. Ketten szereztük meg a 
bútnrt. Ezt így csinálják ma 
már a fiatalok. 0 dolgozott. én 
meg beiratkoztam az ELTE-re. 
Vállalt enqem és azt akarta, 
hogy tanuljak. lgy lettem köz• 
Iekedési mérnök. Takarékosan 
éltünk, ae egy-egy szőnyeg, 

- akartam közbe szólni, de 
nem engedte. 

- Mindenki másnak, csak 
neki nem. Néha hetekig meg
javult minden. Diplomamun
kámon dolgoztam, egy rende
zópályaudvarl kapacitás mé
résrendszer-vizsgálatán. Ekkor 
azt hiszem, nagy hibát követ
tem el. Panruizkodtam egy év
folyamtársnőmnek. ő teljesen 
megértett és a férjemet elltél
te. A család csukott ajtaját 
döngve kinyitottam. A férjem 
magányos maradt . .  . néha 
megsajnáltam. Szerettem-e 
ezekben az tdókben? Azt 
hiszem, mindennél· jobban sze
rettem. De ennek pont az el
lenkezőjét mutattam. Takti
káztam. Próbáltam féltékeny
nyé tenni. A helyzet ettől még 
inkább romlott. 

- Pihenjen meg egy kicsit 
- bátorítottam. 

- Család kellett volna. Az 
én ideálom három gyermek 
volt. Az övé kettő. Fodros ru
hás, nagy maslis kislánykák és 
egy pöttömke vasgyúró fiúra 
vágytam. Olyanra. mint az ap
ja . . • de . . •  de nekem nem le
het gyermekem. Most jövök a 
klinikáról, ahol ezt közöl· 
lék . . .  . 

- Ne Veflzítse el a fejét -
szólta171 közbe - magam Is Is
merek asszonyokat. akiknek 
csak később le t családiuk. 

- tn már nem tudok htn• 
ni . • .  nem tudok htnni senki
ben. Legkevésbé magamban, 
eg,1edill a munka, az segít. Be
lefeledkezve térbe és Időbe 
készítek folyamatelemzése
ket a pályaudvaron, ahol dol
gozom. 

Meg:lllt és elhallgatott. Hosz
szú szünet után egészen más 
hangt6nussal folytatta: 

- Azért tagadtam meg ott 
ön el/Itt asszonyom ezt e nagy' 
érzést, melyet érzek, mert ne-

ki akartam visszaadni a sza
badságát, a nyugalmat. Azt 
hittem ezzel megoldok min
dent . . .  becsületesen . . .  

- ts akkor nem mondtam 
Igazat . • szörnyű módon ha
zudtam. 

- S a férje? 
- Nem láttam hónapok 

óta . . .  Elköltözött! Pedia én 
még mindig szeretem! 

Ismét hosszú hallgatásba 
merült. 

Azt hiszem, minden rend
be jön, - mondtam - hisz 
olyan fiatalok :még. 

Felállt, mintha nem 
Jotta volna szavaimat, 
kezdett. Nyugtalanul 
zott . . .  

is hal
öltözni 

távo-

Nem láttam évekig. Vajon 
hogy alakult az élete? 

Nyarunkat a Balatonnál töl• 
töttük. A kora reggel már a vf. 
zen talált bennünket. Kelet fe
lől a nap bíbor mosollyal cső• 
kolta meg a tó tükrét. 

A földvári móló oly vékony
nak látszott. mint a vízbe ej
tett pamutszál. Szigliget fel/11 
vitorlás s iklott felénk. Duzzadt 
vászonnal Tilhany Irányába 
tartott. A reggeli pára már fel· 
emelkedett a hegyek arcálg, 
amikor elsuhantak mellettünk. 
A hajóban öten voltak. Egy 
férfi, egy asszony és három 
gyermek. 

Kendői nket lobogtattuk ! EJ:lY 
pillanat alatt ismertünk egy
másra . . •  

- Hahó! . • •  
- Hahót . . .  
A kiáltást kacagva nyelték 

el a hullámok. Az asszonyka 
- mert ő volt, egykori pana
szosom, felkapta fiacsikáját és 
!gy mutatta felém . . .  

- Fel.szállt a köd! - kiál
totta, de hangját elnyelte a vfz. 
csobogá�. Úl?Y álltak a nap fé
nyes korongjában, mint egy 
bronzszobrocska , . •  

könyv, festmény úi boldogsá- ,--------------------------

got lopott közénk. Nem voltak 
barátaink. Nem jártunk senki
hez. Nétla moziba mentünk, 
egyszer-egvszer táncolni is, de 
C!Ul\c; .kettesben. 

- t:'.s ez így volt jó. 
- 1!:vek múlva betee lettem. 

Hónapokig nyomtam a kórhá
zi ágyat. Hetente eljött hoz
zám. Mindig valami kedves 
meglepetéssel. Szinte velem 
szenvedett. Végül hazakerül
tem. Ott ült az ágyam szélén 
és Eric Knight Légy hű ma
gadhoz című regényéből olva
sott részleteket. Pedig ekkor 
már meg volt mérgezve min
den. 

- A kórházban kaptam egy 
nr.vteli>n l•n-elPt. Hittem nt>
ki • . .  de melyik asszo1111 nem 
hisz? A fény átváltott ár
nvék ba. A házasélet egvenran
irúságát éreztem az eevütt hált 
élszakák nvomán. FéltékPny
ségPm ben durva lettem. Meg
mutattam a let•elet. T,gadott! 
R1 akartam bimny!tanl, leske
lndtem ut.cfoa. Sorba követtem 
el a legnagyobb tévedéseket. 
Kínoztam é„ üldöztem, .'.!.mivel 
tu-lta'l1. Otth0n zár'<ózott let-
!PIT'l é'< a könvvekbe búltam. 
Nem ült az ágyam szPiére, 
m1r régen nem olvnsott Sza'>ó 
Lőrinc-verseket, mint koráb
ban. 

- Ez nem mehet fzy, be
S7Pli!ink okosan ! - mnndta. -
Olyan sok házasság van m&g 
rosszabh. mint a miénk. de 
kultur�ltan titkoliák mr,s előtt. 
Közöttünk nincs még elrontva 
semmi • • .  higgyél nettem ! 

- Nem hitt�m ! Mint ahom, 
tfa asszont1 közül nyolc nem 
hisz a féT]énP.k. 

Kettős J'Zolgálatban 

Bejárta a sajtót a hfr (igaz: 
nem minden évtizedben 

történik hasonló eset). hogy 
Mikulás estéjén - runikor a 
derék családapák fehér vatta
szakállt ragasztva riogatták 
megszeppent csemetéiket 

(Polgár Imre rajza) 

- a Mikulás este emlékére 
Miklósként bejegyzett fiúcskát, 
de hogy a maga részér/11 nem 
tudja le üres gratulációval, 
arról meg vagyok győződve. 

Remélve, hogy nem hiába 
találgatok (vagy ha már a bé
bit követően az illetékes dön
tés is megszületett: további öt
leteket adok), meglehet, má-
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(Kesztyűs Ferenc rajza) 

VONALBEJÁRÓK 
Figyeltétek-e mát' 
Izzadt homlokunkra 
miként dob 
hils csókot a nap • • •  ? 
Láttátok-e már 
vállaikra 
miként ülnek 
pihenni 
a fáradt madarak • • •  1 

Hajnali utazá& 
közben 
rájuk gondoljatok • •  ,1 

Almaitok 
kertjét őrzik ők 
akkor b, ha sárga 
mellén11ben 
;árják a vonalat, 
akkor is, ha éppen 
két roppant 
repülés között 
velem együtt 
ütik a lapot • • • 1 

Rájuk gondoljatok 
akkor is, ha árva 
egekből hirtelen 
eső zuhog 
akkor is, ha a vonatablakon 
túl 
fehér h6 suhog • • •  I 

Almaitok 
kertjét őrzik /Sk -

r<ijuk gondolia,tok • • .  1 

- ,  - ,  

Ketykó Istd,n 

BEJAROK 
A hajnal 
betolat értük. 

Vdrják őket 
messzi tiárosok, 
hol 
gyá1-ak fftstje sz,ill 
az ég felé. 

Madár .János 

. 

annyi ide sorolható gyönyörG
ség. S amikor majd az iskola
padban az egyik fiú azzal kér
kedik: ó már piros mozdony 
vontatta expresszel Is utazott 
ám. a másik pedig: az ó nagy
papája igazi, obsitos vasutas . . .  
a ml Miklósunk leb!ggvesztett 
ajakkal megjegyezheti : ,,én 
már egymásodperces korom-

egy asszony Is kellett hozzá; 
egy bátor, egészséges (két 
gyermeknek korábban mér 
életet adó) tdesanya. aki azért 
- szeresse bát' a vasutat, vaa 
sem - örömest elcserélte vol
na az alkalmi szüllíszobári 
alakított „mozi:(6 műtót" egy 
valódiért. De hát 'f!Y történt; 
megtörtént, s végső soron 
ahogy történt. jól történt -
mert nem hiányzott az embe
rekből a iószándék. a SeR{t.6-" 
készség. Bár�ak egész élete 

- Mé'? mtn• 11:o;szonv is sok
szor riadtam fel : ,.jöjjön ki, 
Alsóvszky". Csak ígv hívott. A 
tiibbieltet telies r-evükön szólí
totta """""m soha ! 

- Mondom, még asszony 
- De az ön műszaki szem

lélete, a tények megismerése 

egy mosonmagyaróvári, húsz 
esztendős fiatalasszony 2 kiló 
60 dekás fiúcskának adott éle
tet a Győr felé tartó vonaton. 
Kíváncsi lehetett már e kis le
gény a biztos anyaméh&n kí
vüli vilá�ra, és amit eey me
netrend szerint közlekedő vas• 
úti szerelvénv soha nem tenne 
meg : ahelyett, hogy késett vol
na. a vártnál csaknem egy hó• 
nappal korábban tüsténkedte 
magát a megannyi kalandot 
kínáló :f:letbe. 

V onathozta kis Mikulás 
során mindlq mindenki 
hasonló akarással segften6 
Miklós-Mikulást és édesany• 
ját, mlnt ama drámai percek
ben az Ember névre mélt6nall: 
bl7onyultak tették. TA LÁ L K O Z Á S  

Még emlékszem a hazatérőkre. 
A csilhögó t•icinálison 
jöttek a családból-kiszakadtak 
szomszéd vagy távoli faluból. 

Még emlékszem a hazatérőkre. 
Karácsonykor a ki.s állomá.s 
sínpárja mellett összeborultak 
az ölelésre fáradt emberek. 

Mén emlékszem a hazatérókre. 
- s ültünk a gyérfényú szobában, 
mint akik közé mély idó szakadt; 
s a múltból új partjaink felé raktuk, 
raktuk a történetek hídját. 

. Fazekas Lajos 

Ha várt volna még 26 napot, 
és az órákaf-perceket Is jól 
időzíti, versenyre kelhetett 
volna a vidék AB-bébije cí
mért, dehát (gy más legényke 
(leányka) lesz 1978 első újszü
löttje, kinek is nagykorúsága 
napján húszezer forint üti a 
markát a biztosító jóvoltából. 
ő viszont különb címre pályá
wtt : MÁV-bébi lesz a lelkem
adta. s e minőségében - gya
nítom - kevés versenytársa 
akad. Mikor e sorokat kopo
gom rozzant lrógépem billen
tvűivei. még nem tudom, hogy 
a MAV miként Istápolja majd 
- afféle kedves nagybácsiként 

sodik születésnapján csattogó
kattogó villanyvonattal örven
deztetik meg, a negyediken 
esetleg egy valódi lndítótárcsá
val, a későbbiekben esetleg 
protekciót nyer úttörővasút! 
szolgálatra, de az sem elkép
zelhetetlen, hogy keresőképes 
koráig szabadjeggyel barangol
hatja be e meghitt-szép orszá
got. 

Fiú született, legényke, Mik
lós-Mikulás, s nem holmi ba
báról, babakocsiról álmodó 
leány. {gy azt sem kétlem: 
mint e nemhez tartozó vsla
men nyi ünket. őt Is vonzani 
fogja a vasút, a mozdonv. az 
alagút, a viadukt és a meg-

ban vonaton utaztam". S kér
kedhet másvalaki azzal : őt a 
leghíresebb professzorok egyi
ke segítette a világra és csecse
m6gondozón6k csapata bábás
kodott körülötte . . . nem kere
kedhet a ml legényünk fölibe. 
Mert úgy születni ma már 
mindenki tud, nem kell ahhoz 
virtus, eilenállóképesség; de 
egy vasúti kocsirészben, lélek
jelenlétüket el nem vesztő 
vasúti személyzet és utasok se� 
gltségével, fittvet hányva a de
cemberi zlmankóra . . .  férfi
tett az a javából. mondjon 
bárki bármit Is ! 

No persze - mit sem v m le 
ez Miklós érdeméből, sőt! -

Megvan hát e fiú, talán mt\r 
otthonába Is érkezett a gy6rt 
kórházból - ahová a j6 szer
vezésnek kllsz11nhet��n perc
nyi késedelem nélkill ment6-
autó szállította a vasűtállo
másról -, maholnap moso
solvog, l:ltnl kezd : hasrafordul; 
felOl. felt,11. ki azt mondla, 
,mam-ma", N6jj nagyra te,.' 
gényke. serdüli izmos férflvt, 
s ha vo11atot látsz, dobolljjtll 
mindig eev picit l:evesebben 
a szívedl Emlékezz a metrlsmé
telhetetlen. e,vszerl, els8 utlt• 
Z!'i•ra ! 

29 uta�:z - ól évezred ktl• 
szöbén átlépve - minél mesz• 
szebb, minél tová"'"'' 

- f61dN -
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Toltaj Express '77 ' 

Energ ia es közlekedés 

A francia Riboud végzett az elsö helyen KIÁLLÍT ÁS A KŐZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN rnnrm 
Cerei,ich Pál kardvívó világbajnok nyerte el a dr. Csanádi György vándordíjat 

Rangos sportesemény :szín
helye volt a magyar fóváros 
M.Cember 10-én és 11-én. Ek
kor került sor a hagyományos 
Tokaj Express nemzetközi 
párbajtór-versenyre, amely
nek rendezóje a BVSC és a 
Magyar Vívó Szövetség. 

Noha a naptár még 1977-et 
mutat, az esemény tulajdon
képpen már az űj évad nyitá
nyának tekinthető mind a ha-
2'.3.l, mind a nemzetközi pásto
kon. Sokak szerint éppen ez 
a sajátosan korai idópont a 
verseny fó vonzereje. A Tokaj 
Express tagadhatatlan nép
szenlségét a nevezési lista 
Igazolja legjobban. Az idei, 
-sorrendben nyolcadik viadal
f'a tizenöt ország csaknem két
náz párbajtőrözője küldte el 
Jelentkezését. 

Ezzel · a rangos mezónnyel 
vették fel a harcot a magyar 
versenyzők, akil!: közill 
visszaesés ide. gyengélkedés 
oda - még mindig akad né
hány világnagyság. Talán nem 
Is nevezhetó véletlennek, hogy 
éppen a rendező BVSC szí
neiben találhatjuk a legtöbb 
márkás nevet : dr. Fenyvesi 
Csabáét, a müncheni olimpia 
kétszeres aranyérmesét. az 
ugyancsak olimpia; bajnok 
Erdős Sándorét, az idei egyé
ni bajnok Pap Jenőét. 

Ahogyan azt dr. Nedeczky 
László, a BVSC vívószakosz
tályának veretóje. a verseny 
főszervezője elmondta, a ren
dezők mindent megtettek an
nak érdekében. hogy a Nem
zetközi Vívó Szövetség (FIE) 
A-kategóriás, azaz Világ Ku
pa pontokat adó esemény
nek Ismerje el a Tokaj Ex
presst. Erre minden remény 
megvan, his7..en a viadal vala
mennyi tekintetében elérte 
azokat a követelményeket, 
amelyeket a FIE támaszt az 
A-kategóriás versenyekkel 
szemben. 

Ismeretes. hogv minden 
esztendőben napvilágra kerül 
a Világ Kupa ranglistája, 
amely az év hat legjelentó
sebb versenyén szerzett pon
tok alapján rangsorolja a ví
vókat. A párbajtőrben jelen
leg a Spreafico, a Martint, a 
Mona! és a Martell Kupák, 
valamint a berni és heiden
heiml viadalok. illetve az 
esztendó világvei-senyének 
eredményei adják a Világ Ku
pa-pontokat. A versenyek ki
jelölése különbözó szempon
tok szerint történik. fgy pél
dául elófrásnak számít, hozy 
meghatározott számű. elóző 
évi Világ Kupa-helyezett le
gyen az indulók között, meg
felelő minősítésű versenybí
rói gárda vezesse a csörtéket, 

Gulyás János vezérigazgató-helyettes két magyar és egy len• 
gyel sportolónak adott át tiszteletdíjat. Balról Jobbra: Peciak, 
a lengyelek olimpiai és világbajnok öttusázója, Gerevich Pál 
kardvívó világbajnok és dr, Kamuti Jenö Fair play-dijas 

stb . , • A Tok.aj ExpreS! ua
lamennyi igénynek megfelel. 

Tizennégy ország 173 pár
bajtórözóje lépett a Sportcsar
nok pástjalra szombaton reg
gel. Ekkora mezóny - a két 
évvel ezelótti budapesti VB-t 
leszámítva - még soha nem 
szerepelt hazai versenyen. �r
dekességként említhető még, 
hogy a vívósport világnagy
ságai mellett az öttusázók iS 
márkás nevekkel képviseltet
ték magukat, hiszen a teljes 
magyar élvonal mellett eljött 
Budapestre a világbajnok len
gyel válogatott Is az olimpiai 
és VB-győztes Peciakkal az 
élei! . . .  

Az első vaskos meglepetés 
a küzdelem második selejtezó 
fordulójában született : kiesett 
a versenybő! dr. Fenyvesi 
Csaba olimpiai bajnokunk, 
méghozzá balszerencsésen, hi
szen két csörtéjét is 4 :l-es 
vezetés után veszltette eL 
Hiába, Ilyen a vívás • • .  
Ugyanitt mondott bűcsűt a 
csehszlovák Jurka, a junior 
világbajnok svájci Et•equoz 
és Erdős Gábor is. Nagy ne
vek kénysrerültek az öltözóbe 
a harmadik forduló befejez.ése 
után is: a VB-bronzérmes 
Gaille, az ugyancsak jól is
mert Suchanecki, valamint 
Peciak . • •  

Annál jobban forgatta a 
pengét a BVSC-s Pap Jenő, 
aki nagyszerű vívással bizto
sította helyét a legjobb 32 kö
zött. Rajta még 13 magyar és 
18 külfölrll keriilt a vasárnap 
reggel folytatódó küzdelembe. 

A verseny második napja a 
Vigaszágas egyenes kieséses 

(Koppány György felvétele) 

rendszerben folytatódott. �s 
folytatódtak a meglepetések 
is . . • Az ismertebbek közül 
előbb Erdős Sándor, majd a ta
valyi gyóztes, Kolczonay Ernő 
búcsűzott a pásttól. A döntőbe 
végül három magyar (Pap, 
Biró, és Pethő) és három ven
dégvivó (Riboud, Abusahme
tov és Giger) jutott. 

A legjobbak küzdelmére 
délután került sor a Sport
csarnok nagytermében. A szép 
számú közönség soraiban ott 
találhattuk a Nemzetközi Va&• 
utas Sportszöi•etség hazánk
ban tartózkodó néhány veze
tójét is. 

Színvonalas küzdelmet ho
zott a végküzdelem. Az csak
hamar kiderült, hogy az el
sóség sorsa az idei junior VB
döntós francia Riboud, illetve 
Pap Jenő kÖ7.ött dől el. A két 
vívó csatájában a ballj:ezes 
Riboud 5 :2-re verte Papot, s 
miután utolsó csörtéjében Bíró 
ellen is győzlltt, veretleni!l 
szerezte meg a Tokaj Express 
vándordíjat. 

A döntó során adták át a 
BVSC különdíjait a kardvívó 
világbajnok Gerccich Pálnak, 
a Fair Play-díjas dr. Kamu
ti Jenőnek, valamint a len
gyel Pecl-aknak. Gerevich kap
ta a vasutasvívók részére ki
írt dr. Csanádi György t•án
dordíjat is. 

Az 1977. évi Tokaj Express 
párbajtőrver5eny végeredmé• 
nye: 1. Philip Riboud (Fran
ciaország) 5 gyózelem, 2. Pap 
(BVSC) 3. 3. Abusahmetov 
(Szovjetunió) 2. 4. Bíró (MTK
VM) 2. 5. Pethő (ú. Dózsa) 
2, 6. Geiger (Svájc) 1. 

Pilhál György 

KE R ESZTR EJT VÉ NY 
Vízszintes : l. A szakszervezeti 

n:ervek és a bizalmiak e_gY).1ttes 
Wésének feladatkörébe tartozó te
vékenység. (Folytatása a 26. filg
gólegesben.) 12. Pápai korona. 13. 
Alaktalan, formátlan. 14. Járunk 
rajta. 16. Kevert rom. 18. A Duná
val egy a hangja. 19. Az okozat 
eredóje. 20. Fedd. 22. Svéd folyó. 
!5, Nem a ttéd. 26. Ökör lesz beló
le. 28. Keserű anyagok. 29. Tel.-. • .  
19. A hét vezér egyike. 32. Lapos. 

Myenletes Vidék. 33. A bú,akéve. 
34. Ceylon bennszülöttel. 37. Ma• 
gas a testének hőfoka, névelővel. 
38. Esztendő. 39, Végtelen tenger_ 
tO. Nem fémes elem. 41. Hátán a 
háza, • • .  kenyere. 44. Betűpótlás„ 
saJ üstdob. 47. . • .  um, sattóhiba. 
18. Nem hiába tanult. 50. Könnye
ket hullat. 51 • . • .  ógla. nyelvújí
tás. 52. Drágakövek súlyegysége. 
54. • • • •  ts money, az idö pénz (an
gol) . 56. Nyesem páros betűi. 57. 

; • • Coellus Juventlus (meghalt 
1218) megírta Attila életrajzát. 59. 
Bátor. 60. Satu páratlan bett11. 61. 
Teóriában van. 62. Német névelő. 
64. Zene végei. 6:5. Játszik a zene
karban. 67. Lel. 

Fü�göleges: 1. ütőkártya. 2. Az 
asztácium vegyjele. 3. zománc 
Ipart Művek. 4. Madár t•. gép 1,. 
5. tz. 6, A samartum veiyjete. 7. 
A gallium \·egyjele. 8. Borsod me
gvet község. 9 . • . .  György (1U3-
189i) maeyar nyelvész. 10. Verte, 
a közepén. 11. z. F. 15. Három, 
oroszul. 17 . • . •  Johannes Dldertk 
van der (1837-19231 holland fizi
kus. 19. Tojá,;rakó állatok. 21. Or
szágevüiéséröl nevezetes közsé�. 
23. Fürdőhely az NSZK-ban. 24. 
Heves me�yet kö?ség„ 25. Körül
vesz. 27. Ha_fat bodorft. 29, Mind
egy, hogv mit 31. Kiömlött kőzet 
(latin). 33. Idel(en férfinév. 35. 
Mount . . .  36. Kenyeret zsfroz. 37. 
Nfü hanR". 42. Halol?én elem. 43. 
. . . Joachim (1767-1815) n:'i.polvt 
király, 45. Szóló a zenében. 46. Af
rikai államfő. 48. Talpán �ll. de 
csak féli'!. 49. Eurór)::tt néo. 52. Al
latok helye. 53. Hírt ad. értesit. 
55. Trikó. 57. • . . James (1728-
1779) többc;zör körülhaiózUI a föl
det. 58. S::t létrom fele. fa. Kutvá fa. 
63. Nyakbavaló. 65. Fémes elem. 
66. Taeadó szó. 67. Személyes név
más. 68. Folvadék. 

Bekilldendö: vfzszinteg 1 .  és 
fotv•atásként a 26 tuggőle!l'es. 
Beküldési hatá.rldö: 1978. 1anui\r 5. 

Az előző keresztrejtvénv helyes 
m�fejtése: A családi 1övedelmek
ben me�lévő különbségek kl
eervenlitése. 

Ei::y-e�y k�nyvet nyertek la
punk 22. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes me�fejtrséért : 
Bognár Zoltán. 8226 Alsóőrs. Jó
z.:;ef A. u. 2. ; Németh Ic;tván. J016 
B1triaoec;t. Linnval u 24. : Korc;ls 
Dénesné. 3529 Mt�kotc. oer;sewffv u. 
22. : Mezei Miklós. 9024 Gvllr. Kál
vária u. 13. : Németh F.rzc;Pbet. 
1095 Budapest, Mester u. 39. V. 3. 

Rendkfv!il időszerű klállí
tás nyílt meg december 9-én a 

Közlekedést! Műzeumoon, 
.,Energia és közlekedés" cí
men. A kiállítást Urbiin La
jos, közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár nyi
totta meg. Rámutatott : nép
gazdaságunk energia.felhaszná
l,í,sának körülbelül 14 százalé
ka jut közlekedésre. A közle
kedési ágak s7.állítási teljesít
ményei állandóan növekednek, 
ezért nem közömbös, hogyan 
alakul a jövóben az általunk 
felhasznált energia mennyisé
ge és összetétele. Ez az oka, 
hogy a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium me�bízta a 
múzetun0t a kiállítás m�oren
dezérevel, azzal a céllal, hogy 
a szakemberek és a nem szak. 
emberek fi,gyelmét felhívja 
ezekre a nagy horderejű kér
désekre, megoldásuk lehetősé
gei re. 

A két teremben megrende
zett ki.állítás ta.blókon, grafi
konon gazdag képanyaggal és 
írásban mutatja be mindazt, 
amit az energiáról tudni kell. 
Teljes részletessérogel -rogJal
kozik az energia és a közle
kedés viszonyával, a rendelke-

Kapcsolatot 
heresneh 

Az ltszaki Járműjavító szám
vi.'eli osz.t.-\!yának egyik bri
gádja Andics Erzsébet Kos
suth-díjas történész nevét vet
te fel. Ez év márcill6 2-án. sze
mélyesen is megismerkedtek 
névadójukkal. aki ellátogatott 
az üzembe és azóta is rend
szeres kapcsolatot tart a bri
gáddal. A számi·!teli osztály 
kollektívája szeretne együtt
működni. illetve kapcsolatot 
teremteni olyan vasutas női 
briqádokka.l, akik Andics Er
zsébet neuét viselik. 

A kapcsolat célja : brigád
Hetük és közösségi tevékeny
ségtik gazdag! tása, szélesítése. 

Lakáscsere 

rlosPrélném budapesti, vrn. kor„ 

Festetil"h utca 4, szám. vu. épü
let, első emeleti, utcai, kettő szo
ba plusz. szeméJyzetl �:-obás. kom� 
fortos. kétbejáratű lakásomat egy 
másf!lsz:ob:.1� összkomfortos, plusz 
egy szoba-konyhág lak..1.sra Buda
pest terület�.n. t:rrteklődnl lehet 
egész nap a 839-1S2 telefonon. 

El<:serélném nagykital kétszobá•. 
gardrobos. Jog�iás. 65 nézyzetmé
teres. egyén! olajtatt'sű. n. eme
leti. komtortos szol�álatl bérlaká
somat másUl szobás, var,:y annál 
na,vobb bttdanPstt.re. 'Minden meg
oldás érdekel. 'F:rdckl6dni: munka
Időben a 17--49. vagy 143-655 te
lefonon. Erdélylné. 

El<"sert-Jném so ronf modem, ket• 
tl'is.zoba-étkc'Z.ős öröklakásomat bu
dan�.sU kétszobbra Minden mel!
oldás érdekel. 'Croekll5dnl lehet : 
51-71 telefonon, H!dvéginé. 

Elmerélném budanestl V. ker .• 
semmeh�·ei!I u. 2., L eme.lett. ud
vart� kétszoba-komfort:os, hér'1l fO:
tésQ - szobák eg:vmásba nyílnak, 
Hft \"Bn -. valamint Dunak�zj„ 
GyártPler>en levc'S utcai kétc;zoba
összkomrortos, gi\zfűtéses vállalat! 
bérlakr\st. Kérünk Budaoest bel-- • 
terllle1:én koNizcnl fQtésü tanáesi 
3--4 szobás lakást. t:rdekl<'ldn! le
het: telefonon reggel 7-től 377-
663. Hatala r.déné. 

ElcserétnPm budan""�tt. Landler„ 
lak{,tclt-nt, sz�z nt,r,yzetmétere-s. há
romszobás. összkomfortos. telefo
nos. vtmatat1 bérlakásomat. eey 
kétszobá!=I, ec;etlei? másfél szobás 
összkomfortos. tele.fonos lakásra, 
és eey s"ZOba-konvhás blirlemény
re B11danestcn. Ez utóbbi lehet 
tanArst vaev szRbad rendPlkezé�a 
is. Erdeklődni : este 8-9 óra kö-
1-l!itt. a 152-288 telefonon, Kiss 
tstván. 

Eladluk Budnoesthez 46 km-re 
lrPts1.ob11:-ö��11{omfortos házunkat. 
400 ntiey�zöstöles telekkel. term3 
� ... n1övel. VEH!v b11C1R.oestirP cc;Pr/il
jük, meste'!ye?.f>,;sel. Cfm : Rubl 
Tlhomé. 272t Pilis, Táncsics Mi• 
hály u. 38. sz. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok sz11tcszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Fele16s �o;zerkeszt6 : Visl Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Bpest VI.1 Benczúr utca 41. 

Telefon \tárost : 229-872. 
üzemi : 19-77. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó ·vállalat 

1964 Bpest VII., Rákóczi út 64. 
Telefon : 224-819. 

Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekks,:ámlaszámunk : 

MNB 215 - 11 859 
77-5026 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Fele16s vezető :  

Roder Imre Igazgató 

zésre álló energia és a közle
kedés, az egyes közlekedési 
módOk és eszközök - köztük 
nyomatékkal a vasűt - ener
giaiethasználásával. Hangsű
lyowttan mutatott rá arra Is, 
mit tehetnek az egyes közleke
dési ágak az energiatakarékos
ság és a kőrnyezetvédelem ér
dekében. • 

A ki.állításhoz kiadott tájé
koztató füzet igen hasznos is, 
mert ismerteti a nemzetközi 

SI-mértékegységrendszer
nek azokat a törvényes egysé
geit, amelyek az energia fogal
mával, annak fizikai meghatá
rozásával függenek össze. 
Használatára a KGST-tagor
szágok 1981-től kezdve egysé
gesen áttérnek, de egves elő
írásai már ma· Is kötelezó 
érvényűek. 

A vasutas dol:gozóknak, akik 
mindennapi szoros kapcsolat
ban vannak az energiával és 
az energ'ahordozókkal - fo
gyó arányban a szénnel meg a 
gőzzel, de növekvő mértékben 
az olajjal és a villamosener
giával - ajánljuk, hogy minél 
nagyobb számban tekintsék 
meg a korszerű. ismerteket, in
formációkat nyújtó kiállítást. 

Kitüntetések 

A szobathelyl jármiljavító 
Haladás fúvószenekara fennál
lásának 50. é\rfordulója alkal
mából a Szocialista Kultúráért 
kitüntetésben részeesültek: 
Nagy József, Horváth Károly, 
Kopcsándi György és Márton 
István a Haladá., fűvószeneka
rának tagjai. 

A kitüntetéseket december 
3-án adták át. 

A szerkesztőség üzeni 
Boldizsár Gyula, Békéscsaba ; 

Szűcs Ferenc, Rapi József, Pálhldy 
Mi.hály, Hatvan; Murányi Tibor, 
Bánréve: Pál István. Kovács Ist

ván,. Miskolc ; KraJczár Antal, Bó
dogh M.thály. Dombóvár; Szepes! 
.1ózsefné, Nagy Antal Géza, Nagy
kani2sa ; zsoldos Barnabás, Máté
szalka : Dudás Kálmán. Sopron ; 
Jamntczky Ferenc, Budapest; Pin
tér Lajos, Vácrátót; FOldl József, 
Szolnok; Tarr Sándor, Székesfe
hérvár: Bognár Károly, Tapolca ; 
Pacz József, Curtlcl : leveleiket 
lapunk anyagihoz felhasználjuk. 

HALÁLOZÁS 
83 éves koriban elhunyt Rohonyi 

Lajos, a szegedi lgazgatósig egy
kori forgalmi osztályvezető-helyet• 
tese. NyugdfJas éveiben b aktl
van doti:ozott, oktatta a tJatalo
kat, és elmély01ten fostalkozott a 
közlekedé.s történl'tének kutatis4-
val. Eredm�nye.s munkAs.sá.g� vas
útszeretete mindannyiunk &zA.má
ra példakép marad. 

,=, 

- Határidő előtt. Magyar
bánhegyes V-ös fópályameste... 
ri szakaszának Kossuth. Petófl 
és Rákóczi szocialista brigádja 
a szakaszon folyó „Travensán"_ 
féle furatjavítási és nyomtáv
szabályozási munkáit határldó 
előtt 15 nappal fejezte be. 
Ezenkívül 40-0 vasbeton aljat 
is kicseréltek gyorsított iltem. 
ben. 

_. Társadalmi mnnka. Jász.
berény állomás Székely Ml. 
hály szocialista brigádja a kö.. 
zelműltban négynapos társa... 
dalmi munkát végzett. A ti
zenegy tagű kollektíva kifes
tette az állomás ablakait és 
ajtóit, valamint a peron vas
korlátjait és tartóoszlopait. 

- Politikai oktatás. A hat
van-salgótarjáni pályafenn. 
tartási fónökségen megkezdó
dött az 1977/78. évi szakszer
vezeti politikai oktatás. ame
lyen a főnökség dolgozóinak 
41 százaléka vesz részt. A po
litikai oktatás jó iskolája az 
alapszervezetek társadalml
aktivista.-utánpótlásának Is. 

-Nyugdíjas-búcsúztató. A 
dombóvári vontatási fónöksé
gen a közelműltban vonult 
nyugdíjba 24 vasutas. Tiszte
letükre a fónökség gazdasági
társadalmi szervezetei benső
séges ünnepséget rendeztek a 
vasutas müvelódési házban. 
Harangozó Lá�zló, a főnökség 
vezetóje méltatta a nyugdíjba 
vonulók 3-4 évtizedes mun
kásságát, majd az ajándékok 
átadása után a művelódési 
házban vendégszereplő fővá
rosi művészek adtak színvo
nalas ajándékműsort. 

- Irodalmi est. A nagyka
nizsai Kodály Zoltán Múveló
dési Házban irodalmi estet 
tartott a milvelódésl ház iro
dalmi és színjátszó csoportja 
Ady Endre születésének 100. 
évfordulója tiszteletére. Az 
ünnepi míísor után az érdek
lődők kiállításon Ismerked
hettek meg Ady kézírásos 
verseinek fotókópláival. 

Kismama-találkozó. A 
Miskolci Járműjavító üzem 
KISZ-klubjában ismét meg
tartották a hagyományos kis
mama-találkozót, amit a 
KISZ- és a vöröskeresztes 
szervezet aktivistái rendeztek.. 
A gyermekgondozási segélyen 
levó anyák kicserélték tapasz
talataikat. és tájékozódtak az 
üzem eddigi eredményelról, 
gondjairól. 

- Névadó. Miskolc-Tiszai 
pályaudvar társadalmi-gazda
sági vezetól - a társadalmi 
ünnepségeket szervezó irodá
val közösen - névadó ünnep
séget szervezett. Az anya
könyvvezetó köszöntóje után 
Kovács István, a szakszerve
zeti bizottság titkára és Pet
ró Gábor, a KISZ-szervezet 
titlkára üdvözölte a kis állam
polgárokat és szüleiket. 

''i- U T A s E L l AT O --11 

AZ UTA S E L L ÁTÓ VÁ L L A L AT 

FEL VESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT 
alkalmasságuk, végzellségük, érdeklődésük szerint 

1, Mozgószolgálathoz : 
önálló szakács, 
kézilegény vagy kézilóny, 
felszolgáló, 
segédmunkás. 
targoncavezető, 
takarító. 
gyors- és gépíró munkakörökbe. 

Jelentkezés : Budopest VI .. Izabella u. 84. 
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel. :  315-317). 
2. KNP lgaigalóság területére: 

povilonkezelót : Somoskóújfolu, Zebegény, 
Biatorbágy, Tata, 
üzletvezetőt;  Dömös, Vóc-hojóóllomós, Komárom 
Herceghalom, Solgótorjón, 
kézi lányt : Toto, Vác, állomásokon levő egységeibe. 

Jelentkeiés: VIII., Szentkirályi u. 13. (Tel . :  1 40-803 v, 14-30) 
3. Budapesti lgaigatóság területére: 

cukrász, 
szakács, 
kézilány, 
segédmunkás, 
povilonkezeió, 
felszolgáló, 
büfés. 
pénztáros, 
kereskedelmi elodó munkokörökbe. 

Jelentkeiés : V., Kálmán Imre u. 14. (Tel. : 310-770 v. 41 -96). 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

SXl. &vl'OLYAM, 25. SZAM ARA: 70 FILI.lm 1977. DECEMBER 31. 

A szakszervezeti nevelő munkát 
nem szabad kampánynak tekinteni 

DECEMBER 21-ÉN ÜLÉST TARTOTT A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 

A központi vezetőség de
cember 21-én ülést tartott a 
Vasúti Főosztály konferencia 
termében. Az elnökségben he
lyet foglalt Timmer József, a 
SZOT titkára, Gulyás János, 
vezérigazgató-helyettes, Gyó
csi Jenő, elnök, Nagy István
né alelnök, Koszorús Ferenc 
főtitkár, Molnár György tit
káT. 

Az ülé;,t Gy6csi Jenr, ny:!
totta meg. A napirend ismer
tetése, illetve elfogadtatása 
után elsőnek Koszorús Ferenc 
főtitkár tájékoztatta a testü
letet a záhonyi átrakókörzet 
helyzetéről. Elmondotta, hogy 
a központi vezetőséghez fel
hívás érkezett szakszerveze
tünk budapesti, debreceni, 
miskolci és szegedi területi 
bwttságától, hogy az év utol
só hat.ében, december 26-tól 
január 1-ig, társadalmi mun
kások toborzásával segítsék az 
átrakóköraet munkáját. A 
központi vezetőség a fellií
vással �€'\értett, s a kezJde
ményez:ést támogatja. 

A köiponli vezetőség mrt 
Olésen személy! kérdések tár
gyalásával fol tta munkáját. 
A ltliderjava.sla okat Molndr 
G11örll1J titkár terj=tette elő. 
A kózelm1ltba� elhunyt Csé
nl/i Pál helyett Schram Gézát, 
az Első Biztosító és Segély
egyesüLet ügyverető elnökét 
javasolta a központi wrető
ség tagjának. Kinczli József 
nyugdíjas, a pécsi területi bi
rottság volt titkára lemondott 
elnökségi tagságáról. Helyette 
Valasinai•szki Jánost, a deb
receni területi bizottság tit
kárát javasolta az elnökségbe. 
A központi vezetőség a javas
lat.okat elfQgadta és Schram 
Gézát a központi vezetóség, 
Volasinavszki Jánost pedig az 
elnökség tagjának kooptálta. 

A titkárság állásfoglalása 
alapján a központi vezetőség 
mellett működő forgalmi és 
l<ereskedelmi szakbizottságból 

két önálló szakblwttságot kell 
létrehozni. A titkárság a for
galmi szakbizottság vezetőjé
nek továbbra is Miskolczi 
Sándort, a miskolci vasút
igazgab:Ssá.g fo:rgalmi ooztály
vez.etőjét, a kereskedelmi 
szakbizottság vezetőjének. pe
dig Molnár GábOTt, a Keleti 
pályaudvar áJil.omásfónökét 
javasolták. 

Változás történlt a vonta
tási szakbizottság élén Is. A 
sza,kblzottság vezet5i tisztéről 
lemondott Szúcs István helyé
re Mezei Istvdnt, a Landler 
JárműjavÍtó igazgatóját java
so�ák. 

A központi vezetőség a for
galmi és kereskedelmi szakbi
zottság megosztását, a vezet.ök
re és a bizottság tagjainak 
kx>optálására, továbbá a von
tatási szalkbizottság vezetésére 
előterjesztett javaslatokat el
fogadta. 

A központi vezetóség ezután 
megvitatta a s.zakszervezetl 
nevelőmunka helyzetéről és 
!doozen1 felooatairól elhang
zótt szóbeli beszámolót, me
lyet Révau Sándor, a kultúr
nevelés-1 és sportos2ltály veze
tője terjesztett elő. 

Bevezetőjében haingsúlyoz.
ta, hagy az utóbbi években 
sokat fejlódött a szakszerve
zet neve16munkdja. Ebben 
nagy része van annak, hogy 
változás következett be a vas
utasok közgondolkodásában, 
egyre többen fogadják el, te
szik ma,gukévá a szocialista 
életmód normáit, követelmény
rendszerét és annak szellemé
ben éln'Elk, tevékeny,kednek. 

A továbbiakban a tenniva• 
Iók.ra, az eLnökség ajánl.ásaira 
hívta fel a figyelmet. Rámu
tatott: legfontosabb ff!lada
tunk az igények felkeltése. A 
SZOT ülésén is találóan fo
galmazták meg: ,,a cél az, 
hogy legyen valakinek a!«t;;a
ta, igénye arra, hogy kulanb 

ember le11Yen tegnapi önma
gánál." Hogy kinél milyen 
igényeket kell kelteni, kinek 
mit kell ajánlani, hogy az ed
diginél magasabb szintre 
emefficedjen műveltsége, azt 
központilag nehéz eldönteni. 
1".:ppen ezért nélkülözhetetlen 
szerepük van a nevelőmun
kában a munkahelyek gazda
sági vezetőinek, a mozgalmi 
szerveknek. 

Az tgénykeltésnél alapvető 
az egyén megközelítése. Ez 
azért is fontos, mert a szocia
lista társadalomban nem dt
lag emberekre van szükség, 
hanem szakmailag és politl
kalilag képzett munkásokra, 
vezetőkre, az élet minden te
rületén. 

A nevelő munkában nagy 
Jelentőséget kell tulajdoníta
ni a murúához való viswny
nak, a munkahelYi kö-zössé
geknek, mindenekelőtt a szo
cialista brigádoknak. Annál Is 
inkább, mivel a mozgalom leg
főbb ereje a dolgozók tuda
tosságában rejlik. 

Sza.ksz.ervezetl szerveinknek 
megkülönböztetett fi�lmet 
kell fordítani a bejáró dolgo
zókra Is, hiszen sznmu1t t�b 
mint fele a vasút létszámának. 
A velük való fokozott törődés 
a ga� vezetőknek Is ki
emelt feladatnak kell tekinte
ni. Sokat tehetnek a munka
hely.! kö�égek - kell i8 
tenrni ! - a fiatal t.•asutasak 
hivatástudatra történ(, neve
léséért. 

A beszámolót 'követő vitá
ban nagyon sokan mondták el 
tapasztalala.ikat, véleményü
ket a nevelő munkáról, me
lyet - oly sokszor leírtuk 
már - sehol sem szabad 
kampdnyfeladatnak, még ke
vésbé reszartmunkának tekin
tenf. 

A k!5zpontl vezetö.ség a szó
beli előterjesztést a vitá ba,n 
elhangzott észrevételek!kel. ja
vaslatok.'-<al együtt el.fogadta. 

Zavartalan volt az ünnepi forgalom 

A fővárosi személypályaudvarokon körllltekl ntően szervezték meg a �ozg6 lntor:mAclós 
szolgálatot. Képünkön Kónya József tanácsos készségesen ad felvllágositást a hozzafordu
lóknak a Keleti pálya.udvaron 
Tudósítás a 7. oldalon (Laczkó Ddlk6 felvétele) 

§ 
�AYTH�,,A".,.,.,,.,.A,.,.._,.....,.�.,.,,H.hlr,n,8'J"J'Jl'7�HY,,.,.,Hn,,N,.,,,,,,,.,.,,.,,,,.,,,,.,,,,.,.,,,,.,,,.,,n,nHA

l 1 Sikerekben gazdag új esztendőt! , 
j Írta: Szücs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója 

1 i § § A z esztendő vége, az űj €!11 elsll A n6vekvő szállítást feladatok szilksé-- § 
� napjai a végzett munka szám- gessé teszik a vasút technikai felkész�Itsé- ! 
s bavételének, a további tenniva- gének folyamatos fejlesztését. Az V. otéves § � lók meghatározásának időszakát tervben e célra rendelkezésre álló össze- � 
� é geket elsősorban a pályahálózat, a blzto- § ., is jelentik. Az eredmények összegez se, a 

sítóberendezések és ezzel összefüggően a § � hibák elemzése, a feladatok felmérése és 
forgalom szabályozás, valamint a jármű- � � a megoldásuk érdekében teendő intézke- állomány fejlesztésére fordítjuk. 1 �s 

dések meghatározása elengedhetetlen az A berendezések műszaki fejlesztése mel- s új esztendőben végzendő munka sikere lett továbbra is kiemelt jelentőségű fel- 1 � szempontjából. adatot képez a vasutas dolgozók élet- és s � 11:v végi, még nem végleges adataink munkakörülményeinek javítása. 1978-ban 1 § szerint, a vasúton szállított áruk súlya munkavédelmi célokra _ beleértve a kü- g § meghaladja a 133 millió tonnát. Ez mint- lönböző fejlesztések keretében megvaló- 1 � e"y 2 százalékkal több mint amenylvel suló intézkedéseket is _ mintegy Z � 
8 

a; éves tervben számoltunk. A szállítási milliárd forintot fordítunk; a szoclá- 1 ., feladatok nagyobb része az év második lis ellátás fejlesztése keretében 140 g � felére - ezen belül is a rendkívül erős millió forintot irányoztunk elő munkás- � § őszi forgalmi Időszakra - esett. A Nagy szállások. laktanyák korszerűsítésére, kö- � �
s 

Októberi Szocialista Forradalom 60. év- zel 60 millió forintot az egészségügyi háló- § 
fordulójára kibontakozott munkaverseny zat fejlesztésére, és 125 millió forintot a � jelentősen növelte a Szovjetunióba irá- vasutasok lakáskörülményeinek javítására. § § nyuló szállításokat; a vasutas dolgozók jó A bérfejlesztési intézkedések eredménye- § � munkája pedig eredményesen járult hozzá ként 6,7 százalékos átlagbérnövekedést � § a felajánlások teljesítéséhez. irányoztunk elő. § � A vasút az elmúlt év során köret 325 A szállítási feladatok teljesítéséhez szük- � � millió utast - a tervezetthez képest mint- séges feltételeket a fejlesztés § 

§ egy 3 százalékkal kevesebbet - szállított, lehetőségeit, a vasutasság élet- és mun- 1 
§ de a személyszállítási teljesítmények a tá- kakörülményeinek folyamatos javítását - � 
� volsági _ főként a nemzetközi forgalom a kormány a terv keretében biztosítja. � 
§ növekedése miatt - alig maradtak el az Rajtunk múlik, hogyan élünk e lehetősé- � 
� előző évitől. gekkel. § 
§ Sok tekintetben javult a munka mlnö- A számszerűen meghatározott feladata- � 1 sége, szervezettsége: növekedett az eíll/ kon túlmenően a Központi Bizottság ha- § § kocsiba berakott árusúly, emelkedett a te- tározata egy sor - egyébként már több � �. hervonatok dtlagos terhelése. Valamelyest ízben is megfogalmazott - követelményt § s lék ysé támaszt, amelyek kielégítése elengedlie- § s javult a teherkocsipark terme en ge 

tetlen feltételét képezi az elözö évinél na- l! Sss és a mozdonyok kihasználása. A javulás � azonban nem volt általánoo. Egyes terüle- gyobb feladatok megoldásának, az ered- � 
§ ményesebb munkának. Mindenekelőtt § § teken - nagyrészt a munkaszervezés fo-

szervezettebb, fegyelmezettebb munkára § § gyatékosságai, esetenként a felületesség, hívja fel a figyelmet, amelynek eredmé- i 
� hanyagság mlatt - romlottak a munka 

nyeként jelentős kapacitástartalékok sza- § 
§ minőségét jelző mutatók. badíthatók fel a növekvő szállítási felada- � 
� A megnövekedett szállítási feladatokat tok teljesftése érdekében. § § a vasút az elözö évinél kisebb létszámmal A menetrend a vasút tegfontosabb mun- � 
� oldotta meg; a műszaki fejlesztés !s a 'Ica.terve a vasúti munka legfőbb szabálvo- � 
§ munkaszervezési intézkedések egyuttes zója. A' személy- és tehervonatok menet- j 
� hatásaként az egy dolgozóra ;utó teljesít- rendszerűség e, még a jelenlegi, sok tekin- � 
§ mény a tervezetthez képest több mint 3 tetben kifogásolható nyilvántartások sze- § � százalékkal növekedett. A:z. utazószemély- rint sem kielégítő. Javarészt a menetrendi � 
:,i zet hasznos foglalkoztatását jelző, az egy és a technológiai fegyelem hiányosságai- � § szolgálati órára jutó 7-8 kilométer/óra nak tulajdonítható, hogy az elegyáramlás § � érték közötti vonat - Illetve mozdonyK.i- - elsősorban a belföldi forgalom - lassú. j 
§ lométer teljesítmény változatlanul ala- Sok a vanatfelaszlatás, az ácsorgás, dlta- i 
i csony. Ez a forgalOIITlSzerveTA!s hiányossá- lában a veszteségidó. Ezek kiküszöbölésére !l § gaira utat - de legalább csökkentésére - hatékony 
� Intézkedéseket kell tenni. § � 

N 
emcsak a vasút műszaki felké- Van még tennivalónk a személyszállítás-§ axilltsége javult az óévben: gya- ban Is. A személ11s�állító vonatok menet- � s rapodtak a vasutas dolgozók rendszerű közlekedtetése különösen sok i � munkakörülményet1iek javitdsdt, �vánnivaI6t hagy maga után. Vonataink � l! szociális ellátásának fejlesztését szolgáló jelentős hányada Indokolatlanul késik. A � 

§ létesítmények is. Példaként említem a Fe- személykocsik, várótermek, állomások tlsz- § 
�s rencváros állomáson lltadott 400 szemé- tasága sem kielégítő; az utasok részéról � � Jyes munkásszállót, a balatonfüredi vas- felmerült panaszok száma alig csökken. 

� s utas szívszanatóriumot, Pusztaszabolcs és § § Bátaszék állomások szociilis éptiletét, a 
K

ülönllsen nagy gondot kell fordf- § � Kelenföldi Vasútgépészeti Szakközépisko- tani a záhonyi átrakókörzet i 
·' lát. Vállalati lakásjuttatásra éa a vasutas munkájára, illetve annak javí- § 
� dolgozók lakásépltésének tdmagatására tására. Az elmúlt év min• � 

mintegy 130 millió, a munkavédelemmel den eddiginél nagyobb forgalmának lebo- § 
� kapcsolatos különböző fe_la

datak n_iegaldá- nyalítása sarán nem kis nehézségeket kel- � 
� sára közel 2 milliárd fonntot fOTditattunk. lett leküzdeni. A forgalom közismert § 
S 1 6 zá egyenetlenségéböl adódó problémák mel- � § A vasutas dolgozók bérszlnvona a 8 - lett gyakran okoztak gondot a munka bel- § � zalékot meghaladó mértékben emelkedett; 

só _ körzeten belüli - szervezésében je- § � a legfontosabb munkahelrekenJ a __ leg_nehe- lentkező fogyatékosságok. Elsősorban a � 
§ zebb munkakörökben sa;át penzugyi for- meglevő rakodó kapacitás kihasználását § § rásainkra támaszkodva a vasúton is be- kell lényegesen javítani. Az 1977-ben fel- � � vezettük a műszakpótlékot. merült igen naíJl/ veszteségidók csökkenté- 1 
§ Mindent összevetve, a vasút elmúlt éui se nemcsak a helyi vezetőknek, hanem az § � munkáját eredményesnek tekinthetjük; irányító szerveknek is kiemelt fontosságú � 
� részben a végrehajtott műszaki fejleszt!s, feladatát kell képezze. § 
� a meglevő fogyatékosságok mellett is Ja- A pályafenntartási és felújítási mun- § 
s vuló munkaszervezéssel és a vasutasok kák maradéktalan végrehajtása egyik köz- � 
� odaadó munkájának, helytállásának er1:d- ponti feladata az 1978-as tervnek. Igen § 
§ ményeként sikeresen oldottuk meg a mm- nagy gondot kell fordítani eredményes � � den eddigi�él nagyobb szállítási feladata- összehangolá5ukra a forgalom lebonyolítá- � 
:,i inkat. sával kapcsolatos követelményekkel. 1 i Az MSZMP KB december 1-1 ülésének A rendelkezésre álló munkaerő éssze- § 
§ határozata - összhangban a XI. kongresz- rűbb foglalkoztatása változatlanul alapve- § 
� szuson elfogadott gazdaságpolitika_i }rán�- tő tényezője az 1978. évi feladatok teljes{- 1 
§ elvekkel és az V. ötéves terv célkituzése1- tésének. Az elmúlt év során a vasút lét- � 
� vel _ 1978-ra az ipari termelés 5,5-6, a száma 1500 fóvel csökkent; ez a folyamat § 
§ mezőgazdasági termelés 2-3 százalékos várhatóan tovább folytatódik. Legnagyobb § 
§ növelését, a nemzetközi gazdas_ág1 kapcsa- állomásaink fontos munkaköreiben hosszú § 
� latok továbbfejlesztését, az aruforg_alom !dó óta lélszámgondjatnk vannak, ugyan- 1 
� bővítését, az export erőteljes növelé�et !r- akkor a vasút számos egyéb munkaterü- ! 
., ja elő. E célkitűzéseknek megfeleloen a !etén nincs biztosítva a meglevő munkaerő !! 
1 közlekedésnek 5,5 százalékkal több áru el- hatékony foglalkoztatása. Az ügyvitel kor- !i § száltítását kell biztosítani, miközben to- szenlsítésével, a szolgálat további eíll/sze- s

1 � vább kell javítani a szállítás szervezett- rúsítésével meg kell teremteni a munka-
§ ségét az eszközök kihasználását. A sze- erő célszerűbb foglalkoztatásának feltéte- s 
� mély;zállítás terén elsősorban a szolgál- leit. A vasútra is kötelező létszámmegta- !i 
� tatások színvonalát kell javítani. karítást nem létszámcsökkentés révén ki-

1

§ 
� vánjuk elérni: minden dalgazónkra szük-
1 Az Ipari és mezőgazdasági termeléssel, a ségünk van, de ott, ahol az üzemi felada-
� lakosság ellátásával, a nemzetközi gazda- tok azt megkívánják. 

s i sági kapcsolatok bővülésével együtt járó 

A vasút nehéz körülmények között § nagyobb szállítási feladatok döntő részét ugyan, de sikeres esztendőt zárt. A § továbbra is az ország közlekedési rendsze- vasutasok helytállásának, a gazda-i rében kulcsszerepet betöltő vasútnak kell sági és társadalmi vezető szervek 
§ ellátnia. Ennek megfelelően az 1977. évi- összehangolt munkájának eredményeként 
� hez képest mintegy 1 millió tonnával több újabb szállítási csúcsteljesítményt értünk 
§ - összesen 134 millió tonna - áru szállí- el. Az új esztendő azonban UJabb erőpró-i tását tervezzük. bát jelent mindnyájunk számára. A fe-
§ gyelmezett munka, a vasutas dolgozók tu-§ s zámoltunk azzal, hogy a termelf, dása, a korábbi évek során felhalmozódott ll � ágazatok ez évben Is túlteljesítik tapasztalatok, a vasutasok közismert hiva- s 
� terveiket, és a nemzetközi - fő- tásszeretete megfelelő biztosítékot nyújta- ,I 
§ ként a tranzit5zállítások a tervezet- nak az 1978. évi terv feladatainak teljes!-i nél nagyobb ütemben növekednek. Ezért téséhez. 
§ intézkedési tervünket úg11 dolgoztuk ki, Ehhez kfvdnak minden vasutasnak ri-
� hogy 136 millió tonna áru elszállítását ís kerekben gazdag, békés, boldog, új esz-

I § biztasitani tudjuk. tendőt. § s i,.N..r,u,u,,.,.,.,,/.N'.HN'H-''''''H'HJVM'.1'..V,hJIVHAGV✓H,H...,/�HAV.O"H✓AV.N'h"/,t"'A�H,HHAVH,.Mt'A"N'✓�� 
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19'7'7. DECEMBER 31, 
IJAGYAR VASUTAS 

Életre ítélve 1 1 . 
A vasúl többel IÖrődhelne rolckanljaival 

;.A rokkantsigt nyugdíjasok és 
Jtr.adékosok száma l\fagyaror„ 
szágon több mJnl biromszáz• 
ezer. Ez az összes nyugdija„ 

10k 17-19 százaléka. A tízezer 

dolgozóra szánútot.t új rok„ 

11:anlnyugdfJasok sz:l.ma 80 fö• 
USH van, ami a klSmyez6 szo„ 
clallsta országok adataihoz vf„ 
szonyftva tO ■zázalékkal ma

gasabb." 
(Elhangzott a llfagyar 
Rebablllticlós Tlirsaság 
nagygyOiésén 1976-ban.) 

Szeretném megteklntend az 
osztályt. A főorvos dr. Tamási 
Mártan adjunktust jelöHe kí-

sérőmnek. Kezemben a jegy
zetfüzettel, megvallom, kicsit 
szorongva lépkedek a fehér
köpenyes orvos mellett. Még 
nem tudom, milyen lélektani 
hatások érnek, hogyan fogad
nak a betegek - baleseti utó
kezelőben sohasem jártam. Az 
adjunk,tus kedves., közvetlen 
ember, igyekszik sokoldalúan 
tájékoztatni. Az elsó emeletre 
vezetó lépcsőkön megjegyzi : 
itt nincs lift, ezért a járókép
telen új beteget gyakran a há
tukon viszik fel a mentősök. 
!gy lehet az egészségesbó! is 
könnyen sérült. 

A reményt nem szabad felad ni 
Eló.ször a tornaterembe nyi• 

tunk be. Annyiban kü!onbö7ik 
ez a szokásostól, hogy egy fá
ból készült válaszfalra a la
kásban használatos eszközöket 
szerelték fel. Vízcsap. WC öb
litólánc, gázcsap, egy asztalon 
szódásszifon és egyéb tárgyak 
láthatók. A betegek itt ezek 
használatát gyakorolják, 
gyógytornászok segítségével 
készülnek az otthoni önkiszol
gilásra. A cél az, hogy bebizo
nyi tsák: csonkolt 1,égtagokkal 
.sem szabad feladni a reményt, 
el lehet régezni a hétköznapol� 
legszükségesebb mozdulatait. 
A betegek titkos vágya. hogy 
senkinek se legyenek ter-hére; 
az egészségesek hamar meg
únják. a kiszolgálást, elfásul
nak. Talán lelkileg lesznek 
nyomoré.1<ok, de ezt nehezebb 
é.sz.revenni, mint a művégtagot. 

A tornateremben eizv maket
ten megtanulhatják a lépcsó
zést és a járművekre való le
és felszállást ís. A legfontos<1bb 
azonban az Izmokat erősitó 
gyógyitó torna, ame!vn,ek 
egyetlen kelléke sem hiányzik. 
Az ele�áns '-illa mögö t gondo
zott kert van, rövidre nyírt 
bokrokkal, ,, glg"éró fákkal. 
Nyáron szívesen idóznek ott a 
betegek. 

Hosszú folyó.sóra jutunk. 
Egy csapóajtón át megyünk a 
nők kór,.ermébe. A folyósó itt 
Is folytatódik, a szobák jobb
ról-balról nyílnak. Tamási ad
junktus elmondja, hogy csak 
1 6-18 nőt tudnak ápolni, az: 
osztályon kevés az ágy, mint 
a legtöbb kórházban. A bete
gekkel négy orvos, egy pszicho
lógus, egy fiziko heráp!ás, egy 
masszőr, nyolc nővér és hét 

gyógytornász foglalkozik. Sor
ra járjuk a szobákat. Ami az 
els5 pillanatban feltűnik, az a 
rend és a tisztaság. Az ágyak 
mellett az asztalon folyóira
tok, képes újságok. A kezüket 
emelni tudók a k-arosszékek
ben, vagy a tolókocsiban ülve 
kötögetne'<, kézimun.wz;nak. 
Sok az tdós bénult, vagy reu
más beteg. Figyelem az arco
kat. Szomorú. megbékélt sze
mek n-éz.nek vissza rám, a fe
kintetekben felvillan� kíván
csiság, Még a legidósebbeknek 
i5 szépen fésült f ·1.urája, tisz
ta, gondozott hálóinge, pon
gyolája van. 

- A legtöbben nem hanya
golják el magukat - mondja 
az adjunktus. - Ez is egyik 
célja a rehabilitációoo.le. Si
került megt.'alósltanunk, hogy 

fogászati szakrendelés is legyen 
az osztályon. Ennek a bete
gek nagyon örü-lnek. Sokuk
nak elhanyagolt és hiányos 
volt a fogsora. Az itt töltött 
e:alY hónap alatt pótolják a 
hián)·t, hetömik a lyukas fo
gakat. lgy kerülnek vissza a 
családíuk körébe és bÜS7,kén 
mutatják a változást. Ez több, 
mint hiúság, a bizakodást, a 
környezettel va!ló ik:a.pcsolat 
erósödés-ét jelenti. 

Az adjunktus mindenkit ne
vén szólít, meg'Jrerdezl hogy 
van, és röviden elmagyará1..za 
nekem a diagnó1.!sukat. a cson
kulás mértékét és a várható 
eredményt. Ismerteti a proth.I
sek típusait Is. A betegek k!
váncsi:m hallgatják. hátha 
megtudnak valami úiat. Itt 
nincs titok. a bet01(ek nem 
s1.égyenlik sérülésüket. 

Egy csonkulásos baleset története 
Másik szoba. Két fiatal nő 

fekszik az ablak melletti ágya
kon. Rói.saszin és kék háló
ingükön szétolvad a decembe
ri ég fénye. 0. szép arcú, okos 
tekintetű fiatalasszony. Felül 
az ágyban, kezeit maga elé te
szi a paplanra. Mindlkét lába 
hJány,Jk. 

- Dupla combcsonkulás 
mondja az orvos. Aztán el
magyarázza, hogy NDK-ren_d
,;z.erú, tapa.dótok� protézist 
kap majd. A próbapéldány 
már elkészült. 

- Drága doktor úr, már egé
azen kicsúszok a tolószékből, 
húzzon egy kicsit feljebb -
siránkozik az ágy végében egy 
hetven év körüli asszo-ny. Az 
orvos megemeli a bénult N. 
nénit. aztán megigazítja rajta 
a plédet is. Az asszony abba
hagyja a panas7Jkodást, és a 
gondolataiba mélyed. Látom 
rajta, hogy lélekben ismét el
menekült . . .  

- Nyugodtan beszéljen bár
kivel, én várok - biztM Ta
mási doktor. A fiatalasszony

A baleset napján éJszaka4 
szolgálatban voltam. Azt ta-
pasztaltam, hogy uolgálati 
helyemen gyakori a gyors, 
kapkodó munka. Aztán a.z ita
lozás sem Titka. Abban a hó
napban még nem kaptam meg 
a píhenőnapot. Otthon a gye
reke!�el kellett foglalkomom. 
Fáradt, kimerült voltam. fut
van kocsit toltak éppen Tö
rökőrre. A tolatásvezetó és a 
helyettese azt mondta, hogy ne 
Jegyen helyszíni kocsilelírás. 
:E:n futva igyekeztem vissza, az 
irodába. Aztán felugrottam 
egy kocsi saroklépcsójére. Igy 
utaztam tovább, de nem szá
mítottam arra, hogy a moz
donyvezetó gyorsféklkel állítja 
meg a szerel vényt. Egyensú
lyomat L"esztve, a Sínekre zu
hantam és egy arra guruló 
négytengelyes kocsi levágta a 

lábam. Három kerék gördült 
át rajtam. 

- Meglátogatták már a 
munkatársak? hoz fordulok. 

- Elmesélné, 
tlént a baleset? 

- Még a baleseti osztályan, 
hogyan tör- de nem sok vigaszt hoztak. 

- Kőbánya teh-erpályaudva

ron dolgoztam kocsifelíróként. 

Tiz hónapja voltam vasutas. 

Egy három és egy hatéves 
gyermekem van. Szentmárton
kátán lakom, orma,n jártam 
szolgálatba. A férjem nyolc 
évig nem engedett dolgozni. 
Azt mondta, otthon a helyem. 
Közben megromlott a kapeso
latun.k. Másfél éve már, hogy 
kOlön élünk. Elhagyott. Mun
kát kellett vállalnom. A vas
utat választottam. 

__ Hogyan tovább? Milyen 
elképzelései vannak? 

- Még nlnc, elég önbizal
mam és félek az eml>erektől. 
Nem tudom, mire leszek képes 
a műlábakl«ü. A munkahe-
lyemről senki se biztatott. 
Egyelőre egyetlen tervem van. 
Karácsonyra szeretnék haza
menni a gyerekekhez. Ok most 
a MA V Kószegi Nevelóotthon
ban vannak. Az ünnepekre el
jönne a testvérem is, hazahoz
nák a gyer1<keket. Már na.gyan 
izeretném 6ket látni • • • Utána 

természetesen visszajönnék 
ide, mert tanulni kell a járást. 

A férfiak többsége a társal
góban van. Kártyáznak, ciga
rettáooaik. Szemben velünk, 
a folyosón egy h'USZonöt év 

körüli fiáta.lember gyakorolja 
a mozgást. A combjaihoz ta
padó két mülábon még fény
lik a lakk. Görcsösen szorítja 
a két botot, az arcán bizako
dó mosoly. 

Vajon mi lesz ezután ? 
A kórtermekben betegekkel 

beszélgetek. Amikor a jövórol, 
a terveikről érdeklődöm, el
akad a szó. A legtöbben nem 
tudják, hogyan lesz ezután? 
Némán, tanácstalanul néz,nek 
maguk elé. A vasút nem biz
tatta őket újabb mun.kaalka
lommal, hogylétülcról sem ér• 
deklódtek. Már kiestek a sor
ból, a szolgálati helyek el
vesztettek egy váltókezelót, 
vagy kocs.irendezót. A helyü
ket be kell tölteni, ez foglal
koztatja a főnököket. Hogy mi 
lesz a ,-okkant vasutas sorsa? 
- azzal már nincs ídó töröd
ni. 

A fiatal J. is töpreng. Mind
két lába hiányzik. Ferencvá
rosban, a központi szertárban 
dolgozott. 1976. február 4-én 
munkából Jnduit haza. Meg
csúszott és a vonat alá esett. 
Két és fél éve dolgozott a 
vasútnál. Ujbarokon lakik. 
Naponta egy órát utazott. Az 
állomás két és fél kilométerre 
van a lakásától. A környéken 
nem talált mun!kalehetóséget. 
Vizvezetékszereló szakmája 
van, szereti a műszaki jelle
gű elfoglaltságot. Csak éppen 
nincs hol dolgoznia. 

R. 36 éves. Kocsirendező 
volt. őt is hazautazás közben 
.érte baleset. Leugrott a vonat
ról. A jobb lábát térd alatt, a 
másikat pedig a comb közép
só !1armadártál cso:ikolták. Az 
orvos szerint bot nélkül is ké
pes le-,z majd járni. 

- Eddig csa.k a munkavédel-
mi elóadó járt nálam. Sze-
retnék dolgozni, de eg11eZóre 
semmivel sem bizta-tnak. De ha 
a vasúttól nem jöttek ho7.zám, 
majd én elmegyek és beszélek 
a főnökkel, hogy tudjam, núre 
számíthatok. Lakóhelyem va
sútállomásán például va-n táv
írda. f:n szívesen tanulnék . . .  

Másnap délelőtt ismét az 
utókezelőbe megyek. Dr. Sza
lay Mária pszlchológusnővel 
találkozom. Szobája a földszin
ten van. Egyik oldala üvege
zett, hátul a sarokban polcok. 
rajta műszerek. 

- Drága műszereink van
fl4k - mutatja a ps2icholó
gus. - Ebból példáµl csak 
kettő van az országban. Saj
nos nem tudjuk használni, 
mert nincs hangszigetelt szo
ba. Ide beszúródik a zaj, nem 
ideális hely ez a műszeres 
,izsgálatra. 

Miben segít a pszichológus ? 
Forgatom a cigarettát az uj. 

jaim között. Mosolyogva bá
torít :  

- Gyújtsan ,-á nyugodtan! A 
pszichológusnál mindent a:::a
bad. Miben segíthetek? 

- A tapasztalatai érdekelnek, 
Hqgya11 vise-li.k el a betegek 
végtagjaik elvesztését, miben 
segít a pszichológus? 

- A pszichológial feladat, 
megóvni a beteget a járadék• 
neurózistól, Akinek már ko
rábban is volt valamilyen lé• 
lektani sérülése, az nehezebben 
visel! el a baleset következ
ményét. Az a célunk, hogy a 
beteg újabb életviteli akadály
nak tekintse végtagja elveszté
sét. Végső soron az élet úgy is 
felfogható, mint célkitűzések 
és célmegvalósítások sorozat.a. 
A rehabilitáció az aktív to
vábbélés megindítása, vállal
tatása. Köz-el kell kerülnöm az 
emberhez, hogy megismerjem 
eddigi életét, mert újabb ter
vekre csak ennek ismeretében 
lehet ser:Centeni. 

Tapasztalataink szerint az a 
legfontosabb, -hogy amikor a 
beteg a baleset után először ta
lálkozik valamelyik közvetlen 
hozzátartozójával, az hogyan 
ítél! meg őt. Fontos, hog11 a ta
lálkozás pillanatában érezze a 
beteg, hogy őt továbbra is sze
retik és értékes embernek 
tartják. A látogatókkal min• 
dig megbeszéljük, hogy kéz és 
láb nélkül sokkal nehezebb 
lesz az élet, de a legfontosabb 

megmaradt, az ember. A lét 
több mint a nemlét. 

- Azt tapasztaltam, hogy a 
betegek többsége tanácstalan, 
nem tudják, hol hasznosíthat
ják majd magukat. 

- Ez nagyon reális gond ttt. 
Nincs hely, ah0'1'á dolgozni 
mehetnének. Ugy tűnik, a vas
út nem törődik a saját ,-ok
kantjaival/ Sok példát mond
hatnék. Volt egy fiatal műsze
rész betegünk. A munJta mel
lett szakiközépis.kolában tanult. 
Már az érettségi írásbelijén is 
túl volt, amikor olyan bal
esetet szenvedett, hogy ampu
tálni kellett a jobb kezét és 
a lábát is. Ezért nem akarták 
engedélyezni az érettségijét. 
mert „úgysem tudja majd 
használni, nem kell az neki." 
K ülonféle engedélyeket sze.. 
reztünk be azért, hogy egy év
vel késóbb leérettségizhessen. 
Most harminc é� a fial.al
ember. Az érettség! után a ke
nesei üdülóben helyezkedett ez 
portásnak. Közben beiratkozott 
Gyórbe, a műszaki fóiskolára 
és tanári diplomát szerzett. 
Most otthon van, ,-okkant 
nyugdijaské1tt, mert sehol sem 
kapott áUást. Nem engedik a 
katedrára. Pedig ha tanárként 
sérül meg valaki, folytathat
ja hiV'atását. Beszokott ide 
jönni, mert nehezen tűri a 
semmittevést. A vasút sem se
gített. Már minden munkát el
vállalna . • •  

Hiányzik a társadalmi összelogas 
- Kezdetben minden szol- gaZ a pénztárba se 'lehet be• 

gálati helyre leutaztam - ülni: ez is paragrafusba ütkö
folytatja a pszichológus -, és ző esemény lenne. A vasút nem 
beszéltem a fónökkel, hogy ismer kivételt. Néha az össze. dolgozójuk majd milyen moz- köttetés, a :személyes k.apcsogást tud végezni, segltse az el- lat segít . .  , Az igazi, sikeres helyezkedését. Akkor mindent Hi megígértek, de keveset valósi- rehabilitáció nagyon ritka. · -
tottak meg az fgéretból. Most ányzik a társadaltnd összefogás, 
már csak levelezünk az illeté- a szervezettség. E,z a tapaszta
kesekkel, mert a személyes ki- latom. 
utazásra nincs idó. Jó kapcso- Riportutamon periférikus, de latunk van például a csákvári mindenképpen közérdekű térádió és televízió szakiskolával. mát próbáltam a teljesség Oda még mindig sikerült fel- Igénye nélkül megismerni és vetetni az arra alikalmas be- 'megismertetni'. Szóba került tegeinket. Szívesen tanítják az osztály jövóje is. A szak
óket. A vasút az utasítások és emberek véleménye szerint az 
szabál11ok mögé sáncolja ma- jelentené az elórelépést, ha 
gát. az oryosi rehabilitáció,. foglal-

Érdemes Itt megemlíteni azt k<:lzás1 . fszak';1a-t�nulás1_) reha-
baf tőt aki · lábbal is b1htác1oval 1s k1egészulhetne. a szo es, • mu A Szántó Béla úti épületben tud a létran dolgozni. A MA V erre már nincs lehetőség. Ez az nem alkalmazta, mert � :sza- álom" valamelyik ötéves tervbályellenes. Maszek_ festo„ lett. ben, a MA V Kórház rekonstA Jakóhel)'.ének egyik legugye: rukciójával együtt valósulhat sebb festóJe. Senki sem kén 

tőle számon, hogy miért van meg. 
műlába?!  Csonkolt végtag• Kaazala Sándor 
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Önkéntes véradás 
Landler járműjavítóban · 

Hosszú sorokban Vl\rakozna.k a vétadók a Landle;:ban. 

A Landler járműjavítóban 
már hagyománnyá vált, hogy 
minden év végén önkéntes 
véradást szervez az üzem Vö
röskereszt-szervezete. 1977-ben 
azonban a vártnál is eredmé• 
nyesebben zárult a kezdemé
nyezés. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére a szocialista bri
gádok vállalták, hogy 10 szá
zalékkal túlteljesítik elózó évi 
véradásukat. Az eredmény: a 

taralyi 162 literrel szemben az 
idén 214 liter vért adtak az 

ílzem dolgozót 
A köszönet, a dicséret ter

mészetesen elsósorban az ön-

(Gyergyói János felvétele) 
kéntes véradókat Illeti, még: 
sem lehet szó nélkül hagyni a 
Vöröskereszt vezetóségének, 
aktivistáinak önzetlen társa
dalmi munkáját, akik nem• 
csak a hagyományos virs.liró!, 
sörről gondoskodtak, hanem 
az előkészítésben is élenjár
tak. Többek között véradó
vérkapó találkozót szerveztek, 
ahol a többszörös véradókat 
tárgyjutalomban részesítették. 
Megható pillanata volt az ün
nepségnek Csiba István ke
rékműhelyl dolgozó találkozá• 
sa azzal a kismamával, aki
nek szülésekor az ó vére adott 
segítséget életbenmaradásához. 

Térítésmentes véradó napok· 

a budapesti vasútigazgatóságon 
A budapesti vasúUgazgató

s.ágan november 24-én és 25-
én térítésmentes véradó na
pokat tartottak, amelyen a 
központi s:z,01gálat dolgqióin 
klvül részt vettek a Józsefvá
ros állomás, a MA V Tisztk�p
ző Intézet, a MÁV Anva�1zs
gá.1ó Fónökség, a MAV Bal
parti Építési Fenntartás! Fő
nökség. valamint a VATUKI 
dolgozó!, mintegy négyszázan. 
Ez volt egyébként 1962 óta a 
15. akció, amelyet az igazgató
ság vöröskereszt szervezete 
rendezett. 

December l-én 

A már hagyományos véradó 
napokk-al kapcsolatban Acs 
Boldizsár, az igazgatóság vö
röskereszres titkára elmondta, 
hogy az fc'lső alkalommal 
mindössze 20 liter vért tud
tak összegyűjteni. majd ké
sőbb mind többet; tavaly már 
meghaladták a száz litert. A1, 
aktivisták között több ötven
szeres véradó van, mint pél
dául Kovács László könyvtá• 
ros. Szabó László portás és 
Nagy Miklós revizor, ald 
most adott hatvanads:wr. 

s. a. 

Me/t11rtott11 választmányi ülését 
11 Közlekedéstudományi l/yesület 

A Kőzlekedéstudományí 
EgyesiL!et december l-én tar
totta szokásos év végi vá
lasztmányi ülését a Technika 
Házában. Az ülést Rödönyi 
Károly nyugalmazott minisz
ter az egyesület elnöke nyitot
ta 'meg, majd dr. Kerkápo!y 
Endre fótitkár számolt be az 
1977. évi tevékenységról. 

A beszámoló számot adott az 
egyesület munkájáról. A na· 
gyobb rendezvények között 10 
konferenciát, 19 ankétot és 9 
szakszemináriumot említett 
meg. Mintegy 855 előadás 
hangzott el az egyesület kü
lönböző ,-endezvényein, a ta
nulmányi kirándulások száma 
71 volt, és 77 munkabizottsági 
zárójelentés készült el. 

A vasúti vonatkozású ren-

építómérnökel és közlekedW 
mérnökei részére az egyetem 
mérnöki karán, valamint • 
Közlekedési és Távközlési Mű
szaki Fóiskolán. 

A beszámoló a továbbiak� 
ban ismertette az 1978. évi 
fontosabb rendezvényeket, va
lamint az egyesület cselekvési 
programját, amelyet az elnök• 
ség 1977. október 13-án foga� 
dott el és amely 1978-1980, 

évekre és hosszabb táv,-a ti 
megszabja a.,- egyesület mun.• 
káját. 

A beszámolóhoz kapcsoltS,; 
dóan több hozzászólás hang• 
zott el, majd az egyesület el� 
nöke, s a szakminisztérlumolc 
vezetói kitüntetéseket adtak át 
a kiváló munkát végzett ta� 
goknak. 

dezvények közül ki kell emel- ,_ ___________ _ ni a dízel- és villamos jármű-
vek javításával és karbantar
tásával, a villamos vontatás 
helyhez kötött berendezései
vel, a rakodás gépesítésével, 
és a vasúti sebesség emelésé
ne'.t pályafejlesztési kérdései
vel foglalkozó konferenciákat. 

A beszámoló jelentés foglal• 
kozott az egyesület nemzetközi 
kapcsolataival és megállapítot
ta, hogy a lengyel, a csehszlo
vák, a bolgár és az NDK-szer
vekkel jó, a szovjet s az oszt
rák testvérszervezetekkel pe• 
dig fejlődő a kapcsolat. 

Az egyesületben folyó ifjú• 
sági munkával kapcsolatban a 
beszámoló leszögezte, hogy az 
eredményes, de többet kell tö
rődni a fiatal műszakiak egye
sületi munkába való bevoná
sával. A fiatalok munkájának 
elismeréseként a legjobb dip
lomatervek jutalmazására 52 
ezer forint jutalmat osztott ki 
a Budapesti Műszaki Egyetem 

TŰZ 

A MOZDONYON 

November 11-én a Csaba..; 
expressz mozdonyán utazott 
szolgálati ügyben Pribék "á
roly műszaki fófelügyelő. A 
mozdonyvezető Nosza László , 
volt. Nagylapos és Mezótúr 
állomások között, a 23. számd 
órhely közelében robogott az 
exi;ressz. amikor észrevették, 
hogy a gépházban tűz van. 

Pribék Károly a tűzoltók#,.. 
szülékkel azonnal eloltotta a 
tUzet, majd a 23-as őrhelytől 
segélygépért telefonált. A vo. 
natot még sikerült bevinni 
Mezótúr állomásra, ahonnan 
húsz perc késéssel, új géppel 
Indult tovább az expressz Bu
dapestre. A gyors és határo
zott intézkedésért dicséret 11..; 
letl a két vasutast! 



Aktuális portré 

A szécsényi 

állomásfőnök 

Szigorú, igazságos em
bernek iSmerem Jancsó Ist
vánt, Szécsény állomás ve
zetőjét. Amíg találkozónkra 
sietek, az autóbu.<ra ablakán 
át a zúzmarás fákat figyel
ve azon gondolkozom. hogy 
mi lehet a titka ennek az 
fz.ig-vérig vasutas fiatal
embernek? 

Az ízlésesen berendezett 
főnöki . irodában hallgatom 
vallomását életútjáról. 

- Szécsényben születtem 
1940-ben. Az én családom
ban nem volt vasutas; apám 
gépész volt az Útfenntartó 
Vállalatnál. 1954-ben Sze
gedre kerültem a Vasútfor
galmi Technikumba. ahol 
1958-ban szereztem éT"l'ttsé
gi bizonyftt·ányt. f.'letem 
következó állomása Balas
saavarmat volt; fOT"galmi 
gya k01"n-0k lettem. 

A szakvir;gák után 
Bánkra kerül forgalmi S?Ol
gálattevőnek. majd Dejtár 
állomás követke:,ett a mun
kahelyek sorában. Balassa
gya,-matra 19117-ben keriil 
imnét vissza. Egy évvel ké
sőbb felvették a MAV 
Tisztképző In1é7.et napT)ali 
tagozatára. amit eredmé
nvesen fejezett be. Két 
évi� a balassaiiyarmatl vo
nalf6nök<:ég forgalmi vo
n-i'biztosa volt. majd 1974. 
Jú'ltts 1 5-én megbízták �zé
csény tillomás veretésével. 

Jancsó István már haj
ne lban a munkahelyén van. 
Ellenőrzi a fuvaroztatók 
munkáját. lntézkec'lik a ko
csik •izyors átadására és a 
kocsik beállítására. TárAA
dalml aktivitását bizonyít
ia, hogv 1975-ben megvá
lallztották Szécsény � nagv
község pártalapszervezeté
nek titkárává. Tagja a 

5"0rtkör elnökségének és az 
állomlls II. Rákóczi Ferenc 
szocialista brigádjának is. 

Janc<:ó T�án kiváló dol• 
gozó. 1967-ben vezérigazS1:a
tói dl�éretet kanott. S?.a
bad idt>ién oh•asás,:iil és ki
rándulns:<�1 tölti. Csahldjá. 
,•al legutóbb C<:eh<:1Jová
kiában és Lengvel'>rszág
ban járt. Res?élgetésün'lret 
itt me°-'S?akftiuk. mert hív
iák egy frissen �7eá11í+'lft 
tehervonat ellenőrzésére. 
tn is k-ikísérem. A moz
clony még vizet vesz. aztán 
58 tengellyel indul Balassa
gy�rmatra. 

Még látom. amint a 375-
ös géT) köhögve hagyja ma-
1!:t möirött az állo,ná<:t. A 
főnök féltő <:7/'mekkel néz 
utána . . . Ketykó István 

Tiszta környezetért 

Első 
Csongrád állomás 
Kedvező visszhangra talált a 

MAV Vezérigazgatóságának a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulója tiszte
letére meghirdetett „ Tiszta 
Környezetért" mozgalma. A 
szegedi vasútigazgatóság terü
letén 31 szolgálati hely neve
zett be e nemes versenybe, s 
ért el szép sikert mind a mun
kahelyek tisztaságát, mind a 
környezeti ártalmak megszün
tetését illetően. A közelmúlt
ban megtartott versenyértéke
lés során legszebbnek a Csong
t"ád állomást találták. amely a 

pénzjutalmon kívül a győztes
nek kijáró plakettet is meg
kapta. A versenyben eredmé
nyesen szerepló szolgálati he
lyek között 40 ezer forint jutal
mat osztottak szét. 
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HATÁRÁLLOMÁS A DÉLI VÉGEKEN 

él 

Kelebián· eredményesen birkóznak 
megnövekedett tranzitszállítlisokkal 

Záhonyi „ vendégmunkások" 
Köztudott, hogy a záho

nyi átrakókörzet év. végére 
különösen megsokasodott 
munkáját az egész ország 
Igyekszik segíteni. Hosz
szabb-rövidebb időre jó né
hány szolgálati hely küldte 
el ide a nélkülözhető mun
kásokat. Közülük szeretnék 
két brigádot bemutatnL 

- Minek tulajdonítható, 
hogy önökról a helyi raktá• 
rosok - a fegyelmet és az 
elvégzett munkát illetően 
- szinte csalt felsőfokban 
beszélnek? 

Az ország egyik legjelentő
sebb tranzitvonala a kelebiai 
nemzetközi fővonal. Ebben a 
reládóban bonyolódik le tran
zitforgalmunk 8-10 százaléka. 
Csupán az idén a Z<ihonyban 
átrakásra kerülő 17 millió ton
na áruból több mint kétmillió 
jugoszláviai rendeltetésű. Az 
évről évre növekvő tran1it
szállítások sok munkát adnak 
a fuvarozás útvonalában levő 
határál!omásoknak, így Kele
biának is. 

Körültekintő munkával 
- H�an k�?íiltek fel az 

!dén a tranzitszállításol<ra -
erre a kérdésre kerestünk vá
laszt Kelebia határállomáson. 

- A nemzebközi szállitások 
növelcedése állomásunk ez évi 
munkáiában fokozottan érzó
di'-·. Október t•égéig a ki- és 
bPlépett kocsik száma közel 
218 ezer volt. Ez négyezer ko
csival több az 1976. év azfJnos 
idre>:akának . eredmt'-nYénél -
tájéko7tat Asztalos SándOT" ál
lomásfőnök. - A növekv6 fel
adatokra körültekintően felké
szültünk. Inté7.keclésl tervben 
röP.">ítettük }Po:rfontosabb tenni
valóinkat. Főként azokat a 
munkafolvamatokat kísér• 
tük rr,egkülön bö7-tetett figve
'-imel, • amelyek alaovetóen 
be'-:ilvá"lolják a határforgalmi 
te! iesítménveket, az állomlls 
á tl)ocsátóképességének növelé
sét. 

- FP!adataln1cat c�ak 8'1'. Itt 
dolgozó va"lutasok !iien fE'<tVel
mezett és tervllzerll munkájá
val. v�lamint a határforgalmi 
munkában ré-<ztvevő többi 
szerv «zoros e�üttmllki\rlé<:P
vel tudtuk, illetve t:1djuk tel
jesíteni - folytat•;i -. Ered
ményeink jók. Októberben -a 
vo„atforgalml tervet 64.76 szá
zalékra tel iesftettük. ami a 

célkitúzknél 19.76-tal, a bá71s
nál 21,38 szá„.alékkal volt jobb. 
CsökkentPttük a vonatácsoT"
rortatá.�okat és a r,{'u,-e •vá,-,ist. 
A be- és kilépó t•cmatok számrr 
623, mfa a kocsik,S 22 ezer 238 
rolt, Jelt>nleg napi 10 belénl'í 
és 10 kill-oó vonatt:>1 800-850 
kocsi fordul meir állomásun
kon. Ez kUlönö<.,bb nehé7•é
J?et nem o•rnz. Ha ennél töhb 
V'>nat átadása. 111etve átvétele 
válik �züksél!!Pssé. akkor mé� 
nagyobb körültekintés sziiksé
l!!es. Főként arra ügyelünk, 
hoi?V a vonatokra eltífrt tech
noló�ial Időket ne léojOk túl, 
Indokolatlanul ne várakoztas
suk a vonatokat. Ha s7tiksége<i. 
munkaerő-átcsoportosítással is 
élünk. 

Fnvardíiszámf ejtéstól 
az élőállatok etetéséig 

- All'>másunk léts7ámának 
kö,:e! tele a kereskedelemnél 
dol�ozik - kapcs,-,Jórlik a be
széle:etésbe Kiss G,,ula kPres
kedelml állomásfőnö�<-helyet
tes. - Sokrétű feladattal kell 
megbirkózniuk: 4 fuNtniH 
számfeítésétól az élő/illatok 
etetéséig, itatásáig. mind a mi 
hatáskörilnkbe tartozik. A fel
adatok általában azonosak, de 
vannak olyanok Is, amelyek 
évente ismétlődnek. Ilyenek a 
déligyümölcs. a szójadara kül
demények vámkezelése, nö
vényegészségüzyi vizsgálata, 
amelyek körültekintő munkát 
i'1ényelnek. Mi azzal tudunk 
segíteni a forgalomnak, ha a 
kocsik fuvar- és egvéb okmá
nyait időben átadjuk, s a vo
natnak nem kell várakoznia 
számadásra. úgy érzem példa
mutató a kapcsolat a két szak
szolgálat között. 

Kelebia határállom4s a meg
növekedett forgalmat hét vo
natfogadó vágányon bonyolit
;a le. Az állomáson tolató M 
44-es és M 31-es tartalékoknak 
bizony mindig akad dolga. Va
lamennyi belépő vonatot ren
dezniük kell, hiszen Innen már 
a megfelelő irányba össz.eállí
tott vonatokkal továbbítják a 
kocsikat: Szob, Ferencváros, 
Szolnok, Záhon11 és Kiskun
halas átmeneti elegyként fut
nak tovább. A tranzitforgalom 
mellett szinte elenyészően ke
vés a helyi forgalom. Az év el
telt tíz hónapjában 14 ezer ton
na áru került helyből feladás
ra főként az Erdőgazdaság, a 
Tompai Tsz és a Szegedi Kon
zervgyár kihelyezett gyáregy-

ségének áruival megrakva. Ez 
naponta csupán 3-4 kocslfel
adást jelent. Leadási forgal
muk valamivel erősebb. 

Az állomás dolgozóinak 
munkáját növeli &Z élőállat
szállítás ütemének emelkedése. 
Az elmúlt negyedévben csupán 
3500 daT"ab vágómarha etetésé
ról, itatásáról gondoskodtak. 
Az állatok takarmányozása, el
látása és szükség szerinti átra
kása is itt történik. A munkát 
nehezíti, hogy az állomás 
egyetlen ilyen célra kiképzett 
vágányára egyszerre csak 12 
kocsit lehet beál!ftani, holott 
sokszor 30-40 kocsi éló is vá• 
rakozik. Ilyenkor azután a 
munka ütemét gyorsítják. A 
gondokat a belfoldi állomások 
is szaporítják. Nemegyszer elő
fordul, hogy a szarvasmarhá
kat olyan kocsikba rakják, 
amelyeknél csak elvétve talál
ható kötözókarika, vagy a ko
csik ajtajában a trágyaszóró
dást megakadályozó betétlapo
kat nem helyezik el. Az emlf
tett okok miatt többszöri átra
kás, felesleges tartózkodás vá
lik szükségessé. 

A munkaerőt lehetőleg 
helyből toborozzák 

- A rakodásf .szabályok be 
nem tartása, a kocsik helvtelen 
kiválasztása miatt szinte na
ponta akad tennivalónk -
mondja Kiss Gyula. - Novem
ber elején előfordult olyan eset 
Is, hogy szovjet OPW-s kocsit 
raktak meg búzaszalmával ju
goszláv úticéllal. A kocsikat át 
kellett raknunk, felesleges to
latás. kocsitartózkodás és üres
futás merült fel. Októberben 91 
kocsi átT"akására és 27 kocsi ra
kományígazitására került sor. 
Sok a féktuskó-hiánya, illetve 
kopása miatt visszautasítások 
száma is. Az említett hónap
ban 1028 féktuskó cseréjére 
került sor. Ehhez igen nagy se
gítséget kaptunk a műszaki ko
csiszolgálat dolgozóitól, akik a 
cseréket a vágányok között, az 
el.ólrt biztonsági szabályok be
tartásával, a vonatok megkés
leltetése nélkül elvégezték. 

- Létszámgondok? - kér
dezem az állomásfónököt. 

- Jelenleg 8 kocsirl'ndezó 
hiányzik. Igaz, két új felvéte
les most van kiképzés 

munkának és dolgozóink szak
maszeretetének tudható be a 

siker. Igen jó a kapcsolatunk a 
szabadkai vasutasokkal is. A 
kölcsönös megbeszélések, a na
pi feladatok megoldását segítc5 
operatív intézkedések Is mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
fokozódó feladatoknak eleget 
tegyünk. Ugyanezt mondha
tom el a Vám- és Pénzügyőr
ség. a növényegészségügyi állo
más és a ' határőrség dologzói
ról. 

Azokról a változásokról sem 
szabad megfeledkezni, ame
lyek az itt dolgozó vasutasok 
munkáját tették könnvebbé. A 
SAVIN okmánymásoló üzem
be állftásával például lényege
sen .iavult a kereskedelmi dol
J?ozók munkáia. Amióta a gép 
üzemel egymillió példánv má
solását vé�ezték el vele. sok
kal rövidebb idő alatt. mint azt 
korábban kézi másolással. 

Az elért eredménvekból pél
dásan kivették részüket a s�o
cialista brigádok is. Az állo
máson öt brl�ádban 120-an te
vékenvkednek - el!smerésre 
méltóan. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. év
fordulója tiszteletére tett több
let munkafelajtinlásaik jól se
gítették a ten:ek teljesítését. 

Társadalmi munkában 
is példát mutatnak 

A szakvonal! munka mellett 
jelentős társadalmi munkát is• 
végeztek. Sokan részt vettek a 
községi iskola bővítésében. Az 
Lskola 2!10 diákjának fele va.-;
nta« szü16 gyermeke. ígv ért
hető, hogy a sel?ftsé�kérő szóra 

szinte mindenki megmo?.dult. 
A segltsér,et a község vezetlll 
szinte eg,1edüláll6flak tekintet
ték é.• elísme,-ó szarakkal kö
szönték meg a kelebiai easuta
sok társadalmi akcióját. De 
másr11 Is futotta erejükből : az 
állomá« cslno<ftás, a k/1-zös kl
ránduláll, a k5zségl Emlélq>11rk 
l!!ondozá a, munkavé-dPlml őr
járat szervezéc'i('. új felvétele
sek patronálása. beteg dolgozó 
helvettesftése. s lehetne még 
t'lváhb sorolni a me�annvl c'IE!
lekedetet. amivel ;i kelebla! 
vasutasok példát mutatnak 
másoknak is. 

Gelléri J6Z!lef 

Makó Géza 

A 42 éves .Makó Géza el
lenőr a jó hírű - ltiváló 
címmel ötször kitüntetett 
- nagykanizsai pályafenn
tartási főnökség egyik itt 
dolgozó csapatának elő
munkása. Hírnevükhöz 
méltóan helytállnak. 

- Hogyan fogadták a 
hírt - kérdeztem -. hogy 
a csaknem 600 kllométerre 
levő Záhonyba jönnek dol
gozni ? 

- Kén11szer nélkül, ön
ként jelentkeztünk, s azt 
hiszem, ez sok mindent 
megmagyaráz. November 
14-én kezdtük el Itt a ko
csik átrakását. s azóta 
szombaton és va.'<árnap is 
folyamatosan dolgozunk. 
Hiába. most látjuk csak, 
hogy ide szüntelenill zúdul 
az áru. Raktunk már fát, 
cemerrt.et. azbesztet. papírt. 
hogy csak néhány árufaitát 
említsek. Sokat s7.ámít. hogy 
ltt csupa megértő és segítő
kés% kollégát találtunk, 
kezdve a raktárosoktól a 
pályafenntartás i ttenl veze
tőiig . . .  

Makó Gézáék egyébként 
nagyatádiak. A másik csa
pat. amelynek Kfss Sánclor 
előmunkás a vezetője. Fo
nyódról érkezett. 

Kiss Sándor elhárítja a 
dicséretet: 

- Tetszett a fogadtatás. 
Viszonozni akarjuk a jó 
szállást, a kifogástalan 
kosztot. Na és persze nem 
szeretnénk szégyent hozni 
a nagykanizsai pályafenn. 
tartási fónöksé(ITe. Máskü
lönben nálunk. akárcsak 
Makóéknál, hosszú évek 
óta ismeretlen a baleset és 
a fegyelmezetlenség. Min
dennap kirakjuk brigádon
ként a két széles vagont, 
sót arra is volt már példa, 
hogy hárommal végeztünk. 
Brigádom aranykoszorús. 
Amikor elindultunk otthon
ról. azzal az elhatározással 
vágtunk neki, hogy es7erint 
dolgozunk, ha már szükség 
van arra, hogy Ide jöjjünk. 
Ennyi az egész . . .  

Kiss Sándor 

Mielőtt e sorokat leírtam, 
telefonon beszéltem a nagy
kanizsai pft-főnökséggel. 
Onnan tudom. hogv Makó 
Géza és Kiss Sándor bri
gádja otthon is becsülettel 
állt helyt a Nagy Októberi 
Szociali«ta Forradalom 60, 
évfordulója tiszteletére In
dított munkaver-;en�·ben. 
Most pedig tudják. hoizy 
küldetést teljesítenek. A ml 
véleményünk pedig ez: 

- Sok ílyen brigád kel

lene Záhonyban • . .  
Egeressl Zsigmond 
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barátkoznak meg ezzel a szép, � 
de veszélyes munkkaörrel. Pe- � 

Á dig szükség lenne munkaerőre, � SZOLG LATBAN AZ MO 51-ES 
hiszen az M 31-es tartalékun- � 
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�?.�t � M,·t tud az u'1· m,·k,osza'm1'fo'ge'p ' val IS kihuzunk és készítJuk a l: • 
kilépő vonatok elejét. Allomá- � 
mnk létszáma 183, ennek kö- s 
zel 85 százaléka kelebiai la- �  Komárom� üzemel a MAV 
kos. A község szinte valameny- lt egyetlen mikroszámítógépes 
nyi családja kapcsolatban áll a � rendezópályaudvarl rends.re• 
vasúttal. A jövőben is főként � re. melyet kisérle�I tapaszta• 
helyból kívánjuk munkaer6• � latok sze.�ésére szantak. 
gondjainkat enyhíteni. Felvet- � . .. A vasuí! kocsik for�ulólde
tOk a kapcsolatot az általános � Juknek �n�te� ha7;;11mc 6zá
iskolával és szeretnénk minél � �lékát töltik .,állva a rende
több fiút és leányt a vasúti pá- � 7:o�ály�udvarokon. Ehhez az 
lyára Irányítani. Eredménye � alla::ido�öz kB:J>CSOlódlk a 

már mutatkozik. községünkből � legtöbb mfornnác1ó. Itt van le
tízen tanulnak Szegeden a vas- § hetóség. a �llítási tevékeny
úti szakközépiskolában. Jó len- � s� ?P,timáhs és operatív !rá• 
ne, ha az ott tanuló diákok � nyitásara. 

Nyilvántartás 
vágányok szerint 

nagyobb nemzetközi gyakorla- � 
tot szerezhetnének a kereske- � 
delmi szolgálat területén, hi- � 
szen a sajátos körülmények � 
miatt, a szükséges anyag elsa- � - Miért __ éppen Komárom 1 
játítása hosszú időt vesz igény- § - kérdeztuk Pap Istvánt, a 

. � Vasúti FóoS2ltály forgalmi be. Mas lehetőséget is keres- § szakosztályának műszaki ta-tünk, felvettük a kapcsolatot a � nácsadóját. 
Volánnal kérve a Kiskunhe- � - A műszaki fejlesztéshez 
lasról Tompára közeledő autó- � feladatteroten fogalmaztuk 
busz útvonalának meghosszab- � meg az alkalmazás lehetóségét. 
bítását Kelebiáig, amellyel � Olyan állomást kellett keres• 

kedvezőbb utazási feltételeket� ni, melynek forgalma közép
biztosítanának vidéki c:.111:0- � szintű, rendezóje Is van éa 
zóinknak. � határforgalmi kocsi ki- és be-

� léptetést is végezi 
, � - Komárom tehát megfelelt 

Osszeszokott kollekttva � ezeknek az elvárásoknak? 
§ - Igent A jelentós teherfor-

- Kik az eredmények fő ré• � galom mellett számottevő a 
szesei? � hatáT"forgalma is. Kedvező ta• 

- ElsósOT"ban dolgozóink� paszta latok esetén a fejlesztés 
he . § során további hasonló adott-lytállását, becsületes mun- � ságú állcnnások ís számításba káját emelném Id. összeszo- � jöhetnek. 
kott, jó kollektíva nevelked�tt § _ Mit várnálk a rendszert.61? ki az utóbbi években. Az itt � . . 
dolgozó idős nagy tapasztalat- � . - Az infor;mació e!lát�ttsáo 

• • � ,avulását mind mennyiségi• tat re�delkezo. vasutasa!nk jól � leg, mind minóségileg. Ugyan
egészítik ki a fiatalok. Az á!lo- , akkor csökken a dolgnók ad
más vezetése szerint csakis az �  minisztratív munkája és nő a 
összehangolt, egymást segítő� technológiai fegyelem. Nö-

vekszik a munka hatékonysá
ga és f<'�elme. 

Az MO 51 mikroszámítógé
pet Szeiler László üzemmérnök 
muuka közben mu+3tja be. 

- A számítógép-rendszer 
alapja a kocsladattár (me
mória-egység), melynek szer
vezésével kocsinyilv1ntarlás 
vágányok szerint is létrehoz
ható. Ez teszi lel\et6vé a vo
n.atátvétel, vonaitfelvétel és 
rendezési Jegyzék készítését is. 
A gép sok mindent tud. Al
lralmas vonatelemzésoek és na• 
pi statisztikák &szeáLlítására 
is. 

Rövidhu!Jlámú rádióján éP
pen diktálja a külsóskocsifel
író a 872 sz. vonat induló ko
csi,lainak a számát. Babek 
Györgyi távírász a bemondott 
számokat beüti egy display 
készüléken és ennek alapján a 
számítógép a kocsik sor
rendjét a valóságinaik megfele
lően rendezi. 

- A vonatfelvélelre azért 
van nükség mondja az 
üzemniérnök -, tnt<rl ekkor 
még mód van a korrigálásra. 
Sorrendi hibák megszüntetésé
re és a félregur!tásból szárma
zó helytelen adat ponlosltásá
ra. 

Mi áll a tizediken? 

- Amikor végzünk a vonat
felvétellel - egészíti ki Ba
bek Györgyi az elhangzottakat 
-, elkészítjük a Zyukszalagot, 
melyről öt példányban készül 
lista. Ez lesz a „ Vonatterhelé• 
si kimutatás". 

Mindehhez csak az Indulási 
adatok kellenek és elkészül az 

elegysúlyna,pló Is. Tehát n<'ffl 
ve.,etnek hagyományos érte
lemben vett nvilvántartást az 
el�y várakozásáról. Nincs 
szükség az elkülclött kocsik ke
resé'lére. a tartm.l<odá•l idők 
körülményes kiszámítására. 

- Erre valóban nincs sziik
ség - mondja Horváth Mik
lósné operátor. - Sót ml több, 
a vonatterhelési kimutatás 
lyukszalagja a szükséges fe;
rész elkészítésével elemzésként 
is felhasználható. Tát•gépír6fl 
azonnal to1'ábbftani lehet. 

- Az MO 51 a vonatterhelé
si kimutatást na'!lvon gyorsan 
elkészftl - folytatia az Ismer
tetőt Szeilert. - Kiszámítja a 
tényleges és átszámított ten
gelymermyiség,et, önrakomány
és az elegysúlyt. Meghatároz
za a fék€'zett súlyt Is. - Szin
te a gazda büszkesége érződik 
ki a fia,tal szakember szavai
ból. aiklt teljesen hívévé tett 
e számítógép-rendszer. 

Kíváncsiak vagyunk, hOl!Y 
ml áll a tizediken. Efll/ gomb
nvcnnás és a gép kocsira. ten
gelyre, irányra, tonnára kiad
ja a legmegbízhatóbb lnform.á• 
ciót. Erre pedig már tervez• 
het a menetirányító, s a szom
szédos rendez6 Is. 

Az MO 51, mlnt kísérleti 
rendszer term�,s.-,�tesen a ha
tárforga!ombaai résztvevő ki• · 
és belépő vonatok részére Is 
e11<é,s2ft.l a szükséges blzonyla-
tokat. Az Lnduló kocsik efo(Y&
t.etése egy másik adatvégáNo
más felhasználásával törté
nik. Amikor a kocsi mej(érke
zett a lyuk � lai! készít&< kö
veti. maid a lvul<s7.ala� át
írása listára, melyből elem-
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FEHÉRGYARMATI VÁLTOZÁSOK 

Egy brigádban, egy célért 
- Az érkezett fedett szerel

'1én11ből tizenegy Európ és va
lamennyi né(11ftenge1yes kocsi 
Fehérgyarmat rendeltetésű -
hang:llik a körzeti KTG-s uta
sítása a délelőtti órákban Má
tészalkán. 

- Mi indokolja ennyi Európ 
vagon Fehérgyarmatra küldé
sét? - kérdeztem Pősze J6-
i:sef állomásfőnöktől ugyanaz
nap délután. 

- Fehérgyarmat a Szamos
hát legnagyobb és legjelentő
sebb települése. A 70-es árvíz 
után olyan mérvű építkezés 
kezdődött és tart még ma is, 
ami itt eltö!Ufü 21 évi főnö
kösködésem alatt sohasem ta-

latok fogadják a követ, bánya
kavicsot, cementet. A KAVIÉP 
aszfaltkeverő telepe napi 1000 
tonna aszfalt előállítására ké
pes. Atlagosan heti 2-3 irány
vonat érkezik Fehérgyarmatra. 
A kocsik kirakását a Volán 
Vállalat végzi, s a gyorsabb ki
rakás, a kocsitartózikodás csök
kentése érdekében szorosan 
együttműködünk a szállító
partnerrel. Kapcsolatot tar
tunk a feladó állomásokkal, sót 
a közbeeső nagy állomásoktól, 
mint Nyíregyháza, Mátészalka 
is érdeklődünk azért, hogy idő
ben értesíthessük a Volánt. fel 
tudjanak készülni a kirako
dáshoz. 

A megnövekedett őszi száll!
tási feladatokut a számok Is 
tükrözik. Kilenc hónap alatt a 
hat iparvágányon és a közfor
galmú rakodó vágányon 43 890 
kocsit adtak fel a 99 051 leadá
si kocsival szemben. 

- Ilyen nag11 tömegű kocsi
forgalom lebon11o!ltása csak 
jól szervezett munkával lehet 
és ebben döntő része van a 
szocialista brigádmozgalom
nak. Az állomás létszáma 21 Jó, 
ebből 18-an egy brigádban -
egy célért dolgoznak Fehér
gyarmat vasutasai - mondja 
befejezésül Pósze József állo
másfőnök. 

Zsoldos Barnabás 
pasztaltam. A régi üzemeket r---------------------------felújították, s új üzemek is 
épültek a nagyközségben. A 
helyieken kívül közel húsz köz
ség termelőszövetkezete és a 
Szamosmenti Allami Tangaz
daság gyarmati üzemága is a 
mi állomásunkon rakodik. Eb
ben a gazdaságban és a többi 
termelőszövetkezetben a gyü
mölcstermesztés fogalma szin
te egyP.t jelent az alma termesz
téssel. A szállítás meglndulá
•akor nem ritka a napi 30-40 
i,agon igénylése sem. 

- Az igénylések fedezése 
2:ökkenőmentes? - kérdezem 
a pillanatnyi csendet kihasz
nálva. 

- Nem. Az életnek különös 
fátéka t•an, ha exportképes ko
csik kellenének, akkor biztos 
csak belföldre megrakhat6k 
vannak elsősorban - mondja 
most már mosolyogva. - De 
"annak olyan dolgok b, ame
lyek bennünket különösen 
rosszul érintenek. Ilyen a ko
csik tisztasága. Sajnos nem 
mind felel meg a gyümölcs 
szállításához. Pedig ez a gond 
sokszor még áprilisban is je
lentkezik, ugyanis az említett 
gazdaság és a helyi t.ermelő
szövetkezet csak Fehérgyar
maton 1100 vagon hűtőtérrel 
rendelkezik. 

- Természetesen nem-
csak almát szállítunk, cukor
répából az Idén 1000-1200 va
gonnal kell továbbítani. Érde
k>ességként említem, hogy kö
zel 100 vagon rizs is feladásra 
kerül állomásunkon. A nagy
rnérvú építkezéshez ugyan
ilyen arányban érkeznek épí
tőanyagok. A legjelentősebb 
megyei, járási építőipari válla-

úsek, rende'1lési jegy:rekek, 
vonattei,helési kimutaitások ké
szíthetők az igény szerint. 

Strukturális változások 

Miközben a vasúvra a pá
lyakorszerűsítés, a korszerű 
v onóerő és kocsipark, az ön
működő jelzőrendszer már
már jellemző, még ha kísér
leti jelleggel is, de a rendező' 
élS határforgalmi munkában a 

számítógép alkalmazása Ko
máromban sikerrel vizsgázik. 

Győrvári Sándor közlekedési 
mérnök, a MA V Számítástech
nikai Űz,em és Virág Zoltánné, 
a budapesti vasútigazgatóság 
számítástechnikai előadója így 
beszél ar,: M 051--esról: 

- A számit6gép-rendszertól 
•okat várunk. Kedvező tapasz
talataink meggyőztek bennün
ket hasztwsságáról. Szükség
&zert'í lenne nag11obb méretben 
is próba alá vetni. 

Mindenkt egyetért ab
ban, hogy az MO 51 struktúrá-

Ü zemirányítók 

Felelós�égteljes munkál végeznek a vasú& üzemirányító!. Ren
delkezéseikkel a hálózaU érdekeknek megfelelően a központi 
akaratnak szereznek érvényt. Képünk a Vasúti Főosztály zá
honyi üzemirányítólt. Sziklai Sándor forgalmi és Tömő Imre 

mozdonyfőirányítót mutatja be munka közben 
(Laczkó Udlkó felvétele) 

!is válto2Jtatást hozott Komá
romban, nemcsak az állomási 
munkában, ha.nem hatássaJ 
Vllll1 a vonal és a környék 
egyéb állomásainak munkájá
,ra is. Megszűnt a hagyományos 
kocsifelírás, az átmenesztés 
munkáját i& részben a gép 
végzi, A CSM-rendszerben 
kózlekedő vonatok menetok
mányaln.ak elkészítése, az 
elemzések megbízhatósága, a 
vágány helyzet foglal1Sága 
mLnd-mind egy-kézben van. 

Az M 051-gyel az operátor 
kezébe van letéve a rendező
pályaudvari folyamat informá
ció bevitele a rendszerbe, 

- Lényeges, hogy a valósá
gos helyzet és a számítógép 
áLtal n11ilvántartott helyzet 
azonos legyen - mondja Hor
váth Miklósné. - Ennek érde• 
kében nagy felelősség hárul a 
forgalmi szolgálattevóre, to
latásvezetőre, displa11 kezelőre, 
kocsifelir6ra. Minden kocsi és 
vonat moz,gá.sról, kocsiá tálli
tásról tájékoztatni kell az 

operátort, hogy megbízható tn
formációt lehessen klivennl a 
g>épból. 

- Mint forga:lmi szolgálat
tevő, ellenőrizni tudom a to
latók munkáját is - mondja 
a rendelkező. - Ha nem meg
felelő uágányra gurltottak, azt 
a gép kimutatja. Tudják ezt 
a tolat6k is. Nem lehet a Jél
regurítást elhallgatni, mert a 
hiba később kiugrik. Az em
ber-gép kapcsolatban termé
szetesen továbbra is a cselek
vő emberé a meghatározó sze
rep. Az MO 51-ben épített ké
pesség kivétele memóriájá
nak hasznosítása kocsikutatás
nál, kocsirovancsnál is fel
használható. 

Gondos elemzés 
a rendezés alapja 

A határfo�omban átadott 
és átvett kocsik adatainak rög
zítése, a megbíz:ható,m össze
állított elemzések Bratislavá, 
ban, Budapest-Ferencváros
ban, Rákosrendezőn vagy ép
pen Székesfehérváron ére'ztetl 
kedvező hatását. Az elemzés a 
rendezői munka alapja. Ha 
az megbizlható, az érkező vo
na<tot akár kész rend� 
jegyzékkel is lehet várni. 

Csupán képet kívántunk ad
ni awól, hogy a f.orgaJomszer
vezés mellett a rendezői mun
ka továbbfejlesztésének mi
lyenek a távlatai, tendenciái. 
Nem feledkezve meg aTról, 
hogy a továbblépéshez feltét
lenül szükséges a fe(11felmezett 
forgalmi munka. Mert nem-
csak a Komáromból küldőt' 
elemzés pontossága a fontos, 
hanem az o,bérkezóé is! 

Az MO 51-es mikroszámítógép egyík ldegészít6 egysége az 
adatelókészítő T 100-as távgépíró 

(Bisztricsányi Júlia felv.) 

Nem gépiesen, hanem embe
rien fegyelmeoetten végzett 
munkára va.n szükség. Számí
tógép-rendszert fegyelmezet
lenségTe szerkeszteni nem len
ne kifü.retódő. 

V. Szabó Béla 

REKORDTELJESÍTMÉNY 

A vasút 134 millió tonna, 

árut szállított 1977-ben 

E
redményesen zárult az 1977-es esz
t.endő a MA V-nál: az áruszállítási 
teljesítmén11 minden eddigit felül-

múlt, és a személyszállítást igénye�et ts 
kielégítettük, jóllehet az utasszálítás1 ter
vet csak 97,66,0-ra teljesítettük. 

őszintén szólva az év elején még nem 
bíztunk abban, hogy 1977-ben jelentő
sebb szállítási felfutás következik be, mert 
az 1976. évJ áruszállítás; számok is meg
torpanást mutattak az előző évihez viszo
nyítva. Ezért, de a piackutatás jelzéseként 
is 1977. évi áruszállítás,; feladatunkat -
kismértékű növekedéssel 132 millió 
tonnára terveztük. Figyelemmel azonban 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulójára, a szocialista országok
ban indított munkaverseny termelési ered
ményeire, intézkedési tervünkben 134 mtl
lló tonna elszállitására mozgósítottuk a 
vasút dolgozóit. 

Elgondolásunk helyes volt, mert mint
egy 134 millió tonna árut fuvaroztunk 
el és ezzel szállítási tervünket 101,50/o-ra 
teljesítettük. Az elszállított árumennyiség 
csúcsot jelent a magyar vasút történeté
ben, pedig a teljes áruszállítási Igényt nem 
is tudtuk kielégít.enl. A szállítás-felfu
tás elsősorban a belföldi, az export és 
import fuvarozásokat jellemezte, míg a 
tranzit küldeményeknél forgalomcsökke
nés következett be. Népgazdaságunk tö
retlen fejlődése, a KGST-országok közötti 
termelési kooperáció és a kereskedelmi 
tevékenység bővülése minden eddigit meg
haladó árumenyiség elszállítását Igényel
te. Az import szállítások közel 9, az ex
port mintegy 3. a belföldi szállítások pe
dig több mint 2 százalékkal haladták meg 
az előző évi mennyiséget. A tranzit jelle
gű szállítások mennyisége - az 1976. évi
hez yjszonyítva - három és fél százalé
kos csökkenést mutatott. 

A 
nemzetköZi áru.szállításokat ille
tően külön ki kell emelnünk a zá
honyi átrakókörzet tevékenyégét: a 

belépő áruforgalom napi átlaga 1976-hoz 
képest 10,2 a kiürített kocsik száma pedig 
10,30/o-kal nőtt. A térségben megrakott 
normál nyomtávú teherkocsik mennyisége 
nyolc, az azokba berakott árusúly pedig 
11,4%-kal emelkedett. Ezek a száibok a 
teherkocsik kihasználásának erőteljes ja• 
vulását is mutatják. 

A kilépő normál nyomtávú rakott ko
csik mennyisége viszont közel 2 &zázalék
kal a bázis szint alatt marad. Ennek oka 
elsősorban a nem kielégítő ütemű áru
feladás volt. Ez növelte a kilépésre váró 
rakott teherkocsik: számát és jelentős 
szállitókapacitást kötött le. 

A záhonyt átrakókörzet munkájáról -
mely szinte az egész vasúti hálózat tevé
kenységére kihat - csak dlcséróleg lehet 
nyilatkozni. Azt Is meg kell azonban mon
danunk, hogy esetenkénti munkaerőgondok, 
a térség nem kielégítő teherkocsi-ellátása, 
az áruösszetételben bekövetkezett válto
zások, a térségbe telepített rakodógépek 
nem megfelelő kihasználása és egyéb okok 
következtében a kirakatlan széles nyom
távú. teherkocsi maradvány napi átlaga 
2400 felett volt. Ez a körülmény a kocsi
bér alakulását, valamint a szovjet és ma
gyar vasutak kedvező munkakapcsolatait 
is zavarta. 

A hálózati eredményekre visszatérve azt 
is megemlítjük, hogy a mintegy 134 mil
lió árutonna elszállítása a vasutas dolgo
zók áldozatkész munká;án túlmenően 
számos intézkedést igényelt a vasút ve
zetőitől, akik legfontosabb teendóiknek az 
év kezdetén jelentkező elószállitások fo
kozását, a kapacitás jobb kihasználására 
utaló műszaki-gazdasági mutatók javítá
sát, továbbá a szállíttató és Volán válla
latokkal való munkakapcsolat továbbfej
lesztését tartották. Az intézkedések ered
ményesek voltak, mert az előző évekhez 
viszonyítva, sokkal e(11fenletesebb volt az 
elszállított árumennyiség negyedévenkénti 
megoszlása. Az első negyedév,ben például 
emelkedett, a negyedikben pedig - a több
letszállítás ellenére - csökkent az elszál
lított árumennyiség részaránya az előző 
időszakhoz Viszonyítva. 

A munka minőségének javulását mu
tatják a fontosabb műszaki-gazdasági mu
tatók értékel is. A tehervonatok menet
rendszerűsége több mint másfél százalék
kal javult. A géprevárások és gépácsor
gások jelentős csökkentése közel egymil
lió teherkocsió-ra 1zá!lítókapacitá$-többle
tet jelentett. 

K edvezóen alakult a belföldi vonat
felosz!a tások szám.a is, mely a bá
zishoz viszonyítva 30%-kal esett 

vissza. Mindez nem mondható el a nem
zetközi áruforgalomról, ahol a kilépő vo
natfeloszlatások száma 540/o-kal emelke
dett. Ez a rakodások megfelelő ütemezésén 
túl a vasutak közötti információcsere és 
a munkák összehangolásának további ja
vítására hlvja fel a figyelmet. 

A kilépő vonatfeloszlatások nagyfolru 
emelkedése és az Idegen teherkocsik na
gyob igénybevétele miatt a nemzetközi 
teherkocsi-gazdálkodás kedvezőtlenebb 
volt az előző évinél. Ennek ellenére a 
vasútüzemi munkában javult a teherko
csi-ellátás, hiszen a bázishoz viszonyított 
2,5%-os forgalomnövekedés ellenére a na
pi ki nem elégített szállítási igény 6,2%
kal csökkent. A taval11inál jobb kocsiellá
tást a szervezettebb és átgondoltabb te
hercsoki-intézési munka, valamint a te
herkocsik kihasználásának ;avítá.•q segí• 
tette elő. A teherkocsik statikus 1.erhelése 
a berakásnál 1,6, a mozdltásr>.ál pedig 
1,20/o-kal haladta meg a bázis s..intet. Jó 
eredménynek minősül az is, hogy az át
lagos szállítás! távolság közel négykilo
méteres emelkedése ellenére a koe,ü'or
duló idő értéke lényegében bázis szinten 
maradt. 

A tehervonatok átlagos terhelése 
2,60/o-kal haladta meg a bázis szin
tet. Ez az eredmény a vontatójár-

mGvek jobb kihasználását jelzi. Nőtt a te
hervonati mozdonyok napi hasznos futása 
Is: a gózvontatásnál az 1976. évi 150 km
,-ól 152 km-re, a dízelvontatásnál pedig 
278-ról 282 km-re. 

A gazdaságosabb üzemi t.evékenységre 
utal az üres futások számának 1,2%-os 
csökkentése, valamint az irány- és köz
vetlen vonatokkal továbbított árutonna
kilométer teljesítmény részarányának 
emelkedése. 

A személyszállftásl tevékenységet !11e
tóen 1977-ben átlagosan 44,1 km távolság
ra 323 millió utast szállítottunk el, s ezzel 
utasszállltási tervünket 97,60/o-ra tel;esí
tettük. Az előző évhez viszonyítva 13 
millióval kevesebb utast szállítottunk, ami 
elsősorban a gyenge forgalmú vasútvona
lak utasforgalmának közútra terelésével 
függ össze. 

Lényeges fejlődés figyelhető meg vi
szont a nemzetközi utazásoknál, amit a 
kiutazók 6.5, a beutazók 6,8, illetve az át
utazók számának 1.30/o-os növekedése 
tükröz. A nemzetközi személyforgalom 
összességében több mint 5 százalékkal 
nőtt. Az emelkedés elsősorban a szocia
lista országok egymás 'közötti utasforgal
mát jellemezte. 

M ivel az átlagos utazási távolság -
egyrészt a gyorsvonati. másrészt a 
nemzetközi utasszám emelkedés ha-

tásaként - 2,6%-kal meghaladta a ter
vezett szintet, utaskilométer-teljesítményi 
tervünket 1000/o-ra teljesítettük. 

A személyszállftás minőségi mutatóinak 
nagy része javult a bázishoz viszonyítva. 
A személyszál1ít6 vonatok menetrendsze
rűsége például 96-ról 96,40/o-ra alakult, 
ezen belül a nemzetközi forgalomban 
közlekedóké több mint 30/o-kal emelkedett, 
A személvvonatok átlag0s utazási sebes
sége - 39.3 km/óra értékkel - 1.60/o-kal 
volt kedvezőbb. mint 1976-ban. A fajlagos 
késési idők viszont 2,8 perccel nőttek, 
tehát a jöt•őben a késési idők csökkenté
sére is törekedni kell, 

A mérhető min15ségf mutatókon túl. fej
lődés tapasztalható a . személyszállítás 
minőségének egyéb vonatkozásaiban Is. 
Tisztábbak voltak például az állomások. 
a vonatok és az utasok által ioénybe vett 
vasúti helyiségek, javult az ülóhel11bizto
sítási és utastájékoztatást rendszer. Az 
elért eredménvek awnban még knzel sem 
érik el a megkívánt szfnvonalat. tgy van 
tennivalórfi: e téren 1978-ban is. Növel
nünk kell az utazásokat megkönnvítő ki
sebb fejlesztéseket, mint oéldául több 
poggyászmegőrző automata. állomási cso
magszállító-kocsi beszerzését. Ugyanakkor 
javítanunk kell a menetjegvvlzsgálatot és 
ellenőrzést, és biztosítani kell a vasutat 
megillető menetdíjak beszedését. 

Nagy fejlődés következett be az ut8llok 
és a vasutas dolgozók közötti kapcsolat
ban, azonban ezen a területen is akad 
még tennivaló: a vasutns dolqo,z6k türel
mes és fe(11felmezett magatartásával e 
kapcsolat tovább iavítható, 

Sajnos. az elmúlt hónapokban bekövet-
---kezett néhány baleset sem javította a vas
út 16 hírnevét, különösen azért. mert ezek 
általában személyi mulasztásokra vezet
hetők vissza. Jó hírnevünk további meg
tartása, valamint az utas- és vagyonbiz
tonság érdekében az eddiginél fegyelme
zettebb munkára és fokozottabb ellenőr
zésre van szükség. 

0„ sszefoglalva a MA V 1977. évi szál
Jftási teljesítményeinek értékelését, 
megállapfthatjuk: a vasutasok ered-

ményes munkát végeztek és biztosították, 
hogy a népgazdaság vasúti szállitási igé• 
n11ei kielégítést nyerjenek. 

dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető 

. 

,, 



• M AGVAR VA �tTTA� 

Mit tartalmazzon az újítási feladatterv ? 
Az lljításl feladatterv az 

l!jítómozgalom tervszerúségé
llek alapvető eszköze. Ameny-
11yiben ezt széles körben is
mertetik és propagálják, nagy
mértékben hozzájárulhat az 
újítói munka kiszélesítéséhez. 
A szolgálati helyek egyre In
kább hasznosítják azakat a 
kademényezéseket, amelyeket 
újítással lehet megvalósítani. 

A vasút mGszakl fejlesztésé
vel összhangban évente e,gy-
1zer helyi jelentőségű újítási 
feladattervet kell készíteni és 
kiadni. A szolgálati helyekne.li: 
azt is tanácsoljuk, hogy a fel
adattervben javasoltakón kí
vül a. helyi gondok, műszaki 
elképzelések megvalósítására 
is készítsenek kiegészítő javas
latot. Kerüljön előtérbe a leg
fontosabb mú&zakl- és üzem
szervezési gondok megoldása. 
A feladatterv tartalmát i lle
tően alapvető követelmény a 
munka során előforduló gon
dok, akadá•lyak újítás útján 
történő megszüntetése. A fel
adatterv a közvetlen terme
lési célok mellett tartalmazza 
a dolgozók egészségvédelmé
tlel, munkakörülményeivel, a. 
kulturált utazással kapcsolatos 
ösztönzést. Ezenkívül pontosan 
és érthetően foglalkozzon an-

nak a meglevll állapotnak (kö
rülménynek) a leírásával, 
amin változtatni kell. 

Ajánlatos egy-egy téma fel
dolgozásához kapcsolatos szak
irodalom felsorolása és annak 
a személynek a megnevezése 
is, aki felvilágosítást, szakmai 
tanácsot nyújthat. 

A feladattervnek tartalmilag 
llsszhangban kell lennie a vas
út éves műszaki-gazdasági ter
veivel, a konkrét múszaki-fej
lesztési célkitűzések meghatá
rozásával. 

Ismertetni kell az űj{tás 
különdíjának mértékét is, 
amely a helyi jellegű felada
toknál 500-1500; Igazgatóság[ 
jelentőségúnél 1500-3000; or
szágos hatású újításnál 3000-
4000 forintig terjedhet. Ezt az 
újítás hasznosításától számított 
tíz napon belül kell kifizetni. 
Ismertetni kell a dolgozókkal 
az újítók anyagi elismerésének 
módozatait, mértékét és az 
egyéb feltételeket, szabályokat 
is. 

Az újítási feladatterv! témák 
felderítéséhez módszerként ja
vasoljuk. hogy kérjék fel a 
szolgálati helyek egyes szakte
rületek irányítóit, vagy szocia
lista brigádjait a munkaterüle
tük vizsgálatára. Ennek során 

N l GYM I LL I Ó S  M E GTA KARÍTAS 

vegyék rtgyelembe a termelé
kenység emelését, az önköltség 
csökkentését, a forgalom za
vartalan biztosítását, a munka
és üzemszervezést, a balesetek 
megelőzését elősegltő lehető
ségeket, ötleteket. 

Az újítási feladatterv elké
szítéséhez az alábbiakban köz
lünk egy példát: 

,.Az aggregátorokat és komp
resszorokat csak gépkocsival 
lehet szállítani. Azok le- és fel
rakása a munkahelyeken gon
dot okoz, ezért olyan szerke
zet kialakítása vált szükséges
sé, amely gépkocsira szerelhe
tő, vagy feltehető és ennek al
kalmazásával a szállított gé
pek le- és felrakása könnyen 
megoldható. Cél: a baleset
mentes rakodás. 

Felvilágosítást ad: H. Kov<ics 
Tstván. Telefon : 44-75. Külön
díj : 3000 Ft. Újítási díj : 3000 

Ft eszmet alapon." 
Az újítási feladattervek 

visszavonásig, vagy a feladat 
megoldásáig érvényesek. Az 
újítás hasznosítása esetén a 
különdíjat ki kell fizetni, füg
getlenül attól, hogy a feladat 
a tárgyévi, vagy korábbi újítá
si feladattervben szerepel. A 
különdíjakat az újítási díjból 
nem szabad levonni ! 

Gy. B. 

Fellendült az újítómozgalom 
a dunakeszi járműjavítóban 

Mikor teldnfüetó egy nív6-
isa.bb szmtú alkotás újitásnak? 
A módosított újítási szabály
zat szerint amennyiben a fej
lesztéssel, a tervezéssel, s a 
szerkesztéssel foglalkoz6 szak
emberek ötletéből két évre 
i;zóló fiz.etésüknél nagyobb 
lisszegii gazdasági eredmény 
&Ziiletik. 

A:z újítássa1 kapcsolatos 
1975. évi rendelkezések g mil• 
,z,akiak újítási kedvéi iSméC 
visszadták, de mondhBtnánk 
úgy, hogy az azemekét iS. Az 
újítási díjak kifizetését aka· 
dályozó „bérfék" megszúrut, s 
ma már az újltásból szárma
zó béralaptúllépés nem jár 
Mtrányokkal. Ezt a gyakor
latot bironyítja, hogy a duna
keszi járműjavítóban a fellen
dült újítási kedv hatására az 
utóbbi években ugráss-z.erúen 
megnőtt a beadott javasla,tok 
:;zárna. 

Kedvező feltételek 

B6czt1 Zoltán és Hönsch Pál 
újítási előadók irodájában 
nagy a forgalom. Egymást 
váltják az újítani szándéko
zók, akik hozzák a hasznos 
ötleteket, javaslatokat. Bóczy 
Zoltán egy falra függesztett 
grafikonra nézve mondja: 

- 1976-ban az e!őző évi 
176 úiitdssal szemben 191 ja-

- vaslat érkezett hozzánk, s 
közülük 109 ötletet el i.s fo
gadott az egyszemélyi elbírá
!ó. Ebben az évben eddig 42 
javaslat került bevezetésre és 
további 30 újítás bevezetése 
folyamatban van. Igaz, hogy 
kevesebb a bázisidőszakhoz 
viswnyítva, de gawasági ki
hatása sokkal jelentősebb:• kö· 
zel négymillió forintos megta
karítást eredményeznek a 
MAV-nak. Az újítások köZÖtt 
az anya,g- és normaóra-meg
takarítással kapcsolatos ötle
tek vannak többségben. Ezek 
teszik ki az 1977. évi újítások 
'70 százalékát. Sok javaslat 
érkezett az importanyag meg
takarítással, a munkavédelem
mel és a kulturált utazással 
kapcsolatosan is. Nagyon je
lentős, hogy a beadott javas
latokkal mintegy háromezer 
normaóra-megtakaritás érhető 
el, ami a Járműjavitót sem 
kímélő létszámgondok szem
pontjából jelent előnyt. 

- A beadott javaslatokért az 
{tjítók 1977-ben milyen díja
zásban részesültek? 

- Ebben az évben eddtg 
134 ezer forint újítást díjat 
ftzettilnk ki. Ez meghaladja 
a tavalt1 egész éi: ben kiftze
tett összeget. Természetesen 
llZ ötletekkel megtakarítható 
6sszeg ís több mint duplájá
N növekedett. 

- Mlvel magyarázható az 
újítási kedv ilyen mértékű 
fellendülése? 

- Nagy szerepük van a sza
bályozóknak, melyek követ
keztében mer,növekedett az 
elfogadott javaslatok eszmei 
díjazásának asszege. Ugyan.ak
kor jelentős szerepe van an
nak a szélesedő propagandá
nak, amit a társadalmi szer
vezeteken keresztül k.ifejtűnk. 
Újítási őrjáratot szerveztünk, 
melynek célja a fiókban he
verő ötletek felszínre hozása. 
Kedvezöen ha.toti az újitókra 
az ügyintézés egyszerűsítése 
és meggyorsítása. Alig van 
hosszabb ideje eUekvő javas
latunk. 

Kivál6 új;tók 

Említene néhány jelen
tősebb újítást? - Az előadó 
vaskos dossziét vesz elő, be
lelapoz a nyilvántat,"tókönyvbe 
éS sorolja a neveket: 

- Ebben a.z évben az 6SZ• 
szes újítás közül a Mede
Háry-Wágner újító hármas 

által beadott öt!ei a legna
gyobp sláger. A vasúti sze
mélykocsik fékrudazatának a 
féktuskó kopási mértékétől 
függő utánállitását végző SAB 
berendezést egy, az újítók ál
tal szerkes2ltett próbapadon 
úgy tudják beszabályozni, 
hogy ismét felhasználhatóvá 
válik. Korábban ezeket lese
lejtezték vagy a fékrudazatot 
alakították át. Az újítással 
anyag-, normaidő- és bér
megtakarítást értünk el, ami 
megköz.eliti a hárommillió fo
rintot. 

Hasznos javaslat volt a 
Szabó-Rákos féle újítás, ami 
az Ordingen! ütközókészülé
kek hasított gyűrűinek minő
sítését szakszerúen oldja meg 
és sok anyag-megtakarítást 
biztosít. Importanyag-megta
karítássaJ kapcsolatos a Ma
tány Gábor által beadott újí
tás, aminek alapján kísérle
tek folynak az OSZZSD for
góváz =págyvezetésénél al
kalmazott bronzdugattyúk mú
anyag dugattyúval való he
lyettesítésére. 

Van még tennival6 

Előnyben részesülnek az el
bírálásnál a termelékenységet, 
a hatékonyabb és balesetmen
tes munkát elősegítő, a mun
kaidő és importanyag-megta
karítást eredményező javasla
tok. A közelmúltban kiemel
kedő újítói tevékenységük 
alapján Szamos 'l'ibor diszpé
cser, Szmrzsík Ferenc lakatos, 
Matánt, Gábor múvezető, Ko• 
vács Kálmán lakatos, a Kt
vá16 ú1ító jelvény bronz fo
kozatát kapta. 

Minden évben újítási fel
adattervet készítenek a jár
műjavító üzemben. amelyben 
a termelés hatékonyságát, ne
hezen megoldható műszaki kö
vetelményeket, és éss:z.erúsé
geket tartalmazó javaslatokat 
kérnek a dolgozóktól Vzem
egységenként kü.lön újítást fe
lelősök segitik az ügyintézés 
meggyorsitását. A mGszaki 
klubbal közösen- tapasztalat
csere-látogatásokat szerveznek, 
hogy a látottak hasznos öt
lettel szolgáljanak. A vasúti 
főosztály által az v. ötéves 
terv sikeres teljesítéséért meg• 
hirdetett űJítási versenyben 
csak körültekintőbb szervez.és
l!il!I, a műszaki tájékozottság 
növelésével lehet jobb ered
ményt elérni A dunakeszlek• 
nek pedig a fellendült újító
mozgalom ellenére 50k javí
tanivalójuk van még ahhoz, 
hogy a MA V jármújavító Uze
mek versenyében eredménye
sebben megállj� a helyüket. 

Orosz Károl:, 

Még néhány perc, és éjfélt 
üt az óra; elindulunk 

lassan . . .  Hová, merre? P:s 
miért lassan? Mert a hajdani 
sláger emigyen szólt? Hiszen 
az utat tudjuk: előre. S a mi
ként i.s nyilvánvaló: éppen 
hogy gyorsan, minél gyorsab
ban . . •  No persze: tudtuk ezt 
kerek egy esztendeje iS ilyen
tájt, mei; ama éjfélkor i.s, ami
kor az idei gyorsaságra emel
tük !pezsgővel teli poharunkat. 
Majd ezt követően gyorsak 
voltunk? Mindig elóre halad
tunk. nem tévelyegtünk olykor 
girbe-görbe úton? 

Mí tagadás: lehettilnk volna 
gyorsabbak. De döcögtünk már 
lassabban is! S igaz, kattogtak 
a váltók, megannyi kitérő Is 
volt, ennek ellenére: előre ha
ladtunk. Pedig olyan emlék is 
feldereng, amikor egy hely• 
ben toporogtunk, sőt: vissza
felé forogtak a kerekek • • •  
Egy sz6, mint száz: e!órébb 
vagyunk, mint tavaly ilyen
kor - csupán csak nem Ju
tottunk olyan messzire, mi
ként reméltük-szerettük vol
na. 

Azaz ho0t, • . .  fgy sem pontos 
a fogalmazás. Mert lgents van, 
ahol távolabbra jutottunk -
és gyorsabb iramban -. mint 
ahogy feltételeztük. Labdarú
góink például messzire is, ma
gasba is: a több ezer kilomé
ternyire levő Bolívia több ezer 
méter magasban levó főváro
sába, La Pazba. S ott sem kap
kodtak levegó után. Csak any
nylra voltak gyorsak, amennyi
re kellett, s arra hBsználták 4 

Szuggesztív álom 

- Azt álmodtam, bo17 drágakóből van az ál)'azat 
(Polgár Imre rajza) 

Több üdítő italt kínál 

az Utasellátó Vállalat 
Az Utas e llát6 Vállalat évről 

évre nagy erőfeszítéseket tesz 
a szeszesital-fogyasztás csök. 
kentése érdekében. Köztudott, 
hogy a pályaudvarok környé
kén és az állomásokon már 
korlátozták a szeszes Italok ér
tékesítését. A vállalat jó üzlet
politikával fokozta az üdít6 
italok árusítását, bórítette a 
tej és tejtermékek klnálatá
nak körét. 

A büfészolgáltatás nélküli 
vonatokon azonban - külö
nösen a hét végén - az uta
sok a Közértekben vásárolt 
palackozott italokat fogyaszt
ják. A vállalat dolgozói három 
hétvégi vonaton végeztek fel
mérést. Megállapították, hog11 

összesen 114 üveg előre vásá
rolt bort fogyasztottak az uta
sok. 

Az utasellátó a tv. atéves 
terv során növelte az alkohol
mentes italok beszerzését. Ezt 
meggyőzően bizonyítják a s7.á
mok is. 1970-ben 42,3, 1975-
ben pedig több mint 64 vagon 
szörpöt szereztek be. Ezen kí
vül 521,6 millió forint érték
ben vásároltak palackozott 
üdítő italt. Az összes üdítőital
forgalom 1976-ban meghaladta 
a 106 millió forintot. A válla
lat italforgalom-bei,ételének 
57,1 százaléka származik ildf. 
tő italokból. 

(Drégely) 

Váltóőr-bódéból pihenő 

Azért fogtam tollat, hogy megírjam a zalaegerszegi vo
natkísérő S2lelllélyzet panasz.át. NagyÖn bízom benne, hogy 
mint eddig minden alkalommal, most is lesz levelemnek 
foganatja. 

Panaszuk lényege a követ:k.ezll: amióta Boba állomáson 
a kézzel állítható váltót áls2lerelték dominó rendszerre - aml 
igen jó dolog -, azóta a vonatkísérók pihenőjét áthelyezték 
a megüresedett vált66rl bódéba. 

Amikor a személyzet megérkezik a 7410� és vár h.á
rom és fél órát, annyi helye sincs, hogy valahol lepihenjen 
vgy ki.nyújtózkodjon. A „pihenőnek" nevezett bódéban van 
két pad és egy asztal, ezzel teljes az összkomfort. Abban a 
helyiségben imkább fáradtak s .ln,gerlékenyek lesznek az em
berek, ahelyett, hogy megpihermének egy k.lcsit. 

Kevés az utá:npótlás? Ne csodálk02:ZUnk. Ha meglátnák 
ezt a pihenőt, egy fiatal sem jÖOIJle Ide. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

ÉJFÉLKOR 
fejüket meg a lábukat, amire 
való. Ldm, ezek a derék legé
nyek, akikre évekig azt mond
tuk, hogy mindennek nevezhe
tók, csak éppenséggel derék
nek nem; akiknek már-már a 
legénységét iS kétségbe von
tuk . . •  az idén kivágták a re
zet. Mi ebből a tanulság? Hogy 
nem kell félni a harsány dör
gedelemtől, ostorozzuk mind
azokat, akiknek arra van szilk
ségük - utóvégre szóból ért 
BZ ember. S szóból-szigorból 
értettek e lelkes legények ts. 
Csak nehogy holnapra arany
lábúaknak kiáltsuk ki őket! 

Futba!lnemzet lettünk hát 
Ismét, de nemcsak góljainkra 
!ehetünk büszkék. Vagy mond
hatnám úgy is: nemcsak a zöld 
gyepen rúgtunk gólokat. Nem
egyszer rezgett a háló, és ünne
peltünk önfeledten. Olykor ör
döngösen cseleztünk, s hogy 
nem jött be valamennyi cse
lilnk . . .  nos, az vesse ránk BZ 
elsó követ, aki nem drib!izte 
túl magát sosem. Igen, az Is 
megesett az idén, hogy egy
szer-másszor cselt cselre hal
moztunk. s addig ördöngösköd
tünk. am!g önnön cseleinktől 
elkápráztatva odalett a j6 
helyzet. Meg aztán - tapasz
taltuk ezt a hatalmas stadion
ban: a Világpiac Kupa küzdel
mein - akadtak akik még 
jobban cseleztek. Egy kis ár
robbanás emitt, egy ki.s beí/1/Ú-

Nlzés amonnan, és már 4 ml 
térfelünkön folyt a játék. S aki 
ebben a helyzetben tétovázott: 
gólt kapott; aki pedig kellő 
megfontoltság nélkül próbált 
tisztázni-menteni a kapu előtt: 
könnyen öngólt rúgott. 

Hogy néha úgy találtuk: 4 
;átékvezetók is szigorúbbak le
hettek volna? Meg az edzók 
ís? Igaz. Nem ártott volna 
többször - és iöbb helyütt -
a csere, szükség esetén a kiál
lítás. Gyakrabban inthette vol
na rendre bírói síp a szabály
talankodókat; mindazokat, 
akik összetévesztik a kemény
séget a durvasággal, az okossá. 
got az okoskodással. De le
gyünk derűlátók: határozott 
ígéretek hangzottak el, misze
rint a játékvezetők ís követke
zetesebbek lesznek. 

Nézzünk tehát előre, búcsúz
va a mától, amely holnapra 
már tegnap !esz, éifél után pe
dig - tavalt,. Tudjuk már 
most - vagyis még az idén -, 
hogy hosszas alapozásra nincs 
időnk-módunk mert mihelyt 
az idén: tavaly, azon minu
tumban a jövőre már: tdén. Az 

újév másnapján már blzony!
tanunk illene, hogy okultunk 
az előző évből, és ha e múló -
elmúlt - 1977-ben ősz hajszá
!aink száma gyarapodott hát 
mt is érettebbek lettünk. mint 
ama j6 bor, amelyhez szóló 
,zerencsére bóségesen termett 
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Kinevezés 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium Vasúti Főosztá• 
lyának vezetője, a MA V ve
zérigazgatója Kulcsár József 
mérnök-főtanácsost kinevezte 
a debreceni vasútigazgatósá11 
vezetőjévé. Az új Igazgatót 
december 16-án iktatták be 
hivatalába Jelen volt az ese
ményen Szücs Zoltán vezér
igazgató. Koszorús Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitká
ra, Tóth Imre, az MSZMP 
Hajdú-Bihar megvet Bizottsá
gának titkára. Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes. dr. 
Postás Sándor. a városi párt
bizottság első titkára és Volo
sinovszkt János, szakszerveze
tünk debreceni területi blz.ott• 
ságának titkára. 

* 

Kulcsár J6zsef 1931-ben TI.; 
szafüreden született. mezőgaz
dasági munkásszülők gyerme
keként. Vasúti szolgálatba 
1949-ben lépett. A csaknem 
három évtizedes vasúti pálya
futása alatt rendszeresen ta• 
nult, s hosszabb Ideig építés
vezetői. főépítésvezető!. mG
s?.aki főcsoportvezetől beosz
tásokban teljesített szolgála
tot. Munkáia mellett 1972-ben 
szerzett építőmérnöki okleve
let, maid 1973-ban nevezték 
ki a debreceni vasútigazgató
ság tervgazdasági és műszaki 
osztálva vezetőjévé. A pártnak 
1968 óta tagja. 

A Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetősége tagiaként 
is egy évtizede munkálkodik 
eredményesen a dolgozók élet
és munkakörülményeinek ja
vításáért. 

Példamutató 

vasutasok 

Salgótarján állomáson a ka.; 
zelmúltban mGszakl konferen• 
clát tartottak, amelven Nádas
di János állomásfőnök Ismer• 
tette a háromnegyed év és a 
jubileumi munkaverseny ered
ményeit. A gazdasági mutatók 
kedvezőek, de sajnos, romlott 
a tehervonatok menetrendsze
rúsége, és az elegytorl6dá1 
miatt növekedett a gépre vá• 
rások száma. 

A csúcsforgalomban a mun� 
kaerőhiányt nagyobb helytál• 
lással Igyekeznek pótolni. No• 
vember 19-én például Nádas
di János állomásfőnök a 369/IL 
számú 1500 tonnás tehervona• 
tot továbbította vonatvezető• 
ként Pásztó állomásra. Ugyan• 
ezen a napon Kemény SándOf' 
külsős forgalmi szolgálatteva 
Is vonatvezetőként utazott a 
379. számú tehervonato11 
Nagybátony állomásig. 

A salgótarjáni vasutasolll 
emberségből is jelesre vizsgáz• 
tak. Egynapi keresetüket aján
lották fel az egyik városi gyer
mekintézmény fejlesztésére. 

a möoötfflnk tudott, hosszúra 
nyúlt nyáron. 

Mögöttünk a nt,ár, az 6sz: 
voltaképpen az egész óeszten-
dő előttem pedig - IT6gépem 
közelében, karnyújtásnyira -
egy bontásra váró pezsgósiiveg. 
Dugó;a fickósnak tűnik, látom 
rajta: kilövellne már, hom, 
utat engedjen az édes-keser
nyés, habz6 nedűnek. Bonta
nám. de még nem lehet: min• 
dent a maga idejében. Majd éj
fél elótt egy perccel. nem el
kapkodt,a semmit: higgadtan. 
megfontoltan - vagyis úgy. 
ahogy egész évben. 365 napon 
át tennünk-cselekednünk kelL 
Hogy akkor gyöngyözzön át az 
Ital a pohárba. hogy abban a 
másodpercben emeljilk a po• 
harat a szánkhoz, amikor f.ri
doko!t. 

Küszöbön az éjfél, expres,z
sebességgel rohan az óramuta
tó, érzem már inyemen a pezs
gó izét. S mint mindig. kicsit 
majd ez alkalommal Is elbó
dít. Am bódultan. jókedvünk 
közepette i.s maradiunk f6za
nok. 11:s hogy mire üTitsük po
harunkat? Amire egy eszten
dővel ezelőtt ür!tettilk. Annyi 
különbséggel. hogy akarjuk, 
még jobban akarjuk vágyalnk
céliaínk megval6sitását. 

Most emeljük magasba a. po
harat . . de aztán csak mód
jával nyúljunk utána. Mert na 
feledjük: a még több pohár a 
következó esztendőben ís csllk 
az üveg!llJáTiaknak IT6dil<l ir• 
deméül. 

l'. T. 
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Helytálltak a vasutasok Karácsony az otthonban 
Így élnek Békéscsabán a „nagy család" középiskolásai Zavartalan volt az ünnepi forgalom 

Már kialudt a karácsonyi 
gyertyák lángja a Békéscsaba, 
MAV Nevelöotthonban. A kö
zösen feldíszített fát 59 közép
Iskolás leány, az otthon neve
lói és dolgozói állták körül. 

ELÓV.ETELBEN VÁLTOTT JEGYET AZ UTASOK 83 SZÁZALÉKA 

J::vek óta hagyomány, hogy 
az utolsó tanítási napon a ne
gedikesek rendezik meg a fe
nyóilnnepélyt. Egyedül állít
�ák össze a műsort, és az aján
dékokat !s ők csomagolják. A 
megvásároltak mellé odakerült 
még egy-egy általuk elkészí
tett kis pamutbaba is. 

Saját sütésű 
mákos beigli 

Minden évben miis és más a 
ineglepetés. Hogy mi várható, 
senki sem tudhatja meg előre. 
A „kicsilc", azaz az elsósök és 
másodikosok megkísérlik ki
fürkészni, mi is lesz, de ez sen
kinek sem sikerült. ,.Az idén 
már nem lesz karácsony, és 
ajándék sem, hiszen ti már 
nagyok vagytok" - ugratták 
6ket a negyedikesek. Ez per
sze csak tréfa volt. Az öröm 
annál nagyobb, amikor a feldí
szített fán mégis ott a névre 
g-zóló csomag. 

Az ajándékra szánt pénz 
minden évben megérkezik. 
Küld a szakszervezet, ajándé• 
kot adnak a szocialista brigá
dok, é,i a volt növendékek 
meglepetése sem késik. KI-ki 
küld tehetsége és lehetősége 
szerint. Az üdvözlő lapokat és 
a kedves leveleket Kovács 
György Igazgató olvassa fel a 
karácsonyfa mellett. 

Régen elfogyott már a ma
,tuk sütötte négerkocka és a 
mákos beigli is. Hagyomány 
ez Is: az ünnepi vacsorát és a 
hozzávaló süteménvt a negve
dikesek sütik-fózik minden 
évben. 

- Szép ll'tt, Igen ;6! stke
riilt, nem repedezett meq -
mutatták ottjártamkor a fris
sen sült kalácsot a lányok. 

Az otthon lakói vasutas szO
lők gyermekei. Középiskola! 
tanulmánvaikat könnvfti meg 
a bentlakásos nevelóotthon. 
Térképen jelölik. honnan Is 
jöttek az it\tézetbe. Piro� jel 
van Pécs környékén, Szent
endrénil, Dévarán11ánál, Vész
tónél és még jó néhány távoll 
községnél. 

A nevelőotthon Békéscsaba 
egvik csendes utcájában, az 
Arpád soron van. A téli udva
ron a fenyő- és a jegenyefák 
is mintha az ünnepre készü• 
lődnének. A deres és havas 
ágak mélyen meghajolnak, 
szinte a belépőt köszöntve. 
Téli álmát alussza a rózsakert, 
amely nyaranta a lányok pi
henő- és búvóhelye.. 

30 milliós beruházás 
- Szeretek itt lenni, nya

ranta alig vártam, hogy is• 
mét visszajöjjünk - mondta a 
dévaványai Adamec Marika. 

- A MAV nevelöotthonok• 
nak igen régi - közel 90 éves 
hagyománya van - tájékoztat 
Kovács György igazgató. - A 
sok őrház, a kis eldugott tele
lepülések, a vasúti munkabe

Az ünnepi forgalom mére
teiról pontos, számszerű ada
tok lapzártáig még nem álltak 
rendelkezésünkre. Az előzetes 
jelzésekből azonban megálla
pítható, hogy a magyar vasút 
történetének legnagyobb sze
mélyforgalma bonyolódott le 
a karácsonyi ünnepek előtt. 

KITŰNŐ SZERVEZÉS 
Nyomban hozzá kell ten

nünk, hogy a minden eddigi
nél nagyobb karácsonyi for
galmat a vasút simábban, ren
dezettebben bonyolította le, 

végrehajtása az előző évek 
kezdeményezései után, szintén 
most mutatkozott meg Igazán. 

A sikert elősegítette a vas
utas dolgozók áldozatkészsége 
is. Az tudniillik, hogy önként 
vállalt többletmunkával igye
keztek enyhíteni a MA V mun
kaerógondjalt. 

Ezt tapasztaltuk a három 
budapesti nagypályaudvaron, 
a Keletiben, a Nyugatiban és 
a Déliben, a karácsonyt köz
veUenül megelóző napokban. 

A KELETIBEN 

Az otthon IAkói gyakran megfordulnak a könyvtárban, ahol 
több ezer kötel könyv áll rendelkezésükre 

tni.m: az eló-ző évek mérsékel- A Keleti pályaudvaron a 
tebb forgalmát. Az örvendetes jegyelővételi napokban sok 
tényt elsősorban annak tulaj- munkája volt mind a 14 sze
donítják, hogy sikerrel járt az mélypénztárnak, de nyoma 
a kitartó propaganda, amely az sem látszott a korábbi évekből 
ünnepek közeledtével az oda- ismert tömegjeleneteknek. 

nem kell ma;d kézben horda
ni, csak a csatornán ledobni, s 
a mosókonyhába érkezik. 

Felmegyünk az emeletre.. 
- Mindkét szinten tágas ta

nulószoba, előtér, négyszemé
lyes szobák, beépített szekré
nyekkel. A folyosó végén a 
nevelő szobája. Modern, ké
nyelmes és igen szép lesz. 
Mindennap megnézem, ho
gyan haladnak a munkával 
mondja az igazgató, 

Mindent 
megbeszélve . . .  

nyok, De nemcsak ők, hanem és visszautazásra szóló menet- Ami.kor közeledett az ünnep, 
a nevelóotthon minden dolgo- és helyjegyek elővételére hívta akkor sem volt emberáradat, 
zója és lakója láthatóan igen fel a figyelmet. Ennek követ- mert a jegyváltás a jó elővétel 
jól érezte magát. Bennem is keztében a jegyek 83 százalé- következtében kiegyelltetté 
felelevenedett kollégista éve- kát elővételben váltották meg vált. A legtöbb utas december 
imnek kedves élménye, amikor az utasok. Ilyen arányú elővé- 23-án ostromolta a Keleti 
hallgattam a negyedikesek tel eddig még nem fordult elő. pénztárait, de nem olyan mér
hangulatos karácsonyi műso- Ebből a munkából derekasan tékben, hogy a pénztárosok ne 
rát. kivette a részét a Helyjegy- győzt.ék volna a jegykladást. 

A lányok _ akik az életbe központ Is, amely az ország Másnap, 24-én délben még 
készülődnek _ már méx-legel- különböző részeiben levő köz- mindig nyolc pénztárt tartot
ni tudják helyzetüket. Min- pontokkal állandó összeköt-te- tak nyLtva A jegykiadás gyor
denkinek van határozott el- tésben, gyorsan és jól intézke- sa.n, nyugodt tempóban folyt. 

dett a helyjegyek szétosztásá- A csarnokban, a peronokon képzelése a ;övőről. Többen ról. mindenütt feltűntek a piros közülük a vasúttal akarnak A jegyelővétel azzal a ha- karszalagos tájékoztató-utas
egy életre szóló szerződést szonnal is járt, hogv a forgal- irányító szolgálatosok. Menet
kötni. mi 57,akosztály Idejében és na- renddel a kezükben, előzéke-

Akik tavasszal a nevelőott- Vágyaik valóra váltásában gyobb biztonsággal tudt.a meg- nyen, udvariasan, türelemmel 
honba jelentkeznek, több kö- sokat segít a MAV. Az új és 8 tervezni a mentesítő vonato- adták meg mindenkinek a kért 
zépiskola között válogathat- kat. Ennek alapján 212 több- felvilágosítást. Tizennégy dal
nak, hisz városunkban van régi intézet, a teljes ellátás, a letvonatot terveztek, de ennél gozó segítette ilyen módon sza-
gimnázium, közgazdlJ3ági, tanszerek, a ruhák, a könyvek is többet indítottak, amikor a badnapja terhére, önkéntes 
egészségügy(, nvomdaipari, és fóleg az otthon melegét he- jegyelóvételból és a napi pénz- vállaláskéDt; az ünnepi forga-
földmérő, h!d-, vfzmilépltő és lyettesítenl tudó, áldozatra táraknál �ora1<:oz6 utasok szá- lom lebonyolítását. Munkájuk 
közlekedési szakközépiskola ts. kész nevelőgárda mindent mából kiderült, hogy szükség sok volt, mert 22-, 23-, 24-én 
18 negyedikes végez az Idén, megtesz, hogy a vasutas szillők van rá. majdnem minden vonatnak 
Helyükre várják a növendé- gyermekei jól érezzék magu- Nagyban hozzájárult a sima, volt mentesítője, főleg a dél! 
keket. kat. Az új, korszerű neveló- sikeres lebonyolításhoz a me- csoportban, 100-120 százalé-

Jelentkeznt februárig lehet otthon _ ha átveszi majd a netrendszerkesztők Jó munkája kos kihasználtsággal A csúcs
a nevelőotthon igazgatójánál, is, amellyel már eredetileg úgy id&zakokban 6-8 percenként 
szinte egyidóben a középisko- régi jó szokásokat - az új, állították be a menetrendbe a Indultak vonatok a killönbözó 
lai jelentkezésekkel. Azokat a megnöveked"tt lehetóségekkel mentesítő vonatok jelentékeny irányokba, jól fűtötten, tisztán. 
gverekeket várják, akiknek a a jelenleginél Is többet fog részét. hogy az utasok előre A takarttásból alaposan klvet-
MAV-nál dolgozik valame- nyújtanL számíthassanak rájuk. Ennek iék részüket a pályaudvar 
lyik szülője. Szalai Mária a munkának következetes, jó KISZ-szervezetének és szocia• 

Karács Gvör(ITJ Igazgató 8 ,__ _____________________ ...;... _ __, lista brigádjalnak tagja! Is. 
gyakorlott és a nagy tudású Egyetlen momentum zavarta 
pedagógusok biztonságával 

ki b G ,, b 
meg péntek délután a pálya-

Igazította útba a kislányokat. Kismama- u yor en udvar karácsonyi forgalmának 
A lányok pedig az Idegen je- Jól sikerült lebonyolítását: egy 
lenlétét ugvan figyelembe vet- Uj klub alakult Győrben az gondozás Ideje alatt különbö- sfntörés. amely nyílt pályán 
ték, de elfogulatlanul beszél- Arany János Művelődési Ház- ző szaktanfolyamokat végez- következett be. A hibát körül
tek aoróbb és nai?vobb gond- ban. A csomópont forgalom- hessenek. Megállapodtak ab- belül 1 óra alatt kijavították, 
jaikról tanáruknak. Látszott, nál dolgozó, de szülési szabad-, ban Is, hogy a találkozókat a addig egy vágányon bonyolf-
ez itt így szokás. ságon levó klsmamált hívták jövőben minden negyedévben, tották le a forgalmat. 

- Miből nem zárták le még meg személyre szóló meghívó- klubszerü formában bonyolít
a jegyeidet? - kérdezte 'iz val. A főként Győr környékén Ják le. 
egyik kislányt az Igazgató. lakó gyeses mamák fele meg- Gondoltak a szervezők a kis-

- Már mindenből. A ké- jelent a foglalkozáson. gyermekekre is. tgy a követ-
miajegyem sajnos, nem lett j6 A tartósan távollevő tizen- kező összeiövetelkor az egy 

1 l I d nyolc dolgozót virággal kö- éven felüli gyermekeikkel l\-find11nnyian e e tünk, e azt szöntötték, majd tájékoztatták együtt várják az édesanyákat. mondta a tanár úr. hogy nem a munkahelyükön végbement Amíg a felnőttek a klubban ;avitottunk - szólt szomnrká• változásokról és a pályaudvar vannak elfoglalva. addig a kisan a kis könyvtáros, Botta eredményeiről. A kismamák cslnyeiknek meséket mondaMária. egészségilgyi előadáson i., részt nak és egyéb játékos foglalko-
Az intézetben a lányokk'll vettek. Megbeszélték annak a zásokon vesmek részt. nagyon sokat foglalko7nak a lehetóségét, hogy a gyermek- Sz. Jakab István 

nevelótanárok. Az igazi?ató, a 
felesége : t,•a néni, a ,.kis" és 
a „nagy" Agt néni. Ők saiát 
tárgyaikból minden délután 
korrenetálást tartanak a rá
sz0rulóknak. Oroszul és ango
lul Is tanulnak az otthonban. 

Karácsony a szeretet, a csa- - Hány karácsonyt töltött 
már munkával? 

A NYUGATIBAN 

A Nyugati pályaudvart úgy 
ismerik a vasutasok, mint 5pe
ciális „karácsonyi" pályaud
vart, ahonnan a legnagyobb 
munkástömegek térnek haza a 
Tiszántúlra, fóleg a szabolcsi, 
nyírségi, illetve a szatmári tér
ségbe. A legnagyobb erőpróbá
ja ez a személyszáll{tásnak. ki
váltképp a Nyugatiban. A me-

osztás mind-mind elősegítette - Senkinek se kell máshová 
az intézetek létrehozását. Meg• menni, ha valamit nem tud, 
alakult Szegeden, Kaposvárott mert a 2600 kötetes könyvtá
es Kőszegen is, ahol évente runkban mindent megtalál. A mintegy 200 gyermek nevelke• szabadpolcos könyvtári ren1-dett. Eleinte nem különültek szer nálunk már régen kial.a
el a közép- és az általános is- kult - mondja szintén Mari
kolások. A felszabadulás utáo ka. C még csak harmadikos. 
a már működő intézetek me!- de már az elsósök és másodi
lett szükség volt újabb oeve- kosok között is van_ segltőtár-
löotthonra. A békéscsabai ne- sa. -

lád ünnepe. Kissé érzel
gősen hangzó szavak ezek, de 
valójában sohase kopnak meg. 
Valljuk be őszintén, hogy ka
rácsonykor bármilyen ok mi
att is maradunk távol hozzá
tartozóinktól, valahogy más 
érzéssel gondoluniii az otthon
ra, mint másko� December 
24-én este sok száz VIJ/Jutas 
apuka, anyuka, nagyapa, 
nagymama búcsúzik kisgyer
mekétől, unokájától szolgálat
ba indulás előtt. S ami ilyen
kor a legnehezebb, a gyerek 
minden évben visszatérő kér
désére megválaszolni: .,Te mi
ért nem leszel itthon a gyer
tyagyújtáskor . • • ?" 

- Nehéz lenne összeszámol
ni. Huszonkét esztendeje dol
gozom a MAV-nál, 1964-ben 
kerültem ide a vált6állit6 köz-

vel és Vasas Tibor jegyvizsgá
lóval a Kelett vezénylet pihe
nójében találkoztam. l:ppen 
szolgálatba készülódtek. Ok a 
gyertyagyújtás idején a 6610-

es számú vonaton utaznak. 
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velóotthon 1948-ban létesült, 
és 1956-ig általános és közép
iskolás fiúk éltek falai között, 
csak utána jöttek a lányok. 

Eredetileg árva és félárva 
gyernkeknek tervezték, ez 
azonban már régen megválto
zott. A köztudatban azonban 
még így él, sok szülő nem is 
tudja a változást, s ez lehet az 
oka, hogy idegenkednek a ne
velöotthontól. Aprilisban elké
szül a csaknem 30 milliós be
ruházással épüló új ín tézet, 
amely 120 középiskolásnak ad 
otthont. A régi, ha kicsit át
alakítva is, de tovább műkö
dik. 

A háromszintes ój épületet 
végigjártuk az igazgatóval. 

- Itt az ebédlő lesz - mu
tatja a gazda örömével -, ott 
a konyha és az egyéb szolgál
tatóheluiségek. A szennyest 

Az önállóságra nevelés nem 
szólam. Amire egy jó szüló 
megtanítja gyermekét, azt Itt 
a nevelóotthonban is elsajátít
hatja. Főzni az ünnepeken kí
vül Is szoktak. Amikor u sza
kácsnő szabad, a lányok ve.szík 
birtokukba a konyhát. A „sza
kácsokon" kívül idegeneknek 
belépni tilos. Az ebéd azonban 
még ilyenkor sem maradt so
ha a tányérokon. A pénzüket 
is közösen osztják be. Az egyik 
kislány szedi össze és dátum 
szerint beírja a bevételt és a 
kiadást is. A költekezóket 
rendszerint figyelmezteti, hogy 
már nincs sok a k�sszájukban. 

Az életre készülnek 
December utolsó napjaiban 

a karácsonyi készülődés bol
dog izgalmában éltek a Iá-

A Keleti pályaudvaron há
rom olyan vasutassal beszél• 
gettünk, akik az üntiepek alatt 
szolgálatot teljesítettek. Kuti 
József térfelvlgyáz6t a pálya
udvar l-es számú irányitótor
n11ában találtuk meg. Már 
lüktetett az ünnep! forgalom. 
lgy csak tőmondatokban tud
tunk beszélgetni. 

- A család tud már az 
ünnepi szol{lálatról? 

- Természetesen. J6 előre 
meg szoktam mondani. Igaz, én 
az ünnep előesté3én otthon le
szek, de már 25-én reggel szol
gálatba kell állnom. S mivel 
Turáról járok be, hajnali négy 
órakor kell felkelnem. 

pontba; azóta bizony majd
nem minden alkalommal ttt 
töltöm a karácsony valame
luik napját. 

Közben sú.rún c.,attognak a 
váltóállító emeltyúk. 

- Akkor szép ez a munka, 
ha minden mozog - mutat az 
ablak előtti rendező pál11a
udvarra Kuti József. 

- Azonkivül, hogy az ünne
pi forgalomban sokkal több 
�,onat van, miben különbözik 
a többitől? 

- Jobban kell figyelni kü
lönösen az Induló vonatokat. 
Gyakran megesik, hogy az 
utasok sok csomaggal nem 
egyszer ittasan is felkapasz
kodnak a mozgó vonatok lép
csőire. 

Vörös Istvánné vonatvezetó-

- Mit szól a család, hogy 
nem lesz köztük 24-én este? -
kérdeztem Vörös Istvánnét. 

- Két lányom van és há
rom unokám. Mitagadás, nem 
örülnek neki. Az egyik lányom 
Győrben lakik, a másik Pes
ten. Az a;án.dékokat már jó 
előre megvettem a kisunokák
nak, s mivel pénteken szabad
napom lesz, átadom nekik, ké
sőbb külön-külön meglátoga
tom őket. 

- Gyakran szokott ünne
peken szolgálni? 

- Az utóbbi tdóben igen. 
Korábban viszont, amikor még 
kisebbek voltak a gyerekeim, 
főnökeim igyekeztek minden 
esetben olyan fordába oszta
ni, hogy a „kritikus" Időt a 

család körében tölthessem. 

ne-trend.szerkesztők például 
ezért az utóbbi években .,spe
cializálták" a Nyíregyháza
Záhony vonalat azzal, hog_v 

·külön mátészalkai vonatokat is 
iktattak a menetrendbe. Ennek 
megfelelóen nagyon erős volt 
az idén is a pályaudvar ünne
pi forgalma. Az első iskolai 
5züneti napon, 22-én már meg
kezdödött a roham. A jegy• 
váltócsarnoki 14 pénztár azon
ban, amely mellé a ceglédi vá
róteremben még hatot nyitot.
tak, állta a rohamot. A követ,. 
kezó napon hasonló volt az 
utasáramlás, ekkor is nyitva 
tartott mi.nden pénztár, 

Csütörtökön már mentesítve 
indultak el a távolsági vona• 
tok. Szükség is volt az erősítés
re. Pénteken reggel a Szabolcs 
expressz mentesítőjének már 
nem volt annyi utasa, mint az 
elóző napinak, mindössze 50 
százalékos kihasználtsá!!<'".,al in.
dult. A déll csoportban azon
ban a záhonyi 1714-es már is
mét 15 kocsival ment el. Ezen 
a napon még három vonat in
dult gyors egymásutánban 
Nyíregyháza felé, összesen 30 
kocsival. Szeged irányába is 
megerósítve, tisztán indultak a 
vonatok. A Nyugati kitűnő 
erökból álló, régi, összeszokott 
gárdája most is jelesre vizsgá
zott. Különösen elismerésre 
méltó gyorsasággal állították 
be induló vonataikat, ami azt 
jelentette, hogy idejében kez
dődhetett meg az előfűtés, és 
pontos volt az indítás. Derekas 
munkát végeztek azok a vas
utasok is, akik pihenőjüket ál
dozták fel. hogy tájékoztassák 
az utasokat. Az ünnepi mim
kába fokozott mértékben kap� 
csalódtak be a vasútőrök is. 

ÉS A DÉLIBEN 
A Déll pályaudvaron már 

22-én bekövetkezett az ünnepi 
csúcs. A vasutasok azonban 
nem jöttek zavarba, pontosan, 
gyorsan állították be az induló 
vonatokat, amelyek a csütör
töki napon elvitték az utasok: 
jó részét. A pénztár is állta a 
forgalmat. Csütörtökön szük-
6ég szertnt mind a 19 nyitva 
volt, de korántsem vette óket 
körül olyan tömeg_ mint az 
előző esztendőkben. Pénteken, 
szombaton mérséklődött a for• 
galom, ekkor már a pénztárak
nak csak mintegy a felére volt 
szükség. A Jegykiadás teljesen 
simán bonyolódott le. A vona• 
tok az utolsó két napon több
nyire 70-80 százalékos kihasz
náltsággal Indultak. A Szom..; 
bathelyre, Pécsre, Zalaeger
szegre tartó szerel vények ki
használtsága azonban teljes 
volt. 

A Déliben is kitűnő munkát 
végeztek az utasirányító és 
utastájékoztató ügyeletesek, 
akik kifogástalanul látták el 
feladatukat. Szász Ferenc 

Most már úgy vagyok vele, 
hogy ez a kedvezmény inkább 
a kismamákat illeti meg. 

Vasas Tibor jegyvizsgáló -
a forgalomban megedzett vas
utasok biztonságával beszél az 
ünnepi szolg„Latokról - 3tJ 
éve dolgozik a MAV-nál. 

- Nem azt mondom, hog11 
tapsolok örcimömben, ha be
osztanak szentestére, de is
merve a kollégákat, tcibbe,i 
vannak, akiknek nagyobb 
szüJcségi.i.k van arra, hogy ka
rácsonykor család3uk korében 
legyenek. Nekem is van egy 
lányom és egy hétéves uno
kám. Ezt azért mondom el, 
mert van egy olyan hiedelem, 
hogy azok szeretnek ünnepe
ken dolgozni, akinek nincse
nek hozzátartozói. 

- Ezt tapasztalatból tudja1 
- lgen! tn ;egykezelél 

közben az embereket is szere• 
tem megfigyelni. Karácsony 
előestéjén például az utlJ/JOk• 
nak legalább a 70 százalék11 
olyan emberekből tevődik ösz• 
sze, akik magányosak. 

Beszélgetésünket Vukován 
György segédvezénylő tapin
tatosan szakilotta meg. Vörös 
Istvánné és Vasas Tibor fegyelmezetten készülődik és 
elindulnak a 6610-es v�nat• 
hoz. 

Séra Sándor , 



8 MAGYAR VASUTAS 

A kerület legjobbjai közé tartozniik 
Eredményu éoet zárt a Keleti caomópont MHSZ-azen,ezete 

( 

'.Budapest-Keleti csomópont 
MHSZ-szervezete · december 

!16-án tartotta évzáró ülését: 
IAz ünnepélyes összejövetelre 
1ez alkalommal a műszaki ko
csiszolgálat kultúrtermében ke
rült sor, amelyet a honvéde
lemmel foglalkozó aktivisták 
igen ötletesen, kifejezően de
koráltak ki :  gúlába rakott lég. 
pisztolyokkal és kispuskákkal 
igyekeztek aláfesteni szerve
zetük jellegét. 

Az elnökségben helyet fog. 
lalt Császár Sándorné, a VIII. 
kerületi MHSZ vezetőségének 
tagja, Guba József, rendőrfő
hadnagy, a Keleti pályaudvar 
rendőrőrs parancsnoka, Béres 
Pál, a csomóponti pártbizott. 
ság szervezőtitkára. Az ülést 
Nagy II. András, a lövészklub 
titkára nyitotta meg, majd 
Szabó István, a szervezet tit
kára tájékoztatta a tagságot: 

; - Szervezetünk az idén is 
arra törekedett, hogy a társa
dalmi szervekkel, a gazdasági 
vezetéssel szoros összhangban 
végezze el a reá bízott felada-

tát. Ennek '3 k/Jsz/Snhet.5, hogy 
a vasutas MHSZ-esek a VIII. 

kerület 18 klubja között a leg. 
jobbak közé tartoznak. Tag. 
ságunk az idén két alkalom
mal nevezett be a területi hon
védelmi járőrversenyre, ame
lyen mindkét esetben jó ered
ménnyel végzett. Tartaléko
saink teljes létszámmal részt 
vettek az előírt éleslövészete
ken. Köszönőlevelek igazolják, 
hogy szervezetünk az 1977. év
ben is a legmesszebbmenáKig 
támogatta a már korábban el
vállalt Nyomdaipari Techni
kum, valamint a Bacsó Béla 
úti általános iskolák tanulói
nak patronálását. 

A Keleti MHSZ tagságának 
aktivitását dicséri, hogy a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulója tisz
teletére rendezett lövészverse
nyen mintegy 180 vasutas vett 
1'észt a csomóponton. Ezt a 
megmozdulást a vasutasszak
szervezet budapesti területi bi
zottsága is támogatta: egy ván
dorserleget ajándékozott a szer-

Tizennyolc év után újra az NB l-ben 
Százszázalékos bajnokságot nyert az NB /l-ben 

a Haladás VSE női röplabdacsapata 

A szombathelyi Haladás női röplabdacsapata 

A Haladás VSE-nél 1948-ban 
alakult meg és rövidesen a me
gye legjobbjává nőtte ki ma
gát a röplabda szakosztálv. 
Ebben a sportágban a legszebb 
siker nem a férfiak, hanem a 
női gárda nevéhez fűződik. A 
női csapat 1958-ban felkerült a 
legmagasabb osztályba, az NB 
I-be. Ott azonban nem sike
rüilt megkapaszkodniul,. Ez
után felváltva következtek az 
eredményes évek, s a kudar
cok. A szakosztálynál 1972-ben 
indult meg újra ol„an szakmai 
munka, amely 1977. novembe
T'ében érett be. 1972-ben még 
csak a 9. helyet érdemelték ki, 
egy évvel később már hat 
hellyel előbbre rukkoltak. A 
következő évben ismét megtor
panás következett, így csak a 
6. helyen végeztek. 1973 után 
1975-ben és 1976-ban is dobo� 
góra kerültek. 

A háromszori bronzérem 
után ez év elején már arról 
ábrándoztak, hogy talán sike
rül az első helyet is kivívniuk 
és ezre! 18 év után újra az NB 
l-ben játszhatnak. Bodor Fe
,-enc szakosztályvezető a sike
res év munkájáról a követke
:z:óket mondotta: 

- Négy év telt el azóta, 
hogy átvettem a szakosztály 

vezetését. Az akkor szerepelt 
játékosok közül néhányan idő
közben abbahagyták a röplab
dázást vagy más városba ke
rültek. Hende, Hencsey, Rubo-
1'icsné, Varsányi azonban ma
radtak és talán ebben az év
ben futottak fel formájuk kg
magasabb fokára. Mellettük 
egyre Jobban játékba lendül
tek a fiatalok is: Horváti', Se
gyevy, Pachne1', Szőke, Takács, 
Porpáczy. Az elmúlt évek so
rán több edzó is foglalkozott a 
játékosok szakmai irányításá
val. lgy Horváth Lucia, aki ko
rábban nálunk játszott. Takács 
József, Tóth László és Gál 
Lászlóné. Ez év második felé
ben pedig Nagy Gábo1'. A ki
tűnő edzőktől sokat tanultak 
játé!rnsaink. Ebben az évben 
az NB I I  nyugati csoportjában 
egyetlen csapat sem hagyhat
ta el ellenünk győztesen a já
tékteret. 

A bajnoki cún elnyerése 
mindig alapos és lelkiisme
retes munka eredményeként 
születik meg. A száz százalé
kos bajnoki cím kivívása pe
dig ezen felül még óriási bra
vúrnak is számít. 

Kiss Antal 

Megtartotta év végi közgyűlését 

a MÁV nagykanizsai MHSZ klubja 
Eredményekben gazdag év

ről adtak számot a MA V 
nagykanizsai MHSZ-klubjának 
vezetői és tagsága. A végzett 
munkáról, az eredményekről 
és gondokról Zentai Lajos 
klubtitkár számolt be. A klub 
a honvédelmi-politikai to
vábbképzést sikeresen fejez
te be. Ezt igazolja az is, hogy 
a MAV MHSZ-klub csapata a 
járási-városi versenyen II .  he
lyezést é."1 el. Ezen kívül szé
les körJ részvétel mellett bo
nyoiltották le tavasszal a 
Tanác-sköztársasági Lövészver
i;enyt, maJd október végén a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom jubileuma tiszte
letére rendezett honvédelmi 

sportvetélkedót. A rendezvé
nyek nagy segítséget jelentet
tek a vasutas fiataloknak az 
.,Edzett Ifjúságért" mozgalom
ban való eredményes részvé
telhez is. Ugyanis azok a fia
talok, akik sikeresen vettek 
részt az MHSZ éves sportren
dezvényein, 50 pontot szerez
tek. 

Kösz6nettel szólt a klubtit
kár a vasutas-szakszervezet 
pécsi területi bizottságának 
anyagi támogatásáról, vala
mint a MA V NTE támogatá
sáról, amelyet a sportlétesít
mények használatának lehető
ségével nyújtott. 

vezetnek, amelyet minden esz
tendőben a legjobb lövőnek 
adnak majd át. 

Ami a szervezet fejlesztését 
és kiképzés! tervét illeti, a 
főnökségen megalak!tanak egy 
lövész- és egy tartalékostiszti-• 
klubot 45 fővel. Az állomásfó
nökség alatti pince-lőteret át
adják az Utasellátónak rak
tárnak. Helyette nagyobb pin
cehelyiséget kapnak a felvéte
li épület másik oldalán. ame
lyet szintén Z6té,.,-é és klubszo
bává alakítanak át. Ebben 
kapnak helyet majd az ifjú
gárdisták t.,. 

1978-ban az eddiginél na
gyobb létszámmal rendeznek 
összetett, valamint úttörő hon� 
védelmi versenyeket. A tarta
lékosok számára pedig lakta
nyalátogatásokat szerveznek, 
kirándulásokkal egybekötött 
lövészversenyeket rendeznek 
és természetesen az eddigiek
hez hasonlóan eleget tesznek 
az előírt kiképzési feladatok
nak. 

(séra) 
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Kitüntetés 

A SZOT - a vasutas-szak
szervezet elnöksége java.slatá
ra Károli :T6zsefet, az 
MVSC elnökét a tömegsport 
terén kifejtett tevékenysél(é
ért a Szaksze„vezeti Munkáért 
arany fokozat kitüntetésben 
részesítette. 

A kitüntetést december 20-
án adták át. 

Lakáscsere 

Elcserélném budape.sU. ....-rn. 
l<er .• Fest>ehch utca 4. szám, VIT 
éo!llet, első emeleti. tttcal, l<ettö 
szoba plU9Z !ii'remé-lYzetl �zobác: 
l<omrortos. l<étbeJlirat,\ l1aká.<.0ma� 
e�y mástélszobás összkomfortos, 
olu.c:z e�y szob�-konyhA-tl taká.sra 
'BUd9Di't tenlletén. 1'rd�klc5dnl le
het egész nap a 838- 152 telefo. 
non. 

- Elcserélnlm naffk"-tal l<ét
szobás, lt'ardrobos, logJ.?lá�. 6 l 
négyzetmétere,, egyéni olaJ!útésü, 
n. emeleti. ko-mrorto,i; �zolJ?álatf 
bérlakásomat másfél sroblls -VOJl!Y 
a.rmál naevobb huct..�oec:1:1�. Min„ 
den meqoldás érdekPl J;!rdeklc5dnl : munkaldöben a J 7-48 v�gy 
143-655 telefonon, ErdélYlné. 

- El<'�erélném sot>ronf modern. 
lrettőstoba-étkezős örök.lakáo0mat 
budao� kétc;zobác:ra. �tl'rlden 
mP�oh'lás érdekel. E:rdek11!dn1 le
het: 51-71 telefonon Hldvéglné_ 

- Elcserélnim budaoestl. Ll!nd
ler•l.akót'!!leni, �záz né'!vze-trné-te
res, hároms-zobác;. ö.c;.szkomfortos. 
telefonos. váll.alatt bM'1aká.i;;omat, 
�� \';:;��1�io�

e

;e�:��� s�: 
�ásra és el!:71 sz1Jboa-konvhás bér
leményre Budaoesten. Ez utóbbi 
leh-et t.Rnács.1 va1:tv szabad ren
rle!l.ltezé!=öú 1.c;. Erdelt'1<1'idnt : este A-
9 óra közlltt. a 152-288 telefo
non, Kiss István. 

- Eladjuk Bttdape,ithe,: 46 
km-re k6t.c;?.oba-összkomlortoo há
zunkat, 400 négyszö�öl,es telekkel. 
t.erm� c;zőlővel vaev budapetj-ire 
c�11i1k, mege�vezé-c;-.el. Cfffi • 
Rubl Tiborné. 27'lt Pilis, Tán
cslcs Mihály u. 38. gz, 

A Hivatalos Lapbol 

A E'lvatalos Laoból a <1zal<szervezeti btzottságok és olvasá
lnlc figyelmébe ajánlj111< a követ
kezőket: 

48. súmb61: 1 1 3888/1977. űzem„ és Munk�zervezést Szakosztály létesítése a KPM vasúti 
:��t':i�� V Vezéri,;r,>zatóságon 

49. 1zámb61: 11 3437 /1977. 
Gye-nnekgondozási segélyben ré
szesil1<5 házastárs (élettárs) utánl 
szociálpolitikai kedvezmény lakás
vásárlás, l.akásépítés esetén. 

1 1 3826/1977. A dolgoz6k l.a
l<ásépltésénelc támogatásáról szóló 
Szabályzat és végrehajtási utasl
tásán.ak módosítása. 

50. számból : 1 14232/1977. A 
MA V Kollektív Szerződ.és a szo--
ciálls és munkavédelmi tervek 
végrehajtásáról. valamint a mun
kavédelmi tevékenységről szóló 
beszámoló megta-rtásával kapcso
latos telad.atok. 

1 132l57 /1977. A KOzmavelc5désl 
Tfü-vény MA V területén történó 
végrehajtásán.ak szabályozása 

114389/1977. A MAV körM
za.l!: és a MA V Közegészségügy! 
= szerve?etének megvált-ez ... 

Sikerekben gazdag, 
békés új esztendőt 

kívánunk olvasóinknak! 

SZERENCS/ ŰTTÖRŐK 

ES VASUTASOK TALÁLKOZÓJA 

�rdekes találkozóra került 
sor november 4-én Szeren
csen, a vasutask.lubban. A 
Hunyadi János általános Is
kola nyolcadik osztályos ta
nulói azt a feladatot kapták, 
hogy gyíljtsék ö ze Szerencs 
nagyközség lakóitól a vasút 
múltját és jelenét bemutató 
anyagokat. 

Budavári Sándo,,, a miskol
ci Igazgatóság csoportvezető
je pedig példákkal is szemlél
tette, a főleg lányokból álló 
nyolcadikosoknak a vasút 
szervezetét. Segített a válasz
adásban Boncsér Barna párt
titkár. 

Boncsér László f<'lfelügyelő, 
állomásfőn6k jó pedagógiai 
érzékkel beszélt a vasutasok 
munkájáról, a vasút múltjá
ról, s érzékeltette a szakma 
szépségét és jelentőségét. 

A gyerekeknek élményt 
nyújtott a találkozó. S vi
szonzásul meghívták vendég• 
látólkat az Iskolába kiállítá
suk megtekintésére. A megh!
\'ásnak örömmel tettek eleget 
a vasutasok. 

Szegedi vasutasok és diákok együttmúködése 
A Közmúvel6dési TÖ1'vény 

vállalati és oktatási lntb...mé• 
nyekre meghatározott felada
tainak gyakorlati végrehaitá• 
sát szolgálja az a szocialista 
szerződés, amelyet 1977. no
vember 4-én kötöttek Sz!'ge
den, az állomásfőnökség és a 
Juhász Gyula Tanárképző Fő
iskola II. számú gyakorló ál
talános Iskolájának vezetfü. 
Az aláírt okmány értelmében 
az állomás dolgozó! töb':>ek 
között vállalták. hogy elmáleti 
és gyakorlati módszerekkel se
gítik munkára nevelni a fel
sótagozatos diákokat. A vasu
tas élethivatás felkeltése ér
dekében helyszíni bemutató
kat, őrsi és rajfoglalkozáso:rat 

tartanak. Az állomás azoda
lista brigádjai társadalmi 
munkában ka1'bantartják az 
iskola .szaktantermeit, nem• 
!éltető eszközeit, a kommunt&
ta múszakért já,-6 bén'el pe
dig hozzájárulnak az úttörók 
nyári táborozásához. 

Az Iskola nevelői vállalták, 
hogy a gyerekek pá!yr.válasz:• 
tásáná! felkeltik figyelmüket a 
vasúti munka iránt, rendsze
resen részt vesznek és alkal
manként műsort adnak az ál
lomásfőnökség ünnepségein. 

Megállapodtak abban Is, 
hogy a szerződést évente érté
kelik és minden erővel támo
gatják az okmány sikeres 
rnegval6s.ítását. 

Széntárolóból pinceklub 
A mátészalkai 

pályafenntartási 
főnökség épülete a 
városképet megha
tározó épületek 
közé tartozik. Eb
ben a házban is, 
mini a legtöbb ha
sonló korú épület
bén, szénnel tüzel
tek az elmúlt év
tizedekben. Ma 
m'>r a legtöbb 
széntároló pince 
üresen áll, vagy 
lommal van tele
rakva, mivel a fű
tést átvette a gáz 
vagy az olaj. 

- Tavasszal az 
egyik KISZ-gyűlé
sen a fiatalok ja
vasolták. hogy ala
kítsunk ki klubot 
a használaton ki
vül levő pincé
ben, - tájékozta
tott Molná,- MáTia 
a pft KISZ-alap
szervezet titkára. 
- A javaslattal a 
gazdasági vezetők 
egyetértettek és 

• segítettek a meg
valósltás ban. Az 
ipari munkát -
vakolás, festés, vil
lanyszerelés - a 

KISZ-szervezet
hez tartozó szak
munkás fiatalok, 
mfg a takarítást és 
más apróbb, de 
fontos munkákat 
a többi lányok és 
fiúk végezték, 
Ezek a munkák 
nem jelentettek 
nehézséget, mert 
munkaidő után, 
este el tudtuk vé
gezni. Legna
gyobb gondunk a 
klub bebútorozása 
volt, mivel pén
zünk nem volt. 

Megkerestük a 
SzatmáT Bútorgyár 

KISZ-bizottságát 
és elmondtuk, 
hogy kellene né
hány ülő alkalma
tosság és pár da
rab dohányzó
asztal. de gyorsan 
hozzátettük, hogy 

cserébe ml, a 
KISZ-fiatalok el
végeznénk a gyár 
betonaljas iparvá
gányának évi 
fenntartási mun
káit. A bútorgyá. 
nak készítettek 20 

puffot és 5 kis asz
talt, valamint a fa
lipolcok faanya
gát adták. Mi az 
iparvágány mé
rését, értékelését. 
gépi szabályozását 
végeztük el. 

- A klub ava

tásán, amely nc
t•embe,- 1 1 -én t·olt, 
a bútorgyáraiak is 
részt vettek. Az 

_egyii.ttmúködést 
tovább szélesítjük 
Már megbeszéltük, 
hogy a téli hóna
pokban szellemi 
vetélkedőt rende
zünk, tavasszal és 
nyáron pedig kö
zös kirándulást 
terveziink - mon
dotta befejezésül 
Molná,- Mthia 

Zs. B. 

19'7'7. DECEMBER SL 

- Elismerés. Lapunk decem• 
ber 16-i számának első oldalán 
,,Kilenc munkahely kommu
nish műszakja" clmíl tud6sf
tásunkban beszámoltunk arról. 
hogy a budapesti hivatalok é9 
intézmények, összesen kilenc 
szolgálati hely dolgozói egy
más után három szombaton 
tartottak kommunista műsza
kot. A dolgozók 6nzetlen, ered
ményes munkáját, a műszakot 
szervező MA V központi szer
vek pártbizottsága és KISZ· 
bizottsága, köszönőlevélben is• 
merte eL 

- Gyermekmúsor. Nagyka� 
nlzsán a Kodály Zoltán Mű
velődési Házban fővárosi 15zf. 
nészek ajándékműsort adtak. 
Színvonalas játékkal, szórakoz. 
tatta a megielenteket az ün
nep előestéjén Keleti Pál, Né
meth Krisztina <,s Mucsi Sán� 
dor színművész. A gyerekek 
zúgó taossal és kaca<(ással Ju
talmazták Pali bohóc és tár
sainak tréfáit. 

;;_ Nyugdíjastalálkozó. RaP 
ka állomás szakszervezeti bi
zottsága ünnepséggel egybekö
tött találkozót rendezett fia
tal vasutasok és nl'Ue:dílasok 
részvételével. A fiatalok a je
le11 eredménveiről és gondia!• 
ról adtak tájékoztatást. az !dós 
doleozók pedig szfvesen ele
venítették fel több évtizedes 
szolgálatuk élményeit. 

- Ifjúsá'!'I tanát-skozás. De
cember 7-én hetven meghí
vott fiatal vitatta meg Szob 
állomáson az- ifjúsági törvény 
végrehajtását. A felszólalók 
elmondták az e-zzel kapcsola
tos tapasztalatokat. és javas
latokat tettek az 1978-as gaz
oaság! évre. 

- fr6-olvas6 találkozó. Ked
ves vendé<?et köszöntöttek de,; 
cember eleién a nagy-kani• 
7"ai művelődési Mz láto!!at6L 
Ez alkalommal Baranyi Fe
renc k6ltő találkozott olvasói• 
val. A művelődési ház 15zfn
.iátszó csoportja bemutatta a 
költ6 Vasvtráit című életraJ
zl művét, majd kötetlen be
széli?etetés alakult ki az ol• 
vas6k és a vendég között. 

- A g-ytlrl csomópont mlnf..; 
egy 6tven szocialista brii?ád
vezetőie meebe<s7klést tartott. 
A szol11álattót függő Időpont• 
ban - három napon át - fel.; 
váltva tanácskoztak. �rtékel..; 
ték a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 60. évfordu..; 
lóiára tett vállalások te!Jesf.; 
tését. és állást fol!laltak az ün.: 
nepl !dószakhan kibontako7ott 
len<lület további folytatá�a 
mellett. meqhatározva az újabb 
tennivalókat. 

- Kiállítás Hatvanban. A 
va�utasok · L!s7t Fer<>nc Műve
lődési Ház,lban december 
n-20-a kö7ött tárlatot ren• 
deztek festő és fotnamatőrök 
alkotásaiból. A kiállft�sor> be
mutatott kPoek a vasutasok b. 
a kfvülállnk tetszését egyaránt 
megnyerték. 

A szerkesrlóseg üzeni 

Bottka László. Sturovó; szacs 
F�renc. Hatvan! Urbiin .József. 
Re�veshalom : Pál l�tván Miskolc-; 
Várfalv1 Gvula. N�l?V A:n+.At GPza, 
Naévkl3n\z�a : Goldmann Erz�ébet, 
'lomb6vár! Cc;t1m�7la "'Aéláné� 
Szomh;tthelv: leveteof1cri lapunk 
111vae-:\hoz fp,1h'lq711á_Jtnk. 

Pttsztay Béláné. Szllnv: N•� 
Vilmos. RAktlmaz! <;foos S4..,dnr. 
Gvl"tmrlS : Tl?7'á<"z Sándor. BUrfA ... 
pest : Mezőker""�7.tE>S állomdq MAV
nvue-dfiR�ok: K",;kunhAl�'!{ a1.,-to!;f• 
tóberPd�?ési. FPnT\t..art�s1 tti�m 
szocbHc;fl\ brhtAdvezPt�k � trveJ('f• 
l<et Illetékes helyre tov4bbftottuk. 

IIIAGYAR VASUTA!! 

a Vasutasok s�11 kir;:zervezetlnek 
lapJa 

s,erl<esztl a szerkesnl! blzott,,ág 
i"ele16s s1Prkesztő: Vtst Ferenc 

Szerkes,Msé,i: 
1068 Bcest VI„ Benc71lr utca o. 

Telefon városi : 229-872. 
Ozeml : 19-71. 

Kiadja és terjeszti , 
a Nécszava Lapklade Vállalat 

1964 Bpest VU . Rákcx,2! ót H. 

Telefon : 224-819. 
Felelős l<ladó: dr. Suth Péter, a Népszava Lackladó Vállalat 

l<tazE!at61a 
Csekko;7émlaszámunk: 

MNB 215 - 11 859 

'1'7-52:11. Szikra Lapnyomda 
Budapest 

P'eleJ6s vezetc5! 
Roder Imre lgazgal6 
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